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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Van de redactie:
Het is aftellen wat de Doarpsomropper betreft: dit is het op één na laatste nummer...
Wat fijn dat we na al die Olympische schaatswedstrijden op de televisie toch nog foto's van schaatspret op
natuurijs in eigen dorp af kunnen drukken. Mooi dat de schoolkinderen tijdens hun 'voorjaarsvakantie' nog
van winterpret konden genieten.
Behalve aandacht voor sportieve activiteiten in dit nummer ook een impressie van culturele gebeurtenissen.
We hadden in ons café weer een knap optreden van het jeugdtoneel en we doen opnieuw een oproep om in
dit jaar van Leeuwarden/Fryslân culturele hoofdstad van Europa in te gaan op het grote aanbod van allerlei
optredens dichtbij (onder andere op de Marchjepôle) en ver af. Heb je zin om ook een bijdrage te leveren,
bijvoorbeeld voor het openluchtspel Wei-spield, dreame oer de Tsjûkemar: je kunt je nog steeds aanmelden
bij Jantsje van der Veen: j.van.der.veen@planet nl
En voor de laatste keer: wil je jouw blijdschap, verdriet, frustratie over het einde van onze papieren
dorpskrant nog kwijt: klim in de pen en gooi een briefje in de bus van ons redactieadres of kruip achter de
computer en laat je vingers glijden over het toetsenbord van jouw laptop of tablet.
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DE DOARPSOMROPPER STOPT
Na 31 jaar stoppen we helaas met onze dorpskrant van Oosterzee en omstreken. Al die jaren
heeft onze krant alleen maar kunnen bestaan dankzij de inzet van veel vrijwilligers:
redactieleden, drukkers, bundelaars, nieters, verspreiders. En al die tijd konden alle inwoners
gratis op de hoogte blijven van plaatselijk nieuws, informatie over activiteiten die geweest
waren en over programmas die nog op stapel stonden. Dat het gratis kon hadden we te danken
aan de vele adverteerders en aan het sociaal cultureel centrum De Fûke, waar de krant altijd
gedrukt werd. Moderne middelen halen de techniek en communicatiemiddelen in. Als je slechts
zes keer in het jaar verschijnt, heeft internet, facebook, WhatsApp, twitter of hoe het allemaal
mag heten al lang het laatste nieuws over de hele wereld verspreid. Het is dus bijna ouderwets
om nog met verhalen, foto’s en dergelijke op papier aan te komen. Via de mobiele telefoon is
bijna iedereen overal (in de auto, op de fiets, op school en het werk en overal in huis) te
bereiken en op de hoogte van wat er in familie- en vriendenkring plus in de rest van de wereld
gebeurt. Dus stoppen we nu met onze dorpskrant.
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Uitnodiging ALV donderdag 5 april 2018
Plaatselijk Belang Oosterzee (PBO)

Op 5 april houdt Plaatselijk Belang Oosterzee (PBO) weer haar jaarlijkse Algemene Leden
Vergadering (ALV). We beginnen om 20.00 uur in Café Tjeukemeer met voor de pauze
informatiesessies over een aantal onderwerpen, waarbij het vooral de bedoeling is om als
dorpsbewoners met de sprekers in gesprek te komen. Niet leden zijn hierbij van harte welkom.
Het deel na de pauze is voorbehouden aan de leden van PBO. Nog-niet-leden zijn als toehoorder
welkom en hebben geen stemrecht.
De wethouder/dorpencoördinator hebben we gevraagd om duidelijkheid te geven over het
bestemmingsplan Oosterzee-West en om andere onderwerpen vanuit de gemeente met ons te
bespreken, we geven de wijkagent en Lyaemer Wonen een podium en zullen aandacht besteden
aan de plannen van de Aanjagers van de Tsjûkemar, van DFMopGlas en van onze eigen
Activiteitencommissie die 14 juli o.a. de mudrun organiseert.
Na de pauze vindt de feitelijke ALV plaats met de gebruikelijk onderwerpen. De notulen, de
inhoudelijke en financiële jaarstukken worden op de vergadering uitgereikt of gepresenteerd.
Tot ziens op 5 april aanstaande.
Guus Verhoef, secretaris bestuur PBO

Algemene Leden Vergadering Plaatselijk Belang Oosterzee (PBO)
Donderdag 5 april 2018 om 20.00 uur in Café Tjeukemeer, Oosterzee
Voorzitter: Toine Trommelen
Agenda
Voor de pauze informeren we onze dorpsbewoners over een aantal onderwerpen, waarbij het
vooral de bedoeling is om als dorpsbewoners met de sprekers in gesprek te gaan. Niet leden zijn
hierbij van harte welkom.
1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Oa. welkom gasten, welkom aan PBO deelnemende vrijwilligers.
2. Gasten
2a. Gemeente De Friese Meren - de wethouder/dorpencoördinator hebben we gevraagd
om onder meer duidelijkheid te geven over het bestemmingsplan Oosterzee-West;
2b. Politie – kennis maken met wijkagent Pauline Leije;
2c. Lyaemer – Hein de Haan gaat in op: energietransitie: alle Lyaemer woningen in
2050 ernergieneutraal, aantallen huurwoningen in Oosterzee;
2d. DFMopGlas – bestuurssecretaris Anja Rombouts vertelt de laatste stand van zaken
over het leggen van glasvezelkabel in ons dorp;
2e. Weispield – Iepenloftsiel Bantega op Marchjepolle (Jelle Wesselius gevraagd);
2f. Aanjagers van de Tsjûkemar – de plannenmakerij van de Werkgroep Oosterzee.
Vervolgens uit eigen gelederen:
4
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2g. Activiteitencommissie – organiseert op 14juli in het kader van Eastersimmer o.a. de
mudrun;
2h. Plaatselijk Belang Oosterzee – onze voorzitter vertelt de voornemens.
Pauze
Het deel na de pauze is voorbehouden aan de leden van PBO. Nog-niet-leden zijn als toehoorder
welkom en hebben geen stemrecht. De jaarstukken presenteren / reiken we uit op de ALV.
3. Notulen ALV 6 april 2017
Vast te stellen. Het verslag staat op de website www.oosterzee.com . Het verslag ligt een
uur vooraf aan de vergadering ter inzage in het Café Tjeukemeer.
4. Jaarstukken
4a. Overzicht 2017 en voornemens 2018
Geven de presentaties onder 2. aanleiding tot het maken van opmerkingen?
4b. Financiën
De financiële stukken staan vanaf 1april op onze website www.oosterzee.com .
4b1 Jaarstukken 2017
Verslag van de kascontrolecommissie (Robert Kuijpers en Esther Schwartz).
Verslag van de penningmeester (Meindert Boon).
4b2 Begroting 2018 en Investeringsplan 2018
4b3 Benoemen nieuw lid kascontrolecommissie Robert Kuijpers is aftredend.
5. Bestuursmutaties
 Petra Mosterman is om persoonlijke redenen tussentijds uit het bestuur getreden.
 Vacature: kandidaten moeten zich vooraf aan de ALV gemeld hebben bij de
voorzitter van het bestuur.
 Rooster van aftreden: aftredend volgens rooster zijn Toine Trommelen en Guus
Verhoef. Zij zijn beschikbaar voor een nieuwe periode en per direct
herbenoembaar.
6. Rondvraag en sluiting

--------------------------------------------------------------------------------------Werkgroep Oosterzee
Vergadering 8 februari 2018 Café Tjeukemeer, Oosterzee
Vanuit de Werkgroep Oosterzee van de Club van Aanjagers van de Tsjûkemar doen we de
volgende voorstellen:
1. Het vlekkenplan zoals gepresenteerd (bijgaand) wordt door de werkgroep vastgesteld.
2. Afgesproken wordt dat het plan in 3 deelgebieden verder wordt uitgewerkt:
a. survivalbaan (in twee fases: beperkt beginnen, veilig maar publiek),
b. fitness voorzieningen en
c. weg met recreatieve voorzieningen
 ontlast de Zuivelweg
 mogelijkheden: ruime parkeermogelijkheden, camperplekken, uitbreiding
jachthaven, aanleggen voor grotere passantenschepen, trailerhelling, laadboom,
strandje met veilig zwemmen, boulevard langs strand, dagrecreatie, visplekken,
aanmeerplek brandweerboot, terrasje, horecapunt, toiletmogelijkheden, oplaadplek
elektrische fietsen, opslagplek bootmaterialen, havenkantoortje, begaanbare pier, …..
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De verbinding van de drie deelgebieden berust in het vlekkenplan. Voor ieder van de drie
deelgebieden geldt dat wordt uitgewerkt naar een definitief plan met detailleringen inclusief een
financieringsplan.
3. Oliemannetje (van De Aanjagers van de Tsjûkemar) geeft aan dat dinsdag 13 februari
overleg plaatsvindt met Wetterskip over de projecten rondom het meer. Hierbij komen de
Wetterskip-aspecten Oosterzee uiteraard ook aan bod. Ondermeer onderzoek naar werk-metwerk-maken voor de komende jaren.
4. We creëren eerst verder draagvlak: vlekkenplan en ideeschets voorgelegd aan het dorp zodat
een ieder erop kan reageren. Oproep via lokaal blaadje.
Vlekkenplan

Situatieschets
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Tryntsje van der Werff,
de Akkers 20, is 65 jaar
geworden op 26 februari

Jeugdtoneel
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Laatste nieuws over de schoorsteen van Oosterzee
Nu de pijp er na de restauratie van vorig jaar weer als nieuw uitziet,
zal de KPN deze voor een symbolisch bedrag van € 1,00 verkopen
aan onze Stichting Schoorsteen Oosterzee.
Lekker goedkoop, om voor slechts € 1,00 in het bezit te kunnen
komen van zo'n prachtig monument. Maar... onze stichting heeft
wel vaste lasten in verband met verzekeringen en dergelijke.
Bovendien moeten we ook reserves aanleggen om in de toekomst
het nodige onderhoud te kunnen betalen. Daarvoor zijn wij
gedeeltelijk aangewezen op bijdragen van Vrienden van de pijp,
donateurs of hoe je ze ook maar wilt noemen. We hebben in het
verleden al van een aantal mensen donaties gekregen. Zij zullen de
komende tijd opnieuw benaderd worden. Maar met dat kleine
groepje kunnen we het financiële plaatje niet rond krijgen. Daarom
willen we ook langs deze weg een oproep doen om onze stichting
financieel te steunen.
U kunt contact opnemen met
Stichting Schoorsteen Oosterzee:
Penningmeester Toine Trommelen
Landmansweg 10
8536 TB Oosterzee
tel. 0514-541181 / 06.12594247
Onderstaand strookje kunt u inleveren bij:
Secretaris Sibbele Witteveen
Landmansweg 7
8536 TB Oosterzee
tel. 0514-541431
sibbele.geartsje@hetnet.nl
***************************************************************************
Ondergetekende
Naam .......................................................................
Adres .......................................................................
Woonplaats .............................................................
tel. ............................................................................
eventueel emailadres ................................................
is bereid per jaar aan Stichting Schoorsteen Oosterzee te schenken:
o € 10,00
o € 25,00
o ander bedrag: € ......
Banknummer: NL 94 TRIO 0390 978574 t.n.v. St. Schoorsteen Oosterzee
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op Oosterzee

Niet één oog, maar 1000-ogen in onze gemeente
Dat is de wens van wijkagenten in De Fryske Marren. Op 15 februari heeft dorpencoördinator
Ypie Kroes van onze gemeente in samenwerking met de politie en Plaatselijk Belang een
informatieavond gehouden in café Tjeukemeer voor ongeveer 40 belangstellenden. Een aantal
inwoners van Oosterzee heeft het initiatief genomen om ook hier een WhatsApp-groep op te
richten. Op deze manier hoopt men de buurt veiliger te maken. Buurtbewoners kunnen elkaar
via hun mobiele telefoon attent maken op verdachte situaties en dit sneller aan de politie
doorgeven. Dorpsgenoten zijn extra ogen en oren in de wijk. Op de website van Plaatselijk
Belang Oosterzee http://oosterzee.com tabblad “buurtpreventie” kunt u zich aanmelden.
Moet je nu bij elke onbekende auto of persoon alarm slaan? Dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Je kunt afgaan op je eigen intuïtie en gezond verstand. Maar als je het gevoel krijgt: hier klopt
iets niet, schroom dan niet om te handelen en bel. Want de politie kan niet overal zijn en kan
niet alleen zorgen voor een veilige omgeving. Er zijn al 134 deelnemers aan de huidige
WhatsApp-groep en het nut heeft zich al bewezen, 'want' vanaf 2017 zijn er geen inbraken
geweest. Tips voor het gebruik van een WhatsApp-groep, de SAAR-methode:
S = Signaleer
A = Alarmeer de politie via 112
A = App naar de deelnemers in uw WhatsApp-groep om uw waarnemning bekend te maken
R = Reageer door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de verdachte
persoon. Denk daarbij wel om uw eigen veiligheid en speel geen eigen rechter.
Anoniem kunt u het nummer 0800-7000 bellen .
U kunt ook contact opnemen met onze wijkagent Pauline Leijen via tel. nr. 0900-8844
'Geen link platteland en longproblemen'
Dat was de kop in de Leeuwarder Courant van 15 februari over de problemen van dokter
Arnoud Robbers uit Amsterdam. Hij heeft aan de Gietersevaart twee huisjes plus het boerderijtje
van Johannes Oord. Vorig jaar kwam hij met grote koppen en foto's in de krant omdat hij naar
zijn mening ernstige longklachten had opgelopen als gevolg van twee megastallen in de
omgeving. Inmiddels zijn er onderzoeken gedaan. De Gezondheidsraad concludeert nu dat
mensen die in de buurt wonen van veehouderijen een verhoogd risico lopen op
longaandoeningen. Er kan echter niet worden geconcludeerd dat er sprake is van een oorzakelijk
verband.
Alternatief voor onze papieren dorpskrant?
Kort geleden zag ik in onze winkel twee gratis mee-neem-kranten liggen. Behalve de wekelijkse
Zuid-Friesland was daar ook "groot de FRYSKE MARREN". Dit was de 2e jaargang nr. 1.
Blijkbaar een nieuw blad (met een moeilijke naam) voor alle inwoners van onze gemeente. Het
kan in winkels en dergelijke gratis meegenomen worden. Wordt het in de bebouwde kommen
huis aan huis bezorgd? De redactieleden Ying Mellema & Marianne Bouwman schrijven dat ze
verhalen brengen over sport, politiek (interessant i.v.m. de gemeenteraads-verkiezingen),
welzijn, kunst en cultuur èn een gemeentelijk informatiekatern. Zij zijn op zoek naar bijzondere
verhalen van gewone en buitengewone mensen om ons heen. U kunt reageren via
redactie@grootdefryskemarren.nl Dit blad is nog een papieren krant, die blijft als onze papieren
Doarpsomropper na 9 mei niet langer verschijnt. Ook voor plaatselijk nieuws in en om
Oosterzee zou u hier op kunnen reageren.
Sibbele
9
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en nieuws uit de omgeving …….

De Fûke is het sociaal cultureel centrum aan de Hoofdweg 24 in Echten,
tel. 0514-541277.
Het postadres is: Hoofdweg 24, 8537 SE Echten (Fr.).
E-mail: fuke@hetnet.nl
Website : www.sccdefuke.nl
....................................................................................................................................................
Kopij voor het Fûkenieuws en De Doarpsomropper mailen naar:
doarpsomropper@gmail.com
(Dus niet naar het E-mailadres van de Fûke!!)
Redactieadres Fûkenieuws Sluispad 25, 8536VG Oosterzee
....................................................................................................................................................
Dit krantje verschijnt zes keer per jaar in de dorpen Echten, Echtenerbrug,
Delfstrahuizen en (als onderdeel van de dorpskrant) Oosterzee.
Het geeft onder andere informatie over activiteiten die geweest zijn en over programma’s
in de komende periode.
Bij publicaties uit het Fûke Nieuws wordt bronvermelding op prijs gesteld.
........................................................................................................................................................

Kopij voor het volgende nummer moet binnen zijn op: vrijdag 20 april 2018
De verschijningsdatum van het volgende nummer is: woensdag 9 mei 2018
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Programma “De Fûke”
Klaverjassen
Altijd de derde vrijdag van de maand.
Ús Ideael-Nieuw Leven
Iedere maandagavond repeteren.
Loop vrij binnen.
Koersbal
Iedere woensdagmiddag.

Klassieke filosoof Socrates:

Al wat ik weet is
dat ik niets weet

??????????????????????????
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Brekkenweg 10
8531 PM Lemmer
0514-564571
06-13068189
bgg:0514-851995
WWW.DEBREKKEN.NL
INFO@DEBREKKEN.NL
DINER/FEESTEN/BEDRIJFSFEESTEN/ETC.
U BENT VAN HARTE WELKOM
UW GASTHEER HENK SCHALK

Voor een frisse kijk op wijn!
Goede wijn / Wijnproeverij / Wijn-spijs advies
Relatiegeschenken / Kerstpakketten
Dock’s Grapes 06-47 16 51 53
Gietersevaart 15

www.docksgrapes.nl

8536 TC Oosterzee

info@docksgrapes.nl

2016-september 3
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Dierenfysiotherapeut gevestigd in Echten
Fysiotherapie is binnen de gezondheidszorg voor mensen een algemeen
bekende, volledig geaccepteerde therapievorm met goede resultaten.
Dierfysiotherapie is daarentegen momenteel nog veel minder bekend. De
dierenfysiotherapeut is in beginsel een fysiotherapeut voor mensen die
zich bezighoudt met de behandeling van klachten gerelateerd aan het
bewegingsapparaat (spieren, pezen, banden, gewrichten en het
zenuwstelsel). Het doel is het optimaal en pijnvrij laten functioneren van
het lichaam. Een dierenfysiotherapeut heeft in totaal minimaal 6 jaar
studie gevolgd om specialist in beweging van dieren (met name honden
en paarden) te worden. Na de vierjarige HBO-opleiding fysiotherapie, heb
ik begin 2015 de tweejarige post-HBO specialisatie-studie
dierfysiotherapie afgerond. Dierfysiotherapie is een specialisatie en gericht op het
bewegingsapparaat van dieren. Het is géén alternatieve geneeswijze, maar paraveterinair erkend
door het ministerie van Landbouw en Visserij in 1992. In 2017 heb ik in Berlijn de opleiding
Manuele Lymfe Drainage Paard gevolgd om ook problematiek in het lymfesysteem bij paarden
te kunnen behandelen. De dierenfysiotherapeut werkt vaak samen met de
dierenarts en soms op basis van een verwijzing. Met name bij
blessuregevoelige sporten worden ook uit voorzorg dieren gecontroleerd en
behandeld. Vanuit mijn beroep als dierenfysiotherapeut hoop ik
diereneigenaren in heel noord en midden Nederland te kunnen adviseren en
ondersteunen wanneer hun dier een probleem heeft wat gerelateerd is aan
het bewegingsapparaat.
Mocht u een dier hebben waarbij dierfysiotherapie mogelijk geïndiceerd is,
neem dan gerust contact op voor de mogelijkheden.
Voor meer informatie kunt u bellen met 06-23650933 of eens een kijkje nemen op
www.librare.nl of op de Facebookpagina www.facebook.com/libraredierfysiotherapie.
Anita Oppedijk-Hoeksema, Hoofdweg 14a Echten
Librare Fysiotherapie voor dieren

Bernepraat
Esmé Homma

wil iets over gister vertellen en zegt:
“Juffrouw 1 nachtje terug slapen, toen…….

Jantine de Haan

zal haar laarzen aantrekken, maar de broekspijp gaat er niet zo goed bij
in: “Wolst de mouwen even fêst hâlde juffrou?” vraagt ze dan.

Mees en Doutzen
Mees
Doutzen

Sophie

Bij wie gaan we spelen? Bij jou?
Nee bij jou want anders heb jij niets te doen. Ik heb alleen maar meisjes
speelgoed.
‘juf het niest buiten, allemaal kleine druppeltjes’
15
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Vrouwen van Nu Lemsterland
Donderdag 25 januari
Algemene Ledenvergadering waar tot slot de jubilarissen in het zonnetje zijn gezet.

Van rechts naar links, Sinie Nijholt 35 jaar, Jantsje de Vlas 35 jaar, Alie van Veen 40 jaar,
Renske Klijnstra 45 jaar, Joukje Popma 50 jaar en Riet Nolles 50 jaar.
Woensdag 21 februari
Gastspreker Jan Tijsma

Landschappen en natuur Zuidwest Frylân

In het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân maakt Jan Tijsma de foto’s. Het gebied strekt zich
uit vanaf Lemmer, richting Joure, Sneek, Bolsward naar de afsluitdijk en vervolgens langs de
kustlijn van het IJsselmeer terug naar Lemmer.
In het eerste deel zien we dat in de loop van de eeuwen het landschap is veranderd en dat zal
ook in de toekomst zo gaan. In het tweede deel worden de vier seizoenen getoond, waarin het
landschap, de stadjes, dorpen en de natuur rijkelijk aan bod komen.

Programma
15 maart

Ééndagsbestuur, Huite Zonderland

19 april

Van vlas tot linnen of damast uit de kast

--- mei

???
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Herenweg 53
8536 TS Oosterzee

De Doarpsomropper

06 490 286 56
Sentoosterhof@ziggo.nl
Sentoosterhof13@gmail.com

2016 november—5
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Middenweg 124 Bantega tel 0514-551348
Ook kunt u online een afspraak maken op

www.kapsalonjolanda.nl

Advertentiepagina 2016 jun 6
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Eastersee Eartiids (45)
Wurkgroep Skiednis Eastersee:
Wiebe Klijnsma:

0513-645719
Seije Nolles: 0514-541281
Jekkie Boorsma-de Jong:
0514-541475
Sibbele Witteveen:
0514-541431
sibbele.geartsje@hetnet.nl

Ald en nei oan it Holsteinpaad

Op Holsteinpaad 1 waard yn 1911 in pleatske boud
foar famylje Hendrik de Vries en syn frouw
Hendrikje Ruiter. Nei de dea fan harren heit yn1953
buorkje 'de drie gebroeders' Jan, Hendrik en Kees dêr
noch oant 1978. Foar harren sels hâlde se dan noch in
pear kij en wat skiep. As lêste komt Kees te stjerren
en wurdt it stee te keap oanbean.

It spultsje wurdt kocht troch Rinze en
Froukje Kootstra en dan ôfbrutsen. Der
komt in moai grut nij hûs en yn 2015
kinne de nije bewenners dêr te plak.

**********************************************************************************

Kees en Rita Jansen nemen met bloedend hart afscheid van Oosterzee
Na 40 jaar gaat de familie Jansen uit Amsterdam hun recreatiewoning aan de Gietersevaart
verlaten. Ze hebben al die jaren met veel plezier in ons dorp doorgebracht en genoten van hun
vrije tijd. Ze zijn heel wat uren, dagen, weken druk aan het werk geweest in hun grote tuin. In
2009 heeft hun huis een grote opknapbeurt gekregen en is er een uitbouw gerealiseerd. Kees
heeft van hun omgeving aan de vaart een aantal prachtige tekeningen gemaakt die ook gebruikt
werden als nieuwjaarskaart.
We zijn benieuwd naar hun eigen verhaal. Toen ik vroeg om daar zelf wat van op papier te
zetten, bleek dat niet eens nodig te zijn. Twee zielen één gedachte: Kees was er al mee bezig!
Lees zijn verhaal op de volgende pagina.
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Afscheid van ons Frysk paradys
Voordat De Doarpsomropper fan Eastersee bestond ‘ontdekten’ wij de Gietersevaart. In 1977
huurden wij het huisje op nr. 33. Toen wij het wilden kopen maar te laag boden, verhuisden we
naar nr. 39. Dat huis was eigendom van de familie Breen / Van der Beek. Wij huurden het eerst
en werden op 8 mei 1989 voor ƒ 60.000,- eigenaar. In 1970 was het huis door Peter Ruurda voor
ƒ 8.000,- verkocht aan Lambertus van der Beek; Ruurda kocht het in 1965 voor ƒ 7.500,- van de
erven Jacob Bakker en deze Jacob had het sinds 1913 in bezit. Verder terug gaat ons dossier
niet.
Op 1 maart 2018 hebben wij ons
huis met tuin en alles erop en
eraan verkocht aan Peter Kats en
Esther de Lang. Voor ons was
‘Oosterzee’ vakantie en weekends.
Peter en Esther gaan er permanent
wonen. Vanaf het eerste begin, nu
41 jaar geleden, waren wij verliefd
op de vaart, het paadje daarlangs,
de weilanden, kortom deze unieke
plek. Wij zagen het pad
veranderen van modderig en smal
naar een schelpenpad en sinds kort
leem-met-steenslag. Het werd
breder, maar gelukkig nooit zo
breed dat je met de auto kon
voorrijden. Onze katten hadden alle vrijheid, onze dochters Martine -inmiddels 48- en Stefanie
(42) deden Fri (e) sse lucht op en speelden naar hartenlust op het gras, in de bosjes en de bomen
(hutten).
Wij leerden veel bewoners van Oosterzee en omgeving kennen: Thijs de Haan voor technische
bijstand, de familie Wever voor klussen, vader en zoon Fabriek van het café, de mensen van de
Buurtsuperrr, Sent Oosterhof en Doede van der Wal voor de maaiers, Harm de Jong en zijn
mensen voor de verbouwing in 2009, Wiarda voor gereedschap, spijkers en schroeven, Henk
Bakker, Pieterik en Gerrit van der Zee voor de krant en nog veel meer, de gebroeders Visser van
die gezellige koeien langs de sloot, Jan v.d. Tweel met steeds meer land en Sibbele en Geartsje
Witteveen, onbezoldigde burgemeesters, dorpspedagogen en brengers van nieuws. Wij zullen
hen en de anderen die we hier niet konden noemen, missen.
De kaasfabriek hebben we zien slopen, de jachthaven zien komen, de Tsjûkemar drukker zien
worden en het dorp groter. Wij hopen dat het goed blijft gaan met Eastersee-Giterskebrêge en
wij nemen met bloedend hart afscheid van ons Frysk paradys aan de vaart op nr. 39. Kleinzoons
Joeri (16), Jelle (12), Daniël (8) en Adam (4) zullen niet meer onbekommerd kunnen spelen,
tuintjes maken, helpen snoeien, luieren in de Friese zon of zwemmen in het meer. Jammer, maar
ja, wij werden te moe van het knippen van die lange heggen, het maaien van het te snel
groeiende gras, uitdunnen van de bosjes en onderhouden van dat mooie, maar ook grote huis. De
jaren gingen tellen. We komen zeker nog langs in Oosterzee.
Kees en Rita Jansen
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06-14234333
www.huisdierarts.nl/ info@huisdierarts.nl
drs. M.J. Grijpstra De Akkers 53
8536VD Oosterzee

Stuiver Draai- en Freeswerk B.V.
Lemsterpad 20
8531 AA LEMMER
Tel. 0514-569240
Fax 0514- 569207
info@stuiverdraaienfreeswerk.nl

2017-mei -2
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Iedere dinsdag in Oosterzee, Echten,
Echtenerbrug, Delfstrahuizen en Bantega.
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Pedicure
Corry Hoeksema

Reijnoudt Aardappels Groenten en Fruit
Tel. 06 51606261
U kunt bij ons ook pinnen.

Kromme Warren 43
8539 RZ Echtenerbrug
Tel. 06 – 18888183

Elektrische sloep
Luxe varen met stuurconsole en kussenset.
Comfortabel de Weerribben ontdekken.
Bij terugkomst kunt u genieten van een
overheerlijke schotel.
Al vanaf € 11,95
“Lekker eten……..hoeft niet duur te zijn”
www.degelelis.nl
Mis niet…………… onze Weerribben Sorbet
ijs met eigengemaakte bramensaus
op ons zonovergoten terras.

Voor al uw bestratingen(sier) & grondwerk
Herenweg 114, 8537 SM Echten
Tel.: 06-18122698

2017 september 4
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Nijs út ’e natuer

It giet goed mei de iisfûgel (ijsvogel)
Geartsje Holtrop hat yn jannewaris dit
prachtige fûgeltsje by de Giterskefeart sjoen.
Oan syn namme te sjen soest tinke kinne dat
dizze kleurrike fûgel fan iis hâldt, mar iis is
syn grutste fijân. At it te lang friest en ek alle
wekken beferzen binne, kin hy gjin fiskjes
mear fange en dêr moat hy it krekt fan ha om
libje te kinnen.
De lêste jierren ha wy gjin strenge winters
mear hân. En ek dit jier hat de lette winter
krekt net lang genôch duorre om in bedriging
te wurden foar dizze 'tropyske' fûgel. Troch
de hurde wyn wienen der noch genôch wekken iepen blean. Dêrtroch giet it eins hiel goed mei
de iisfûgel en hy wurdt dan ek rûnom sjoen, ek yn Fryslân.

Yn it Fryske boekje 'Fûgels' fan it Fryske Gea,
útjûn troch Steven Sterk, wurdt hy sa beskreaun:
'Wa 't de skitterjend grienich-blauwe iisfûgel mei
tige flugge wjukslach rjocht oer it wetter fleanen
sjocht, sil fernuvere wêze oer sa 'n kleurepracht.
Opfallend oan dizze kompakte fûgel is ek de
lange, stevige snavel dêr 't er syn proai
(benammen fiskjes) mei fangt. By it fiskjen dûkt
de iisfûgel fan in takke ôf heaks yn it wetter
('stitdûke). Om te brieden graaft er yn steile
wâlkanten in tunnel oant wol ien meter lang, mei
in rûne nêstholte oan de ein. De iisfûgel is
holpen mei it oanlizzen fan keunstmjittige
wâlkanten'.

Ha jo wat bysûnders sjoen of ha jo fragen oer
de natuer yn ús omkriten? Dan kinne jo
kontakt opnimme mei: Sibbele Witteveen
(tel. 541431). E-mail: sibbele.geartsje@hetnet.nl
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Knock out tournooi café Tjeukemeer 26 t/m 28 januari
De winnaars bij de heren 1. Hendrik Muurling 2. Klaas Tabak 3. Meindert Boon
Bij de dames: Froukje Fabriek
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kerstmiddag 18 december 2017
Café Restaurant Tjeukemeer in Oosterzee
Bij binnenkomst was het al lekker druk. De dames Gea en Froukje spelen kerstliedjes op de
trekzak. Ine opent de middag voor de 40 aanwezigen waaronder natuurlijk de onvolprezen
vrijwilligers. De heer Rijpkema wordt welkom geheten, hij is voor het eerst op een bijeenkomst
van de Zonnebloem en Ine hoopt dat hij het naar zijn zin heeft. Als eerste lied wordt "Komt
allen te samen" door iedereen meegezongen. Daarna verzorgt Aaltje het kerst evangelie met
behulp van een scherm waarop de Zandtovenaar het evangelie uitbeeldt met ondersteuning van
bijpassende muziek. Daarna wordt het lied "Midden in de winternacht" weer uit volle borst
meegezongen. Nu volgt een korte pauze met koffie of thee en even bijkletsen. Hierna beginnen
we met het lied "Stille nacht". Dan vertelt Tineke het kerstverhaal uit het boekje "Kaarslicht
rond de kerst en dennennaalden". De titel van het verhaal is "Onder de brug". Dat was anders
dan anders en erg indrukwekkend.
Hierna is er weer een korte pauze. Na deze pauze zingen we met zijn allen "Nu zijt wellekome".
Dan draagt Sjanie een kerstgedicht voor. Hierna wordt er als vanouds een heerlijke maaltijd
geserveerd. Als laatste lied wordt met zijn allen "Ere zij God" gezongen.
Ter afsluiting een woordje van Ine, waarin zij de bediening, de vrijwilligers en natuurlijk ook
Gea en Froukje bedankt. Na ons allen een goede Kerst en een goed uiteinde toegewenst te
hebben, vertelt zij dat de volgende bijeenkomst op 22 januari 2018 zal zijn en dat is dan de
bingo.
Joke van der Klugt
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Pallet Recycling Friesland
Onbetwist uw pallet specialist!
In- en verkoop van alle soorten en maten pallets,
contante betaling mogelijk.

De beste prijs/ kwaliteit verhouding.Pallets
uit voorraad leverbaar dus een snelle levering
gegarandeerd. Herenweg 88, 8536 TV,
Oosterzee Tel. 0514-541404 Fax. 0514541044 www.palletrecyclingfriesland.nl,
info@palletrecyclingfriesland.nl
Bezoek eens onze website:
www.avalonnatuurlijkgenieten.nl

2015-juli-7
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Warmtebeeldcamera
Tijdens het hapje en het drankje op onze Algemene Leden Vergadering in januari jl. werd er
levendig gediscussieerd over de beelden van de warmtebeeldcamera. Verschillende mensen
hebben zich aangemeld om bij hen opnamen te maken. Op dit moment bekijken we de resultaten
en bespreken we of en hoe we dit aanbod kunnen uitbreiden.
Goed Voorbeeld Doet Goed Volgen
In februari is er een laatste ronde gemaakt om de energiemanagement kastjes bij de deelnemers
te plaatsen. Iedereen kan nu zijn/haar energieverbruik precies volgen en mee daardoor bewuster
met energie omgaan. Zeer binnenkort hebben we een bijeenkomst (ook niet-deelnemers zijn
welkom) waar o.a. het sluipverbruik aan de orde komt:
29 maart
20.00 – 21.30 uur
Het Wapen van Langweer
Mocht u hier naartoe willen neem dan even contact op met onderstaand tel. nummer, misschien
kunnen we carpoolen.
Energietransitie
Onze gemeente heeft een ontwerp beleidskader Sinnefjilden 2018 opgesteld. De gemeente is
voorstander van duurzame ontwikkelingen ook op het gebied van duurzame energie en wil
graag sturing geven aan ontwikkelingen op dit gebied en deze faciliteren. Dit document moet
een praktisch handvat bieden. Wij als lokale energiecoöperatie gaan ons hierin verdiepen en
kijken naar de mogelijkheden die er voor onze dorpen zijn.
Wilt u meedenken / meedoen? Neem contact met ons op!
Bespaartips
Tot slot willen we u wijzen op een Belgische site die regelmatig bespaartips geeft. U kunt zich
aanmelden voor de nieuwsbrief: www.energids.be/nl en hieronder vindt u alvast 1 voorbeeld.
Vermijd koudebruggen in huis
Uw woning is goed geïsoleerd en toch blijft de energiefactuur vrij hoog. Vaak is dit te wijten
aan koudebruggen: plekken in de constructie waar de isolatiemantel onderbroken is. Ze
opsporen is eenvoudig, maar ze oplossen heel wat anders!
Wat is een koudebrug en hoe los ik die op?
Koudebruggen - tegenwoordig ook wel bouwknopen
genoemd- zijn zwakke schakels in de buitenschil van de
woning (gevel, dak of vloer). Het verschijnsel komt voor
op plaatsen waar de thermische isolatie niet doorloopt of
waar de vloerplaten niet op elkaar aansluiten.
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Een koudebrug zorgt niet alleen voor warmteverlies, maar de warme lucht in huis koelt ook af
in contact met deze koude oppervlakken. Dit leidt tot condensatie met geurhinder en schimmel
als gevolg.
Soorten koudebruggen
Koudebruggen kunnen zich overal in huis voordoen. Al zijn bepaalde plaatsen gevoeliger voor
het probleem.
 De meeste koudebruggen komen voor bij onderbrekingen van de isolatie. Als
isolatiedelen niet goed op elkaar aansluiten kan er een slechte isolator door de isolatie
heen gaan, bijvoorbeeld mortelresten of gestorte balken boven een raam.
 Plaatsen waar geen isolatie zit, vormen ook een koudebrug. Bij oudere woningen zie je
deze fout vaak rond rolluiken. Ook aan de vloeren kan het mis gaan. Zo mag een
buitenmuur niet rechtstreeks op de fundering of op een vloerplaat rusten of die
onmiddellijk raken.
 Verouderd buitenschrijnwerk is een minder gekende koudebrug. Deze oude profielen
bevatten nog geen thermische onderbreking, waardoor de kou vrij spel heeft.
Koudebruggen kunnen zich ook in een muur manifesteren. Al zijn bepaalde plaatsen
gevoeliger voor het probleem.
Ook in de zomer een probleem…
In de zomer is het omgekeerd, dan kan er namelijk warme lucht langs de ‘koudebruggen’
binnenkomen. Tijdens warme dagen wil iedereen het binnen zo fris mogelijk houden. Als
warme lucht kan binnendringen dan zal de temperatuur snel stijgen.
Hoe koudebruggen opsporen?
Heel wat van die koudebruggen ziet men niet met het blote oog. Een snelle truc met de hand kan
meteen al uitsluitsel bieden.
 Wrijf over een plaats (muur, plafond of vloer) waar u een koudebrug vermoedt.
Voelt u daarbij ergens een opvallend temperatuurverschil, dan is dat al een sterke
aanwijzing voor een koudebrug. Vochtplekken of condensvorming duiden soms ook op
koudebruggen.
Heeft u zelf geen idee waar de koudebrug vandaan komt? Schakel dan zeker professionele hulp in
zoals een architect, aannemer of een gespecialiseerd bedrijf die voor u een grondig onderzoek
uitvoeren. Dit gebeurt meestal aan de hand van een thermografie.
Koudebruggen verhelpen
Een bestaande koudebrug verhelpen is niet altijd vanzelfsprekend. Het vervangen van
enkelvoudige beglazing of verouderd schrijnwerk is nog vrij eenvoudig.
Anders is het wanneer isolatie in de spouw ontbreekt of slecht geplaatst is of wanneer de
binnenmuur de buitenmuur raakt. In sommige gevallen kan de oplossing gewoon zijn om
isolatie rond de koudebrug aan te brengen. Maar er zijn ook gevallen waar de volledige gevel
met een isolatielaag moet bedekt worden.
Koudebruggen aan de muuraanzet of fundering wegwerken is een haast onmogelijke klus.
Bovendien wegen de kosten voor deze werken vaak niet op tegen de investeringskost van de
woning...
Geartsje Witteveen, E: dorpcentraal@gmail.com, T: 0514 541431, W: www.dorpcentraal.nl
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Reekers Assurantiën
Marwei 25
8508 RA DELFSTRAHUIZEN
T. 0514 – 850184
E. info@reekersassurantien.nl
I. www.reekersassurantien.nl

Altijd een scherp advies, maak vrijblijvend een afspraak.

www.tjeukemeer.com

2015-januari-9
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Overzicht
Inleverdata kopij Doarpsomropper 2018
Nummer
3

Kopij
20 april

Verschijningsdatum
9 mei

AGENDA

Datum
22 maart
28 maart
5 april
11 april
25 april
26 april
3 mei
9 mei
28 juni t/m 14 juli
14 juli

Activiteit
Inloopspreekuur PBO
Koffie en thee middag
ALV Plaatselijk Belang
Koffie en thee middag
Koffie en thee middag
Inloopspreekuur PBO
Luisterconcert Karin
Hougaard
Koffie en thee middag
Spektakel Tsjûkemar
Eastersimmer

Tijd
19.30 - 20.00
14.00 - 16.00
20.00 uur
14.00 - 16.00
14.00 - 16.00
19.30 - 20.00
zaal open
vanaf 19.30
14.00 - 16.00

Plaats
Café Tjeukemeer
Tegeltsjeshûs Oosterzee
Café Tjeukemeer
Tegeltsjeshûs Oosterzee
Tegeltsjeshûs Oosterzee
Café Tjeukemeer
Nuweland, Oosterzee
Buren 31
Tegeltsjeshûs Oosterzee
Marchjepôle

Wilt u een activiteit vermeld hebben op deze pagina, geef het dan even door via het E-mailadres: doarpsomropper@gmail.com

KERKDIENSTEN

Kerkdiensten van de Vrije Evangelische Gemeente
Bantega:
Elke zondagochtend dienst om 9.30 uur. De Evangelische Gemeente
Bantega heeft een eigen website: www.vegbantega.nl.
Op deze website is allerlei informatie te vinden.

Datum
25 maart
2 april
9 april
14 april

Tijdstip
09.30
09.30
09.30
19.30

Kerk
Bantega
Bantega
Bantega
Bantega

Voorganger
H. Kamphuis - Emmeloord
R. Koningsveld - Nijland
T. Moonen - Suawoude
K. de Lange - Marknesse

16 april
23 april
30 april

09.30
09.30
09.30

Bantega
Bantega
Bantega

B. Dekker - Putten
J. Zomer - Zwolle
B. Dekker - Putten

30

Opmerking
Jongeren dienst
Goede Vrijdag
Heilig Avondmaal
Pasen Combo dienst
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Kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Jacobuskerk te
Delfstrahuizen:
Deze protestantse Gemeente heeft ook een eigen website: www.pkndelfstrahuizen.nl waar
nieuws, informatie, e.d. te vinden is.
Datum
25 maart

Tijdstip Kerk
09.30
St. Johannesga

Voorganger
Ds. S. de Vries-Terpstra

29 maart
30 maart
31 maart
1 april
8 april
5 april
22 april
29 april
6 mei

19.30
19.30
19.30
09.30
09.30
09.30
09.30
09.30
09.30

St. Johannesga
Delfstrahuizen
Delfstrahuizen
St. Johannesga
St. Johannesga
Delfstrahuizen
St. Johannesga
St. Johannesga
St. Johannesga

10 mei

09.30

Delfstrahuizen

Ds. S. de Vries-Terpstra
Ds. S. de Vries-Terpstra
Ds. S. de Vries-Terpstra
Ds. S. de Vries-Terpstra
Ds. S. de Vries-Terpstra
Ds. S. de Vries-Terpstra
Ds. S. de Vries-Terpstra
Ds. T. de Heer, Oosterzee.
dhr.C.Hoogendoorn,
Amersfoort
Ds. S. de Vries-Terpstra

13 mei

09.30

St. Johannesga

Ds. S. de Vries-Terpstra

Opmerking
6e 40 dgn Palmzondag
Scholendienst
Witte donderdag H.A.
Goede vrijdag
Stille zaterdag
Pasen

Hemelvaartsd. Gez.
met Echtenerbrug
Moederdag

Kerkdiensten van de Protestantse Gemeente
Echtenerbrug - Oosterzee:
De kerkdiensten staan ook op de website:
www.pknechtenerbrugoosterzee.nl
Op die site wordt ook het laatste nieuws en eventuele wijzigingen
aangegeven.

Datum
25 maart
29 maart

Tijdstip Kerk
09.30
Echtenerbrug
19.30
Echten

Voorganger
G. Doorn - Oldemarkt
Ds. S. Baayen-Op 't Land

30 maart
31 maart
1 april
8 april
15 april
22 april
29 april
6 mei
10 mei
13 mei

19.30
21.00
09.30
09.30
09.30
09.30
09.30
09.30
09.30
09.30

Ds. S. Baayen-Op 't Land
Ds. S. Baayen-Op 't Land
Ds. E. Stellingwerf-Vinke
dhr. G. Knijnenberg
ds. P. Pit
mvr. H. Kramer-de Jong
ds. S.Baayen-Op 't Land
ds.T. De Hee
ds.S. De Vries-Terpstra
Ds. E. Stellingwerf-Vinke

Echten
Echten
Echtenerbrug
Echtenerbrug
Echten
Echten
Echtenerbrug
Echten
Delfstrahuizen
Echten

31

Opmerking
Witte Donderdag Heilig
Avondmaal
Goede Vrijdag
Stille Zaterdag
1e paasdag

Emmeloord

Hemelvaart

Nummer 2

De Doarpsomropper

Maart 2018

DOKTERSWACHT

Dokterswacht Friesland werkt alleen op afspraak. Belt u daarom altijd eerst met de
Dokterswacht op 0900 - 112 7 112. Dit telefoonnummer moet u bellen vanaf 5 uur ’s middags
tot 8 uur ’s morgens en tijdens de weekeinden en feestdagen.
Let op! Bij levensbedreigende situaties belt u direct 112.
Alleen bij spoed
U kunt alleen in spoedeisende gevallen met uw hulpvraag naar het centrale nummer bellen. Het
is niet de bedoeling dat u belt met algemene vragen of vragen die kunnen wachten tot het
gewone spreekuur van uw huisartsenpraktijk. Op de website Thuisarts.nl, ontwikkeld door het
Nederlands Huisartsen Genootschap, vindt u informatie over wat u zelf kunt doen aan uw
klachten en wanneer u de huisarts moet bellen.
De doktersassistente vraagt naar de volgende gegevens:

Geboortedatum, naam, adres en woonplaats.

De naam van uw huisarts.

Het telefoonnummer waar de beller en/of de patiënt te bereiken is.

Het verzekeringsnummer van de ziektekostenverzekering.

Uw BSN-nummer (staat op uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

Omschrijving van de aandoening.

Medische voorgeschiedenis (belangrijke aandoeningen/ziektes).

Gebruik van medicijnen en zo ja, welke?
De huisartsenpost Heerenveen is gehuisvest op het Spoedplein Heerenveen in ziekenhuis
Tjongerschans. De route naar de Dokterswacht en het ziekenhuis staat aangegeven op de
ANWB-borden vanaf de snelweg. Het adres is Thialfweg 44 Heerenveen. Ingang spoedplein via
Van Maasdijkstraat.
*************************************************************************************************************************************************************************************

Belangrijke adressen, telefefoonnummers, E-mail-adressen, internetsites, e.d.:

















Algemeen alarmnummer [spoed]: (Ambulance, Brandweer, Politie) 112
Politie [wel nodig, geen spoed]: 0900 - 8844. www.politie.nl
Politiebureau Lemmer (bezoekadres, ma. t/m vr. 09.00 - 17.00 u.) Straatweg 13, 8531 HE
Lemmer
Meld misdaad anoniem: 0800 - 7000
Gemeente De Fryske Marren 140514 (zonder kengetal) E-mail: info@defryskemarren.nl;
Internet: www.defryskemarren.nl; Twitter: @defryskemarren
Gemeente De Fryske Marren, bezoekadres Vissersburen 88 in Lemmer
Huisartsenpraktijk Echtenerbrug: 0514 – 541300, receptenlijn: 0514 - 541300 keuze 2,
spoednummer 0514 - 541300 keuze 1. www.huisartsen.praktijkinfo.nl
Soc.Cult.Centr. De Fûke, Hoofdweg 24, Echten: 0514 - 541277. www. sccdefuke.nl
Dorpshuis De Brêge, Veenscheiding 18, E’brug: 0514 - 541354. www.dorpshuisechtenerbrug.nl
Activiteitenagenda Echtenerbrug en omgeving: www.brege.info
Nieuws en activiteiten in en rond Echtenerbrug: www.echtenerbrug.info
Nieuws en activiteiten in en rond Oosterzee: www.oosterzee.com en www.oosterzee.info
Activiteiten in en rond Bantega: www.bantega.net
Dorpskrant voor Oosterzee eo: Doarpsomropper, email: doarpsomropper@gmail.com
Dorpskrant voor Echten, E’brug, D’huizen: Fûke Nieuws, email: doarpsomropper@gmail.com
Voedselbank: acute nood 06 – 20750202. Aanvraag formulieren afhalen bij Mediq apotheek
“De Waag” Nieuwburen te Lemmer.
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