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Fan de redaksje

Troch: Hielke Peursum

Voorwoord
Het laten drukken van de krant is kostbaar. Daarom organiseren we jaarlijks de enveloppenactie. Uw gift
en de bijdrage van de adverteerders is onmisbaar. Elk jaar halen we met de actie een bedrag op waarmee
we de krant weer een jaarlang bij u thuis kunnen bezorgen. Het totaal van dit jaar is het mooie bedrag van
€ 2.793,10. Dit bedrag is weer hoger dan afgelopen jaar. Hartelijk dank aan alle gulle gevers en aan alle
vrijwilligers die de enveloppenactie mogelijk maakten!! Top dat jullie in weer en wind bij alle inwoners van
Jistrum langs gaan!
Voor de mensen die niet thuis waren of via de bank betalen vermelden wij hier nog even het
bankrekeningnummer: NL90RABO034.98.53.088.
We vullen de krant graag met mooie verhalen van inwoners van Jistrum. En zeker als het om nieuwe
inwoners gaat. Deze oproep is speciaal gericht aan alle inwoners die sinds kort in Jistrum wonen en zich
nog niet hebben voorgesteld in het Oksenijs. Als het goed is heeft u van ons de vraag gekregen om een
bijdrage in te leveren. Zou u hier alsnog gehoor aan willen geven? Wij zijn namelijk erg nieuwsgierig naar
uw verhaal!
Veel leesplezier!
De redactie
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Mei elkoar ite yn Jistrum
We willen graag op 30 december een gratis oudejaarslunch organiseren voor ouderen en alleenstaanden uit Jistrum. We hopen er met elkaar weer een mooie en gezellige samenkomst van te maken.
Als de corona wat achterwege blijft, willen we dit graag weer elke maand organiseren, maar dan wel
tegen een kleine vergoeding.
Opgave kan bij:
Pieter van der Veen 06-23486925
Hillie Bousma 06-51017622
Lutske Bouius 06-10674509
Opgeven voor 20 december in verband met de inkoop van het eten!

Uitnodiging voor de kerstmiddag voor 65 + en alleenstaanden.
Op vrijdag 16 december bent u van harte
welkom vanaf 15:00 in Markant voor een
gezellige kerstmiddag.
Aan de hand van een liturgie nemen wij u mee op
weg naar Kerst.Daarna hebben we een gezellig
samen zijn voorbereid.
We zouden het fijn vinden om een berichtje te
krijgen als u komt,heeft u nog vragen of u heeft
geen vervoer dan kunt u contact opnemen met:
Luan Hansma 06-25364975
luanhansma@hotmail.com
Ruurdtje Postma 0512-471608
ieswei@hetnet.nl

De zending-en evangelisatie commissie.

KUIERTOCHT
Rinnocht Jistrum bestiet 15 jier.
Wy wolle jimme graach wer mei nimme troch de moaie natoer fan Jistrum en omstreken.
5,10 en 25 km is der foar jim utset.
Op saterdei 13 maaie 2023.
Meer nijs folget noch yn it Okse nijs en facbookpagina fan Rinnocht
Bestjoer Rinnocht.
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Nijs fanút doarpsbelang

Nieuwsbrief Samenwerken aan duurzame dorpen
In deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten van de coöperatie Enerzjyk Skûlenboarch.
Coöperatie Enerzjyk Skûlenboarch is de gezamenlijke gebiedscoöperatie van de dorpsbelangen
van Jistrum, Kootstertille, Drogeham en dorpscoöperatie Enerzjyk Eastermar.
De 3 Dorpsbelangen en Enerzjyk Eastermar hebben samen de gebiedscoöperatie opgericht, met als doel
(deels) eigenaar te worden van het zonnepark op de zandwinplas Skûlenboarch. Wij willen de inwoners
van de dorpen helpen met verduurzamen en daardoor te besparen op de gas- en elektriciteitsrekening.
Daarnaast bieden we ook hulp bij het groener maken van de omgeving.
De inkomsten vanuit het zonnepark hopen we hiervoor in te toekomst te gaan gebruiken.
Eigendom zonnepark naar Enerzjyk Skûlenboarch
De eerste gesprekken over hoe om te gaan met de zandwinplas waren in 2019. En nu is het zover; het
zonnepark komt er! De vergunning is definitief.
Op dit moment is GroenLeven eigenaar van de zandwinplas en de vergunning.
Zodra het zonnepark klaar is, heeft de coöperatie de intentie het zonnepark voor in ieder geval 50% over te
nemen. Daarom praten en denken we nu al met GroenLeven mee over de ontwikkeling van het zonnepark
en over hoe de omgeving van de plas eruit komt te zien.
Naar verwachting zal het zonnepark eind 2025 gereed zijn.
Dankzij subsidie van de provincie Fryslân en cofinanciering van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben we een ervaren adviseur kunnen inschakelen. Deze adviseur helpt ons bij de onderhandelingen en gesprekken met GroenLeven en met de financiering. Zo werken we toe naar een goede deal
om het zonnepark over te nemen en de opbrengsten voor de omgeving zo groot mogelijk laten zijn.
Omgeving zandwinplas
De omgeving van de zandwinplas is op dit moment niet veilig en daarom verboden terrein. Vanuit de gebiedscoöperatie is er een werkgroep ‘Natoer’ samengesteld. De werkgroep gaat samen met GroenLeven
werken aan plannen om de omgeving veilig, recreatief, maar ook bio divers en natuurlijk in te richten.
Nationaal Isolatieprogramma
De energieprijzen zijn al maanden aanhoudend hoog en de onzekerheid over toekomstige prijsstijgingen
neemt alleen maar toe. Het goed isoleren van uw woning is dan ook erg belangrijk om het energiegebruik
terug te dringen. Het Rijk stelt hiervoor extra geld beschikbaar binnen het Nationaal Isolatieprogramma. De
gemeenten Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel (ANNO gemeenten) hebben besloten gezamenlijk een pilot ‘Isolatie’ uit te voeren bij ongeveer 35 woningen in Drogeham en Kootstertille.
Deze 35 woningen worden geselecteerd door de gemeente. Vanuit de gebiedscoöperatie is er een werk-
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groep isolatie samengesteld. Deze woningen zullen met behulp van de gemeente binnenkort worden geïsoleerd.
Als de pilot goed verloopt zal dit de komende jaren verder worden uitgebreid. De gebiedscoöperatie probeert samen met de gemeenten voor elk dorp zo’n project op te zetten. We gaan hier subsidies voor aanvragen en op termijn ook de opbrengsten van het zonnepark voor inzetten.
Gratis energiecoach
Inwoners van de gemeenten kunnen een afspraak maken met de Energiecoach. Deze is er speciaal voor
mensen met een huurwoning en woningeigenaren met een lage WOZ-waarde. De Energiecoach komt bij
u thuis en kijkt met u naar uw energieverbruik. Waar liggen mogelijkheden om te besparen en hoe kunt u
dat doen? Als de coach u kan helpen met bijvoorbeeld een tochtstrip of radiatorfolie, dan gaat dat ook gebeuren. Na twee of drie maanden komt de Energiecoach nog een keer langs om te kijken hoe het gaat en
waar nog meer energie te besparen is. Het traject loopt zolang de inwoners het nodig hebben. Aanmelden
kan via www.energiecoach.frl.
Meehelpen?
Wilt u met ons meehelpen om duurzamer te worden? Wij kunnen uw hulp goed gebruiken! Neem daarom
contact op via enerzjyksk@gmail.com of 0621500119.

O, sjoch no ris efkes,
wat ik yn myn kuorke fyn.
Allegear moais en lekkers,
boartersguod en marsepyn.
In pop mei echte skuontsjes oan
en moaie kleantsjes, it stiet sa skoan.
In boek dêr’t ik ek yn kleurje kin,
de Sint brocht my alles nei’t sin.
O, sjoch no ris efkes,
wat ik yn myn kuorke fyn.
Allegear moais en lekkers,
boartersguod en marsepyn.
In auto dy’t echt ride wol,
in pong mei knikkerts en gleskes fol,
en ek in grut stik spekulaas.
It is sa’n goed âld baas.
O, sjoch no ris efkes,
wat ik yn myn kuorke fyn.
Allegear moais en lekkers,
boartersguod en marsepyn.
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Fietspad Skûlenboarch
Er werd al jaren over gesproken. Het fietspad van en naar Skûlenboarch baarde ons al lang zorgen. De
afgelopen weken is het eindelijk aangepakt.
Rinnend Fjoerke
We kunnen terugkijken op een heel sfeervol Rinnend Fjoerke! Het was een prachtige avond waarbij we
zelfs oud inwoners van Jistrum mochten verwelkomen. Uit de reacties die we na afloop kregen bleek dat
de bezoekers deze activiteit erg konden waarderen en hoorden we vaak: ‘dit mag wel vaker!’
We willen iedereen die op wat voor wijze dan ook mee heeft geholpen aan het slagen van deze avond
heel erg bedanken.
Piter Wilkens
5 november verzorgde Piter Wilkens een optreden in de Phoenix.
Piter wist er een gezellige avond van te maken. Aan het eind van de avond kwamen bij menig bezoeker de
beentjes van de vloer.
Tijdens deze avond werd ook voor het eerst het uiteindelijke resultaat van ‘Bring my thús griene wei’ vertoond. (De tekst staat in deze Oksenijs)
Een clip met beelden van gebeurtenissen van het afgelopen jaar met zang door Bauke en Roelof + het
prachtige samenspel van Joost Wiersma.
We hopen met dit nummer in de Fryske top 100 terecht te komen. Helpt u/ helpen jullie mee? Vanaf 21
november kan er gestemd worden!
En nu zijn we bijna aan het eind van ons lustrumjaar
Een jaar waarin rondom Jistrum- Skûlenboarch eindelijk de al zolang gewenste bankjes werden geplaatst.
Waarin onze historie zichtbaar werd gemaakt met behulp van een App: de Jistorische route. Waarin onze
basisschoolkinderen heuse circusartiesten bleken te zijn. Waarin onze jeugd records hebben gereden op
de kartbaan van Leeuwarden. Waarin bleek dat we in ons smûke Jistrum konden genieten van een heel
smûk muziekfestival. Waarin het Piter Wilkens na een rustig begin toch lukt om de dansvloer in de Phoenix
vol te krijgen. Waarin we met dank aan een goed bewaard notulenboek terug in de tijd konden gaan.
En een jaar waarin we door samenwerking met Joost Wiersma, Bauke en Roelof een poging gaan doen
om in de Fryske top 100 te komen. Joost Jistrum op nr. 1(00)! 
Een prachtig jaar dat we knallend gaan afsluiten.
100 jaar Dorpsbelang wordt op 31 december om 16.00 uur (op locatie de Meren) afgesloten met maar
liefst 100 Carbidknallen. Natuurlijk onder het genot van een hapje en een drankje. Welkom!!
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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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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 een ledenvergaderingen Onderlinge hulp en Plaatselijk belang Eestrum-Schuilenburg
op maandag 25 maart 1946
Aanwezig het volledige bestuur en 32 leden. De voorzitter opende de vergadering met een woord van welkom en sprak zijn voldoening uit over dat zoveel
leden zijn opgekomen om deze bijeenkomst bij te wonen.
Na het lezen der notulen welke onveranderd werden goedgekeurd volgde een kort jaarverslag.
Daarna kreeg de heer Hoekstra het woord en gaf een korte uiteenzetting betreffende onderlinge hulp. We hebben een nieuwe administrateur gekregen de
heer Oosterkamp te Bergum. Het aantal leden is vrijwel constant gebleven. De balans geeft een nadelig saldo. Welk gedekt wordt door de reserve. Van
zekere zijde tracht men ons te noodzaken tot opneming in groot provinciaal verband. Dit betekent voor de leden meer plichten en minder rechten. We zullen ons tegen deze opname zo lang mogelijk verzetten. Na nog enkele vragen onder andere betreffende vergoeding voor vervoer naar en van het ziekenhuis
te hebben behandeld sluiten we dit punt.
We vervolgen de vergadering met de behandeling der zaken meest speciaal Plaatselijk belang betreffende ingekomen stukken en mededelingen.
De verlichting is nog steeds onvoldoende en het valt op dat wij met een zeer slecht verlichting genoegen moeten nemen terwijl men in Bergum volop licht
heeft. W de Vries zag bij de straatweg-Iest nog nooit een lamp geplaatst. Pieters zou graag een lamp bij de opslag willen hebben. We zullen één en ander onder de aandacht van den architect brengen
Uitreiking distributie bescheiden.
De gemeentedienst is bereid zitting te houden wij zullen voor een lokaliteit moeten zorgen en tot de kosten moeten bijdragen. De vergadering gaat hiermee
akkoord en besluit in verband hiermee de contributie f 1,00 te verhogen.
Ingekomen schrijven van enkele ingezetenen met het verzoek verbetering aan te brengen in de bestaande gelegenheid om te telefoneren. De secretaris zal
zich daartoe in verbinding stellen met het hoofd telefoon district.
Volgt financieel verslag penningmeester:
1944 saldo plus inkomsten f 317,32 uitgaven f 148,56 saldo f 168,76 1945 saldo plus inkomsten f 236,46 uitgaven f 49,15 saldo f 187,61
De heren de Vries en Meulenaar worden verzocht dit te controleren. Alles wordt in orde bevonden en de penningmeester decharge verleend.
Bespreking vuilnisbelt.
B en W zijn bereid deze over te nemen. We zullen een bepaald bedrag moeten storten voor het opruimen. Hiertoe wordt besloten.
Bespreking herdenkingsfeest 4 mei
Hoekstra stelt voor op 4 mei een bescheiden feest te organiseren.
En in de zomer een groot zomerfeest te organiseren. We benoemen bij acclamatie en feestcommissie.
Rondvraag J. Hoekstra zit alleen In de Commissie ijswegen centrale. Molenaar en de Vries zullen mede zitting nemen In de commissie.
De badgelegenheid zal op een vraag daartoe weer in orde gebracht worden. Hamstra vraagt naar badhokjes Dit is voorlopig nog niet te verwezenlijken.
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Jan Hoekstra vindt het van belang een vogelwacht in te stellen. Na enige discussie aangaande de raaptijd en de sluiting daarvan wordt besloten een vogelwacht te vormen.
Burema vraagt of er ook mogelijkheden zijn de naaischool nieuw leven in te blazen. Een geschikte locatie zal onder andere een struikelblok tot heroprichting zijn. Het bestuur zal er aandacht aan besteden.
Kazimier dringt erop aan bij N.T.M. een verzoek in te dienen om een busverbinding Leeuwarden-Drachten over Eestrum in te stellen. De secretaris
zal er werk van maken. Gezien de vele punten van bespreking zou de Vries nog een tweede ledenvergadering per jaar willen houden. Daarna gooit de
secretaris nog een balletje op over het vormen van een ‘Mienskip’ of ‘Doarpsrounte’ Echter zonder tastbaar resultaat. Men dankt voor de opkomst sluit
daarna de scheidende voorzitter.
Bij monde van Hoekstra worden hem waarderende woorden gericht, in verband met het vele, wat hij gedurende lange tijd, voor Plaatselijk belang deed.

Griene Wei
Troch: Joost Jistrum

It kreaze Jistrum, yn de Wâlden

Ik hear har stim yn de moarntiid, en se ropt my

Op de sân grûn mei d’âlde Feart

har stim klinkt yn d’earen as muzyk oer de mar

It lytse streamke, dat hat toch in siel

It blik op ûneinich en ik haw it gefoel

en de Fryske flagge wappert yn de wyn

sa fyn ik it nearne wer, nearne wer

Griene wei, bring my thús

Griene wei, bring my thús

Nei it doarp, wêr ik fan hâld

Nei it doarp, wêr ik fan hâld

ús kreaze Jistrum, yn de Wâlden

ús kreaze Jistrum, yn de Wâlden

Bring my thús, o griene wei

Bring my thús, o griene wei

Sûnt âlde tiden, wenje wy hjir

Joast Wiersma, de wûnderdokter

In protte minsken hawwe hjir hun woartels

ja dy namme, libbet hjirre noch steeds

Ja, de boeren, mei hun Fryske kij

rûn de brêge, Skûlenboarch

En de âlde iken wiuwe lâns de wei

mei boaten, oan’t de horizon

Griene wei, bring my thús

Griene wei, bring my thús

Nei it doarp, wêr ik fan hâld

Nei it doarp, wêr ik fan hâld

ús kreaze Jistrum, yn de Wâlden

ús kreaze Jistrum, yn de Wâlden

Bring my thús, o griene wei

Bring my thús, o griene wei
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Nieuws uit Bernemienskip de Greide

De hele school staat de laatste weken in het teken van “het tropisch regenwoud”. Binnen Unit 123 zijn we
eerst gestart met het thema “bos”. Dit staat wat dichterbij de kinderen en we hebben een uitstapje gemaakt
naar park Vijversburg waar de kinderen allemaal herfstschatten hebben kunnen ontdekken.
Na de herfstvakantie zijn ook wij verder gereisd naar het tropisch regenwoud. Prachtig wat we daar allemaal tegenkomen. De kinderen hebben allemaal een tekening gemaakt van de dieren die er allemaal
wonen in het tropisch regenwoud of over wat je kunt tegenkomen.
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Bouw MFA
Jistrum
Hierbij nodigen wij u uit
voor een
informatiebijeenkomst
over de nieuwe
multifunctionele
accommodatie (MFA) in
Jistrum

Datum: 29 november
2022
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Café De Phoenix
Joost Wiersemaweg 24,
Jistrum

Achtergrondinformatie

Stand van zaken en
planning

De gemeente
Tytsjerksteradiel,
Stichting Oarsprong (
BMS De Greide), VV
Jistrum, PKN Jistrum en
vele andere gebruikers
zijn van plan om op de
plaats waar nu VV
Jistrum is gevestigd,
een nieuwe
multifunctionele
accommodatie (MFA) te
bouwen. De MFA krijgt
een oppervlakte van
ongeveer 2.500 m² en
biedt onderdak voor
onder meer Basisschool
De Greide, VV Jistrum,
de PKN en de
Jeugdsoos. Een
bijzondere ruimte in de
MFA is de
multifunctionele
centrale zaal met een
podium die voor
verschillende
gelegenheden kan
worden gebruikt.

De stuurgroep stelt
midden november het
Definitieve Ontwerp
vast. In januari komt de
bestemmingsplanproce
dure ter inzage. Deze
bestemmingsplanproce
dure loopt tot medio juli
2023. Tegelijkertijd
vragen we de
omgevingsvergunning
aan. Zodat we in juli
kunnen beginnen met
de bouw van de nieuwe
MFA. Na de
zomervakantie van
2024 zal dan het
gebouw in gebruik
genomen worden.
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Informatiebijeenkomst

Tijdens deze
informatiebijeenkomst
kunt u Definitieve
Ontwerp van de MFA
bekijken. En
kunt u vragen stellen
over het ontwerp en het
gehele project.
Bij deze bijeenkomst
zijn vertegenwoordigers
aanwezig van:
• Alynia
Architecten
• Gemeente
Tytsjerksteradiel
• LindHorst
Huisvestingsadv
iseurs
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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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21 oktober was het zover! Dé bingo van Tonevido
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering afgelopen februari kwam het ter sprake: een bingo
georganiseerd door Tonevido. Voor de leden én de rest van het dorp. Jannie Rottiné en Trienke
Kamerling namen de uitdaging aan en hebben als aanjagers het startsein gegeven voor deze avond.
Gezamenlijk met het bestuur van Tonevido hebben we een prachtige gezellige avond met elkaar
mogelijk weten te maken; over de avond wordt zeker nog lang nagepraat!
Met méér dan 70 deelnemers (!) zat de kantine van V.V. Jistrum weer goed vol, leeftijden van de
deelnemers varieerden van jong tot ietsje minder jong, maar wat een plezier dat er tijdens deze avond
was! Met hapjes verzorgd door de altijd getrouwe catering van V.V. Jistrum, de drankjes geschonken
door onze ster-barbemanning Johannes Lap en Sytze Storm raakte het humeur van de deelnemers
steeds beter.
Al dansende op de tafels in de kantine heeft Johnny de Vries uit Kollum er een geweldig gezellige
avond van weten te maken. Zijn muzikale begeleiding zorgde ervoor dat de bingo een groot feest was,
ook met leuke tussentijdse opdrachten waar prijzen mee gewonnen konden worden.
Met 5 rondes, 1 superronde én een verloting onder alle bingokaarten was het een grote prijzenregen.
Graag willen we via deze weg ook alle sponsoren nog 1x in het zonnetje zetten. Dankzij deze
geweldige ondernemers waren er enorm veel mooie prijzen!
Deze avond is absoluut voor herhaling vatbaar!

De sponsoren:
Timmer & Klusbedrijf J.
Hamstra
Maatschap Broersma
Garage de Vries
Marije’s knipskuorre
Ilse’s Beautiek
Pedicure Klaasje
Nailsxojus
Ingenieursbedrijf Kamerling
’t Blommehûske
Autobedrijf van der Wal
Slager Otte Boersma
Gewoan Goed
De Friese Motorfiets
Autobedrijf Bastiaannet
Seron Beveiliging
Ruma
Ellens Agrarische Winkel

Wooncentrum de Knipe
De Rode Beuk
JAFO
VTL Leek
Timmerbedrieuw Lap
Leanbedrieuw Venema
Bouwbedrijf Dijkstra
Alma Timmerwerken
WD Verhuur
De Tuindeurenman
Anne van der Velde
ADHD
EJR
Pieter Kamminga
Autobedrieuw Noordbergum
Kok Polyesterbouw
Landbouwmechanisatie Van
Zwol

Venema Machinery
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De Boekenplank

Troch: Berdien van der Meulen

Het wonderlijke winterboek / Marianne Busser, 272 pagina's, 2019
Een voorleesbundel met hartverwarmende voorleesverhalen over de winter.
Maar liefst 31 verschillende en gevarieerde verhaaltjes voor de donkere wintermaanden. Ze
spelen zich allemaal af in de winter. Natuurlijk zijn de Sinterklaas en Kerstverhalen wel het
allerleukste om voor te lezen rond de feestdagen, maar alle andere verhaaltjes kunnen de
hele winter door prima gelezen worden. Over een prachtig midwinterfeest, over een
kerstman die zijn muts kwijt is, over een onsmakelijk kerstdiner, en over héél veel
oliebollen... Zo wordt er in het dierenbos een winterkoning gekroond en kom je Rudolf het
rendier tegen.
Elk verhaaltje is weer geschreven door een andere auteur en geïllustreerd door een andere
illustrator, van bekende tot onbekende namen. Doordat er zoveel verschillende verhaaltjes
in dit boek staan zit er altijd wel iets bij dat je aanspreekt. Dit boek is ook handig voor op
vakantie, je hoeft maar één boek mee te nemen en toch heb je leuke losse verhaaltjes. De
meeste verhalen zijn ongeveer zo tussen de vijf en vijftien pagina’s lang. Precies goed en
heb je na één verhaaltje nog niet genoeg, dan kun je er altijd voor kiezen om er nog eentje
voor te lezen.
Met verhalen van o.a Kees de Boer, Annemarie Bon, Yvon Jaspers, Sjoerd Kuyper en Carry
Slee.
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INFORMATIE HUISARTSENPRAKTIJK WIERSEMA te Eastermar

Preferentiebeleid Zorgverzekeraars
Komend jaar zullen we landelijk vaker te maken krijgen met het preferentiebeleid van meerdere zorgverzekeraars.
Geneesmiddelen zijn er van verschillende merken. De kwaliteit en werking is hetzelfde, de prijs kan echter
verschillen. Om ervoor te zorgen dat de zorg voor iedereen betaalbaar blijft, bepaalt uw zorgverzekeraar
het merk van het geneesmiddel dat u vergoed krijgt. Dit heet het preferentiebeleid/ voorkeursbeleid.
Als apotheekhoudend huisarts geven we u het juiste geneesmiddel met dezelfde werkzame stof als uw
vertrouwde medicijn. Wij controleren of het aangewezen middel geschikt en veilig is voor u.
Voordat geneesmiddelen toegelaten worden op de Nederlandse markt controleert het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) deze geneesmiddelen op kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid. De
minister stelt vast of geneesmiddelen onderling vervangbaar zijn. Uw zorgverzekeraar vergelijkt daarna de
prijzen. Zij wijzen het middel met de laagste prijs aan als voorkeursgeneesmiddel. Meer informatie over het
voorkeursbeleid is te vinden op de website van uw zorgverzekeraar. Onder andere DSW en ONVZ hanteren geen voorkeursbeleid.
Het komt gelukkig zelden voor, maar het kan gebeuren dat u niet goed reageert op een medicijn doordat
u bijvoorbeeld allergisch bent voor een hulpstof. Neem in dat geval contact met op met uw praktijk. Als er
sprake is van medische noodzaak dan wordt gekeken welk alternatief merk wel voor u geschikt is. Medische noodzaak is aan strenge voorwaarden verbonden. De arts zal beoordelen of aan deze voorwaarden
wordt voldaan en er daadwerkelijk sprake is van medische noodzaak. Voldoet u niet aan de voorwaarden,
maar wilt u wel een ander merk geneesmiddel dan uw zorgverzekeraar vergoedt? Dan moet u dit geneesmiddel volledig zelf betalen. U kunt dit dan ook niet achteraf declareren bij uw zorgverzekeraar.
Beveiligd patiëntenportaal – MijnGezondheid.net en de app Medgemak+
Op onze website www.huisartsenpraktijkwiersema.nl kunt u via een link inloggen met uw DigiD op het patiëntenportaal (mijnGezondheid.net). U kunt op die manier toegang te krijgen tot uw medisch dossier o.a.
voor het herhalen van medicatie, inzien van uitslagen, het actuele medicatieoverzicht en het stellen van
(niet spoedeisende) medische vragen via het e consult. Ook is het mogelijk online een afspraak te maken.
Ook is er een handige app aan gekoppeld: MedGemak+
Informatie over DigiD en het aanvragen hiervan vindt u op www.digid.nl.

Praktijk en apotheek zijn i.v.m. nascholing/ vakantie gesloten op:
•

24 december t/m 30 december 2022

Denkt u aan het tijdig bestellen en afhalen van uw medicatie?
Waarneming op werkdagen via Dokter Veldhuizen te Garyp. Tel 0511 521264.
Waarneming ’s avonds, ‘s nachts, weekenden en op feestdagen via Dokterswacht Friesland.
Tel 0900 112 7 112
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Nijs fan de Snieskeppers

It giet der mar oan wei. Lêst by it Bierfest binne der in oantal fan de
Snieskeppers sjoen dy't om in skilift en piste sochten, omdat hja te skiën
woene. Wat fansels net yn'e buurt wie en doe ha se har mar deljûn by it
Bierfest. Dat hat har ek tige best foldien, want der wiene in pear dy't ek
heus gjin piste en lift mear fine koene, lit stean skië.
En no bin der al in pear sjoen yn'e bosken wêr't se oan it graven en
sykjen binne, beammen wurde omseage en mear fertochte saken. Soene
se wer by in Bierfest west ha? As in oar feestje? Miskien wit Joast it! O
neeee, it hat fansels te krijen mei it nije toanielstik wat se spylje, dat giet
oer Robin Hood, Lytse Jan, Sherwood. Mar ek oer Mark Rutjes, mevr.
Poepjes, protestgroepen en noch folle mear.
Hoe as tiden en fersprekkingen by elkoar komme? Dat moat jo mei de tiid
sels mar sjen by ien fan de foarstellings op 17, 18, 24 en 25 maart 2023.
Wy hâlde jo oer dizze saken op'e hichte. Oant sjen!
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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

18

‘t Oksenijs

Desimber 2022

19

Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch

Desimber 2022

Jeugd/jongerenwerk PKN Jistrum 2022/2023
Maandelijks worden er Tienerdiensten en Club avonden georganiseerd vanuit de PKN kerk Jistrum.
Met name de club avonden maar ook de tienerdiensten hebben een laagdrempelig karakter, waardoor
iedereen in die leeftijdsgroep zit, van harte welkom is!
Club 12-17 jr
Door: Jouke en Joukje

		

Wanneer: 3 of 4 maandagavond v/d maand 21/11, 19/12, 23/1, 27/2, 20/3, 24/4, 14/5
e

e

in Markant om 19:30 uur. (Marwei 2)
Tienerdiensten 12-17 jr
Door: Janna, Sytze Freerk, Roel Sharon, Sake en Ylse
2e zondag middag van de maand: 13/11, 11/12, 15/1, 12/2, 12/3, 16/4
Om 12:30 in Markant (Marwei 2)
17/18+ club/dienst
Door: Geppie en Cor		
Wanneer: 2e zondag middag van de maand: 13/11, 11/12, 15/1, 12/2, 12/3, 16/4
Om 17:00 uur (13/11 om 16:00) uur in Markant. (Marwei 2)
Deze club is voor alle jongeren tussen de 17 en 22 jaar welke de tieners zijn ontgroeit maar welke we wel
betrokken en verbonden willen blijven bij de kerk in Jistrum.
Jongeren Eventen 		
Door: Spreker Joop Gottmers (Jacob vanuit de PKN)		
Wanneer: 18 november, inloop 19:30 Markant (Marwei 2)
Joop Gottmers een ex-crimineel, zal zijn levens verhaal vertellen op een indrukwekkende manier.
Ben je nieuwsgierig geworden kom dan gezellig langs. We hopen op een mooie opkomst van jeugd/jongeren (van 12 tot 35/40 jaar) maar zeker ook boven deze leeftijdsgrens is iedereen van harte welkom!
Coaching jeugdwerker
Door: Inge Voogt

✉: eric.inge.voogt@gmail.com

Inge coacht maandelijks het jeugdwerkersteam voor inspiratie, m.b.v. onderwijsmateriaal en kennis en ervaring over jeugd en geloven.
Ook staat Inge open op het gebied van jeugd en jongeren vraagstukken binnen uw gezin of de gezinnen
en jongeren in het algemeen. Mocht u haar hulp wensen, schroom niet contact op te nemen.

20

‘t Oksenijs

Desimber 2022

Verhuisbericht
Na bijna 46 jaar op ons prachtige plakje op Skûlenboarch gewoond te hebben ben ik afgelopen
september verhuisd naar Augustinusga waar ik inmiddels al enkele weken met veel plezier woon.
Ik wil de dorpsbewoners van Jistrum bedanken voor de mooie tijd en wens de nieuwe bewoners van
de Joost Wiersmaweg 8 veel plezier en geluk op hun nieuwe stek.
Griet Visser
Siccamawei 11
9284 TL Augustinusga
Tel: 06-57 43 54 31
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Tineke Broe
rsma
It stokje fan Wilma
Wilma freege my at ik in stikje skriuwe woe yn t item “Groen”, miskien iets oer de hynders??
Mar ja dan…. Wy dogge net hiel folle individueel meer oan de paardesport. Mar we probearje wol t ien en
oar te dwaan mei use dieren puur foar us plesier.
Miskien dan in oar onderwerp ut de letters GROEN?
Dan tink ik ynt earst oan de natuur, wer’t ik hiel erg fan genietsje kin. En dan t ljefst wol mei use hynders en
hûnen troch de bosken fan Appelskea, Epe of gewoan hjir yn Jistrum en omjouwing..

GRIEN
Toen ik nogris oan de letters GROEN tocht, kaam ik op de kleur GRIEN.
Disse appelkleur grien stjit foar t Groninger Friezenteam. Dit is in Grinzerteam mei Fryske Hynders.
Wy binne te herkennen oan use griene caps en stijgbeugels en tydens de trainingen oan use griene vesten
of T-shirts.
Ik fyn t altyd leuk om use hynders breed yn te setten om mei syn allen der plesier oan te beleven, Dit troch
* Under t sadel, * Foar de kar, * mei nei skoalle Dierendag, * Paarden Vierdaagses mei familje, * Sinterklasehynder, * Figurantenhynder yn in film,* Stranritten mei 500 Fryske hynders, etc. T Fryske hynder lient
‘m der útstekend foar.
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Het Groninger Z-Friezenteam die destyds in oprop foar oanfulling yn ‘t show en wedstryd team.
Dat lake my wol oan. In neie útdaging om oars en meiinoar mei de hynders besig te wesen.
Sa kaam ik, as Friesin, mei Gouke, ‘t Fryske hynder, yn t Groninger Z- Friezenteam terjochte.
Ik kin fernimme dat Gouke t ek super leuk fynt om mei oare hynders (ynmiddels syn freonen😊) te riden en
foaral ek op musyk. En ik krij derfan ek wer hierlfolle fan werom.
Derby binne we altyd mei syn allen as riders en as grooms en probearje we as team in mooi optreden of
prestatie del te setten.
De Letters GROEN:
Alle elementen fan groen sitte yn dit Friezenteam, buten de kleur Grien om.
G fan Gesellighyd oh nee, Gezondheid, mar ek dat kloppet troch t plesier en troch ‘t yn beweging wesen,
te sporten en regelmatig te trainen.
R fan Recreatie, troch mei syn allen te riden of in show te jaan op een boerendei of id.
O fan Ontspanning, de hobby en tijd foar myself.
E fan Educatie om as combinatie en as team elkoar te ferbetterjen mar ek foar de bern, welke t leuk fine
nei us te sjen at we in clinic jouwe op in evenemint.
N fan Natuur, troch ‘t ien wesen mei de dieren.

Afdelingsdressuur en Kur op Musyk
Wat we dogge mei t Friezenteam is ride under ‘t sadel yn wedstyd ferban yn de klasse ZZ.
We ride dan mei syn fjouweren/4-tal en hopelijk flg jier mei in 6-tal, in dressuurproef.
Yn de proef dan binne we fokust op de oare teamleden wanneer we draaie, wende of gelyktig ergens
útkomme matte.
We binnen dan ek tot yn de details allegearre gelyk yn klean en optúging.
Mei de Kür op musyk, dan matte we flg in protocol in oantal oefeningen sjen litte, op de musyk. Neist t correct en gelyk útfieren wurd de choreografie en musykkeuze meitelt.
Yn wedstryd ferban binne we Nederlands Kampioen west mei de Kür op musyk, wat foar us bysunder leuk
wie.
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Eveneminten
Fjierders ha we showküren makke en mochten we mei syn 6-en/of 8-en oa yn Dûtsland, op Jumping Amsterdam, de Proms yn Ljouwert ride op musyk, soms mei acrobaten en artiesten.
Mei clinics op paarde-dagen jouwe we útlis oer de afdelingsdressuur.
Ek ha we mei t team goede doelen steunt sa as “Kika” en “het vergeten kind” troch sponsordagen,
verkeapings, of online veilingen te hâlden.
O.a.mede troch de Coronaperiode ha we in skoft net folle dien en dwaan kint.
Dit seizoen ha we toch wer in oantal wedstryden riden en mooie resultaten behelle.
We sjogge wol wat it fjierder op us paad bringt.
Groetnis Tineke
Ik jou it Groene stokje troch oan:

Imgrid de With

Met in het voor
prog ra mma Joost B
va na f 19.30
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Nieuws van fanfare Joost Wiersma

Joost Wiersma bestaat 125 jaar. We hebben dit jaar feestelijk afgetrapt met een Oktoberfest (in september
maar dat maakt niet uit). Het hele jaar door gaan we diverse dingen doen om dit te vieren. Het reguliere
najaars concert van Joost A zal dit jaar op 26 november plaatsvinden in Surhuisterveen, in de Flambou.
Met in het voorprogramma Joost B vanaf 19.30. Solist is dit jaar Patricia van Haastrecht. In het seizoen
2018–2019 bereikte ze de finale van The voice of Holland. Ze is met een 2e plek naar huis gegaan. Ze
werd geroemd vanwege haar geweldige verschijning, zangstem en -kwaliteiten. Samen met Patricia brengen we hits ten gehore van o.a Abba, Tina Turner, Queen maar spelen we ook andere lichtte muziek zoals
Thats the way I like ‘em en Doe Maar.
Een aantal leden van Joost C doen mee aan het Notenkrakers XXL orkest. Dit orkest is samengesteld uit
25 jeugdige muzikanten. Van fanatieke trompettisten tot enthousiaste slagwerkers: iedereen is welkom. De
muzikantjes komen allen van verschillende verengingen uit maar liefst acht dorpen uit Smallingerland en
Tytsjerksteradiel. Deze unieke samenwerking werd onlangs opgezet om gezamenlijk de kopermuziek in
beide gemeenten weer op de kaart te zetten.
Tevens is er in de gemeente Tytjerkstradiel een “Nij Talint” orkest opgericht. Ongeveer 20 volwassenen
die een blaas of slagwerk instrument leren bespelen of weer opnieuw deze hobby willen oppakken. Vanuit
Joost Wiersma spelen om de beurt leden mee om de nieuwe talenten te helpen. Bij Nij Talint Orkest staat
plezier voorop. Muziek is ontspanning en daarom is de pauze net zo belangrijk als de repetitie.
De nieuwe talenten die van het samen musiceren hebben geproefd weten van geen ophouden. Een van
hen: “Ik heb nu de leukste hobby die er is”.
Nij Talint Orkest is begonnen bij en door ons verder ontwikkeld met muziekverenigingen in Friesland. Het
is een concept, compleet met lesmethode en wervingspakket. Ondertussen heeft Nij Talint Orkest (buiten
Friesland; Nieuw talent orkest) zich ruimschoots bewezen. Er kwamen honderden nieuwe muzikanten bij.
Ondertussen hebben een aantal leden van Joost een opname gemaakt samen met Bauke en Roelof. Camera man Michiel Oudega maakte meteen een videoclip ervan welke te zien was op 5 november jongstleden
tijdens de feestavond van Dorpsbelang. Op de melodie van “Country roads” zongen Bauke en Roelof hun
eigen versie namelijk “Griene wei”. Stemt u deze versie ook de Fryske top 100 in?
									

Planning A orkest

Planning B Orkest

Planning C orkest

26 november: Herfstconcert

19 nov: intocht Sinterklaas

8 januari nieuwjaarsconcert

3 en 10 december
opnames “The Nutcracker
suite”

26 nov: in het voorprogramma spelen

17 juni: Jubileum dag +
reünie

2023
8 januari: Nieuwjaarsconcert
4/5 februari: Studieweekend
11 maart: Bondsconcours
13 mei: Opname “Thallahatchie concerto”
17 juni: Jubileum dag +
reünie

24/25 dec: Kerstdienst begeleiden
2023
8 januari: Nieuwjaarsconcert
28 jan: solistenconcours en
federatiefestival
4 juni: Schiermonnikoog
17 juni: Jubileum dag +
reünie

25 november Herfstconcert
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Voor al het schilder en
onderhoud van uw
woning.
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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:

A u k je v a n d e r V e e n
Naam + eventuele bijnaam :

Adres:
Geboortedatum :
Ouders :
Broer/Zus :
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? :

Aukje van der Veen

Schoolstraat 59 Jistrum
23 februari 2009
Fokke & Djoke van der Veen
Lisette, Pieter, Ruurd
Nee
Krantenwijk
2e klas HAVO op het Lauwers College
Mijn lange blonde haar
Afspreken met vriendinnen, survival en turnen
Dat ik rommelig kan zijn

Ik heb geen jeugdliefde gehad
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Wat staat er op je verlanglijstje? :

Een stijltang

Wat stond er in het laatste Appje wat je Ik ga nu naar buiten
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 villa kopen en met mijn familie en
vriendinnen naar het buitenland gaan

De soos

Naar school, huiswerk, sporten, soms afspreken met vriendinnen door de week

Uitslapen, afspreken met vriendinnen

Het is niet een heel groot dorp, dat is leuk

Wat zou je in Jistrum graag georganiseerd wil- Een feestweekend
len zien? :
Waarmee kun je niet zonder? :

Telefoon en familie

Wie zou je nog wel eens in het zonnetje willen Mijn zus Lisette omdat ze mij helpt en een
zetten en waarom? : hele leuke zus is
Wat weten we nog niet van jou? :
Wie bombardeer jij tot het
volgende bokje en waarom? :

Dat blijft een vraag!
Lisanne Kamerling omdat ze een goede
vriendin is

Lisanne
29
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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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Oksecolumn

Troch: Sandra de jong - Alma
Tradities
Of je er nu van houdt of niet…tradities zijn er in
overvloed in ons land. Zo staan er de komende weken Sint Maarten en Sinterklaas op de kalender, en
ook de Kerstdagen brengen zo hun eigen tradities
met zich mee. Deze feesten maken de lange, donkere dagen wat aangenamer, al zijn daar de meningen ook over verdeeld..
Voor jonge kinderen komen er weer spannende
dagen aan, want: komen de pakjes wel veilig aan
in Nederland? Weet Sinterklaas wel waar ik woon?
En als ze hun schoentje mogen zetten liggen ze
’s nachts wakker: hoor ik ook wat? In de tijd dat ik
zelf nog in Sinterklaas geloofde was dit niet anders.
Wat hebben we wat afgezongen bij onze schoenen,
als ‘klysters’. Als het dan pakjesavond was, was de
spanning niet meer te houden. Steevast werd er dan
hard op het raam geklopt, waarop mijn zussen en ik
niet wisten hoe snel we ons achter de bank moesten
verstoppen. Wat een helden, bang voor Sint en zijn
Pieten. Wat een wille heeft mijn vader gehad, jarenlang trapten we erin...
Toen ik zelf moeder mocht worden, kon ik ook niet
wachten om op en top Sinterklaas te gaan vieren.
Op en top niet in de zin van grote, dure cadeaus,
maar wel in de zin van: met z’n allen naar de intocht
kijken op televisie, naar de intocht in eigen dorp,
schoentjes zetten, veel Sinterklaas liedjes luisteren
en zingen, Sinterklaas knutsels maken, Sinterklaasjournaal kijken, etc. In één woord: GE-WEL-DIG!
Mijn fantasie sloeg op hol bij het schrijven van
briefjes aan de kinderen, bij het verstoppen van cadeautjes en ook het Sinterklaasjournaal bracht mij
tot vele ideeën. Zo is de rommelpiet bij ons op visite
geweest, wat heb ik me uitgeleefd bij het creëren
van deze rommel in onze woonkamer. Gelukkig had
ik wel bedacht dat er ook een briefje moest komen,
met daarop: sorry voor de rommel, willen jullie het
asjeblieft weer voor me opruimen? En ja, natuurlijk
wil mem daar best mee helpen 😊
In de laatste jaren dat ik voor de klas stond, was
dit in een combinatiegroep 1,2,3. Voor sommige
kinderen was het echt een spannende tijd zo rond
5 december, er werd soms minder goed geslapen,
maar bovenal was het een hele gezellige tijd. De
klas was mooi aangekleed met hoeken passend bij
Sinterklaas, zoals: het Pietenhuis, de stoomboot, de
cadeautjes inpak hoek, Pietengymnastiek, etc. Wat
werd er mooi gespeeld, aan fantasie/ideeën geen
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gebrek. Vaak zag ik ook dat wat ze hadden gezien in
het Sinterklaasjournaal werd nagespeeld. Vol spanning telden we de nachtjes af tot 5 December. Als het
dan eindelijk zover was: gespannen gezichtjes, zingen vanuit je tenen, zenuwachtig voor hun ‘optreden’
voor Sinterklaas (wat tot in den treure geoefend was),
en vervolgens de ontlading. Elk jaar was het weer
één groot feest, ondanks de drukte en spanning.
Inmiddels sta ik niet meer voor de klas, maar kan ik
gelukkig het feest nog wel volop op school vanaf de
zijlijn meemaken.
Onze jongens zijn inmiddels alweer zo groot, dat zij
‘met de grote mensen’ meedoen aan lootjes trekken.
Ik heb geprobeerd dit moment zo lang mogelijk uit
te stellen, maar als je zoon zegt: ‘leuk betocht hjer
mem!’ tja wie houd je dan nog voor de gek? Overigens is er wel een traditie die ze graag in stand
houden: schoen zetten. Want ‘dat is toch altijd zo gezellig’, jaja, wat ze natuurlijk daadwerkelijk bedoelen
is hoe meer cadeautjes/lekkers hoe beter. Schoen
zetten, ik vind het prima. Op een voorwaarde: dat er
wordt gezongen, en dat mem (en heit) ook wat in hun
schoen krijgen. Wat ik dan vervolgens zelf mag halen
en betalen. Ach, je moet er wat voor over hebben om
tradities in stand te houden!
Sandra de Jong-Alma.

De bende die rommelpiet achterliet..
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Activiteitenagenda

AGENDA

2022
22 novimber

Ledenvergadering Iisclub 20.00 uur

24 novimber

Ledenvergadering VV Jistrum 21.00 uur kantine

29 novimber

Informatiebijeenkomst MFA 19.30 uur Phoenix

10 desimber

Oud papier

16 desimber

Kerstmiddag 65+ en alleenstaanden 15.00 uur Markant

24 desimber

Kerstnachtdienst 21.00 uur Sporthal de Ynset

30 desimber

Oudejaarslunch

2023
17/18/24/25 maart

Foarstelling Snieskeppers

13 maaie		

Rinnocht

Giften voor ’t Oksenijs 2022
4x € 10,- 2x € 12,50 2x € 20,Totaal per 11-11-2022: 26 giften, saldo € 357,50

Alle gulle gevers Hartelijk Dank!
OPBRENGST ENVELOPPENAKTIE € 2793,10
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Kopijdata 2022
Maand krant:		

Kopijdatum:		

Bezorgdatum vanaf:

Desimber		

7 Novimber		

17 Novimber

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

E.M. Beimastrjitte 69

9261VH Eastermar 0512-471221

Huisartsenpraktijk Twijzel
Huisartsenpraktijk Kootstertille
Huisartsenpraktijk Drogeham

Mounewei 53
Goudtsjeblomstrjitte
34a
Tillewei 20

9286 EJ Twijzel
0511-541307
9288 AM Kootster- 0512-331677
tille
9289HC Drogeham 0512-331236

KEaRN Vrijwilligerscentrale

Buurtagent:
brigadier van politie

Burgum tel. 0511 465200
E-mail: vwc@kearn.nl
www.vwc-burgum.nl

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

Uitvaartvereniging
‘GEDENK TE STERVEN’

Helptsjinst Jistrum:
telefoonnummer 06-30044277.

Nijboer Uitvaartzorg
Tel: 0512-331420

Fysiotherapie yn’t doarp
Goudtsjebloem Strjitte 34
9288 AM Kootstertille
0512472681

36

