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Ferslaggen fan: UDI,  
  Sjong de Heare, 
  De Berne Jister 
  De Protestante Kerk 
  Nijs út it Doarpshûs 
Mear ynformaasje oer it Iepen Doarp 
Foto's út it argyf 
25 jier ferlyn yn de Skille 
Mar ek in nije "Hoe is it no mei....Sape 
Sikkema" en wer in nije rubryk : 
BIB..............Bedrijf in beeld 
    

                  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Redaksje: 

 
Dieta Holwerda 

(Lay-out) 
Langgrousterwei 12 

Tel. 242212 
dieta@knid.nl 

 
Pieter Hoogland 
De Lyts Ein 37 

Tel. 241284 
info@hooglandverhuur.nl 

 
Jannie Meijer-Braaksma 

Buorfinne 36 
Tel. 241569 

jannie_meijer@hotmail.com 
 

Tineke Slager–Groenewoud 
(Administraasje) 

De Lyts Ein 2 
Tel. 242020 

tinekeslager@home.nl 
 

Anneke Weidenaar-
Bergema 

(Boargerlike Stân) 
Langgrousterwei 23 

Tel. 242148 
anneke.weidenaar@gmail. 

com 
 

Sytze Wiersma 
Mounewei 8 
Tel. 241783 

wiersmagsm@knid.nl 
 

Bank: Rabobank 
Rek.nr.: 3461.40.293 

 
 
 

 
 

 

 
Het is een klein beetje feest bij de skille, 
want u bent de trotse eigenaar van de 150 
ste skille. Meer dan 30 jaar valt de skille 
inmiddels op allerlei deurmatten. Als dorp 
mogen we best trots zijn op zo‟n unieke 
dorpskrant. Vele verenigingen, 
bestuurders, bedrijven en particulieren 
zorgen elke keer weer voor een uniek 
boekwerkje. 
Een relatief klein dorp is in staat tot 
grootse dingen. Degene die naar het 
jubileumconcert van UDI zijn geweest  --> 

Maart                           150                Nûmer 2/ 2011 

Ienentritichste Jiergong 

Yn dizze skille û.o.: 

Fan „e redaksje 
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zullen dit ongetwijfeld bevestigen. 14 mei zullen we Oosternijkerk 
natuurlijk helemaal op de kaart zetten met: IEPEN DOARP. 
Trots moeten we ook zijn op alle fantastische bedrijven, die voor veel 
werkgelegenheid zorgen in de regio. 
We hebben er in deze skille daarom ook een begrip bij: BIB Oftewel 
Bedrijf In Beeld. De primeur is voor Anne van der Heide, eigenaar van 
stukadoorsbedrijf “de Alde Stjelp”. 
 
Wij wensen u veel leesplezier!                                                          PJH 
 
Wy binne tige wiis mei ús Stipers en wolle jim tige tank sizze foar jim 
bijdragen.  
 
Lêzers om útens: 
K. De Bruin-Blom - Ruinen (2010) 
C. Lous - Velsen 
S. Sikkema – Kollumersweach 
F. Tilkema - Elburg 
G. Sikkema-Veenstra - Dokkum 
R. Bosgra – Easterwâlde 
J. Terpstra-Sikkema - Dokkum 
R. Linthof - Drachten 
R. Weidenaar – Bûtenpost 
A. Kingma - Burgum 
A.J. Sonnema -  Kollumersweach 
J. Torensma – Waddinxveen 
 
Buerten dy‟t betelle ha binne 
Buorfinne (2010) 
Mûnewei (2010) 
Foeke Sjoerdsstrjitte 
Lytse Buorfinne 
Doktersfiif 
 
Ferienings 
Drumband UDI 
K.V. De Lêste Slach 
Sjong de Heare 
Gymnastiekferiening S.S.S. 
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Nije omslach 
 
Yn jannewaris hawwe wy as redaksje fan de Skille meastentiids eefkes 
oerlis mei ús drukker Willibrord de Koning (Andeko Graphic) oer de 
kleur fan 'e omslach. Foar it jier 2011 is dat oranje wurden, sa as jim yn 
jannewaris al sjoen ha.  
Dit jier hat ús drukker ús in prachtich oanbod dien.Hy stelde nammentlik 
foar om in nij untwerp te meitsjen foar de omslach en wol yn "full 
colour". Wy binne as Skilleredaksje fansels tige wiis mei Willibrord syn 
expertise, dus ha wy graach gebrûk makke fan syn oanbod.  
 
It moat wer eefkes wenne, mar it resultaat mei der wêze fine wy. De 
haadkleur bliuwt ek op de nije omslach dit jier oranje. It wapen en de 
springende wynhûn út it wapen fan Nijtsjerk 
komme no op de omslach. Derneist is der op de 
foarkant romte foar in foto dy't elke Skille wikseld.  
De muziekferiening UDI ien fan ús trouste 
skriuwers hat de ear om op de 150e Skille 
omslach te stean, mar sy ha dan ek in grutte 
prestaasje levere mei harren jubileum fan 100 jier.  
 
De doarsskille hat har namme krigen fan de skille 
(bel)  fan de doarpsomropper fan eartiids. Dizze skille bliuwt yn de 
kolofon stean. 
 
 
De betsjutting fan it wapen fan Nijtsjerk:  
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BERTENIJS 
 
WIEBE GEART jonkje fan Sjouke en Beitske Dijkstra-Nicolai 
   broerke fan Aukje 
   berne 11 febrewaris, De Buorfinne 18 
 
MILAN   jonkje fan Tom en Renata van Eeuwijk-Faber 
   broerke fan Annick, Lobke en Wietske 
   berne 19 febrewaris, De Lyts Ein 12 
 
HIDDE AEBE  jonkje fan Taede en Aukje Weidenaar 
   berne 8 maart, De Buorfinne 7 
 
 
HOULIKSSAKEN 
 
TAEDE SIEMEN WEIDENAAR EN AUKJE VAN DER MEIJ binne          
3 febrewaris troud. Hja wenje oan De Buorfinne 7. 
 
GEERT EN GEPKE CUPERUS-SIJTSMA, Foeke Sjoerdsstrjitte 3 
Hja wiene 5 maart 40 jier troud. 
 
WIEB EN ZUS TORENSMA-VAN DER VEEN, Langgrousterwei 29 
Hja wiene 11 maart 45 jier troud. 
 
 
 

        Anneke 
 
Mochten jim nijs hawwe foar dizze rubryk, belje of mail my dan efkes, it 
is sa maklik en jo hoege de doar der net foar út (info op side 1). In 
briefke yn „e brievebus mei ek fansels. 
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____________________________________________ 

 

 

 
Na de zomervakantie zijn we weer begonnen met ons zangkoor. We 
moesten weer flink aan de slag, want we werden gevraagd door het 
koor uit Hardegarijp, waar onze dirigent Pickee ook dirigent is, om mee 
te doen aan een concert vanwege hun 50 jarig bestaan. 
Op zondagavond 12 december was de uitvoering. We hadden 2 werken 
ingestudeerd en hebben deze op die avond laten horen, waaronder één 
werk met een dubbelkoor. 
Het was geweldig om met 60 koorleden daar te zingen en we kunnen 
dan ook terugkijken op een zeer geslaagde avond. 
Op 24 december hebben we onze medewerking verleend aan de 
kerstnachtdienst, met medewerking van een kwartet van enkele 
koorleden. 
In het nieuwe jaar zijn op zondagmiddag 16 Januari naar de Spiker in 
Ternaard geweest. Wij hebben in de Spiker met zingen, het voordragen 
van gedichten en natuurlijk met de samenzang de bejaarden een fijne 
middag kunnen bezorgen. 
We zijn inmiddels ook naar de federatieavond in Dokkum geweest. 
Deze avond vond plaats op 26 Februari jl. Het was een prachtige maar 
ook leerzame avond en bovendien was het erg fijn om ook weer eens te 
luisteren naar andere koren.   
 
Voor het komende voorjaar hebben we het volgende op ons programma 
staan.  
Op zondagavond 20 maart gaan we zingen in Talma Sionsberg in 
Dokkum en op zondagmiddag 10 April gaan we zingen in het lichtpunt 
in Kollumerzwaag deze middag is georganiseerd in samenwerking met 
onze diaconie 
Ook met Pasen zullen we weer van ons laten horen en wel op 24 April 
in de paasdienst.  
Dit was even een kort verslag van de activiteiten van ons koor. Ons 
ledental is op dit moment 21 koorleden dus Oosternijkers zing met ons 
mee, zodat we weer een groot koor worden.      

avdw 
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In deze Skille het verslag van onze jubileumdag en het jubileumconcert. 
Na maanden van voorbereiding was het eindelijk zo ver: ons jubileum. 
Op zaterdag 12 februari vierden wij ons 100-jarig bestaan. In de kranten 
is er veel aandacht besteed aan 100 jaar UDI. Dit was natuurlijk ook 
een stuk reclame voor ons concert. 
's Middags om ca. half twee begonnen we in ons dorpshuis met een 
reunie voor leden, oud-leden, dirigent en oud-dirigenten. Eerst kregen 
alle aanwezigen een naamkaartje en was er gelegenheid om met elkaar 
te praten. Daarna gingen we met z'n allen op de foto. Er waren ca. 85 
personen aanwezig. Samen gingen we naar zaal B voor koffie en 
natuurlijk gebak. Hier werd een ieder hartelijk welkom geheten door de 
voorzitter. Daarna was het woord aan Reinder Tolsma: hij had een 
jubileumboekje samengesteld en overhandigde het eerste exemplaar 
aan ons lid Jan Jousma. Het was een gezellig samenzijn, waar velen 
even konden bijpraten, ook omdat ze elkaar soms vele jaren niet 
hadden gezien. Daarna volgde een borreluurtje en konden we de 
tentoonstelling bekijken. Er was ook een film te bekijken, samengesteld 
door Pier Braaksma. Het echte borrelen was voor de spelende leden 
niet mogelijk, deze hielden het bij frisdrank. Want de slogan "met drank 
meer klank'' ging voor ons niet op. Aan het einde van de middag, zo 
rond een uur of half zes, stond er in de grote zaal een heerlijk buffet 
voor iedereen klaar. Aan het begin van het buffet kreeg iedereen de 's 
middags gemaakte foto als aandenken aan deze dag. 
Daarna moesten de leden zich spoeden naar de feesttent achter het 
dorpshuis, op de parkeerplaats van de voetbalvelden. Hier trokken we 
ons nieuwe uniform aan: voor de dames een zwarte tuniek met 
daaronder een paars topje en een zwarte broek; voor de heren een 
zwarte broek, een keurig paars overhemd met bijpassende paarse 
stropdas, een hele nieuwe en moderne ''look''. 
Het concert begon om half acht, en om ongeveer tien over zeven keken  
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we even door de ''coulissen'' en zagen dat er al stoelen bij gezet 
moesten worden. Ons hart maakte gelijk een vreugdesprongetje, want 
daar doe je het allemaal voor. Het was geweldig om te zien hoe de zaal 
volstroomde. En met maar liefst ca. 350 belangstellenden konden wij 
ons concert beginnen. Het was voor ons een fantastisch concert, waarin 
we samen met Gurbe Douwstra mochten spelen. Ook bracht Gurbe 
Douwstra zelf nog een aantal liederen ten gehore. Toen was ons 
jeugdkorps aan de beurt. Vol trots luisterden wij, ouders en familieleden 
van de jeugd naar hun spetterende optreden. Het jeugdkorps stond 
o.l.v. Gatze Hylkema 
Na de pauze mocht het ''grote'' korps weer aan de slag. We speelden 
o.a. de stukken The Prince of Egypt en Bohemian Rhapsody. Hierbij 
werd gebruik gemaakt van een beamer, waarop het publiek 
bijbehorende beelden kon volgen. Voordat het laatste stuk werd 
gespeeld, werden er nog twee leden van UDI in het zonnetje gezet. Dit 
waren Geert Braaksma en Sieb Bijland, resp. 40 en 50 jaar trouw lid 
van het korps. De uitsmijter deze avond was het gezamenlijk gespeelde 
en gezongen lied van dhr. Gurbe Douwstra, "Lit jim gean". Daarna 
konden spelers en publiek zich helemaal laten gaan tijdens de 
afterparty met Orkest Butterfly. Het was een geweldige jubileumdag, 
mede door de grote belangstelling. 
Daarom ook het volgende: 
Alle aanwezigen, familie, vrienden en andere belangstellenden: We 
willen u heel hartelijk bedanken voor uw aanwezigheid.  
 
Ja... en toen was het afgelopen en ging het ''gewone leven'' verder. De 
dinsdagavond na het concert kwamen we bij elkaar in de kleine zaal 
van het dorpshuis en konden we napraten over de reunie en het 
concert. Samen hebben we de film bekeken die ook tijdens de 
tentoonstelling werd vertoond, want bijna niemand had het geheel al 
gezien. Een week later volgde wederom een gewone repetitie, want er 
staat nog meer op stapel. We gaan samen op reis, een concertreis naar 
Luxemburg. O.a. in Trier gaan we een concert geven en natuurlijk moet 
ook hiervoor goed gerepeteerd worden.  
 
Op dinsdagavond 1 maart hielden we onze jaarvergadering. Wederom 
een gezellig samenzijn met verslagen van onze secretaresse Annagreet 
Tilma en een financieel verslag van penningmeester Jantina Kuiper. Er 
werden diverse mensen bedankt voor hun werk voor UDI in het 
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afgelopen jaar. Ook kreeg Abe, beheerder van het dorpshuis, een 
bloemetje aangeboden. Abe, ook vanuit de Skille, hartelijk bedankt voor 
je grote inzet, o.a. ook op onze jubileumdag. Aan het einde van 
jaarvergadering konden we opnamen bekijken, die gemaakt zijn van 
ons jubileumconcert. 

 
 
En nu: volop repeteren voor onze concertreis. Helaas zijn er een tweetal 
minder fijne mededelingen: ons lid Femke Groenwold moest bedanken 
voor haar lidmaatschap, vanwege drukte met o.a. haar studie. En ook 
onze dirigent, Daan Hoekstra, heeft aangegeven er aan het einde van 
het seizoen mee te moeten stoppen. We vinden dit echt niet fijn, maar 
het is niet anders. Dus nu zoeken naar een nieuwe dirigent en uitzien 
naar jeugd die bijna zover is, dat ze bij het korps kunnen gaan spelen. 
 
In de volgende Skille uiteraard meer van onze belevenissen. 
 

MF 
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Nieuws uit Dorpshuis 

De Terp 

 

 
 
 
In de Terp zijn weer diverse 
activiteiten geweest wat voor veel  
vertier en plezier heeft gezorgd. Zo is 
er een gezellige bingo geweest in de hal waar voor een klein bedrag 
mooie prijzen te winnen waren. 
Lang gewacht maar dan op 18 februari daar was hij dan, het open 
kampioenschap sjoelen van Oosternijkerk . In een gezellig goedbezette 
zaal werd er vel gestreden om de begeerde titels bij de jeugd en de 
ouderen. Uiteindelijk gingen de  prijzen bij de jeugd naar Simon 
Torensma, Ida de Graaf en Hessel  Wilman. Bij de volwassen 
deelnemers gingen de prijzen naar Joke  Hoekstra, Johannes Holtewes  
en Goaitsen Cuperus.  Een geslaagde avond en sjoelen zal voor het 
volgende seizoen zeker weer op de agenda staan. 
Op 5 maart zijn we met z‟n allen getuige geweest van een spetterend 
optreden van de coverband Genuine , die ons tot in de late uurtjes 
vermaakt heeft met muziek uit de jaren 70, 80 en 90. Het ligt in de 
bedoeling om in oktober nogmaals een band uit te nodigen omdat ook 
de jonge Oosternijkerk tussen de twintig en de veertig hiermee 
uitstekend werd vermaakt. 
 
De activiteiten welke tussen nu en de vakantie nog georganiseerd 
zullen worden zijn: 

 Een kinderdisco  op 25 maart 

 Iepen doarp met cultuur op 14 april 

 Koninginnedag 

  Dorpsbarbecue 

 Een verrassing in juni 

Zo ziet u maar weer dorpshuis de Terp is en blijft het bruisend 
middelpunt van Oosternijkerk. 
 

Bestuur en beheerder dorpshuis de Terp. 
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BHV staat voor Bedrijfshulpverlening.  
 
“Een werkgever is verplicht om bedrijfshulpverlening te organiseren 
zodat bij gevaarlijke situaties op het werk letsel en schade bij 
werknemers en bezoekers zoveel mogelijk wordt voorkomen.”  
 
Er wordt al enige tijd een BHV- herhalingscursus in het dorpshuis 
gegeven. Wij willen graag bij voldoende opgave in het najaar starten 
met een nieuwe cursus. De cursus is bedoeld voor werknemers, 
werkgevers maar ook voor mensen die willen weten wat ze moeten 
doen als zich een situatie voordoet waarin hulp moet worden geboden.  
 
De BHV start cursus bestaat uit 4 onderdelen: 

 eerste hulp kunnen verlenen 

 brand kunnen bestrijden 

 kunnen reanimeren met een AED 

 collega's en bezoekers kunnen evacueren. 

Als u voor de cursus bent geslaagd krijgt u een officieel diploma. 
Daarna is het verplicht om jaarlijks de herhalingscursus te volgen. Deze 
wordt ook weer in het dorpshuis gegeven. 

Mocht u alleen geïnteresseerd zijn in de herhalingscursus dan kunt  u 
zich daar ook voor opgeven. 

Voor vragen of opgave namens het bestuur  “Dorpshuis de Terp”  

Erna Brouwer 0519-589245 
 
_________________________________________________________ 
 

 
  
 
De kollekte foar it Reumafonds hat dit jier € 480,00 opbrocht. 
Kollektantes en stipers tige tank. 
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Jaarlijkse ledenvergadering.  
Op het moment van verschijnen van deze dorpsskille hebben we de 
afgelopen week net onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Op de 
uitnodiging met agenda heeft u kunnen lezen wat de onderwerpen van 
deze avond zijn geweest. Het verslag houdt u van ons tegoed in de 
Skillle van juni.  
 
Vorig jaar op de ledenvergadering hebben wij aangegeven dat wij de 
volgende activiteiten jaarlijks organiseren of met behulp van vrijwilligers 
organiseren: Paaseieren verven, Koninginnedag, Avond vierdaagse, 
Buurten volleybal toernooi en de jaarlijkse intocht van Sinterklaas ( door 
sinterklaascommissie). Nadat de activiteitencommissie is opgeheven, 
hebben we besloten dat deze traditionele activiteiten in ieder geval 
doorgezet moeten worden. Het bestuur van het dorpshuis heeft dit 
aangevuld door ook regelmatig gezellige avonden en activiteiten op het 
programma te zetten. 
 
Er is ons vorig jaar ook gevraagd om een wedstrijd te organiseren op de 
jeu des boules baan. Dit is er helaas nog niet van gekomen. We 
proberen voor dit jaar wel iets op touw te zetten, misschien in 
samenwerking met het dorpshuis.  
Ook de suggestie voor een klein dorpsfeest, houden we in ons 
achterhoofd. Voor dit komende jaar is het nog niet aan de orde want het  
IEPEN DOARP staat voor 14 mei op de agenda. Er zijn al veel 
aanmeldingen van deelnemers en verenigingen die meedoen aan deze 
dag, waarop we als dorp kunnen laten zien wat we allemaal in huis 
hebben! Het beloofd een feestelijke dag te worden voor het hele dorp.   
 

Namens Dorpsbelang 
Dieta Holwerda 
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ACTIVITEITEN 2011 
 
20 april Paasei verven  
Basisschoolkinderen mogen eieren verven op school, de eieren worden 
door het Dorpsbelang gejureerd en uitgestald bij Piet en Saakje de Boer 
 
30 april Koninginnedag, vrijmarkt en autopuzzeltocht 
9.00 uur  Muziek en Drumband door de Buorren 
10.00 uur  Grote vrijmarkt voor en door jong en oud rond het  
  plantsoen op de Doktersfiif 
13.30 uur Autopuzzeltocht vanuit Dorpshuis de Terp 
 
De bedoeling van de 
vrijmarkt is om niet 
alleen kinderen te 
laten verkopen, 
maar om een grote 
en gezellige markt 
te houden voor jong 
en oud.  
Het dorpsbelang zal 
zorgen voor muziek 
in het plantsoen en 
voor een ballenbad 
voor de jongste 
kinderen. De koffie 
en evt. iets lekkers erbij zal verkocht worden door dorpshuis de Terp. 
Begin alvast maar met verzamelen van spullen die u wilt verkopen ! We 
gaan er niet vanuit, maar mocht het weer deze dag erg slecht zijn, dan 
verhuizen we ons kleedje of kraampje met spulletjes naar het dorpshuis. 
 
16 t/m 19 mei Avond vierdaagse 
Inschrijving op de eerste avond vanaf 18.30 uur in de Terp  en start 
dagelijks vanaf 19.00 uur. We hebben de starttijd een half uur 
verschoven, zodat meer mensen in de gelegenheid zijn om mee te 
lopen. Overigens als u 5 km loopt kunt u tot  20.00 uur nog wel starten.  
 
22 en 24 juni Buurtenvolleybal 
De voorzitters van de buurtverenigingen krijgen hiervan tzt nog 
informatie en een  uitnodiging. 
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_________________________________________________________ 

 

 

 Kerkdiensten: 9.30 uur in „de Bining, de Langgrousterwei.  
 Via de radio te ontvangen op 102.8 FM. 
 Predikante: da. H.K. Olde Scheper-van der Weide,  

Lou Sânen 1, 0519-36384 
e-mail: da.oldescheper@planet.nl 
Scriba : F. Meinsma, Langgrousterwei 44, 0519-242208 
e-mail : scriba-on@hotmail.com 
Voorzitter : mevr. A. Bremer, de Lyts Ein 8, 0519-242200 

    e-mail: anniebremer@lijntje.nl 
 

Geloof maar, dat scoort! 
 

In het Friese Oosternijkerk staat langs het voetbalveld een sponsorbord met 
een bijzondere tekst: Geloof maar, dat scoort! ... 

 
Geloof maar dat scoort (foto: Dockumer Courant/Jacqueline Solle) Een 

opmerkelijke sponsor heeft zich zaterdag 5 februari via een sponsorbord 
geopenbaard op ... 

 
De sporters worden door de kerk aangemoedigd met de woorden: Geloof 

maar, dat scoort! Het sponsorbord is door Jan Age Wijma, de voorzitter van 
Ropta Boys ... 

 

De kerk staat langs de lijn? “Precies, wij vonden dat we daar ook moesten zijn” 
 

Voetbal, ook in Friesland religie. Opvallend reclamebord in het Friese 
Oosternijkerk. De plaatselijke voetbaltrots Ropta Boys heeft vanaf nu steun van 

boven, als het even meezit. De lokale kerkgemeenschap is namelijk sponsor 
geworden. 

Bij Ropta Boys, uit de vierde klasse zaterdag, prijkt het bord met de leus 
'Geloof maar, dat scoort' van de Protestantse Gemeente sinds kort 

gebroederlijk naast het lokale klusbedrijf, de plaatselijke slager en de 
dorpskroeg. 

mailto:da.oldescheper@planet.nl
mailto:scriba-on@hotmail.com
mailto:anniebremer@lijntje.nl
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Zomaar een paar teksten, een greep uit velen. Wie had gedacht dat het 
sponsorbord van onze kerk zo zou “scoren”. Wat begon als een idee in 
de kerkenraad, enthousiast ontvangen op een gemeenteavond, groeide 
uit tot landelijk nieuws.  

Van een idee met een stukje tekst met foto in de regionale krant, werd 
het „de huis aan huis Nieuwe Dockumer krant‟. Het nieuws kwam op de 
PKN site, op Kerknieuws, op voetbal.nl, het Christelijk 
informatieplatform, het Christelijk trefpunt „One way‟, de Leeuwarder 
courant en zelfs Trouw. 
Als je even googeld zie je talloze hits, er is over getwitterd, het artikel is 
op sites gezet van andere gemeentes als voorbeeld en de radio belde 
voor een interview.  
 
We wilden als kerk in beeld zijn en een boodschap uitdragen op een 
plaats waar veel gebeurt en waar veel mensen zijn, elke week opnieuw. 
De sport, het voetbal is een geweldig voorbeeld van gebruik maken van 
je talent, het samen werken en samen op het doel afgaan of verdedigen 
als dat nodig is. Geloof in je kracht als speler en als team helpt je om 
doelen te bereiken en te scoren! 
 
Zo zie je dat er allerlei overeenkomsten zijn tussen voetbal en geloven 
in God. Maar het belangrijkste is, dat je in beide gevallen scoort met 
geloof. 
  
Annie Bremer, voorzitter kerkenraad van de Protestantse gemeente 
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Peuternieuws, 
Aan het begin van het nieuwe jaar kwam Coby Kooistra een 3 weken 
durende snuffelstage lopen op maandag, dinsdag en woensdag. Coby 
bedankt voor je hulp en veel succes met het vervolg van je opleiding op 
het AOC in Buitenpost. 
 
De oudste peuters brachten op donderdag 20 
januari een bezoekje aan de bibliotheek. De 
peuters werden er voorgelezen door Christien en 
de ouders kregen uitleg over de bibliotheek. Na 
afloop kregen de peuters een boekje mee naar 
huis. Het was een leuke ochtend. 
 
Op 9 en 10 februari was het feest op de peuter, het lokaal was weer 
mooi versierd. Reden: juf Afke vierde haar verjaardag!! Ze kreeg een 
mooi kado aangeboden. De peuters werden ook verwend, ze kregen 
chips op school en ze kregen een leuk muziekinstrument mee naar 
huis. 
Er heeft inmiddels een bestuurswisseling plaatsgevonden in de 
oudercommissie. Jannie haar periode zat erop, Jannie bedankt voor al 
jouw werk voor de peuter. Pieter Leistra uit Nes heeft zich bereidt 
gevonden om in het bestuur plaats te nemen. Pieter welkom! 

 
De peuters genieten nu van een welverdiende 
voorjaarsvakantie! 
Tot de volgende keer! 
 
Kijk ook eens voor verslagen en foto‟s van de peuters op 
de website van de Bernejister. 
www.foekesjoerds-pcbodongeradeel.nl 

 
Voor vragen e.d. kunt u/jullie altijd contact opnemen met Afke 
Jongeling, haar telefoonnummer is 241918. 

http://www.foekesjoerds-pcbodongeradeel.nl/
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Het bestuur bestaat uit Ted Oldescheper (voorzitter), Baukje Dorhout 
(penningmeester), Anja Bandstra (secretaresse), Pieter Leistra en 
Aletta Keegstra.  
_________________________________________________________ 
 
Te huur 
In Oosternijkerk, aan de rand van het dorp, een leuk vier persoons 
huisje te huur voor vakantie of per nacht. Woning heeft o.a. een 
verlengde bedstee voor twee personen, een huiskamer met een grote 
opbergkast, een zolderkamer met twee eenpers. bedden, een ruime 
hang en legkast etc. Alles is in het huisje aanwezig van theelepel tot 
wasmachine. 
Nabij het Lauwersmeer, volop gelegenheid voorwatersport,  fiets-
recreatie, een dagje Schiermonnikoog / Ameland of gewoon lui in de 
zon in een grote tuin. 
Voor inlichtingen kunt u bellen naar A. Stolk tel.nummer 0519-242104 
Of mailen naar gstolk@knid.nl 
 

 
Easternijtsjerk stimt 
 

 
Hierbij de uitslag van de verkiezingen van de  
leden van Provinciale Staten in Oosternijkerk  
op 2 maart 2011. 
Er waren 690 stemgerechtigden en er zijn 377  
stemmen uitgebracht, een opkomst van 54.6 % 
CDA                  134 stemmen 
PVDA       35 
VVD         38 
FNP         61 
SP            19 
PVV         26 
Groen Links           9 
Christen Unie    24   
Prov. Belang Fryslân  21  
Partij voor het Noorden              1 
50 Plus                                     0 
Verenigd Links                         0 
D66                                          9 
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IEPEN DOARP 

 

 

 

Sa’t jim de foarige kearen lêze kinnen ha yn de Skille sil op 14 maaie 

2011 it IEPEN DOARP plakfine. Rûnom yn it doarp kin jim al de 

flyers hingjen sjen fan de dielnimmers. Dat bin d’r op dit stuit san 

lytse 40. Hjir binne wy fansels tige bliid mei! D’r binne bedriuwen en 

ferienings bij, mar ek hobbyisten dy’t harren skilderijen of modelbou 

útstalle sille. De toanielferiening spilet in ienakter en ek de tsjerke 

soarget foar in ferskaat oan aktiviteiten. De kommisje sil besykje it 

ien en oar op elkoar ôf te stimmen, sadat it in oantreklik programma 

wurdt foar alle besikers oan it IEPEN DOARP. 

Begjin maaie wurdt d’r hûs-oan-hûs in programma ferspraat yn 

Nijtsjerk sadat eltsenien sjen kin wat d’r barren giet. Ek sille d’r 

parseberichten nei de kranten gean om wat reklame te meitsjen. Wij 

hoopje d’r mei it hiele doarp in moaie dei fan te meitsjen!  

 

Flaggen út! 

Graach wolle wij eltsenien freegje om op 14 maaie de flagge út te 

stekken – it leafst de Fryske flagge of de doarpsflagge fansels! 

 

Ek noch meidwaan? 

Dat moat altyd wêze, graach foar 1 april in berichtsje nei de 

kommisje dan krije jim de noadige ynformaasje en wurde jim 

opnaam yn it programmaboekje. 

 

Kommisje Iepen Doarp 

- Henke van der Heide, tel. 297986   

  e-mail: henkemaike@hotmail.com 

- Ria van Kammen, tel. 06-12145999 

  e-mail: riavkp@hotmail.com 

- Tineke Slager, tel. 242020   

  e-mail: tinekeslager@home.nl 

IEPEN 
DOARP 

14-05-2011 

mailto:tinekeslager@home.nl
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IEPEN 

DOARP 
 

IInn  bbrrûûzzjjeennddee  ddeeii  ffooll  aakkttiivviitteeiitteenn,,  
ddeemmoonnssttrraaaassjjeess,,  bbeeddrriiuuwwiicchhhheeiidd,,  

kkuullttuueerr  eenn  ssppoorrtt!! 

EASTERNIJTSJERK 

1144--0055--22001111 
fan 10.00 – 17.00 oere 
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Knutselclub  
 

 
 
Hallo kinderen, 
  
Inmiddels zijn we halverwege de knutsel activiteiten. Met de Winter-
knutsels zijn weer leuke knutsels gemaakt, en had iedereen het naar 
zijn zin. 
Met de plaatjes-bingo en de gewone bingo vielen velen van jullie in de 
prijzen. Hartstikke leuk dat er zo veel kinderen kwamen. 
Als deze Skille verschijnt , zijn net de Lente-knutsels geweest . 
Op Goede Vrijdag gaan we paaseieren zoeken, hier krijgen jullie nog 
een briefje over. Op de site van oosternijkerk.com zijn wat foto`s te zien 
van enkele knutsels.   

Tot ziens in het jeugdhonk 
 groeten van de knutselclub 

 

 
Klaverjasclub 
Mei Nocht en Wille 
 

 
 
 
Woensdag 23 februari jl. hadden we weer een ochtend klaverjassen 
met vlees prijzen. De 39 deelnemers maakte er weer een spannende 
ochtend van waar tot op het laatste moment om de eerste prijs 
gestreden werd. Maar uiteindelijk was de winnaar van die dag Gerardes 
Geerdink uit Dokkum met een totaal van 5.743 punten. Maar buiten dit 
hoogtepunt waren er ook twee leden Jan Teitsma uit Nes en Peter van 
den Bemt uit Oosternijkerk die een diepte record vestigde zei zagen 
kans om in hun partij tegen 8 strepen aan te lopen. Maar de felicitaties 
gaan natuurlijk naar Gerardes Geerdink.  

PvdB 
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“Hark ris, wat kinne dy mannen 
spylje” 
1911 – 2011 

100 jier Kristlike Muzykferiening U.D.I. 
 
It sil jim fêst net ûntgien wêze, in grut 
boerd by de yngong fan it doarp en in 
mânke feesttinte efter it doarpshûs, mar 
ús eigen muzykferiening Uitspanning 
Door Inspanning hat op 11 febrewaris 
lêstlyn mar leafst 100 jier bestien. 
Soks waard fierd mei in reüny fan leden 
en âldleden dêr‟t in 90 minsken op ôf 
kamen. Yn doarpshûs De Terp waarden 
in protte hannen skodde en âlde 
ferhalen ophelle, wylst elkenien in lytse 
útstalling besjen koe. 
Jûns wie der in jubileumkonsert mei 
U.D.I. fansels, mar ek in optreden fan 
Gurbe Douwstra en fan jeugdorkest Ternaard-Nijtsjerk. 
Wat jim faaks oer de holle sjoen ha, is dat er ek in boekwurkje ferskynd 

is oer de histoarje fan ús muzykferiening. Dêryn 
wurdt yn 108 bledsiden en oan de hân fan mear 
as 100 foto‟s út „e doeken dien hoe‟t it de 
muzikanten yn dy 100 jier fergien is.  
Fan it net sa maklike begjin yn 2011 doe‟t 12 
manlju it oandoarsten om in twadde korps yn ús 
doarp op te rjochten en by de doarren lâns 
moasten om f 300,- byinoar te swyljen om de 
earste ynstruminten te beteljen oant en mei it 
Nederlânsk Kampioenskip yn Arnhim yn 1995! 
Fan de earste dirigint Jabik de Jong dy‟t f 0,75 
per jûn fertsjinne en rinnende fan Nes kaam, fia 
de bruorren Rienk en Evert Blom dy‟t jierrenlang 
fergees de dirigearstôk hantearren oant de lêste 
dirigint Daan Hoekstra dy‟t om-en-de-by € 
7000,- wol genôch fynt. 
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Fan de earste ynkomsten fan in optreden op Twadde Krystdei 2011, fia 
alderhande aksjes as kollektes, 
slúfkes, papier ophelje, 
oaljekoeken bakke nei de 
blomme-akjse fan hjoed-de-dei. 
It folgjende oersjoch jout in yndruk 
fan wat jim allegear yn it 
boekwurkje fine kinne: 
1. Twa muzykkorpsen yn 
Easternijtsjerk 
2. De direkteuren 
3. De leden 
4. It findel en de medaljes 
5. Jubilea 
6. De sinten 
7. Sterke Stikken 
8. De eare-list 
 
Wa‟t nocht hat om ek sa‟n boek 
oan te skaffen en dêr € 10,- foar 
oer hat (de opbringst is wer foar U.D.I. !!) kin kontakt opnimme mei: 
Jantine Kuiper, Langgrousterwei 30, tel. 250073,  
as fia email: jantine_kuiper@hotmail.com 
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In foto út it argyf - 17 
 

 
 
De foto‟s die deze keer worden afgedrukt zijn ter beschikking gesteld 
door de zusters Nynke en Adrie Nieuwland. Adrie is misschien beter 
bekend als Adrie Holwerda-Nieuwland van de Langgrousterwei. 
 

Beide foto‟s berichten van 
de feestelijkheden in 
augustus-september 1945. 
Hoewel Oosternijkerk al op 
zondag 15 april werd bevrijd 
als onder kerktijd de 
Canadezen met hun 
gevechtswagens door het 
dorp rijden en de vrede 
officieel werd op 5 mei, 
werden de feesten goed 
voorbereid. Op 29 juni 
stond al een aankondiging 
in de Dokkumer Courant en 
werden de leden van het 

Oranjebestuur (dorpsbelang bestond nog niet) genoemd.  
Na afloop van de 
feestelijkheden stond er een 
uitgebreid artikel in de krant 
waardoor we goed ingelicht 
zijn omtrent de 
feestelijkheden. Het valt op 
dat de feesten op het tijdstip 
gevierd worden dat anders 

de verjaardag van de koningin gevierd werd: 31 augustus, verjaardag 
van koningin Wilhelmina. Dat lijkt ook logisch gezien de tijd die nodig 
was om uitvoerige voorbereidingen te treffen. Daarnaast was natuurlijk 
het Oranjebestuur de organisator! 
Zoals nu nog steeds was ook toen al de optocht met versierde wagens 
een belangrijk onderdeel van het feest.  
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Zoals nu nog steeds werd ook toen al een uitgebreide rondrit gemaakt 
langs de buurdorpen! 
Dat er maar liefst 35 
wagens deelnamen aan 
deze optocht zegt veel 
over de bereidheid van 
de dorpsgenoten om de 
handen uit de mouwen te 
steken voor een 
geslaagde feestelijke 
optocht: ook dat is nog 
steeds het geval! 
 
 

Nu naar de twee foto‟s. De winnaar van de eerste prijs is de foto met 
wagen die allemaal ambachten uitbeeldde. De titel van de wagen was 
„Wint de Vrede‟ en de spreuk onderaan de wagen (niet zichtbaar achter 
de zittende „ambachtslieden‟) was: “Met man en macht, door eigen 
kracht, zal Nederland herrijzen”. De wagen was zodanig opgebouwd dat 
er midden op de wagen een wand stond waarop aan beide kanten 
beelden uit “Herrijzend Nederland” waren afgebeeld. Daarvoor zaten de 
jongemannen die allemaal een beroep uitbeeldden. Op de foto is de 
kant te zien waarop een haventoneel is afgebeeld met schepen en 
kranen. Dat fraaie schilderwerk werd gedaan door Piet Boon, 
onderduiker bij Pieter en Ymkje Terpstra, kruideniers in het pand aan 
De Buorren waar Jappie en Annie Tanje nu wonen. Dit pand was 
jarenlang een kruidenierszaak. Piet Boon is trouwens later met de 
dochter van Pieter en Ymkje getrouwd en woonde in Den Helder. 
 
De volgende personen zijn te herkennen: 
Op de wagen van links naar rechts: Oege Hoekstra, Pieter Holwerda, 
Frans Bosch, Meint Dijkstra, Daniel Sijtsma (bovenaan met zeis) en 
Jappie Holwerda 
Voor de wagen: Geert Sijtsma (met hoed, hij was de chauffeur), Ruurd 
P. Torensma, Harm Holwerda, Minne Poutsma, Siemen de Vries, Piet 
Boon, Geert Sijtsma, Yme Eelkema 
Naast de wagen, op de rug gezien en met een geweer in de hand 
politieagent Tolman, met een sigaret Foppe Heeringa en helemaal 
rechts Jaap Berga 
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De tweede foto is “De Elf Provinciën, de Koningin en twee hofdames” 
tijdens dezelfde optocht. De foto is genomen op de Boate‟ Hoeke, voor 
het huis van Jappie en Pietrikje Poutsma. Toen woonden daar Folkert 
en Sijtske Sijtsma. Het huis ernaast dat dwars op de straat staat was 
van slager Holwerda, nu staat daar de nieuwe woning van Geertje 
Postmus-Kooistra. Van het huis op de hoek van de Langgrousterwei is 
nog net een stuk dak met schoorsteen te zien. 

 
Afgebeelde personen: 
Boven van links naar rechts: Rieke Miedema (dienstmeid bij de 
dominee), Anna Holwerda, Anne Faber, Wapke Visser 
Tussen de rijen: Nynke Nieuwland, Dirkje Heeringa (door deze rol als 
koningin heeft ze lang de bijnaam „de keninginne‟ gedragen), Trijntje de 
Vries 
 
Voor: Ko (oosje) Landman (zuster van Trui Elzinga-Landman, het gezin 
was geëvacueerd en woonde in de „tapkamer‟ van de herberg-
timmerwinkel van de Jousma‟s, nu Attent van Jan Mook aan De Lyts 
Ein), Sibbeltje Lolkema, Martha/Martsje Holwerda, Baukje Cuperus, 
Jetske de Vries, Tietje Dijkstra en Jitske (Zus) Postma. 
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Er moeten nog meer foto‟s genomen zijn tijdens deze grote feesten in 
ons dorp. Er is tenminste nog een foto bekend van “De Skotsploech” die 
de derde prijs gewonnen heeft. Mocht u in het bezit zijn van een of 
meerdere foto‟s van deze feesten dan kunnen die misschien een 
andere keer worden afgedrukt. 
Trouwens, er zal toch ook wel een foto gemaakt zijn van de in prachtige 
uniformen gestoken muzikanten van U.D.I. gemaakt zijn? Het waren 
mogelijke Franse soldatenuniformen uit de Napoleontische Tijd. Het 
boek van U.D.I. is natuurlijk al uit, maar een aanvulling is altijd welkom. 
Kijkt u eens in uw fotodozen of albums? 
Graag een telefoontje naar 241593    R. Tolsma 
 

 
De Skotsploech bestond uit de volgende personen: Brechtsje Bergema-
Haaima, Jelle Walda, Mûnte Gardenier, Fokje Gardenier-Van der Lei, 
Anna Slim-Sevenster, Cornelis Slim, Lolke Bergema, Fokje Gardenier-
Hoogland, Ymkje Terpstra, Pieter Terpstra, Anne Wiersma, Maaike 
Wiersma-Faber, Hiltsje Holwerda-Hoogstra, Fokke Noordenbos, Sjoerd 
Sipma, Jantsje Blom-Sipma, Aant de Vries (accordeon), Kees Grunstra 
(viool) en Aaltsje Kingma-Bosch. Kunt u de namen bij de juiste 
personen zetten? 
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25 Jier Lyn 
yn de 

Doarpsskille 

 

 
 
 
 

 
 
 

 



28 
 

 



29 
 

 

mar it wie allinne mar in behelpsume taskôger. Tusken 

Snits en Drylst fongen de sjaufeuse en de hakkenkruk 

de riders op om se fan it nedige te foarsjen. Mar 

bôle hienen se wol by har en vaseline foar de snút 

hiene se ûnderweis al krige. De jongbaas woe wol syn 

rêchpûde kwyt, want dat ried lêstich.                             

Nei Drylst gie it op nei Sleat. De Sleattemermar wie 

min te riden en de jongbaas waard wurch. Hy rekke 

hieltiten efter en lei geregeldwei it iis fan tichtby 

te besjen. Hy besocht ek noch om it iis om te praten, 

dat it better te riden wurde soe, mar it holp neat. 

Hy besleat om yn Sleat mar ôf te stappen. Wylst de 

feteraan en de lytse trochsetter nei Starum streken, 

belle de jongbaas by minsken oan en frege: “Mei ik 

wol efkes skilje, mar ik ha gjin sint by my”. Dat wie 

gjin beswier. “Mei ik dan jo keamer wol efkes 

trochklune, want ik ha ek gjin skuon by my”. Ek dat 

hindere neat. Nee, de jongbaas hie neat mear by him 

want alles siet yn de rêchpûde en dy hie der ommers 

nei Snits al ôfjûn.                                                 

Efkes foar Starum stiene de sjauffeuse en de 

hakkenkruk wer lâns de baan. Op it momint dat de 

beide riders lâns kamen, hie de sjauffeuse krekt fan 

de telefoaniste heard, dat yn Sleat ien ôfheakke wie. 

Dus op nei Sleat. De riders soene ûnderwilens efkes 

ite en dan koe de hakkenkruk mei nei Hylpen. Mar och 

heden, it wie in hiele toer om yn Sleat te kommen 

want alles wie ôfsletten, as it wie net op de 

hânwizers oanjûn. Doe’t de folchauto ten lêsten wer 

by Starum kaam, wiene de beide riders al op wei nei 

Hylpen. Mis foar de hakkenkruk. Dan mar mei de auto 

nei Hylpen. Doe’t se dêr oankamen moasten de riders 

al troch wêze, dan mar op nei Warkum, mar ek dêr 

wiene se, rekkene nei de tiid dy’t de riders hiene om 

dat stik ôf te lizzen, te let. Dan Boalsert mar 

besykje.                                         

Wylst de efterfolgers fan plak nei plak rieden, 

streken de feteraan en de lytse trochsetter mar 

troch. De lytse trochsetter hie it wol swier en koe 

it tempo benei net mear oan, mar it soe gjin 
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trochsetter wêze, as se no ophâlde soe. De 

efterfolgers skillen hieltyd mar wer mei de 

telefoaniste, mar noch altiten hiene de riders net 

skille.                                                 

Underweis dielden de minsken waarm wetter, hjitte 

tee, sinasapels ensfh. út en de feteraan fuorre de 

lytse trochsetter mei druvesûker, mar it holp neat: 

se koe it tempo net byhâlde en hâlde dus de feteraan 

op. Yn Wytmarsum heakke de lytse trochsetter dus mar 

ôf. Net om’t se skjin yn ein wie, mar de feteraan 

moast noch fierder. De efterfolgers pikten de lytse 

trochsetter op en de feteraan hie it wol yn de ankels 

en heupen, mar hy woe dochs noch in eintsje troch.  

Yn Harns moast er in 700 meter klune, in ôfgryslik 

ein. Yn Frentsjer kaam er ûnder de brêge troch en 

dage foar in stadion fol minsken op. Hy ried lykme 

allinnich en de minsken rôpen, hé, hé, hé, op it 

ritme fan it streekjen. Doe’t er dat troch kriege, 

sette er oan en goaide de hannen omheech, as hie er 

de tocht wûn. It stadion barste yn jûchhei út. De 

feteraan fielde him echt de kampioen fan de dei. It 

wie doe 17.50 oere en de sinne gie al ûnder, mar de 

feteraan fûn in groepke dat in moai tempo ried en der 

koe er moai efteroan. By Alde Leije wie it al dûnker. 

Meiriders mei in bûslampe foelen as rotte parren om 

him hinne, mar hy ried mar fierder. Hy krige 

ûnderweis noch hjitte tee en gie op nei Bartlehiem. 

Dêr trof er om 20.15 oere de oare fjouwer 

fanatikelingen wer. De hakkenkruk hie dus noch de 

kâns hân om te riden, mar ja, neat oan te dwaan. De 

feteraan moast no noch nei Dokkum en dan wer nei 

Ljouwert, mar hy wie yn Bartlehiem fitter as yn 

Wytmarsum en de 200 km wie foar him dus gjin beswier. 

Wylst dit stik skreaun wurdt, is it al maart. It iis 

is al fier hinne teit. De redens binne al wer slipe 

en yn’t fet set en lizze te wachtsjen op de folgende 

winter. De riders dreame noch fan de grutte minsken-

massa dy’t by it iis lâns stie. It wie wis en 

wrachtich wol in bjusterbaarlik barren. Mocht der 

kommende winter wer in Alvestêdetocht riden wurde, 

dan geane de jongbaas, de feteraan, de lytse 
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trochsetter en de hakkenkruk grif wer mei. Sa’n 

grutte rider as de feteraan kin op sa’n tocht eins ek 

net mist wurde.                                     

En al hat Evert van Benthem de Alvestêdetocht ek wûn, 

de feteraan is foar ús de kampioen. 
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Hoe is it no mei ........ 
 

____________________________________________________ 
 
 
Sape Sikkema.  
Sape wennet yn Druten en dat is my krekt wat te fier om dêr even mei 
de auto hinne dus ha ik him skille... Hij hat my fanalles ferteld en hat dit 
ûndersteande ferhaal sels op papier set. 
 
Myn namme is Sape Sikkema en myn widze stie op Bollingwier J7 run 
juny 1961. Heit en mem binne Piter en Gooi Sikkema. Letter haw ik nog 
in broerke Roel en in suske Janneke krige. Nei sa'n tsien jier binne wy 
ferhúze nei J26, de bourkerij van Frans Postma dy't doe it leanbedriuw 
van Meinsma oernaam hat. Nei de nije strjitnammen ergens yn begjin 
santiger jierren is dizze pleats Bollingwier 1 wurden.   
 
Nei de legere skoalle haw ik yn Dokkum op 't CSG Oostergo sitten en 
dernei op de HTS yn Ljouwert wêr 't ik wurktúchbouw dien haw. Ik haw 
nog in blau moandei by de SRI yn Feanwâlden wurke wêrnei it echte 
wurk begoun: meanmachines ûntwikkelje by Lely yn Maasland. Ik 
wenne doe op keamers yn Maassluis mei noch sa 'n fiif oare minsken. 
Dêrby wie ek in pearke dat noch ôfstudearje moest mar dêrnei nei it 
butenlân gie om te wurkjen yn de ûntwikkelingshulp. Dat like my ek wol 
wat. Undertusken wie Margriet út Kollum by my ynlutsen. Sa'n trije jier 
letter wie sy ek wol sa fier. Dus haw ik my oanmeld en bin mei súkses 
troch de proseduere kaam. Sadwaende krigen wy in kontrakt foar twa 
jier yn Nairobi, Kenya. Ik kaem teloane by de KIRDI, siz mar in soad 
TNO mar dan in bytsje leger nivo. Margriet hat frijwilligerswurk dien by 
in ferieniging foar epilepsybestriding. Nei de twa jier waerd it projekt oan 
de Kenyase regering oerdroegen, dus wie it foar ús ek dien. 
 
Wy binne wer werom kaem nei Nederlân en hawwe noch in pear 
moanne oan 'e Bartenswei wenne foardat ik wer nij wurk hie. Dat wie by 
Greenland yn Nieuw-Vennep, miskien better bekend as Vicon. Ek dêr 
haw ik yn 'e meanmesines sitten. Sa'n fjouwer jier letter, yn '98 hawwe 
wy de stap weage om fan it westen nei it easten fan it lân te gean. Sûnt 
dy tiid wurkje ik as projektlieder by NMHG bv dy 't Hyster en Yale 
heftrúks fan 8 oant 48 ton kapasiteit bouwt yn Nijmegen. Dy binne dus 
even in bytsje grutter dan at de measte minsken went binne. Ik ben 
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krekt klear mei in nij model fan 25 oant 32 ton searje dy 't it goed docht 
yn 'e markt. Sjuch mar es op www.hyster.com/Europe/nl-
NL/Products/BigTrucks/25-32TVorkheftrucks.htmx foar in yndruk. 
 
Wy wenje no yn Druten, sa ´n 20 kilometer westlik van Nijmegen, oan 'e 
Wael. Yn dizze gemeente wenje sa 'n 16.000 minsken. Bûten it doarp is 
in protte fruitteelt en fjierders greidbourkerij. Fyftjin kilometer súdlik rint 
de maes. Gelokkich binne de diken sa 'n tsien jier forline aerdich 
ophege sa dat wy net sa bang binne foar wiete fuotten.  Margriet hat 
aerdich har draai foun as sikretaresse by in fysiotherapeut yn Herveld. 
Wy hawwe gjin bern. It foardiel is wol dat wy maklik op reis kinne. Sa 
binne wy yn 2008 seis wike troch Australie riden en oer in pear jier 

hoopje wy itselde te 
dwaen yn Amerika. Ek 
hawwe wy in protte 
fakânsjes makke nei 
Malta, Malediven, 
Mexico, Egypte, 
Maleisie en Indonesie 
om te dûken. Ik moat 
noch oan dit rygje 
taheakje: Cuba (hwêr 
't wy alles mei hienen 
om te dûken mar net 
dûke koene fanwege it 
waer) en Suriname 
(doe 't ik fanwege in 
ûngelok mei de fyts in 
healjier net dûke 
mocht). 
 

Ik haw mei in protte nocht yn Nytsjerk wenne. It moaiste foun ik wol de 
frijheid dy 'st as bern hiest. Sûnt der in artikeltsje yn 'e Ping 
(moanneblêd fan it Rabo skoallesparjen) stie hoe 'st in flot bouwe koest 
fan oaljefetten en rúterstokken lei de Peasens der fol mei. As it in bytsje 
frear yn 'e winter dan wie dyselde Peasens machtich moai om te 
reedriden. En yn 'e maaitiid giene wy it fjild yn mei de polsstôk. It wie 
net sa dat ik in tûke aeisiker wie. It Waed wie ek tichtby fansels.  
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BIB  - De Alde Stjelp 
 

_____________________________________________ 
 
 
 
 
In deze skille willen we u nader kennis laten maken met Anne van der 
Heide, eigenaar van stukadoorsbedrijf “de Alde Stjelp”.  
Anne is getrouwd met Henke. Ze hebben 2 dochters, Maike Froukje (5) 
en Rieneke Trijntje (2). Anne is opgegroeid in Nes (D), aanvankelijk was 
het de bedoeling dat Anne zich zou richten op de commerciële 
bollenteelt. Hij volgde hiervoor een HBO opleiding in Hoorn. Toch is het 
anders gelopen, Anne kwam in de bouw terecht. Hij vertrok voor een 
periode van 8 weken naar Berlijn om daar mee te werken aan de 
explosieve groei, die deze stad destijds kenmerkte. Na het Berlijnse 
avontuur heeft hij 5 jaar voor de afbouwgroep Groningen gewerkt.  
Intussen had hij alle kneepjes van het vak onder de knie. Hij kwam in 
1999 bij Alfastuc, eerst als voorman en later als uitvoerder en 
leermeester.  
 
In 2004 is Anne zijn eigen stukadoorsbedrijf begonnen. Na drie jaar 
werd zijn eerste vaste werknemer, Jan Kooistra, aangenomen. 
Inmiddels zijn er 8 werknemers in vaste dienst.  
De 2 noordelijkste provincies zijn het voornaamste werkgebied van “de 

Alde Stjelp”. Tot 
zijn vaste klanten-
kring behoren o.a. 
Hajé restaurants, 
FRISO bouwgroep, 
diverse architecten 
en designers, maar 
ook vele 
particulieren.  
In het gesprek met 
Anne voel ik de 
bevlogenheid en de 
passie voor zijn 
bedrijf. Zijn streven 
is perfectionisme 

Bedrijf 
in 

Beeld 
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tegen een nette prijs. Anne is inmiddels expert op het gebied van 
akoestisch, geluidsabsorberend pleisterwerk. Ook is zijn bedrijf 
specialist in katoenpleister. Katoenpleister heeft veel voordelen. Het is 
brandwerend, geluidsabsorberend en antistatisch.  
Een ander specialisme is het werken met leempleister voor de 
ecologische bouw. In de toekomst wil hij zich ook nog meer richten op 
het restylen van winkelpanden.  
Op 14 mei, tijdens de open dag, kunnen we zien dat Anne klaar is voor 
de toekomst. Er is dan na een fikse verbouwing een prachtige 
ontvangstruimte en showroom gerealiseerd. Waarbij zijn motto, 
representant van de nieuwe generatie stukadoors, volledig tot zijn recht 
komt. Vanaf mei draait Henke ook volledig in het bedrijf mee.  
 
Tot slot had ik voor Anne nog enkele algemene vragen:  
1. Wat is / zijn je favoriete TV programma‟s  
- Gooische vrouwen en tegenlicht  
2. Wat is je favoriete boek  
- Alle boeken van Willem Middelkoop  
3. Met wie zou je een dag willen ruilen  
- Mark Rutte  
4. Als jij de baas was in Nederland, wat zou je dan veranderen  
- Administratieve rompslomp  
5. Wat is je grootste ergernis  
- Belastingdienst  
6. Welk land zou je nog graag eens naar toe willen  
- Zuid Afrika  
7. Wat is je favoriete gerecht  
- Gamba’s  
8. Wat is je favoriete sport  
- Duiken  
9. Wat is je favoriete auto  
- Porsche 911  
10. Welk beroep zou je ook wel willen uitoefenen  
- Binnenhuisarchitect  
 
We willen als redactie dat zowel grote als kleine bedrijven de kans 
krijgen om in deze rubriek te verschijnen, we maken daarom gebruik 
van een lotingssysteem.  

PJH  
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OPROEP SHANTYKOOR  
 
Om meteen maar met de deur in huis te vallen: 
Shantykoor “De Waadsee-Sjongers” uit Wierum 
zoekt nieuwe leden en muzikanten. “Zal mij een 
zorg zijn”, zult u misschien denken. 
Maar...., als u van zingen houdt én van 
gezelligheid, is het u wellicht wél een zorg. 
Ons shantykoor bestaat nu 10 jaar. De laatste 
jaren hebben we een groeiend aantal leden en we 

zingen in een prima sfeer. Het is echt leuk. 
Sinds vorig jaar hebben we Tine Douwenga als dirigente. Een pittige 
dame, die de wind er goed onder heeft en ook oog heeft voor de 
individuen in het koor. Zo ééntje, die weet hoe ze het hebben wil, maar 
ook ruimte laat voor anderen. En muzikaal prima onderlegd. Dat gaat 
als een trein!  
Er spelen bij ons drie muzikanten, alle drie accordeon. Helemaal prima. 
Het koor telt zo‟n twintig leden. Voornamelijk mannen en een paar 
vrouwen. 
Echter: we willen nog verder vooruit. Daarom zouden wij er graag nog 
wat leden, mannen, bij hebben.  Én muzikanten. Maakt niet uit welk 
instrument: accordeon, viool, gitaar, drums, dwarsfluit, blokfluit, noem 
maar op. Als het kan passen in het shanty-gebeuren, is het prima. 
U wilt natuurlijk een indruk hebben van dit koor: Welnu, we zingen 
voornamelijk zeemansliederen en ook volksliedjes. In het Fries, 
Nederlands, Duits en Engels. 
We gaan uit van een goede sfeer, we repeteren in de Pipenâle, het 
dorpshuis van Wierum. ‟s Maandags om de veertien dagen van 19.45u 
– 21.45u. Onze optredens verzorgen we vooral in verzorgingstehuizen 
in de regio, waar we altijd een dankbaar publiek ontmoeten! Soms 
“doen” we een shanty-festival. En verder overal waar het gezellig moet 
zijn, zoals b.v. op koninginnedag. De contributie bedraagt € 25,- per 
kwartaal. De shanty-kleding, bestaande uit een blauw gestreepte kiel 
met een rood T-shirt, wordt door ons verstrekt. 
Als u met ons mee wilt doen, meldt u zich aan bij:  
Hidde Smidt, 0519 561235, mobiel: 06 23181451 
Of:  j.a.d.roos@hetnet.nl 

Met vriendelijke groet, 
De Waadsee-Sjongers uit Wierum. 

mailto:j.a.d.roos@hetnet.nl
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Goeie allegear, 
 
Maart is al wer hast foarby at jimme dizze 
Skille yn hannen hawwe kin. in kwart fan it 
jier 2011 is al wer om. By de measten fan 
ùs in gewoan kwartaal mar at je de 
nijsberjochten folgje is it yn de wrâld wol 
bûtengewoan; iiskâld winterwaar mei in 
protte snie, oerstreamings, opstân en 
fjochtsjen yn it Midden-Easten, 

ierdskokken yn Nij- Seelân en at ik dit stikje sit te typen stiet it libben fan 
in hiel soad minsken yn Japan hielendal op „e kop. Wat in ramp is ek 
dêr wer geande. 
Dan hawwe wy hjir eins neat te kleien en wy ha gelokkich oar nijs yn de 
Skille. Mar dat hawwe jim fêst al lêzen. Dan no de puzel mar. Earst 
fansels de oplossing fan de foarige kear….. 
 
Riedsels:  
 
De swiere krimineel mei de keuze ùt trije keamers kiest, at er slim is,  de 
tredde keamer. 
-De tredde keamer sit oan „e kop ta fol mei roofdieren dy‟t al in  jier lang 
neat te iten hân hawwe 
 
Nei trije jier sûnder iten binne die bisten fêst wol dea 
 
Rekkenje it ûndersteande somke sa gau mooglik ùt é holle ùt. 
 
Nim 1000 en tel der 30 by op. 
Tel der 1000 by op. 
Tel der 40 by op en dan noch ris 1000.           
Tel der 20 by op. 
Tel der 1000 by op en dan noch ris 10. 
it antwurd is:       tochten jim 5000 ??   It is toch echt 4100 
  
 
Fanwege dyn hastigens ferwikselst sûnder erg de 
tsientallen en de hûnderttallen yn de lêstte stap (4090 
plus 10).  
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Stel je bent een taxichauffeur. 
Je vertrekt met 3 passagiers van het station naar de Buorren 38, daar 
gaat 1 persoon er uit en 2 stappen er weer in. 
De taxi gaat naar lyts Ein 14 waar er weer 2 passagiers uit stappen. 
………… op de Lou Sânen stappen de overige passagiers uit. 
 
En nu de vraag: Hoe oud is de taxichauffeur? 
STEL JE bent taxichauffeur    Jouw eigen leeftijd dus! 
 
het beroep van de volgende personen. Het zijn anagrammen: je moet 
de letters van naam en woonplaats door elkaar schudden om het 
beroep te vormen.  
 

Lotte Suron - Parijs  

sportjournaliste  
 

Chris Teipe - Aalst  

hartspecialiste  
 

Roger Drazaj - Beveren  

bejaardenverzorger  
 

K. Strijvers - Echt  

tekstschrijver  

U. Eregem - Brest  

burgemeester  
 

M. Timan - Erm  

timmerman  
 

N. Weis - Reuzel  

nieuwslezer  
 

R. Craut - Ede  

redacteur 

en dan no de saneamde DROEDELS. It wie de 
bedoeling dat jim nei wat gepruts mei plak en grutte fan 
de letters dêr in wurd ùt helje  dit is bygl. Onder / zee/ 
er.  dus   onderzeeër 

  

 

              Achter een volgens 

  

 

                        Sl  op  er 

  

 

                    Na  a  kt 

  

 

                   Op   ge  ven 
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6   

 

   

                Z   onder   l  in   g 

7   

 

   

                Ka   na   rie 

8  

 

   

                 G  rond  wet 

 
 
 
9 

 

 

   

                        E  en  d 
 
 
 
 

10   

 

   

                   Dr  in  g  en  d 
 

11   

 

   

               Op  s   t   op  p  in  
g 

12   

 

   

               Onder g  rond s 

13   

 

   

                       Kwart  el 
 

De nije puzel,  is in koarten  ien    Spinnen, vlinders en muggen  

Een spin heeft 8 poten, een vlinder 6 poten en 2 paar vleugels en een 
mug 6 poten en 1 paar vleugels.  
We hebben in totaal 18 van deze insecten in een doos gevangen.  
Dit levert ons 118 poten en 20 paar vleugels op.  
Hoeveel hebben we er van elke soort? 

Sukses dermei   en genietsje fan de maaitiid         

    jmb 
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1 2 3     4   5 6     7 8 9   10 

11     12 13     14   15   16         

17   18       19               20   

  21   22   23           24         

25               26               

27             28       29         

  30 31 32   33 34     35 36     37 38   

39               40               

                41         42     

43     44   45 46 47                 

48     49         50           51   

52               53         54   55 

56     57   58 59       60           

61     62           63             

  64 65           66               

  67                             

 

Hor:  1. gelige kleiaarde  4.zeer goed 7.onder leiding van (afk.) 11.mijns 
inziens (afk.) 12.eerste vrouw14.lichaamsdeel 16.ontkennend antwoord  
17.meisjesnaam19.kwaadspreken 21.medische term  24.vat  25.zoekbrengen 
26.ouder 27.slede 28.vacature (afk.) 29.harde loop30.verwoester 35 op welke 
wijze 37.meisjesnaam39.multipliceren 41.sint (afk.) 42.kudde dieren  43.mes 
48.opbergplaats 49.nationale schuld 52.eminentie (afk.)53.cent (afk.)  
54.lichtbeeld 56.eminentie (afk.) 57.woning 60.allesinbegrepen (afk.)  61.toon  
62.overaardig 64.Noord Holland (afk.) 66.aanwijzend vnw.  67.gegadigde  
 
Vert:  1.grootje 2.infectieziekte 3. toon 4.uitroep van minachting  5.voertuig  
6.meisjesnaam 7.misnoegen 8.taaie grondsoort  9.multiplicator  10.wijten  
13.wanen15.valschermspringer    18. heer van aanzien  19.jongensnaam 
20.water in Friesland  22.ten bedrage van (afk.) 23.toon  25.vanaf (afk.)  
26.ouder 28.volgende (afk.) 31.slede 32.maanstand (afk.)  33.meisjesnaam  
34.uitroep van pijn 36.oosterlengte (afk.) 38.ontkennend antwoord 40.versus 
(afk.) 43.voedingsmiddel 44.boom 45.ouder 46.edelachtbaar (afk.) 47.sint 
(afk.) 50.afbreuk 51.dat is (afk.) 55.werkzaamheid  57.toon  58.ofschoon  
59.overdadig60.beroep (mbt zorg) 63.zit aan de haak 65.uitroep van attentie  
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PAADWIZER 
 

 
 

 
Doarpsbelang------------------- D. Holwerda-------------------- 242212 
Groencommissie--------------- P. Liemburg------------------- 720344 
Doarpshûs De Terp------------A. Visser------------------------- 241486 
Foeke Sjoerds Skoalle---------------------------------------------- 241530 
Protestantse Gemeente .-----scriba F. Meinsma---------- 242208 
Koar „Sjong de Heare‟--------- A. v.d. Wagen----------------- 589243 
U.D.I.----------------------------- E. Buwalda--------------------- 294331 
Drumband U.D.I.--------------- P. de Boer----------------------- 241230 
Bernejister----------------------- T. Olde Scheper---------------- 346384 
Biljertferiening „De Terp‟----- L. Bergema---------------------- 241704 
Chr. Vrouwengroep ON------- A. Bakker------------------------ 241773 
S.S.S.-----------------------------W. Liemburg-Hoogland------- 720344 
Iisferiening----------------------- H. Zijlstra------------------------ 241313 
Jeugdhonk ‟t Terpke----------- B. Cuperus-Sijtsma------------ 242048 
Doarpsklaverjassen------------ J. Bergmans-------------------- 241754 
Klaverjasclub „Nocht en Wille‟-G. Cuperus-------------------- 241686 
Keatsfer. „De Lêste Slach‟---- S. Weidenaar-------------06-18150569 
„De Bûnte Flinters‟------------- N.Wagenaar- Iedema--------- 241777 
„Ropta Boys‟--------------------- J.A. Wijma------------------------ 241574 
OCO------------------------------- Th. Faber sr.--------------------- 241652 
„Oars Aktyf‟---------------------- A. Brouwer----------------------- 241965 
Knutselen------------------------ J. Hoekstra----------------------- 241367 
Dartclub Easternijtsjerk------- H. Van Dekken----------------- 241447 
„De Laatste Eer‟---------------- G. Post-de Boer--------------- 241199 
55+ Gymclub-------------------- B. Elzinga-Rispens------------ 241400 
Koersbalvereniging ON------- A. Wolsink----------------------- 241613 
Ynternet: 
Nijtsjerk---------------------------------------------www.Oosternijkerk.com 
Skoalle--------------------------www.foekesjoerds-pcbodongeradeel.nl 
Ropta Boys------------------------------------------------www.roptaboys.nl 
Contact met „de kerk‟ --------------- http://onijtsjerks-dumny.hyves.nl 
 
Moat der wat feroare wurde?  
Lit it witte oan Anneke Weidenaar (ynf. op bls. 1) 

http://onijtsjerks-dumny.hyves.nl/
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 AGENDA 
 

 
 
April 
1 Dorpsklaverjassen 
2 U.D.I. haalt papier op. Container naast dorpshuis 
16 U.D.I. haalt papier op. Container naast dorpshuis 
20 Paaseieren verven op school 
22-25 Paasvakantie school 
22 Paaseieren zoeken Knutselclub gr. 1-8 
29 Dorpsklaverjassen 
30 Koninginnedag: vrijmarkt en autopuzzeltocht 
 
Mei 
02-06 Meivakantie school 
14 U.D.I. haalt papier op. Container naast dorpshuis 
14 IEPEN DOARP 
16-19 Avondvierdaagse 
27 Afsluitings activiteit Knutselclub gr. 1-8 
28 U.D.I. haalt papier op. Container naast dorpshuis 
 
Juni 
01 Inleveren kopij voor de Skille 
02-03 Vakantie school ivm Hemelvaart 
09 Redaksjegearkomste de Skille 
11 U.D.I. haalt papier op. Container naast dorpshuis 
13-15 Pinstervakantie school 
22,24 Buurtenvolleybaltoernooi 
25 U.D.I. haalt papier op. Container naast dorpshuis 
 
 
Juli 
02 Doarpsskille 151 ferskynt 
25 Begin zomervakantie basisschool 
 
 


