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Ferslaggen fan: Sjong de Heare 
  UDI, de Bernejister 
  Ropta Boys, IJsvereniging 
  Dartclub Easternijtsjerk 
  Doarpsbelang 
25 jier ferlyn: Expo 
Bedrijf in Beeld: Weidenaar 
In foto út it Argyf, Regaad meitsje 
Dagboek uit de oorlog, deel 1 
Hoe is it no mei....Jan Torensma 
De sopsleef 
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Hjir is alwer doarpsskille nr. 155 
Yn skille nr. 153 skreaun Jannie dat sy it 
nei 30 jier tiid fûn om har plak frij te 
meitsjen foar een nij redaksje lid. 
'' Belje se plat '' stie der. No wit ik net of 
der ek guon belle ha, mar Dieta had mij 
frege of ik ek yn de redaksje fan de 
doarpsskille woe.  No sa as jim sjen kin ha 
ik Ja sein.                                        --> 

Maart                        155                   Nûmer 2/ 2012 

Twaentritichste Jiergong 

Yn dizze skille û.o.: 

Fan ‘e redaksje 
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Bij de earste redaksje gearkomste waar mij frege of ik it stikje " fan 'e 
redaksje " skriuwe woe, Ja wis  fuort mar yn it djippe. 
No ha ik earst mar ris een stik as wat âlde skilles yn sjoen om te sjen 
wat de oaren skreaun hienen. Want wêr  moat jo (ik) oer skrieuwe? 
  
Yn de Buorren is der genôch praat (gesprekstof) no as  wij as doarp  it 
doarpshûs "runne" moatte. 
De ien seit dat rêdt him wol en in oar sjocht hiel wat tûkelteammen, mar 
ien ding is wis,  as wij ús doarpshûs hâlde wolle, sille wij meiïnoar de 
hannen út de mouwen stekke moatte. 
Mar jimme kin earst of tusken troch de skille wol efkes lêze. 
  

BCS 
 

Lêzers om útens dy't betelle ha:  
 
Torensma, J.   Waddinxveen 
Vries-Bergema, D. de  Mitselwier 
Sikkema-Veenstra, G. Dokkum 
Bosgra, J.   Meppel 
Bierma-Hartmans, A.  Marknesse 
Hoekstra, J.H.   Grevenbroich Dútslân 
Boersma-Gardenier, N. Gouda 
Driesum, A.   Mitselwier 
Groenia, Sjoerd en Geke Dokkum 
Lous, C.   Velsen-Zuid 
Dijkstra, Sjoukje  Nes 
Zijlstra.J.   Mitselwier 
Dijkstra, T.   Triemen 
Dijkstra-Brandsma H.  Kollum 
Graaf, M.H. van de  Poortugaal 
Sikkema, S.   Kollumerzwaag 
Eelkema, Y.   Zaandam 
Elzinga, S.   Ternaard 
Sijtsma, W.   Mitselwier 
Westra-Sikkema, F.  Emmeloord 
Sonnema, A.   Kollumerzwaag 
Swart, J.   Ljouwert 
Kingma, A.   Dokkum 
Mulder-Dekker, M.  Mantgum
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Terpstra, B.   Ljouwert 
Terpstra-Sikkema, J.  Dokkum 
Botma, J.F.   Morra 
Linthof, R.   Drachten 
Weidenaar, R.   Buitenpost 
Bosgra, R.   Oosterwolde 
Tresoar   Ljouwert 
Vries-Wiersma, D.  Mitselwier 
Bergema-Elzinga, J.  Ternaard 
Wijbenga, S.   Marrum 
Hiemstra, IJ.   Dokkum 
Ploeg-Postma T. van der Mitselwier 
Tilkema, D.   Burgum 

Tige tank  
ponghâlder tsg   

 

           

 
 
......Lente........., it begjint wer te kribeljen.
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BERTENIJS 
 
IRIS famke fan Romke Hoekstra en Bianca Clement 
  berne 18 febrewaris 
  Nijbuorren 15 
 
ANNET famke fan Harm en Annagreet Tilma 
  suske fan Kees 
  berne 11 maart 
  Nijbuorren 10C 
 
 
HOULIKSSAKEN 
 
SIEBE EN JANNY DORHOUT  wiene 13 febrewaris 50 jier 
troud. 
Langgrousterwei 45 
 
 
        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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_____________________________________________ 

 

 
Onze laatste optreden in 2011 was op zondagmiddag 25 september in 
Dongerheem. We hebben de bewoners een mooie middag kunnen 
bezorgen. Met zang, samenzang en enkele gedichten was het een 
geslaagde middag. 
Na de rustige winter maanden zijn we in 2012 weer gestart. De 
morgendienst van 4 februari hebben we met het koor verzorgd, omdat 
onze predikante met studie verlof . Dit was hele mooie dienst. 
  
 Op 5 februari is ons ere koor lid mevrouw D de Vries-Bergema 
overleden. Enkele leden van ons koor hebben de dienst bij gewoond. 
We wensen de famlie veel sterkte voor de komende tijd. 
Op 17 februari zijn we naar de federatie avond in Dokkum geweest. Er 
traden 5 koren op. We hebben 4 liederen gezongen en na afloop waren 
de reacties geweldig.  Dit was een hele opsteker voor koor en dirigent. 
  
Ons volgende optreden is op 20 maart in Haersma Hiem in Buitenpost. 
  
Op paaszondag gaan we onze medewerking verlenen in de 
morgendienst met zang en samenzang. 
  
Verder staat er alvast een concert met 2 andere koren in onze agenda 
op 15 december. Maar hier hoort u in de loop van dit jaar meer over.   
  
Op 24 december zullen we meewerken aan de kerstnachtdienst . 
  
Dit was even een kort verslag van de activiteiten van ons koor. 
Nogmaals nieuwe leden zijn van hart welkom. 
  

AvdW 



6 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
De ôfrûne moannen ha wy aardich drokte hân by UDI. Annagreet Tilma 
gie yn 'e earste moanne fan dit jier mei ferlof, sy krije harren twadde 
berntsje en de lucht om te blazen wie hast op. Yn Jannewaris en begjin 
febrewaris ha wy allinnich mar oan it repetearjen west foar it Festifal yn 
Anjum. Dit wie op sneon 18 febrewaris. Oerdeis fûn it jierlikse 
solistekonkoers plak... en dêr wie UDI goed fertsjintwurdige. Mar leafst 
11 leden en learlingen fan UDI diene mei. No, dat ha se dêr witten. Twa 
wikselbekers koene oan 'e ein fan 'e dei mei nei Easternijtsjerk. 
De learlingen (dy't noch net by it korps sitte) dy't meidien hawwe wiene 
Wieger Okkema, Durk Terpstra (beide út Mitselwier), Martha Wijma en 
Eline Dijkstra. Sy ha prachtich spile en namen in moai ferslach (mei in 
protte punten) mei nei hûs. De leden fan it korps dy't meidien hawwe 
wiene Jeroen Helder, Jantine Kuiper, Mariëlle Kuiper, Janneke 
Weidenaar, Pier Braaksma, Rinskje Braaksma en Suzanne Seepma. Ek 
dizze leden kamen thús mei in moai ferslach en de punten wiene net 
om 'e nocht. De wikselbeker by de A-junioaren wie foar (al wer) Mariëlle 
Kuiper. De wikselbeker by de senioaren groepen wie ek foar Mariëlle 
Kuiper mei har sus Jantine. Mariëlle foel eins ûnder de junioaren, mar 
omdat Jantine ûnder de senioarengroep falt, waarden sy beoardiele yn 
de senioaregroep. In geweldige prestaasje fan allegeare. Alle besikers 
en spilers witte no opnij wêr't Nijtsjerk leit.  
 
De jûns wie it korps sels oan bar. Nei it lotsjen krigen wy te hearren dat 
wy as tredde optrede moasten. It gie best wol goed fûnen wy sels, want 
fan tefoarren hiene wy der earlik sein wol wat in hurde holle yn. It stik 
wat sy spilen, Evolution, wie beslist net maklik. Mar... wy ha ús der bêst 
trochhinne slein. Oan 'e ein fan 'e jûn waarden de nûmers ien, twa en 
trije bekend makke. En hawar, wy waarden tredde. It twadde plak wie 
foar Nijewier en it earste plak wie foar de kombinaasje Ie/Ingwierrum. 
Dizze beide korpsen binne by elkoar gien, earst ris om te probearjen en 
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sjen hoe 't it befalt, om 't beide korpsen mei in tekoart oan leden siet. De 
útkomst fan dizze jûn is yn elts gefal in flinke opstekker. 
 
De tiisdeitejûns nei it Festifal hiene wy ús jiergearkomste. Dizze jûne ha 
wy ôfskie naam fan Hanny Westra-Alting as (bestjoers)lid. Sy krijt in 
lytse poppe en hie oanjûn dat sy in kar meitsje moast (sy spilet ek noch 
by in oar korps). Dit is fansels tige spitich, mar ja, jo kinne fansels net 
alles en seker net as der ek noch in lytske komt. No moast der in nij 
bestjoerslid komme en lokkich wiene der leden dy 't harren beskikber 
steld hiene. Sanne Faber is keazen yn it bestjoer en sil ek de taken fan 
Hanny oernimme. Wy neame har dêrom de kastjefrou! Sy hat it behear 
oer de kast mei muzykstikken en dêrneist is sy ek de kontaktpersoan 
foar de learlingen (en âlders). Hanny, ek noch fanút de Skille tige tank 
foar alle wurk watsto dien hast foar ús korps en de learlingen. 
Roelyanda Hansma moat it spyljen der no efkes oan jaan. Sy krijt ek in 
lytse poppe en dan ha jo op 't lêst net sa folle lucht mear oer. Sa bliuwe 
foarearst Geartsje en Jantine tegearre oer op de earste-kornet.  
Op de jiergearkomste ha wy it hân oer ús tydlike dirigint Gijs 
Heusinkveld. Der is besletten om mei Gijs fierder te gean en foarsitter 
Tjepke hat him dêroer skille. Sa ha wy dus no in werklik nije dirigint. En 
dêr binne wy mar wat wiis mei.  
 
Wy ha no wer allegearre nije (en âlde) stikjes op 'e stander en binne 
oan it repetearjen foar in konsert yn Nijtsjerk. En net allinnich foar 
Nijtsjerk, mar it is ek it doel om te spyljen yn de Peasketsjinst yn 'e 
Bining op 8 april en yn 'e Skûle yn Mitselwier op in tiisdeitejûn yn maaie. 
Fierder noch op 'e aginda: 
30 april: in optocht troch it doarp 
juny (de datum is noch net bekend): in rommelmerke, dus minsken: 
bewarje jimme (noch goeie) guod alfêst foar ús merke 
july: in konsert yn Nijtsjerk 
10 july (tiisdeitejûns): in konsertsje op Bollingwier 
Graach oant sjen by ien fan ús aktiviteiten! 
 
As lêste in feestlike meidieling: ús lid Annagreet en har man Harm ha in 
famke krigen, sy hat de namme Annet krigen en is it suske fan Kees. 
Annagreet en Harm, tige lokwinske mei dit nije libben. 
 

MF 
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Notulen van de ledenvergadering donderdag 15 maart 2012 
 
Voorzitter Dries Faber opent na achten de jaarvergadering en heet een ieder 
van harte welkom.   Namens de politieke partijen zijn met kennisgeving afwezig 
de PvdA en de heer P. Braaksma van ABD.  Aanwezig zijn:  mevr. Rubertus 
van de VVD, dhr. E. Meinsma van FNP, Mevr. W. Boonstra CDA. 
 
De notulen van de ledenvergadering van 2010 liggen op tafel en hebben in de 
Doarpsskille gestaan. Secretaris, Dieta ligt enkele punten toe, waarop het 
dorpsbelang actie heeft ondernomen.  
Er zijn geen vragen meer naar aanleiding van de notulen. 
 
Jaarverslag: Middels een powerpointpresentatie met foto’s vertellen Siemen 
Weidenaar en Dieta Holwerda waar het bestuur zich het afgelopen jaar voor 
heeft ingezet.  
Janneke Themmen vertelt over de geslaagde middag voor de 55-sers. 
Voorzitter Andries Faber bedankt Janneke voor deze middag en Janneke krijgt 
hiervoor een mooi bos bloemen. De voorzitter vraagt of zo’n middag voor 
herhaling vatbaar is. Dit wordt beaamd, Pope Meinsma geeft als tip dat voor 
een ander jaar Hamme Hos ook een aardige invulling kan zijn. 
 
Financieel verslag: 
Het financieel verslag is goedgekeurd. Penningmeester, Dieta geeft nog een 
korte toelichting over bepaalde posten. De verslagen liggen op tafel en kunnen 
door de aanwezigen beoordeeld. 
De kascommissie bestaande uit Annie Bremer en Geert de Graaf hebben het 
financiële reilen en zeilen van het dorpsbelang en Ooster@ gecontroleerd. 
Voorzitter Faber bedankt Annie  Bremer voor twee jaar controle. Volgend jaar 
zullen Aad Stolk en G. de Graaf de kascontrole doen. 
 
Bestuurswisseling: Er is nog geen nieuw bestuurslid gevonden, maar het 
bestuur is er nog mee bezig. Siemen Weidenaar is naar Aldeboarn verhuisd en 
gaat daarom uit het bestuur. Hij is bereid te blijven tot we een nieuwe 
kandidaat hebben gevonden. 
 
Mededelingen: 
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Freerk Ids de Beer vertelt dat het dorpsbelang al jaren een wens voor een 
Steiger in de Vaart heeft. Het afgelopen jaar hebben de gemeente en stichting 
Plattelansprojekten een toezegging gedaan om elk 25% van de kosten de 
financieren. Wij moeten als dorp samen d.m.v. zelfwerkzaamheid 4.500,00 
verdienen en het restant zullen we d.m.v. sponsors bij elkaar moeten krijgen. 
Een aantal weken geleden heeft Freerk een presentatie van dit project 
gegeven bij Kern met Pit en nog eens 1000,00 in de wacht kunnen slepen. Er 
zijn nu nog twee fondsen waar een aanvraag voor een subsidie ligt. De NAM 
hebben we ook aangeschreven, maar hier hebben we een afwijzing van 
ontvangen. Inmiddels is het project opnieuw ingediend bij de NAM. 
 
Andries Faber vertelt dat we het afgelopen jaar een nieuwe dorpssite hebben 
gerealiseerd. Deze site is gemaakt door een medewerker van Sjerk Faber en 
door Aukje en Dieta grotendeels ingevuld.  
De redenen waarom we een nieuwe site wilden maken zijn: 
 1.Promoten van ons dorp op het internet,  
 2.Promoten van wonen in Oosternijkerk 
 3. We wilden graag een nieuwe site in de lucht voor de Doarpsreünie  
We hebben ook besloten en inmiddels geïnvesteerd in een externe schijf om 
foto’s van het dorp op te bewaren. De website blijft onderhouden door Jeanette 
Terpstra, niet aanwezig, zij wordt bedankt met bloemen. Jeanette krijgt 
ondersteuning van Aad Stolk. 
 
We hebben ook bloemen voor Klaske Holwerda, niet aanwezig, voor het 
opruimen en legen van de afvalbakken in het bos. Beide dames worden 
bedankt. 
 
Verkeer: Siemen Weidenaar vertelt dat we ons hard maken voor 
verkeersremmende maatregelen bij de inritten van ons dorp. De Gemeente 
heeft geen geld hiervoor beschikbaar, maar zegt dat deze maatregelen 
uitgevoerd zullen worden, wanneer er op deze wegen 
onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Wel heeft er een aantal 
weken een smiley gehangen op de Langgrousterwei. 
Voor de uitbreiding Lou Sanen is een nieuwe toegangsweg aangelegd met een 
drempel. Er is inmiddels door de gemeente bevestigd dat de hele Mûnewei een 
30 km zone wordt. 
In verband met de overlast van het NAM verkeer is de snelheid op de 
Grienewei naar 30 km gebracht. Na klachten hebben we de gemeente en de 
NAM gevraagd om dit terug te brengen naar stapvoets rijden op de klinkerweg. 
Op de Doktersfiif zijn er extra parkeerhavens gerealiseerd. 
  
Er is niemand van de Groencommissie aanwezig. Voorzitter Faber vertelt dat 
er begin februari weer een opruimdag in het reedridersbosk is gehouden. Er is 
flink gesnoeid. Het dorpsbelang heeft deze dag voor koffie, broodjes en snert 



10 

 

gezorgd Staatbosbeheer heeft het onderhoud van de een aantal bossen voor 
een deel van de hand gedaan, daarom zien we vreemde gasten snoeien en het 
hout meenemen. Vanuit de zaal wordt gevraagd welke bossen door het dorp 
onderhouden moeten worden. Dries zegt toe dat we hiernaar zullen 
informeren. Er wordt ook opgemerkt dat de Groencommissie van Oosternijkerk 
wel wat actiever mag worden o.a. in het onderhouden van de paden door het 
bos. We zullen dit met de Groencommissie bespreken. Mevr. Boonstra vertelt 
over de commissie in Metslawier, die zeer actief zijn en alles goed 
georganiseerd hebben. 
 
Activiteiten 2012 
Begin April is er paaseieren verven. 
Op 30 april met Koninginnedag is er s 'morgens een optocht en 's middags een 
autopuzzeltocht. We hebben nog geen invulling na de optocht, hierover worden 
de inwoners nog geïnformeerd. 
21 t/m 24 mei is het avond vierdaagse 
Op 27 en 29 juni houden we weer buurtenvolleybal toernooi 
In april of mei wordt een Himmeldei georganiseerd in samenwerking met de 
groepen 6, 7 en 8 van de basisschool.  
 
Freerk Ids de Beer zit namens Oosternijkerk in het dorpencluster. Het 
afgelopen jaar is in het cluster met name gesproken over de hoge brug bij 
Meinsma.  Er is gesproken met de wethouder en er worden nu subsidies 
aangevraagd door de gemeente. Er wordt hierbij vooral gerekend op een 
bijdrage voor de 5 dorpen van de NAM. E. Meinsma vertelt dat de brug dit jaar 
weer op de perspectiefnota van de gemeente wordt gezet. 

 
We zijn bij de presentatie van het nieuwe beleid van Thús Wonen geweest. 
In december hebben we uitleg gehad van dit beleid om te horen wat dit beleid 
voor ons dorp betekent. Andries Faber legt uit dat Thus Wonen een indeling 
heeft gemaakt in kernen met veel voorzieningen, zoal Dokkum en Damwoude. 
Hier zal Thus wonen de komende jaren investeren. De woningen kunnen in 
deze kernen niet meer gekocht worden. De kleine kernen waar bijna geen 
voorzieningen zijn, daar gebeurd niets meer. Thus Wonen onderhoud enkel de 
woningen. Indien woningen niet meer verhuurd of verkocht kunnen worden is 
het mogelijk dat er gesloopt wordt. Oosternijkerk zit hier tussen in. Wij zijn een 
dorp met nog redelijk wat voorzieningen. Onze huurwoningen zullen ook 
onderhouden worden en het is mogelijk de woningen te kopen. Maar in 
Oosternijkerk zal niet geïnvesteerd worden. Dit betekent dat we geen nieuwe 
huurwoningen in ons dorp krijgen. Ook al hebben we aangetoond dat er vraag 
naar is. Willen we nog huurwoningen dan moeten we creatief worden of 
investeerders vinden die een ludiek project willen financieren.  
Vanuit de aanwezigen wordt gezegd dat het een asociaal beleid is dat de krimp 
en leegloop in hand werkt. Mevr. Boonstra en Rubertus van de gemeente 
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vertellen dat er vanuit de gemeente niet echt wat aan gedaan kan worden, 
maar dat ze wel enige druk uitoefenen zodat het beleid toch wat socialer 
bijgesteld wordt. 
 
Voorzitter Faber heeft contact gehad met bouwbedrijf Veenstra. Dit bouwbedrijf 
heeft de dubbele kavel gekocht, maar gaat niet starten met bouw voordat er 
een koper is. Het uitbreidingsplan is goed aangelegd en ligt er verzorgd bij. 
Mevr. Oosterhof vraagt wie dit onderhoud  en of er gras ingezaaid wordt, zodat 
het plan wat er nu erg netjes bij ligt ook zo mooi blijft. Het dorpsbelang zal hier 
naar informeren. 
  
Doarpsreünie 2012, Dries vertelt over de voorbereidingen en vertelt dat er een 
voorlopig programma opgesteld is.  De oud- Oosternijkerkers zijn 
aangeschreven en de eerste aanmeldingen komen nu binnen. Dries roept op 
om nog meer mogelijke adressen van oud inwoners in te leveren.  
Er wordt gevraagd of het voor de inwoners van Oosternijkerk ook mogelijk is 
om naar de feesttent te gaan voor een kop koffie of borrel zonder dat ze zich 
voor de hele dag opgeven. Dit is niet mogelijk en lastig organiseren. Er komen 
reacties dat de kosten om een hele dag mee te doen hoog zijn. Er wordt 
gevraagd of er geen twee tarieven kunnen gelden, bijv. zonder eten, dit is al 
eens eerder het geval geweest. Er zijn ook aanwezigen die zeggen dat de 
kosten niet opwegen tegen een bijzondere dag die maar eens in de 20 jaar 
gehouden wordt.  
Voor nieuws rond de reünie kunnen de inwoners de dorpssite raadplegen. 
 
Het dorpsfeest zal in het laatste weekeinde van juni volgend jaar 
gehouden worden. 27 t/m 30 juni 2013. Het thema zal worden : FILM  
   
Rondvraag: 
Van der Weij stoort zich aan de verlichting op de boorlocatie in Moddergat. Dit 
is van tijdelijke aard. 
De verlichting op Ropta is ook storend. Voorzitter benadrukt , op persoonlijke 
titiel, dat we ook sommige dingen in de regio voor lief moeten nemen. Activiteit 
in de regio is goed. 
Annie Bremer vertelt dat de kerk een eigen website wil maken om beter en 
sneller te vinden te zijn. 
Mevr. Oosterhof waarschuwt voor een gat in de weg bij de overgang van het 
asfalt naar de klinkers op de Mûnewei. Dit zullen we melden aan Doarpswurk 
van Gemeente Dongeradeel. 
 
Sluiting 
De voorzitter sluit de ledenvergadering om 21.30 uur en bedankt de 
aanwezigen voor zijn en haar inbreng. 
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Jaarverslag 2011  
 
De bestuursleden van de vereniging voor dorpsbelangen hebben zich in 
2011 op de volgende gebieden voor het dorp ingezet:  

 
Verkeersmaatregelen:  
Overleg over verkeershinder en snelheidsremmende maatregelen bij 
inritten Oosternijkerk Contacten over smiley  
Beoordelen nieuwe verkeersmaatregelenbeleid van de gemeente 
Inspanningen om de oversteek voor fietsers over de Dongeradyk 
veiliger te maken   
Verkeersmaatregelen organiseren m. b. t. tot overlast NAM verkeer 
 
AED 
Samen met Roptaboys de PKN gemeente en bestuur Dorpshuis 
hebben we een AED voor het dorp kunnen realiseren. 
We hebben bijdragen in het dorp opgehaald en het verschil met de 
kosten voor aanschaf AED en 7 jaar onderhoud, hebben de 4 partijen 
gezamenlijk voor hun rekening genomen. 
Goede actie, volledig ondersteund door de inwoners. Veel animo ook 
voor de AED training. 
 
Activiteiten 2011 
- 30 April Koninginnedag: vrijmarkt op de Doktersfiif, koffiedrinken voor 
het hele dorp in het dorpshuis en een geslaagde autopuzzeltocht.  
- Avond vierdaagse in mei 
- een koud en nat volleybaltoernooi in juni. 
-Jeu des boules wedstrijd in juli   
 
Nieuwe activiteiten voorbereid voor 2012 
Gezellig middag voor 55+ in februari.  
Voorbereidingen voor een dorpsreünie in september 2012 
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Organisatorische en bestuurlijke zaken: 
Begroting controleren en subsidies regelen voor de “Steiger in de Vaart” 
Overleg met gemeente en stichting Plattelânsprojekten over “Steiger in 
de Vaart” 
Vergaderen met clusterdorpen 
Overleg met wijkagente 
Bijwonen krimpbijeenkomst in Anjum 
Bijwonen uitleg krimpmaatregelen voor inwoners  in Oosternijkerk 
Bijwonen informatieavond over Centrale As 
Extra Parkeerhavens geregeld voor Doktersfiif 
Maken van een draaiboek voor activiteiten 
Bijwonen nieuwjaarsreceptie en afscheidsreceptie weth. Willemsma 
Verzorgen van een nieuwe website 
Bijwonen presentatie Strategisch Voorraadbeleid (SVB) Thús Wonen 
Overleg met Thús Wonen over de betekenis van dit beleid voor 
Oosternijkerk 
Brief schrijven naar Zorgverzekeraar de Friesland, waarin we onze zorg 
uiten over voorgenomen sluiting van afdelingen van de Sionsberg. 
 

Het Dorpsbelang 

 

_________________________________________________________ 

 

 

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 : dhr. H. Solle, Langgrousterwei 15, 0519-241885 
e-mail: jackys@knid.nl 

 

Jeugdraad 
 
In 2011 is er begonnen met een nieuwe opzet en vervanging van het 

mailto:da.oldescheper@planet.nl
mailto:scriba-on@hotmail.com
../Users/Eigenaar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/2011/jackys@knid.nl
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JPO. Het doel van deze nieuwe opzet is dat de lijnen weer duidelijk zijn, 
verbeterde communicatie, en gestructureerde aanspreekpunten en 
verantwoordelijken. Van elke “activiteit” (clubs, catechese, 
tienerdiensten enz.) zit er een afgevaardigde in de jeugdraad. Deze 
worden weer aangestuurd door de jeugdouderlingen en domina. Voor 
2012 staat de jeugdraad weer op de agenda om opgepakt te worden, 
en de plannen verder uit te werken in nauw overleg met alle 
betrokkenen. De volgende personen hebben afgelopen jaar een 
bijdrage geleverd en fungeerden als denktank voor de jeugdraad. 
 
- Domina   - Margaritha Brouwer 
- jeugdouderlingen  - Jannie Meijer 
- Johannes Holwerda - Jellina Postma 
- Harm Tilma  - Sjoerd Kloostra 
- Baudy Cuperus 
 
De jeugdraad verzorgt alle onderdelen van onze gemeente waarbij de 
jeugd betrokken wordt. Dit zijn onder andere de volgende zaken: 
 
-Schooldienst 
1x per jaar wordt eind maart in samenwerking met de Foeke 
Sjoerdsskoalle een schooldienst georganiseerd. Bij het uitkomen van 
deze skille is deze dienst net geweest. 
-Jeugdiensten 
Elk jaar worden er een aantal jeugddiensten georganiseerd. De 
eerstvolgende is op zondagmiddag 20 mei. De invulling hiervan is nog 
niet bekend, maar te zijner tijd hoort u hier vast meer van. 
-Kinderkerstfeest 
Er is een commissie die zorgt voor de uitvoering van het 
kinderkerstfeest. 
 
Deze activiteiten hebben te maken met de zondagse erediensten. 
Verder heeft de jeugdraad nog een aantal andere taken: 
-Het verzorgen van club en catechisatie voor jongeren uit onze 
gemeente van de klassen 1 t/m 4 van het voortgezet onderwijs. 
-Het verzorgen van de kindernevendienst en de tienernevendienst 
tijdens de kerkdiensten op zondag. 
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PERSBERICHT 
 
11 maart 2012 
 

Europa Kinderhulp zoekt gastvrije gezinnen 
 

‘Wij hebben ieder jaar minimaal vijftig vakantiegastouders nodig’ 
 
Ieder jaar heeft Europa Kinderhulp alleen al in de provincie Friesland minimaal vijftig 
nieuwe vakantiegastouders nodig om aan de vraag te voldoen. Minimaal, want het 
aanbod van vakantiekinderen voor wie een vakantie bepaald geen overbodige luxe is, 
is vele malen groter. Het wordt echter steeds moeilijker om nieuwe gastouders te 
vinden. De sinds enige jaren afnemende animo om vakantiegastouder te worden baart 
Henk Jaap Bakker, voorzitter Europa Kinderhulp Friesland, ernstig zorgen. Hij weet als 
geen ander hoe hoog de nood is bij de kinderen. Al vele jaren is hij als vrijwilliger aan 
Europa Kinderhulp verbonden. Hij heeft in de loop der jaren talloze verhalen gehoord 
van mensen die huisbezoeken bij vakantiekinderen hebben gedaan. Hartverscheurende 
verhalen over veel te kleine behuizing, emotionele en lichamelijke verwaarlozing en 
armoede. Bakker: “Die verhalen gaan je echt aan het hart en dat maakt dat ik na al die 
jaren nog steeds de motivatie heb om me in te zetten voor Europa Kinderhulp. Dit werk 
blijft erg noodzakelijk! Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe gastouders die een kind de 
vakantie van hun leven willen bieden. En hoe eerder gastgezinnen zich aanmelden, hoe 
beter.” 
 
De kwetsbare kinderen zijn afkomstig uit Nederland, Duitsland, Frankrijk en België. 
Door uitzendende organisaties als het Rode Kruis en Jeugdzorg worden kinderen 
geselecteerd die een vakantie echt nodig hebben. Ruim twee weken in de 
zomervakantie verblijven zij bij Friese gastgezinnen waar ze de kans krijgen onbezorgd 
kind te kunnen zijn. 
Meer informatie op www.europakinderhulp.nl of bel met Joke de Vries- secretariaat 
Friesland op 058-2573612 of mail naar friesland@europakinderhulp.nl.   
 
Data kinderreizen Friesland 
 
Franse kinderen: 7 juli – 27 juli of  21 juli – 11 augustus 
Duitse kinderen: 23 juli – 10 augustus of  30 juli – 17 augustus 
Nederlandse kinderen: 23 juli – 10 augustus 
Belgische kinderen: 9 juli – 27 juli 
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Begjin maart 2012 hat de Reünykommisje alle doe bekende adressen in 
brief stjoerd mei ynformaasje oer de kommende doarpsreüny op 15 
septimber 2012. Dat wiene krekt 600 adressen, moai fansels, mar noch 
net de mear as 1000 fan de reüny yn 1991. Lokkich komme der noch 
altiten adressen by de kommisje binnen en ek no wer wolle wy jimme 
freegje om nochris nei te gean hokker adressen eins noch berjocht ha 
moatte. 
Ek yn it doarp is in skriuwen rûngien mei ynformaasje en de mooglikheid 
om jin op te jaan. De earste opjeften binne al binnen en hast alle dagen 
komme der nije by, oer de post as mei de email. It emailadres is: 
reunieoosternijkerk@gmail.com en de kommisjeleden dêr’t de opjeften 
ek brocht wurde kinne, binne moai ferspraat oer it doarp: Aline de Beer, 
Antsje Kuiper, Theo Dorhout, Lolke Bergema, Dries en Hillie Faber, 
Renske de Weger en Reinder Tolsma. 
Sa’t jim yn it rûnskriuwen lêze kinnen ha, sil besocht wurde om, yn 
gearwurking mei de redaksje fan De Doarpsskille, in spesjaal 
septimbernûmer gear te stallen. It bysûndere fan dat nûmer is dat 
JIMME dêr ferhalen foar leverje kinne, elke bydrage dêrfoar is wolkom. 
Yn 1991 ha wy dat ek besocht en doe is der in spesjaal nûmer útbrocht 
oer de oarloch, mar dit kear is der foar in oar tema keazen: ‘Myn eigen 
oantinken oan Easternijtsjerk.’ As men net mear yn ús doarp wennet, sil 
soks oer it ferline gean, oer it boartsjen mei freonen, oer it nei skoalle 
gean, aventoeren by ferskate sporten, mar ek wat men belibbe op 
tsjerklike ferienings as as arbeider by de boer. Wa’t al dy tiid is 
Easternijtsjerk wenjen bleau, kin fansels deselde ferhalen belibbe ha. In 
oar gaadlik ûnderwerp is ek it bertehûs as it hûs dêr’t men lang yn 
wenne. Sterke ferhalen dy’t ferteld waarden op de ‘Oosternijkerk’-bank 
op de Boate’ Hoeke as foargongers dêrfan kinne ek stof opsmite foar in 
artikeltsje. It soe moai wêze as der foto’s by pleatst wurde kinne as 
illústraasje. De earste bydrage is al binnen kaam, mar wy rekkenje op 
jimme want sûnder jim kin sa’n spesjaal Reüny-Nûmer net tastân 
komme !!  
(ynleverje: r.tolsma01@knid.nl as dieta@knid.nl) 

mailto:reunieoosternijkerk@gmail.com
mailto:r.tolsma01@knid.nl
mailto:dieta@knid.nl


17 

 

 
 
 
 
 
 
 



18 

 

 

Jeugdhonk 
____________________________________________________ 
 
 
 
 
Sa as een hiele protte fan jimme miskien wol sjoen ha, is de jongerein 
oan it (fer) timmerjen slein yn it jeugdhonk. 
Foarich jier yn novimber  binne se begoun en de ein is hast yn sicht. Se 
ha it hiele honk sawat oer de kop hawn, it oanrjocht is der út, de âlde 
bar is sloopt, de bankjes binne der net mear en gean sa mar troch. 
En wat no sa moai is, de jongerein docht hast alles sels ( op een pear '' 
profesjonele" dinkjes nei). 
It oanrjocht stiet no yn it hok, se ha in aparte tillevysjehoeke makke, in 
nije (twadde hans) bar is der ynkommen en it honk wurd ek op 'e nij yn 
de ferfe set. 
Dus minsken en jongerein as it jeugdhonk op 26 maaie wer op nij iepen 
giet (krije jim noch berjocht fan) kom dan nei ús fernijde jeugdhonk om 
mei eigen eagen te sjen hoe moai as it wurden is. 
  

BCS 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Hoi allemaal, 
Zoals in de vorige Doarpsskille beloofd beginnen we 
met het verslag over de voorleesochtend in de 
bibliotheek. Er werd de peuters voorgelezen uit het 
boek Mama kwijt. Dit gaat over een schattig uiltje, dat 
al slapend uit zijn nest valt en zijn mama kwijt is. 
Eekhoorn zal ’m wel even helpen, maar dan moet 

 
't Terpke 
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kleine Uil wel de juiste aanwijzingen geven. Het waren 2 gezellige 
ochtenden. 
 
Wat was het heerlijk winterweer, de peuters hebben fijn kunnen sleeën 
en een beetje proberen te schaatsen. 
 
Helaas heeft stagiaire juf Jenny besloten om toch een iets andere 
opleiding te gaan volgen en heeft inmiddels afscheid genomen van de 
peuters. Vanaf week 11 krijgt juf Afke versterking van een nieuwe 
stagiaire, in de volgende Doarpsskille stellen we haar aan jullie voor. 
 

Voor de voorjaarsvakantie kregen de peuters het 
centrale prentenboek Rupsje Nooitgenoeg mee naar 
huis met een werkboek. In dit werkboek staan leuke 
knutselwerkjes die de peuter in de vakantie mooi met 
de ouders kunnen maken.  
 

Ook zijn de peuters voor de vakantie op de foto gekomen. De ouders 
kunnen een keuze maken tussen 2 portretfoto’s en een groepsfoto. 
 
Juf Afke vierde haar verjaardag op maandag en dinsdag 13 en 14 
februari. Wat een feest!! De peuters kregen een verfpalet mee naar huis 
zodat ze thuis fijn kunnen verven. 
 
In de oudercommissie heeft weer een bestuurswisseling 
plaatsgevonden. Ted Olde Scheper heeft 2 termijnen er op zitten en het 
was dus tijd om plaats voor iemand anders te maken. Sjoukje van 
Driesum is bereidt gevonden om in de oudercommissie plaats te 
nemen. Ted bedankt voor je inzet voor de psz en Sjoukje veel succes 
toegewenst. 
 
Tot zover eerst weer de gebeurtenissen van de peuterspeelzaal. 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. Het bestuur bestaat uit 
Alice Klimstra (penningmeester), Maaike Westra (secretaresse), Pieter 
Leistra, Sjoukje van Driesum en Aletta Keegstra.  

http://www.foekesjoerds-pcbodongeradeel.nl/
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In foto út it argyf - 22 

 

 
 
Deze keer wel een heel bijzondere foto: ’t is een nieuwe foto van een 
oude situatie. De foto werd mij toegestuurd door Jan en Tine Dekker. 
Jan is een zoon van dokter Dekker, die van 1932 tot 1965 huisarts in 
Oosternijkerk was. Het is een foto van een schilderstuk (op een 
binnendeur!) van De Lyts Ein, ongeveer 1936. Het is geschilderd door 
Reitse Bierma en hangt nu nog boven het bed van Jan en Tine Dekker. 
Het ligt in de bedoeling voor dit schilderij een plaatsje te vinden in De 
Terp, het bestuur van de stichting dorpshuis heeft medewerking 
toegezegd. Laten we nu Jan Dekker aan het woord in zijn beschrijving 
van ontstaan en bedoeling van het schilderij: 
“Bijgaand sturen we een foto van het schilderij, ter grootte van een 
huisdeur, geschilderd door dorpsgenoot Reitse Bierma, ons allen wel 
bekend. Wij ontmoetten elkaar dankzij "Simmer 2000", in Oosternijkerk. 
Hij heeft dit schilderij ons zelf in zijn auto gebracht toen hij nog met 
Renske (Rispens) in Lutten woonde. Bij afgifte aan ons heeft hij het toen 
gesigneerd. Later zijn ze verhuisd naar Nieuwleusen, waar ze beiden 
overleden en begraven zijn. 
Wij hebben met Reitse gesproken over ons voornemen het schilderij aan 
het Dorpshuis van Oosternijkerk te schenken na zijn overlijden. Hiermee 
ging Reitse akkoord, met kernachtige hem karakteristieke woorden: "Dêr 
heart it ek thús!" 
 
Schilderij Reitse Bierma, "Lyts Ein 1936". 
Geschilderd door Reitse Bierma, (geb 15.3.1919 Bollingawier op de 
boerderij van de Hoekstra's) in een schuur te Nieuwleusen in 1990. Met 
als doel als achtergrond te dienen van door hem gemaakt houtsnijwerk 
van paarden en (sier)wagens. Hij maakte méér schilderijen, meest met 
het motief "paarden", die zijn lust en leven waren. 
Het is het dorpsdeel "De Lyts Ein" van Oosternijkerk zoals het er in 't 
jaar 1936 uitzag, gezien vanaf de Dokkumer Weg, ter hoogte van het 
doktershuis. 
We zien van rechts naar links: (zoals ons door Reitse werd gezegd): 
1. Het varkenshok boerderij Anne Ages de Jong.  
2. De loods van Gebroeders Van der Lei.  
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3. De Ned. Hervormde Kerk gewijd aan St. Caecília, uit de dertiende 
eeuw. Verder zien we: 
1. Het dak van het huis van Klaas Elzinga. 
2. Huis en "trochreed " van de Gebroeders Jousma. Hun timmer-zaak 
stond er achter, haaks op de trochreed. Ype Jousma woonde in het 
linkerdeel van het huis, het rechterdeel was café, en daar stond dan ook 
de tap. In de trochreed konden paard en wagen onder de kap staan, 
men reed er vóór in en achter weer uit. Jan Jousma had een huis achter 
de timmerzaak, en Wiltje woonde links verderop. 
3. Huis van Theunis Faber, die ook een timmerzaak had: hij was tevens 
organist in de Ned Hervormde Kerk waar Ds. Pieper dominee was. 
4. Huis van Wiltje Jousma. 
5. Hier woonden Melis Hartmans (bietenagent) en Jaap Hartmans 
(bietenagent). 
6. En hier Theunis F. Faber, gardenier ( = klein boerenbedrijfje, men 
moest vaak elders wat bijverdienen.) 
7. Gerrit Elzinga, gardenier. 
8. Jan Kuzema, gardenier. 
9. Gjetje Jousma, gardeniersbedrijfje, naaister en handwerkjuffrouw, 
werd honderdjarige. 
In de verte, bij "it set", de boerderij van Wybren de Boer, later Feitsma. 
Vóór Trijehuzen zien we het gardeniersbedrijfje van Ruurd Torensma, 
broer van Jan Torensma die bij boer van Kleffens heeft gewerkt. 
Trijehuzen zelf: 
1. Aant de Vries Sr, gardenier.  
2. Jacob Thomas Holwerda, gardenier 
3. Pope Meinsma, gardenier. 
Jan en Tine hopen dat dit prachtige schilderstuk binnenkort te 
bewonderen zal zijn in dorpshuis De Terp. Ze komen het daar zelf graag 
bewonderen (tijdens de Reünie?). 
 
De foto in het januarinummer van De Doarpsskille bleek inderdaad in 
Morra genomen en niet op De Lyts Ein, zoals Goaitske Jongeling dacht. 
De foto zat in een doosje en werd ‘herontdekt’ na het overlijden van 
Gepke Jongeling; Gepke woonde voorheen in Morra in “It Kleaster”. De 
straatnaam Welgelegen is hedentendage aldaar in gebruik. Er is in de 
familie behoorlijk over gepraat en Wietse Dijkstra, echtgenoot van 
Jannie Jongeling, is met de foto naar Morra getrokken en heeft daar een 
aantal oud-gedienden benaderd en kwam met alle namen op de foto 
terug: 
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1. Het kleine jongetje is Jaap Eisenga, broer van Gepke Jongeling 
2. De man daarachter is moeilijk te zien door de bomen, maar is 
waarschijnlijk Klaas Bandstra, een buurman 
3. Jantje Eisenga, zuster van Gepke Jongeling 
4. Beppe Jantje, moeder van Hein  Eisenga en beppe van Gepke 
5. Markus Bandstra, zoon van Klaas Bandstra (nr. 1) 
6. Paula met op haar arm dochter Tine. Paula was getrouwd met Oebele 
Douma, ook een buurman 
7. Hein Eisenga, vader Jaap, Jantje en Gepke 
8.Griet, de vrouw van Markus Bandstra met dochter Hittje op de arm 
9. De man (jongen?) achter Griet is onbekend, maar ook moeilijk te zien 
 
De foto is ongeveer in 1937 gemaakt bij de boerderij van Hein Eisenga 
onder Morra (Koaihuzen). Op de achtergrond rechts zijn de bomen van 
Morra nog te zien. Het valt op dat Gepke zelf niet op de foto staat, ze 
woonde toen nog wel thuis. Misschien heeft zij de foto genomen? In 
ieder geval is dit een groepje buren dat samen op de foto kwam en nu 
bij toeval in De Doarpsskille van Oosternijkerk terecht is gekomen. 
De tweede foto in het januarinummer, het gezin uit Amerika, is geen 
reactie op gekomen. 
(Heeft u ook een geschikte foto voor deze rubriek? 241593 bellen !) 
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Hoe is it no mei ...... 
_________________________________________________________ 

 
Ik ben Jan Torensma (50), zoon van Geert en Willy Torensma, woonde 
op de Mounewei 28, en broer van de tweeling Tiny en Hilda. 
 

 Ik heb op de 
land- en 
tuinbouwschool 

in Buitenpost en 
op de 

Middelbare 
Landbouwscho

ol in Dokkum 
gezeten en voor 
boer geleerd. 
Dat was in die 
tijd nog 
mogelijk, maar 
al snel werd de 

landbouw met veel problemen opgezadeld, denk maar aan: geen 
grondontsmetting meer voor pootaardappels; A, B en C suiker, en het 
melkquotum. Dit werd in 1987 de reden dat ik uit Oosternijkerk weg ben 
gegaan om ergens anders te gaan werken, waar geen problemen in 
waren. Dat werd Remia in Den Dolder. Hier heb ik slechts 1 jaar 
gewerkt, ik zat in die tijd in Amersfoort bij mensen in de kost.  
 
De natuur begon toch weer te trekken en ik heb toen geprobeerd werk 
in de land- en/of tuinbouw te vinden. Dit werd de tuinbouw: in 1988 ben 
ik in dienst getreden bij Veredelingsbedrijf Royal Van Zanten in 
Hillegom, een bloembollenbedrijf van tulpen, hyacinten en chrysanten. 
Dit bedrijf had ook een vestiging in Aalsmeer, waar alstroemeria's 
werden veredeld. Het bedrijf was 4 hectare groot. In de 15 jaar dat ik 
daar gewerkt heb, zijn er 4 nieuwe soorten alstroemeria's uitgekomen. 
Het bedrijf is ook in die tijd verhuisd naar Rijsenhout. In de tijd dat ik in 
Aalsmeer werkte, ben ik verhuisd naar Nieuwveen. Toen het bedrijf 
verkaste naar Rijsenhout, ging ik in Alphen aan den Rijn wonen. 
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In 1997 heb ik mijn vrouw leren kennen, Erica Bouter. Zij werkt bij 
oliemaatschappij Shell, destijds in Pernis, tegenwoordig in Rotterdam 
en zij woonde in Gouda. Omdat we samen verder gingen en de afstand 
naar mijn werk te groot werd, heb ik besloten werk dichterbij Gouda te 
zoeken, waardoor ik te werk ging bij een Gerbera kweker in 
Moerkapelle, een bedrijf met een oppervlakte van 6 hectare. In 1999 
zijn wij getrouwd en in 2001 zijn we verhuisd naar Waddinxveen, waar 
we nog steeds wonen. In 2002 is onze dochter Aleida geboren.  
 
Het bedrijf had 30 verschillende groot- en kleinbloemige gerbera's die 
allemaal op water naar de veiling in Aalsmeer gebracht werden. Omdat 
er in de winter te weinig bloemen geproduceerd werden, was er 
eigenlijk belichting nodig, maar dat is vrij prijzig om aan te leggen. 
Daarom besloot mijn werkgever de Gerbera kwekerij te verkopen. Na 
korte tijd bij een andere gerbera kweker gewerkt te hebben, heb ik een 
overstap naar kamerplanten gemaakt. Dit is het grootste yucca bedrijf 
van Nederland, een bedrijf van 9 hectare, dat per jaar meer dan 1 
miljoen yucca planten opkweekt en verkoopt over heel Europa.  Hier 
werk ik nu nog steeds met veel plezier. 
 
Ik heb de jaren in Alphen aan den Rijn op de badminton vereniging 
actief geweest in de competitie. Mijn grote hobby is echter schaatsen. In 
1997 heb ik de Elfstedentocht uitgeschaatst en en sindsdien ben ik 
iedere winter aan het schaatsen op de ijsbaan van de Uithof in Den 
Haag met 
Schaatsclub De 
Gouwe Rijders 
uit Waddinxveen. 
Daarnaast ga ik 
ook ieder jaar 
richting Alpen in 
de winter! 
Gelukkig vinden 
mijn vrouw en 
dochter skiën 
ook heel erg 
leuk, dus de 
laatste jaren 
gaan we gezellig met z'n drieën.  

Jan Torensma 
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BIB  - Weidenaar 
 

_____________________________________________ 
 
 
 
 
Deze keer in de skille in het kader van de aankomende reünie een 
bedrijf uit Oosternijkerk wat tot 1989 actief was aan de Buorren. 
 

Voor de nodige informatie 
ben ik naar mevrouw Pietje 
Weidenaar – Postma 
gegaan. 
Zij is getrouwd geweest met 
Jan Weidenaar († 7 
september 2006). 
Samen hebben zij vier 
kinderen gekregen:  
Eelze (woont nu in 
Eastermar), Geke (woont nu 
in Marknesse), 
Durk (Lou Sânen) en  
Minke (De Lyts Ein). 
Er zijn nu 10 kleinkinderen 
en 20 achterkleinkinderen. 
 
 
 
 
 

Jan en Pietje Weidenaar ( 1989 ) 
  
Mevrouw Weidenaar heeft mij het een en ander uit de doeken gedaan 
betreffende het transportbedrijf wat zij tot 1989 aan de Buorren mede 
exploiteerden. 
Vroeger heeft hier een boerderij gestaan. In de laatst helft van 1800 tot 
begin 1900 stond er een loods waarin een kunstmesthandel gehuisvest 
was. 

Bedrijf 
in 

Beeld 
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Vanaf de begin twintiger jaren werd er een bedrijf in personenvervoer 
gestart. Dit vervoer werd eerst d.m.v. paard en wagen verzorgd. 
Klanten werden bijvoorbeeld naar het station in Metslawier gebracht. 
Maar ook het vervoer naar begrafenissen en trouwerijen geschiedde 
met paard en wagen. 
In het begin van de jaren ’20 waren er ook plannen van Weidenaar om 
een busonderneming te beginnen. Dit idee werd ondersteund door 
Cornelis van der Lei uit Oosternijkerk, hij was graag bereid mensen 
financieel te ondersteunen. Het idee was om passagiers van Dokkum 
naar Paesens en de daartussen gelegen dorpen te vervoeren. 
Omstreeks 1925 werd busonderneming Weidenaar in het leven 
geroepen. Er werd een Chevrolet bus gekocht ( zie foto ). 

 
Op de foto van links naar rechts, Cornelis van der Lei ( vaak pappa 
Kees genoemd ), Wietze Rozendal (een belangstellende 
Oosternijkerker), Jan van der Lei ( zoon van Cornelis) en buschauffeur 
Hendrik Groen. 
Let op het bordje boven de voorruit: Dokkum-Paesens. 
Deze bus had 6 zitplaatsen en 4 staanplaatsen.  
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Midden jaren ’30 werd er vanuit de overheid grote druk uitgeoefend op 
vele ondernemers om de bedrijven groter te maken. Zo ontstond in 
1939 de NOF, Noord-Oost-Friese Autobusonderneming. De volgende 
bedrijven werkten samen in deze particuliere NV: 
 
- Fa. van der Mei en Co. ( Brouwer ) te Dokkum ( lijn: Dokkum – 
Oudekerk –   Leeuwarden ) 
- J. Jansen te Dokkum ( lijn: Dokkum-Reitsum-Birdaard-Oudkerk-
Leeuwarden ) 
- S. Woudstra Sr. te Oudkerk ( lijn: Steendam-Birdaard- Oudkerk-
Leeuwarden ) 
- E. J. Weidenaar te Oosternijkerk ( Paesens-Oosternijkerk-Dokkum ) 
- W. Holwerda te Anjum ( lijn: Oostmahorn-Anjum-Metslawier-Dokkum ) 
 
In 1941 moest het vervoer met personenbussen gestaakt worden, 
omdat de familie Weidenaar min of meer gedwongen werd om de 
bussen te verkopen aan de NOF. In 1941 besloten de directie en de 
aandeelhouders namelijk hun aandelen te verkopen aan de NV ATO 
(Algemene Transport Onderneming ) te Utrecht. Deze verkoop ging in 
op 1 januari 1942 en werd notarieel vastgelegd op 24 april 1942. 
 
Vanaf de beginjaren ’30 kwamen ook de personenauto’s. In 1936 had 
Eelze Weidenaar sr. een aanvraag voor een ritje met mw. Foekje 
Gardenier, echtgenote van Gerrit Gardenier de vestigingsdirecteur van 
de toenmalige raiffaisenbank-boerenleenbank in Oosternijkerk, naar 
Groningen. Aangezien hijzelf niet in de gelegenheid was, vroeg hij zoon 
Jan om dit ritje te doen. Later kwam Gerrit Gardenier bij Eelze, omdat 
hij had gehoord dat Jan haar had gebracht en Jan was nog maar 17 en 
had dus nog geen rijbewijs. Eelze zag het probleem niet, want er was 
immers niks gebeurd. Er werd wel afgesproken dat dit niet weer zou 
gebeuren. 
 
De geschiedenis herhaalt zich soms, want later heeft Eelze jr. diverse 
keren, als zeventienjarige, medewerksters van de bank naar diverse 
vestigingen in de buurt gebracht. Dat gebeurde in opdracht van Piet 
Gardenier, jawel!, de zoon van Gerrit Gardenier. 
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Eelze junior en Eelze Weidenaar senior   (1946) 
2 x Ford V 8 uit 1939 
Let op de kentekenplaat, iedere provincie had tot 1951 kentekenplaten 
met 1 of 2 letters en daarachter maximaal 5 cijfers. A was voor de 
provincie Groningen, B voor Friesland enz. 
 
Van 1941 tot 1945 legden de broers Jan en Siemen Weidenaar zich toe 
op het melkrijden. Meinte, de broer van Jan en Siemen, ging bij een 
ander bedrijf werken en is later naar Canada geemigreerd. Ze haalden 
dan 2 x per dag de melkbussen bij de boeren vandaan. Eerst met paard 
en wagen, later met de vrachtauto. De volle bussen werden naar de 
zuivelfabriek in Morra gebracht, bij de volgende rit werden de lege 
bussen weer bij de boer afgeleverd en de volle weer meegenomen. Ze 
kregen het geld wat de fabriek voor de melk betaalde mee in een zakje, 
dit zakje werd op 1 van de melkbussen gelegd. Als de volle melkbussen 
werden opgehaald bij de boeren, lag er zo nu en dan een dubbeltje of 
een stuiver op de rand van 1 van de melkbussen. Dit was een extraatje. 
Op zeker ogenblik waren ze aan het melkrijden bij Anjum, ze moesten 
dan ook altijd naar een boer met een agressieve hond. Eelze was mee 
en nog iemand, deze toen nog jongeman bedacht zich geen ogenblik 
toen de hond weer achter hen aan kwam en gooide het deksel van een 
melkbus achterwaarts met volle kracht naar de hond. De hond werd vol 
geraakt met als resultaat dat ze niet weer werden belaagd door de 
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hond, maar uiteindelijk werd de schuldige natuurlijk wel gepakt. Er bleek 
namelijk een deksel te weinig te zijn toen ze de melk bij de fabriek 
kwamen brengen. 
 

Siemen 
Weidenaar 
(1945) 
 
In de oorlog 
werden ook veel 
joden naar 

onderduikadres-
sen gebracht, 
met alle gevaren 
van dien. Vaak 
gebeurde dit met 
de taxi’s. 
 

Jan Weidenaar was van alle markten thuis, zo werd in 1946/1947 een 
Lincoln personenauto omgebouwd tot ambulance, deze klus werd 
geklaard in samenwerking met Siebe Postma ( wagenmakerij Postma ), 
de vader van Sjoerd Postma en opa van Siebe (autobedrijf Postma 
Metslawier). 
 

Ambulance gebouwd 
in 1946/1947 
 
Ondertussen werd de 
eerste vrachtwagen 
aangeschaft. In de 
beginperiode werden 
er heel veel 
dakpannen vanuit 
Limburg door het 
hele land vervoerd. 
In 1953 werd er bijna 
dag en nacht 

gereden om “drainagepypkes” van de fabriek in Scheemda naar 
Zeeland te brengen, de enorme vraag naar drainagemateriaal was een 
gevolg van de watersnoodramp (1953). Weidenaar transportbedrijf 
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heeft veel graan vervoerd, dit werd toen nog bij de boer rechtstreeks 
vandaan gehaald. In de beginjaren ’80 werden er veel bloembollen 
vervoerd en natuurlijk heel veel suikerbieten tijdens de 
bietencampagne. 
 
Eelze had nog een leuke anekdote uit 1960/1961. Burgemeester 
Sijtsma van Metslawier was een vaste klant. Hij liet duidelijk merken dat 
hij meertalig was, want als ze richting Groningen reden sprak hij tot het 
bruggetje van Pieterzijl Fries. Zodra ze over het bruggetje waren begon 
hij Nederlands te spreken, dat zou natuurlijk toeval kunnen zijn, maar bij 
latere ritten bleek dat hij dit altijd deed. Een ritje vanuit Groningen 
begon in het Nederlands en werd vanaf het bewuste bruggetje vervolgd 
in het Fries.  
In 1965 kwamen Jan en Pietje aan de Buorren te wonen. Pietje 
Weidenaar heeft in ca. 1960 haar rijbewijs gehaald, zodat ze kon 
helpen met taxi rijden. Ze moest trouwrijden, naar begrafenissen en alle 
andere voorkomende ritten. Eelze Weidenaar sr. reed vroeger ook vaak 
naar Leeuwarden om de veehandelaren naar de veemarkt te rijden 
(deze konden zelf vaak niet rijden, omdat er op de veemarkt de nodige 
alcohol werd genuttigd).  
Tot 2 februari 1981 kon men tanken bij Weidenaar. Er werd eigenlijk 
nooit contant betaald aan de pomp, alles ging op rekening. 1 x per 
halfjaar werd er een rekening uitgeschreven. De klanten kwamen van ’s 
morgens vroeg tot ’s avonds laat, altijd waren Jan en Pietje Weidenaar 
paraat. Soms bedienden klanten zichzelf, maar enkele konden deze 
weelde niet dragen. Er was op een bepaald moment een klant die voor 
25 gulden zou tanken, maar mw. Weidenaar vond dat deze klant wel 
erg lang stond te tanken. Ze pakte de verrekijker en zag dat deze man 
voor een veel groter bedrag in de tank gooide, dus de betreffende 
persoon moest de volgende keer onder begeleiding tanken.  
In 1989 zijn Jan en Siemen Weidenaar uit het bedrijf gestapt, vanwege 
de milieueisen moest het bedrijf naar een andere locatie verhuizen. Het 
“bodemonderzoek” werd iets anders uitgevoerd dan tegenwoordig. Er 
kwamen een paar ambtenaren die zo nu en dan een handvol modder 
pakten, ze gingen dan om de beurt aan de grond staan ruiken.  
Zoals bekend heeft Durk Weidenaar daarna in 1990 het transportbedrijf 
voortgezet tot en met 2005 aan de Griene Wei. 
   
Tot slot heb ik ook mw. Weidenaar nog gevraagd naar enkele favoriete 
items. 
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1.   Favoriete TV programma  - Nos Journaal 
2.   Mooiste vakantie   - Canada 
3.   Favoriete boek(en)  -Historische Engelse boeken 
        (absoluut geen romans!)  
4.   Favoriete tijdschrift  - NCRV gids 
5.   Favoriete maaltijd   - Geen voorkeur, alles is lekker 
6.   Favoriete auto ( vroeger ) - Opel “Jan wou alleen een Opel” 
7.   Mooiste plekje in Oosternijkerk - Hervormde pastorie 
8.   Lelijkste plekje in Oosternijkerk - Terrein Holland Crop 
9.   Favoriete Hobby   - Breien, lezen en puzzelen 
10. Favoriete drankje   - Lekker bakje koffie   
 
Hierbij wil ik mw. Weidenaar, Eelze en Durk nog hartelijk bedanken voor 
hun gastvrijheid, alle informatie, foto’s en verhalen. 
 

PJH 

 

 
 

 
advertentie pier braaksma 
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WAT WYTSE GRIJPSTRA MY FERTELDE.... 
EN WAT HY NET WIST... 

 
 
“It is no 58 jier lyn,” sei Wytse Grijpstra (Wytse Koert, waard 
er wol neamd), “mar it heucht my noch goed, dat de buorren 
hjir yn Nijtsjerk noch fan grint (makade) wie.” It wie desimber 
1981 dat er my dit fertelde, dus hy hie it oer 1923. “Doe 
moast dat grint der út en soene der stiennen yn, mar dan 
moast earst de hiele buorren omploege wurde. Se hiene trije 
hynders foar dy ploege, sa dreech wie it troch dy fêstriden 
grûn. 
De man dy’t dizze wurksumheden oannaam hie, wie neffens 
Wytse de heit fan Abe Brouwer, de ferneamde skriuwer fan 
Fryske boeken, de Gouden Swipe is wol syn bekendste 
boek, dat spilet ek noch yn de omkriten fan Hantum. Ien fan 
de meiwurkers oan dit barren, gjin Nijtsjerkster neffens 
Wytse, dy miste twa fingers, letter die bliken dat dit de heit 
fan Abe Brouwer sels wie. 
Hja wiene noch fan dy snotjonges dat se fregen Gerrits Kim 
(De Zwart) hoe’t soks kaam. Dy joech as útlis dat de man ris 
sa’n hûnger hân hie dat er twa fan syn eigen fingers opiten 
hie: “It is foar him te hoopjen dat er net wer sa’n hûnger 
kriget, want dan hâldt er neat oer.” 
Jierren letter krige ik it boek “It paad troch it libben” fan Abe 
Brouwer yn hannen en wat lies ik dêr yn? 
“Ja, heit miste twa fingers, de pink en de ringfinger oan syn 
lofter hân. Dy hie er him sels ôfsketten mei in pistoal, doe 
wie er noch mar 18 jier âld. It like wol as wie de krêft fan dy 
ôfskettene fingers oergien yn de oaren wat dêr is er o sa 
sterk mei. Wat er mei de rjochter net tille kin, dat docht er 
mei de lofter en dêrom neamden wy dy hân “de beroemde 
heale hân”. As wy dêr in tik mei krigen, woene wy wol om 
lyk.” 
Sa krige ik foar it ferstân dat Wytse gelyk hie dat it de heit 
fan Abe Brouwer wie, mar dat Gerrits Kim de jonges moai 
foar it lapke hân hie!! 
        

Geart Cuperus 
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Regaad meitsje 
 
Ast nei immen ta giest kinst, ôfhinklik fan de relaasje dy‘st mei dizze 
persoan hast, troch de foar- of achterdoar nei binnen, mar  wat ek faak 
bard is datst fia de garaazje nei binne giest. No kin dat lêste by guon 
wol lije, mar om earlik te wêzen by ús net. Nee, by ús kin de besite mar 
better troch de foardoar, want sjoch, garaazjes ha ien neidiel, se binne 
lang net altyd opromme. En tusken opromme en opromme sit ek noch 
in hiel protte ferskil. It is ek sa maklik om spullen dy’st net mear nedich 
bist of net mear moai fynst earst mar yn de garaazje del te setten, dan 
kinst letter wol sjen watst dêr no krekt mei wolst.  
Lêsten kaam ik by minsken en dêr wie de garaazje sa skjin en 
opromme, om jaloersk op te wurden. Der stie neat tefolle yn, achteryn 
stienen wat kasten en in friezer wol’k leauwe, de biezems en de 
reagebol hienen in plakje, de fytsen stienen binnen en de auto koe d’r 
ek noch maklik by. Hoe oars is dat by ús. D’r stiet wol in kast, d’r hingje 
planken oan de muorre, d’r stiet ek noch in rek, mar dochs is it net 
opromme. Yn de hoeken steane de biezems en mear fan sok ark, de 
kapstok hinget fol mei âlde jassen en rûnom stiet spul dat we om de ien 
of oare reden bewarje. De fytsen ha dan noch wol plak, mar de auto hat 
de garaazje noch net fan binnen besjoen. It kin wol better en dat sil ek 
hieltyd, mar it komt d’r mar net fan. Gjin tiid as gjin nocht. En elke kear 
datst binnen komst tinkst by dysels, hjir moatte wy nedich regaad yn 
meitsje.  
En doe kaam d’r in moandei dat de sinne skynde, it like wol foarjier en 
dan wol noch wolris wat enerzjy frij komme. Dat ik tocht by mysels, ik 
begjin mar gewoan foardat se ús opjouwe foar it ien of oar 
tillevyzjeprogramma, want safier wie it hast. Earst mar de kast, dy’t wy 
kriege hienen omdat er oertallich wie, in plakje jaan. Hy stie alwer 
skoften yn de garaazje plak yn te nimmen en wat moast d’r mei. Mar no 
hie ik it betocht, dat wurdt de foarriekast. Hy koe moai neist de planken 
stean. It buro, dat al wer jierren yn de garaazje stie om dat er net moai 
genôch mear wie foar de sliepkeamer, moast dan earst wol oan de 
kant, mar dat wie net sa dreech, dy koe eins ek wol fuort. Moai sa. In 
protte spul wat op it buro stie koe yn de kast. No dat begaan d’r op te 
lykjen. De kuolkast dy’t achteryn stie koe ek wol ferhuzje. Earst mar 
goed skjin meitsje en de grûn oanfeie en foardat ik d’r erch yn hie, stie 
ek de kuolkast op syn nije plakje. Doe earst de kapstok mar bylâns. 
Hoefolle âlde jassen en festen moat in minske feitlik ha? Ik soe it net 
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witte, mar it koe by ús wol wat 
minder. Op ‘e grûn mei it spul en 
letter yn de kontainer. Hea, wat fielde 
dit goed. Doe fûn ik ek noch in bak 
mei âlde klean, dy sieten dêr ek al 
jierren yn, no dan kin it fuort wol yn 
de kontainer. De planken kriegen ek 
noch in beurt, guon dingen sa as âlde 
kwasten dochs mar fuort, de planken 
skjin meitsje en de boel wat better 
yndele. De ûnderste planken koene 
wol wat heger dan wie dêr plak foar 
de kratten mei fris en bier en foar de 
ierappels. Wêrom betink je soks net earder? Troch de nije yndeling wie 
d’r ynienen ek plak foar de skuon, dy’t op in âld rek stienen. Dus koe it 
rek d’r ek út. Sjoch en no kaam dêr wer plak frij foar dat iene rekje, wat 
ik jierren lyn alris kocht hie en wêr’t de reagebol en de biezems oan 
hingje koene. Fan it ien kaam it oar. It plafond spinreagje, de flier 
oanfeie, de rúten himmelje. Leavetiet, wat in krease garaazje waar it sa. 
Oprûmt en skjin. De lêste en grutste spinreagen mar mei de stofsûger. 
Je binne altyd bang foar grutte spinnen, mar ik ha mar twa lytskes sjoen 
dus dat foel ta. No’t de stofsûger yn de garaazje wie, ha ik fuort de flier 
ek noch mar even sûgd. Dat wie foar it earst, dat dy flier wist ek net wat 
him oerkaam. Oan it ein fan de dei, hie de garaazje suver in 
metamorfoaze ûndergien. Sa leech en skjin as by dy minsken fan lêsten 
wie it net, mar harren bern ha allegear sels al in garaazje en ús bern 
noch net, dat skeelt ek fansels.  No noch even in ritsje nei it stoart, dan 
is it hielendal klear. Hawar it kin wer besjen lije en elk kin wer by ús 
troch de garaazje. 
         AWB 

 
_________________________________________________________ 

 
 

De opbringst fan de kollekte foar it Reumafons fan dit jier is  
€ 545,00. 
 
Kollektant, kollektantes en stipers tige tank. 
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Dagboek uit de oorlog- deel 1  
 

 

 

 
De redactie heeft van Doede Jongeling, zoon van Geert Jongeling en Jantje 
Jongeling-Rispens het dagboek gekregen dat zijn vader bijgehouden heeft in de 
laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog (8 maart 1944 tot en met 16 april 
1945). Zijn ouders zijn geboren en getogen in Oosternijkerk en in 1953 verhuist 
naar Metslawier.  Doede Jongeling, woont in Metslawier en heeft zijn vaders 
dagboek overgezet in "word".  
We zullen de komende Skilles iedere keer een deel uit het dagboek afdrukken. 

 

8 Maart 1944:  

Geboren: Grietje,  Dochter van Siebe S. Jongeling en Gepke Eizinga.  

Gedoopt op zondag 12 maart door ds. Van Andel. 

 

8 maart 1944:  

Door de Duitsers opgehaald en gevangengenomen den heer J. Schaaf, 
boekhouder te Dokkum (??? losgekomen). 

 

12 maart 1944:  

Bericht bij G. de Zwart gekomen dat Tjuk Sliep, zoon van Jan Sliep en 
Grietje Sliep-Pauzinga, bij een bombardement op het vliegveld te 
Soesterberg om het leven gekomen is. Hij was een maand of drie 
geleden door de Duitsers bij een razzia uit huis gehaald. 
 

12 maart 1944:  

Geboren: Hotske, Dochter van Jacob Ypes Heeringa en Antje Wijtsma. 

 

15 maart 1944:  

Overleden: Afke Kamma-de Zwart (94 jaar) ten huize van Jan Tilkema. 
Haar man Freerk Kamma is omgekomen in 18????? bij de zeeramp 
van  Wierum en Moddergat. Zij was de laatste weduwe die hiervan nog 
in leven was. 

 

15 maart 1944:  
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Ingaande vandaag de kruidenierszaken in Oost-Dongeradeel ’s 
woensdags middags om 1 uur gesloten. 

 

26 maart 1944:   

Voorbereiding voor het Heilig Avondmaal met het afleggen van 
Geloofsbelijdenis onder ds. Van Andel. Hij had een lijdenspreek met als 
tekst; Johannes 19; 16-18. 

De belijdenis werd afgelegd door de volgende personen, (in 
alfabetische volgorde) 

1. Mark Boersma.  9. Geertje Boersma-Zijlstra. 

2. Romkje Cuperus.  10. Wybren Cuperus. 

3. Tietje Dijkstra.   11. Bote Douma. 

4. Line Douma-Holwerda. 12. Hinke Douma. 

5. Geert Jongeling.  13. Wiepkje Kloostra. 

6. Jantje Rispens.  14. Jan Rozendal. 

7. Wapke Visser.  15. Trijntje de Wilde. 

8. Dirk Zwart. 

De zondags middags zijn 2 kinderen van M. Boersma gedoopt en 1 kind 
van S. Bouma. 

 

2 april 1944:   

Vanmiddag tussen kerktijd om half 2 is Anne Wiersma thuis gekomen 
uit Amersfoort. Hij was voor 6 weken  (20 febr.) door de Duitsers bij een 
razzia vlakbij Dokkum opgepakt. 

 

5 april 1944:  

Bij Paesens een onderduiker door 2 Duitsers uit Anjum doodgeschoten. 
Toen ze hem aanhielden, vluchtte hij waarna ze hem doodschoten. 

 

14 april 1944:  

Overleden; Yme Jan Steiger, oud bijna 86 jaar (sedert 8 maart 1941 
wed. van Trijntje Meinderts-de Vries. 

 

15 april 1944:  

In Lioessens opgepakt door de Duitsers; Daniel Sijtsma, zoon van Hans 
Sijtsma, nadat ze hem door de schouder geschoten hadden. 

 

15 april 1944:  
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Geboren; Boukje, dochter van Klaas Sijtsma en Aafke de Zwart. 

  

15 april 1944:  

Geboren; Mietje, van Wijbren Visser en Maaike Visser-???? 

 

4 november 1944:  

Vandaag op het plakbord aangeplakt, dat alle mannen, geboren tussen 
1 januari 1895 en 31 december 1927 zich moeten melden voor gravings 
werkzaamheden. Dit werk is vermoedelijk in de provincies Groningen 
en Drente. Ieder moet zich melden aan het spoorwegstation te 
Veenwouden, voorzien van schop, eten, warme kleding, deken enz. 
Vergoeding  f 5,- (Vijf  gulden) per dag. 

  

6 november 1944:  

Vanmiddag half drie, dankstond voor het gewas, tevens bidstond voor 
de nood der tijden. (Deze bidstond in verband ook met de oproep tot 
melding voor b.s. werkzaamheden. 

 

7 november 1944: (Dinsdag) 

Dag van melding: Uit Oosternijkerk heeft 
niemand zich gemeld 

 

12 november 1944: (zondag 

Vanmorgen ongeveer half acht, rijden Paesemer 
boerenwagens voorzien van een witte vlag naar Dokkum om daar 
geëvacueerden op te halen uit Arnhem e.o. en die ondergebracht zullen 
worden in Paesens. 

Onder de morgenkerkdienst komen deze wagens terug beladen met 
bagage en vluchtelingen samen circa 80. 

 

13 novemer 1944 maandag 

Vanmorgen koud weer, waarbij regenbuien en tegen de middag sneeuw 
erbij, dat verandert in een dikke sneeuwstorm. Deze duurt de gehele 
dag en avond. Tegen de avond is er geen elektrische stroom meer. 
Door de wind en de sneeuw zijn veel palen afgeknapt. Iedereen zit 
zonder licht. Wij hebben nog wat petroleum in een lampje, de meesten 
zitten bij een kaars terwijl ook veel helemaal zonder licht zitten. 
Allemaal 7 á 8 uur naar bed.
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25 Jier Lyn 
yn de 

Doarpsskille 
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Nieuws van Ropta Boys  

____________________________________________ 
 
 

Hier is weer een kleine update van het Ropta Boys front. Allereerst is er 
het goede nieuws dat we een nieuw meiden team hebben. Vanaf 
februari heeft Ropta Boys een Meisjes C1. Deze meiden worden 
getraind door Jenny de Jong en begeleid door Wijnand terpstra. Het 
jeugdbestuur wil verder ook graag melden dat als u een kind heeft die 
nog te jong is om in de F-jes te voetballen u die ook voor het komende 
jaar kunt opgeven voor de mini-pupillen. De mini-pupillen zijn nog een 
tikje jonger en het is altijd een van de populairste teams van Ropta 
Boys. 
Begin maart was er ook een toernooi georganiseerd voor de f1. Dit 
team was in het vorige halfjaar kampioen geworden en dit toernooi werd 
onder andere georganiseerd om ze tegen betere teams te laten 
voetballen. Er deden vier teams mee. Naast Ropta Boys waren dit Be 
Quick, VIBOA en Broekster-Wâlden. Be Quick en VIBOA spelen  
beiden hoofdklasse en dat is een niveau hoger dan Ropta Boys, het 
was dus afwachten hoe dit zou gaan. De eerste wedstrijd was tegen Be 
Quick. De jongens van Ropta Boys waren gespannen zo leek het wel 
want ze lieten Be Quick rustig rondspelen. Daardoor kwamen ze ook al 
snel op achterstand en dat konden ze later niet meer goed maken. Het 
was goed te zien dat Be Quick toch een klasse hoger speelt en dat liet 
zich ook zien in de uitslag. Be Quick won met 5-2. De tweede wedstrijd 
was tegen de andere hoofdklasser, VIBOA. Hier waren de jongens toch 
wat feller en maakten ze het VIBOA lange tijd lastig. Uiteindelijk trok 
VIBOA toch aan het lange eind en won deze ploeg met 6-3 van Ropta 
Boys. De laatste wedstrijd was tegen Broekster Walden. Dit ging om de 
derde plaats. In de competitie wisten de jongens ook al van Broekster 
Walden te winnen en dat deden ze nu ook. Met goed voetbal werd 
Broekster Walden weggedrukt en wist Ropta Boys met 4-1 te winnen. 
Zo werden zij derde op dit toernooi, een knappe prestatie.  
Het scorebord waar Ropta Boys al lange tijd mee bezig is komt steeds 
dichter bij. Nog even en dan kunnen de mensen die naar het 
voetbalveld komen voor hun sociale uitlaatklep ook de score weten 
zonder de medesupporters te vragen. Ook zal er betegeling om het hele 
veld komen. 
Tot zover het nieuws van Ropta Boys.                                             JJW 
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  Het dartseizoen 2012 is inmiddels alweer in volle gang, de teams zijn 
na een korte winterrust weer begonnen met de reguliere competitie. 
Daarnaast staan er in deze periode veel toernooien op het programma. 
Voor we vertellen over de gebeurtenissen bij de dartclub eerst een 
rectificatie op het vorige stukje in de Skille. Bij het vermelden van de 
sponsors van onze club zijn wij klussenbedrijf Klaas de Vries vergeten 
te vermelden, dus bij deze lest best : Hartelijk bedankt voor de steun! 
 
Op 27 januari werd het jaarlijkse “Alde Stjelp darttoernooi” Iepen 
Easternijtsjerk weer georganiseerd door onze toernooicommissie in 
Dorpshuis “De Terp”. Het was een zeer groot succes met een opkomst 
van maar liefst 98 darters, waardoor het nu tot één van de grootste 
darttoernooien van Friesland behoort. 
De zeer spannende en goed bekeken finale van Leo Mooibroek uit 
Metslawier tegen Bert Koster (Zwaagwesteinde) werd uiteindelijk 
gewonnen door Leo Mooibroek, die dan ook met de hoofdprijs van 300 
euro naar huis ging. 
Onze eigen darters kenden wisselende successen waarin Sjouke 
Dijkstra , Jelle Weidenaar en Jacob Eelkema zich het verst wisten te 
gooien, tot en met de derde ronde. 
Uiteindelijk kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde avond welke 
volgend jaar zeker weer voor herhaling vatbaar is en de bedoeling is om 
het deze keer nog groter op te zetten. 
 
Dit jaar wordt er tijdens de zomerstop weer een onderlinge 
zomercompetitie gehouden. Dan wordt er op dinsdagavonden tegen 
elkaar gespeeld in Cafe ’t Hoekje en gaat de winnaar er aan het einde 
met een mooie bokaal en de eer vandoor. 
Iedereen boven de 16 uit Oosternijkerk die graag een keer wil proberen 
te darten en om de sfeer te proeven kan zich hier ook voor opgeven, 
doe dit dan voor 1 mei op het volgende e-mail adres:  dce@hotmail.nl   
De inleg is gratis en wie een keer wil kijken of bepaalde darters wil 
aanmoedigen is natuurlijk ook van harte welkom! 
Ook in deze Skille willen we weer een speler uitlichten. 

mailto:dce@hotmail.nl
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Deze keer is het de beurt aan  Anne van der Heide van 
Stucadoorsbedrijf “De Alde Stjelp”, zowel sponsor als darter van onze 
club. 
  
1. Hoe ben je bij dartclub Easternijtsjerk gekomen? 
   Door sponsoring van het 1e team, dit doen we al een jaar of 5. 
   
2. Hoelang speel je nu darts en hoe lang sponsor je de club? 
    Ik speel sinds zomer 2011 en ben sponsor sinds 2007. 
  
3. Wat vind je leuk aan het darten? 

Het is erg ontspannend en het maakt mijn hoofd even leeg, vooral 
tijdens erg drukke  dagen met de zaak. 

  
4. Hoe gaat het met jou en je team in de competitie? 
    Ik geloof dat wij een beetje in de middenmoot van de divisie zitten. 
  
5. Oefen je veel? 
    Als ik even tijd vind dan gooi ik een pijltje. 
  
6.Wie is jouw favoriete bekende darter? 
   Co Stompé, hij kan bij vlagen goed gooien en het is een leuke kerel  
   zonder kapsones. 
 
7. Wie is jouw favoriete darter binnen de club? 

Ik vind Menno erg goed, het is op zich al een kunst als je ziet hoe hij 
de pijl naar het bord gooit, hij heeft een heel eigen manier. Op die 
manier raakt hij ook nog regelmatig de triple. 

  
8. Merk je binnen je werk dat je sponsor bent, bijvoorbeeld wanneer je 
   met klanten  praat? 

Vooral de radiospot doet het goed tijdens het “Alde Stjelp 
darttoernooi” open, daar krijg toch wel veel feedback op. 

 
9. Wat of wanneer is het moment bij het darten waar je trots op bent?  
   (180, overwinning,hoge finish....etc.) 
   Bij een overwinning, dat is natuurlijk altijd goed. En ook wanneer ik  
   met 1 pijl een dubbel uitgooi. 
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10. Heb je nog een    
leuke anekdote over 
mooi moment wat je 
beleefd hebt bij het 
darten?  
Tijdens het laatste Alde 
Stjelp toernooi moest ik 
in de eerste partij 
gooien tegen Rients 
van Dijk. Rients dacht 
dat hij binnen 3 minuten 
klaar zou zijn met me 
maar dat viel tegen. Het 
werd uiteindelijk 3-2 
voor Rients maar hij 
moest erg zijn best 
doen. Daarna was 
Rients mentaal helemaal gebroken. 

 
WE 

 
 
 
 

 
 
 
 
Door dat het de eerste vrijdag in april goede vrijdag is en de tweede 
vrijdag de slot avond in Nes is houden we in Oosternijkerk de slot avond 
op vrijdag 20 april. Aanvang 19.45 uur 
Het geplande maat klaverjassen op 27 april voor Oosternijkerkers  en 
Nessemers gaat niet door in verband met de verbouwing van de Nespel  
 

Jan bergmans 
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De Ysferiening 

 

Op 4 februari jl. was het weer zover,  
het jaarlijkse "schaatsuitje" van de 
ijsvereniging. Het aantal personen was dit keer iets minder dan anders, 
want uitgerekend op deze dag, kon er ook volop op "natuurijs" worden 
geschaatst. Het ijs op onze "eigen ijsbaan" was net nog niet dik genoeg, 
anders hadden we in Oosternijkerk wat georganiseerd, maar dit was 
nog niet vertrouwd. Toch hadden nog zo'n 50 personen zich 
opgegeven, en gingen we 's middags op weg naar Leeuwarden. Daar 
werden weer heel wat rondjes geschaatst en het grote voordeel was nu, 

dat het absoluut niet druk 
was.Deze keer was het 
iets "feestelijker" dan 
anders, want de 
ijsvereniging bestond al 
weer 25 jaar. Daarom was 
er voor iedereen die lid 
was, na afloop  een gratis 
patatje en een consumptie 
in de "Terp". 
 

En ja, de volgende dag, kon ook onze "eigen vlag" uit. Het ijs was 's 
nachts nog wat dikker geworden, dus 't "koe heve". Er werden weer 
heel wat knakworstjes en "poeiermolke" verkocht, en er werd maar over 
1 ding gepraat, zou dan nu eindelijk die lang verwachte "elfstedentocht" 
komen?? Het nieuws stond er bol van, de route's werden al 
gecontroleerd, militairen ingezet en er werd zelfs nog een 
"ijstransplantatie" gedaan.   Helaas, het slechte nieuws kwam hard aan, 
ook dit jaar geen "elfstedentocht"   jammer............... 
Maar gelukkig hadden wij onze eigen "elfstedentocht".                                 
Op 10 februari kwamen de kinderen van de "Foeke Sjoerdsskoalle" en 
konden ze rondjes schaatsen en stempels verzamelen. Ook kregen ze 
nog 2 consumpties, het was een prachtige dag, met de zon erbij en er 
kwamen veel ouders en pake's en beppe's even een kijkje nemen.  Na 
afloop kreeg iedereen nog een mooie medaille en konden we 
terugkijken op een geslaagde middag.                                                HZ 
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De Sopsleef 
 

 
 
In resept 
  
Jo hawwe nedich: 
12 drumsticks 
3 ytleppels mostert  
40 gr. raspe parmesaanske tsiis 
een lyts tee leppeltsje chilipoeier 
of cayennepiper 
75 gr.paneermoal 
en wat bûter om yn te smarren 
  
Verwaarmje de oven foar op 200/225 graden 
Stryk de drumsticks yn mei mostert en ming de rapse tsiis, chilipoeier 
en paneermoal yn in skaal. 
Rolje de drumsticks hjir yn om, sa dat se hielendal ûndersitte en druk dit 
eefkes oan. Smar in oven skaal yn mei bûter, lis de drumsticks der yn 
en set dit yn it midden fan de hite oven. 
Lit se der ûngefear 30 minuten yn bakke oan't se gear binne. 
  
Ik ha it sels noch net preaun mar it liket mij wol lekker ta, ik soe sisse 
probearje dit mar ris. 
  

BCS 
 

_________________________________________________________ 
 
 
 

Hjirby wolle wy eltsenien betanke foar  
de felisitaasjes, kaarten en blommen, 
oangeande ús 40-jierrich houlik. 

  
Yde en Minke van Kammen, 

Easternijtsjerk 
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PAADWIZER 
 

 
 
Doarpsbelang------------------- D. Holwerda-------------------- 242212 
Groencommissie--------------- P. Liemburg------------------- 720344 
Doarpshûs De Terp------------D. Wolsink------------------------ 241486 
Foeke Sjoerds Skoalle---------------------------------------------- 241530 
Protestantse Gemeente .-----scriba F. Meinsma---------- 242208 
Koar ‘Sjong de Heare’--------- A. v.d. Wagen----------------- 589243 
U.D.I.----------------------------- T. Popkema --------------06 15338608 
Drumband U.D.I.--------------- P. de Boer----------------------- 241230 
Bernejister----------------------- Afke Jongeling---------------- 241918 
Biljertferiening ‘De Terp’----- L. Bergema---------------------- 241704 
Chr. Vrouwengroep ON------- A. Bakker------------------------ 241773 
S.S.S.----------------------------- T. de Groot----------------------- 242334 
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’----W. Westra ----------------------- 241636 

‘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 
Burenhulpdienst  ---------------A.Kuiper-Wijtsma  --------------241384 
 
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 
4 Paaseierenverven op basisschool 
6-9 Paasvakantie basisschool  
12 Spelmiddag Oars Aktyf 
14 U.D.I. haalt papier op. Container naast dorpshuis 
28 U.D.I. haalt papier op. Container naast dorpshuis 
30 Koninginnedag 
 
 
Mei 
1-4 Meivakantie basisschool 
12 U.D.I. haalt papier op. Container naast dorpshuis 
17 Hemelvaartsdag 
21-24 Avond Vierdaagse 
26 U.D.I. haalt papier op. Container naast dorpshuis 
28-29 Pinstervakantie basisschool 
 
 
Juni 
1 Inleveren kopij voor de Skille 
7 Redaksjegearkomste de Skille 
9 U.D.I. haalt papier op. Container naast dorpshuis 
23 U.D.I. haalt papier op. Container naast dorpshuis 
27 Buurtenvolleybal 
29 Buurtenvolleybal 
30 Doarpsskille 156 ferskynt 
 
 
Juli 
7 U.D.I. haalt papier op. Container naast dorpshuis 
21 U.D.I. haalt papier op. Container naast dorpshuis 
 
 
 


