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Nijs oer de doarpsreuny fan septimber 
Nijs út jeugdhonk it Terpke 
Ferslag fan Keninginnedei, UDI 
  Dartclub Easternijktsjerk 
  Biljartclub de Terp 
  Protestantse gemeente 
  De Bernejister 
Us fêste rubriken sa as: Boargerlike Stan, 
In foto út it argyf, Hoe is it no mei.... , 25 
jier ferlyn yn de skille en in ferhaal oer 
p.k.'s en m.k.'s. 
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De nije skille en de simmer komt der oan. 
Der is noch net folle fan te sjen mar de 
langste dei ha we ek noch net hân en dan 
begjint er, sille we mar hoopje.  
Jim kinne earst fan alles lêze oer siz mar it 
doarpslibben en wat dêr by komt te sjen.  
Yn septimber is der ek noch de reuny dat 
wurdt ek gesellich, wat sil der dan praat 
wurde. We ha al fan in protte minsken 
heard dat se der echt sin oan ha. 
Dokkumers, Amerikanen, allegear soarten 
fan minsen . Dus : --> 

Juny                          156                Nûmer 3/ 2012 

Twaentritichste Jiergong 

Yn dizze skille û.o.: 

Fan óe redaksje 

mailto:dholwerda@home.nl
mailto:doarpsskille@hotmail.com
mailto:anneke.weidenaar@gmail.com
mailto:anneke.weidenaar@gmail.com
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Kom allegear op dit bjusterbaarlik barren.  
We meitsje in spesjale Doarpsskille foar de reuny en dat betsjut dat 
jimme wol data fan aktiviteiten ynleverje kinne foar it septimbernûmer, 
mar dat de ferslaggen fan ferieningen pas wer yn de skille fan novimber 
pleatst wurde kinne. Mar we sille rûn die tiid wol in e-mail stjoere. En 
genietsje no noch mar even fan dizze skille! 

Groetnis 
Sytze. 

Fan de Ponghâlder: 
Wy hawwe in stipe krigen fan: 
 
Lêzers om útens: 
F. Tilkema fan Elburg 
M. Weidenaar/H. Kingma fan Burgum 
Buertferiening: 
De Grutte Buorfinne 
Hjir binne wy tige wiis mei fansels. Allegear tige tank. 
_________________________________________________________ 

ús jongste lêzer: Zora van Dellen
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BERTENIJS 
 
GRIETSJE  famke fan Auke Pompstra en Trienke Bruining 
   berne 12 april, Grienewei 12   
  
FEIJE GERHARD jonkje fan Rudi en Ageeth Groenwold 
(Jeffrey)  broerke fan Ger en Annet 
   Fenna, Isa en Eva 
   berne 23 april, Langgrousterwei 52/54 
 
DIEKE LISANNE famke fan Gjalt en Gea Douma 
   suske fan Jurre 
   berne 15 maaie, Nijbuorren  
 
MIRTHE  famke fan Arjen Brouwer en Maaike Westra 
   suske fan Iwan 
   berne 28 maaie, Nijbuorren 10D 
 
HOULIKSSAKEN 
 
CHRISTIAAN MIEDEMA EN MAAIKE CHEIZOO binne 12 april troud. 
Grienewei 2 
 
DURK EN FROUKJE VAN DER VEEN-RISPENS wiene 14 april 45 jier 
troud. Buorfinne 6 
 
WILLEM EN HINKE POSTMA-TERPSTRA wiene 8 maaie 60 jier troud. 
Griene wei 13 
 
FOLKERT EN TRYNTSJE DE BOER-KOOISTRA wiene 16 maaie 55 
jier troud. De Buorren 23 
 
DURK EN TINEKE SLAGER wiene 22 maaie 25 jier troud. 
De Lyts Ein 2 
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THEUN EN DJOKE DIJKSTRA-CUPERUS wiene 19 juny 25 jier troud. 
Langgrousterwei 5 
 
 FERHUZERIJ 
 
ANNET POST, de Buorren 6, is ferhuze nei Ternaerd. Sy wennet dêr no 
mei Annebert Hoekstra oan de Herweijstrjitte.  
 
ANKIE TURKSTRA en har soan YORRICK ELZINGA binne ferhuze fan 
de Grienewei 38 nei de Langgrousterwei 35. 
 
TOM VAN DIJK EN ELSKE KELDERMAN, Grienewei 4, binne ferhuze 
nei De Poppels 28 yn Twizelerheide. 
 
 
NIJE BEWENNERS 

SIEBRAND DE VRIES EN RIE-ANNE FABER (dochter fan Sjerk en 
Tieteke) wenje oan de Mûnewei 12. Sy komme fan Dokkum. 
 
BOKKE DORHOUT (fan Siebe en Jannie) hat him nei wenjen set op de 
Langgrousterwei nû. 51. Bokke komt fan Ie. 
 
Op Doktersfiif 2 wennet HANS BARNAS. Hy is 60 jier âld en hikke en 
tein yn Den Haach. Hy hat jierren earst yn Ljussens en dêrnei yn 
Eanjum wenne. Hans hat fjouwer bern en ien dêrfan wennet oan de 
Buorfinne en dy hjit ek fan Hans. 
 
Grienewei nû. 4 hat ek wer nije bewenners. Dat binne YDE VERHAAG 
EN MANUELA TUITMAN. Yde is 25 jier en komt fan Damwâld. Hy sit op 
it stuit yn de syktewet omdat hy in ûngelok hân hat mei de motor. 
Manuela is 24 jier en wurket by de Lidl yn Dokkum. Hja komt fan Grins. 
 
 
        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 óe brievebus mei ek fansels. 
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_________________________________________________________ 

 

 

Kerkdiensten: 9.30 uur in óde 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 

Van de diaconie. 
Armoedebestrijding. 
Eind vorig jaar heeft u van ons een brief gekregen met informatie over 
onze Stichting Job en Diaconaal Vertrouwenspersoon Tjitske van der 
Meer.  Zo rond de herfstperiode willen we graag Kanskaarten bezorgen 
bij onze dorpsbewoners. Wat houdt dit in? 
Veel mensen die moeite hebben om rond te komen zijn niet op de 
hoogte van de regelingen voor inkomensondersteuning en maken geen 
gebruik van de mogelijkheden. De Kanskaart is een overzicht van de 
belangrijkste inkomensregelingen. Nadat deze kaart met een 
toelichtende brief in een envelop bij u in de bus is gevallen, zullen wij 
enige dagen later langs komen om de envelop op te halen. We hopen 
dat een ieder, ook wanneer u geen belangstelling heeft, deze envelop 
weer dicht aan ons mee wil geven zodat dorpsbewoners anoniem 
blijven indien ze wel ergens belangstelling voor hebben. 
Belangstellenden noteren hun telefoonnummer en zullen later door een 
Steunpunt worden gebeld. De diaconie brengt en haalt slechts de 
enveloppen met Kanskaarten. Wij zullen deze niet openen! Dit wordt 
gedaan door het Steunpunt. Zij weten de juiste wegen te bewandelen 
indien u ergens recht op heeft. Uiteraard staan wij als diaconie altijd 
open voor een gesprek met u.  
We hopen dat u met deze informatie uw voordeel kunt doen! 

Voor vragen kunt u terecht bij 
Sietske Torensma     tel. 0519-589765 
Harm Jan Bandstra   tel. 0519-214541 

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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Yn óe foarrige Skille stie in flaterke oer it spyljen fan UDI yn de 
Peasketsjinst yn óe Bining. Dat wie fansels net sa. It koar ñSjong de 
Heareò út ús doarp hat yn dizze tsjinst songen. Hjirby in ekskuus oan de 
koarleden, sommigen wiene der wat fan yn óe war rekke. UDI hat mei in 
lyts groepke yn de dooptsjinst op Pinkstersnein spile. En dat wie in 
prachtige tsjinst. 
Ek yn de foargeande Skille waard oankundige dat wy yn Mitselwier 
spylje soenen yn óe Sk¾le, mar d°r ha wy noch net west. Wannearôt wy 
dêr wol hinne sille, stiet noch net fêst. 
Ús lid Annagreet Tilma is wer werom, mar net op har âlde plakje. Foar 
har ferlof siet sy op de efterste rige by de tredde kornetten. No is sy 
werom te finen op de earste rige, by de earste kornetten. Annagreet, in 
protte wille en sukses op dyn nije plakje. 
Op Keninginnedei 30 april ha wy moarns om njoggen oere in rûnte troch 
it doarp makke. It wie dizze kear in lange stap, mar it waar hiene we 
mei. Dit wie súver de earste dei dat it geweldich maaitiidswaar wie.  Op 
sneon 2 juny sieten wy de middeis mei in groepke by  De Terp om de 
minsken dyôt meidiene oan de Ie en Waad-rintocht fan Mitselwier wat 
moed yn te spyljen. Dit gie om rinners dyôt 25 as 40 km r¾nen. 
De oankundige rommelmerke giet net troch. Dat is wol spitich, mar op 
ferskate sneonen yn juny koene wy net genôch leden by elkoar krije om 
alle wurk om saôn merke hinne te dwaan. Dus minsken: Graach it ©lde, 
mar goeie guod op óe souder, want folgjend jier giet it wol troch. 
Op ôt stuit binne wy drok dwaande mei it repetearjen foar ¼s konsert. Dit 
sil plakfine op 
 

SNEIN 8 JULY OM 16.00 OERE 
YN DOARPSHÛS DE TERP 

Ek ús learlingen sille in pear stikjes meispylje!! 
 
Eltsenien is fan herte útnoege om hjirby te wêzen. 
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Waôt der op 8 july net by w°ze kin, kin ¼s ek bel¼sterje op Bollingwier op 
tiisdeitejûn 10 july. En dan rinne wy nei de ein fan dit seisoen. It is ús 
doel om in wike nei it konsert(sje) op Bollingwier dit jier feestlik ôf te 
slúten. 
 
Nei de simmerfak©nsje kinne jo wer op ¼s rekkenje! Wy komme yn óe 
earste wike by de doarren lâns om plantsjes te ferkeapjen. As jo 
plantsjes de simmer net oerlibje, gjin noed: UDI hat in soad planten, 
w°rôt jo f°st wol in kar ¼t meitsje kinne. 
 
Eltsenien alfêst in noflike fakânsje tawinske.  

         MF 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
Dorpsfeest 27 t/m 30 juni 2013 
Het lijkt nog zover weg en toch leeft het dorpsfeest al op een paar 
buurten. Op de ledenvergadering in maart hebben we het thema 
bekend gemaakt en een week later kwam de eerste aanmelding voor 
de buurtversiering al bij ons binnen. Ja, als je een leuk idee hebt, dan 
wil je dat graag zo snel mogelijk 
vastleggen. 
 
Wij maken daarom nog maar eens bekend 
dat het thema voor het feest zal worden : 
   
  FILM 
 
Het doorgeven van buurtversieringen kan 
bij Janneke Themmen. Het liefst per e-
mail:  pmthemmen@hetnet.nl  
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Nieuw bestuurslid 
In de doarpsskille van maart kon u lezen, in het verslag van de jaarlijkse 
ledenvergadering, dat we nog geen opvolger voor Siemen Weidenaar in 
het bestuur van het dorpsbelang hadden gevonden. Inmiddels kunnen 
we u vertellen dat we Jelle Wagenaar gevraagd hebben om ons bestuur 
de versterken. Jelle gaf gelijk aan, dat het hem  wel een leuke uitdaging 
leek en heeft het aangenomen. Ook vanaf hier nog eens welkom. We 
hebben Siemen bedankt voor zijn inzet de afgelopen jaren met bloemen 
en een attentie. Het valt Siemen blijkbaar nogal zwaar om Oosternijkrk 
los te laten, want hij heeft aangegeven graag nog eens een dorpsfeest 
mee te organiseren. Dus Siemen is er volgend jaar weer bij! 
 
Steiger in de Vaart 
Er is al veel over gepraat en geschreven en we hebben moeten 
doorzetten bij de gemeente, maar eindelijk is het dan zover. De steiger 
in de vaart is klaar. De jeugd heeft de steiger al een paar avonden 
ingewijd en hebben als het ware een mooi terras aan het water 
gekregen. De steiger kan ook dienst doen als opstapplaats voor 
schaatsers en wie weet kan Sinterklaas dit jaar echt met de boot in 
Oosternijkerk afmeren. Het aanzicht op de vaart vanaf de Foeke 
Sjoerdsstrjitte zullen we ook nog opknappen, zodat het geheel er 
verzorgd komt uit te zien.  

Dorpsbelang 
Dieta Holwerda 

 
Zoals jullie allemaal weten zijn wij de laatste maanden gestart met het 
inzetten van vrijwilligers achter de bar, in de schoonmaak en alle 
soorten klusjes.  Tot nu toe gaat dat geweldig, iedereen die achter de 
bar heeft gestaan vindt het leuk en de omgang met de klanten gaat 
fantastisch. De mensen die over de drempel komen vinden de 
ongedwongen sfeer heel prettig en wij vinden het geweldig dat onze 
vaste bezoekers helpen bij het klaar zetten van de stoelen en tafels. Zo 
zie je maar dat als iedereen er achter staat er heel veel mogelijk is. 
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Terwijl ik dit schrijf is de verbouwing bijna achter de rug, alleen de 
gordijnen moeten nog komen. Door het gebruik van andere materialen 
blijkt dat de akoestiek is veranderd,  de Miede heeft meer klank 
gekregen wat na het aanbrengen van de gordijnen wat minder zal 
worden. De Finne heeft minder klank gekregen wat voor vergaderingen 
een stuk aangenamer is maar voor zang en  muziek wat minder. It 
Heegje heeft een nieuw plafond gekregen en kan na de zomer weer 
gebruikt worden. Ondertussen is Albert Meinsma bezig met het 
vervangen van een plint in de Jister. Binnenkort zullen wij een beroep 
doen op een paar vrijwilligers om nog wat schilderwerkzaamheden te 
doen om de zalen wat extra kleur te geven. Door de verandering welke 
in verband met de vergunning nodig waren is hier en daar wat 
verandert, voor sommige gasten is dat wat vervelend maar wij hopen 
dat men snel zal wennen of met ons proberen voor de overlast een 
oplossing te vinden. 
Als bestuur zijn we bezig met het organiseren van nieuwe activiteiten 
zoals de dorpsbarbeque op 30 juni en de winterfair van december. 
Verder hebben wij er over gedacht om voor onze dorpsgenoten de 
huurprijzen van de zalen te verlagen, maar gezien de financiële situatie 
van het dorpshuis is dat op dit moment nog niet mogelijk. Vorige jaren 
was het dorpshuis tijdens de zomermaanden 6 weken gesloten, dit jaar 
zijn wij als proef alleen tijdens de bouwvak vakantie gesloten. 
Het bestuur van het dorpshuis dankt iedereen die heeft geholpen om de 
hectische weken door te komen en wenst jullie allemaal een mooie 
vakantie en graag tot ziens in de Terp. 

Het bestuur. 
_________________________________________________________ 

Gevonden voorwerpen bij de 
avond 4-daagse. 

Dameshorloge en roze knuffel 

Af te halen bij A. Beeksma, 
Nijbuorren 
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De voorbereidingen voor de Reünie op 15 september 2012 
vorderen gestaag. Grote delen van het dagprogramma zijn al 
ingevuld en over de laatste onderdelen is intensief contact met 
allerlei mensen en instanties, maar...... 
 
Wat is een Reünie zonder (voldoende) deelnemers??!! 
 
Er zijn momenteel weliswaar 730 adressen van oud-inwoners 
van ons dorp bekend en aangeschreven, maar er hebben zich in 
totaal  maar 300 mensen opgegeven als deelnemer, waarvan 30 
uit ons eigen dorp! Dat kan toch niet de bedoeling zijn van een 
Reünie, het gaat toch om de ontmoeting tussen inwoners en oud-
inwoners, handen schudden, herinneringen ophalen, hernieuwde 
contacten leggen. De oud-inwoners komen hier natuurlijk om 
elkaar te ontmoeten, maar zeker ook om de mensen die in ons 
dorp zijn blijven wonen, nog eens te zien. Het zou toch vreemd 
zijn als oud-inwoners hier komen en de eigen dorpsgenoten niet 
in de tent van de Reünie tegenkomen? 
De reüniecommissie heeft nog hoop dat er mensen zullen zijn die 
zich op het allerlaatste moment opgeven, maar de officiële 
einddatum waarop ingeschreven kon worden, 1 juni, is intussen 
al verstreken. Er dreigt dus een grote financiële strop aangezien 
de commissie uitgegaan is van 600 reünisten. Ter vergelijking: in 
1991 waren er 750 (oud-)Oosternijkers die aan de Reünie 
deelnamen. U zult begrijpen dat kosten als de huur van tent, 
verlichting, brandstof, aggregaten, geluidsinstallatie enz. even 
hoog blijven, of er nou 300 of 600 mensen gebruik van maken! 
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De commissie heeft daarom noodgedwongen de volgende 
oplossing bedacht en hoopt dat de mensen in ons dorp solidair 
zijn en massaal gehoor zullen geven aan deze oproep! 
Oosternijkerkers kunnen voor ú 25,- deelnemer aan de 
Reünie worden en mogen daarvoor de hele dag in de tent zijn, 
uitgezonderd van 12 tot 13 en van 18 tot 19 uur als de reünisten 
de lunch en de warme maaltijd gebruiken. ôs Ochtends is er wel 
koffie met gebak voor deze deelnemers en ook ôs avonds kunnen 
zij in de tent naar gezellige muziek van de band óSunshineô 
luisteren, een dansje wagen en de reünisten de hand ten 
afscheid drukken. De normale prijs voor een bezoek aan het 
avondprogramma is ú 7,50. Wel hoopt de Reüniecommissie dat 
er nog steeds Oosternijkerkers zullen zijn die voor ú 42,50 
reünist willen worden, immers ook tijdens de lunch kan er naar 
hartelust worden doorgepraat en hoeft een goed gesprek niet 
afgebroken te worden omdat de Oosternijkerkers thuis moeten 
eten. Trouwens, de mooie tas met inhoud die elke 42,50-reünist 
krijgt, blijft de moeite waard als aandenken! 
De Oosternijkerkers die voor ú 25,00 willen deelnemen moeten 
zich zo snel mogelijk opgeven bij de commissie en het 
deelnemers-bedrag overmaken op nummer  
1662.78.610 t.n.v. Reünykommisje Easternijtsjerk 
 
Een tweede punt waar wij uw aandacht voor vragen is het 
inleveren van een bijdrage aan het september-reünie-nummer 
van De Doarpsskille. Er zijn weliswaar een tiental verhalen 
ingeleverd, maar daarmee is nog geen Doarpsskille te vullen. 
Schroom dus niet en lever een bijdrage in de vorm van ñMijn 
eigen aandenken aan Oosternijkerkò. Er zijn vast genoeg 
onderwerpen te bedenken waar over te schrijven is: 
geboortehuis, verenigingen, school, kattekwaad, sterke verhalen 
die verteld werden op de oude-mannen-bank, enz. 
De verhalen kunnen ingeleverd worden, graag met foto, bij: 
r.tolsma01@knid.nl of dieta@knid.nl. 
 
 
 
 

mailto:r.tolsma01@knid.nl
mailto:dieta@knid.nl
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De oude-mannen-bank tussen Rabobank en Hervormde Pastorie in de 
tachtiger jaren. 
V.l.n.r. Livius Meinsma, Jacob Aants de Vries, Jacob van der Veen, Jan 
Sjoerds de Vries, Durk Bergema senior, Jacob Elzinga, Marten Rispens, 
Ealse Postmus, Durk Sakes Postma, Aldert Linthof, Wytze Grijpstra, 
Albert Kingma en Thys de Vries.  
(met dank aan Zus Torensma voor de foto + namen) 
 
Mocht u contact willen opnemen met de Reüniecommissie dan kan dat 
via de bekende namen Aline de Beer, Antsje Kuiper, Theo Dorhout, 
Lolke Bergema, Dries en Hillie Faber, Renske de Weger en Reinder 
Tolsma of via reunieoosternijkerk@gmail.com. 
 

 
 
 

mailto:reunieoosternijkerk@gmail.com
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Paaseieren verven 
 
Wederom werd er dit jaar een wedstrijd gehouden op de basisschool 
wie het mooiste en origineelste paasei kon verven. Alle kinderen deden 
erg hun best om het door hen zelf meegenomen ei zó te verven dat het 
door de jury uitgekozen zou worden tot de mooiste van hun groep. 
 
Maar zoals de jury al wist van voorgaande jaren was dat een moeilijke 
en tijdrovende klus, omdat er meerdere exemplaren wel voor een prijs 
in aanmerking kwamen. 
 
Uiteindelijk kwam de jury toch met een oordeel en kregen de 
prijswinnaars een waardebon en werden hun paaseieren samen met 
die van de andere kinderen tentoongesteld in de etalage van Piet en 
Saakje de Boer. 
 
Alle prijswinnaars nog van harte gefeliciteerd en hier volgt de uitslag; 
 
Groep 1: Ingrid Dijkstra 
 
Groep 2: Suzanne Torensma 
 
Groep 3: Iverne van der Velde 
 
Groep 4: Joke Boersma 
 
Groep 5: Atze Jacob  
  Meinema 
 
Groep 6: Lian Feenstra 
 
Groep 7: Juliette Postmus 
 
Groep 8: Baukje Terpstra 
 
 
 
Janneke Themmen 
Dorpsbelang 
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Verslag Koninginnedag 2012 
 
Ook dit jaar viel Koninginnedag toevalligerwijze weer op 30 april. 
Doordat een groot aantal inwoners van Oosternijkerk anders niet zou 
weten wat ze met deze vrij maandag zouden moeten doen, werd er 
weer het één en ander aan vertier georganiseerd.  Al vroeg in de 
morgen was de plaatselijk drumband en muziekvereniging actief om 
iedereen die nog niet wakker was, wakker te maken. Kennelijk lukte dit 
heel aardig, want rond een uur of tien was er een grote mensenmassa 
te zien bij dorpshuis de Terp. De gretige verkopers op de vrijmarkt 
waren hier maar al te blij mee. In gedachten rekenden de meesten zich 
al rijk met deze potentiële klanten. In de stralende zon en onder het 
genot van een kopje koffie werd de vrijmarkt goed bezocht. Menig euro 
die werd verdiend met de verkoop van artikelen werd direct 
geïnvesteerd om alvast weer nieuwe spullen voor volgend jaar te 
verzamelen. Verder was er voor de kleinsten nog de mogelijkheid om 
een verfrissende duik in het ballenbad te nemen. Rond een uur of twaalf 
was de vrijmarkt afgelopen en kon men zich gaan voorbereiden op het 
middagprogramma. 
Die middag stond de alom befaamde puzzelrit weer op het programma. 
Vanaf ®®n uur kon men zich gaan inschrijven voor de ñtocht der 
tochtenò. Wat voor velen op dat moment nog een verrassing was, werd 
de rondrit over het Groningse territorium. Gelukkig waren de meeste 
autoôs uitgerust met airconditioning, want de temperatuur begon aardig 
op te lopen. Dit mocht de pret niet drukken en maarliefst 47 autoôs 
deden mee. Rond half twee werd door vaste starter Dries de eerste 
auto losgelaten. Rond vier uur kwamen de eerste autoôs langzaam weer 
binnenhobbelen. Moegestreden en al twijfelend over de verschillende 
antwoorden werden de vragenformulieren weer ingeleverd bij de man 
met de finishvlag. De vragenlijsten werden daarna vakkundig 
nagekeken door de jury. De deelnemers waren zeer te spreken over de 
rondrit die was gemaakt rondom het Lauwersmeer. Buiten bij het 
dorpshuis was het zeer gezellig op het terras. Er werd druk 
gespeculeerd over de antwoorden en hier en daar was met het niet 
eens met elkaar. Het was dus wachten tot de wedstrijdleiding met het 
verlossende woord zou komen. 
Toen iedereen weer binnen was gekomen en de vragen waren 
nagekeken werd het tijd om de prijzen uit te reiken. Voordat hiermee 
begonnen werd, was het de beurt aan het dorpshuisbestuur om zich te 
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melden bij de wedstrijdleiding. Voor de inzet van de afgelopen maanden 
werden zij beloond een mooi boeket bloemen en een daverend 
applaus. Hierna was het tijd voor de prijzen. 
Uitslag: 
1e Fam. S. Faber 
2e Annewieb, Werner en Jan B. 
3e Fam. E. Rolf 
4e Ale Siemen en Henk 
5e Fam. B. Weidenaar 
Na het uitreiken van de prijzen bleef het nog lang gezellig rondom 
dorpshuis de Terp. 

Siemen Weidenaar 
Dorpsbelang 

 
 

 
Koersbal 
_____________________________________________ 
 
 
 
Na 16 speelronden zit het koersbal er voorlopig weer op. Om de 
veertien dagen op donderdag om half acht komen wij bijeen. Wij spelen 
met 24 personen om de hoogst mogelijke score. Bij binnen komst 
trekken wij een nummertje het maakt geen verschil of je nu man bent of 
vrouw wij spelen door elkaar. Om half negen gaan wij koffiedrinken en 
om half tien is het afgelopen. 
Wij willen vanaf deze plaats de fam. Van den Bemt nog bedanken voor 
het vele werk wat zij hebben gedaan. Bravo!   
Bent u nieuwsgierig geworden ?  Kom eens een keertje langs. Wij 
kunnen er nog meer spelers  bij hebben.  
 
De stand na 16 speelronden is als volgt: 
1 W.Dijkstra    
2 D. weidenaar     
3 P.douma     
 
Wij beginnen weer op 20 september 2012 

W.D 
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Hoi allemaal, 
 
De Bernejister doet ook mee aan een certificeringtraject voor tweetalige 
peuterspeelzalen. Om de voordelen van meertaligheid zoveel mogelijk 
te benutten, is het goed om als peuterspeelzaal volgens een taalbeleid 
te werken. Gemeente Dongeradeel heeft deze wens ook bij SPD 
neergelegd. Op De Bernejister wordt er al gewerkt met een tweetalig 
beleid. Hiervoor willen we dan ook graag gecertificeerd worden. Als 
opvang-en instructietaal gebruiken juf Afke en juf Bertina consequent 
het Fries. Het Nederlands krijgt een vaste plek in taalactiviteiten (liedjes, 
verhaaltjes, rollenspel). Mogelijk wordt hierbij een vaste (hand)pop 
ingezet. U kunt verwachten dat de oudere peuters (vanaf 3,5 jaar) 
Nederlands beginnen te gebruiken in hun rollenspel. Tijdens dit traject 
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krijgen juf Afke en juf Bertina ondersteuning van het Sintrum Frysktalige 
Berne-opfang(SFBO), Mirjam van der Hoek komt zo nu en dan langs. 
 
Lisa Holwerda heeft 3 weken stage gelopen bij de peuters, Lisa bedankt 
voor je inzet. Na de zomervakantie wordt er weer een nieuwe stagiaire 
verwacht. 
 
Op 12 april kwam de schoolfotograaf langs. De peuters mochten ook 
weer op de foto. Ook samen met hun broertjes of zusjes en natuurlijk 
een groepsfoto. 
 
25 april werd er een open dag georganiseerd, de pakes en beppes, 
ooms en tantes en de ouders en alle anderen die altijd al eens een 
kijkje wilden nemen op de Bernejister kon die ochtend even langs 
komen. 
 
Het is op het moment weer heerlijk weer. De peuters kunnen weer 
lekker buiten spelen. Hopelijk hebben we dit weer ook tijdens het 
schoolreisje. Deze staat gepland voor dinsdag 26 juni. Beide groepen 
gaan dan samen op schoolreis. De jongste peuters hebben dan 
maandag 25 juni vrij. 
 
Tot zover eerst weer de gebeurtenissen van de peuterspeelzaal. Tot de 
volgende keer! 
 
 
 
_________________________________________________________ 
 
 
OPROEP 
 
We willen ons natuurlijk op ons best laten zien op 15 september. Het 
hele dorp moet er Spik en Span uitzien. De reunisten gaan het dorp 
bekijken en zullen ongetwijfeld een bezoek brengen aan de St Cecilia 
kerk en de begraafplaats. Daarom hierbij het verzoek aan een ieder met 
familie graven om deze even te controleren en schoon te maken. 
 

Alvast bedankt voor de medewerking 
Dorpsbelang 
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Jeugdhonk 
____________________________________________________ 
 
 
 
Een nieuw begin voor ót Terpke 
Zoôn jaar geleden begon het te jeuken. De doelgroep van 12 tot 16 jaar 
bleef grotendeels weg uit het jeugdhonk. En ook na een paar avonden 
georganiseerd te hebben bleef deze  jeugd weg. Voor ons, de 
doelgroep 16+, was er niet altijd evenveel aan in het jeugdonk. Twee 
vaste bankjes waar je beperkt en verdeeld kon zitten, de picknickbank 
die buiten hoort en binnen staat. En een kaal recht barretje achterin 
waar niemand aan wilde zitten of achter wilde staan. En een lougehoek 
die uiteindelijk een soort van óplof-maar-neerô hoek werd. 
 
Tijd voor wat anders. Dus werd er voorzichtig aan besloten dat het 
jeugdhonk misschien wel een verbouwing kon gebruiken. Om het 
geschikter en gezelliger te maken voor de 16+ doelgroep om er ook te 
zitten. Eerst maar een nieuwe bar. Want die oude was 10 keer niks. Er 
werd rustig om ons heen gekeken, Eppie zag prooi en sloeg  toe. En 
daar was een bar gekocht. Maar op het moment dat je dan een barretje 
op de kop hebt getikt moet je eigenlijk wel verbouwen toch? Dus op dat 
moment is de vaste zithoek eruit gegaan en is er begonnen met het zelf 
bouwen van een bar. Eerst de onderkant. Koelkastjes netjes ingebouwd 
en ook verspijkerd. Leuk detail: Het binnen blad van de bar is het hout 
van de oude zithoek.  Daarna de bovenkant. Systeemplafond eruit 
gehaald en opgehangen aan het dak, en daarna prachtig afgetimmerd 
met lambrisering. Dan wordt het kerst en oud & nieuw. En dan wil je het 
jeugdhonk ook wel gebruiken. Het was een gezellig feestje. Op dat punt 
voelde het een beetje alsof het jeugdhonk wel klaar was. Dus na oud & 
nieuw een beetje moeite gehad om op gang te komen. Maar toch weer 
begonnen en de oude bar verwijderd. Maar dan blijft er zoôn kaal hoekje 
zitten. Dus besloten dat er een ronde en beklede zithoek moest komen. 
En toen werd het een verhoogde zithoek, daarna een afgeschermde 
zithoek en nu dus een verhoogd en eigenlijke compleet afsluitbaar 
televisiehoekje. En toen de zithoek uiteindelijk klaar was is er begonnen 
met afschilderen. Dan denk je dat je er bijna bent. Maar dan zit daar 
toch nog weer veel werk in. En de datum van de opening kwam ook 
steeds dichterbij. 

 

't Terpke 
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Maar na een lange zware strijd van bloed, zweet en tranen was het 
einde daar en is het jeugdhonk nu klaar en opgeleverd en 
tentoongesteld. Uiteraard zou er met de tijd nog eens een leuk vloertje 
in mogen of een tweede televisie, of..of..of. Maar dat komt met de 
tijd...We hebben nu een compleet nieuw  ingericht jeugdhonk met de 
inbreng van alle in het jeugdhonk samenkomende jeugd. En iedereen 
daarvan heeft hard meegewerkt en elk op zijn manier vast wel een 
bijdrage geleverd...chapeau.. ...chapeau.  
 
En voor alle jeugd vanaf 12: julllie zijn nog steeds van harte 
welkom. We blaffen misschien een beetje, maar bijten doen we 
zeker niet. Want in de toekomst is ôt Terpke ook voor jullie bedoeld. 
Kom langs, komt allen, want hoe meer zielen hoe meer vreugd. En dit 
geld net zo goed voor de mensen die helaas niet bij de opening konden 
zijn. U bent van harte welkom om daar wanneer het jeugdhonk haar 
deuren heeft geopend even een blik naar binnen te werpen.  
Ik zou zeggen: Tot ziens in het jeugdhonk. 
 

A.W. Dijkstra 
 

_________________________________________________________ 

 
 
Opbrengst collecte Nationaal 
Fonds Kinderhulp 
 
De jaarlijkse collecte, die is gehouden in de 
week van 22 t/m 28 april heeft in Oosternijkerk 
ú 400,23 opgebracht. Hiervoor zijn 14 
collectanten op pad gegaan. 
 
Het ingezamelde geld is bestemd voor kinderen in Nederland die in hun 
leven veel ellende hebben meegemaakt en ook een beetje gewoon 
geluk verdienen.  
 
Collectanten en gevers: hartelijk dank!  
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Oer p.k.ôs en m.k.ôs  
_________________________________________ 
 
Wy moatte it der dochs mar ris in kear oer ha. Sels haôk dôr lest fan 
en ik bin fêst de iennichste net. Doeôt it my de earste kear oerkaam 
wist ik noch fan neat en wist ik even net wat ik dôr oan hie. Ek 
begaan ik fuort oan mysels te twifeljen. Sa bin dôr f°st mear, it kin 
net oars. Foardat wy massaal in minderweardichheidkompleks 
krije kin we dôr better even oer prate. Groepspetearen helpe altyd, 
dan kom je dôr achter dat je net de iennichste binne my in 
kompleks, want dat kinst dôr wol fan krije.  
Wêr giet dit oer? Dit giet oer dy hieltyd mar grutter wurdende groep 
50- oant 80-plussers dyôt dy foarby jeie op harren fytsen. Fytsen 
mei ótrapondersteuningô, wurdt dôr tsjin dy sein ast dernei fregest. 
Dat klinkt net sa mâl, mar ast se foarby flitsen sjochst fregest dy ôf 
w°r de motor ferstoppe sit. Hoefolle p.k. hat saôn ding eins?  
Ik wit noch bêst de earste kear dat it my oerkaam. Op óe fyts nei 
Dokkum, neat bysûnders oer te fertellen. It waaide flink, sa as sa 

faak,  dat it gie net sa hurd. It hier stie 
my rjocht oerein en ik hie it swit op óe 
r°ch, saôt ik sei, neat nijs ¾nder de 
sinne. Ynienen waard ik ynhelle troch in 
frommeske by ús út it doarp. Sy lake 
even nei my en we groeten inoar en sa 
wie sy my ek al foarby.  No, dy hie de 

sokken dôr goed yn, knap hear wat in kondysje, sa tocht ik yn myn 
ûnskuld.  Se wie samar 10 meter fierder, doe 25 meter en al 
rillegau ¼t it sicht. Ik wist net wat ik dôr oan hie. Mmm, ©lder dan 
my, fytst folle hurder en hat dôr gjin wurk 
fan, it stuts al wat. Dy hie de 
boadskippen al yn de fytstas foardat ik 
yn Dokkum wie. Nea witten dat sy sa 
sportyf wie, fan har man wist ik it wol, 
dy sit in protte op óe racefyts, mar sy? 
Nee, dat wist ik net, mar je kin ek net 
alles witte. Ferwûndere bin ik troch 
fytst, mar ek in bytsje nitelich. 
Potferjanhinnekont wie ik no saôn stumper. Wat in ferskil, sy rjocht 
op óe fyts, it hier kreas, net in switdroppel op óe noas en ik: plat op 
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óe fyts, in reade kop mei it hier rjochtoerein en it swit op óe r°ch. As 
ik th¼s kaam gie ik streekrjocht ¾nder de d¾s. Ik koe dôr eins net by 
en it fytste noch swierder dan earst.  
It hat fansels net sa lang duorre foardat ik wist hoeôt de foarke yn 
óe st¹k siet.  En dat ferklearre in soad. Sy mei har (hoefolle?) p.k. 
en ik mei myn iene lússige m.k. (minskekrêft). Dat joech wol wat 
ferromming, mar dochs. Letter is it my folle faker oerkaam, de 
groep dyôt saôn fyts hat is ek folle grutter wurden, dus je sjogge it 
alle dagen, mar hielendal wenne, nee dat slagget noch net. 
Wêr sit him dat no yn? Tsja de measten binne âlder en se flogge 
dy foarby, se ha dôr gewoan gjin wurk fan. Miskien is dat it wol, 
fytsen yn dizze bluisterige hoeke kostet net allinnich my, mar al dy 
oaren dyôt (noch) net saôn fyts hawwe in protte enerzjy, en wy 
kinne mar ien m.k. yn de striid smite. Wylst sokken dochs op syn 
minst ien p.k. br¾ke kinne. Hoe los je soks no op? Sels saôn fyts 
keapje fansels. Ek net gek, mar safier binne wy blykber noch net.  
It moat oars oplost wurde en dêrom wol ik graach alle minsken mei 
in e-bike freonlik freegje om tenei in bytsje toaniel te spyljen. Kom 
jim wer ris in stakker foarby dyôt noch net saôn fyts hat en dus inkel 
op syn eigen krêft foarút komme moat, doch dan asjebleaft krekt of 
kostet it jim ek muoite. Hjir bin even in pear tips: Graach it hier 
rjocht oerein spuitsje, mei wat hierlak of wat gel, sis mar yn standje 
ówynkr°ft 8ô  en miskien wat r¾zje op óe wangen smarre dan liket it 
al hiel oars. Dat kin ynôt foar.  Underweis kin jim dan noch yn it 
foarbykommen wat foaroer hingjen gean en wat hymjend adem 
helje. Rop ris: wat waait it fûl net! En miskien kin jim dan ek noch, 
om it hielendal ôf te meitsjen, in spuitflesse mei wat wetter 
meinimme en even it gesicht in bytsje wiet spuitsje, krekt as ha jim 
it swit op óe noas. No dat liket my net sa dreech as wol? It moat te 
dwaan wêze. Jim witte net hoeôt jim ¼s d°rmei helpe soene. Wat 
hat it ek foar sin dat de iene groep de oare in kompleks oan jaget, 
oan fytst kin we better sizze. Soks moat je, as it in bytsje kin, foar 
wêze. We moatte meielkoar troch de tiid, dus ik soe sizze op nei 
de winkel foar wat hierlak as wat hiergel en wat read guod. In 
blommespuit hat elk wol. Sukses dermei en it komt jim fêst wer yn 
óe mjitte.   

        
 AWB 
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