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Achte lêzer, 
 
Al 33 jier lang falt er 5 kear yn’t jier in 
Doarpsskille troch eltse brievebus yn 
Nijtsjerk. Ea bedoelt om de ynwenners 
op’e hichte te hâlden oer alle wichtige en 
nysgierrige saken dy’t him yn in doarp 
ôfspylje kin. Yn dizze tiid, mei in oerfloed 
oan byldskermen, liket it somtiden wol 
efterhelle om noch in papieren 
Doarpsskille troch de brievebus te krijen.  
--> 

Jannewaris                  164                Nûmer 1/ 2014 

Fjouwerentritichste 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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Alle nijtsjes steane al lang op ynternet en op Facebook of binne troch 
WhatsApp-en SMS-berjochten al lang trochstjoerd nei elkenien. Dit kin 
fansels hiel handich wêze en we kin dêr ek net mear sûnder, mar júst 
dan is it ek hiel fijn om jin efkes werom lûke te kinnen mei in “boekje yn 
in hoekje”. 

Wy sjogge ek efkes werom yn’e rubryk ”25 jier lyn”. Master Wiersma 
beskriuwt dêr op ûnneifolgbere wize wat hy beskôget op in lange 
fleanreis. De brief dy’t hij oan syn frou skriuwt, toant tusken de rigels 
syn romantyske ynboarst. 

De smartphone en tablet mar efkes oan’e kant en mar genietsje fan 
alles wat de Doarpsskille jim te bieden hat dizze kear.  

Tsg 

N.B. foar wa’t it net litte kin: De Doarpsskille is ek op ynternet te lêzen 
op www.oosternijkerk.com 

Oer de sinteraasje is d'r noch it folgjende te melden: 
 
Betelle ha: 
 
Lêzers om útens: 
J.J. Sevensma 
A. Kingma 
J.F. Botma 
A. van Driesum 
R. Linthof 
K. de Bruin 
 
Buertferienings: 
Langgrousterwei 1+ 2 (2013) 

Lou Sânen (2013) 
Mûnewei (2013) 
De Buorren 1 (2013) 
Lytse Buorfinne (2014) 
 
Ferienings:  
Drumband UDI 
De Lêste Slach 
Sjong de Heare 

 
Tige tank foar jim stipe! 
 
Hjir en dêr steane noch wat rekkentsjes iepen oer 2013, graach efkes 
neisjen en betelje. Alfêst tank. 

http://www.oosternijkerk.com/
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                 DORPSHUIS DE TERP 

                    organiseert  op 

         VRIJDAG 21 FEBRUARI 

                 een kampioenschap        

                     SJOELEN 

                        
                                   

                            VOOR DE LEEFTIJD VAN  9-99 JAAR                                                                 

            INSCHRIJVEN VOOR 19.15 UUR IN HET DORPSHUIS   

                            AANVANG WEDSTRIJD: 19.30 UUR     

                                              INLEG: € 1,50                                              
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BERTENIJS 
 
JILDOU MARIJE famke fan Rients en Hermien van Dijk-Visser
   suske fan Janna Renske 
   berne 2 desimber, Nijbuorren 32 
 
SILKE   famke fan Arjen Brouwer en Maaike Westra 
   suske fan Iwan en Mirthe  
   berne 8 desimber, Nijbuorren 10D 
 
NIECK   jonkje fan Wesley Plugge en Hinke Metta Douma 
   Berne 2 jannewaris, De Buorfinne 28 
 
HOULIKSSAKEN 
 
LAMMERT VAN DER MEULEN EN GREETJE LOK binne                   
17 jannewaris troud. De Buorren 19 
  
WESSEL EN JAPKE MINNEMA-HENSTRA wiene 12 desimber  
45 jier troud. De Buorfinne 14 
 
REINDER EN JOKE TOLSMA-VISSER wiene 21 desimber 40 jier 
troud. De Lyts Ein 16 
GERRIT EN GERRIE ELZINGA wiene 9 jannewaris 55 jier troud. 
Mûnewei 3 
 
 
FERHUZERIJ 
 
TSJIPKE EN TSJIKKE KLIJNSTRA binne ferhuze nei de Skûle yn 
Mitselwier. It adres is: Stasjonswei 12 keamer 207. Hja wennen oan   
De Buorfinne 4. 
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CHRISTINA DOUMA is mei de bern CORNELIS EN RYANNE ferhuze 
nei de Ald Tún 4. Hja komme fan De Nijbuorren 41.  
 
 
        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. 

 

Jeugdhonk 
____________________________________________________ 
 
 
 
Beste Dorpsbewoners! 
 
Het jeugdhonk is in 2014 weer geopend voor alle jongeren. Wij willen 
daarom iedere jongere uit Oosternijkerk welkom heten, kom het 
jeugdhonk opzoeken! Weekends is het geopend. Wegens het nieuwe 
alcohol beleid wordt er onder de 18 jaar geen alcohol geschonken.  
 
Tot ziens in het Jeugdhonk van Oosternijkerk! 
 

 

_________________________________________________________ 

 

 

Vuurwerkcommissie Oosternijkerk 

 

De jongeren van Oosternijkerk wil elke inwoner hartelijk danken voor de 
vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage heeft ervoor gezorgd dat we het jaar 
2013 konden afsluiten en 2014 konden beginnen met een 
vuurwerkspektakel. We wensen iedereen een voorspoedig 2014! 

 
Jeugd Oosternijkerk. 
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UDI hat wat ôfblaast yn de ôfrûne moannen. Yn novimber in protte 
ekstra repetysjes foar it NBK. Op 23 novimber wiene wy foar in Try Out 
yn Ferwert en op 1 desimber yn Menaam. Dêrneist hiene wy twa 
repetysjes yn ‘e wike.  
Op it kampioenskip yn Grins gie it eins best wol goed. Fan ús korps 
wiene der 8 leden dy ’t foar it earst meidienen oan dit kampioenskip, wol 
spannend fansels. Doe ’t de útslach kaam, wiene we wol wat 
teloarsteld. We waarden 5e!! In 5e plak is eins net teloarstellend te 
neamen, mar yn ús divysje diene 6 korpsen mei. Mar hawar, dizze 
ûnderfining hiene we mar wer en folgjend jier sille wy seker wer fan ús 
hearre litte. 
 
No hiene wy noch twa repetysjes foar de Kryst en dat is net safolle, dus 
moasten we wer folop repetearje. Dit jier wie de Krystnachttsjinst yn ‘e 
Bining, om’t de St. Caeciliatsjerke restaureard wurd. Wy koene dus net 
yn ‘e tsjerketoer spylje. Dizze kear stiene wy nei de tsjinst bûtendoar 
foar de tsjerke. Wiebe Kuiper hie in fjoerkorf klearset en dêrom hinne 
stiene wy te spyljen. It hat ús tige goed foldien en wy hoopje dat de 
tsjerkegongers hjir ek fan genoaten ha. 
De folgjende moarns stiene we om kertier oer seizen op Bollingwier te 
spyljen mei ús fêste publyk. Lokkich hie yn fan ús “fans” in goeie lampe 
mei, want de lampe wêr ’t wy altyd ûnder steane wie stikken. Fan 
Bollingwier ôf ha wy noch op ferskate plakken yn Nijtsjerk spile. En 
dan… nei it Doarpshûs foar in gesellich moarnsmiel. Dêr stie Peet 
Kuiper foar ús klear mei kofje en thee. Spitich genôch koene wy net al 
te lang sitten bliuwe, want om healwei njoggenen moasten wy yn tsjerke 
wêze. It wie in “folle bak” en in fijne tsjinst. 
 
Yntusken hiene wy by de doaren lâns west om de bestellingen op te 
nimmen foar de oaljebollen. Op âldjiersdei binne de moarns earmbetiid 
alle oaljebollen bakt en dêrnei besoarge. Ek de karbidsjitters ha om in 
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oer as fiif efkes del west foar in oaljebol. Ik ha my fertelle litten dat se 
tige goed smakke ha. 
Sa as de lêste jierren mochten wy no ek wer gebrûk meitsje fan de 
loads fan Jan Wybren en Jolanda Faber oan de Lyts Ein. Tige tank 
dêrfoar. 
 
Op it momint fan skriuwen binne we drok dwaande mei it ynstudearjen 
fan it stik foar it Federaasjefestival yn Anjum. Dit sil plak fine op sneon 
15 febrewaris. Oerdeis is der in solistekonkoers wêr’t ek in soart blazers 
fan UDI oan mei dwaan sille. Ek learlingen dy ’t noch net by it korps 
sitte.  Hjirby is eltsenien fan herte útnoege om dêrby te wêzen. It is yn ‘e 
Dobbe yn Anjum en it begjint de moarns om 10 oere. 
 
Wy binne bliid dat we jim’ fertelle kin dat wy in nij lid ha: Gjalt v.d. Zee. 
Hy is de freon fan Sanne Faber en se wenje tegearre yn Nijtsjerk, sûnt 
koart oan de Lou Sânen. Gjalt, we kinne dy al in moai skoft mar we 
binne tige wiis mei dy. Gjalt spilet trombône en sit op ‘t “hoekje” oan de 
1e trombône. 
Ek binne we bliid dat ús lid Jan Age Wijma wer meispilet. Hy sit no op ‘e 
2e trombône neist Gjalt.  

Dan noch in oprop: 
Beste minsken! 
Wolle jimme asjeblieft álle âld pepier foar ús bewarje? It is foar de 
musyk in grutte bron fan ynkomsten. Wy kinne dizze ynkomsten 
net misse. Eltse 1e sneon fan ‘e moanne stiet de kontener by it 
Doarpshûs! 
 
Dus graach alle krantsjes, pepierkes, lege envelopkes, kaartsjes dy ’t 
oan nije klean sitte en elk lyts hoekje pepier of karton bewarje! It is hiel 
wichtich foar ús. 

MF
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Allereerst wensen wij alle bewoners van Oosternijkerk een gezond en 
gezellig 2014! We hebben als dorpshuis een mooi jaar gehad en het 
nieuwe jaar feestelijk ingeluid, onder het genot van een hapje en een 
drankje was het nieuwjaarsnacht gezellig druk in het dorpshuis. 
We willen als dorpshuis al een aantal jaren proberen oud & nieuw te 
vieren samen met de jeugd zodat we één groot feest kunnen houden 
maar helaas is dit tot op heden nog niet gelukt, misschien volgend jaar! 
 
Voor dit jaar staan er weer leuke activiteiten op het programma, zo is er 
op 24 januari het jaarlijkse darten en wordt er op vrijdag 21 februari, na 
het grote succes van vorig jaar, weer een sjoelkampioenschap 
georganiseerd. Naast deze activiteiten zal er ook weer een bingoavond 
zijn, voor de wijnliefhebbers is er de mogelijkheid dit jaar een 
wijnproeverij te bezoeken en natuurlijk vergeten we niet het altijd 
gezellige lentematinee. Genoeg op stapel dus. 
 
We willen in 2014 ook gaan starten met het verspreiden van een 
nieuwsbrief. Ieder kwartaal komt deze nieuwsbrief uit. Wilt u niks 
missen over het reilen en zeilen in dorpshuis de Terp, meld u dan nu 
alvast aan voor de digitale versie. Stuur een mail naar 
dorpshuisdeterp@hotmail.com. Natuurlijk is er ook een mogelijkheid de 
nieuwsbrief per post te ontvangen, dit kunt u aangeven bij één van de 
bestuursleden welke binnenkort langs de deuren komen voor de 
donateursactie.  
 
Zoals eerder aangekondigd verhogen 
er in januari 2014 weer een aantal 
prijzen, dit is inmiddels gebeurd. 
Koffie/Thee en frisdrank zijn 
verhoogd van €1.20 naar €1.40. Het 
zal ook velen niet zijn ontgaan dat we 
in Oosternijkerk helaas geen 
pinautomaat meer hebben. Wij 

mailto:dorpshuisdeterp@hotmail.com
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ervaren dit als een groot gemis en hebben als bestuur dan ook besloten 
een pinautomaat aan te schaffen. Deze pinautomaat zal zeer 
binnenkort in gebruik genomen worden en is uitsluitend bedoelt voor het 
betalen van consumpties. Er kan geen extra geld opgenomen worden in 
het dorpshuis. 
Tot zover de laatste ontwikkelingen vanuit dorpshuis de Terp. 
 

Sanne Faber 

 
 
 

 

 

 
 

Bêste doarpskille lêzers, 
Wy fan de Bûnte Flinters  binne al wer drok dwaande om in nei stik yn 
te studjearjen. Yn oktober binne we wèr ùtein set mei it stik dat hyt 
“Gewoan te gek”. 
Dit stik is foar ùs in hiele nije  ùtdaging. We moasten foar de besetting 
fan it stik op syk nei 2 nije spilers, want oan ùs feste ploechje hienen 
we net genoch. We binne tige wiis dat ùs spilersgroepke wer moai yn 
lykwicht is, 4 fan de âlde garde en 4 jeugdige spilers werûnder 2 nije 
gesichten.  
It stik giet oer in hûs, wêryn 4 minsken wenje. 4 eks psychiatryske 
pasjinten, wêrfan de bedoeling is dat se mei help fan in omlearde 
kraamfersoarchster werrom begelied wurde nei de “normale” 
maatskippij. Mar is de “normale” maatskippij wol normaal? Wat is 
normaal en wat is dat net?  Wat is fantasy en wat is de realiteit? Al 
dizze aspekten binne ûnderdiel fan dit hillaryske, komyske stik.  
Ùs regiseur  Andrè Beeksma docht tige syn bêst om dit allegear wat 
yn goeie banen te leiden, en wit ek dit jier wèr  it moaiste en bêste yn 
ùs spilers nei boppe te heljen. 
 
Nijsgjirrich wurden? Fansels, want dit wurd in jûne wer’t jo hinne 
moatte. 
Wy spylje op freed 14 maart en sneon 15 maart. Dan kinne jimme 
dat alfèst yn e aginda sette. 

Tonielferiening “De Bûnte Flinters” 
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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. J. Post, Buorfinne 16, 0519-241816 
e-mail: postjpt@hotmail.com 
 

Kinderkerstfeest  
 
Kerstviering 2013 met als thema: “Zie je al wat?” 
Donderdag 19 december werd het kinderkerstfeest gevierd in ‘De 
Bining’, die prachtig versierd was. De kerk was bijna te klein voor het 
grote aantal belangstellenden die erbij waren! De organisatie was in 
handen van de Foeke Sjoerdsskoalle en stond onder leiding van 
directeur  Onno Bouma. Het was in samenwerking met de jeugdraad. 
Alle leerlingen van de school en ook alle peuters mochten meedoen in 
deze viering. Het was dus echt voor en door kinderen. De peuters 
mochten als eerste van start en zij kwamen binnen in een lange slinger 
met allemaal een kaarsje in de hand. Ze werden toegezongen met een 
kaarsenlied. Ook de andere kaarsen werden aangestoken. Toen kwam 
Erzo de verteller langs. Hij riep tegen de mensen dat ze veel te vroeg 
gekomen waren. De voorbereidingen voor het feest waren nog lang niet 
klaar!  De groepen  1 en 2 waren aan de beurt. Ze zongen een prachtig 
lied: ‘Wakker in de nacht’. Terwijl ze deden alsof ze sliepen voor in de 
kerk, werden ze allemaal wakker tijdens het lied. Daarna kwamen de 
‘verderkijkers’ uit groep 5 en het ‘Engelen lied’ werd gezongen.  Groep 
6 liet prachtige tekeningen zien , die door zaklantaarns werden 
bijgelicht, bij een verhaal. Erzo de verhalenverteller kwam weer op het 
toneel en hij zei dat we nog te vroeg waren. De groepen  3 en 4 zongen  
van het nieuws van een engel. Ze zongen het lied: ‘Op Gods befel ‘. 
Daar kwam Erzo de verteller voor de derde keer. Hij vroeg: ‘Zie je al 
wat?’ En ja hoor, alles was gereed om het kerstfeest te vieren. Groep 6, 
7 en 8 bracht het lied ‘Vrolijk kerstfeest’ nog ten gehore. Bij de in- en 

mailto:scriba-on@hotmail.com


11 

 

uitgang stonden bussen waar geld in gedaan kon worden voor ‘Serious 
Request’. Tot slot kregen alle kinderen uit Oosternijkerk en Nes nog een 
boekje en een traktatie mee naar huis. Het was een zeer geslaagde 
viering.  

De Jeugdouderlingen 
________________________________________________________ 

 
De uitzending van de kerkdiensten via de radio veranderd. Vanaf 
waarschijnlijk 26 januari (of een week later) kunt u de diensten 
DIGITAAL ontvangen via kanaal 950. Zowel op de radio als op de 
televisie. Op de televisie verschijnt dan het logo 'PKN tsjerke 
Easternijtsjerk'. 

 
het College van Beheer 

________________________________________________________ 

 
DE TIID HALDT GJIN SKOFT 
 
Op 12 april a.s. is het een halve eeuw geleden, dat ik als predikant 
bevestigd werd, in wat nu st Cecilia-kerk wordt genoemd, nadat  mijn 
vrouw en ik  enige dagen eerder de pastorie tegenover de kerk hadden 
betrokken. We denken nog regelmatig terug aan de 5 jaar,  die we in 
Oosternijkerk en omgeving hebben doorgebracht. We hebben het 
contact  in de afgelopen 50 jaar bewaard. Twee van onze vier zoons 
zijn in  de pastorie in Oosternijkerk geboren. De andere twee zagen in 
Odijk (gem.Bunnik) waarheen we in april 1969 verhuisden, het 
levenslicht. In januari 1981 verhuisden we naar Enkhuizen. In oktober 
1986 had ik het genoegen alsnog het doctoraal-examen theologie te 
doen aan de Rijksuniversiteit in Utrecht, met als scriptie: De dialoog met 
de Islam binnen de Wereldraad van  Kerken. In mei 1998 maakte ik 
gebruik van de toen nog bestaande vut-regeling. Bij het afscheid werd 
mijn vrouw en mij een vliegreis naar Israel aangeboden, met als 
aankomst en vertrekplaats het vliegveld van het Jordaanse Amman. Het 
waren onvergetelijke dagen.  We zijn  tot maart  2009 in de pastorie 
blijven wonen. We wonen sinds maart 2009 met groot genoegen in een 
volledig gerenoveerd huis. U bent altijd welkom op ons adres: 
Vogelkerslaan 11,1602 RS Enkhuizen, tel.0228-316080 

 
Ds en mevr.Schilder-Vink 
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In foto út it argyf - 29 

 

 
 
 
 
Na de hervormde vrouwenvereniging van de vorige keer, is nu de beurt 
aan de gereformeerde vrouwenvereniging, ook weer bij een speciale 
gelegenheid want zij vierden volgens de Nieuwe Dockumer Courant 
van 17 november 1988, dus 25 jaar geleden, óók hun 50-jarig bestaan. 
In het artikel wordt vermeld dat er 27 dames van de partij waren, 
ongeveer evenveel als bij de oprichting van deze vereniging in 1938. 
Het aantal leden is daarna gestaag gegroeid tot een 50-tal, maar 
nadien is door vergrijzing dat aantal steeds meer teruggelopen totdat 
de vereniging in (???) werd opgeheven. Je vraagt je af waar de 
notulenboeken gebleven zijn die duidelijkheid kunnen verschaffen over 
de juiste data.  
Die boeken waren in 1988 nog wel aanwezig want de dames Gerritje 
Elzinga en Renske Holwerda deden tijdens de feestelijke bijeenkomst 
(met een broodmaaltijd) in dorpshuis De Terp verslag van de 
geschiedenis van de vereniging. De dames kwamen in 1988 nog elke 
veertien dagen in vergadering bijeen. Een vrij nieuw initiatief was toen 
het bezoeken van ouderen door leden van de vereniging. 
 
Boven v.l.n.r.: Aukje Bakker, Riemke Feenstra-Bosgra, Trijntje 
Heeringa-Bosgra, Baukje Elzinga-Rispens, Geertje Jongeling-de 
Jager, Pietje Holwerda-Torensma, Tjitske de Vries-Dijkstra en Tine 
Jousma-Postma. 
Midden v.l.n.r.: Gerritje Elzinga-Post , Grietje Bergema-Weidenaar, 
Renske Holwerda-Triemstra, Gepke Jongeling-Eisinga, Anna 
Heeringa-Buurmans, Wietske Montsma, Baafke Weidenaar-Talstra, 
Geertje Buwalda-Braaksma, Baukje Sijtsma-Cuperus, Anneke 
Braaksma-de Vries, Grietje Weidenaar-Swart, Sibbeltje de Jong-
Lolkema. 
Voor v.l.n.r.: Jitske Sijtsma-Cuperus, Antje Elzinga-van Huizen, 
Baukje Kingma-van der Woude, Anna de Jager (de presidente van de 
vereniging), Anna Post-Vonk, Hieke Kloostra-de Vries, Djoke Visser-
Dijkstra.  
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Bijzondere aandacht was er voor Baukje Kingma-van der Woude die 
vanaf het begin lid was geweest van de vereniging. Zij kreeg een speld 
met inscriptie en een bos bloemen. Ook voor Wietske Montsma was er 
een bos bloemen omdat zij al 35 jaar lid was. 
 
 
Er is eindelijk volledige duidelijkheid omtrent de twee afleveringen 
geleden geplaatste foto van de grote boerderij op de achtergrond en 
daarvoor een mesthoop en twee paarden voor een aardkar met daarop 
een giertank. 
Zoals de vorige keer al werd verondersteld moest het één van de twee 
boerderijen aan de Ropsterwei zijn: nummer 3 (Fookma) of nummer 5 
(Donia). Ik kon de mesthoop niet plaatsen, daarom was er twijfel. Tot 
Pieter Post bij mij langskwam. Hij was in de beginjaren ’50 arbeider op 
Donia, nu bewoond door Gunnar Daan, maar toen volledig in bedrijf bij 
boer Auke van Kleffens, schoonzoon van Durk Sipma die voorheen 
lange jaren boer op deze boerderij was. 
De mesthoop op de foto ligt achter op het erf van Donia (dus nummer 
5) zo’n beetje tegen de Ropsterwei aan en de grote boerderij op de 
achtergrond is daarom nummer 3 (Fookma, waar Lourens de Zee als 
laatste woonde). De menner van het paard moet wel Johannes Rijpstra 
zijn want hij was in die jaren “de hynsteman” bij Van Kleffens. Mogelijk 
dat de pet net achter de giertank op het hoofd zit van zijn broer Doede 
Rijpstra want die werkte er ook. Achteraf is de mesthoop ook te zien op 
een foto in ”Een geschiedenis van Oosternijkerk”, op bl. 230. 
Er kwam ook een reactie van Appie Douma-Sijtsma (lêzer om utens in 
Heelsum) die haar vader Folkert Sijtsma als menner van het paard 
vermoedde. Sijtsma werkte inderdaad bij Van Kleffens, had volgens 
Appie bijna altijd een licht jasje aan (dat kunt u controleren op 
bijgaande foto), maar werkte minder met paarden dan Johannes 
Rijpstra. 
Andere reacties kwamen van nieuwe lêzer om utens Willem Postmus 
die meldde dat de haag tussen beide boerderijen door de gier van de 
mesthoop verknoeid werd en Age de Jong die de situatie op de foto 
nog goed herkende. Hij meldde ook dat het apparaat op de andere foto 
geen schovenbinder was, maar een zogenaamde 'selsbiner'. De foto 
kan daarom niet uit ongeveer 1940 stammen maar moet minstens 10 
jaar later genomen zijn want Pieter Post wist zich te herinneren dat 
deze selsbiner in onderdelen was aangevoerd en in de grote schuur 
van Fookma, waar hij toen woonde, in elkaar gezet was: hij stond er op 
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“kop-en-earen” bij omdat hij zeer geïnteresseerd was in alles wat met 
techniek te maken had. Leuk was ook het telefoontje uit Californië van 
Wybren Harmens Dijkstra die zichzelf herkend had op de foto met de 
selsbiner. Hij had De Doarpsskille op de website van Oosternijkerk 
gelezen!! 
 

 
Een foto van de arbeiders van boer Van Kleffens, ong. 1952. 
 
Achter v.l.n.r.: Jan Post, Meint Talsma, Johannes Rijpstra, Tsjip 
Terpstra, Folkert Sijtsma en boer Auke van Kleffens 
Voor v.l.n.r.: Jan Torensma, Pieter Post, Willem Dolleman (of 
Dulleman), Piet Bosscha, Hendrik (Bontjes) de Vries en een 
onbekende voluntair. (foto beschikbaar gesteld door Pieter Post). 
 
Hebt u ook een geschikte foto voor deze rubriek, of weet u waar zich 
oude notulenboeken bevinden??!! Graag een telefoontje naar Reinder 
Tolsma, 0519-241593, of mailen naar r.tolsma01@knid.nl. 
 
 

mailto:r.tolsma01@knid.nl
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25 Jier Lyn 
yn de 

Doarpsskille 

 

 
 
 
Ook ’n reisverslag.  
 

Leaf fanke.  
Boven de wolken; richting Frankfurt, Hier vlieg ik dan; ik bedoel: Ik 
word gevlogen. Heb drie stoelen tot mijn beschikking. Dus ook 3 tafels 
en 3 asbakken. Op Schiphol wat sigaretten gekocht (Van der Vliet had 
te weinig). Ze vroegen me daar: "Waar wilt U zitten?" Ik zei: "Bij de 
nooduitgang". Het meisje: "Wil je er uit?" Ik: "Neen, maar daar heb je 
ruimte voor je benen." Ik zeg: "Stel, ik ga niet mee". Daarop, na mijn 
ticket te hebben bestudeerd: "Je mag met elke vlucht". Siebe Jongeling 
heeft dus alles goed geregeld. Zit nu boven een vleugel, Ik hoef 
trouwens niets te zien. Het is hier knus en gezellig. Dit vliegtuig zal ook 
wel condensstrepen achter zich laten. Heb zopas aan ‘n meisje 
gevraagd naar de naam van het ding, ze zei: "Een Boeiing Super B". 
Het zegt mij niets. We dalen nu. Geschreven staat o.a."De riemen 
vast", dat doe ik maar niet. Ook staat er: "Moe nie rook nie". De sigaret 
dus uit. Van der Vliet mag blij zijn, dat hij hier niet zit, evenals jullie 
Jaap, want "sigaren" roken is hier verboden,. 
Vanmorgen een goede reis gehad. Zijlstra en ik hebben ergens in 
Noord-Holland gepauzeerd. Daar heb ik mijn brood opgegeten. Er 
moet wat om 't lijf en in het lijf. Ik zei tegen Zijlstra: "Ik zou ook wel op 
Terschelling willen zijn". Hij nam de teugels in handen en zei: "We 
gaan verder, anders kom je te laat". Om mij gaat ie weer de lucht in. 
Wachten is vervelend. Er zijn een paar Duitsers bij gekomen. Op 
Schiphol was ik al door de douane. Toen werd er omgeroepen: 
"Wiersma, medebestemming Johannesburg, moet zich melden bij de 
KLM-service. Ik denk: "Dit is mis, want ik reis met de Zuid-Afrikaanse 
maatschappij".  
Goed en wel. Ik terug. Al mijn spulletjes afgeven en wie stond daar? 
Jackie, de dochter van Jaap. Ze wilden me wat spulletjes meegeven, 
o.a. een leverworst, want moeder Joyce lustte zo graag Hollandse 
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leverworst, Ik zeg: "Sytze (haar man) begrijp je niet, dat in dat warme 
klimaat geen leverworst goed blijft"? Hij beaamde dat. Dus wel met 
souvenirs maar zonder leverworst op stap. Na 15 uur: Riemen los (heb 
ze niet vast gehad). Roken mag weer, behalve in de voorste afdeling. 
Het personeel is zeer vriendelijk. Soms kan ik niet schrijven. Dan 
maakt 't ding turbulente bewegingen.  
En nu komt er zo'n vriendelijk meisje, een stewardess (met 2 ss-en) mij 
vragen: "What will you drink?" Ik zeg op zijn Engels dat zij de keus mag 
bepalen, ze serveert whisky soda. Ook geeft ze me een zakje pinda's. 
"Gerooster en diep gebraai vir ekstra geur". Je zult zeggen: "Dat is 
toch lekker"? Jawel, maar de helft van mijn gebit ligt goed opgeborgen 
in de koffer. Eilasie. Ik kan ze ook niet heel doorslikken. 
Ben nu al 12 uur wakker. De motoren geven ‘n hels kabaal. Nu heb ik 
inmiddels toch pinda’s gegeten. Het waren zoutjes. Er op gesabbeld en 
heel doorgeslikt. Dat kan ook. Dan heeft de maag wat te doen. 
Intussen 7 uur. Ik schrijf maar wat door. Misschien verveelt het je. 
Eduard Douwes Dekker  schreef in de vorige eeuw in zijn boek "Max 
Havelaar"(hij schreef het in een obscuur logement in Antwerpen):  "Ik 
word vervelend met al die herhalingen", Hij schreef over de "Gordel 
van Smaragd" = Indonesië. Je kent het verhaal wel van "Saïdjah en 
Adinda". Ik voel me nu Saïdjah, Adinda is ver van mij weg.  
We vliegen nu boven de oceaan. Ik vraag aan zo’n meisje, ‘nn 
stewardess, ze zit naast mij: "Maken we ook ‘n tussenlanding?" Op de 
vorige reis was dat midden in de nacht in Zaïre. "Neen", zegt ze, "De 
Zuid-Afrikaanse Mij. mag niet over Afrika vliegen. Daarom zijn de 
vliegtuigen zo omgebouwd, dat ze in één ruk over de oceaan 20 uur 
kunnen vliegen.  
Ben zo gezond als een vis. Ik geniet, heb trouwens altijd binnenpretjes. 
Enkele stoelen van mij af, links, zit een jonge moeder van ongeveer 25 
jaar met twee kleine meisjes van, zo'n 1 en 2 jaar. Ze heeft haar 
handen er aan vol. Ik kan de ring van mijn vinger schuiven, wel  Maai, 
dan weet je, dat ik zo gezond ben als een vis. Zo nu en dan kijk ik door 
het venster, Wat zie ik? Een poollandschap. Boven de wolken schijnt 
er zo’n verblindend wit licht. Velen kijken nu T.V. Er zijn vele schermen, 
Thuis kijk ik sporadisch, dus hier ook niet. Naast mij een knop, Druk ik 
daar op dan komt er iemand, aan wie ik wat kan bestellen. Ook kan ik 
dingen in mijn oren steken, om naar de radio te luisteren. Ik doe het 
maar niet. Het raast hier al genoeg in mijn oren.  
Nu gegeten. D.w.z., de andere passagiers, ik niet, Allemaal liflafjes. Op 
de spijskaart staat: Groente, Griekse slaai, stokvis met botersaus en 
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suurmeloen meuniëre, beesvleis, peer met sjokoladesaus, , kaas en 
beskuitjes, broodrolletjes en boter, och lieverd noch veel meer, o.a. 
pruimedante en gekapte sampioene. 
Ik geloof het wel. In Noord-Holland heb ik mijn brood met kaas 
gegeten. Nu komt dat meisje weer naast me zitten. Ze komt uit Natal. 
Spreekt dus Engels, Ik heb haar gezegd: "Wat de boer niet kent, lust 
hij niet". Opgevallen is mij, dat alle stewardessen lichtvoetig zijn.  
Leave Maai, het is nu 7 mei 0.30 uur. Paardenmiddag. ’s Nachts 
hebben paarden even rust. Bijna allen slapen. Ik zie slechts 3 lampjes 
branden. Vlak bij mij een slanke, jonge vrouw, liggend op 4 banken 
en/of stoelen. Ze heeft de hele dag gelezen. Ik heb ook al wat gelezen 
uit "Ien foar ‘t ôfwennen" van R.v.d,Velde en "Lytse optocht" van 
P.Akkerman.  De twee poppen slapen nu op de grond onder een paar 
dekens. De jonge moeder niet. Ik zeg: "Ben je koud?" Slaperige 
mensen worden altijd koud. Ik heb haar mijn drie dekens gegeven, Ze 
knuffelt haar er in, Ik blijf toch wakker. Alles slaapt nu. De lampen zijn 
gedoofd. Nu ja, mijn lampje noch niet, Ik heb alles om mij heen 
uitgezonderd mijn gebit. Het ding zal wel denken: "Altijd lig ik op de 
keukenkast op de Lyts Ein, ogend naar ‘t oosten, Bij het krieken van de 
dageraad luister ik naar het hanengekraai en nu veilig opgeborgen in 
een koffer". 
Heb vandaag ook nog gesproken met 'n oudere heer. Het leek wel n 
dominee. Was 't ook, Hij organiseert reizen voor predikanten. Hij slaapt 
nu ook. Die dominees, o.a. een predikant uit Kollum, bestuderen dan in 
enkele weken de Zuid-Afrikaanse moeilijkheden. Ik zal er Jaap naar 
vragen. Hij woont er al dertig jaar.  
Zo nu en dan valt het vliegtuig even naar beneden. Dan wil ‘t schrijven 
niet meer. Een soort turbulentie. Nu brengen ze mij om 3 uur in de 
nacht 'n glas sinaasappelsap. Moet je je voorstellen, Ik eet nooit 'n 
sinaasappel van Jurjen, Jij wel, Ik slik het ook maar op. Alles wat ik 
bezit is om mij heen. Net als op mijn bureau. Allemaal rotzooi. Aan drie 
tafels heb ik nog te weinig, Er is 'n man wakker geworden. Hij vraagt 
mij om ’n vuurtje.  Het is een Zweed. Hij is even wakker geworden. Dan 
komt °t stewardesske weer naast mij zitten. Ze zegt: "Zo'n passagier 
hebben we nog nooit gehad. Alsmaar schrijven". En dan: "Wat wil je 
drinken?" Ik: "Iets, waarbij de geest tot schrijven bewaard wordt", Ze 
brengt me prompt 't zelfde recept. Hele gesprekken met haar gehad.  
Voor mij ligt 'n Duitse leraar te slapen. Hij lijkt mij "yn ein" .= moe. Alles 
slaapt nu. Zelfs de dominee. Alleen is er nog licht bij 't toilet, De jonge 
moeder wordt wakker, één van de baby's wordt wakker. Ze geeft hem 
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of haar de borst. De stewardess komt weer met whisky soda. Ik zeg: 
Waarom doe je dat?" Zij: "Omdat je de enige bent, die wakker is". Veel 
mensen verslapen het derde deel van hun leven. Stel je wordt 72 jaar, 
je slaapt 8 uur per dag. Dan heb je 24 jaar = 24x 365 dagen geslapen. 
Ik veel minder. Ik leef intensiever. Vondel, onze grote dichter zei al: 
"Slapers kunnen de droomwereld niet van de werkelijkheid 
onderscheiden".  
Het wordt wel een lange dag, ongeveer 48 uur, Wil ik naar de kerk 
(Joyce is Methodist), dan wordt 't nog langer. Plotseling staat er ‘n man 
naast mij. Hij sprak in voor mij een vreemde taal. Zoals je weet versta 
ik enkele talen, zelfs de "wartaal". De man had psychologie 
gestudeerd. Ik vroeg hem: "Weet je wel dat n Griekse wijsgeer zei: 
"Mens sana in corpore sano?" Hij wist het. Hij verdween weer. "Ships 
that pass in the night". Ging waarschijnlijk weer te bedde. Toch denk ik 
nog even na over ons gesprek. Mijn lichaam is gezond, mijn 
pneuma=geest ook nog wel. 
 Wat duurt een reis toch lang. Het lieve stewardesske wil mij in de 
kombuis hebben. In zo'n lange nacht wil ze wel enige woorden kwijt.  
Maaike doe de groeten aan de statische, de dynamische, de 
flegmatische, de picnische, de slaperigen en de wakkeren in 
Oosternijkerk. Ik hang nog in 't luchtruim. De maan staat nu aan de 
andere kant van de hemel. Eigenaardig, dat alle mensen slapen. Ik 
ben in ‘n fleurige stemming. De poppen slapen weer. Maaike, ik weet, 
dat je nu in een embryonale toestand ligt in het bed van 2 bij 2.20 m. Ik 
kan mij helaas niet bij mijn haren optrekken. Boerke Naas (je kent het 
gedicht van Guido Gezelle wel) zei, toen hij bedreigd werd door een 
struikrover: "Ik wou, dat ik thuis en in mijn bedde waar". De mensen 
hebben allemaal blanke tanden. Er is eentje bij, die zwarte heeft. Als 
hij lacht, houdt hij zijn handen voor de mond. Dat heb ik gisteravond 
gezien. Nog 2 uur volgens 't meisje. Ze begrijpt niet dat ik niet slaperig 
ben. Ik zeg: "Mijn pneuma is rustig". Ze heeft mij intussen 7 glazen 
gegeven. Ze wil ze nog niet opruimen. Maai, doe de groeten aan Jan 
uit Canada. Nu gaan de lichten op.  
Alle vrouwen gaan naar ‘t toilet. Ze blanketten zich, als Izebel. Er is 
hier geen Jehu. Nu breakfeast. Ik zeg tegen ‘t meisje: "Mijn tafels 
liggen vol, neem 't maar terug". Ze noemt mij op zijn Engels een 
vreemde vogel in de bijt. Ik zeg: "Ik ben verfrist ontwaakt". Zij weer: "Je 
hebt nooit geslapen, dus je bent ook niet ontwaakt". Het jonge 
moedertje wordt ook wakker. Ze geeft mij enkele doekjes, om fris te 
zijn. Ze ruiken naar Cologne. Het stewardeske tikt me op de schouder: 
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"One whisky?" Ik zei: "Of course". Ze brengt ‘t mij met koffie. Eten doe 
ik wel bij Jaap. Waarschijnlijk niet zulke aardappelen als van Pieter 
Sikkema. Doet er ook niet toe. Vraten worden er niet geboren maar 
gemaakt.  
Nu zit ik op het vliegveld van Johannesburg. Komt er een zwarte man 
op mij aan, en zegt: "Basie, zal ik je koffer halen?" Ik zeg: "Hier is 10 
rand (ongeveer f 10,-).  Koffer komt er niet. Neger is ook weg, Mij 
hebben ze wel door de douane gelaten, nu weer in een groot vliegtuig. 
De zon schijnt.  Naast mij een man met een chagrijnig gezicht. Ik zeg 
tegen hem: "Is er moeilijkheid"? Hij zegt: "Mijn koffer staat in 
Amsterdam". Ik zeg: "Waar de mijne is, weet ik niet." Zo troost ik hem. 
Nu vlieg ik boven de Drakensbergen. Jammer, dat ik tijdens die lange 
reis nooit naar buiten heb gekeken, alhoewel de zon en de maan zijn 
net eender als bij ons. Het vliegtuig daalt, dus ik stop. 
Hier ben ik weer. Nu in Durban. Een geweldige ontvangst. Koffer was 
er niet. Als pech ben ik geboren. Jaap zegt: "Hindert niet". Ik heb wel ‘n 
hemd en broek voor jou. Ik zeg: "Mijn tanden, en de koffer is van onze 
buurlui, de fam. Planting,"  
Nu 2 dagen later. Mijn brief is nog nooit gepost. Het moedertje met de 
twee poppen heb ik uit 't vliegtuig geholpen, Ze moest ook naar 
Durban, De chagrijnige man had zijn koffer nog niet. Ik kon hem niet 
troosten. De mijne is intussen terug. Norman heeft er voor gezorgd. Hij 
kwam via de "British Securety Service" uit Taiwan.  
P.S. De familie vroeg mij of ik naar 'n wildpark wilde. Nu ben ik de 
vorige keer naar 't Paul Kruger Park geweest. Ik zeg tegen Jaap: "Wil 
je nog een leeuw of olifant zien"? Hij zegt: "Mij niet gezien". Dan ik ook 
niet, Nog één opmerking Maaike, thuis hebben we mussen op ‘t dak, 
en hier apen. Joyce is bang voor de grote apen. Denkt misschien, dat 't 
mannetjesapen zijn. Jaap en ik zullen dagelijks naar de "club" gaan. 
Kinderen en kleinkinderen zijn lief. Dolly: zwarte dienstmeisje, noemt 
mij "ou pa". Ze poetst alsmaar de parketvloeren. Zelfs de stoep. Ook 
ben ik al van de rotsen gevallen. Kapotte ribben. 
Joyce zegt: "Stop met schrijven, ik wil je brief posten". Tot ziens, leaf 
fanke. 
Op de terugreis schrijf ik een brief naar Jaap en Joyce.  
 
Je Anne. 
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Op 'e kofje by ... (26) 

_______________________________________ 
 
Pieter Post 
Op in moarn yn desimber kaam Pieter Post by my; hy wist wêr’t de foto 
naam wie dy’t yn De Doarpsskille stien hie. Hy hie ek noch wat oare 
foto’s meinaam om sjen te litten dat er arbeider by Van Kleffens west 
hie; no wennet Gunnar Daan dêr. Elk wit dat Pieter omraak fertelle kin 
dat wy wiene samar in oere fierder. Op’t lêst sei ik: “Dit moat oars, witte 
jo wat, ik kom yn nije wike ris del en dan ha wy it der nochris oer, wy 
geane jo hiele libben bylâns.” No dat like Pieter Post goed ta, dat 
sadwaande siet ik in wike letter noflik by Pieter en Antsje Post-Meinsma 
oan ‘e kofje op ‘e Griene Wei en dêrmei waard de searje “Op ‘e Kofje 
by...” nij libben yn blaasd. 
 

Us pake Aant Post wie fisker 
yn Moddergat, fan ús mem 
har kant, dat wie de famylje 
Vonk, wiene it ek allegear 
fiskers. Us mem moast 
bygelyks ‘pake’ sizze tsjin 
Gerben Basteleur, de man 
dy’t sa wûnderbaarlik rêden 
waard yn in omkeard skip dat 
op It Amelân oanspielde nei 
de ramp fan 1883. Us mem 
wenne ek yn Moddergat, ja 
heit en mem wennen net 
mear as hûndert meter fan 
inoar ôf. 
Heit wie iennichst soan (hy 
hie ien suster) en dochs is ús 
heit net op ’t skip belâne.  
 
 
De iennichste (?) foto fan 
pake Aant K. Post, op de 

eftergrûn de tjalk WL 20 fan de famylje Vanger. 
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Hy sil as jongbaas wolris mei west ha, sa hat er my ris ferteld dat er in 
reis mei sûkerbiten makke hat nei Grins ta, dus soks diene se ek, mar 
fisker waard er net: heit waard arbeider by boer Ernst Meinsma ûnder 
Nes, de pleats tsjin de Peazens oan. 
Doe’t heit en mem trouden kamen se earst te wenjen oan de Alddyk. 
Heit wurke op de pleats dy’t ticht tsjin de Lauwersseewei oan leit, fan de 
Peazemer kant ôf sjoen. Se wennen yn in dûbeld hûs dat by de pleats 
hearde en fuort de earste dei sei heit tsjin mem: “Anna, do hoechst net 
alles út te pakken, hear, want it is mar foar íén jier.” Sa min hie him de 
earste tiid by dizze boer foldien en ja, doedestiids ferhierde in arbeider 
him foar in jier by in boer en as it fan beide kanten befoel, koe men 
bliuwe en oars socht men oar plak. Dêr oan de Alddyk is myn âldste 
broer Aant berne. 
Dat twadde jier krige heit wurk by boer Sinnema ûnder Nes-Wierum, dy 
wenne op Uke Sate, in pleats (fan Nijtsjerk út) krekt foarby Wie, no 
wennet Ljibbe Weidenaar dêr. Se wennen earst yn in lyts hûske dat 
fierderop midden yn de fjilden oan in reed stie, de kant út nei 
Hantumerútbuorren. Dêr bin ik berne, yn dat fjildhûske. Letter wennen 
wy foar de pleats oer, oare kant de wei, dêr’t in dûbel arbeidershûs stie. 
Oan de grêft fan Uke Sate ha’k net sokke bêste oantinkens want dêr bin 
ik benei yn fersûpt, se ha my der noch op’t nipperke úthelje kinnen. 
 

 
 
It gesin fan Jan en Antje Post-Vonk: f.l.n.r.: Aaltje, Jan Post, Aant, Antje 
Post-Vonk en Pieter. 
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Hantumhuzen 
It folgjende plak fan ús heit wie by boer Wiersma yn Hantumhuzen; wy 
wennen doe op de râne fan it doarp yn in hiel grut hûs dat it “Kamphús” 
neamd waard; dêr húsmannen trije húshâldings. Boer Wiersma wenne 
op ‘e hoeke fan de Loubuorren en syn soan Eelke wie myn grutte 
kammeraat. Ik moat doe ek al in man fan de natuer west ha want it 
heucht my skoan dat Eelke en ik gauris op ‘snoeke-jacht’ giene. Dan 
hiene wy oan in stôk in sirkeltsje fan kopertried fêstmakke en sochten 
wy hiel foarsichtich om in snoek dy’t yn it wetter ‘stie’. Sa’n snoek bliuwt 
lang op itselde plak hingjen om te wachtsjen op in lyts fiskje dat 
foarbykomt. Wy diene dat strikje kopertried hiel stadich en foarsichtich 
yn de rjochting fan de snoek en besochten it om de snoek syn lange 
bek te krijen en dan hurd oanlûke. It is ús gauris slagge om sa in snoek 
boppe wetter te heljen oant Eelke syn heit sei: “En no is it dien, ik hâld 
sa gjin snoek mear oer!” 
Wy giene sneins nei tsjerke op de Hantumerhoeke. It wie doe noch 
wenst dat it kollektejild ophelle waard yn in ponge oan in lange stôk dy’t 
de diaken bank-foar-bank by de minsken lânshold. Ik moat doe ek al 
streken hân ha want ik die de hân wól yn dat ponkje, mar de sinten nét! 
Dy naam ik wer mei nei hûs en ferburch dy ûnder in kleed yn it 
tuskenhok, net ien dy’t it yn ‘e gaten hie. Moandeis diene Aant en ik in 
wedstrydsje as wy nei skoalle rûnen: Aant de iene kant om, ik de oare 
kant de terp del en wa’t dan it earste by Kees Cahais wie. Aant wûn dat 
wedstrydsje altiten want oan it paadsje dat ik del gie, wie in winkeltsje 
en dêr helle ik hurd fan myn ‘pongejild’ wat drop as prikswiet en dat 
dielde ik nét mei Aant. Dat gie lang goed oant der op in 
moandeitemoarn in frou fóár my oan bar wie, doe duorre it langer 
fansels. Aant wie yntusken al by Kees Cahais en tocht: “Wêr bliuwt dy 
jonge?” Hy rûn myn paadsje út, seach noch neat en rûn doe dy kant 
fierder út oant er by it winkeltsje kaam. Ik sjoch him noch mei de noas 
tsjin it spegelrút oan drukt nei my stean te sjen! Hoe komsto oan dy 
sinten? Ik ha it him útlein en de prikswiet dit kear mei him dield. Hy sei 
my ta dat er it net fertelle soe, mar wy wiene noch net thús as dêr 
fertelde er alles al. Tenei moast ik altiten myn hân sjen litte as ik yn 
tsjerke de hân yn de ponge dien hie om it kollektejild yn te dwaan: Is de 
hân echt leech? 
 
Nei Nijtsjerk 
Wy binne op 12 maaie 1940 mei de boerewein nei Nijtsjerk ferhuze, dat 
wit ik noch skoan. Heit hie earst moarns noch molken by boer Wiersma,  
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dêrnei hynder-en-wein ophelle by boer Durk Sipma wei. Der kaam in 
kleed oer de wein, de sydberjes wiene opset en dêr lei noch sa’n 
hearampt op om de wein breder te meitsjen en doe waard it húsrie 
opladen. Ik wit net at heit twaris riden hat, no ja, safolle húsrie hie men 
doedestiids ek net. 

Ropsterwei 4, tusken 1940 
en 1947 de wente fan de 
famylje  Jan Post. 
 
Wy kamen te wenjen oan 
de Ropsterwei, op nûmer 
4, no wennet Jappie 
Poutsma dêr. Dat wie it 
arbeidershûs fan Durk 
Sipma, boer op Donia oan 
de Ropsterwei nûmer 5, de 
lêste pleats fan it doarp 
oan de rjochterkant.  

Wy wennen yn de foarein, Tsjip en Gryt Terpstra yn de efterein en dêr 
tuskenyn wie in binnenhok. It hûs wie doe al wat langer, dat efterste stik 
is der letter weibrutsen. Johannes, de soan fan Tsjip en Gryt, waard 
myn grutte kammeraat; wy neamden him altiten ‘Jehannes Duveltsje’ 
om’t er sok read hier hie. Nei de oarloch binne wy ferhuze nei 
Ropsterwei 3, dêr’t Lourens de Zee it lêst wenne. Tsjip en Gryt (letter 
Jaap en Corrie Eelkema) wennen yn de foarein en wy tsjin de skuorre 

oan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ropsterwei 3, nei 
1947 wenne it gesin 
fan Jan Post oan de 
rjochterkant fan dizze 
pleats. 
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Yn dy skuorre wie in hokje en dêr siet Aant altiten te prutsen mei 
lampen en triedsjes. Dêr hat er ek ús earste radio yninoar set, ja, Aant 
hat altiten hiel goed west yn de ‘fine technyk’ sa sil ik it mar neame. Hy 
hat troch de oarloch syn ULO-oplieding ôfbrekke moatten, mar hat him 
fia Van den Akker yn Mitselwier (dy’t hast heal Eastdongeradiel 
oansluten hat op it elektrysk) en Rosier oan de Breedstrjitte yn Dokkum 
yn syn tsjinsttiid opwurke ta learaar yn radio- en radartechnyk. Hy hie 
dêr hegere ofsieren ûnder syn learlingen en krige de oanbieding om 
berops te wurden, mar hy hat dat ôfslein en is wer boarger wurden. Hy 
is troud mei syn Tine en hja kamen yn Bennebroek op de Veluwe te 
wenjen. 
Op de legere skoalle sieten Johannes en ik by master Graeler yn ‘e 
klasse en wy wiene net altiten like leaf. Sa hiene wy op in middei wer ris 
wat úthelle en stjoerde Graeler ús yn it turfhok: de doar kaam yn’t slot. 
Dat turfhok siet oan de foarkant fan de âlde skoalle mei in dakrútsje oan 
de boppekant. “Piter,” sei Johannes, “asto te-bok stean giest dan krûp ik 
troch dat dakrútsje en gean nei hûs ta, ik wol hjir net langer yn dit 
stjonkhok sitte.” Dat gie oan, ik gie op wat turven stean en Johannes 
klom by my op en sa op’t skouder, die it dakrútsje iepen en kroep 
dêrtroch nei bûten en is nei hûs ta gien. Mar ja, doe siet ik dêr noch 
allinne yn dat turfhok en op’t lêst kaam master Graeler der oan en sei: 
“Waar is Johannes?” Dy is yn reek opgien, master, dy is weiwurden: wat 
waard dy man duvelsk! 

 
 
 
In lyts stikje fan in 
skoallefoto út 1946. 
Boppe f.l.n.r.:  
Harke Kooistra, Anne 
Elzinga, Minne Eelkema, 
Jelle Holwerda en Pieter 
Post. Foar: Renske 
Rozendal, Baukje Dekker 
en Renske Sijtsma. 
 

Dochs moat ik it op skoalle ek ris goed dien ha want yn klasse 6 moast 
ik foar de klasse oppasse as master Sietse Wiersma ris nei hûs ta 
moast om ien as oar. “Piter, do moast oppasse sa lang’t ik fuort bin.” Ik 
sei ál fan “Ja, master,” mar it naaide der betiden út as âld fet en gauris 
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gie de syddoar fan it lokaal iepen en seach ien fan de beide oare 
masters om’t hoekje wêr’t dat heidensk leven weikaam (links siet master 
Grunstra mei de jongsten en rjochts master Graeler mei de 
middenklassen, master Wiersma siet mei de heechste klassen yn ‘e 
midden). 
Ik ha de sânde en achtste klasse noch dien mar doe sieten wy mar mei 
in stik as seis bern mear yn de klasse: Jelle Holwerda en ik, Tsjikke 
Elzinga (fan Minne’ Aal), Fogeltsje de Vries fan Bollingwier, de frou fan 
Durk Sijtsma. 
 
Oarloch 
Yn ‘e oarloch kaam der krapte oan branje, benammen yn de lêste 
winter fan ’44-’45, ik wie doe hast 13 jier. Johannes Duveltsje en ik ha 
dêrom alle radiopeallen tusken Nijtsjerk en Nijewier omseage. Yn dy tiid 
hie lang net elkenien radio en it gie ek net fia de kabel lykas no, mar der 
wie in saneamde radio-distribúsje, fersoarge troch partikulieren. Dêrta 
stiene der allegear peallen by de wei lâns, elk in meter as fjouwer-fiif 
lang; dêr siet dus moai wat hout oan. Wy knipten earst de triedden los 
en smieten de porsleinen potsjes, dy’t oan elke peal sieten foar de 
isolaasje, yn de sleat oan ‘e ein fan de Dokkumerwei, no wennet Jacob 
Wiersma dêr, doe plysje Tolman. Se moatte dêr noch by tsientallen yn 
‘e grûn sitte. Dat seagjen diene wy meastentiids by’t jûntiid, mar betiden 
wiene wy ek oerdei yn aksje. De minsken moatte ús dêrom fêst sjoen 
ha, mar nimmen hat ús ea warskôge as ferret (no ja, elk hie ferlet fan 
branje om de kachel te stoken en om iten op te sieden, dat der wie 
blykber begryp foar) en lokkich is ús ek nea in plysje oer’t mad kaam. 
Wy sleepten dy peallen nei hûs en dêr waarden se yn stikken seage en 
makken heit en Tsjip der moaie talhoutsjes fan en koene mem en Gryt 
de kachel wer stoke. Op’t lêst stie der noch ien peal, sawat by de grêft 
fan Anne Ages de Jong (no Jaap Torensma). Dy peal doarsten wy net 
rjocht om te seagjen want oan ‘e oare kant fan de wei wenne Eelke 
Walsma en dêr wie master Graeler yn ‘e kost. Ek dûmny Van Andel hie 
it sicht der op. Doe sei ús heit: “Wat moat dy lêste peal, moat dy dêr 
stean bliuwe?” Ja, de talhoutsjes wiene hast op, der wie ferlet en dêrom 
soene Aant en ik dy lêste peal mar oanpakke. Earst soe Aant seagje, hy 
wie op’t lêst de âldste, mar ik sei: “Lit my dat mar dwaan.” Ik wie noch 
net sa lang dwaande en dêr hiest it al, dêr kaam master Graeler oan op 
hege poaten. “Wat gebeurt hier?” No skamje ik my der wat foar mar doe 
waard ik fuort lulk: “Dat sjogge jo dochs, jo binne net blyn wol!” Master 
Graeler spuide raar guod, mar ik sei tsjin him: “In dûmny en in master 
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wurdt alles yn ‘e hûs brocht, mar in arbeider moat him sels mar rêde!” 
In oantal wiken letter preke dûmny Van Andel op in snein oer stellen. Ik 
wit de krekte tekst net mear mar it kaam der op del it in frjemde tiid wie 
want de âlden learden hjoed-de-dei de jongeren it stellen. Us heit waard 
wat langer wat reader om ‘e holle en doe’t wy wer thús wiene, hat ús 
heit raar guod spuid. Lokkich hat ús mem him wat delbêde, mar hy wie 
breinroer! 
De oerfalweinen fan de Dútsers kin ik my noch goed foar de geast helje 
want benammen yn it lêstoan wiene der in protte Dútsers yn it doarp: de 
skoalle, de herfoarme pastorije en it hûs fan Romke Boelens oan De 
Terp hiene se beset. Op in jûn moast ik in brief nei it postkantoar bringe 
(no de bar oan De Buorren) en dus kaam ik by de hoeke De Lyts Ein-
De Buorren lâns en dêr stie in oerfalwein mei in stik as 15-20 soldaten 
derneist. “Was solst du?” brulde ien fan dy soldaten. Ik moat in brief 
nei’t postkantoar bringe. “Nichts davon, du gehst sofort nach Hause!” 
Om ‘e donder net, raasde ik, ik ha my losskuord en bin nei it 
postkantoar draafd. Stom fansels want as it echt mienens west hie, hied 
er my deasjitte kinnen en doe’t ik it ferhaal thús fertelde, hie heit der 
wakker spyt fan dat er my dêrhinne stjoerd hie. 
Op in moandeitemoarn soe ik krekt nei skoalle ta en dêr stiene twa 
Landwachten by ús foar op de wei. De iene sei: “Wennesto hjir?” Jawis, 
hoe sa? “No, it stjonkt hjir omraak en dat komt fêst út dy skoarstien 
hjirre.” Ik hurd wer yn ‘e hûs en ik rôp tsjin mem: “Gau dy kachel út want 
de Landwacht stiet hjirfoar op de wei, dy kinne dy kachel rûke!” Wat wie 
it gefal. Siemen Zijlstra, hy wenne efter Jappie Tanja dêr’t yn dy tiid 
noch de âlde iepenbiere skoalle stie, hie in apparaat en dêr koe 
koalsied yn, dat waard brutsen en ta oalje perst. Dy oalje waard brûkt 
om te bakken en ek kaam it wolris yn in pantsje mei in dikke tried der yn 
op in driuwerke en dan hie men in oaljelampke. De hulen om de 
koalsiedkerrels waarden net fuortsmiten, nee, dy waarden opstookt yn 
‘e kachel, mar dat guod koe ôfgryslik stjonke en dat hiene dy 
Landwachten dus rûkt. Lokkich ha se der fierder gjin wurk fan makke 
want dan hie ús mem fertelle moatten dat se dy hulen fan Siemen 
Zijlstra hie en dat persen fan oalje út koalsied wie ferbean, ommers 
alles wat rispe waard, moast opjûn wurde oan de Dútsers. Wy ha 
trouwens noch in skoftsje elektrisiteit hân doe’t de Dútsers dat al 
ôfsletten hiene. Dat wie wer in útfining fan Aant. Ut dy 
elektrisiteitspeallen wiene de sekeringen helle mar mei twa 
angelstokken oan elkoar bûn lei Aant in koperen tried op it plak fan de 
sekering en sa kaam der ferbining tastân en dus elektrisiteit by ús yn 
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hûs, mar dan moasten de gerdinen potticht want wy wennen oan de wei 
en fan de Dokkumerwei ôf fuort yn’t sicht. 
 
Oan ’t wurk 
Doe’t ik fan skoalle ôfkaam, ik wie doe 14 jier âld dat it moat yn april 
1947 west ha, stie der in advertinsje yn de krante fan de firma Blok. Dy 
makken de simmerdyk om de Peazemer lannen hinne, by Peazens 
bûtendyk. Dy hiene in jonge nedich om alles wat draaide te smarren. Sa 
waard ik ‘smarjonge’ fan de draglines en kypkarren. Der wie in stikje 
spoar oanlein en dêr ried in lokomotyfke oerhinne, de ‘Montaan’ waard 
dy neamd, mei in stik as wat kypkarren der efteroan. Op it plak fan 
bestimming koe men mei in hendel sa’n karke kipe en waard der 
modder yn it dyklichem stoart. Sels mocht ik ek wolris mei de Montaan 
ride en de masinist fan de dragline liet my betiden wat ‘boartsje’ mei dat 
grutte apparaat!  

It personiel fan Auke van Kleffens om 1950 hinne. 
 
Dat hat in hiel seizoen duorre, yn ‘e hjerst wie dat dien, mar doe koe ik 
as fêst-arbeider by Van Kleffens komme. Dêr wiene doe trije fêste 
arbeiders: ús heit, Jan Torensma (Jan Pytsjes neamde wy dy) en ik. Der 
wiene gauris mear arbeiders, betiden in stik as tsien as it sa útkaam, 
mar allinne de fêste arbeiders wiene der it hiele jier, de losse arbeiders 
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wurken allinne yn it seizoen, as der wurk op it lân wie. As de biten der út 
wiene en de sleatten heakkele dan wie it foar harren dien. 
De losse arbeiders molken ek net, dat diene de fêste arbeiders. Ik 
moast der dêrom moarns om healwei fiven al ôf want fiif oere moasten 
wy op ‘e pleats wêze. It hynder kaam foar de wein, dat hynder hiet fan 
Klaas en stie meastentiids al by de hikke te wachtsjen, de bussen, 
tuollen en de tjems der op en dan koe it wurde. Dan hie ik somtiden 
gelok dat Jan Pytsjes him fersliept hie. Us heit rûn nei Grienewei 7 om 
Jan op te heljen en dan koe ik my noch krekt efkes deljaan op de 
ierappelsekken dy’t yn ‘e skuorre leine. Heit moast my letter wekker 
meitsje, sa sliepte ik! Wy giene nei de ‘acht-greide’ en molken elk 7 as 8 
kij want Van Kleffens hie meast in 23-24 kij. De bussen waarden letter 
oan ‘e wei set en troch de molkrider nei de molkfabryk Moarre-Ljussens 
brocht. Ik hie ienris yn ‘e trije wike in snein frij want dat diene wy mei 
syn trijen om bar. 
Wy molken fan sawat 5 oant 7 oere, dan kamen de oare arbeiders ek 
en diene wy wat de boer ús sein hie om te dwaan, op de pleats as 
earne op it lân. Om 9 oere hiene wy waarm iten en om healwei twaën 
waard der tee dronken mei wat bôle, jûns ieten wy nochris waarm, 
gauris opbakte ierdappels fan dy moarns. Sa’n dei diene wy dus ‘trije 
skoften’ sa’t wy dat neamden. 
De greiden by hûs, dy leine allegear oare kant de Ropsterwei fan de 
pleats út besjoen, rûnen de kij op want it measte hea hellen wy út ‘e 
Kolken dêr’t Van Kleffens ek lân hie. It jongfee rûn yn 15 pûnsmjit 
greide oan de Fokke-hokje-wei op nei Wierum. Dy waarden dêrhinne 
dreaun, gewoan oer de wei, troch de manlju! 
Dat hea heljen út de Kolken wie noch in hiel kerwei want dat waard 
twaris yn it jier meand mei twa hynders foar de meanmasine mei in 
meanbalke. Dan waard it in oantal kearen skodde mei de blauwe 
Eureka-skodder. As it hea klear wie, gie al it folk dêr mei trije 
boereweinen hinne (dus mei houten tsjillen want Van Kleffens hie ién 
luchtwein) en twa hynders derfoar. Earst waard dat hea mei de foarke 
oploege, mar letter waard it optieme, dat gie al in stik hurder. Nei in dei 
wurkjen waard alles nei de pleats riden en kaam it yn ‘e gollen. Alles gie 
mei de hân. Oer de reedsbynten fan de skuorreed kamen planken te 
lizzen, de saneamde tilbarten. De earste man stie op de wein en stuts it 
hea op dy tilbarten, de man dêr stuts it fierder nei de earste golle dêr’t in 
‘gat’ frijhâlden waard. Dêrwei waard it omheech yn de gollen oploege, 
ja, soks koste hiel wat switdrippen. 
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Van Kleffens hie meast sân hynders, fiif boppelanders yn it 
hynstebûthús en twa foarinoar oer yn de skuorre. Klaas wie dêr ien fan 
en dy oare hat my ris yn’t skouder biten doe’t ik it foer yn it rip dwaan 
soe. Van Kleffens woe dat dy boppelanders goed yn kondyzje wiene, ek 
winterdeis as der gjin wurk foar harren wie. Hy liet se nammentlik keure 
om opnommen te wurden yn it stamboek want dan wiene se mear 
wurdich. Dêrta moast ik winterdeis betiden trije kear yn ‘e wike mei dy 
hynders de dyk út om se drave te litten. Ik draafde gauris oan Beetstra 
ta, dy wenne doe op Sippenburch. No hiene dy hynders dêr gjin muoite 
mei, mar ik ha hiel wat ôfhime! 

 
 
 
 
 
 
De pleats fan Van 
Kleffens oan de 
Ropsterwei. Auke 
van Kleffens folge 
skoanheit Durk 
Sipma op yn april 
1947.  
No wenje Gunnar 
en Els Daan dêr. 

 
Ek moast ik geregeldwei mei sa’n merje nei de hynst, gauris nei Sliep 
dy’t krekt foar Tiltsjebuorren ûnder Ealsum wenne. Ik siet de hiele reis 
op’t hynder, sûnder seal fansels. Krekt foarby Ljouwert oan de âlde 
strjitwei nei It Hearrenfean wenne in boer dy’t in hiele bêste hynst hie en 
dêr gie ik mei Tilkema yn ‘e frachtwein wolris hinne. 
As it tiid wie dat de hynders smite moasten, Van Kleffens koe soks 
útrekkenje om’t de dei bekend wie dat se dutsen wiene, kamen se fan 
stâl ôf en krigen in plakje yn de skuorre tusken hikken dêr’t wat strie op 
‘e grûn lei. Sa’n merje hat wat romte nedich om lizzen te gean en sa 
hiene se in goed plak. Van Kleffens frege my oft ik nachts by de merje 
wake woe. Ik siet dan yn it saneamde ‘harntsje’ (dêr wenne Van 
Kleffens mei syn frou Hiske en de trije bern simmerdeis, winters wennen 
se yn de foarein) en blêde wat yn boekjes om. Elk oere gie ik nei de 
skuorre om te sjen hoefier’t de merje wie. As it tiid waard, warskôge ik 
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de boer en bleau oant it fôltsje berne wie. Meastentiids rêde de merje 
der sels mei, mar sa no en dan moast hja help ha en waard it fôltsje der 
ôflutsen. Mar ja, it is ek nachtenlang bard dat sa’n merje net smiet, want 
men kin de natuer net twinge, en ik om neat de wacht hâlden hie. 
Moarns om fiif oere koe ik nei hûs ta om de sliep yn te heljen want dan 
kamen de arbeiders en namen myn taak oer. 
By de kij waard der net sa’n spul fan makke want dy rêden har meast 
sels en oars holpen de arbeiders as it op lûken oankaam. Faaks dat de 
boer der nachts ris ôfkaam om te sjen hoe’t it like, mar meastentiids 
rêden de arbeiders der mei. It foer foar de bisten bestie út gers, hea en 
foerbiten. Dy biten ferbouden wy sels, waarden opslein yn ‘e skuorre en 
alle dagen moasten der safolle kuorfollen ferhaksele wurde yn sa’n 
snijmasine en dan mar draaie. Yn totaal hie Van Kleffens 96 pûnsmjit 
lân by hûs lizzen: al it boulân lei rjochts fan de Ropsterwei, oan Beetstra 
ta.... 
 
(mar dêroer de folgjende kear mear, as wy wer op ‘e kofje geane by 
Piter en Antsje Post-Meinsma) 
         RT 
_________________________________________________________ 
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Triedden… 
 
Sjoch jim dy sucht wol stean achter it wurd triedden? Nee? No, mar hy 
stiet d’r wol. It is hjir wer ien trieddebrol. Dat lêste wurd stiet net yn it 
wurdboek wol ‘k leauwe, mar it jout wol oan hoe’t d’r oer tocht wurdt. D’r 
sit ek fan alles fêst oan dy triedden fansels, sa as waskmasines, 
tillevyzjes en kompjoeters. Apparaten dy’t we net mear misse kin op ús 
manier. Hindert neat ast de triedden dan mar net sjochst. Gjin moaiere 
triedden as ûnsichtbere triedden. No ha ik mei de tried fan de 
waskmasine net safolle problemen, dy dingen steane eins altyd ticht by 
in stopkontakt. Ien tried is ek genôch, stekst dy yn it stopkontakt dan 
kinst d’r mei wurkje. Prima. Hielendal goed. Krekt oars is dat mei de 
tillevyzje en de kompjoeter. Dan hast mear triedden nédich. Net 
allinnich in tried fanút in stopkontakt, mar ek in tried fanút in modem. 
Dêr giet it fansels om, want dat modem sit op in hiel oar plak as wêr de 
apparaten steane. Spitich, och sa spitich. Wat soe it in aardichheid 
wêze as dat net sa wie. D’r hat in tiid west dat we de trieddebrol aardich 
op regel hiennen, mar ja it kin altyd wer better as net dan? Mear 
mooglikheden mei de tillevyzje, sneller ynternet en ek noch 
goedkeaper. Oan de oare kant fan de tillefoantried waarden gouden 
bergen fersein, fansels wolle wy dat ek. Stjoer op dat spul, it wie ek 
noch maklik oan te lizzen, we koenen it sels dwaan, dus kom mar op. 
De tillevyzje koe, mei dit nije systeem, ek triedleas, sûnder tried dus, it 
klonk ús as musyk yn de earen. Dus de âlde kabel, dy’t moai weiwurke 
wie, koe fuort en oer dat gat yn de muorre koe no moai behang hinne, 
de keamer knapte d’r suver fan op. It nije spul kaam en it waard oanlein. 
Doe bliek wol dat wat wy no earst hiene dochs net sa triedleas wie as 
wy wol woenen. Nee, dy mooglikheid wie d’r wol, mar dan moast d’r 
noch wat by kocht wurde. Oké, dan earst mar dy tried troch de hal en 
ûnder de doar troch, dat behang ferniele we net wer fansels en dat oare 
soenen we dan meikoarten wol regelje. We bin no in pear jier fierder en 
dy tried leit d’r noch! Da’s ien. Dan de kompjoeter, och dy hie sa syn 
fêste plak, boppe, in keamerke hielendal foar himsels, no ja wat spul 
wat we net bot brûke stie d’r om hinne, mar dat hindere neat. En de 
tried gie kreas by de muorre en de plinten lâns nei boppe nei de 
kompjoeter. Mar ja, de bern gean de doar út en dan hast in keamerke 
ûnder oer. In moai plakje foar de kompjoeter, of net dan? Tichterby, wat 
waarmer it koe net better. Dus ferhúzje dy kompjoeter en ja hoe moat 
dat no mei de tried? Kin soks net triedleas? Laptops binne ommers ek 
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triedleas. Ja dat koe wol, mar 
earst wat keapje. No dat ha we 
dien en waarachtich it slagge, hy 
die it, ek sûnder tried. Meastal 
teminsten. It hekke wolris wat en 
hy wie net sa snel bytiden, der 
waard ek wolris moppere, mar 
dan wie d’r altyd noch in laptop. 
De tried koe sitten bliuwe en wy 
koenen ús rêde yn in (hast) 
triedleas hûs. Stadichoan begaan 
de kompjoeter wat faker dan 
‘wolris in kear’ te hekjen. It 
ynternet die it faak net. Hiel 
ferfelend en ek de tillevyzje moast 
wolris opnei opstart wurde. Oant it dan safier wie dat de kompjoeter it 
gewoan net meat die. De papieren d’r mar by en skilje. De earste kear 
moasten we de boel resette. De twadde kear wie d’r betizing oer hoe’t it 
no krekt siet mei de ferbining fan it ynternet en ja (ik wie d’r al bang 
foar) de kabel moast wer oanslúten wurde. Dy siet noch hieltyd moai 
weistoppe achter plinten nei boppe. It wie net sa dreech om de tried wer 
foar it ljocht te krijen, in pear kear goed skuorre en dêr wie d’r wer. Dit 
wie net de bedoeling fansels, dit gie sels hielendal de ferkearde kant út, 
en ek doe wie it noch net goed. Gelokkich wie nûmer trije sa ferstannich 
om te freegjen hoe âld ús systeem wie, no dat bliek ferâldere te wêzen, 
hy soe in nij modem opstjoere. Dat is bard en dy brûke we ek al, mar de 
tried foar it ynternet leit noch hieltyd troch de hal, dan wurket it dochs 
better. Sa spitich, want it liket nearne nei fansels. Hoe no fierder, sa kin 
it net bliuwe, dat is dúdlik. Triedleas klinkt geweldich, mar wurket (sa ha 
wy ûnderfûn) net goed of net goed genôch. Want ja, de boel moat it wol 
dwaan. Dus dat wurdt wer gatten boarje en plakplinten oanskaffe. Dan 
moat fuort de tried foar de tillevyzje ek mar oars, dy lit we fansels wol 
sitte. Dat behang moat dochs mar wer stikken. Hawar, as de trieddebrol 
aansens kreas weiwurke is, kint it wol wer besjen leie sil we mar 
rekkenje. Krekt lyn wie ik by minsken en dy hiene in âld stik 
flierbedekking yn harren keuken te lizzen, fêst plakt mei tape. Foar de 
hûn seinen se. Ik wit net hear…. Sa sjochst mar wer, it kin altyd noch 
mâlder. 
         awb 
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BIB  - Edelsmid Else 
Beishuizen 
 

_____________________________________________ 
 
 
 
Deze keer heb ik de edelsmederij van Else Beishuizen in de Nauwstraat 
te Dokkum bezocht. Else Beishuizen woont op Berchúzen nr. 4. Zij 
heeft haar bedrijf in het vroegere pand van Talsma electroworld, samen 
met Neele de Boer en de Friese Poort. Ook heeft zij thuis diverse 
machines en apparaten te staan om alle voorkomende werkzaamheden 
uit te voeren. 
 
Else is geboren in Hoog Soeren, ongeveer 5 kilometer van Apeldoorn. 
Na haar havo opleiding heeft ze aan de vakschool te Schoonhoven 
haar opleiding tot edelsmid gevolgd. Na haar opleiding kwam ze al 
spoedig bij D.R.A.I. in Apeldoorn aan het werk.D.R.A.I. is een bedrijf dat 
zich heeft gespecialiseerd in productpresentaties, displays en “shop in 
shop” concepten. Else ontwierp niet alleen de displays, maar maakte ze 
ook daadwerkelijk. Zij is 6 jaar bij dit bedrijf werkzaam geweest. Destijds 
werd er een huis gekocht in Apeldoorn. Dit huis, een pastorieachtige 
woning uit 1910, heeft Else in 10 jaar tijd eigenhandig gerenoveerd en 
verbouwd. Toen zoon Lukas naar de middelbare school ging was er de 
behoefte om naar een rustigere plek te verhuizen. 

Er werd besloten om 
naar het landelijk 
gelegen Oosternijkerk te 
verhuizen. Op de Lou 
Sânen werd een kavel 
gekocht en het huis 
gebouwd, waar nu de 
familie Boersma woont. 
 
In 2004 is Else verhuisd 
naar Bollingawier. Toen 
ze daar woonde zette zij 
een advertentie in de 
krant, om haar 

Bedrijf 
in 

Beeld 
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vaardigheden als edelsmid aan te bieden. Vrij 
snel reageerde Laurens Bits, waarna zij 
sieraden voor Laurens Bits thuis repareerde. 
Toen Laurens Bits failliet ging, besloot Else om 
haar activiteiten zelfstandig voort te zetten.  
 
Toen Janne Hamstra en Rixte Kuipers besloten 
om met VAKwerk de leegstaande winkelpanden 
te koppelen aan de ambachtslieden uit de buurt, 
was dat voor Else een reden om hier in te 
participeren. VAKwerk is met eigen geld voor de 
PR, opgezet door Janne Hamstra en Rixte Kuipers, Else is deze dames 
hier dankbaar voor en heeft hier veel respect voor. VAKwerk staat voor 
Verrassende Ambachtelijke en Kunstzinnige mensen.  

 
Vorig jaar kwam dit mede tot stand met behulp van subsidies van de 
Rabobank, dit jaar steunt de gemeente het project. Zoals gezegd zit zij 
nu, vanaf 1 juni 2013, samen met Neele de Boer van 
meubelstoffeerderij Pronkstik, en outlet de Friese Poort in de 
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Nauwstraat 4, te Dokkum. Zij maakt daar de meest prachtige creaties 
en ontwerpen. 
Een tendens die Else ziet, is dat mensen met oud goud komen en dit 
om willen laten smelten tot eigentijdse ontwerpen. 
De kracht van haar is dat de mensen haar gewoon aan het werk 
kunnen zien op locatie, dus geen etalages of mensen strak in het pak. 
Else volgt zo nu en dan nog cursussen om zich nog extra te bekwamen, 
zo heeft ze onlangs nog een cursus gevolgd om edelstenen te plaatsen 
in ringen, halskettingen en armbanden.  
Zij trekt haar klanten uit het hele land ( bijv. Soest, Amsterdam, enz. ), 
dit komt mede door de klanten van haar Bed & Breakfast. 
 
In 2006/2007 is Else begonnen met de exploitatie van haar Bed & 
Breakfast. Else beschikt over 1 kamer voor Bed & Breakfast, en u raadt 
het al, natuurlijk heeft ze deze eigenhandig gerealiseerd. Zij is bezig 
met het maken van een tweede gastenverblijf. Uit het feit dat Else vorig 
jaar genomineerd was door Stichting ‘De Pronkkamer’ voor de beste 
Bed & Breakfast van Nederland, blijkt dat zij uitblinkt in hetgeen ze doet. 
Voor alle B&B’s die aangesloten zijn bij ‘De Pronkkamer’ geldt dat het 
ware droomlocaties zijn. De gasten komen uit alle werelddelen, zo 
kwamen er o.a. gasten uit Sao Paulo, San Diego, Nieuw Zeeland, enz. 

Gasten komen vooral 
vanwege de natuur, 
Dokkum, of vanwege hun 
eigen geschiedenis naar 
B&B ‘Op de Vlakte’.  
Ik heb gemerkt dat Else 
een gedreven vrouw is, die 
alles wat ze doet tot in de 
puntjes beheerst. 
 
Natuurlijk heb ik Else ook 
nog even naar wat weetjes 
gevraagd. 

 
1.   Favoriete restaurant - de Waard Ternaard 
2.   Favoriete gerecht  - alles, mits goed bereidt  
3.   Laatst gelezen boek - Een treinreis naar Lissabon van Pascal 
     Mercier 
4.   Favoriete vakantie - trektocht door Europa met de tent 
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5.   Minder mooi plekje - centrum Bollingawier 
6.   Mooiste plekje  - Berchhúzen 4 
7.   Favoriete tijdschrift - Noorderbreedte 
8.   Favoriete stad  - Amsterdam 
9.   Favoriete drankje  - glas wijn 
10. Favoriete muziek  - Leonard Cohen 
 
Als u nog eens een zeer persoonlijk en echt uniek sierraad wilt laten 
maken, dan zou ik u aanraden om contact op te nemen met Else. 
 
www.opdevlakte.nl 

P.J.H. 
 

 
 
 
Gymvereniging SSS 
 

 

 
Voor ons ligt alweer een nieuw jaar, waar we als gymvereniging veel zin 
in hebben. Als eerste moeten we melden dat de dag en tijden van de 
gymnastiek veranderen. Dit ivm juf Esther haar studie.  De tijden zullen 
als volgt zijn: 
gr  1-2    14.30-15.30 
gr  3        15.30-16.30 
gr4-5      16.30-17.30 
gr 8+       17.30-18.30 
Deze verandering  gaat per 7 februari  a.s. in. 
 
Donderdagavond heeft de streetdance plaatsgemaakt voor Kids Body 
Move. Tijdens deze les kunnen de kinderen swingen, springen en 
dansen. Het is een gevarieerde  les van streetdance, conditie opbouw 
en bewegen, onder leiding van Ykje de vries. 
Het is super leuk en gezond!!! 
Kids Body Move is voor de kinderen vanaf gr 5. De lessen zijn in 
dorpshuis de Terp op donderdagavond van 19.00 -  19.45.  

 

 

http://www.opdevlakte.nl/
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Lijkt dit je leuk en wil je er meer van weten; je kunt altijd langskomen op 
een donderdagavond of contact opnemen  Natasja Wagenaar-Iedema.  
tel. 0519-241777, e-mail: j.wagenaar02@knid,nl  
 
Voor de volwassenen is er Body Move (BOM). Deze lessen zijn ook op 
donderdagavond van 19.45 -20.30. Dit is een leuke manier van bezig 
zijn met beweging, spiertraining en dat alles op de muziek van deze tijd.  

 
Omdat de koekactie vorig jaar een succes was, willen we dat dit jaar 
ook weer houden. We komen begin februari weer langs met de lekkere 
reepkoeken.  
 
Om met de tijd mee te gaan hebben we nu ook een facebooksite.   
www.facebook.com/sportstaaltspieren.oosternijkerk 
Hier staan foto’s en de laatste nieuwtjes op. 
 

Een sportieve groet van gymnastiekvereniging SSS 

mailto:j.wagenaar02@knid,nl
http://www.facebook.com/sportstaaltspieren.oosternijkerk


39 

 

Ropta Boys   
 

 

 
 
Hallo dorpsgenoten, 
 
Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar! 
Dat het een sportief, maar bovenal gezond en gelukkig nieuwjaar mag 
worden voor iedereen! 
 
Ik begin even met het vermelden van de bestuurswisseling binnen het 
hoofdbestuur. Jan Rispens en Wiebe Turkstra zijn uit het bestuur, zij 
hebben plaats gemaakt voor Jan Y. Braaksma en Douwe Jaap 
Meinsma. Jan en Wiebe, nogmaals enorm bedankt voor alles! Jan Y. en 
Douwe Jaap van harte welkom! 
De taken zijn ook een beetje veranderd, dus vandaar hier nog even een 
overzicht van het bestuur en de daarbij behorende taken. 
Jan Age Wijma (voorzitter) 
Jantina Terpsta (penningmeester) 
Anja Bandstra (sekretaris) 
Bram Weidenaar (wedstrijdsekretaris) 
Theunis Linthof 
Tineke Haaksma 
Jan Y. Braaksma 
Douwe Jaap Meinsma 
 
Deze keer zijn er geen jeugdteams najaarskampioen geworden, maar 
wel kampioenswedstrijden! Deze werden niet gewonnen, maar waren 
wel reuze-spannend! 
Geen najaarskampioen, maar Ropta Boys heeft wel een echte “Fries 
Kampioen” en wel de E1. Vorige keer vertelde ik al dat de E1 het dit 
jaar voor het eerst in de hoofdklasse mag gaan proberen. In de 
competitie doen ze erg leuk mee, maar in de zaal doen ze iedereen 
verbazen door gewoon het kersttoernooi te winnen! Dit was in 
Surhuisterveen op 28 december. De winnaar van dit toernooi mocht een 
week later meestrijden om het fries kampioenschap in Franeker!  
En dit toernooi hebben ze dus gewonnen!  
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E1 Fries kampioen zaalvoetbal 
 
Niet doorvertellen aan andere teams hoor, maar ik heb gehoord dat een 
“pannekoekontbijt” het geheime wapen is geweest! 
Er staat een prachtig verslag van hun avontuur op de website 
www.roptaboys.nl. Kijken dus! 
 
Snerttoernooi 
Toen was het weer tijd voor het jaarlijkse snerttoernooi. Dit gebeurde op 
zaterdag 28 december 2013. ’s Ochtends om half 10 was het eerst de 
beurt aan de jongste deelnemers. Dit alles is georganiseerd door het 
jeugdbestuur. De F-jes hadden 5 teams van 6 spelers, de E’s/MD’s 
hadden 4 teams en de D’s/C’s hadden 8 deelnemers die iedere keer 
een ander team vormden. Omdat er veel teams een zaaltoernooi 
hadden was de deelname iets minder dan voorgaande jaren, maar dat 
mocht de pret niet drukken. Onder goede weersomstandigheden werd 
er sportief gestreden. Voor de winnaars waren er medailles en voor alle 
deelnemers was er sowieso chips en ranja. Ronald, Lolke en Andrew 

http://www.roptaboys.nl/
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hadden rond etenstijd de soep en snert klaar! Hier werd gretig gebruik 
van gemaakt. Zowel jong als oud liet het zich goed smaken. 
 
’s Middags was het de beurt aan de A’s, B’s, dames en senioren. Er 
waren 50 deelnemers die waren verdeeld over 10 teams.  Er werd volop 
gestreden! Rond half 5 was de finale! Het was een spannend partij, het 
leek erop dat het in een gelijkspel zou eindigen, maar net voor het einde 
werd het beslissende doelpunt gescoord! De winnaars van het 
snerttoernooi waren: Ybele Reitsma, Oane Westra, Klaas Dijkstra en 
Johanna Bos. Na afloop van het snerttoernooi  as het gelijk al volop 
feest, toen DJ Auke begon! 
De organisatoren van het snerttoernooi, Oane Westra, Annet Post en 
Marten Heeringa werden bedankt voor hun inzet. Ook de plaatselijke 
koks Andrew Tjeerdsma, Ronald Lodder en Lolke Bergema werden 
bedankt! 
 
Crossloop 
Zaterdag 11 januari was het tijd voor de 18de  crossloop van Ropta 
Boys. Eerst was het de beurt aan de C’s, D’s, E’s en Fjes. Om half 11 
vertrokken ze in diezelfde volgorde. De Fjes liepen 1 km, de E’tjes 2 
km, de D’s 3 km en de C’s maar liefst 4 km. 
De opkomst was erg goed, maar liefst 63 deelnemers durfden het aan. 
En dat is op zich al een hele prestatie. Want poets niet uit hoe 
gespannen de jongens en meisjes vooraf zijn. Jullie zijn echt allemaal 
toppers! 
Meedoen is belangrijker dan winnen! En daarom was er ook voor alle 
deelnemers een medaille.Voor de prijswinnaars waren er standaards. 
Hieronder volgt de uitslag. 
 
F1. 1. Jan Bandstra 2. Jelmer Castelijn 3. Roan van der Meulen 
F2  1. Jan de Hoop 2. Suzanna Allema 3. Marcus Weidenaar 
F3  1. Sybren Dorhout  2. Hester Torensma 3. Fenna Dijkstra 
E1  1. Jelmer Torensma2. Gerwin Haaksma  3. Rutger Torensma 
E2  1. Jephta Braaksma 2. Theunis Faber 3. Richard Zwerver 
E3  1. Yesmer Reitsma 2. Doeke Kuilboer 3. Rudmer Bouius 
D1  1. HenrikW v/d Vorst2. Rinke de Hoop 3. Edser Slager 
MD 1. Sjoke v/d Vorst  2 Esther Dijkstra  3. Tineke Terpstra 
C2  1. Jelmer Wijma 2. Terry Tjeerdsma 
C1  1. Jan Teitsma 2. Jacob Torensma 3. Nik v/d Voort 
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crossloop winnaars E2: Theunis, Jephta en Richard 
 
De organisatoren Bas, Lolke en Klaas werden enorm bedankt voor hun 
inzet. Het waren ontzettend mooie routes en er komt veel bij zien om 
alles goed en veilig te laten verlopen. Dus daarom nogmaals bedankt!  
Na de prijsuitreiking kon iedereen het zich goed laten smaken aan de 
versgebakken vis of pannekoeken! Het ruikte niet alleen heerlijk, het 
was ook echt heel lekker! 
Paul, Andrew, Ronald en Lolke hadden het er maar druk mee! Geweldig 
mannen! Zo kon iedereen niet alleen met een goed gevoel naar huis 
gaan, maar ook met een goed gevulde maag! 
 
’s Middags om half 2 was het de beurt aan de wandelaars. Er deden 26 
deelnemers mee. Het was een mooie wandeling van ongeveer 12 km. 
Her en der een versnapering en natuurlijk het heerlijke zonnetje en de 
gezonde wind maakten dat het een mooie wandeling werd! 
En om half 3 startten 45 deelnemers aan de tocht die 7,4 km lang was. 
Er was een mogelijkheid om een iets kortere route te nemen.  
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Het was een mooie route. De Bartenswei hadden de lopers wind mee, 
met het zonnetje er lekker bij. Het laatste stuk was over de onverharde 
“grientereed” en het laatste stukje moest even op karakter. Daar 
hadden de lopers de wind tegen. Maar de finish was toen al redelijk in 
zicht. Dus dit was wel te doen! De winnaar van vorig jaar Anco Dijkstra 
was geblesseerd en kon dus zijn titel niet verdedigen. 
Zijn waardige opvolger kwam binnen in een tijd van 32:26 en zijn naam 
is: RUDI TORENSMA! Rudi is een A-junior. Heel goed gedaan! 
Een hele goede tweede was Jacob Eelkema en als derde kwam er een 
B-junior over de finish en dat was Jimke Haaksma. Heel goed gedaan! 
Even een leuk wetenswaardigheidje: Waar een eerste is, is ook een 
laatste. Zo was Rudi de eerste en “Good old pa Piet Torensma” was de 
laatste!  “Mar hy die mei!!!”  Geweldig gedaan hoor! 
 
Hier volgen de uitslagen: 
Buitencategorie Dames.  1. Tineke Haaksma           43:18 
Buitencategorie Heren.    1. Jacob Eelkema            32:54 
B-junioren                        1. Jimke Haaksma           33:38     
                                2. Jacob Douma               34:38 
                           3. Tim v/d Voort               35:03 
A-junioren             1.Rudi Torensma              32:26 
                                2. Yorrick Elzinga             35:40 
Dames  (korte route)  1. Femke Elzinga             41:19 
                              2. Anna Meinsina Visser   41:19 
                             3. Annet Post                   42:03 
3de elftal    1. Jaap Wieb Torensma   35:47 
                     2. Jan Ernst Meinsma     38:09 
                         3. Wiebe Turkstra           40:46 
2de elftal         1. Arend Castelijn            34:15 
                             2. Tjeerd Bekker              34:34 
                        3. Livius Kooistra            36:32 
1ste elftal            1. Andries Weidenaar     34:43 
                       2. Jan pzn Braaksma      34:49 
               3. Gerard P. Weidenaar  35:41 
 
Algehele winnaar:  RUDI TORENSMA 
In een goed gevulde kantine werden eerst de E-tjes gehuldigd voor hun 
prestatie in de zaal en aansluitend werden de prijzen uitgereikt voor de 
crossloop. 
 



44 

 

Daarna was het woord aan de voorzitter. Hij heette aanwezige leden, 
sponsors, donateurs en vrijwilligers van harte welkom op de 
nieuwjaarsreceptie. Hij bedankte alle sponsors en donateurs dat zij het 
financieel mogelijk maken dat de club zo goed kan functioneren. De 
sponsors zijn het fundament van onze club. Ook de vrijwilligers werden 
bedankt. Daar kunnen we, ook bij een crossloop, niet zonder. 
Hij benoemde ook nog even dat we er met zijn allen verantwoordelijk 
voor zijn dat we blijven denken aan het onderwerp: ZONDER 
RESPECT GEEN VOETBAL. Daar moeten we met zijn allen aan blijven 
werken. Er werd nog even vooruitgekeken naar het jubileum dat in 2015 
gevierd zal worden. Als laatste spreekt de voorzitter de wens uit dat het 
jaar 2014 voor iedereen een sportief, maar bovenal gezond jaar mag 
worden! Daarna kon er nog gezellig worden nagepraat over van alles 
en nog wat.  
 

Er wordt nog even genoten van de 
winterstop. Voor het 1ste elftal staat op 
18 januari om 14.30 uur  de derby 
Ropta Boys 1- Oostergo op het 
programma. Ropta Boys staat 12de en 
Oostergo 13de. 
Het vlaggenschip staat nog niet hoog 
in de ranking, maar is van plan om er 
in de 2de helft van het seizoen vol 
goede moed tegenaan te gaan. Steun 
onze club en beleef de gezelligheid op 
sportpark de Fiver! 
 

En dan als laatste nog een mededeling van het jeugdbestuur: 
Op zaterdag 1 maart van 19.00 uur tot 22.00 uur is het gehele 
tolhuisbad in Dokkum afgehuurd voor Ropta Boys. 
Leden en vrijwilligers van Ropta Boys en hun gezinsleden worden 
uitgenodigd om met zijn allen een gezellig avondje te gaan zwemmen! 
De kosten hiervoor zijn 2 euro. 
Opgeven is niet verplicht, maar wel wenselijk. Dit kan bij Sietske 
Torensma (ts.torensma@knid.nl) 
De reden om mee te doen is heel duidelijk: BELEEF HET GEWELDIGE 
ROPTA BOYS GEVOEL. 

Een hartelijke groet van Anja Bandstra. 
 

mailto:ts.torensma@knid.nl


45 

 

 
 
 
 
Hallo allemaal, 
Hier weer even een update van Dartclub Easternijtsjerk. Tijdens dit 
schrijven zijn we halverwege de competitie en staan de vier teams er 
het volgende voor : 

 
Het nieuwste team bestaat uit: Marcel Faber, Arjan van der Veen, Nanne 
Jan Post, Willem de Jong, Eppie Weidenaar, Yorrick Elzinga en Suhas 
Dijkstra, zij vormen gezamenlijk Team 4. Team 4 speelt in divisie 4D en 
maakt een goede kans om te promoveren naar divisie 3. 
  
Team 2 en (na promotie) team 3 zitten samen in divisie 3G en ook nog 
eens in dezelfde poule met op dit moment 1 punt verschil, wat voor een 
zeer spannende onderlinge strijd zorgt. 
Team 1 speelt in divisie 2D en heeft een goede start van het seizoen 
gemaakt waardoor hun kans op promotie hebben naar divisie 1 
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wanneer zij de nummer 2 positie vasthouden of eventueel kampioen 
worden.  
              
Als u zelf de standen bij wilt houden kan dit op de website: 
www.fdbdarts.nl Onder:  competities/dinsdagavondcompetitie. 
Ook als u zelf een kijkje wilt nemen bij het darten dan kan dit elke 
dinsdagavond in Cafe ’t Hoekje om 20:00. 

  A.H 
W.E 

 
 
 

 
 
Het maatklaverjassen was ook dit jaar weer een groot succes. Er waren 
maar liefst 122 deelnemers waar van er 21 koppels met een prijs naar 
huis gingen.  
Uitslagen van 30 dec 2013 
1  p braaksma-j bijma     7477 pnt 
2 john de jong-p bijma    7462 pnt 
3 piet en rudy torensma  7392 pnt 
4 c de vries- a j de graaf  7317 pnt 
5 fam boersma                  7283 pnt 
6  j v d land- h gulmans   7378 pnt 
7  w veenstra- jv d west   7247 pnt 
8 m castelein- sj  postma  7208 pnt 
9 h nicolaai- a visser   7064 pnt 
10  w visser-j tilkema   7003 pnt 
11  h v dekken-a groen   6928 pnt 
12  lj weidenaar- d jongeling  6888 pnt 
13  a bandstra-s torensma  6820 pnt 
14  g linthof n j post   6779 pnt 
 
Ook dit jaar is het maatjassen weer op 30 december. Op 22 februari 
a.s. is er marathon klaverjassen in de terp met tussen de middag 
stampot of snert. Aanvang half 10. Opgeven in de terp,  graag vóór 20 
februari a.s. 
Jan Bergmans       Peet Kuiper             Pier Braaksma 
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PUZEL - wurdsiker 
_________________________________________________________ 

 

Spice girls 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De overgebleven letters vormen een zin. 
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Zweedse puzzel 



49 

 

PAADWIZER 
 

 
 
 
Doarpsbelang------------------- D. Holwerda-------------------- 242212 
Groencommissie--------------- C. Miedema------------------- 571173 
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 
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------------------------------- A. van der Heide---------------- 297986 
‘Oars Aktyf’---------------------- H. Dijkstra------------------------ 242085 
Knutselen------------------------ J. Holwerda---------------------- 241980 
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 
 
Moat der wat feroare wurde?  
Lit it witte oan Anneke Weidenaar (ynf. op bls. 1) 
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 AGENDA 
 

 
 
Februari 
1 UDI haalt papier op. Container naast dorpshuis 
7 Doarpsklaverjassen 
13 Bijeenkomst Oars Aktyf 14.30 uur 
21 Sjoelkampioenschap in dorpshuis de Terp 
22 Marathon Klaverjassen in dorpshuis de Terp 
24-28 Voorjaarsvakantie basisschool 
 
Maart 
1 Inleveren kopij voor Doarpsskille 165 
1 UDI haalt papier op. Container naast dorpshuis 
1 Roptaboys gaan 's avonds te zwemmen 
6 Redaksjegearkomste de Skille 
7 Doarpsklaverjassen 
13 Bijeenkomst Oars Aktyf 14.30 uur 
12, 14 Plaatjesbingo knutselclub 
14, 15 De Bûnte Flinters spylje "Gewoan te Gek" yn de Terp. 
20 Jaarlijkse ledenvergadering Doarpsbelang in de Terp 
22 Lentematinee in Dorpshuis de Terp 
29 Doarpskille nr 165 ferskynt 
 
April 
4 Doarpsklaverjassen 
5 UDI haalt papier op. Container naast dorpshuis 
9 Lenteknutsel gr. 4 en 5 
11 Lenteknutsel gr. 1, 2 en3 en 6-8 
16 Paaseieren verven basisschool, doarpsbelang 
18 Paaseieren zoeken gr.1-8 knutselclub 
18-21 Pasen 
25 Koningsspelen basisschool 
26 Koningsdag 
28- 5 mei, meivakantie 
 
 


