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Ferslach fan:  Ropta Boys, de Bernejister, 
  Drumband UDI 
  Sjong de Heare 
  Doarpshûs 'de Terp' 
  Dartclub, doarpsbelang 
Onze tijd in Oosternijkerk door ds. Schilder 
In ynstjoerd stik troch G. Elzinga 
In ferhaal en ferslach fan G. Cuperus 
Ús feste rubriken sa as: In bedrijf in beeld 
met Koudenburg Techniek, de boargerlike 
stan, in puzel, de paadwizer en de aginda. 
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Achte lêzers, 
In nij jier leit foar ús en ek de Skille is yn in 
nij jaske stutsen. In waarme kleur moast it 
wurde en de kar is op giel fallen. In bytsje 
waarmte kin we wol brûke, de timperatuur 
sakket aardich ûnder nul en de redens kin 
wer út it fet. It wurdt hast al wer gewoan 
om elts jier op redens te stean. De bern kin 
it fansels sa wol goed leare en it levert 
moaie plaatsjes op. Eartiids learden wij it 
reedriden op lytse beferzen sleatsjes bij ús 
pake en beppe.       --> 

Jannewaris                   159                Nûmer 1/ 2013 

Trijentritichste jiergong 

Yn dizze skille û.o.: 

Fan ‘e redaksje 

mailto:dholwerda@home.nl
mailto:doarpsskille@hotmail.com
mailto:anneke.weidenaar@gmail.com
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De houtsjes goed strak opbine en dan mar efter de stoel en mar 
probearje! Mei fallen en opstean. It liket no wol oft de bern allegear as 
follearde reedriders berne wurde. De houtsjes binne ferfongen troch 
Easygliders en noaren.  En ik seach yn in advertinsje dat de 
‘âlderwetske’ stoel yntusken ek al ferfongen is troch in ynklapber 
aluminium rekje. D’r sil wol in merk foar wêze, mar sa ferdwine d’r 
hieltyd mear fan dy eartydse gebrûken nei de eftergrûn. Oerol wurdt in 
oplossing foar betocht, mar oft it ek altyd better is… Sa’n stoel dy’t alle 
kanten útskowde en omkypte ast d’r net om tochtest, it hie ek wol wat. 
Nostalgy! 
Ek dizze kear is de Skille wer folt mei allerhande ferslagen,  in moai 
ferhaal fan Gerrit Elzinga en fansels de fêste rubriken. Sa hat Pieter 
dizze kear it bedriuw fan Marten Koudenburg yn byld. Anneke hat wer in 
‘stikje’ skreaun en d’r is in puzel fan Baudy. Dieta is einredakteur en sa 
hat elts syn fêste taak yn’e redaksje. 
 
Myn taak is ponghâlder en yn it nije jier dogge wij altyd in rekkentsje bij 
de Skille yn foar de lêzers om útens. Mar d’r binne altyd minsken dy’t al 
betelje foardat de Skille troch de bus falt en dat is fansels prachtich. 
Tige tank derfoar! 
 
De folgjende lêzers om útens ha al betelle: 
A. Kingma, Burgum 
A. van Driesum, Mitselwier 
Fam. Bruin-Blom, Renswoude 
 
Buertferienings: 
De Buorren 1 (2012) 
Langgrousterwei/De Terp (2012) 
Lytse Buorfinne  (2013) 
 
Ek ha we in bydrage krigen fan inkele ferienings: 
Drumband UDI 
K.V. De Lêste Slach 
Allegearre hiel hertlik tank foar jim stipe! 

 
Hjir en der stean noch wat rekkentsjes iepen oer 2012 fan 
buertferienings en advertearders, wol jim it efkes neisjen en sa gau as 
mooglik betelje! Alfêst tank! 
 
In pear noflike oerkes tawinske mei dizze Skille!    Tsg 
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Drumband UDI 

_______________________________________ 
 
 
 
Âld & Nij 

 
Fansels is d’r ek wer in ‘’update’’ fan’e Drumband yn’e skille, om jo, 
as doarpeling wer in bytsje ‘’up to date’’ te meitsjen oer de âlde én 
nije saken wêr’t wy yn 2012 mei dwaande west bin. Wy ha t drok hân 
yn 2012. Sa drok, dat wy net iens de tiid hienen om in ferslachje foar 
de lêste doarpsskille te skriuwen! We moatte dus in skoftsje werom, 
te begjinnen mei de âlderjûn. De âlderjûn wie ek dit jier wer in nije 
útdaging foar ús. By de ekspresje op skoalle wienen de learlingen al 
hielendal wei fan in âlde mars, de Stick Jokes (stokgrapkes). Dus 
op’e âlderjûn ha de bern in knap staaltsje showdrummen sjenlitten! 
De stokken fleachen de loft yn en soms foel d’r ris ien op’e grûn of 
waar d’r in foutsje makke, mar lokkich makke dat de Stick Jokes 
allinich noch mar grappiger! 
Dêrnei stie de reüny op’e planning. Dat wie in feestlik evenemint yn ’t 
doarp, en ek by de Drumband wie dat in grut sukses! Wiken fan 
tefoaren binne we yn’e boeken dûkt, en ha we ús âld-leden útnoege. 
Tiisdeis en Tongersdeis wienen wy dan te finen yn ’t lokaal, om te 
oefenjen foar de Reüny en om by te praten fansels! De âlde marsen 
sieten d’r noch goed yn by de leden, en ’t duorre dan ek net lang 
foardat se de smaak wer in bytsje te pakken hienen. De optredens dy 
dei wienen geweldich! Mei sa’n grutte groep op strjitte stean, en in 
pear pittiche marskes te slaan, dat wie om pikefel fan te krijen!  
 
Toen de Reüny noch mar krekt foarby wie, moesten we alwer drok 
oefenje foar ús sinterklaasoptreden. Mei ús 6 nije learlingen ha we 
drok oant oefenjen west op’e bongo’s en de nije lytsje klokkespellen. 
De dei sels hienen we dus in moai ploechje fan 12 man op’e strjitte. 
Allegear yn Sinterklaassfeer mei in swartepytepetsje op ha we de âld 
man binnenhelle. En in pear wiken letter wienen we noch yn’e 
sinterklaasstimming, want op ús oefenjûn kamen 3 learlingen mei in 
sjek oansetten! Se wienen dy dei derfoar as swarte pyt de doaren by 
del west, en se hienen in moai bedrach foar de Drumband ophelle! 
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Wy tankje derfoar alle minsken dy’t in bedrachje hjoen ha, en fansels 
ús 3 pytsjes. 
 
Net lang dêrnei wienen we alwer dwaande foar de ‘’winterfair’’. We ha 
oan’t pinda’s plakken west om fûgelkransen te meitsjen en wy ha 
troch ’t doarp west om sponsors te sykjen. Sponsort troch Attent 
‘Mook’, Kapper ‘Geartsje’, Schoonheidssalon ‘Nadine’, 
Schoonheidssalon ‘my Lifestyle’, Piet de Boer en Gebr. Zijlstra 
Metslawier  is d’r in ferlotting west. Oan’t ein fan’e dei wienen alle 
lotsjes en fûgelkroansen útferkocht! Een moaie manier om ’t nije jier 
yn te gean! 
 
Foar ’t nije jier ha wy in soad nijs yn petto. Sa binne wy dwaande mei 
in oantal nije ferskes, mei ús nije learlingen, en nije instruminten, dy’t 
se ‘’Boomwhackers’’ nimme. Fjidder sit ’t doarpsfeest d’r alwer oan te 
kommen, en foardat we ’t witte is t alwer Keninginnedei!  
Foar no, earst mar in lokkich en sûn nijjier! 

 
De Drumband. 
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____________________________________________ 

 

 
 
Allereerst even een korte terugblik op het afgelopen jaar.  
  
Op 19 juni 2012 hielden we onze jaarvergadering en tevens 
onze laatste koor avond. Na de zomer zijn we weer met frisse 
moed begonnen met de repetities. We moesten flink aan de 
slag. Op 15 december hebben we nl. een concert gegeven met 
2 andere koren die geleid worden door onze dirigent Henry 
Pickee. Dit concert is gegeven in Hardegarijp. De invulling van 
de avond was als volgt. 
Er was afwisseling van koorzang en samenzang. Elk koor gaf 
zijn eigen optreden en we zongen ook gezamenlijk een aantal 
liederen. Daarnaast hebben 3 leden van ons koor samen een 
heel mooi lied ten gehore gebracht.  De avond werd een groot 
succes. Er waren ongeveer 200 mensen aanwezig en we 
hebben dan ook veel fijne reacties gehoord. 
 
Op 24 december hebben we onze medewerking verleend aan 
de kerstnachtdienst, wat goed geslaagd is.   
 
Voor het komende jaar staat eerst op 1 maart a.s. de 
federatieavond in Dokkum op de agenda. Deze avond zullen 6 
koren hun muzikale talenten naar voren brengen. 
 
Tot zover even een kort verslag van de activiteiten van ons 
koor. 

  
A vd W 
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Op het moment van schrijven is het volop winter. Veel mensen denken 
aan schaatsen en misschien al over een elfstedentocht na en zijn 
waarschijnlijk nog niet met het dorpsfeest in juni bezig. Wij van het 
dorpsbelang wel!. We zijn al volop bezig met de voorbereidingen en 
willen jullie het globale programma in de dorpsskille van maart 
presenteren.   
In maart, op donderdag 14 maart om precies te zijn, houden we ook 
onze jaarlijkse ledenvergadering. In deze vergadering brengen we u op 
de hoogte van wat we het afgelopen jaar hebben gedaan en waar we nu 
zoal mee bezig zijn. Omdat er momenteel niet veel punten op de agenda 
staan ( er is weinig geld voor projecten en de nieuwbouw ligt helemaal 
stil) zal dit geen lange vergadering worden.  
We hebben daarom bedacht om een oude film van Oosternijkerk te 
vertonen, nadat we de agendapunten behandeld hebben. Met de reunie 
zijn in het dorphuis een aantal oude films getoond en dit was zo'n groot 
succes, dat  de zaal tijdens alle voorstellingen helemaal vol was. Reden 
om daarom na de ledenvergadering één van deze films te vertonen. 
Eind vorig jaar zijn de Burgemeester, de wethouders en onze 
dorpencoordinator bij ons op bezoek geweest. Zij komen eens in de 
twee jaar langs om van ons te horen wat er in Oosternijkerk allemaal  
speelt.  We hebben onze dringende wens voor snelheidsremmende 
maatregelen besproken bij de inritten van Oosternijkerk vanaf Nes en 
Paessens. Daarnaast hebben we gesproken over het woonakkoord dat 
de gemeente gesloten heeft met Thus Wonen, over verpauperde 
panden en hebben we de gemeente geinformeerd over het idee om een 
aantal plekken in ons dorp te markeren met informatiebordjes. Deze 
bordjes moeten de historie van ons dorp weergeven en willen we 
voorzien van historische foto's van die plek met bijbehorende informatie. 
De burgemeester en wethouders waren enthousiast over dit idee. Er is 
een werkgroep gevormd, bestaande uit Tirza van der Velde, Reinder 
Tolsma, en Jelle Wagenaar en Aukje Sikkema vanuit het dorpsbelang. 
Zij gaan de komende tijd met dit project aan de slag. 

     Dieta Holwerda
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Nieuws van dorpshuis de Terp. 
Wij als bestuur zijn erg tevreden over hoe het op dit moment gaat in de 
Terp. Ondanks dat er soms best wel eens iets mis gaat of beter gezegd 
niet helemaal goed gaat, blijft iedereen enthousiast zijn of haar diensten 
draaien en wordt men regelmatig bijgestaan door de gasten aan de 
andere kant van de bar. Hieruit blijkt dat iedereen zijn steentje wil 
bijdragen aan het voortbestaan van ons dorpshuis. 
Financieel beginnen we langzamerhand uit het dal te kruipen, maar er 
zullen kosten gemaakt moeten worden om het achterstallig onderhoud 
weg te werken.  Velen van jullie zullen gemerkt hebben dat er gaten in 
de vloer ontstaan van de berging, hier moet een nieuwe betonvloer in. 
Verder is de scheidingwand tussen de Miede en de berging van de gym 
nodig aan vervanging toe en hebben we besloten de vloerbedekking in 
de Jister en it Heechje te vervangen door een pvc vloer. Daarnaast zal 
hier en daar nog wat schilderwerk verricht moeten worden. 
Om het verenigingsleven van Oosternijkerk te ondersteunen hebben we 
een plan bedacht om de huurkosten van de verenigingen te verlagen en 
tegelijkertijd het aantal vrijwilligers te verhogen. De verenigingen 
hebben hier bericht van gekregen. 
Wel hebben we gemerkt dat de prijzen van de barverkopen, door de 
btw verhoging,  de prijsstijgingen in het algemeen en het uitstellen van 
prijsverhogingen, te laag zijn en aangepast moeten worden om een 
gezonde financiële toekomst te kunnen waarborgen. Wij hebben 
daarom besloten om  alle prijzen behalve die van koffie, thee en 
frisdranken tegen het licht te houden en waar nodig aan te passen. Dit 
heeft geresulteerd in de volgende prijslijst. 

koffie/thee € 1,20 

fris/sap € 1,20 

kleintje pils/malt € 1,60 

binnenl gedist € 1,60 

bier € 1,80 

buitenl gedist € 2,20 
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wijn/port € 2,20 

mix binnenl € 2,80 

mix buitenl € 3,40 

familie patat 4 pers € 5,00 

patat € 1,40 

frikandel € 1,40 

kroket € 1,40 

hamburger € 1,40 

bami/nasi schijf € 1,40 

kaassouffle € 1,40 

kip nuggets 8 st € 2,80 

mini snacks 8 st € 3,80 

loempia € 2,80 

kika stick € 2,80 

gehaktbal € 2,80 

kip schnitzel klein € 2,80 

frietsaus € 0,20 

ketchup/curry € 0,20 

joppiesaus € 0,20 

mosterd € 0,20 

satesaus € 0,40 

speciaal € 0,40 

beker frietsaus € 1,00 

beker pindasaus € 1,40 
 
Deze prijslijst gaat in op maandag 4 februari aanstaande en de prijzen 
van koffie thee en frisdrank zullen wij per 1 januari 2014 met 20 
eurocent verhogen. Verder hebben wij besloten om, net zoals vroeger, 
op zaterdagavond om 20.00 te sluiten. 
Het dorpshuis staat niet stil. Binnenkort organiseren we het 
kampioenschap sjoelen, een bingo, het lentematinee en onze 
vrijwilligers kunnen alvast de datum van 8 maart in hun nieuwe agenda 
zetten, want dan worden jullie vanaf 17.30 uur verwacht voor een 
gezellig avondje. 
Tot slotte willen wij iedereen bedanken voor de inzet in het jaar 2012 en 
jullie allemaal een gezond en gelukkig 2013 toewensen. 

Het bestuur van dorpshuis de Terp. 
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Kerkdiensten: 9.30 uur in ‘de Bining, de Langgrousterwei.  
Via de radio te ontvangen op 102.8 FM. 
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 

 
Kinderkerstfeest  

 
Tweede kerstdag 's morgens om 10.00 u. 
werd het kinderkerstfeest gevierd in “De 
Bining”. Er werd een musical opgevoerd. Dit 
was eigenlijk een vervolg op het 
adventsproject van de kindernevendienst. De 
musical was genaamd; het profetenkwartet.  
Het verhaal ging over een buurtsuper waar je 
bij iedere 25 euro aan boodschappen een 
kwartetkaart kreeg. In totaal waren er 32 
kaarten. De manager van de supermarkt had 
een bijzondere prijs bedacht voor de spaaractie. Als er een klant was 
die het spel compleet had, organiseerde zij een gratis kerstfeest voor 
alle klanten van de voedselbank. De gelukkige verzamelaar mocht daar 
dan ook bij aanwezig zijn. 
Er passerden verschillende personen de revue... 

 Jonkheer Pommerdom ( Anja); een deftige meneer, die altijd 
maar een ding kocht en daar dan wel 25 euro voor betaalde 
omdat hij beslist een kwartetkaart wou. 

 Miss Glamour (Janny) ; zo noemde ze zichzelf, altijd met haar 
uiterlijk en telefoon bezig 

 Mevrouw Schraalrasp ( Jannie) ; een dame die altijd naar 
koopjes op zoek was 

 Chantal (Baukje) ; cassiere, moest vaak zuchten, maar had een 
hartje van goud 

mailto:scriba-on@hotmail.com
../Users/Eigenaar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/2011/jackys@knid.nl
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 Mevrouw Argeloos ( Tineke) ; manager van de supermarkt, 
maakte zich niet zo snel zorgen 

 Wouter Goedbuik ( Henke) ; werkte in de super, at altijd heel 
veel kerstbrood 

 Het koor ( Maike, Nienke, Hilda, Renske, Willem, Gooitzen) ; 
zongen  liedjes tijdens de musical 

 
Na verloop van tijd, hadden de klanten 31 kaarten. Alleen de laatste 
was nergens te vinden. 
Toen bleek dat iemand van het personeel juist die kaart in een pakket 
voor de voedselbank had gedaan. De vinder kon hem geven aan een 
van de klanten, zodat het feest door kon gaan.  
Maar.... de vinder had nog een veel beter plan; ze wilde graag dat alle 
klanten erbij aanwezig zouden zijn.  
Uiteindelijk werd er dus met z'n allen kerstfeest gevierd. 
Eind goed.....al goed.....  
Ondertussen werd via de beamer het kerstverhaal over de geboorte van 
Jezus getoond. 
En natuurlijk ontbrak het gezamenlijk zingen van kerstliederen ook niet. 
Na afloop kregen alle kinderen weer een tasje met wat lekkers en een 
leuk boekje mee.  
 
Een hartelijke groet van de jeugdouderlingen. 
 
 

 
 
GEVONDEN 
VOORWERP 
 
Een zwaar verzilverde 
armband. 
Lag op het trottoir voor 
Langgrousterwei nummer 18. 
Eigenaar kan de armband 
afhalen van de Foeke Sjoerds 
Skoalle. 
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Hallo allemaal, 
Allereerst nog de beste wensen voor 2013!! 
Hier kunt u de belevenissen van de peuters lezen van de Bernejister. 
 
Na de welverdiende herfstvakantie maakten de peuters een mooie 
lampion voor de optocht van Sint Maarten. 
 
En daarna in de weken voor Sinterklaas werden er onder andere zwarte 
pieten en schoentjes geknutseld. Op 5 dec. verwelkomden alle kinderen 
Sinterklaas en de zwarte Pieten op het schoolplein. Hierna bracht 
Sinterklaas eerst een bezoekje aan de Bernejister. Het was een 
gezellige boel, er ging zelfs een zwarte Piet van de glijbaan. Nadat bijna 
alle peuters de Sint hadden begroet kregen de peuters lekker veel 
pepernoten en een fantastisch kado. 
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Daarna was het alweer snel kerstvakantie. Heerlijk 2 weekjes vrij. 
 
Wat de peuters in 2013 allemaal weer beleven kunnen jullie in de 
volgende Skille lezen!! 
 
Tot de volgende keer! 
 
Kijk ook eens voor verslagen en foto’s van de peuters op de website 
van de Bernejister. www.foekesjoerds-pcbodongeradeel.nl 
Voor vragen e.d. kunt u/jullie altijd contact opnemen met Afke 
Jongeling, haar telefoonnummer is 241918. Het bestuur bestaat uit 
Alice Klimstra (penningmeester/voorzitter), Maaike Westra 
(secretaresse), Pieter Leistra, Sjoukje van Driesum en Aletta Keegstra.  
 

 

Oprop foar jern! 
  
Ik mei wol graach breidzje en doch dat ek graach foar goede doelen. No 
bin ik op't heden oan't breidzjen foar Safe the Children, dat is in stifting 
dy't babypetsjes freget om de baby's te behoedzjen om 's nachts net te 
kâld te wurden.  
Ek soe ik it moai fine om dit jier it Glêzen Hûs yn Ljouwert net e ferjitten! 
(wy as Fryslan moatte fansels ek in goede opbringst hawwe!) Der 
besteane genôch ideeën foar mar dan moat der ek wat jern wêze! En 
dat moat it leafst net tefolle kostje want oars kinne we der neat oan 
fertsjinnje foar it Glêzen Hûs! 
  
Dat mei dit opropke soe ik freegje wolle as der ek minsken binne 
dy't earne yn'e hûs nog wat "fergetten" jern hawwe en der sa wol fan ôf 
wolle. Dan sil ik myn best dwaan om der wat leuks mei te dwaan en sa 
wat goede doelen stiipje te kinnen. 
  
Jo meie dit altyd by my bringe mar ik wol it fansels ek wol by jo 
weihelje!    
  
Alfêst freonlik tank! 
  
Marjan Boltjes 
till.nr. 242194 

http://www.foekesjoerds-pcbodongeradeel.nl/
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Hallo doarpsskille lezers, en toneel liefhebbers.  
Het nieuwe jaar zijn we weer  in gegaan, en graag willen we ook voor 
jullie een nieuw toneelstuk op de planken zetten.  Vanaf oktober zijn we 
hier al druk mee bezig. 
Dit jaar niet alleen weer een nieuw stuk, maar ook een nieuwe regisseur 
die bereid is ons toneel ploegje te begeleiden, te steunen en te leren 
ons beste beentje voor te zetten op het toneel.  Andrè Beeksma ,ook 
nog een oud medespeler voor ons, laat ons zien wat we in ons hebben  
en wat we met de tekst en de ruimte van toneel allemaal kunnen doen. 
Ook dit seizoen zijn het  weer  zeer verrassende en leerzame toneel 
avonden. 
Na de succesvolle uitvoerigs avonden van vorig jaar, waarin we veel 
hebben gelachen, genoten en veel toeschouwers mochten 
verwelkomen, hopen we dat dit jaar ook weer te beleven. De 
toneelbouwers zijn al een aantal weken druk bezig met de coulissen, 
wat dit keer niet een gemakkelijke opgave is. Ook onze toneel technicus 
is druk bezig, om met de lichten en geluiden weer een passend geheel 
te maken.  
We mogen jullie dan ook alvast een kleine omschrijving van ons blijspel 
verklappen, zodat jullie alvast een indruk kunnen krijgen waar we mee 
bezig zijn:   Het stuk heet: “Spitsoere op ‘e oerloop. 
De titel zegt al heel veel over het toneelstuk, want het speelt zich af op 
de overloop van de familie Frieswyk.  Daar zou het eigenlijk rustig en 
vredig moeten zijn, maar als snel word deze overloop gebruikt voor 
allerlei avontuurtjes. Van onverwachte bezoekjes tot wederzijdse 
bekentenissen.  
We hopen dat we jullie nieuwsgierig hebben gemaakt, en dat we jullie 
kunnen verwelkomen op  vrijdag 1 maart of zaterdag 2 maart om 
20.15 in ons dorpshuis “de Terp”. 

                                                   “De bûnte Flinters” 
Andrè, Durk, Sjoerd, Grietje, Bettina, Anne Wieb, Gea, Lolke, Bennie en 
Natasja. 
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Klas-Muoi 
 
Us Klas-Muoi wie ien fan de fjouwer bern fan Geart en Tryntsje 
Braaksma-Blom.  Myn beppe, Durk ‘e Tryn Rijpstra-Braaksma, de 
mem fan Johannes en Doede Rijpstra,  wie ek ien fan de 
Braaksma’s. Dan wiene der noch twa jonges, Sytse en Johannes 
Braaksma. Eartiids wennen se op Sippenburch, dêr’t no Durk 
Seepma wennet, oan de Mitselwiersterwei. Dêr stie doe in 
arbeidershûs by, dêr wenne it gesin yn. 

 
Johannes Braaksma dy’t by 

de boer wurke, moat yn syn jonge 
jierren in ûngemak hân ha mei in 
hynder dat op ‘e rin gie. Dat hynder 
rûn op it lân mei in eide efter him 
oan, dat doe’t er op ‘e rin gie, krige 
Johannes sa’n tine tsjin ‘e holle oan. 
It like earst wol goed mar hy is der 
letter dochs oan stoarn. Dat wie yn 
1916, hy wie 28 jier âld en noch 
frijfeint. By ús beppe yn ‘e hûs hong 
altiten in foto fan him neist it 
kammenet; dêr op koest de groeden 
yn ‘e holle goed sjen. 

 
Letter wenne it gesin op it Ald Tún, Aad Stolk hat dêr no in 

hok fan 
(makke), it 
wie in dûbel 
hûs. Pake 
Geart hie der 
in hok by en 
dêr siet er 

winterdeis 
flaaks yn te 
braken om 
noch wat 
fertsjinje te 

kinnen as er suver gjin wurk wie. By it braken hiene se foar de 
waarmte meast in lyts kacheltsje, in duveltsje neamden se dy, dêr’t  
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sjudden (ôffal fan it flaaks) yn stookt waarden. Dêr moat doe brân 
ûntstien wêze, mooglik hat pake Geart dat noch blusse wollen, yn 
alle gefallen is er by dy brân slim ferwûne rekke. Se ha him noch al 
nei it sikehûs yn Ljouwert brocht mar dêr is er twa wike letter  
ferstoarn, dat wie yn jannewaris 1913. 

 
 Sytse Braaksma, de oare soan, 
ek frijfeint bleaun, wie ek boere-
arbeider. Sytse syn grutte 
leafhawwerij wie de muzyk; dat sil hy 
fêst fan syn mem Tryntsje Blom urven 
ha, dy kaam út in muzikale famylje. 
Hy spile de bugel by muzykkorps 
U.D.I. en moat in earsten muzikant 
west ha. Soks hat Gerrit Jacobs 
Elzinga my alris ferteld, dy hie it wer 
fan syn heit Jabik Elzinga, sels ek in 
earsten muzikant en basspiler by 
U.D.I.  Neffens de ferhalen moat it wat 
in stille man west ha. 

 
Letter rekke er siik, hy hie it oan ‘e nieren. Us mem fertelde 

dat hy it net malik hân hat, dikke fuotten en dan it wetter net kwyt 
kinne; nierdialyze wied er doe noch net. As er him wat better fielde, 
spile hy wol op syn hoarn as mem as oaren lânskamen. It wiene 
meast ferskes dy’t goed yn’t gehoar leine, lykas dit refrein fan in 
bepaald ferske: 

“Klop, klop, klop, is des Heilands gebod 
Klop in geloven hier aan: 
Klop, klop, klop en wie klopt in geloof, 
Ziet de deur voor zich open gedaan” 

Ljibbe Weidenaar spile dat deuntsje noch wolris yn tsjerke op it 
oargel. As ik dan neist ús mem yn tsjerke siet, stompte se my, oant 
yn’t lêst oan ta, oan en sei se: “Syts-om”. Hy is stoarn yn 1946 en sa 
bleau Klas-muoi allinne oer want beppe Tryntsje wie yn 1911 al 
stoarn, noch fóár pake Geart. 

 
Klas-muoi is de iennichste dy’t ik kend ha, hja wenne noch 

altiten op it Ald Tún. Hja wie altiten dûnker yn ‘e klean. Ik moast der 
sa no en dan hinne te sok-passen, dy breide se foar ús. Se hie 
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meast al in heale sok klear, de 
breipinnen sieten der noch yn en dy 
heale sok moast ik oandwaan en dan 
fielde se my om de foet as alles goed 
siet. Broeken en jassen makke se ek 
foar ús; hja wie naaister fan har fak, se 
koe der de kost mei fertsjinje. Klas-
muoi is altiten frijfaam bleaun. 

Us mem sei altiten: “Wy ha in 
bêsten oan har hân, se hat in protte 
foar ús dien”. As it sokpassen dien 
wie, krige ik as jonkje altiten in apel 
mei, mar by de feart oankaam, belâne 
dy apel meast yn de feart want dy 
smakke nei kamfer, dat lei ek yn it 
kammenet dêr’t se de apel úthelle hie! Doe ’t wat âlder wie en ik har 
sa no en dan ris opsocht, krige ik in sigaret, it wite floeike wie bûnt 
fan brune plakjes: se sille wol damp west ha. Se bedoelde it goed, 
moast mar rekkenje. 

 
Myn âldere broers Nutte 

en Durk sieten letter as 
walfiskfarders op de “Willem 
Barendsz”. As se dan nei in hiel 
skoft wer thúskamen, kochten se, 
krekt as al dy oare walfiskjonges, 
in nije brommer foar ik mien f 
750,-. Dêr spruts Klas-muoi 
skande fan: “Se brûke dy 
brommers as boartersguod”, sei 
se dan, mar ja, hja hie har hiele 
libbe tige sunich wêze moatten. 

De foto hjirby fan de 
grêfstien, tichteby de yngong fan 
de tsjerke, lit sjen dat se dêr 
alletrije begroeven lizze. Klas-
muoi is stoarn yn 1965. 

Geart Cuperus 
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Grutte broer 
 
In pear wiken lyn ried ik allinnich yn ‘e auto. Dat hat foar dat je sels 
kieze kin hokker radiostjoerder je hearre wol. De radio stie op Omrop 
Fryslân, it fersykplaten programma, altyd wol gesellich om nei te 
harkjen. Se hiene it wakker oer in stelling dêr’st op reagearje koest. 
De stelling wie: Net sûn libje is foar eigen rekken. Woow.. As je dêr 
even goed oer neitinke, no, dêr sit mear oan fêst dan je op it earste 
each sizze soene en dat kin d’r ek noch aardich ynhakke.  Der  is 

fansels ien groep minsken wêr’t we fuort nei 
wize…de rokers ja. Ja, dat is dúdlik, roken is 
net sûn. Dat kostet net allinnich de rokers sels, 
mar ek de oerheid in protte jild. Dan ha we 
noch in groep, de drinkers, ja dy komme ek 
fêst yn oanmerking. Kostet ek it nedige. Mar 
d’r bin fansels noch folle mear dingen dêr’t wy 
ús liif mei fersmoargje. Tink mar even oan 
alles wat we nei binnen wurkje. We ha krekt in 

drege moanne achter de rêch wat dat oanbelanget. In protte 
pipernúten, sûkelarje, rollades, gebak, mear dan genôch fleis, iis, 
slachrjemme, noch mar wat sûkelarje ensfh. De measten fan ús 
koene wer boppe sêd. Lokkich kin we wer oan de gewoane dagelikse 
kost. Spitigernôch  mankeart dêr ek it ien en oar oan: ierappels mei te 
fette sju, te swiete toetjes, te swiete koekjes, sjips, pizza, patat, 
frikandellen...neam mar op. Net sûn allegear. Oant no ta hie dat net 
fuort gefolgen foar ús beurs, mar oan dy stelling te hearren sil dat 
feroarje. It liket my oars foar de soarchfersekeraar  net maklik om 
soks te kontrolearjen, hoe komme se derachter dat we net sûn libje? 
Hoefolle minsken roke, drinke en snobje stiekum? Miskien net alle 
trije tagelyk, mar dochs. Sels harren húsgenoaten witte it soms net, lit 
stean de fersekeraar. No dêr skynt al in 
oplossing foar te wêzen. Yn Amearika is 
in apparaatsje ûntwikkele mei deryn in 
tsjip dy’t alles registrearje kin wat in 
minske yt en drinkt. Dat ding is hiel lyts 
en kin trochslokt wurde. Op de ien of oare 
manier (dat snapte ik net allegear, te 
medysk) bliuwt dat ding yn ‘e mage sitten 
en slacht alles op wat foarby komt. No, 
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dat is net om ‘e nocht en wat is der dan wol net mooglik.  
It is foaral bedoeld foar de soarchfersekering. Dy kin de gegevens 
brûke om de preemje fêst te stellen. Wurdt it miskien dochs noch 
earlik berekkene, alhoewol….Al dy sûne en biologyske produkten 
binne faak djoerder. En wa kin dat wer better betelje? Just. Dêrneist 
betelje rokers en drinkers al ekstra oan de skatkist, dat moat we ek 
net ferjitte. Wa wit komme se yn oanmerking foar koarting op harren 
preemje. Hawar it wurdt d’r net makliker op foar ús allegear. Wy kin 
wol sizze dat we sûn libje, mar mei dat apparaatsje yn ús mage kin 
we se net mear foar de gek hâlde, ien kear yn de moanne wurde de 
feiten fan de tsjip ôflêzen en opslein ûnder ús eigen bsn-nûmer. Se 
kinne krekt sjen wat we mei de kryst hân ha en wannear d’r in jierdei 
te fieren wie. Dus oan it ein fan it jier komme mei ien druk op ‘e 
knop alle yt- en drinksondes út de kompjoeter rôljen en in pear 
wiken letter krije we de rekken yn ‘e bus. Betelje! Miskien dat it ek 
wol ris in moanne mei falt, bygelyks dizze moanne jannewaris, in 
protte minsken wolle wat oan ‘e lijn dwaan en prebearre wat sûner 
te libjen. No soks mei dan ek wol beleane wurde fyn ik.   
No’t we it dochs oer it lijnen hawwe, ek diëtistes kinne mei soks út 
de fuotten. Miskien kinst dat apparaatsje wol ynstelle en jout it lûd 
as d’r wat ferkeards foarby komt. Sit je krekt even lekker te slinen, 
begjint dat ding te piipjen. No dan hâld je wol op. Tink ris ta dat je  in 
gearkomste ha en der wurdt traktearre,’ nee’ wol je net sizze (krij je 
te hearren: dochst wer oan de lijn?!), dus ite mar en even letter ha je 
dat gepiip wer. Shit. Miskien is in trilfunksje better. No dêr moat se 
noch mar even oer neitinke. Mar safier bin we noch net wol ‘k 
leauwe, pas nei 2020 wolle se hjir mei oan de gong. It begjint 
trouwens wol te lykjen op Grutte Broer-dy’t-ús-yn-de-gaten- hâldt, 
fyn jim ek net? Se sil ek goed beslein te iis komme moatte, wol se 
dit d’r troch krije. D’r sil noch hiel wat tûkelteamen wêze. Mar ik 
sjoch ek wol wer foardielen, wat te sizzen fan de stugge drinker dy’t 
de oare deis wer fan neat wit. Hy kin miskien mei syn eigen skenner 
ôflêze hoefolle hy krekt dronken hat en wit dan foar de folgende 
kear wannear hy better stopje kin. Of sels even skenne hoefolle 
kaloryen ast al hân hast, miskien kin it noch wat lije. En hast dy 
pillen no al hân? Lekker maklik dochs?  Mar even ôfwachtsje.         

 
AWB 
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BIB  - Koudenburg Techniek 
 

_____________________________________________ 
 
 
 
Deze keer ben ik bij Marten Koudenburg langs geweest om een kleine 
impressie te geven over Koudenburg Techniek. 
Marten woont samen met Miranda en dochtertje Marije ( 15 augustus 
2012 ) aan de T. Jellesstrjitte in Wierum. Voor alle duidelijkheid, Marten 
is met zijn bedrijf gevestigd aan de Grienewei in de achterste loods van 
Van Driesum.  
 
Toen Marten in Gaasterlân woonde, ging hij op de brommer langs een 
aantal bedrijven: een jachtbouwer, een loonbedrijf en een 
mechanisatiebedrijf. De eigenaar van het mechanisatiebedrijf zei tegen 
hem, dat hij ’s avonds nog maar even langs moest komen. Vandaar dat 
Marten in het mechanisatievak rolde, maar als het balletje iets anders 
was gerold werkte hij nu misschien aan een megajacht voor één of 
andere oliesjeik.   
 
Toen Marten ongeveer 20 was verhuisden zijn ouders naar Wierum, 
Marten zocht in deze periode een stageplek en ging langs bij Gosse 
Veenma en Anne van Driesum. Maar helaas, beide heren zaten op de 
beurs in Zuidlaren. Anne belde naar aanleiding van Marten zijn 
bezoekje terug en hierdoor had hij een stageplek voor drie maanden. 
Uiteindelijk werkte Marten na deze stageperiode nog 9 jaar bij Anne van 
Driesum en daarna nog 3 jaar bij Mijno van Dijk.  
Grappig detail is dat Marten in zijn stageperiode samen met een 
uitzendkracht de spanten van de loods, waarin zijn bedrijf nu gevestigd 
is, heeft gemaakt. 
Toen duidelijk werd dat Mijno van Dijk met het mechanisatiebedrijf in 
Oosternijkerk zou stoppen, heeft Marten zijn conclusies getrokken en is 
op zoek gegaan naar een andere werkgever. Hij heeft vervolgens nog 
ongeveer twee jaar bij de onttinningsfabriek in Leeuwarden gewerkt, 
waarvan 1 jaar in deeltijd. Ook voor dit bedrijf ontwikkelde hij diverse 
nieuwe apparaten, waardoor er efficiënter gewerkt kon worden. Eén 
daarvan is een 18 meter lange transportbaan, deze verwerkt maar liefst 
55.000 ton per jaar. 

Bedrijf 
in 

Beeld 
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In 2006 is hij gestart met 
zijn bedrijf. Marten kocht 
een vrachtauto en plaatste 
hierin alle machines en 
apparaten die nodig zijn 
om de werkzaamheden 
optimaal uit te kunnen 
voeren. Het is echt teveel 
om op te noemen, om 
maar enkele items te 
noemen: een 20 tons 
werkplaatspers, 30 kw. 
generator, magneetboor-
machine tot 50 mm, een  Serviceauto Koudenburg techniek 
afkortzaag, een freesbank, een draaibank, enz. In totaal zit er 10 ton, 
jazeker 10.000 kg!!!! gereedschap en machines in de vrachtauto van 
Koudenburg Techniek, kortom menig mechanisatiebedrijf zou jaloers 
kunnen zijn op deze rijdende werkplaats.  
  

De serviceauto zit bomvol gereedschap 
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Maar ook in de werkplaats aan de Griene Wei is bijna geen nee te 
koop. Hier staat o.a. een 50 tons werkplaatspers, een 2-tons werkplaats 
kraan, een Pinacho Teach-in draaibank en nog vele andere machines. 
Ook beschikt Koudenburg Techniek over een zeer compleet 
onderdelenmagazijn. Als Marten niet over een specifiek onderdeel kan 
beschikken, is de kans groot dat hij het onderdeel ter plekke kan 
maken. 
 
Zijn klantenkring bestaat veelal uit akkerbouwers, loonwerkers, maar 
ook schoonmaakbedrijven en gevelreinigers. Hij heeft o.a. voor 
Zuidema rioleringswerken nieuwe producten ontwikkeld.   
 
Ook heeft Marten een kauwgom verwijderaar ontwikkeld voor 
straatwerk reiniging, deze machine heeft een maximale werkdruk van 
maar liefst 350 bar. 
Ter vergelijking: een normale waterkraan heeft 3 tot 4 bar. 
De watertemperatuur is maximaal 135 graden, deze machine 
functioneert zonder chemicaliën. Inmiddels wordt er ook een dergelijke 
kauwgom verwijderaar gebruikt in Stavanger, Noorwegen. 
 

  
 
De straatreiniger met kauwgom verwijderaar, geproduceerd en 
ontwikkeld door Koudenburg Techniek. 
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Natuurlijk zit Marten nooit stil en is hij continue bezig met het 
ontwikkelen van nieuwe machines, zijn meest recente project is een 8 – 
rijige pootmachine voor de broccoliteelt.  
 
Tenslotte heb ik Marten de volgende vragen voorgelegd: 
1. Favoriete hobby   - ontwikkelen van nieuwe  
     producten 
     - motor rijden 
2. Favoriete muziek   - Ilse de Lange 
3. Favoriete auto   - Toyota Landcruiser 
4. Favoriete maaltijd   - macaroni 
5. Mooiste plekje   - omgeving Bakkeveen 
6. Mooiste plekje Oosternijkerk - Berchhuzen Bollingawier 
7. Lelijkste plekje Oosternijkerk - niet noemenswaardig 
8. Favoriete drankje   - biertje 
9. Toekomstdroom   - een eigen plekje met ruimte voor  
       een loods en een weiland voor  
       Miranda haar paarden. 
 
Bescheidenheid siert de mens, dit is zeker van toepassing op Marten, 
het is in ieder geval duidelijk dat Koudenburg Techniek veel meer in 
petto heeft dan menigeen zou denken. 

PJH 
_________________________________________________________ 

 

Activiteiten dorpsbelang  voorjaar 2013 
 
* 27 maart  paaseieren verven  
De kinderen van de basisschool krijgen twee weken voor pasen een 
briefje mee met de informatie. De eieren worden op school geverfd en 
door het dorpsbelang beoordeeld. De eieren worden vervolgens bij Piet 
de Boer in de etalage uitgestald. 
* 30 april  koninginnedagactiviteiten 
Na de optocht met muziek en drum door de Buorren is er koffiedrinken 
in het dorpshuis en zullen we voor de kinderen activiteiten bij de Terp 
en in het plantsoen organiseren. (geen vrijmarkt). 's Middags is er 
traditoneel een autopuzzeltocht. 
* 13-16 mei  avond vierdaagse 
* 27-30 juni  dorpsfeest 
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REÜNY – 2012 – EASTERNIJTSJERK 
 

Wiken yn’t foar kaam buorman Pope al by my: “Hoe dogge wy it 
mei it fersieren fan de buert as der dy Reüny is?” Dêr wie troch de 
kommisje om frege. Wy ha mar besluten om ien kant fan de wei de 
peallen yn de grûn te setten en dan allinne de flachjes op te 
hingjen, oars hiene wy ek noch ferljochting der by, mei de 
doarpsfeesten. 
Freedtemoarns giene wy los, de peallen fan de souder en yn ‘e 
grûn en doe de flachjes, mar dy wiene nearne te finen. Pope sei: 
“Dy binne by jim op souder kaam, dêr bin ik wis fan. Ik ha se net.” 
Dat wy de hiele souder oer de kop, mar neat te finen! Dêr kaam 
Pope wer oan: “Ik ha se al, se leine efter in grutte doas!” Doe wie it 
gau klear en foar tolven hong it spul al. 
 
Sneontemoarns 15 septimber: Reünydei. 
Foar njoggenen kaam ús Gryt der al oan, wy soene tegearre 
hinne. Wy by it doarpshûs del oer in moaie flakke brêge de tinte 
yn. Wy krigen in tas mei dêryn in tsjûke doarpskrante, De 
Doarpsskille, en wy krigen in nammekaartsje dat wy foar elkenien 
herkenber wiene. 
By de earste de bêste tafel giene wy sitten mei in bakje kofje en in 
stik gebak. Doe’t ik wer nei ús Gryt seach, wie dy al drok oan’t 
praten mei de minsken dy’t by ús oan tafel sieten: wy sieten 
midden yn de famylje Wiebe’ Bet (de Vries). Alle bern wiene der 
mei oanhing! It die bliken dat Sjoerd de Vries neist my siet, ik 
seach it earst net mar doe kamen de ferhalen los, ek syn susters 
Jeltsje en Betty (de oare nammen binne my ûntsketten!) rekken 
goed op dreef. 
Ik seach de tinte ris oer en doe seach ik in dûnker kleurde man en 
ik tocht: “Dat sil de famylje Oudkerk Pool wol wêze, de 
Ambonezen dy’t by ús op ‘e buert oan de Griene Wei wenne ha.” 
Doe’t it wat rêstich by har oan tafel wie, sette ik op harren ta. Nei 
wat foarstellen wisten se it noch wol fan de famylje Cuperus “met 
die tweeling, de twee blonde meisjes”. Hja wiene hjir mei har trijen, 
Lothar, Ronnie en Rita en wisten noch in hiele protte nammen fan 
Nijtsjerksters, dêr’t se ek mei praat ha: se ha har hjir dy dei wol 
fermakke. 
Ik draaide my om en dêr stean ik foar Yme Eelkema oer, fan Jan ‘e 
Harmke. It heucht my noch skoan dat er by Fokke Meinsma op it 
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Ald Each wurke. Letter is er nei Zaandam gien en wurke er by de 
PTT. “Dêr sit myn broer Minne,” sei Yme, “dêr oan dy tafel, hy 
praat no mei Alie Hartmans. Letter fertelde Minne my dat er tsjin 
Alie sein hie dat er de muzyk fan de “Bûnte Flinter”, skreaun troch 
har heit Jaap Hartmans en Evert Blom, noch gauris spile. Hy die 
ek in protte oan toaniel en hat gauris spile foar Friezen yn Hollân: 
de Fryske krites. 

 
In pear taffeltsjes fierder sjoch ik Klaas Poutsma sitten, in soan fan 
Ype’ Aaltsje, ik tref him oars ek noch wolris. 
Ik sjoch efterom, it is in bekend gesicht, mar ik kin ‘m net teplak 
krije. Ynienen sjoch ik it: it is Piet Faber, fan Theunis en Jantsje. 
Sa troch de tinte rinnend herken ik wer oaren, it binne de jonges 
fan Folkert en Rike Faber; sa giet it de hiele moarn. 
As ik letter in bytsje fan siden sit en de boel wat fan ôfstân 
besjoch, tink ik by mysels: Alle minsken binne wol âlder wurden, 
mar it karakter is gelyk bleaun. Dat wol sizze, ien sloech eartiids al 
mei hannen en fuotten en dat is noch sa, de stille is noch stil, mar 
in moaie dei wie it wol. 

Geart Cuperus 
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In ynstjoerd stik 

 

 
Het  Fietspad 
 
Acht bestuur van het dorps belang. 
Niet dat ondergetekende de kont tegen jullie kribbe wil gooien, maar 
mij moet wat van het hart om dat fietspad. En ik wil ook niet de 
mensen tegen het zere been schoppen, omdat ik Hollands schrijf. 
Want er zijn gons mensen die kunnen niet fries verstaan en lezen, 
maar die moeten er wel bij betrokken worden, vandaar dat alle lezers 
van ''De Skille'' er kennis van kunnen nemen. 
Ik begrijp best dat erop de jaarvergadering nooit meer een wanklank 
over dat mooie fietspad wordt gespuid.  Het is te mooi om daar op te 
lekskooien. Het fietspad van Nijkerk naar Paesens/ Moddergat heeft 
heel wat voeten in de aarde gehad, omdat rond te krijgen. Het ligt er 
ondanks al die tuikeltenen maar mooi landelijk bij. 
 
Op een mooie zomerdag in 2012, toen ik bij het fiets bruggetje stond 
om me heen te kijken, daar bij de opmaling, kwamen er een paar 
Franse  toeristen langs. Tot mijn verbazing omhelsden ze het Hekny 
paard van Wiebe Westra, die tussen de schapen op het fietspad 
stond. Ze sloegen geen acht op de mooie verse dropjes op het pad. 
Als ik Frans over mijn lippen had kunnen krijgen, had ik hun 
aanwezigheid gemeld. Het paard verstond hun geprevel echter wel. 
Het knikte begrijpelijk  met zijn  hole, en draaide vriendelijk met zijn 
oren. 
Het schraapte met een voet aanhoudend op de grond. Duidelijker 
beeldtaal kon niet. Ineens hoorde ik gestommel bij het bruggetje. Het 
waren twee Engelse toeristen die aan hun afgeladen fietsen hijsten 
om die over de brug te trekken. Als een echte patriot die zijn land en 
afkomst van zijn beste zijde wil gaan verdedigen, hielp ik hun het 
mirakel bruggetje oversteken. En daar stonden we dan, als een ''drie-
talenpunt ''tussen de schapen en het paard . 
In dat liefelijke Friese landschap, met zijn zonovergoten greide, met 
dat bruggetje zich spiegelend in het water. En de drie stel 
meerkoeten met twaalf kuikens die in dat spiegelende water van de 
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Donge zwommen. Kleine vibrerende golfjes bewogen zich van hen af 
. 
Een zacht geruis van het kleine watervalletje komplementeert het 
geheel bij de opmaling. Ik zag het aan de verrukking op de gezichten 
van de toeristen ... Dit is echt het einde ...!, op het einde van Holland. 
We verstonden elkaar niet maar we begrepen elkaar des te beter . 
Ik had het niet mooier kunnen treffen, om zoiets mee te maken in 
deze weidse omgeving. Jammer de tijd staat niet stil, 'k moest verder. 
Ik stapte weer op mijn elektrische fiets en snelde met de gebruikelijke 
snelheid die men van mij gewend is verder. 
 
In deze herfst  beleefde ik een brijk ongemak. Zo reed ik onlangs op 
het fietspad,  ter hoogte van de bladrammenas van maatschap de 
Jong. De fiets had er plots geen zin meer in. Het achterste wiel 
blokkeerde. Ik tuikelde over het stuur heen. En dan lig je voor je het 
weet met de neus in de boter van de Jong.  Nu ben ik nog vlug ter 
been 'k heb de fiets op zijn kop gezet en wat bleek?  Er zat en kwak 
modder tussen wiel en spatscherm klem. 
Gelukkig heb ik een stomp mes bij me (en scherp mes is 
tegenwoordig een wapen). Ik begaf me naar het riet langs de vaart en 
sneed een stuk of wat rietstengels af. Moet daar nou net Steinsen 
Vonkema uit Moddergat langs komen. ''Heite, wil je dat riet snijden 
wel eens laten vriend, het dient ter beschutting van fazanten en 
meerkoeten'' 
''Er vliegen hier zo starig aan heel wat buizerds rond die die vogels  
opjagen''. ''En bij 't zomer verballen ze de nesten van de kieviten en 
de bonte leeuwen''. ''Zo blijft er geen vogel over''. ''Dit is met de 
ganzen, gans anders. Die zie je met honderden tegelijk over vliegen''.  
Ik zei ''Nu ik hier in de onderwal lig durf je goed van je afbijten, je zult 
wel een jager zijn''. 
'k  Klom bij de wal op en ben ongestoord begonnen  met het uitpijlken 
van de modder tussen spatscherm en wiel. 'k Had de tijd en het is 
gelukt!  Nu ben ik een man die niet direct belies geeft. 'k Ben terug 
naar huis gereden 'k heb de bats opgehaald. 'k Heb hier en daar met 
de bats een spuitvoor door de berm naar de vaart gebatst. 
De modder hier en daar van het fietspad afgepoetst en dan moet het 
ook nog beginnen te sneeuwen. Wat harder en vlugger dat ik batste 
en poetste wat harder het begon te sneeuwen. Ik raakte achter de 
puist, en dan moet je zo wijs zijn en je werkzaamheden staken. 'k 
Heb aardig aan de achterste voet getrokken om zo vlug mogelijk thuis 
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te zijn. Thuis heb ik de sneeuw als stof van de jas geslagen. De bril 
heeft Baukje met professionele expertise schoon gepoetst. 
'k Zat nog maar nauwelijks op de bank en zo min als wat op de huid, 
of Pieter kwam binnen. ''Man wat ben jij aan het hijmen en puisten, 
wat heb je uitgehaald...? ''. 
''Ja man...,wéét je wel dat het fietspad plaatselijk onder water staat en 
er modder op ligt?'' 
''Iedereen die het weet doet er niets aan, men ''poetst de plaat ''als 
het zover is. 
''Deze man heeft de ''bats ''gepakt  en heeft er in ''gebatst''...!. 
''En de sneeuw heeft me als een kwelgeest achtervolgt". 
''Deze man '',zo zei Pieter, ''moet nog leren de juiste versnelling bij de 
juiste leeftijd te plaatsen'' . 
''Wij van het loonbedrijf gebruikten altijd de meest passende 
versnelling op onze ''ijzertrein'', tot voordeel van onszelf, onze 
medewerkers en onze klanten''. 
En daar kon ik het maar mee doen, maar 'k kreeg wel een 
fantastische ingeving!.  
 
Ondergetekende wil het bestuur aanraden een poets en 
veegmachine aan te schaffen, met een ''juiste versnelling'', om een 
rondje fietspad te poetsen. De snelheid hoeft niet sneller dan 20 km 
te zijn. 
Echt een putje voor dorpsbelang . 
Er zullen dan vast dorpelingen zijn die de plaat op het fietspad willen 
poetsen.....of ''poetst men toch nog de plaat''..? 
 
Met de meeste hoogachting en waardering voor het actief bestuur, 
uw meelevende dorpsgenoot. 
 
U, redactie van De Skille, veel waardering voor de verleende 
plaatsruimte. 
 
Staat geschreven. 
 
24-12-2012; Gjerryt-Bauks,  Grienewei 44.  
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ZATERDAG 2 FEBRUARI IS ER EEN UITVOERING 

VAN GYMNASTIEKVERENIGING S.S.S. 
HET THEMA DEZE MIDDAG IS 

 

WINTER 
 

DE UITVOERING ZAL PLAATSVINDEN IN 

DORPSHUIS ‘DE TERP’ 
 

ER ZAL DEZE MIDDAG EEN SPECIAAL OPTREDEN ZIJN 

VAN 

EPKE  ‘JELMAR’  ZONDERLAND 

 

AANVANG 14.00 UUR 

 
DE KINDEREN HEBBEN ER ALLEMAAL HARD 
VOOR GEOEFEND EN HET WORDT VAST EEN 

GEWELDIG FEEST 
 

KOMT ALLEN!!  KOMT ALLEN!!  KOMT ALLEN!!     
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25 Jier Lyn 
yn de 

Doarpsskille 

 

 
 
 
 

 
IIsferiening Easternijtsjerk 

 

De aankoop van een stuk grond voor een ijsbaan is 

helaas mislukt. Na verschillende onderhandelingen met 

de grondeigenaar, kunnen we tot de conclusie komen 

dat het beoogde stuk land niet tot de directe 

mogelijkheden behoort. In de vorige Skille berichtten 

we u al over het initiatief dat we hiervoor hadden. 

Het aankleden van de vaart, zodat die voorlopig als 

ijsbaan(tje) kan fungeren. En omdat je er met plannen 

maken alleen niet komt, werd dan ook daadwerkelijk de 

eerste lichtpaal geslagen op zaterdag 5 november j.l. 

We zijn in de gelukkige omstandigheden dat er een 

kraan van de FA. Postmus aanwezig is, die het meeste 

en zwaarste graafwerk kan doen. Momenteel zijn er 5 

van de 6 palen geplaatst. Er zal dus nog even op een 

zaterdag gewerkt moeten worden. Het geld dat we vorig 

jaar nog van de streekcommissie “De Lauwerskrite” 

konden krijgen voor dit doel, komt nu uitstekend van 

pas. Al met al ben je gauw een paar duizend gulden 

kwijt aan materialen. Fijn dat er zoveel 

vrijwilligers waren en zijn, die de handen uit de 

mouwen willen steken voor hun “IIsferiening”. Van de 

“IIsferiening” nu nog een verzoek en een mededeling. 

Een vriendelijk verzoek, vooral aan de jeugd, of de 

vaart rommelvrij kan worden gehouden. Er bleek vorige 

week zaterdag al een heleboel rommel op het dunne ijs 

te zijn gegooid, zoals takken, stenen en bladeren. 

Als we mooi ijs willen hebben straks, zullen we met 

 



30 

 

elkaar daar ook wat voor over moeten hebben. Ook: 

niet te gauw op het ijs gaan, zodat het ijs niet 

bedorven is bij een voortdurende vorst en daardoor 

ijsplezier op het dorpsvaart. Laten we met elkaar 

zoveel mogelijk de natuur helpen voor een goede en 

schaatsbare ijskwaliteit.  

 

 

Toen deze Doarpsskille al vol was kreeg de redactie 

nog het volgende telegram: 

 

IIsferiening houdt jaarvergadering – stop – veel 

leden aanwezig – stop – liefst 25 – stop – 

videobeelden van het schaatsen in Leeuwarden en 

Heerenveen zullen wel lokkertjes zijn –stop – 

bestuursverkiezing: Gerrit Brouwer vervant Hillie de 

Boer –stop – Piet de Boer toont videobeelden van het 

aanbrengen van de schuif in de vaart, schaatsende 

leden in Leeuwarden en Heerenveen en het plaatsen van 

de lichtmasten – stop – er is heel wat werk verzet 

door leden-vrijwilligers om de vaart een 

ijsbaanachtig aanzien te geven – stop – de sponsors 

Bouwbedrijf Holwerda en Piet de Boer worden bedankt 

voor het betalen van een uur huur van de ijsbaan in 

Leeuwarden en het betalen van de 

lidmaatschapkskaartjes – stop – Anne Visser uit Nes 

geeft veel informatie over het skeeleren – stop – 

daar was veel belangstelling voor, sommige leden 

hebben zelfs een rondje om Doktersfiif gemaakt op 

skeelers – stop- gedacht wordt aan een skeelerclubje 

gestimuleerd door de iisferiening – stop – mislukte 

grondaankoop voor een ijsbaan kwam ook nog ter sprake 

–stop – misschien dat er nog een alternatief gevonden 

kan worden, anders moeten we het voorlopig maar doen 

met het oude vertrouwde watertje De Paesens – stop – 

groetjes –     

     Mynke 
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ONZE  TIJD in OOSTERNIJKERK 
van 7 april 1964-14 april 1969 

 
Toen ouderling Wessel Dijkstra namens de kerkenraad via ds Kooistra 
in Lisse, bij wie ik op 1 augustus 1963 vicaris was geworden, mij in 
december 1963  vroeg  of ik in  Oosternijkerk op beroep zou willen  
preken zei ik niet direct : ja. 
Mijn vrouw en ik -we zijn op 3 september 1963 in Vlaardingen 
getrouwd- waren  toen  nog nooit in Friesland geweest en onbekend 
maakt onbemind. Ds Kooistra, zelf Fries en in Friesland predikant 
geweest, deed uiteraard een goed woord voor Friesland en na overleg 
met mijn vrouw werd het ja, want doorslaggevende redenen om niet op 
het verzoek in te gaan,  hadden we niet. Op zondagmiddag 5 januari 
1964 om 5 uur preekte ik zoals dat heet op beroep.  
Het was een lange reis die met een bus begon en vanuit Amsterdam 
met de trein verderging. In Leeuwarden werden we met een luxe auto 
afgehaald door Jan Weidenaar en zijn vrouw. Op een 
gemeentevergadering van lidmaten, een paar dagen later, werd 
besloten een beroep op mij uit te brengen. Enkele dagen na de 
beroepsbrief ontvangen te hebben liet ik ouderling Linthof, scriba van 
de kerkenraad  weten dat ik het beroep aannam. Op zondag 12 april 
1964 vond de bevestiging en intrede plaats. Ik was  de 28ste hervormde 
predikant na de Reformatie in Oosternijkerk. Een “supportersbus” met 
familie, vrienden en bekenden hadden het er voor over al vroeg met 
een bus vanuit Vlaardingen naar Oosternijkerk te gaan. 
Onderweg zullen er in de bus ongetwijfeld zijn geweest, die gedacht of 
tegen anderen gezegd hebben: “Hadden ze het niet wat  dichterbij 
kunnen zoeken?” Mijn vrouw  was  op zaterdagmiddag voor de bewuste 
zondag niet tegen de lamp, maar in de schuur van Heeringa, bij wie ze 
olie ging halen, op een onzachte wijze  tegen een houten balk, die ze 
niet had opgemerkt, aangelopen. Ze kwam er met een lichte hoofdpijn 
nog goed  van af. Het was een feestelijke dag die mijn vader helaas  
niet meer heeft beleefd, hij overleed op 31 oktober 1961. 
Behalve enige vakantiezondagen hadden we als predikanten in die tijd 
geen vrije zondag. Een boer moet toch ook elke dag zijn koeien 
melken.. 
De eerste hervormde gemeente in het vroegere Oostdongeradeel die 
na het vertrek van haar predikant in de jaren 60 niet meer zelfstandig 
kon verdergaan was Morra-Lioessens. 
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In 1966 kwam het tot een combinatie tussen de hervormde gemeente in 
Oosternijkerk die van Paesens c.a, en Morra-Lioessens, die een jaar of 
tien heeft bestaan. De eerste gezamenlijke dienst in Oosternijkerk vond 
plaats in 1968 toen het 100 jarig bestaan van de chr.school werd 
gevierd met ds Adema, als  oud-Oosternijkerker als voorganger. 
Het zou nog enkele tientallen jaren duren voordat hervormd en 
gereformeerd Oosternijkerk samen op weg gingen en als Protestantse 
Gemeente met 1 predikant verder ging. Een fusie  die  in mei 2006 
feestelijk werd gevierd, waarvoor ook mijn vrouw en ik waren 
uitgenodigd en bij aanwezig waren. Er zijn nog enkele dorpen in het 
vroegere Oostdongeradeel waar een fusie nog op zich laat wachten. 
 
Mijn vrouw werd in september  1964 voorzitter van de Hervormde 
Vrouwen Groep, die door het houden van bazars, verlotingen  en door 
het organiseren van bepaalde akties, waarbij ook andere 
gemeenteleden werden ingeschakeld, het onder meer mogelijk maakte 
dat het Lokaal werd geverfd en de kerkbanken een andere kleur kregen  
dan ze lange tijd gehad hadden. 
Op 28 april 1965 haalde ik mijn rijbewijs en kon ik met geleend geld een 
2de hands ”kever” kopen wat de gang naar Morra-Lioessens en 
Paesens, wat toen nog vacant was, aanzienlijk gemakkelijker maakte 
en ons als gezin mobiler. 
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Van onze vier zoons zijn er twee in Oosternijkerk geboren. Koos  op 23 
juni 1965, en zijn vrouw, geboren in West-Friesland, gaven aan hun  3 
kinderen Friese namen nl:.Wessel, Nienke en Sjoerd. Bertrand, 
geboren op 21 juli 1967 is getrouwd met een in Suriname geboren 
vrouw, zij  noemden hun zoon Laurens.  
  
Schuin tegenover de pastorie waarin we woonden was het 
sigarenwinkeltje van het koopmannetje, die vanuit zijn winkel onder 
meer een goed zicht had op de pastorie. Op een keer hebben we hem, 
zijn zuster en zijn zwager uitgenodigd om op een zondagmiddag na 
kerktijd de omgeving eens van een andere kant te bekijken. Hij was 
zeer verguld met deze uitnodiging en zal dat  niet voor zichzelf hebben 
gehouden. 
 
Ik had een favoriete sport: dat was voetbal, en dat is het ondanks alles 
nog. Toen ik 12 was meldde ik me met een vriendje aan als lid bij de 
voetbalvereniging Zwaluwen in Vlaardingen. 
Met enige onderbrekingen heb ik gevoetbald tot mijn 45 ste jaar. Op 
een zaterdagmiddag ben ik vanuit Oosternijkerk in Metslawier gaan 
kijken bij Ropta Boys. Ik heb zelfs een keer een scheidsrechter 
vervangen die niet was komen opdagen. Als je de tegenstander van 
Ropta Boys op die middag mag geloven was dat  geen succes. Ze 
verweten me dat ik partijdig was. De wedstrijd eindigde gelukkig in een 
gelijkspel, er waren dus geen verliezers. 
Ik werd geen lid van Ropta Boys, maar van Be Quick in Dokkum en heb 
met Dries Sikkema, die met  zijn vrouw toen in “:Grimme Herne” 
woonde enige seizoenen in een van de elftallen van deze club 
gevoetbald. Het is prettig dat Oosternijkerk nu over een eigen  
voetbalveld beschikt  en als voetbalclub de trotse bezitter mag zijn van 
een kantine waarvan voor de bouw onder anderen Ruurd Torensma 
veel vrije tijd heeft opgeofferd. 
 
We   hebben ruim 5 jaar in Oosternijkerk  gewoond, Friesland is ons 
tweede  “heitelan” geworden, waar we na 1969 op een enkel jaar na 
vanuit Odijk en daarna vanuit Enkhuizen jaarlijks terugkwamen. De 
reunie vorig jaar hebben we helaas niet kunnen meemaken. 
 

Fam .Schilder,Vogelkerslaan 11,1602 RS Enkhuizen 
Tel. 022-8316080 
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Oosternijkerk...uit de bundel: Een land bezaaid met kerken van Otto 
Dicke en Hans Bouma 
 

Zo n kerk 
die niet gebouwd is 
maar gegroeid, 
 
een kerk 
met haar wortels 
diep in de aarde 
 
Zo n kerk 
vertrouwd 
met weer en wind, 
 
ademend  
op het ritme der seizoenen. 
Zo n kerk 
Waar je mens bij blijft 
Mens met huid en haar 
 
Zo n kerk 
waar je mens bij blijft, 
mens met huid en haar 

_________________________________________________________ 
 

 
S.W. Het Bolwerk zoekt vrijwilliger(s) 
 
Stichting Welzijn Het Bolwerk is dringend op zoek naar vrijwilligers.  
Het gaat om de volgende functies: 
 
Stand By Fryslan, regio Noord Oost 
 Vervangende mantelzorg.  
Stand-by Fryslân werkt voor de mantelzorgers van mensen die 
bedlegerig, langdurig ziek of dementerend zijn, een verstandelijke- of 
lichamelijke handicap hebben of een lichte gedragsstoornis zoals ADHD 
of PDD-Nos hebben. Stand-by Fryslân werkt voor jong en oud.De 
vrijwilliger vervangt de mantelzorger op afgesproken tijden: zo nu en 
dan of regelmatig, maximaal 2 dagdelen per week.  
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 Coordinator 
Voeren van intakegesprekken met nieuwe vrijwilligers en nieuwe 
hulpvragers. Bemiddeling, begeleiding en voorlichting 
 
Fawaka 
 Gastdocent  
Fawaka is de organisatie voor jonge mantelzorgers in Friesland. Tijdige 
(h)erkenning en ondersteuning van deze jongeren is van groot belang.  
Daarom verzorgt Fawaka gastlessen en voorlichtingen op scholen in 
het voortgezet onderwijs in heel Friesland. Hiervoor zoeken we 
vrijwilligers uit diverse regio's in Fryslan. 
 
Activiteiten Het Bolwerk  
 Vrijwillige chauffeur.  
Brengen en halen van bezoekers, die slecht ter been zijn, naar de clubs 
in het Bolwerk. Volgens afgesproken rooster met tijden en adressen 
 
Heeft u belangstelling voor een van deze vacatures: bel of mail dan met 
Francien Bekius   tel: 0519-292223,  f.bekius@het-bolwerk.eu 

 
_________________________________________________________ 

 
Jeugdclubs 
 
De jeugdclubs hebben weer een aantal activiteiten die we graag met 
jullie delen.  
Als eerste staat op het programma de Clubstriid deze is Vrijdag 1 
Februari. Met een aantal clubs hier in de omgeving gaan we de strijd 
aan om de eerste prijs te winnen. Eerdere jaren hadden we daarbij hulp 
uit het dorp nodig. De kans is groot dat dit, dit jaar ook weer zo zal zijn. 
We hopen op jullie medewerking mocht dat nodig zijn. De opdrachten 
voor die avond krijgen we pas die avond zelf. Het is voor alle jeugd van 
de middelbare school en is in jeugdhonk het terpke. 28 Februari staat 
de jaarlijkse droge worst actie op het programma. Om het clubkamp 
mede  te financieren komt de jeugd bij u aan de deur om de worst te 
verkopen. Op eerste paasdag 31 maart willen we met de jeugd een 
paasontbijt houden. Om daarna met zijn allen naar de kerk te gaan. De 
jeugd krijgt hiervan nog persoonlijk bericht.  

Groeten De leiding  
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  Afgelopen 18 december werden de jaarlijkse clubkampioenschappen 
weer gehouden in Café ’t hoekje welke uitstekend werd georganiseerd 
door Ate Heeringa. 
Na een zeer mooie loting met maar liefst 16 deelnemers, werd na de 
eerste ronde de dart avond begonnen met een winnaars- en een 
verliezersronde, onder het toeziend oog van het vele publiek. Het was 
al snel duidelijk dat in de eerste ronde veel favoriete namen naar de 
verliezersronde werden gedegradeerd, wat uiteindelijk 2 zeer sterke 
poules opleverde. 
In de verliezersronde waren het in de halve finales Theunis Linthof en 
Jacob Eelkema, Geert-Jan Hiemstra en Henk van Dekken die het tegen 
elkaar uit moesten vechten. Uiteindelijk werd de finale gespeeld door 
Theunis en Henk, welke na een zeer spannende partij in het voordeel 
voor Theunis werd beslist. Met een winst van 4-3 pakte hij zo de 
vleesprijs van de verliezersronde. 
In de winnaarsronde waren het Ate Heeringa en Arjen Visser en de 
broers Klaas en Sjouke Dijkstra die het tegen elkaar moesten opnemen. 
Na een felle Strijd werd er door Arjen en Sjouke aan het langste eind 
getrokken hetgeen de finale opleverde. In de finale werd er zeer goed 
gegooid, maar er was 1 iemand die boven alles uitsteeg. 
Een formidabel gooiende Sjouke Dijkstra won de finale met gemak en 
het werd 5-2, waardoor  hij de vleesprijs mee naar huis kon nemen. 
De hoogste finish van 114 werd gegooid door Arjen Visser, gevolgd 
door Sjouke Dijkstra met 104. Ook hebben beide mannen deze avond 
een 180er gegooid. 
 
Wanneer deze Skille weer in de brievenbus ligt, hebben wij net ‘It Alde 
Stjelp-toernooi’ weer in dorpshuis De Terp georganiseerd. We hopen 
dat we hier veel darters, niet alleen uit Oosternijkerk maar uit het hele 
Noorden, hebben mogen zien spelen. In de volgende Skille kunnen we 
meer vertellen over de opkomst en de uitslag.  
 

WE 
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Ropta Boys  
  

 
 
 
Bloeiende vereniging Ropta Boys 
Maar liefst 251 leden telt onze vereniging en daar zijn we heel erg trots 
op. Door de vele commissies die Ropta Boys heeft is het mogelijk om 
onderstaande aktiviteiten te organiseren. Veel leesplezier toegewenst! 
 
Snerttoernooi 
Zaterdag 29 december is het jaarlijkse snerttoernooi onder ideale 
weersomstandigheden gespeeld, het was verre van ‘snertweer’ maar 
bijna lente-achtig. Ondanks de concurrentie van het zaalkaatsen, futsal 

en het darten was het 
toernooi ook dit jaar weer 
een succes. 
’s Ochtends was het de beurt 
aan de jeugd van Ropta 
Boys om het toernooi te 
spelen. Maar liefst 82 
kinderen vanaf de mini 
pupillen tot en met de C-
junioren hadden zich 
opgegeven. De kleinste 
jeugd vanaf MP tot E2 
speelde in 2 poules van 4 

teams, waarna de 2 beste teams van elke poule zich plaatsten voor de 
halve finales. Beide halve finales waren enorm spannend en werden 
beide uiteindelijk beslist door het nemen van strafschoppen. Ook de 
finale tussen de Spaanse teams Levante en Real Madrid werd na 
strafschoppen beslist. Deze finale is gewonnen door Levante, 
bestaande uit: Ashley Berendsen, Bauke Brouwer, Duncan Visscher, 
Doeke Kuilboer, Johan Rispens en Julia Cuperus. 
De E1 t/m C-junioren speelden in een poule van 5 teams met zowel een 
uit- en thuiswedstrijd tegen elk team. In deze competitie wist het 
Engelse Manchester United overtuigend te winnen. United bestond uit 
de volgende spelers: Tim van der Voort, Pieter Bote Sikkema, Leo 
Miedema, Jelmer Wijma, Rutger Torensma, Enno Cuperus. 
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‘s Middags was het de beurt aan de senioren, vrijwilligers, supporters, 
A-, B & MB-junioren. Hierin werd gespeeld in een competitie met 8 
teams afkomstig uit de Belgische competitie, afgesloten met een finale 
tussen de nummers 1 en 2 van deze competitie. Om het snerttoernooi 
van nog meer niveau te voorzien had organisator Oane Westra zelfs 
enkele gastspelers vanuit zijn oude club Wykels Hallum laten 
overvliegen. De uiteindelijke finale werd gespeeld tussen Bergen en 
Club Brugge. Ondanks een groot veldoverwicht wisten Bergen niet te 
scoren en kon Club Brugge tweemaal slim in de counter profiteren van 
de aanvalsdrift van Bergen. Mede dankzij goed verdedigend werk van 
Wiebe Turkstra wist Club Brugge dus met 2-0 te winnen, via goals van 
Sippie Lodder en Pieter Dijkstra. Hiermee is dus Club Brugge 
bestaande uit: Wiebe Turkstra, Sippie Lodder, Pieter Dijkstra, Tseard 
Bekker en Peter Braaksma de winnaar geworden van het snerttoernooi 
2012-2013. 
Tijdens de prijsuitreiking bedankte voorzitter Jan Age Wijma de 
personen die dit snerttoernooi mede hebben georganiseerd. Bij de 
Jeugd: Femke Elzinga, Sietske Torensma, Willem Wijma en Theunis 
Talstra. Bij de senioren Annet Post, Tjidsger Braaksma, Marten 
Heeringa en Oane Westra. Daarnaast werden scheidsrechters, 
kantinemedewerkers en de koks in de personen van Andrew 
Tjeerdsma, Ronald Lodder en Lolke Bergema bedankt door Jan Age. 
Na afloop van het toernooi was er nog een D.J. in de kantine en kon 
men nog tot in de late uurtjes nagenieten van dit succesvolle toernooi. 
 
Crossloop 
Om 10.30 was de start voor de jarlijkse crossloop voor de jeugd. De C-
junioren vertrokken als eerste en de Mini Pupillen als laatste. Dit was 
omdat iedereen dan ongeveer tegelijk kon finishen. Dit was een enorm 
succes! De kinderen hadden nu allemaal een geweldig groot publiek en 
bij de prijsuitreiking was de kantine echt helemaal vol! 
De kinderen (vooral de jongsten) vonden het allemaal erg spannend. 
Waar moeten we langs? Worden we nu laatste? Kunnen we het wel 
aan? Het was dan ook geweldig dat de opkomst maar liefst uit 56 
kinderen bestond. De organisatie had enkele routes uitgestippeld en die 
werden doorgenomen met iedereen. 
Dat de kinderen het beter wisten dan enkele moeders bleek wel toen 1 
van de moeders helemaal in de war was en de kinderen per ongeluk 
een extra rondje liet lopen. Gelukkig liepen ze wel allemaal hetzelfde 
aantal rondjes zodat er toch een eerlijke strijd was bij de F’jes en H’tjes. 



39 

 

Proficiat voor deze geweldige prestatie!!! Na afloop was er voor 
iedereen ranja en chips. Tijdens de prijsuitreiking benadrukte de 
organisatie nogmaals dat echt ALLE kinderen winnaars zijn! Want zo’n 
crossloop uitlopen is echt niet niks! De prijswinnaars kregen een 

standaard en voor alle andere 
winnaars waren er medailles!  
Het was toen inmiddels bijna 
12.00 uur, en dus begonnen 
vele aanwezigen toch wel trek 
te krijgen. Wat is het dan toch 
fijn dat Andrew, Paul en 
Ronald zulke overheerlijke vis 
aan het bakken waren. Vele 
hebben daar heerlijk van 
genoten! Visbakkers, enorm 
bedankt! 

Winnaars F1: Jan Bandstra, Jelmer Torensma en Harke Cuperus 

 
Om 13.30 uur was het tijd voor de jaarlijkse wandeltocht. Maar liefst 28 
deelnemers dit jaar. Een tocht van 10,5 km was er uitgestippeld. Tijd 
genoeg om eens even lekker bij te kletsen over van alles en nog wat. 
En als er dan halverwege op de bankjes in Morra zoveel lekkers 
klaarstaat, dan is het echt helemaal af! Marsjes, kaas, komkommer, 
perziken, zeebanket, tomaten en zelfs kippenpootjes! Lolke, het was 
heerlijk! Onderweg kwamen we de echte kanjers tegen, de crosslopers 
van de senioren, dames en A- en B-junioren. Er werd volop gestreden 
om de hoogste plekjes. Geweldig allemaal. 
En wat lag alles dicht bij elkaar! Maar toch mag zich dit jaar winnaar van 
de Ropta Boys cross noemen: Anco Dijkstra! Enkele seconden later 
kwam Peter Braaksma binnen en weer enkele seconden later de vorige 
winnaar van de cross Willem Wijma. Bij de dames was het Femke 
Elzinga die zich de winnares mag noemen. Ze hield Ester Turkstra en 
Anna Torensma achter zich, die 2de en 3de werden! Een ieder die mee 
heeft gedaan aan de Crossloop: Proficiat, een geweldige prestatie! 
Ook goed om te melden is, dat er ook al enkele jeugdleden de grote 
cross hebben meegelopen! Dit ziet er goed uit voor de toekomst! 
 
Nieuwjaarstoespraak 
Na afloop van de prijsuitreiking begon voorzitter Jan Age Wijma aan zijn 
jaarlijkse nieuwjaarstoespraak. Hij sprak zijn beste wensen uit voor 
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2013, veel sportiviteit en bovenal een goede gezondheid. Ook werd de 
familie Braaksma nogmaals sterkte toegewenst en voor Sjoeke heel 
veel beterschap. 
De voorzitter benoemde de verlenging van het contract van trainer 
Sjoerd Bosgra, het winnen van het zaalvoetbaltoernooi, vorige week in 
Holwerd. Ook werd nogmaals uitgesproken hoe trots Ropta Boys is op 
hun nieuw scorebord. Maar wat opviel is, de grote hoeveelheid mensen 
die bedankt moesten worden. Wat zijn er veel vrijwilligers die zich 
belangeloos inzetten voor de club. Zoals o.a. het aanleggen van een 
tegelpad, crossloop organiseren, visbakken, tent opzetten en nog veel 
meer. 
Dat het Ropta Boys financieel goed gaat is mede te danken aan de vele 
sponsors, donateurs, leden en de club van 50. 
Als laatste wordt er door de voorzitter gesproken over het thema: 
Zonder respect geen voetbal. De voorzitter benadrukt het belang van 
respect onder elkaar, richting trainer en leider. Ook van toeschouwers 
wordt een respectvol gedrag verwacht, richting speler en begeleiding en 
scheidsrechters tijdens of na de wedstrijden. Ouders en oudere spelers 
moeten een voorbeeld zijn voor onze jeugd! 
Na afsluiting kon een ieder gezellig napraten onder het genot van 
heerlijke hapjes en een lekker drankje. 
 
Hier volgt de totale uitslag van de Crossloop: 
Mini pupillen: 
1. Jarno Cuperus 
2. Suzanne Torensma 
3. Suzanna Allema 
F3: 
1. Roan van der Meulen 
2. Sybrant Veenstra 
3. Jelmer Castelein 
F2: 
1. Jephta Braaksma 
2. Rutmer Bouius 
3. Minze Faber 
F1: 
1. Jelmer Torensma 
2. Harke Cuperus 
3. Jan Bandstra 

E1M: 
1. Sjoke v/d Vorst 
2. Marije Bouius 
3. Esther Dijkstra 
E2: 
1. Theunis Faber 
2. Cornelis Elzinga 
3. Jurjen Kuilboer 
E1: 
1. Rutger Torensma 
2. Gerwin Haaksma 
3. Gosse Jan Visser 
D2: 
1. Pieter Postma 
2. Jacok Hilbert Torensma 
3. Geert Cuperus 
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D1: 
1. Hendrik Willem v/d vorst 
2. Bauke Mol 
3. Edser Slager 
C2: 
1. Terry Tjeerdsma 

C1: 
1. Edison Boltsjes 
2. Jacob Douma 
3. Doeke Jan Wilman 

 
Uitslag Crossloop senioren (7,8km) 
Buitencategorie Dames: 
1.  Liesbeth Nutma,   42:45min. 
Buitencategorie Heren: 
1. Henk van Dekken,   39:18min. 
B-Junioren: 
1. Yorrick Elzinga,   38:00min. 
2. Jimke Haaksma,   38:17min. 
3. Ruurd Torensma,   47:21min. 
A-junioren: 
1. Peter Braaksma,   32:32min. 
2. Rudi Torensma,   37:22min. 
Dames: 
1. Femke Elzinga,   40:37min. 
2. Esther Turkstra,   42:03min. 
3. Anna Torensma,   42:40min. 
3e elftal: 
1. Jaap Wiep Torensma, 39:02min. 
2. Gerard Torensma,  39:59min.  
3. Jan Ernst Braaksma,  40:17min. 
2e elftal: 
1. Andries Weidenaar,  36:07min. 
2. Jan Yme Braaksma,  36:34min. 
3. Oane Wijma,   37:44min. 
1e elftal: 
1. Anco Dijkstra,   32:08min. 
2. Willem Wijma,   33:05min. 
3. Mark Meyerse,   33:18min. 
 
ALGEHELE WINNAAR:  
ANCO DIJKSTRA  

 Anja Bandstra 
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Op vrijdag 28 december was onze jaarlijkse maatklaverjas avond. Er 
waren 106 deelnemers. 
  
Uitslagen:  
1 s terpstra/br tienstra                   7410 pnt 
2  w visser/j tilkema                       7388 pnt 
3  g cuperus/p wijtsma                   7383 pnt 
4  h heeringa/h zijlstra                    7236 pnt 
5  b de boer/n torensma                 7232 pnt 
6  p kingma/a tjeerdsma                7217 pnt 
7  k de vries/o de graaf                   7029 pnt 
8  j dussenbroek/b v d zweep          6917 pnt 
9 k hofman/kl groen                       6887 pnt 
10 a de jong/p heeringa                6855 pnt 
11 p torensma/r torensma             6729 pnt 
12  a wijtsma/a Faber                    6681 pnt 
13  d jongeling/a jongeling              6636 pnt 
14  a visser /h nicolaai                   6636 pnt 
15  n j post/g linthof                       6530 pnt 
16  y v kammen /w j jongeling        6515 pnt 
17  d v d veen/t cuperus                 6508 pnt 
18  a elzinga/j gulmans                  6492 pnt 
19 m v d molen/j v d meer              6491 pnt 
 
De poedelprijs was voor Klaske de Jong en Bote van dellen met 4361 
punten.  De vogende dorpsklaverjasavonden zijn op 1 februari, 1 maart 
en de slotavond is op 5 april. 
 
Jan Bergmans            Peet Kuiper              Pier Braaksma 
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PUZEL - kronkel 
_________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
euvelmoedig 
gekwijl 
gelijkmatig 
gewinziek 
kabelspoor 
liever 
magnetiseur 
maren 

nazorg 
negen 
reissom 
ringeloor 
romeinletter 
rotaprint 
toenaam 
volksballade

 
 

V O L K L A U V E L M O E 

M O B S L D E W E G O O D 

E R O B A E B I N I G G I 

I N O P S L A K Z T K ij G 

E L T A P R I E I A M L E 

T R O E O T N E E N O R G 

T E W N M A N E G A Z K E 

O O E A A R E L I E R W ij 

L R I R S I N G S S E V L 

E G N U E T E A M O F E I 

 
Oplossing:  komt in de eerstvolgende Skille 
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PUZEL - symboolzoeker 
_________________________________________________________ 
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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 
Protestantse Kerk--------------------------------www.pg-oosternijkerk.nl 
 
Moat der wat feroare wurde?  
Lit it witte oan Anneke Weidenaar (ynf. op bls. 1) 
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 AGENDA 
 
 
Februari 
1 Dorpsklaverjassen 
1 Jeugdclubs Clubstriid 
2 U.D.I. haalt papier op. Container naast dorpshuis 
2 Uitvoering Gymnastiekvereniging SSS in de Terp 
16 U.D.I. haalt papier op. Container naast dorpshuis 
18-22 Voorjaarsvakantie basisschool 
20 Bingo gr. 6-8 in het Terpke 
21 Plaatjesbingo gr. 1A, 2, 3 in het Terpke 
22 Plaatjesbingo gr. 1B in het Terpke 
22  Bingo gr. 4 en 5 in het Terpke 
28 Drogeworst actie jeugdclubs 
 
Maart 
1 Dorpsklaverjassen 
1 Inleveren kopij Dorpsskille 160 
1,2 Toneeluitvoering de Bûnte Flinters in de Terp 
2 U.D.I. haalt papier op. Container naast dorpshuis 
7 Redaksjegearkomste redaksje Doarpsskille 
8 Vrijwilligersavond De Terp 
14 Ledenvergadering Dorpsbelang met vertoning oude film  
16 U.D.I. haalt papier op. Container naast dorpshuis 
16 2e hands Kinderkleding- en speelgoedbeurs in de Terp 
27 Basisschool wedstrijd paaseierenverven,  
29 Paaseieren zoeken groep 1 t/m 8 vanuit 't Terpke 
30 U.D.I. haalt papier op. Container naast dorpshuis 
31 Paasontbijt jeugdclubs 
 
April 
5 Slotavond dorpsklaverjassen 
13 U.D.I. haalt papier op. Container naast dorpshuis 
24 Lenteknutsel groep 3 en 4 
26 Lenteknutsel groep1,2 en 5 t/m 8 
27 U.D.I. haalt papier op. Container naast dorpshuis 
29 Begin meivakantie basisschool t/m  10 mei 
30 Koninginnedagactiviteiten Dorpsbelang bij de Terp 


