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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 ‘e 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 ‘e brievebus mei ek fansels. 
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_________________________________________________________ 

 

 

Kerkdiensten: 9.30 uur in ‘de Bining, de Langgrousterwei.  
Via de radio te ontvangen op 102.8 FM. 
Predikante: da. H.K. Olde Scheper-van der Weide,  
Lou Sânen 1, 0519-36384 
e-mail: da.oldescheper@planet.nl 
Scriba : F. Meinsma, Langgrousterwei 44, 0519-242208 
e-mail : scriba-on@hotmail.com 
Voorzitter : 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 ‘e foarrige Skille stie in flaterke oer it spyljen fan UDI yn de 
Peasketsjinst yn ‘e Bining. Dat wie fansels net sa. It koar “Sjong de 
Heare” út ús doarp hat yn dizze tsjinst songen. Hjirby in ekskuus oan de 
koarleden, sommigen wiene der wat fan yn ‘e 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 ‘e Skûle, mar dêr ha wy noch net west. Wannear’t 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 dy’t meidiene oan de Ie en Waad-rintocht fan Mitselwier wat 
moed yn te spyljen. Dit gie om rinners dy’t 25 as 40 km rûnen. 
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 sa’n merke hinne te dwaan. Dus minsken: Graach it âlde, 
mar goeie guod op ‘e souder, want folgjend jier giet it wol troch. 
Op ’t stuit binne wy drok dwaande mei it repetearjen foar ús 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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Wa’t der op 8 july net by wêze kin, kin ús ek belústerje 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 simmerfakânsje kinne jo wer op ús rekkenje! Wy komme yn ‘e 
earste wike by de doarren lâns om plantsjes te ferkeapjen. As jo 
plantsjes de simmer net oerlibje, gjin noed: UDI hat in soad planten, 
wêr’t jo fêst wol in kar út 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! 
 
 
 



11 

 

 
 
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 € 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. ’s Ochtends is er wel 
koffie met gebak voor deze deelnemers en ook ’s avonds kunnen 
zij in de tent naar gezellige muziek van de band ‘Sunshine’ 
luisteren, een dansje wagen en de reünisten de hand ten 
afscheid drukken. De normale prijs voor een bezoek aan het 
avondprogramma is € 7,50. Wel hoopt de Reüniecommissie dat 
er nog steeds Oosternijkerkers zullen zijn die voor € 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 € 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 “Mijn 
eigen aandenken aan Oosternijkerk”. 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 één uur kon men zich gaan inschrijven voor de “tocht der 
tochten”. Wat voor velen op dat moment nog een verrassing was, werd 
de rondrit over het Groningse territorium. Gelukkig waren de meeste 
auto’s uitgerust met airconditioning, want de temperatuur begon aardig 
op te lopen. Dit mocht de pret niet drukken en maarliefst 47 auto’s 
deden mee. Rond half twee werd door vaste starter Dries de eerste 
auto losgelaten. Rond vier uur kwamen de eerste auto’s 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 ‘t Terpke 
Zo’n 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 ‘plof-maar-neer’ 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 zo’n 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 ’t 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 
€ 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.’s en m.k.’s  
_________________________________________ 
 
Wy moatte it der dochs mar ris in kear oer ha. Sels ha’k d’r lest fan 
en ik bin fêst de iennichste net. Doe’t it my de earste kear oerkaam 
wist ik noch fan neat en wist ik even net wat ik d’r oan hie. Ek 
begaan ik fuort oan mysels te twifeljen. Sa bin d’r fêst mear, it kin 
net oars. Foardat wy massaal in minderweardichheidkompleks 
krije kin we d’r better even oer prate. Groepspetearen helpe altyd, 
dan kom je d’r achter dat je net de iennichste binne my in 
kompleks, want dat kinst d’r wol fan krije.  
Wêr giet dit oer? Dit giet oer dy hieltyd mar grutter wurdende groep 
50- oant 80-plussers dy’t dy foarby jeie op harren fytsen. Fytsen 
mei ‘trapondersteuning’, wurdt d’r tsjin dy sein ast dernei fregest. 
Dat klinkt net sa mâl, mar ast se foarby flitsen sjochst fregest dy ôf 
wêr de motor ferstoppe sit. Hoefolle p.k. hat sa’n ding eins?  
Ik wit noch bêst de earste kear dat it my oerkaam. Op ‘e 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 ‘e 
rêch, sa’t ik sei, neat nijs ûnder 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 d’r 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 út it sicht. Ik wist net wat ik d’r oan hie. Mmm, âlder dan 
my, fytst folle hurder en hat d’r 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 ‘e 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 sa’n stumper. Wat in ferskil, sy rjocht 
op ‘e fyts, it hier kreas, net in switdroppel op ‘e noas en ik: plat op 
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‘e fyts, in reade kop mei it hier rjochtoerein en it swit op ‘e rêch. As 
ik thús kaam gie ik streekrjocht ûnder de dûs. Ik koe d’r eins net by 
en it fytste noch swierder dan earst.  
It hat fansels net sa lang duorre foardat ik wist hoe’t de foarke yn 
‘e stôk 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 dy’t sa’n 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 d’r gewoan gjin wurk fan. Miskien is dat it wol, 
fytsen yn dizze bluisterige hoeke kostet net allinnich my, mar al dy 
oaren dy’t (noch) net sa’n 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. brûke kinne. Hoe los je soks no op? Sels sa’n 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 dy’t noch net sa’n 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 
‘wynkrêft 8’  en miskien wat rûzje op ‘e wangen smarre dan liket it 
al hiel oars. Dat kin yn’t 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 ‘e noas. No dat liket my net sa dreech as wol? It moat te 
dwaan wêze. Jim witte net hoe’t jim ús dêrmei 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 
‘e mjitte.   

        
 AWB 
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 In foto út it argyf - 23 

 

 
 
Op 15 september 2012 zal voor de derde keer een Dorpsreünie in 
Oosternijkerk plaatsvinden. In De Doarpsskille is daar al een aantal 
keren aandacht voor gevraagd en zijn een aantal foto’s van vorige 
reünies geplaatst. Deze keer een foto uit 1979 toen de eerste reünie 
werd gehouden (met dank aan Siebe Jongeling die de foto leverde). 
We zien een tent vol vrolijke mensen, een tent ‘tot de nok toe’ gevuld 
met Oosternijkerkers en Oud-Oosternijkerkers. Laten we hopen dat het 
ook in 2012 nog mogelijk zal zijn om zoveel vrolijk (oud)Oosternijkerks 
bij elkaar te krijgen.  
Er zullen genoeg inwoners van ons dorp zijn die nog mensen op deze 
foto herkennen, Siebe zag in eerste instantie alleen zijn schoonzussen 
Alie Stam-Cuperus en Anneke Sonnema-Cuperus (onderaan, iets links 
van het midden). Zelf zie ik wel een paar bekende ‘hoofden’, maar 
namen wordt moeilijker. 
Daarom enkele citaten uit de Dokkumer en Kollumer Courant over deze 
eerste dorpsreünie: 
‘Van heinde en ver zijn ze gekomen, de Ald-Nijtsjerksters’, geboren en 
getogen of een groot deel van hun leven doorgebracht hebbend in 
Oosternijkerk of Bollingawier. Zij gaven daarmee gestalte aan wat de 
dichter Anne Jousma eens schreef over ‘it âlde doarp’: 
’t Doarp fan myn bernetiid leit bidutsen 
ûnder de spinreagenfluezen fan de jierren 
De grize foarmen skimerje fan fierren 
Mei lijen ha’k de webben stikken lutsen’. 
“Handen werden er geschud, mensen keken elkaar eerst onzeker aan, 
namen een afwachtende houding aan. Maar dan ineens de blijdschap 
van de herkenning”. “Ik bin Gert en hy is Theunis; och heden ja, ik koe 
jim froeger ek al net út elkoar hâlde. “De dorpsrevue “Bûnte Flinters” trok 
’s avonds 1800 belangstellenden. De tent was tjokvol, diverse malen 
moesten stoelen gehaald worden, meer en meer moesten 
belangstellenden naar elkaar toeschuiven”. “Gistermorgen kwamen 
ongeveer 1500 mensen uit Oosternijkerk en omgeving bijeen in de tent 
voor de kerkdienst, waarin voorging ds. H.M.Cnossen uit Woerden, die 
gedurende de jaren 1942-1946 voorganger te Oosternijkerk was.”      RT 
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Hoe is it no mei ...... 

_________________________________________________________ 

 
We bin nei Broer Adema west.  
Hij wennet yn Boarnburgum(dat leit neist Drachten) en hat froeger de 
winkel hjir hân mei de formule 4=6. Dat wie in spaarsysteem mei 
segels: Uw vier gulden worden er zes, fandêr. Hij is yn Nijtsjerk kaam yn 
1956, doe wie er twa jier. Syn heit (Romke) en mem (Corry) hienen doe 

in winkel op de lyts ein. Dy 
hienen se kocht fan 
Teakele Soepboer mar dat 
hûs is no ôfbrutsen. Letter 
binne se ferhúze nei de 
buorren alve en dêr is er 
opgroeid mei syn suster 
Afke.  
 
Broer is letter troud mei 
Jopie en se ha de winkel 
oernaam. Romke en Corry 
ha doe in winkel kocht yn 
Ternaard. Broer fûn it wol 
gesellich yn Nijtsjerk mar 
hij wie altyd al gek mei 
bisten dat doe ha se in 
bistewinkel krigen yn 
Zevenaar. Der die hij im- 
en export fan dierenpark 
bisten oer de hiele wrâld, 

dus hij hat oeral west. Letter binne se dochs werom gien nei Drachten, 
dêr wenne it better en dêr hat er noch twa winkels hân.  
No wurket Broer yn Grou mei 
jong dementerenden en dat 
jouwt him in soad foldwaning. 
Broer en Jopie binne bij 
elkoar wei en se ha trije bern 
(Aly, Romke en Corry) dat 
Broer wennet allinnich en dat 
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foldocht him poerbêst. 
De fraach om de leukste oantinkens fan Nijtsjerk: dat wienen in hiele 
soad mar somtiden wie it wol bekrompen en dat wie minder moai 
fansels mar toch hat er wol werom wollen. It is wol lyts fansels en de 
bern wenje ek yn Drachten, dat is ek gesellich, dat hij bliuwt der yn de 
buurt wenjen. Sa’n great plak dat went wol en dan wolst net wer oars.  

 
Fan Broer sels ha we dizze wurden noch krigen: 
Hy kin him drok meitsje oer de “voedsel en farmceutische industrie”. Der 
is hast gjin sûn iten te krijen, oeral sit sa folle troep yn om it mar 
goetkeap te meitsjen.100 jier lyn stoar 1 op ‘e 8000 oan kanker no 1 op 
‘e 3. Doe gienen der in protte minsken dea oan hart en TB en sa, dat is 
no wol oars. Minsken krije jonger sûker, alzheimer allegear soarten 
allergien en gean sa mar troch. DDT mei net mear, mar der is wol wat 
oars op útfoun wat net minder skealik is, sit oeral wol op of yn. Plastyk 
yn tandpasta en krèmes, e-numers, sûkers, weet, kunstmatige 
swietstoffen, transfetten wat ûnder oare yn margarines, 
dieetmargarines, koekjes en sa sit. Smar mar gewoan boerebûter op 
bole is folle sûner dan dy saneamde sûne becel, it is echt fergif! Siik 
wurde wy der fan. Boerebûter, kokosoalje en oliifoalje is goed. Der 
spilet de farmaceutische industrie moai op yn, dy hat it leafst dat wy hiel 
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lang siik bliuwe meie en in protte medisinen frette meie. Want wy wurde 
mar âlder ommers... Wat ek in greate rol spilet is dat wy folle mear 
soargen (stress) hawwe dan froeger en alles mar moatte. Froeger 
wienen wy autonomer, is net mear sa. Binne in protte minsken dy 
soenen ris in  ‘empathietraining’ ha moatte. Skaalfergreating yn ‘e 
soarch, banken, ûnderwiis en plysje is der ek net better op wurden. Der 
troch ûntstean ek al dy graaiers dy ‘t wy mei  ús allen betelje moatte. 
Moat werom nei lyts. Soe de Berkshare wol yn Fryslân wol ynfoere 
wolle, wat dat is? Sykje dat mar efkes op op google. 
 
 
As lêste moatte wy witte dat Broer posityf is en dat is er!! 
Hy seit: “Bliuw mar gewoan, dêr hâlde je it it langste mei út!! 

 
Sytze 

 
 
Foto fan de 4=6 winkel oan de Buorren, mei der efter de âld skoalle
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Dagboek uit de oorlog- deel  2  
 

 

 

 
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".  Dit is deel 2 uit de serie 
 

14 november 1944 

Sneeuwstorm opgehouden. Nog wel zeer koud. Vanmiddag Andries M. 
Zwart op Langrouw door 3 Duitsers opgepikt en naar Dokkum gebracht. 

 

Volgende bericht gekomen: 

Oud minister Dr. H. Colijn is op 17 september 1944 overleden. Deze 
hoogstaande figuur zal door veel mensen, partijen en landen ter wereld 
veel gemist worden. 

 

15 november 1944 

Belangrijk nieuws: Door middel, en met behulp van de politie is Andries 
Zwart, die vastgehouden werd in Metslawier (en niet te Dokkum) 
ontsnapt. De zelfde dag is de gehele politiemacht van oost Dongeradeel 
onder water gegaan 

 

16 november 1944 

Bij Dokkum Jippe Roolvink (Broer) opgepakt door de Duitsers. Zijn 
kameraad Jacob Lemstra door de longen geschoten en zeer ernstig 
ziek. Voor diens leven wordt gevreesd. Verder nog Reitze Lemstra (een 
broer van vorige genoemd) eveneens opgepakt. 

 

19 november 1944 zondag: 

Vanmorgen werd er hier in het dorp schieten gehoord naar de kant van 
Dokkum. Later kwam bericht dat de gearresteerden (bovenstaande) 
ontsnapt zijn uit de Waag. Dit is zeker met schieten gepaard gegaan. 
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20 november 1944 

Vandaag geëvacueerde in het dorp uit Arnhem en s ’morgens vroeg 
rijden er wagens met witte vlag naar Dokkum om de vluchtelingen, die 
daar gisteren zijn aangekomen, af te halen. Om half tien komen de 
eerste wagens beladen terug. Ze brengen de bagage in het kunstmest 
pakhuis. De geëvacueerden zelf worden in de Ned. Herv. Kerk 
gebracht. Hier wordt hun door meisjes eten aangeboden. Dan worden 
ze geregistreerd en onderzocht, waarna ze door verschillende jongens 
naar hun kosthuizen gebracht worden. De gehele dag is het hierdoor 
druk in het dorp. Elk is nieuwsgierig om wat van deze mensen te zien.  
Wij zelf krijgen hier een kalme jongen van 14 jaar: Anton Otte. Zijn 
moeder en zusje van 15 jaar zijn bij Jac. W. Holwerda. 

 

23 november 1944 

Bij Marten Rispens was als evacuee binnengekomen een meisje van 17 
jaar met een kind van 11 weken. Dit kind is gisteren overleden en 
vandaag begraven. 

 

25 november 1944 

Op het ogenblik wordt er door de winkeliers en bakkers niet meer 
gevent. Daardoor staat vandaag en gisteren de winkel overvol en is het 
zeer druk. Er staan soms 10-11 klanten voor de toonbank. 

15 januari 1945: 

Duitsers houden huiszoeking bij R. Benedictus in Aalsum. Naar bericht 
wordt, werden er hier wapens gevonden. Te oordelen naar de activiteit 
zal dit wel zo zijn. Benedictus was zelf niet thuis, en zal ook wel niet 
meer thuiskomen. Zijn vrouw en kinderen konden na een paar dagen 
vastgehouden te zijn vertrekken. De knecht Geale Postma werd 
meegenomen naar Leeuwarden. 

 

16 januari 1945: 

Vanmorgen Duitsers in het dorp. Zij moesten naar Ds. Cnossen toe. 
Onderweg troffen ze Tjeerd D. Tilkema die bij Ds. Cnossen het hek 
uitkwam. Tjeerd T. zette het op een lopen. De Duitsers gingen hem 
direct achterna. Hij ontkwam hen echter tussen de huizen. Toen de  
Duitsers hem echter achterna gingen bij bakker S. Boersma over het erf 
en zo bij Jan Tilkema dwars over de reed, zagen ze Foppe Heeringa bij 
Tjeerd Van der Ploeg op het erf. Misschien in de waan dat ze Tjeerd 
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Tilkema voor zich hadden, schoten ze op Foppe en raakten hem in de 
arm. Ze namen hem mee naar Ds. Cnossen in de tuin en begonnen 
toen in deze zijn huis alles te onderzoeken. Hier moeten ze autobanden 
gevonden hebben naar men zegt. S ’middags kwam burgemeester 
Ykema met de auto, waarin Foppe en Ds. Cnossen met een Duitse 
soldaat als geleide, weggebracht worden. 

 

22 januari 1945: 

Het vreselijke bericht dat in Dokkum 20 personen zijn dood geschoten. 
Deze personen waren gevangen in Leeuwarden en al eerder van hier 
en daar opgehaald. Ze werden op een auto naar Dokkum vervoerd en 
in de omtrek van de Woudpoort in groepen van vijf dood geschoten. De 
lijken bleven liggen en mochten niet voor de andere dag  1 uur, 
weggenomen worden. De ontzetting in Dokkum e.o. over deze daad is 
groot, te meer daar er vijf bekenden bij waren n.l.: 

Ernst Meinsma van Nes (W.d.) 

Dr. Jarl Ruinen (Arts van Ee) 

Van Dijk (directeur postkantoor van Dokkum) 

Lourens Hulshof van Dokkum 

Geale Postma van Aalsum 

 

Wat zullen deze mensen nog gedacht hebben, de laatste ogenblikken 
voor hun dood, toen ze vanuit de gevangenis in Leeuwarden zó dicht bij  
huis, nog één maal onder de blote hemel mochten staan, te wachten op 
de kogel. Hun namen zullen nimmer vergeten worden. 

 

23 januari 1945 

Vandaag zijn de 20 personen in Dokkum begraven op de nieuwe 
begraafplaats. De naaste familie en leden van de kerkenraad mochten 
hierbij tegenwoordig zijn. 

 

27 januari 1945: 

Vannacht en vanmorgen een beste sneeuwstorm. Duitsers van 
Oostmahorn komen bij A. de Beer en onderzoeken daar het huis. Hij 
wordt beschuldigd dat hij wapens opgeborgen heeft en wordt 
meegenomen naar Oostmahorn. 

 

29 januari 1945: 
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Vandaag begint in ons dorp de Centrale Keuken. Dit komt uit de 
melkfabriek op het Steenvak onder Ee. Hoeveelheid per persoon is 1 
liter. Het eerste maal vandaag is snert. 

 

31 januari 1945: 

Na een lange winter eindelijk dooiweer 

In Dokkum verscheidende personen opgepakt door de Duitse bezetting 
en gevangen gehouden. 

 

Bericht dat Ids de Beer (broer van bovengenoemde Anne de Beer) 
aangeschoten is door Duitse soldaten. Hij is naar Leeuwarden 
vervoerd. 

 

1 februari 1945: 

Vanavond even voor 8 uur is Anne de Beer weer losgekomen uit 
Oostmahorn. 

 

2 februari 1945: 

Bericht gekomen dat Ids de Beer aan de bekomen schotwonden in 
Leeuwarden is overleden. 

 

2 februari 1945: 

Vandaag paardenvordering voor oost-Dongeradeel te Dokkum. Alle 
mensen gaan met hun paarden heen. Niemand durfde thuis te blijven, 
vermoedelijk mee door de schrik van de laatste dagen. De mannen 
moeten met de paarden naar Dokkum, en de mensen die ze kwijt 
moeten, moeten ze naar Buitenpost brengen s ’Morgens vroeg 
vertrokken ze, en s ’avonds om circa 8 uur kwamen ze weer thuis 

 

3 februari 1945: 

Vandaag blijkt, dat gisteren 15 paarden uit ons dorp gevorderd zijn. 

 

5 februari 1945: 

Duitse soldaten te Metslawier en later te Morra en Lioessens. In 
Metslawier meester Jousma, Sijtsma (klerk bij notaris Brons), Bakker 
Krol en Anne H. Meinema. In Lioessens J. Bos en Van der Velde. 

 

6 februari 1945: 
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J. Bos en meester Jousma weer vrijgelaten (3 dagen later) 

 

9 februari 1945: 

Vanaf vandaag stroomloze uren 

Even dagen  

5-7 uur stroom 7-12 uur zonder 

12-17 uur stroom 17-22 uur zonder 

22-5 uur stroom 

 

Oneven dagen 

5-7 uur zonder 7-12 uur stroom 

12-17 uur zonder 17-22 uur stroom 

22-5 uur zonder 

 

4 t/m 10 februari 1945 

De gehele week worden er verscheidene mensen opgehaald in Dokkum 

 

12 februari 1945 

Weer verschillende personen in Dokkum opgehaald 

De gehele Kweekschoolbuurt werd afgezet en verschillende mannen 
meegenomen. Ook Yme Sijtsma. Hij werd uit zijn schuilplaats 
weggehaald 

 

14 februari 1945: 

Behalve de veehouders, worden vandaag alle huize van de elektrische 
stroom afgesneden. De huizen werden afgesneden door de zekeringen 
uit de palen weg te nemen. Elk zit dus zonder licht. 

 

15 februari 1945: 

Ieder in het dorp legt een stukje koperdraad in de plaats van de 
uitgehaalde zekeringen. Hierdoor komt de verbinding weer tot stand. 
Overal brand weer elektrisch licht 

 

16 februari 1945: 

Vanmorgen Sake naar Aalsum vertrokken waar hij voortaan zijn intrek 
neemt bij Oom en Tante. Hij heeft zijn huis verkocht aan S. Zijlstra. 
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Het hele dorp is weer stroomloos, nu door afsluiting in de transformator. 
Dit zal wel als straf bedoeld zijn voor de zelfaansluiting. 

 

19 februari 1946 

Ca. 25 nieuwe evacuees in het dorp aangekomen. Deze komen uit 
Limburg en komen door Duitsland hierheen. Hoewel ze langer 
onderweg zijn geweest, zien er over t ’algemeen netter uit dan de vorige 
evacuees. 

 

Terwijl de evacuees aankomen  buldert de lucht als nooit te voren van 
zwaar geallieerde vliegtuigen die naar Duitsland gaan te bombarderen. 

 

23 februari 1945: 

Vandaag ca. 20 kinderen uit Utrecht hier aangekomen. Ze werden met 
twee wagens uit Dokkum gehaald in de stromende regen. Deze 
kinderen worden uit de stad, wegens honger, naar het platteland 
gezonden. Dit wordt geregeld door commissies 

 

Zaterdag 24 februari 1945: 

Vanmiddag O.  Bordt uit Amsterdam aangekomen met bakfiets, waarin 
Mieke en Vera zaten. Deze zullen, wegens de noodtoestand in 
Amsterdam, hier blijven. Mieke bij ons en Vera bij Jac. J. Kingma. Bordt 
zelf zal maandag weer vertrekken 

 

Zondag 25 februari 1945: 

Vanmorgen vroeg ca. 400 Duitse soldaten in Dokkum aangekomen. 
Deze nemen hun intrek in huizen die de vorige week al voor dit doel 
ontruimd moesten worden. Vooral huizen vooraan in Dokkum en 
achteraan bij de Woudpoort trof dit lot. De soldaten begonnen direct bij 
deze huizen en op het Bolwerk rond Dokkum te graven, denkelijk voor 
verdediging. 

 

Woensdag 28 februari 1945 

Met ingang van 1 maart verklaart Turkije aan Duitsland en Japan de 
oorlog 
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25 Jier Lyn 
yn de 

Doarpsskille 

 

 
 
 
 
 
 
BOLLINGAWIER HAD WEER ZIJN BUURTAVOND! 

 

Ook dit jaar werd er weer een buurtavond gehouden op 

Bollingawier. Iedereen had een stencil thuisbezorgd 

gekregen, met de mededeling om op 12 september om 

8.30 uur aanwezig te zijn in de keet bij Eppie 

Weidenaar, kopjes en glazen meenemen (omdat de 

meesten een hekel aan werk hebben ná een buurt- 

avond!). Met elkaar elkaar werd de keet 

zaterdagochtend gezellig ingericht met slingers en 

bloemen, tafeltjes en stoeltjes: niets ontbrak, dus 

het feest kon beginnen.  

Om half negen werd iedereen welkom geheten door de 

voorzitter: Eppie Weidenaar. 

In het bijzonder werden onze nieuwe buurtbewoners 

genoemd: het zijn Meindert en Atje die in het huis 

wonen waar Carla voorheen woonde. 

De familie Schilperoord ging naar Metslawier en de 

nieuwe bewoners van dit huis zijn Adolf en Froukje. 

Het programma werd nog even doorgenomen en hierna 

kreeg de secretaris het woord. Onze secretaris André 

Koopman vertelde wat voor bijzonderheden er dit jaar 

weer waren geweest. Daarbij werd natuurlijk de 

broccoli-teler niet vergeten. Volgens de secretaris 

werden alle nieuwsbladen gehaald. Het Algemeen 

Dagblad schreef: ”De grootste broccoliteler zit in 

het  Noorden van Friesland, in het kleine plaatsje 

Bollingawier. Boer AEbele hoeft dit jaar niet 
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zwoegend met de hand de broccoli te oogsten, want dit 

gaat nu machinaal”, aldus het AD. We zijn dan ook 

benieuwd naar wat er volgend jaar weer in de kranten 

staat.  

Tia Hoekstra is voor haar studie naar Eelde ver- 

trokken en Durk Terpstra studeert nu in Groningen. Na 

nog wat verdere mededelingen kreeg penningmeesteres 

Minke van der Wagen het woord. Het viel gelukkig mee 

met de financiën en we hadden nog een mooie cent 

over.  

De voorzitter bedankte beide sprekers en was blij dat 

de penningmeesteres bij de Rabobank werkt, immers de 

financiën hadden er nog nooit zo goed voorgestaan. Na 

wat koffie gedronken te hebben, kregen we een stencil 

en moesten daar 37 spreekwoorden uithalen. Dit viel 

toch nog niet mee. Voor de winnaar was er een 

prijsje.  

Ook ontbrak de dia-kwis niet, die was gemaakt door 

Rik Krijgsman. We moesten raden, wie of wat er op de 

dia stond. Drievierde deel van zo’n dia was afgeplakt 

en er was dus maar een klein gedeelte zichtbaar. Op 

deze manier herkende je jezelf niet meer. Ook hier 

was weer een prijsje aan verbonden. We zagen ook nog 

wat dia’s van de winter op Bollingwier en van de 

ijzel. Het waren prachtige dia’s.  

Na iedereen verzorgd te hebben van wat vocht en wat 

eten, werd aan bingo gedaan. Dit spel werkt op ieders 

zenuwen, de een roept nog harder “BINGO” dan de 

ander. Dat leidt tot vele valse bingo’s. Durk 

Weidenaar en Jeroen Koopman gingen met een prijs naar 

huis, dat heeft waarschijnlijk te maken met 

concentratie en rust. Het tuidersbedrijf Sikkema 

stelde groene bloemkool beschikbaar.  

Voorzitter bedankte iedereen en wie wilde mocht nog 

(tot in de kleine uurtjes) blijven. 

        S.W.-vd V. 
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Het Dartseizoen 2011/2012 is alweer een paar weken afgelopen en de 
teams zijn inmiddels begonnen met de zomercompetitie van 2012. 
Hierbij konden we twee nieuwe leden verwelkomen, namelijk Suhas 
Dijkstra en Henk Hiemstra. Deze beide darters zullen, in het nieuwe 
seizoen 2012/2013, het derde team gaan versterken. 
 
De drie teams van Dartclub Easternijtsjerk zijn elk in hun eigen divisie 
op verschillende plekken geëindigd in de competitie, welke hieronder 
kort zijn samengevat. Wilt u meer weten over de standen en uitslagen, 
kunt u deze terug vinden op de website www.fdb.nl. 
 
Easternijtsjerk 1 – Plaats 4 
Easternijtsjerk 2 – Plaats 6 
Easternijtsjerk 3 – Plaats 10 
 
Sinds een aantal weken zijn we begonnen met de onderlinge 
zomercompetitie, welke dit seizoen in een nieuw jasje is gestoken door 
Ate Heeringa. 
We spelen nu de hele zomer elke dinsdagavond in het café ‘t Hoekje  
met een premierleague en een 1ste Divisie, waarin gepromoveerd en 
gedegradeerd kan worden. De strijd is volop bezig en zeer spannend.  
U kunt alle uitslagen in de gaten houden op onze eigen 
zomercompetitie-website: www.dce.webklik.nl. Er is ook een 
gastenboek, waar reacties natuurlijk zeer welkom zijn. 
U  bent natuurlijk ook van harte welkom om de spelers persoonlijk aan 
te komen moedigen elke dinsdagavond, de wedstrijden beginnen om 
20.00uur 
 
Wegens de onderlinge zomercompetentie is er deze keer geen speler 
uitgelicht. De volgende keer hopen wij de grote winnaar te interviewen 
voor de Skille.    

         WE 
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Leeuwarden  

Ruim 19 jaar geleden kwamen wij als volkomen vreemdelingen in 

Oosternijkerk wonen. Als westerlingen met geen enkele band of binding 

met Friesland emigreerde wij naar jullie mooie dorp. Wij voelden ons 

van af het begin op ons gemak en in de loop van de jaren zijn we een deel 

van jullie gemeenschap geworden. Wij danken hierbij vele van jullie 

voor de vriendschap en welkom gevoel dat we in de loop van de jaren 

hebben mogen ontvangen. We zijn met een dubbel gevoel uit 

Oosternijkerk vertrokken met het oog op onze leeftijd en onze toekomst. 

Maar Leeuwarden ligt niet in een ander werelddeel. We wensen 

Oosternijkerk met al zijn bewoners het aller beste en nogmaals bedankt 

voor al de mooie jaren. 

                                          Peter en 

Jeanne van den Bemt  

                    

 

 
_______________________________________________________________ 

 

MoaiSa sluit per 9 juni (om 15.30 uur). 

 
Op zaterdag 7 juli is de opheffingsuitverkoop 
met hoge korting. (van 10.00 tot 17.00 uur) 

Kom gezellig langs, er zijn zitjes in de tuin en 
kas en er is koffie en thee met wat lekkers. 

 
Ropsterwei 8 

 

Van Harinxmaplein 133 
8931 DN Leeuwarden 
Nederland 
Tel. : 00-31-(0)58 3010678 
Email. 

petrusvandenbemt@gmail.com 
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Gymvereniging SSS 

 

Het is al bijna vakantie maar toch zijn we 
nog druk bezig.  Bevrijdingsdag hebben  
we met de drumband meegelopen, alle- 
maal hadden we een rood shirt aan en pompoenen in de hand, het was 
een groot feest!  We hebben ook weer meegedaan aan de avond 4-
daagse. We liepen elke avond 5 km met z’n allen. Deze keer zat het 
weer erg mee, het was perfect wandelweer. Gelukkig waren er elke 
avond een aantal ouders die de 2 groepen begeleiden.  Er waren zelfs 
5 kinderen die maandag en woensdag  10 km hebben gelopen. De 
laatste avond kregen ze allemaal een roos en een medaille voor deze 
geweldige prestatie! 

Helaas moeten we voor de B.O.M. [bewegen op muziek] op 
donderdagavond een andere instructrice zoeken. Als je iemand kent of 
weet die het wil overnemen dan horen wij het graag. 
De streetdancegroep gaat optreden tijdens de dorpsreünie van 
Oosternijkerk. Hoe dat er uit gaat zien weten we nog niet, dan moeten 
jullie allemaal maar komen kijken.                            Groeten het Bestuur 
 
GEZOCHT!!!             INSTRUCTRICE    B.O.M.        GEZOCHT!!! 
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__________________________________________________ 

 

 

 

 

Het kaatsprogramma ziet er als volgt uit: 

 
Het kaatsbestuur heeft een telegraaf 
gekregen van oud dorpsbewoner 
Brand Hiemstra.  Deze heeft hij 
vroeger zelf gemaakt 
 

Hartelijk Dank. 

 
 
 

 

Datum Dag Partij Plaats Aanvangstijd

30-juni-2012 zaterdag Hoek en Wad/ W.Kuiper Oosternijkerk 13.00uur

4-juli-2012 woensdag federatie kaatsen alle jeugdt/m 16 jr Morra-Lioessens 18.00uur

6-juli-2012 geen kaatsen i.v.m K.N.K.B op zaterdag

7-juli-2012 zaterdag K.N.K.B jongens A en B 10.00uur

6-juli-2012 vrijdag Teatsen Kuiper/Wijtsma Oosternijkerk 18.00uur

7-juli-2012 zaterdag sportdag Morra/Lioessens

11-juli-2012 woensdag federatie kaatsen alle jeugdt/m 16 jr Ee 18.00uur

13-juli-2012 vrijdag Hovinga-Postma-Verbeek partij Niawier 17.45uur

14-juli-2012 zaterdag Ald Stjelp partij/Sport 2000 Oosternijkerk 13.00uur

18-juli-2012 woensdag afsluiting partij jeugd

20-juli-2012 vrijdag A.C Mol partij Niawier 17.45uur

20-juli-2012 vrijdag afd. wedstrijd jeugd t/m 16 jr Anjum 17.00uur

21-juli-2012 zaterdag Boerenpartij Oosternijkerk 13.00uur

26-juli-2012 donderdag vrijgezellenpartij Oosternijkerk 17.30uur

28-juli-2012 zaterdag Dongeradeel partij Anjum 9.00uur

17-aug-2012 vrijdag garage v/d Meulen partij Niawier 17.45uur

18-aug-2012 zaterdag jeugdmiddenstandspartij Oosternijkerk 13.00 uur
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____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Zoals gewoonlijk spelen we in de competitie in twee klassen, t.w. een A 
en B klasse. Ook spelen we ieder seizoen tegen de buurtdorpen NES 
en Paesens-Moddergat.  
Maandag 21 Nov. hebben we thuis gespeeld tegen Nes. 
Uitslag  8-6 gewonnen,   
Woensdag 30 nov uit tegen Paesens-Moddergat, 
Uitslag  10-4 verloren,  waarna de returns 15 Febr. uit tegen Nes, 
uitslag  5 - 9.   Dus totaal  17 – 11 gewonnen. Wisselbeker in 
Oosternijkerk. 
Maandag 27 febr. hebben we thuis tegen Paesens Moddergat 
gespeeld, uitslag  5-9 verloren, dus totaal  19-9 verloren, wisselbeker 
voor Paesens-Moddergat. 
 
Competitie: 
Na een spannend en sensationeel slot is in de A klasse  Kampioen 
geworden Thomas Schroor, 2e  Foppe Heeringa en 3e Bote Cuperus, 
Met allen 17 punten, vanwege de gemiddelden. 
Hoogste Serie was voor Foppe met 26 caramboles, Kortste Partij was  
Voor Ibo heeringa met 12 beurten. 
 
Uitslag B-klasse,  Kampioen is Fokke van der Weij, 2e Klaas Groen en  
3e Wietse Dijkstra.  Hoogste Serie voor Lolke Bergema met 17 
Caramboles. Kortste Partij voor Fokke vd Weij met 6 beurten. 
 
Tussendoor is er een halve competitie Bandstoten gespeeld ( zie 
uitslaglijst ) 
 
Maandag 16 April hadden we de slotavond met prijsuitreiking. 
Een bijzondere prijs was er voor Tsjalling Sloot, een beker met een 
traantje vanwege het onderaan eindigen van zowel competitie en 
bandstoten. 
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We kwamen om half 6 bijelkaar om een lekker hapje te eten, waarna er 
werd gebiljart voor deze slotavond.  Deze avond werd een B-klasse 
speler gekoppeld aan een A klasse speler. Het was een gezellige avond 
en voor herhaling zeker vatbaar. 
 
Hierbij de uitslag: 
Winnaarsronde 1e  Ibo en Anne, 2e Kees en Klaas 
Verliezersronde 1e Fred en Wietse, 2e Durk en Jan. 
 
Start van het nieuwe seizoen is traditioneel de eerste maandag in 
Oktober. Nieuwe leden zijn van Harte Welkom. 
 

Namens het bestuur,  L.B. B.C. T.S.  
 

 
De stand in de kompetitie    A-klas  is:

Oud seizoen

Speler Gesp Gew Rem Verl Punten Gemid gemidd

1 Thomas Schroor 13 7 3 3 17 72 75,44

2 Foppe Heeringa                        13 8 1 4 17 72 70,88

3 Bote Cuperus 13 8 1 4 17 64 65,39

4 Fred Wiersma 13 6 0 7 12 28 26,59

5 Durk Gardenier            13 5 0 8 10 54 51,06

6 Kees Hofman 13 4 1 8 9 40 38,14

7 Ibo Heeringa 13 4 0 9 8 46 47,20

8 Abe Visser                   7 4 0 3 8 45 46,48  
 

De stand in de kompetitie    B-klas  is:

1 Fokke Weij vd 14 13 0 1 26 20 24,29

2 Klaas Groen 14 9 0 5 18 21 22,73

3 Wietse Dijkstra 14 7 1 6 15 23 25,09

4 Anne Heide vd 14 7 1 6 15 16 15,71

5 Jan Bergmans 14 7 0 7 14 15 15,08

6 Lolke Bergema 14 5 0 9 10 28 27,76

7 Freerk Visser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   14 4 0 10 8 17 13,17

8 Tjalling Sloot 14 3 0 11 6 15 12,27  
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_____________________________________________ 
 
 
 
 

 
Het klaverjassen van dit seizoen zit er weer op. In Nes won een 
Oosternijkerker de wisselbeker en in Oosternijkerk was een Nessemse 
de beste klaverjasser.  

 
Uitslag Nes 
1 jan bergmans        34869 pnt 
2 ytsje b eelkema     34551 pnt 
3 jellie teitsma          34051 pnt 
4 jappie eelkema      33824 pnt 
5 gooitsen cuperus   33560 pnt 
 
Uitslag  Oosternijkerk 
1ytsje b eelkema       34170 pnt 
2 marten kooistra       33692 pnt 
3 syke visser              33323 pnt 
4 gooitsen cuperus     33295 pnt 
5 jan m visser             33105 pnt 
6 anne w dijkstra        33076 pnt 
7 wietze visser            33034 pnt 
8 jan bergmans          32973 pnt 
9 andries brouwer      32889 pnt 
10 jan allema             32402 pnt 
  
Het is de bedoeling dat we op 5 oktober weer in Oosternijkerk beginnen 
en 12 oktober in Nes. Aanvang beide avonden om kwart voor acht. 

 
Jan Bergmans   Peet Kuiper          Pier Braaksma 
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Meneer Swart 100 jaar! 
 

 

 
Burgemeester Crone is op woensdag 30 mei op bezoek gegaan bij 
meneer Swart om hem te feliciteren met zijn 100ste verjaardag. 
 
Geboren in Oosternijkerk 
De heer Jan Swart is op 30 mei 1912 in Oosternijkerk geboren als 
oudste zoon in een boerengezin. 
 
Liefde voor geschiedenis 
Na het behalen van zijn Gymnasiumdiploma in Leeuwarden is de heer 
Swart Indologie gaan studeren in Utrecht. Daarna heeft hij geschiedenis 
gestudeerd en is later geschiedenisleraar geworden. 
 
Boek uitgebracht 
In 1995 is bij de Fryske Akademy een boek van de heer Swart 
verschenen: In doarp yn de Noardeasthoeke. Easternijtsjerk tusken 
1740 en 1940. 
 
Drie kinderen, negen kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen 
De heer Swart heeft drie kinderen gekregen, negen kleinkinderen en 
zever achterkleinkinderen. 
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PUZEL - Legpuzel  
_________________________________________________________ 
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Ha jonges en fammen, in 
sudoko puzel foar jimme. It 
begjin is maklik, mar jim 
moatte der mar eefkes op 
stinne. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sukses dermei  
DH 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Advertentie Pier Braaksma
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REKLAME 
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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 
 

 
 
Juni 
30 Dorpsbarbecue bij dorpshuis de Terp 
 
Juli 
5 Redaksjegearkomste Skille  
6 Teatsen 
7 U.D.I. haalt papier op. Container naast dorpshuis 
8 UDI geeft concert om 16.00 uur in de Terp 
10 UDI geeft concert op Bollingwier 
21 U.D.I. haalt papier op. Container naast dorpshuis 
26 Vrijgezellenpartij kaatsen 
30 Begin bouwvak 
 
Augustus 
4 U.D.I. haalt papier op. Container naast dorpshuis 
18 U.D.I. haalt papier op. Container naast dorpshuis 
18 Jeugdmiddenstandspartij Kaatsen 
 
September 
1 U.D.I. haalt papier op. Container naast dorpshuis 
1 Fietstocht: Elfdorpshuizentocht Dongeradeel 
1  Laatste inleverdatum Oantinkens Oan Nijtsjerk 
3 Einde zomervakantie basisschool  
15 De reunyskille ferskynt 
15 Doarpsreuny Easternijtsjerk 
15 Geen oud papier inzameling ! 
29 U.D.I. haalt papier op. Container naast dorpshuis 
 
Oktober 
5 Doarpsklaverjassen in de Terp 
13 U.D.I. haalt papier op. Container naast dorpshuis 
22-26 Herfstvakantie l 
27 U.D.I. haalt papier op. Container naast dorpshuis 
 
 


