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Dit is al wer de tredde doarpsskille fan it 
jier 2016. In wike foar it doarpsfeest, ik 
hoopje dat jim tiid ha om der yn te lêzen. 
Eefkes de sinnen fersette, of bin jim noch 
net klear mei de buertfersiering of de 
fersierde wein? 
De kommende wike sil it wol wer drokker 
wêze yn it doarp, want dan wurde de 
strjitten fersierd en komme alle 'gekke' 
útfinings foar it ljocht, ik bin benijd wat de 
buertferieningen allegear betocht ha, jim 
ek? --> 

Juni                        176                   Nûmer 3/ 2016 

Seisentritichste Jiergong 

Yn dizze skille û.o.: 

Fan ‘e redaksje 

mailto:dholwerda@home.nl
mailto:doarpsskille@hotmail.com
mailto:anneke.weidenaar@gmail.com


2 

 

Mar genôch oer it doarpsfeest, lokkich bin der in hiele protte minsken dy 
tiid fûn ha om in stikje te skriuwen foar de doarpsskille. 
Diskear yn 'Hoe is it no mei'.... it libbensverhaal fan Jan fan 'Remmeren 
en Hiltsje' Bosgra. 
En fansels noch folle mear nijsgjirrige saken, sa as bygelyks in ferslach 
fan de jierlikse gearkomste fan it doarpsbelang.  
Dus eefkes bekomme fan de 'feestfersier' drokte en mar lekker lêze yn 
dizze skille. 
 

                                                                                                                     
Baudy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fan de ponghalder: 
Wy binne de ôfrûne moannen wer stipe, troch lêzers om útens en in 
buertferiening.  Tige tank foar jim bydragen.  
 
Lêzers om útens: 
M. Mulder-Dekker 
Annet Kingma  
J.M. Kingma 
J. van der Veen-de Vries 
  
Buertferiening: De Lyts Ein  
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UDI hat de lêste tiid wer in soad by it ein hân. It hichte punt wie dochs it 
‘On the movieset’-konsert dy’t wy sneontejûn 23 april hâlden hawwe yn 
it doarpshûs. We wolle elkenien tige tankje foar de oanwêzigens en wy 
hoopje dat jim it nei jimme sin oan ha. De ‘persfoto’s’ bin geweldich 
wurden en kinne jo bewonderje op ús facebook side. Wy binne in 
skofke lyn ek wer op paad west mei de slúfkes. Wy wolle jo tankje foar 
de bydragen dy’t jimme ús joen hawwe.  Musyk is moai, mar 
spitichernôch ek hiel djoer. 
  
Wy bin op it stuit drok oan de slach mei de tariedingen foar 
SurventoBrass, wat plak fine sil op sneon 18 juny yn Surhústerfean. At 
jo dit lêze, hawwe wy dit, tink ik, al êfter de rêch.  
Helaas sil dit ek ús lêste optreden wêze mei ús dirigent Gijs. Ja, dat 
lêze jo goed. Spitich genôch moat wy dit seizoen ôfskied nimme fan 
Gijs.  Wy fyne it hiel spitich dat wy ôfskied fan him nimme moatte nei in 
fiif hiele moaie jierren, wêryn wy in soad dien en in soad berykt hawwe. 
Wy binne no drok opsyk nei in nije dirigent foar kommende seizoenen. 
Hjir sille jo letter mear oer heare.   
Mar nei 18 juny is it noch net gebeurd. Dan is it tiid foar it doarpsfeest. 
Wy binne hjir ek seker wer fan’e partij en sille meardere keren fan ús 
heare litte. Wy binne te herkennen oan ús musykinstrumenten, fjidder is 
it in grutte ferrassing. Dêrnei gean we knallend it seizoen út mei in 
geselliche slotjûn. We sille dan ek ôfskied nimme fan Gijs.  
Dan is it tiid om de instruminten wer in skofke op te bergjen. Tiid foar 
fakânsje! Nei de fakânsje begjinne we mei de jierlikse koekaksje. Dit sil 
dit jier plak fyne op moandei 29, tiisdei 30 en woansdei 31 augustus. 
Oant dan! Dêrnei starte wy mei frisse moed it nije seizoen.  
Wy sjogge jo oan de doar mei koeken en wy winskje elkenien in 
geselich doarpsfeest en in moaie simmerfakânsje.  
 
Rinskje 
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_____________________________________________ 

 

 

Zangkoor ‘Sjong de Heare” 

Het zangseizoen zit er voor dit jaar weer op. Dinsdagavond 31 mei 

hebben we onze slotavond gehad en tevens onze jaarvergadering. We 

begonnen de avond met een heerlijk buffet wat iedereen zich goed 

deed smaken. Na de pauze waren er de nodige verslagen waaronder 

het financiële gedeelte en ook dit jaar telde ons koor een jubilaris. Er 

werd teruggeblikt op het afgelopen seizoen waarvan hieronder een 

korte impressie. 

Ons eerste optreden is op zondag 5 oktober in Dongeraheem. Zingen 

hier geeft veel voldoening in de pauze koffiedrinken we met bewoners. 

In dezelfde maand zondagmorgen 18 oktober verzorgen we als koor 

een gehele kerkdienst in de gereformeerde kerk van Nes. Hiervoor 

hebben we een gevarieerd programma met aansprekende liederen. 

Tettie Stiemsma-Walda houdt een meditatie over Psalm 8 naar 

aanleiding van de totale maansverduistering drie weken daarvoor. We 

zingen o.a. Meiinoar yn Jezus’namme, Heer diep in mij aanwezig, 

Psalm 8, het koortrio zingt het fraaie; Jesus lamb of God.  

Tweeëntwintig december verzorgen we een zangavond in de Skûle te 

Metslawier. Met advents- en kerstliederen en mooie gedichten wordt het 

een fijne avond voor zowel de bewoners en belangstellenden alsook 

voor ons. Op kerstavond 24 december werken we mee aan de 

kerstnachtdienst te Oosternijkerk. De dienst wordt gehouden in de Sint 

Ceciliakerk en staat onder leiding van ds. Van Wieren. 

Onze laatste optreden dit seizoen vindt plaats op zondagmiddag 28 

februari in de Spiker te Ternaard. Hier zingen we o.a. Heit wol hearre as 

wy bidde, God fan frede, May God bless my living. Tussendoor is er 

een gedicht van Djoke Holwerda en een muzikaal intermezzo van het 

koortrio; Jannie Faber,Bote Holwerda, Dirigent Henry Pické 
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Algemene zaken: 

Kleding koor: Dit jaar hebben we onze koorkleding aangepast. We 

treden voortaan op in de kleuren zwart/grijs/wit. Met als basis 

zwart/grijs. 

De zangfederatie is dit jaar ontbonden door minder deelname en 

daardoor stijgende kosten. Jammer maar begrijpelijk. Gelukkig dat we 

dit vorig jaar nog niet wisten.  

 

Ytsje Groenwold-Dijkstra 
werd dinsdagavond 31 
mei gehuldigd voor haar 
60- jarig lidmaatschap 
van zangkoor ‘Sjong de 
Heare’ te Oosternijkerk. 
Uit handen van Gerda de 
Jong kreeg ze een 
ingelijste oorkonde en 
bloemen voor haar 
trouwe zangjaren bij het 
koor. Als verassing 
bracht haar dochter 
Theresa spelend op 
hobo tezamen met Bote 
Holwerda; orgel, een 
serenade. 

  

 
 
 
 
 

 
 

Tettie Stiemsma - Walda 
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Dûmny's tinzen 
Column ds Geert van Wieren 

_____________________________________________ 
 
 
 
 
Doe eens gek 
 
- Iemand geeft je de opdracht om ver in het binnenland een grote boot 
te bouwen. En je doet het ook. 
- Je hoort een stem die zegt je familie en  vrienden te verlaten en op 
reis te gaan naar een ver en onbekend land. Je gaat op reis; geen idee 
waarheen. 
- Je moet een oorlog voeren. In plaats van meer soldaten, neem je 
steeds minder mee. Je wint de oorlog. 
- Je bent ernstig ziek en als medicijn moet je je zeven keer in een vieze 
rivier wassen. Je wordt beter. 
- Het stormt op zee, de boot dreigt te vergaan. Je zegt tegen de 
bemanning: ‘Gooi mij overboord dan zal het goed komen.’ Ze doen het 
en het komt goed. 
- Je wilt een stad veroveren. In plaats van aanvallen, loop je zeven 
dagen lang elke dag een rondje om de stad. Je verovert de stad. 
- Je wilt graag naar de hemel gaan, maar zelf bepalen hoe. 
- Je bent een gevallen generaal en loopt over naar de vijand. Daar 
vertrouwen ze je niet en willen ze je gevangen nemen. Je doet je voor 
als een krankzinnige en ze laten je gaan. 
- Iemand staat je naar het leven. Je krijgt tot tweemaal toe de kans hem 
te vermoorden. Je doet het niet. 
- Je wordt geslagen. In plaats van terug slaan, daag je de ander uit om 
nog eens te slaan. 
- Je bent druk aan het werk in het bedrijf van je vader. Iemand loopt 
voorbij en roept je met hem mee te gaan. Je gaat direct. 
- Je wordt tot de dood veroordeeld. Je scheldt de rechters niet de huid 
vol, maar neemt het voor hen op: ‘Ze weten niet wat ze doen’. 
- Je hebt met hart en ziel aan iets moois gewerkt. Je bent geweldig trots 
op het resultaat. Je geeft het uit handen. 
- Je bent gevangen genomen en wacht het vonnis af. Midden in de 
nacht ga je zingen. 



7 

 

- Je hebt geen enkele schuld aan een totaal uit de hand gelopen 
gebeurtenis, maar wil er wel voor boeten. 
- Je bent een adoptiezoon van een machtige koning met de wereld aan 
je voeten. Je voelt je niet thuis en sluit je aan bij het onderdrukte volk 
waarvan je de leider wordt. 
- Je bent als slaaf verkocht door je broers. Je krijgt de macht jezelf te 
wreken, maar ziet ervan af. 
- Je gelooft in God, maar leeft niet met Hem. 
- Je bent onderwerp van een weddenschap tussen God en de duivel en 
je weigert God te vervloeken. 
- Je hebt je schaapjes op het droge. Niets meer te wensen. Je geeft 
alles weg om Jezus te volgen. 

 
 

  

 

_________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
Notulen van de ledenvergadering donderdag 31 maart 2016. 
 
Geen politieke partijen aanwezig.  
Met kennisgeving afwezig: Ina Witteveen,CDA en FNP (Inne Bilker). 
Opkomst  39 leden. 
 
Voorzitter Dries Faber opent goed acht uur de vergadering. Het 
bevreemd hem dat er niemand namens  de politieke partijen aanwezig 
is, maar ze zullen vast een goede reden hebben. 
(Na later blijkt i.v.m. de ingediende motie ijsfontein tijdens de 
raadsvergadering op deze avond). 
Net als op de ledenvergadering van vorig jaar vermeld Faber dat het 
vanavond geen “latertje” zal worden, omdat er ook deze keer niet zo 
heel veel punten op de agenda staan. 
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Allereerst worden de notulen van de ledenvergadering van 19 maart 
2015 voorgelezen door Janneke Themmen. Er zijn geen vragen naar 
aanleiding van deze notulen. Wel een opmerking of er vanavond ook 
weer bitterballen geserveerd zullen worden. De voorzitter grapt dat dit 
er nu helaas niet in zit, omdat het een ‘duur jaar’ is i.v.m. het nog te 
houden dorpsfeest. 
 
Jaarverslag; Middels een powerpoint presentatie met foto’s gemaakt 
door Aukje Sikkema vertellen Dries en Dieta wat voor activiteiten er 
allemaal weer hebben plaatsgevonden het afgelopen jaar. 
Naast de jaarlijkse activiteiten was er in 2015 i.v.m. dodenherdenking 
op 4 mei weer de officiële herdenkingsdienst in de Hervormde Kerk. Dit 
in samenwerking met. de Foeke Sjoerds Skoalle en met aansluitend de 
kranslegging op het kerkhof. De dag erna op Bevrijdingsdag kon men, 
na een rondgang door het dorp met de drumband, in de openlucht 
genieten van een optreden van UDI en van een kopje koffie met gebak. 
Het buurtenvolleybal werd deze keer in augustus gehouden i.p.v. in juni. 
(Dit jaar is er geen buurtenvolleybal i.v.m. het dorpsfeest). In oktober 
organiseerden de    jeugdclubs en dorpsbelang in samenwerking met 
dorpshuis de Terp, “Jong kookt voor oud”. De jeugdige koks kookten de 
sterren van de hemel voor de 60-plussers uit ons dorp. Het werd een 
zeer geslaagde happening dat vraagt om herhaling. In het kader van 
Dokkum Tulpenstad kregen wij als Dorpsbelang 2000 tulpenbollen die 
geplant zijn bij de ingangen van Oosternijkerk ( Mûnewei en Grienewei). 
Al met al een geslaagd en creatief jaar, maar ideeën of input uit het 
dorp zijn altijd welkom. Tevens gaf de voorzitter nog complimenten aan 
het jeugdhonkbestuur. Ook dit bestuur is heel actief voor de jeugd en 
dat mag ook wel eens gezegd. 
 
Het financieel verslag van het dorpsbelang en Ooster@ liggen op 
tafel. Alles blijkt duidelijk te zijn, want er komen geen vragen vanuit de 
zaal. De kascontrole is dit maal uitgevoerd door Fokke Meinsma en Piet 
de Boer. Zij hebben volgens de Boer “goed oan it spitten west”, maar 
konden geen onoverkomelijkheden vinden. Met andere woorden het 
verslag werd door hen goedgekeurd. Alle lof dus weer voor Dieta die 
naast haar secretariële functie in het dorpsbelang ook de financiën voor 
haar rekening neemt. Voorzitter Dries bedankt Fokke Meinsma voor de 
twee jaar controle en vraagt wie volgende jaar de kascontrole wil 
uitvoeren samen met Piet de Boer. Jen Sjoerdsma geeft aan dat hij dit 
wel wil doen. 
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Tussentijds kwam Anne v.d. Heide met de vraag of er afgelopen tijd  
ook nog overleg met de NAM was geweest. Dit i.v.m. informatie over 
bodemdaling en de vraag of er een toename is van boringen ( meerdere 
putten) door de NAM? Het antwoord hierop is dat de NAM de 
vergunning al heeft om gas uit de grond te halen ongeacht het aantal 
putten. En de boringen zelf veroorzaken de daling van bodem niet. Dat 
kan wel 10 jaar later pas aan de orde komen. Vanuit Anjum is er een 
bodemdalingcommissie actief die juridische controle houdt om 
problemen zoals die in Groningen zich voordoen voor te zijn. Net als 
meerdere dorpen willen ook wij geïnformeerd blijven over de activiteiten 
en bevindingen van deze commissie. Op 21 april is er een bijeenkomst 
van de NAM in Ternaard waarvoor de besturen van de dorpsbelangen 
en vertegenwoordigers van de gemeente Dongeradeel zijn uitgenodigd. 
Tijdens deze bijeenkomst zullen medewerkers van de NAM en de 
Commissie Bodemdaling door Gaswinning Fryslân de huidige en 
komende activiteiten toelichten. 
Wij houden in dezen de vinger aan de pols en zullen bijzonderheden 
kenbaar maken. 
  
Bestuurswissel; Willem Postmus gaat na een lange staat van dienst 
het dorpsbelang verlaten. 
Hij wordt bedankt voor zijn inzet en krijgt vergezeld met applaus een 
bloemetje en een enveloppe met inhoud. De voorzitter wil nog wel kwijt 
dat de deur van het dorpsbelang bestuur voor Willem altijd open zal 
blijven staan, mocht hij weer terug willen keren. Wie Willem zal gaan 
opvolgen is op dit moment nog niet bekend. 
 
Na de pauze; 
 
Mededelingen; 
Groencommissie; vorig jaar is er een begroting gestuurd naar 
Staatsbosbeheer met daarin de kosten van het onderhoud van de 
dorpsbosjes. Omdat er totaal geen reactie kwam van SBB is de 
begroting opnieuw gestuurd maar nu (ook) namens Dorpsbelang. Ook 
de gemeente is op de hoogte gesteld van de zeer moeizame 
communicatie/ gang van zaken bij SBB. De gemeente geeft aan dat er 
veel bestuurswisselingen zijn geweest binnen SBB, maar dat 
rechtvaardigt toch niet dat er totaal geen reactie los komt bij hen. Het 
lijdt alleen maar tot frustraties bij degene die hier al veel tijd aan 
besteed hebben en graag actie willen ondernemen en dit zonder 
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toestemming van SBB niet kunnen. Op eigen initiatief bomen omzagen 
is geen goed idee, omdat dat een proces verbaal tot 
gevolg heeft. Conclusie; vinger aan de pols houden en een hele lange 
adem!  
 
Beleid Thús Woningen m.b.t. huurwoningen in Oosternijkerk; de 
eerder aangekondigde rigoureuze plannen van TW om 38 van de 50 
huurwoningen te slopen en geen herbouw te plegen is van de baan Het 
Strategisch Voorraad Beleid (SVB) is bijgesteld en er zal nu meer 
maatwerk geleverd worden per dorp ( in overleg met Dorpsbelangen en 
Gemeenten). Ontwikkelingen volgen en daarop inspelen. Maar omdat 
TW haar woningbezit niet wil uitbreiden zal er minder worden  
herbouwd dan gesloopt. Groot onderhoud zal  bij de allerslechtse 
woningen worden versneld  en bestaande woningen zullen worden 
verduurzaamd en energielabels verbeterd. Concreet ziet de bijstelling 
van TW er voor Oosternijkerk als volgt uit; sloop van Doktersfiif de 
eerste 10 jaar niet aan de orde. Sloop van de Flat en huizen Grienewei 
gepland 2021-2023. Nieuwbouw 10 woningen gepland tot 2025. 5 
Woningen gepland voor onderhoud het komende jaar. Uit het publiek 
komt de vraag of er in Oosternijkerk misschien ook levensloop 
bestendige huizen zullen komen. Dit is niet het geval, of er zullen 
particuliere investeerders moeten zijn die dit oppakken. Fokke Meinsma 
heeft in 2014 al twee voorstellen gelanceerd om woningen aan de 
Doktersfiif levensloop bestendig te maken. Om dit te realiseren zijn er 
investeerders nodig en zoals en die zijn tot nu toe nog niet gevonden. 
Vanuit het publiek komt het idee om zich allemaal te laten inschrijven, 
zodat er wel meer moet worden gebouwd. Dat zal niet het geval zijn, 
maar wel is het van belang dat mensen met een huurbehoefte dit 
regelmatig kenbaar maken aan TW. De vraag naar huurhuizen blijft zo 
actueel. Wel moet men zich realiseren dat niet iedereen voor een  
huurwoning in aanmerking komt. Er zijn nieuwe wettelijke regels, die 
ouderen met een te groot eigen vermogen, uitsluit voor huur. Deze en 
meer informatie is wel op te vragen bij TW. Er komt een vraag van 
mevrouw Groen. Het plafond in haar woning is brandgevaarlijk en TW is 
volgens haar verplicht om dit te vervangen. Hoe moet zij dit 
aanpakken? Een concreet antwoord daarop is er niet, maar misschien 
is het een idee omdat via de huurdersvereniging aan te kaarten.   
Verslag presentatie woonvisie gemeenten DDFK; deze presentatie 
vond plaats op 15 februari 2016 in de IJsherberg in Dokkum. De 
gemeenten hebben een gezamenlijke beleidsvisie Wonen opgesteld, 
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dat de basis is voor het af te sluiten raamovereenkomst (woonakkoord) 
tussen de gemeenten, de woningcorporaties en de huurdersorganisatie 
en de jaarlijkse te sluiten prestatie- afspraken in het kader van de 
nieuwe woningwet.  
 
De focus van het woonbeleid richten op de kwaliteit van de bestaande 
woningvoorraad. Vervanging heeft prioriteit boven nieuwbouw en 
leegstand en verpaupering tegengaan. Tot 2020 zal er een geringe 
uitbreiding van woningen plaatsvinden, tenzij de behoefte kan worden 
aangetoond of het bestaande nieuwbouwplannen zijn of als het een 
herbestemming van lege panden betreft. Na 2020 
vindt geen uitbreiding van woningen meer plaats, of het moet al 
aangetoond worden dat het beoogde effect van het project niet binnen 
de bestaande voorraad door middel van transformatie en/of 
herstructurering of benutting van legen panden kan worden 
gerealiseerd. Nieuwbouwwijken zullen in dit kader (hier) niet meer 
worden gerealiseerd. Buitenstedelijke uitbreiding vindt alleen plaats 
naar behoefte (moet grondig worden onderbouwd en aangetoond) in de 
regionale hoofdkern Dokkum en de regionale kernen. ( Damwoude,de 
Westereen,Veenwouden, Kollummerzwaag, Kollum en Hallum).Goed 
wonen moet voor alle doelgroepen mogelijk zijn, zodat er een 
voldoende kernvoorraad goedkope en betaalbare huurwoningen 
aanwezig dient te zijn. De corporaties dienen hun verkoopbeleid 
inzichtelijk te maken voor de komende 5 jaar. De gemeente zal er op 
toezien dat 
woningen met lage huren en lage kwaliteit niet zomaar worden 
verkocht, maar dat de noodzaak daarvan moet kunnen worden 
aangetoond. Het ontstaan van leegstand en het daardoor mogelijk 
ontstaan van “rotte kiezen” zal moeten worden voorkomen d.m.v. sloop. 
Er zal bij toewijzing van huurwoningen rekening gehouden worden met 
wat de specifieke woonbehoeften zijn. Daarom is de toewijzing erop 
gericht om aangepaste huurwoningen beschikbaar maken en houden.  
Ouderen die zelf eigenaar van hun woning zijn moeten zolang mogelijk 
in deze woning kunnen blijven wonen. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor 
het eventueel aanpassen van deze woning, maar de gemeente zal hen 
hierbij kunnen voorlichten en adviseren. 
Qua kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid is het van belang dat de 
woonomgeving in alle dorpskernen up to date blijven. 
Energiebesparende maatregelen dienen getroffen te worden zowel in 
het energiezuinig maken van (huur) woningen, alsmede tot  het 
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aanzetten van energiezuinig gedrag. Om de leefbaarheid van de dorpen 
op peil te houden moeten zij zelf hun krachten bundelen om dit te 
bewerkstelligen, al dan niet met hulp van de gemeente/overheid.         
 
Dorpencluster: Freerk Ids de Beer is voor 2 jaar voorzitter geworden 
van het cluster. Afgelopen jaar hebben er 3 clustervergaderingen 
plaatsgevonden. Zaken die de revue passeerden waren dat Thús 
Wonen meer maatwerk wil leveren per dorp. Daarom willen zij in 
gesprek gaan met de verschillende Dorpsbelangen. Met Dorpsbelang 
Oosternijkerk heeft dit gesprek al plaatsgevonden en de andere 
Dorpsbelangen / dorpen zullen volgen.   
En dan de komende fusie tussen de gemeenten. De grote vraag die er 
in de dorpen speelt is, hoe ‘benaderbaar’ zal straks de nieuwe (grote) 
gemeente zijn? Hoe blijven we dan in gesprek met hen? En zal de 
dorpscoördinator er dan nog wel zijn? Van deze ontwikkelingen willen 
de dorpen graag op de hoogte gehouden worden door de gemeente. 
De jeugdhonken zorgen bij diverse dorpen voor problemen. Het blijkt 
soms erg moeilijk te zijn om de jeugd in het gareel te houden en meer 
structuur zal nodig zijn. We hebben in Oosternijkerk gelukkig een actief 
jeugdhonkbestuur en dat is in eerste instantie een goede basis. 
 
Dries Faber ligt vervolgens het activiteitenprogramma voor het 
komende jaar (2016) toe: 
 
6 januari;  Inzamelingsactie kerstbomen. 
23 maart  Paaseieren verven voor basisschool jeugd 
27 april   Koningsdag  

9:00 uur muziek en drum door de Buorren. 
Daarna “Heel Oosternijkerk Bakt”. Een 
taarten/cupcakes bakwedstrijd waar 
in 3 categorieën een prijs te winnen valt.  
10:00 uur Taarten proeven met koffie. 

   13:30 uur Autopuzzeltocht 
10 t/m 13 mei  Avond Vierdaagse 
23 t/m 26 juni Dorpsfeest ( met bekende items, maar dit jaar ook 

onze eigen toneelploeg op de vrijdagavond en 
zaterdagochtend een muziekprogramma met 
Anneke Douma en      ’s middags een Survival). 

oktober  Activiteit voor de ouderen in het dorp ( nog niet 
   bekend hoe of wat) 



13 

 

 
Betrokkenheid Dorpsbelang bij projecten; Willem zit als 
afgevaardigde van het Dorpsbelang in de schoolpleincommissie. Deze 
commissie houdt zich bezig met het maken van plannen om het huidige 
schoolplein te herinrichten (uitdagend, groen en rookvrij schoolplein). 
Dit na toekenning van  een subsidie van € 50.000.  De commissie wil nu 
graag een aansluiting maken op het bestaande bospad en vraagt of 
Dorpsbelang daarin ook wat kan betekenen. Deze vraag heeft al 
geruime tijd onze aandacht en wij staan hier positief tegenover, maar in 
welke vorm het uiteindelijk gegoten zal worden, is op dit moment nog 
niet duidelijk. 
Er is vorig jaar een plan ingediend voor subsidie (Iepen Mienskip Fûns) 
inzake het realiseren van een dorpsplein voor de Terp, opknappen 
aanzicht van de vaart. Het plan heeft niet de benodigde punten gehaald 
om voor subsidie in aanmerking te komen. Er is een alternatief plan 
gemaakt en opnieuw ingediend. ( Met dank aan André Beeksma!). 
Over Het project brug over de vaart ( dam bij de Ald Tún eruit halen en 
een brug over de vaart leggen) zit nog in de (ambtelijke) molen en op dit 
moment  is er nog niets concreets over te zeggen.  
Ook heeft de overlast (trillingen) van de Grienewei de aandacht van de 
gemeente en de riooloverstort in de dorpsvaart wordt gecontroleerd 
(sensor geplaatst) of dit binnen de norm valt. 
In oktober zal er in de Terp een Lifestylemarkt gericht op de zorg 
georganiseerd worden. Uit enkele clusterdorpen zijn hier mensen voor 
benaderd. In ons dorp zijn dat Fokje Torensma en Anneke Dijkstra. 
     
Rondvraag: Peet Kuiper geeft aan dat er nog altijd te snel wordt 
gereden op de Grienewei. Om de snelheid eruit te halen is het parkeren 
van auto’s aan de kant van de weg een snelheidsremmende maatregel, 
maar een officiële maatregel in dezen is natuurlijk een betere oplossing. 
Dorpsbelang zal een offerte aanvragen voor nog 4 demontabele 
snelheidsremmers. 
André Beeksma vraagt of wij i.v.m. het aftreden van Willem Postmus al 
een nieuw bestuurlid hebben gevonden. Een opvolger is er tot nu toe 
nog niet gevonden, maar er wordt aan gewerkt. 
Ytsje Groenwold wil graag weten of er met het plan van het nieuwe 
dorpsplein ook rekening is gehouden met het parkeerprobleem bij de 
Terp. Er mág aan twee kanten worden geparkeerd, 
maar bij een calamiteit kan er geen auto van wat voor hulpdienst dan 
ook tussendoor. Vanuit de zaal wordt gesuggereerd om er dan zelf 
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maar een gele streep te zetten, maar dat is natuurlijk hier niet de 
oplossing. André Beeksma deelt mee dat bij de indiening van het eerste 
uitgebreide plan rekening gehouden is met de parkeerproblematiek bij 
de Terp. Daar dit plan van de baan is, zal er met het indienen van het 
tweede plan m.b.t. herinrichting van het plein een parkeerverbod aan 
één kant meegenomen worden. Ook zal dit via de gemeente nog 
aangekaart worden.  
 
Als de voorzitter om 21.30 uur de vergadering wil gaan sluiten is er nog 
een mededeling over de textiel container die onlangs bij de 
glascontainer is geplaatst. Het is een grote opzichtige bak, die 
bovengronds blijft staan. Al met al niet een verfraaiing van de gekozen 
plek. Uit de zaal wordt duidelijk dat er bij Ropta Boys tegen de kantine 
aan ook een textielbak is ( en inname vet en elektrische apparaten). De 
NNRD haalt al het ingeleverde materiaal 1 x in de 4 weken op. 
Bij velen is dit niet bekend en nu dat er twee inzamelpunten blijken te 
zijn, kunnen wij misschien de gemeente vragen om die nieuwe ‘lelijke 
bak’ weg te halen. Als laatste vraagt Lobetje Zwijgman wanneer de 
grasbak weer geplaatst wordt  en dat zal in waarschijnlijk in april weer 
het geval zijn.  
 
Sluiting 
Hiermee is het 21.40 uur geworden en sluit voorzitter Faber definitief de 
vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid en de inbreng. 
 

Janneke Themmen 
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Bêste doarpsgenoaten, 
Noch in wike en wy kinne ús wer yn it “feestgedruis” goaie. It 
doarpsbelang is al moannen oan it wurk om der wer in moai feest fan te 
meitsjen. Alle  ynwenners fan ús doarp binne wierskynlik ek al wiken as 
miskien al moannen dwaande mei de buertfersiering en de wein. De 
jeugd sil ek wol net stil sitten ha en sille wol oe sa’n sin ha om har wein 
oan ús sjen te litten. Mar ek wy fan de Bûnte Flinters ha net stil sitten 
dizze moannen. Fan jannewaris ôf bin wy al drok dwaande mei it 
repetearjen fan in klucht. De tongersdeitejûns sille wy foar jim it stik “In 
gekkehûs yn ‘t sikehûs” op de planken bringe.  
It stik spilet him ôf op in ferpleechôfdieling fan in sikehûs. It is dêr op it 
stuit drok. Troch in ferbouwing is der rûmte gebrek en wurdt seal 13, nei 
jierren leech stien te hawwen, wer yn gebrûk naam. It is in ferâldert hok 
wêr’t hielendal gjin fasiliteiten binne. No meldt ek noch ris de iene nei de 
oare ferpleechkundige him siik. Broeder Rinus is der mei oan. Hy hat 
allinne mar de wat froulik oandwaande broeder Ernst-Paul en de sullige 
âld suster Bep ta syn beskikking. Ut need freget hy de beide 
skjinmaksters, Janny en Ilona, him te helpen as ferpleechsters. Dan rint 
de seal fol mei pasjinten. Dêr is de heer Cohen, krekt fan de OK, die 
earst noch ûnder seil is om by te kommen fan in operaasje. Dan ha we 
de heer Kuperus, in drege pasjint mei in bult noaten op de sang en wêr’t 
de ferpleechsters de hannen fol oan ha. Lokkich is frou Visser net sa’n 
drege pasjint, alhoewol dy graach by it rút lizze wol en troch har dôvens 
is it net altyd maklik kommunisearjen. Mar lokkich komt dokter Bouwer 
geregeldwei in rûntsje oer seal 13 dwaan. Mar oft de pasjinten dêr no 
safolle better fan wurde? 
Nijsgjirrich wurden? Ik soe sizze, de tongersdeitejûns yn de tinte 
komme. Jong en âld sil him fermeitsje mei dit toanielstik en de 
lachspieren sille fêst goed traind wurde. 
 

N.W 
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Peuterspeelzaal de Bernejister is gevestigd in de basisschool de Foeke 
Sjoerds Skoalle. De peuters hebben daar hun eigen lokaal en een 
afgescheiden plein, zodat de peuters zich er veilig kunnen voelen en 
toch alvast een stukje van de sfeer van de basisschool kunnen proeven.  
    
Op de peuterspeelzaal kunnen kinderen in de leeftijd van 2, 2 en een 
half tot 4 jaar twee dagdelen per week komen spelen. Zo kunnen de 
kinderen in contact komen met leeftijdsgenootjes. Ze maken kennis met 
verschillende soorten materiaal die voor zijn/haar ontwikkeling van 
belang zijn. Spelenderwijs leert het kind delen en omgaan met andere 
kinderen. 
 
Elke week krijgen de kinderen een tas met 2 boeken mee naar huis. Dit 
is om de taalontwikkeling van de peuters extra te stimuleren. Deze 
boeken kunnen thuis samen met de ouders gelezen worden. Een aantal 
keer per jaar staat een prentenboek centraal, alle peuters krijgen dan 
hetzelfde boek mee naar huis en er worden allerlei activiteiten rond dit 
thema gedaan.  
 
Al weer een poos geleden dat er iets over “de Bernejister” werd 
vermeld. De vorige keer werd geschreven dat de Sint zijn intocht had 
gedaan in ons koude kikkerlandje. Ook mocht hij een bezoek aan de 
peuters brengen. Voor iedereen was er dan ook iets meegenomen 
vanuit Spanje in de grote zak.  
Na Sinterklaas was het alweer tijd voor de Kerst. Mooie knutsels 
werden gemaakt en de beide groepen mochten zelfs een bijdrage 
leveren door een lichtje mee te nemen in de kerk tijdens het kerstfeest 
van school. 
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Toen was het alweer tijd voor de kerstvakantie, welke werd voorgezet 
met een periode van ijzel. Na deze vrije dagen was dit een mooie 
aanleiding om verder te gaan in het thema “winter”. Er werden eskimo’s, 
iglo’s en pinguïns gemaakt.  
Ook hebben de peuters een bezoekje gebracht aan de bibliotheek waar 
een verhaal werd verteld, een knutsel hebben gemaakt en zelfs een 
(knuffel) lammetje hebben geaaid. 
Dit was alvast een proef op het echte werk. In maart waren de eerste 
lammetjes al bij boer Wiebe Westra geboren, en hier waren de kinderen 
dan ook meer dan welkom om opnieuw een bezoekje te brengen. De 
grootste hooibergen werden beklommen, er werd volop gespeeld op de 
tractors en iedereen kon midden tussen de schapen en lammetjes 
staan om ze van dichtbij te bekijken.   
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Voor de meivakantie kwam de brandweer van Ternaard langs. De 
peuters mochten in de brandweerauto zitten en eventjes een echte 
brandweerheld zijn door de helm op te hebben. Voor de ouders was er 
een korte voorlichting. De sirene mocht helaas niet aan, dit mag alleen 
wanneer er echt brand is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dat het voorjaar al echt is begonnen kunnen we merken aan de vele 
lammetjes die al zijn geboren, maar op de peuterschool kwam ook 
steeds meer nieuw leven. Zo werden er een paar kuikentjes en 
huisjesslakken gebracht en mochten de peuters de broertjes van Amber 
Leanne en Doeke Bart bewonderen. Een hele nieuwe toekomst! 
 
Over de toekomst van de peuterspeelzalen wordt al 1,5 jaar gesproken. 
Na veel gesprekken, onderhandelingen, onderzoek van verschillende 
opties en tot slot ook nog het faillissement van SISA, is uiteindelijk 
donderdag 26 mei het definitieve besluit genomen dat de 
peuterspeelzalen in Dongeradeel over gaan naar 2 nieuwe 
kinderopvangorganisaties. De groepen uit de dorpen, met uitzondering 
van Holwerd, gaan over naar SKF, Stichting Kinderopvang Friesland. 
Deze stichting is gevestigd in Franeker. De groepen uit de stad Dokkum 
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en de groep uit Holwerd gaan over naar Kids-First. Het kantoor van 
Kids-First is gevestigd in Groningen. De gemeente heeft met beide 
organisaties de afspraak gemaakt dat alle locaties van de 
peuterspeelzalen ook na 1 augustus open blijven en worden 
omgevormd naar voorscholen. Hier kunt u na de zomervakantie met uw 
peuter terecht. Vergeleken met nu kunt u gebruik maken van langere 
openingstijden vanwege een combinatie met kinderopvang van peuters 
van 2,5 tot 4 jaar en betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. 
Alle leidsters van SPD krijgen de kans om over te gaan naar één van 
beide nieuwe organisaties. Eén en ander betekent dat Stichting 
Peuterspeelzalen Dongeradeel met ingang van 1 augustus geen 
subsidie meer ontvangt en dus genoodzaakt is om het personeel te 
ontslaan. Dit proces werd 31 mei in gang gezet. Voor SPD rest er dan 
nog veel werk totdat de stichting kan worden opgeheven. 
 
Verder nog even het mobiele nummer van Juf Afke.. 
 
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met juf Afke Jongeling 0519- 
24 19 18 of 06-29 52 54 78 Zij is op het mobiele nummer ook even voor 
de school begint tot net na 11u te bereiken. 
 
Tijden jongste peuters:                            Tijden oudste peuters: 
 
Maandag      8.30-11.00                          Dinsdag  8.30-11.00 
Woensdag   8.30-11.00                           Donderdag 8.30-11.00 
 
Wie eens eens een kijkje wil komen nemen bij de Bernejister is van 
harte welkom!!!  
 

 
Griettina 
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Paaseieren verven 
 
Op woensdagmiddag 23 
maart stond de tafel in de 
koffiekamer van de Foeke 
Sjoerds Skoalle weer vol 
met eierdozen gevuld met 
eieren. En geen gewone 
eieren, maar buitengewoon 
kleurige en fleurige 
exemplaren. Want alle 
kinderen van groep 1 t/m 8 
hadden zelf een ei 
meegenomen en deze met 
veel inspanning en 
creativiteit omgetoverd tot 
een waar kunstwerk.  
 
De jury had de hele middag wel nodig om uit elke groep het mooiste ei 
te kiezen. Maar uiteindelijk kregen 8 eieren de titel ‘mooiste van de 
groep” en werden als zodanig uitgestald bij Piet en Saakje de Boer, 
samen met alle andere eieren. 
 
De uitslag stond dezelfde avond nog op de website van Oosternijkerk 
en naast de roem kregen de winnaars ook nog een waardebon. 
 
Alle prijswinnaars nog van 
harte gefeliciteerd en hier 
volgt de uitslag; 
 
    
Groep 1; Lisanne 
Kootstra 
 
Groep 2; Renke Jacob 
Cuperus 
 
Groep 3; Lieke Anniek 
Jongeling 
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Groep 4; Lisanne Heeringa 
 
Groep 5; Antsje Wiersma 
 
Groep 6; Lukas Groen 
 
Groep 7; Jan Bandstra 
 
Groep 8; Joke Boersma 

 
Janneke Themmen 

Dorpsbelang 
_________________________________________________________ 
 

Koningsdag 2016 
 
 
Heel Oosternijkerk bakt 
De dagen voor Koningsdag was een groot aantal 
inwoners van Oosternijkerk druk met bakken van 
taarten of cupcakes. Op Koningsdag was er 
immers de Heel Oosternijkerk Bakt wedstrijd! 
De jury, bestaande uit Bote van Dellen en Erna 
Brouwer, hadden de moeilijke taak om uit de 44 
ingeleverde baksels 3 prijswinnaars te halen. De 
prijzen zijn gegaan naar: 
Maike van der Heide en Nynke Eelkema in de 
categorie kinderen basisschool. Rianna Brouwer 
en Gonne Sikkema in de categorie 12-20 jaar. 
Annet Post in de categorie volwassenen. 
 
Na afloop konden de inwoners van Oosternijkerk 

onder het genot van een kopje koffie de taarten 
proeven. Hartelijk dank aan alle bakkers van ons 
dorp! 
Foto’s van de taarten kunt u vinden op 
www.oosternijkerk.com 

http://www.oosternijkerk.com/
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Autopuzzeltocht 
Zoals ieder jaar was er ook dit jaar weer de autopuzzeltocht een groot 
succes. Maar liefst 60 auto’s werden er ingeschreven. De tocht ging 
deze keer langs Teerd, Oostmahorn, Lauwersoog, Zoutkamp, Electra, 
Krabburen, Kollumerpomp, 
Aldwâldmersyl en Ee. De 
vragen waren soms best lastig 
maar het was een prachtige 
tocht. De prijzen zijn gegaan 
naar: 
 
 
1. Sebastiaan Dijkstra 
2. Ale Siemen van Kammen 
3. Equipe Wijtsma-Brouwer 
 

Aukje Sikkema 
Dorpsbelang 

________________________________________________________ 
 

Avondvierdaagse 2016 
 

Van dinsdagavond 10 mei t/m vrijdagavond 15 mei j.l. werd de 
jaarlijkse, traditionele,  avondvierdaagse weer gehouden in 
Oosternijkerk. Jong en oud kon op deze avonden de 5 of de 10 
kilometer route lopen, langs al het (eindelijk!) ontluikend natuurschoon. 
 
Vanaf de eerste 
avond was het al 
duidelijk dat men er 
zin in had! Er stond 
zowaar een lange rij 
bij de inschrijving en 
ook op de volgende 
avonden kwamen er 
steeds weer nieuwe 
lopers bij. Het weer 
zal zeker een rol 
gespeeld hebben, 
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want na de winterse buien van een paar weken daarvoor, was de zon 
gelukkig alle avonden ook van de partij. 
(Al was vrijdagavond een lange broek en jas zeker geen luxe!) 
De wandelaars liepen de alom bekende routes en werden ook dit jaar 
bij de controlepost weer getrakteerd op wat lekkers door leden van het 
dorpsbelang. 
 
Op vrijdagavond kwamen er nog 24 kleuters van de basisschool  bij. 
Samen met juf Sippy liepen deze jonge enthousiaste jongens en 
meisjes de 5 kilometer. Zij werden net als alle andere deelnemers bij de 
finish door familieleden én de drumband verwelkomd. 
Bepakt met snoep en bloemen werd in de Terp de felbegeerde medaille 
opgehaald en kon het pinksterweekend maar beginnen. 
Met een totaal van 162 deelnemers kan deze vierdaagse met recht een 
sportief succes worden genoemd! Zullen wij afspreken dat ook dit een 
traditie wordt?  
Wandelaars en drumban UDI bedankt en graag tot volgende jaar. 
 

Janneke Themmen 
Dorpsbelang 
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Hoe is it no mei ...... 
____________________________________________________ 
 
 
lytse Jon  van Remmeren en Hiltsje (Bosgra) 
 
Geboren In de tweede wereldoorlog, 1944, op de Lytse Ein 27. Mijn 
vader had daar een boerderijtje. We hadden een gemengd bedrijf. Van 
jongs af ben ik agrarisch opgegroeid, en heb dus veel natuurlijke 
weerstand opgebouwd.  De koeien en andere dieren vond ik leuk, maar 
aan het wroeten in de modder had ik een vreselijke hekel.  
Als de jongste, ik kwam 11 jaar achterna. had ik had ik 3 vaders en 3 
moeders. Hierdoor werd ik bijzonder verwend en heb daarvan genoten, 
wel moest ik mij daar later aan ontvechten. Nog steeds wordt ik soms 
“us jonkje” genoemd! 
 

 
Samen met de 3 vaders en 3 moeders 1954 
 
Met andere kinderen uit het dorp zijn we als eerste op de nieuwe Foeke 
Sjoerdsskoalle gekomen. Twee jaar later, als gevolg van de babyboom, 
zaten we met zoveel kinderen in de klas, dat we over de banken heen 
moesten klimmen om op ons plekje te komen. Na de lagere school ben 
ik naar de ULO (Uilen Leren Onzin) gegaan. In de tweede klas ben ik 
blijven zitten. Mijn interesse was helemaal naar de elektra en in het 
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bijzonder naar de elektronica afgebogen! Van mijn vader kreeg ik te 
horen dat ik nog één kans kreeg om verder te leren en anders moest ik 
naar het land. (in de modder werken). Dit had zo’n invloed, dat ik nooit 
weer een studiemisser heb gehad.    
Toen naar de ambachtschool. Hier leerden hoe we met de handen in de 
techniek moesten werken, ondersteund met alleen de noodzakelijkste 
theorie. (Dit zou nu ook weer een hele goede methode zijn)  
 

 
Ambachtschool 1959 
 
Onze buren hadden een transport bedrijf (Tilkema), samen met 
buurjongen en vriendje Gerrit mocht ik heel vaak mee op pad. Zo 
kwamen we al jong door een groot deel van Nederland. Ik vond dit erg 
interessant omdat ook aardrijkskunde mijn liefhebberij was. Na de LTS 
elektro ben ik twee en een half jaar elektromonteur geweest bij de Parly 
wolspinnerij in Dokkum. In het dorp was ik de eerste die met zelf 
gebouwd muzikaal radiootje achterop de fiets in het dorp rondreed. 
Hierdoor kreeg ik veel werk met radioreparaties in het dorp.  
 
In die tijd ben ik aan mijn dikke darm geopereerd in het academisch 
ziekenhuis in Groningen. Ik heb daar 2 maanden gelegen en heb een 
operatie van 8 uur ondergaan. Na 3 maanden was ik volledig hersteld. 
Deze operatie was nodig omdat ik een darmafwijking had die normaliter 
6 weken na de geboorte dodelijk kan zijn, zeker in de oorlogstijd. Maar 
door uitstekend optreden van  huisarts dokter Dekker, kinderarts in het 
ziekenhuis in Leeuwarden, bloeddonaties van mijn familie en medische 
onderhoud van mijn ouders ben nog steeds goed gezond. 



26 

 

Na ontslag bij de Parly ben ik bij de radiofabriek Erres in Sneek gaan 
werken aan de lopende band. Hier was ik niet gelukkig mee! In het 
kosthuis trof ik PTTers van de Centrale Directie uit Den Haag. Ze 
vertelden dat ze medewerkers zochten die een sterke interesse, aanleg 
en ervaring hadden in de electro, elektronica. 
Na sollicitatie werd ik in Den Haag uitgenodigd en had een gesprek met 
Cor Wit (later de laatste directeur generaal van PTT)  ik werd direct 
aangenomen. Achteraf bleek dat hij sterk geïnteresseerd was om 
medewerkers buiten de Randstad aan te nemen. Met name omdat die 
een andere werkinstelling hadden. Laatst ben ik erachter gekomen dat 
hij zelf uit een klein dorpje in Noord Holland kwam, dus veel geluk voor 
mij.    
We werkten door heel Nederland en kwamen met allerlei culturen in 
aanraking en  sliepen in kosthuizen en hotels, bijna altijd heel gezellig. 
Voor mijn moeder was het niet zo leuk omdat ze dan hele weken alleen 
was. Vrijdags stond de gang vol met defecte spullen die moesten op 
zaterdag gerepareerd moesten worden!  
In de weekenden ging ik samen met mijn vrienden op stap. Vaak 
huurden we een busje uit ons dorp of uit Metslawier en gingen dan op 
damesjacht of namen een krat bier mee om die buiten het dorp die in 
het busje op te drinken. In die tijd hadden we al een wisselende BOB  
deze werd bijzonder streng gecontroleerd. Als hij zich misdroeg mocht 
hij een keer niet meer mee!!  
   
In die tijd leerde ik mijn vrouw Annie Feddema kennen, ook na een 
zaterdagsavonds busritje. Ze woonde in Ferwert onderaan de zeedijk. 
In 1970 zijn we getrouwd en in Meppel op een flat gaan wonen. Na 
twee jaar zijn we naar een huis op de  begane grond verhuisd. 
Ook in die tijd was ik hele weken weg en ging Annie in de week maar 
weer naar haar ouders. Later had ze in Meppel werk en zat ze vaak de 
hele week alleen thuis. 
In die jaren installeerde ik samen met een collega de voorzieningen 
voor directe radio-uitzendingen. Hierdoor reden we per jaar meer dan 
100.000 km.  
In de loop van de tijd kregen wel de behoefte om een minder reizende 
baan te vinden. In 1977 kreeg ik bij PTT in Zwolle een betrekking als 
arbeidskundige inclusief opleiding. Na enige jaren kreeg ik de opdracht 
om de interne automatiseringsafdeling op te bouwen. In Zwolle liepen 
we op automatiseringsgebied landelijk voor, met name op het gebied 
van telewerken (thuiswerken via PC). Het bijzondere daaraan was dat 
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je middels e-mail heel gemakkelijk ruzie kreeg!!  Dit is in deze tijd met 
de social media nog veel effectiever!! 
 
In de eind 70’er en begin 80’er jaren kregen we twee kinderen, Sietske 
en Remmeren. Ze groeiden goed op. Ze zijn getrouwd en wonen beide 
in Meppel. We hebben ook  twee kleinkinderen. 

 
Medio 80er jaren hebben we een eigen huis aangeschaft. Het huis ligt 
midden in de wijk Oosterboer met ca. 7500 inwoners tegenover de oude 
boerderijen en huizen van het oude gehucht. Kortom we wonen nog in 
een agrarische wereld dichtbij het winkelcentrum en het ziekenhuis. 
 
In de loop van de jaren 90 begonnen binnen PTT (KPN) ook allerlei 
ingrijpende  reorganisaties. Het gevolg voor mij was dat mijn werk door 
regionalisatie naar Groningen verhuisde. Dit had één voordeel, we 
hoefden niet meer elke dag in de file te staan tussen Meppel en Zwolle 
(we hebben dit ca. 15 jaar gedaan).  De treinreis naar Groningen was 
een stuk sneller en onderweg hoefde je ook niet meer zo goed op te 
letten!! 
In Groningen heb ik een aantal jaren, begin 2000, grote regionale 
projecten geleid. Daarna ben ik  verantwoordelijk geworden voor de 
functioneren en de kwaliteit van automatiseringsdiensten van grote 
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interne organisaties. Ik werkte een aantal dagen van huis uit en één dag 
in Groningen en één in Den Haag. In die tijd was de huidige directeur 
van KPN, Eelco Blok, onze leidinggevende. Kortom ik werd, net als in 
het begin, van mijn loopbaan weer vanuit Den Haag bestuurd. 
Aan het einde van 2001 ging KPN bijna failliet en kwam er hele grote 
reorganisatie waarbij duizenden arbeidsplaatsen werden opgeruimd. Ik 
mocht blijven!! Echter, ik had er al totaal 41 werkzame jaren opzitten en 
vond het wel genoeg. Ik heb  voorgesteld om te stoppen onder 
voorwaarde er een jonge werknemer met een gezin met kleine kinderen 
mocht blijven. Officieel mocht dit niet maar dat is vervolgens wel 
gerealiseerd en ik ging met de VUT. 
 
In het begin heb ik veel werkjes die jaren zijn blijven liggen opgeknapt. 
Hiernaast ben ik een heel aantal jaren vrijwilliger geweest bij de 
organisatie van bejaardenhuizen, als busjeschauffeur en ondersteuner 
bij diverse groepsactiviteiten.   
Via deze contacten kwamen ze er achter dat ik handig was met 
computers (PC’s) en netwerken. Binnen kortste tijd had ik werk, echter 
met het voordeel dat ik zelf kon bepalen wanneer ik beschikbaar was. 
Op een bepaald moment had  ik 44 klanten waaronder  ook het 
Drukkerij Museum en het Kunsthuis de Secretarie. In de loop van de 
laatste jaren is iedereen overgestapt naar tablets en slimme telefoons. 
Gelukkig heb ik hierdoor wel wat rustiger gekregen. Ook ben ik actief in 
radioamateurwereld als zendamateur en als secretaris-penningmeester 
van een hierbij horende stichting. 
 
Ik hou van treinreizen en ga meestal naar plaatsen waar ik veel gewerkt 
heb. Hierbij breng meestal een bezoek aan musea, kerken en doe een 
stadswandeling om te zien of alles van PTT nog aanwezig is. 
Vakanties naar Zeeland, Koudekerke op Walcheren met de caravan 
vindt ik nog steeds bijzonder leuk. Mijn jongste broer Tiete heeft daar 
gewoond en we zijn daar veel op bezoek geweest.   
Oosternijkerk heb ik altijd heel erg leuk gevonden omdat iedereen daar 
goed met elkaar  omgaat  en het dorp erg ondernemend was en is. Wij 
komen daar nog geregeld bij mijn zus Riemke Feenstra-Bosgra.      
 

Jan Bosgra 
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25 Jier Lyn 
yn de 

Doarpsskille 

 

 
 

 
 

Dit gedicht giet oer de pleats op Berchhuzen, 

dêr’t wy (famylje Ate Noordenbos) oant 1961 ta 

wenne hawwe. It komt út myn dichtbondel 

“Snypsnaren”. 

 

Bylden fan myn bernejierren 

 

Midden tusken bou en greiden,                                

mei in romte by de rûs,                                     

wie it moaiste plakje op ierde,                             

want dêr stie myn âldershûs. 

 

’t Wie foar ús in feilige haven,                         

leafde en waarmte wennen dêr.                                   

Bylden fan myn bernejierren,                                         

nea ferjit ik dy dochs wer. 

 

‘k Kin de pleats noch foar my krije.                              

‘k Fyts wer oer dy lange wei.                                

De lange rige bûthúsljochtsjes                             

komt hiel stadich tichterby. 

 

‘k Bin der hast, de doar giet iepen,                         

‘k sjoch ús mem stean tsjin it ljocht                         

en hja ropt my bliid temjitte:                                    

“Wiest dêr, fanke? ‘k Hie’t al tocht”. 
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Dan is dêr dy waarme smûkens,                                 

‘k fiel de âldersoarch en noed.                              

En yn d’âld fertroude keamer                                 

is it feilich en sa goed. 

 

Jierren binne no foarby gien,                                         

’t âldershûs, it is net mear.                                     

Mar ’t hat plak fûn yn myn herte                                    

en soms docht dat plakje sear. 

 

Froukje Annema-Noordenbos 

 

 

 

_________________________________________ 

 
 

 
Goede buren gezocht, een dorp met burenhulp  
 
De Burenhulpdienst is een organisatie bestaande uit vrijwilligers. Zij 
helpen een handje waar dat nodig is, als andere hulp op een andere 
manier ( nog) niet mogelijk of nog niet beschikbaar is. Het is een 
georganiseerde vorm van burenhulp. 
 
Met de Burenhulpdienst wordt de mogelijkheid geboden dat bewoners 
zelf hulp kunnen bieden of vragen en kan het eigen sociale netwerk van 
de buurt-inwoners worden uitgebreid. Vraag en aanbod vinden elkaar 
op deze manier. 
Het gaat om diensten die je als inwoners voor elkaar kan doen. Zonder 
dat er direct iets tegenover staat. Deze dienst kan van alles zijn: het 
uitlaten van de hond, vervoer naar de dokter, het aannemen van een 
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pakje of hulp in de tuin. Iedereen heeft wel eens een vraag. Vaak heeft 
u ook wel iets te bieden. Want wat voor u een kleine moeite is, kan voor 
een ander juist heel veel betekenen. Als vrijwilliger hoeft u echt niet 
altijd klaar te staan. U kunt ook af en toe een handje helpen; gewoon 
wanneer het u uitkomt.  
 
Voor het samen brengen van vraag en hulpaanbod door de bemiddeling 
van Burenhulpdienst betaalt u, als hulpvrager, niets. U betaalt alleen 
een onkostenvergoeding aan iemand die iets voor u doet wanneer er 
bijvoorbeeld sprake is van benzinekosten of  parkeerkosten bij een 
bezoek aan het ziekenhuis. Bij de Burenhulpdienst is het niet voor wat 
hoort wat, als u iets vraagt hoeft u niet iets aan te bieden als u dat niet 
kunt. 
 
Om u een indruk te geven wat u kunt vragen aan hulpklussen, zijn 
hieronder enkele voorbeelden gegeven: 

- Kunt u moeilijk zelf de boodschappen halen ? 
- Zoekt u iemand die een keertje een activiteit met u wil doen ?  
- Wilt u een keertje even wat voor u zelf doen als mantelzorger en 

dat iemand bij uw zieke partner  thuis is om op te passen? 
- Bent u door uw rug gegaan en is er niemand die uw hond even 

uit kan laten?  
- Vindt u het prettig als er iemand meegaat bij een bezoek aan het 

ziekenhuis?  
- Bent u geen held in het invullen van formulieren? 
- Snapt u niet wat uw computer nu weer voor een rare melding 

geeft?  
- Zit u al weken tegen een tuinklus aan te kijken die u eigenlijk zelf 

niet kunt?  
 
De stichting welzijn Het Bolwerk initieert in meerdere dorpen in 
Dantumadiel en Dongeradeel de Burenhulpdienst en waar nodig bieden 
zij hier ondersteuning   aan. 
 
Heeft u een hulpvraag of wilt u zich als vrijwilliger aansluiten bij de 
Burenhulpdienst? 
Neem dat contact op met Antsje Kuiper, tel. 0519-241384. 
U kunt ook informatie vragen bij Henk Jaap Bakker, Steunpunt 
Burenhulpdienst, tel. 0519-292223. 
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Even voorstellen...  
 
________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Sinds 1 december 201 hebben wij van Buurtzorg Dongeradeel" "it 
Heechje" in De Terp mogen betrekken. Wat een prachtige 
kantoorruimte in het dorpshuis. Beter konden wij niet terecht komen, 
midden in Oosternijkerk,  heel centraal gelegen in ons werkgebied. 
Wij zijn een team van zes vaste verpleegkundigen en 
ziekenverzorgenden en drie oproepkrachten. 
Sinds april 2010 bieden wij verpleging en verzorging aan (chronische en 
acute zieken en ouderen) die (nog) thuis wonen. Een ieder die zorg 
nodig heeft kan bij ons aankloppen. 
 
Buurtzorg is een zelfsturende organisatie die werkt met kleine teams 
waardoor iedere medewerker goed bekend is met iedere zorgvrager. 
Wij onderhouden goede kontakten met de huisartsen en specialisten en 
andere zorgverleners; te denken valt aan Tinz, fysio- en 
ergotherapeuten e.d. 
Verder zijn wij  overdag en savonds op route en 's nachts altijd 
bereikbaar voor noodgevallen. We werken zonder telefonisten, dwz 
wanneer u ons belt  (0623500926)  krijgt u meteen degene aan de lijn 
die op dat moment op route is. Omdat wij met digitale beveiligde 
rapportage op ipads werken zijn we altijd op de hoogte van uw situatie.  
 
We hopen u zo voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Bij 
belangstelling of vragen kunt u ten allen tijde kontakt met ons opnemen. 
 
Buurtzorg Dongeradeel. 
Tel:  06- 23500926 
dongeradeel@buurtzorgnederland.com 
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NIEUWE TOUR ROON STAAL 
 
Roon Staal doet in oktober meerdere locaties aan in de provincie 
Friesland. De 36-jarige singer-songwriter met een stem die harten kan 
raken en romantische en tedere composities vanachter de piano ten 
gehore brengt komt in Ferwoude, Leeuwarden (Huizum), Oosternijkerk 
en Haskerdijken. 
Het concert te Oosternijkerk in de St Ceciliakerk vindt plaats op 
vrijdag 7 oktober a.s. Aanvangstijd concert is 20.00 uur. 
 
De zogenaamde Oktober Tour van Staal is de 4de jaargang van de 
voormalige 'Noord-Nederland tour'. In 2013 kwamen twee gast-
muzikanten over uit Vladivostok voor 
de eerste toer. In 2014 toerde Staal 
met 'crooner' Hans Bootsman en 
afgelopen jaar trok hij solo door het 
Noorden van Nederland. Er wordt dit 
jaar uitgebreid met concerten in de 
randstad,  Zoetermeer en Dordrecht, 
en natuurlijk weer veel locaties in 
Noord-Holland, Friesland, Groningen 
en Drenthe.          Foto: Vyatcheslav Snitsarenko 
 
De gehele tourlijst met 16 concerten is te vinden 
op www.roonstaal.com/concerten. De tour start op vrijdag 30 september 
in Bergen aan Zee (NH). De tour eindigt in Marum op zondag 30 
oktober.  
 
De kaartverkoop is geopend en kaarten kosten 15 euro per stuk 
(kinderen t/m 12 jaar 7,50 euro). Kaarten voor het concert zijn te 
reserveren via www.roonstaal.com of via tel.nr. 06-30025992. 
 
Tijdens de tour zal een fris, nieuw album worden gepresenteerd waar 
deze zomer druk aan wordt gewerkt door de singer-songwriter die nog 
steeds veel in Vladivostok is te vinden maar deze zomer in Nederland 
dus aan zijn nieuwe album werkt. De titel van deze CD zal later deze 
zomer bekend worden gemaakt. 
 
U bent van harte welkom! 

http://www.roonstaal.com/concerten
http://www.roonstaal.com/
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_____________________________________________ 

 

 

 

 
Na een lang en spannend seizoen is er een einde gekomen aan de 
speelwedstrijden van het seizoen 2015-2016, uitslagen en standen, zie 
bijlage. 

 
A-klasse: 
1e en Kampioen  Peet Kuiper,  2e Klaas Brouwer en 3e Foppe 
Heeringa. Kortste partij was voor Peet Kuiper in 13 beurten 
Hoogste serie was voor Foppe Heeringa met 24 caramboles. 
B-Klasse: 
1e en Kampioen  Klaas Groen,  2e Lolke Bergema en  3e Anne van der 
Heide. Kortste partij en Hoogste serie waren voor Germ Durk de Vries 
met resp. 7 beurten en 11 caramboles. 
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Maandag 4 April was er een slotavond gepland om het seizoen mee af 
te sluiten. Er werd gespeeld met 4 ballen, t.w. een witte speelbal,  met 
rode, gele en blauwe bal. Wanneer men zowel blauw/rood raakte gaf dit 
4 punten, rood/geel en of geel/blauw was 1 punt, wanneer men zowel 
rood/geel en blauw raakten was er 20 punten te verdienen. 
Er werden gespeeld in groepjes van 4. Wie het eerst de hondertste punt 
maakte in de groep ging een ronde verder. Vervolgens starte de rest 
spelers van de groep weer op 81 punten tot er weer een speler het 
hondertste punt scoorde, zodat de eerste 2 spelers die uit waren 
doorgingen naar de winnaarsronde en de overgebleven spelers mee 
konden strijden in de verliezersronde. 
Tussendoor werden er lekkere hapjes geserveerd en was ieder 
enthousiast. Al met al een gezellig biljart spel waarmee leuke 
vleesprijzen waren te verdienen. 
 
Hierbij de prijzen/uitslagen 
Winnaarsronde   Verliezersronde 
1e  Klaas Groen   1e  Piet van der Ploeg 
2e  Thomas Schroor   2e  Peet Kuiper 
3e  Jen Sjoerdsma   3e  Klaas Brouwer. 
 
Zaterdag  9  April j.l. organiseerde de Club nog een Kampioenschap 
van Oosternijkerk 
    10 OVER ROOD. 
Hierbij waren bij 3, 6 en 9 caramboles een soort vastigheid waardoor 
men bij dit aantal een miscarambole, niet verder zakte dan deze 
hoeveelheid. Er waren mooie prijzen te verdienen, inclusief een 
wisselbeker 
Hierbij de uitslagen; 
1e en Kampioen  Jen Sjoerdsma 
2e  Klaas Groen 
3e  Foppe Heeringa. 
 
Jammer dat er een klein aantal personen zich hebben aangemeld, 
waardoor de deelname behoorlijk tegen viel, deze eerste keer. Het 
wordt een jaarlijks terug kerend toernooi en zal dan eerder in het 
seizoen gespeeld worden. Hopelijk dan met meer deelname. 
 

**************** 
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Na een hele reeks van jaren, meer dan 25 jaar heeft Sponsor Fa. B. 
Kooistra te kennen gegeven hiermee te willen stoppen, wat wij natuurlijk 
erg jammer vonden. Wij willen hieruit Bote Kooistra,  hartelijk  dank 
zeggen voor de sponsoring en fijne samenwerking, deze vele jaren. 
 
Dit jaar zijn bekers beschikbaar gesteld door Tsjalling Sloot zijn bedrijf 
MacGyver. Onze dank hiervoor. 
 
Bestuurswisseling: 
Thomas Schroor gaf te kennen te willen stoppen met het secretariaat. 
Deze functie wordt nu overgenomen door Klaas Brouwer. 
 
Traditioneel gaan we de eerste maandag in oktober weer van start. 
Nieuwe leden zijn hartelijk welkom. Zaterdag oefenen en maandag- 
avonden de clubavond. Hopelijk tot dan. 

      Het Bestuur. 
       LB,BC,TS. 
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Gymvereniging  

 

 

Bijna zomervakantie 
 
Het is een goed seizoen geweest. We hebben veel nieuwe leden 
mogen verwelkomen. Verder bevalt het van weerskanten zeer goed met 
Freerk.  
 
In januari zijn de kinderen tijdens de gymles gestart met het oefenen 
voor het Minions of Frozen Beweegdiploma.  
Elke les werd er één basisvaardigheid 'getoetst' en werd er gekeken of 
het kind deze goed uit kon voeren en een krulletje had verdiend. De 
kinderen kregen elke les tijd om te oefenen, ook voor oefeningen die 
eerder al afgevinkt konden worden en die ze nog moeilijk vonden. 
 
En dan was het woensdag 25 mei zover. Iedereen heeft alle krulletjes 
gehaald en dus was het tijd voor de..... 

 
DIPLOMA UITREIKING!! 
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Dat was natuurlijk erg spannend, vooral omdat het voor veel kinderen 
het allereerste diploma is. Het was een zeer geslaagde middag! Wij zijn 
supertrots op jullie allemaal, goed gedaan! 
 
Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom om een keer te komen 
kijken en een proefles te doen. Dus lijkt het je wat, kom gerust eens 
langs. 
 

Freerunning: 
Het freerunning was in eerste instantie een proef tot aan de 
kerstvakantie. Echter de jeugd bleek zo enthousiast hierover, dat 
besloten is om hier ook tot aan de zomervakantie mee door te gaan. Na 
de vakantie bekijken we of dit vervolgt word, of dat we weer iets nieuws 
op gaan starten voor de oudere jeugd. Word vervolgd… 
 
Woensdag 13 juli, de laatste keer voor de zomervakantie, hebben 
we een leuke afsluiting voor de kinderen. Dus komt allen! 
 
Bodymove: 
28 april was de laatste les van Bodymove, we hebben nu zomerstop. 
Inmiddels is deze groep behoorlijk uitgebreid. Voorheen was deze les 
drie kwartier, maar dat is nu uitgebreid tot een uur.  
Wij hopen jullie allemaal weer te zien op de 1ste donderdag in 
september om 19.45  
 
Tot slot… 
Natasja Wagenaar heeft haar periode van 4 jaar in het bestuur erop 
zitten. Zij heeft ons dan inmiddels ook verlaten. Gelukkig hebben we 
Aukje Weidenaar bereid gevonden om ons te komen versterken. 
Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie en hopen jullie allemaal 
weer te zien op woensdag 7 september. 
 
Een hartelijke groet namens, 
het bestuur van gymnastiekvereniging S.S.S. 
 
Janny Kuipers Voorzitster             tel: 241938 
Aukje Weidenaar Secretaresse     tel: 720306 
Aaltsje Meirink penningmeester    tel: 241419 
Maaike Miedema bestuurslid         tel: 571173 
Froukje Wiersma bestuurslid         tel: 241866 
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Het kaart seizoen is weer afgelopen. De eind uitslag van Oosternijkerk 
is na  zes avonden met de beste vijf keer als volgt: 
 
1 h Tanja   34420 pnt 
2  g v d meulen  33959 pnt 
3  j bergmans  33490 pnt 
4 r aardema  33261 pnt 
5 jan teitsma  33009 pnt 
6 j eelkema  32867 pnt 
7 j tilkema  32203 pnt 
8 jelly teitsma  32161 pnt 
9 j allema  31947 pnt 
10  m kooistra  31770 pnt 
 
In Nes hebben we 7 keer geklaverjast, waarvan de beste vijf telden voor 
het eind klassement. 
 
1  j m visser  35467 pnt 
2  lj weidenaar  34888 pnt 
3 jelly teitsma 43628 pnt 
4 r aardema  33574 pnt 
5 y b eelkema  33473 pnt 
6 g v d meulen  33059 pnt 
7  j eelkema  32941 pnt 
8  j bergmans  32436 pnt 
9  kl gromme  32423 pnt 
10   rudy torensma 32327 pnt 
 

J. Bergmans 
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Ropta Boys  

  

 
 
Hallo dorpsgenoten, 
Op het moment van schrijven is het voetbalseizoen net afgelopen. Maar 
er is intussen wel heel veel gebeurd. Ik hoop dat jullie met plezier 
onderstaand nieuws over Ropta Boys zullen lezen. 
 
Voetbalplaatjes sparen. 
Zaterdag 6 februari werd er een fotoshoot gehouden in de kantine van 
Ropta Boys. Alle spelers konden individueel en per team op de foto. We 
hebben namelijk weer meegedaan aan de voetbalplaatjesactie van de 
Coop in Anjum. Je kon vanaf 7 maart voetbalplaatjes sparen bij Attent 
Mook in Oosternijkerk en de Coop in Anjum. 
Er is ook een ruilbeurs georganiseerd op woensdag 4 mei in de kantine 
van Ropta Boys. Het is mooi om te zien hoe iedereen elkaar wil helpen 
om hem of haar boek vol te krijgen. Een geslaagde actie in onze ogen. 
Poeisz-actie. 
Ropta Boys was ook dit jaar weer uitgeloot om mee te mogen doen aan 
de Poeisz-spaaractie. Dit heeft het mooie bedrag opgeleverd  van 1043 
euro. Een bedankje voor het jeugdbestuur is hier wel op zijn plaats. Zij 
hebben hier toch wel weer het nodige werk van gehad. Daarom mogen 
ze trots zijn op het mooie eindbedrag. 
Besteding sponsorgeld. 
De sponsorcommissie heeft in overleg met het hoofdbestuur besloten 
dat het sponsorgeld van de club van 50 dit jaar wordt besteed aan de 
nieuwe inrichting van de kantine. Dit zal hopelijk eind juni klaar zijn. Het 
beloofd heel mooi te worden. 
4e Ropta Boys darttoernooi. 
Zaterdag 16 april was het tijd voor het 4e darttoernooi van de club. Er 
waren 20 deelnemers. De winnaar was deze keer Arjen Visser, tweede 
was Marcel Faber. In de verliezersronde was de eerste prijs voor Klaas 
Dijkstra en de 2e prijs voor Hillebrand Tanja. 
Ropta Youth League. 
Op dinsdag 3 mei werd door Boele Terpstra (trainer van de F1 en de 
E1) een mixtoernooi voor de F- en E-pupillen georganiseerd, te weten 
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de Ropta Youth League. Een geweldig initiatief, met een enorme 
opkomst.  
Black & White Party. 
Op zaterdag 7 mei organiseerde het 1e elftal een Black & White party, 
als dank voor de steun die ze het afgelopen seizoen mochten 
ontvangen. Ook dit vinden we een heel mooi initiatief. 
 
Vrijwilligersavond. 
De traditionele vrijwilligersavond stond gepland op vrijdag 27 mei. Door 
o.a een bruiloft van enkele voetballende leden was de opkomst een 
beetje minder, maar niet minder gezellig. Er stond een heerlijke BBQ 
klaar voor alle vrijwilligers van onze club. De voorzitter benoemde de 
vele vrijwilligers en sprak namens de club dank uit voor al het werk wat 
deze mensen doen voor Ropta Boys. Zoals gewoonlijk was er ook de 
beker voor de vrijwilliger van het jaar. Altijd weer een lastige keuze, 
want iedereen doet enorm zijn best, maar het is ook wel weer een leuke 
traditie om in ere te houden. Dit jaar werd er gekozen voor een duo: 
Klaas en Femke Dijkstra! Zij zijn al jaren actief of actief geweest als 
trainer/leider/bestuurslid jeugdbestuur/lid van de jubileumcommissie en 
kantine. In onze ogen hebben zij de titel van vrijwilligers van het jaar 
dan ook dik en dik verdiend! 
 
Afsluiting seizoen. 
Een dag later, op zaterdag 28 mei, was het de afsluiting van het 
seizoen. ’s Ochtends kon de jeugd hen vanaf 9.30 uur uitleven op een 
springkussen, hindernisbaan, voetbalkooi. Daarna werd er ook nog een 
klein mixtoernooi gehouden en na afloop was er voor iedereen patat!!! 
Een waar feest!!! Grote dank gaat uit naar het jeugdbestuur voor de 
organisatie!! 



42 

 

’s Middags was het tijd voor de senioren. 
Dat was dit jaar op 28 mei. Dit jaar was het niet het jaarlijkse 
mixtoernooi, maar is er gekozen voor een andere opzet. Deze middag 
werd er middels Bumpervoetbal, voetbal in een boarding en een 
survivalbaan gestreden voor de prijzen. Het werd een zeer 
spectaculaire en leuke dag. Na afloop werd het seizoen afgesloten met 
muziek en was de Champions League finale live te zien op een groot 
scherm. Onze dank gaat uit naar de organisatoren, te weten Geert, 
Geert Willem, Kees en Tjidsger. 

 
Copa Ropta. 
Op vrijdag 3 juni was het weer zover, alweer de 3e Copa Ropta. Er 
streden weer 12 teams om de eerste plaats. De finale ging dit jaar 
tussen Buitenpost en Be Quick. Dit werd gewonnen door Buitenpost. 
Na afloop was het een gezellige boel in de kantine, die deze avond een 
gigantisch goede omzet heeft gedraaid. We willen de organisatoren dan 
ook enorm bedanken voor hun inzet. Dit zijn Geert, Jenne Ljibbe, 
Hillebrand, Rudi, Klaas en Johannes. 
 
Vervanging kunstveld. 
Het kunstveld zal voor de vakantie worden vervangen. Hier zijn we erg 
blij mee, want het was broodnodig!  
 
Voor meer en uitgebreider nieuws verwijs ik jullie naar onze website 
www.roptaboys.nl  
Nu mag iedereen even genieten van een welverdiende 
“voetbalvakantie”. Dan kunnen we er over enkele weken weer volop 
tegenaan! 

Groeten Anja Bandstra. 

http://www.roptaboys.nl/
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Kaatsvereniging De Trije Doarpen 
_____________________________________________ 
 
 
 

 
 
Op het moment van schrijven is het kaatsseizoen alweer een maand 
gaande. Een maand waarin we de tradionele startpartij op de vrijdag na 
Hemelvaart kaatsten en waarop nog 3 jeugdpartijen volgden. Er kon 
alle partijen in elke categorie worden gekaatst. De jongens, meisjes en 
welpen/pupillen zijn over het algemeen weer goed vertegenwoordigd. 
Ook de federaties worden goed bezocht door onze kaatsers. Menig lid 
heeft al een prijsje gepakt op deze gezamelijke partijen van alle 
verenigingen uit Dongeradeel. 
 
Door ons eigen succes in Dongeradeel is het op het moment voor de 
meeste verenigingen niet meer haalbaar om alle jeugd op èèn veld te 
laten kaatsen. Daarom zijn de federatiepartijen nu verdeeld in 
jeugd/schooljeugd en pupillen/welpen, zodat iedere vereniging toch een 
federatiepartij kan organiseren. Hier kaatsen de over het algemeen wat 

betere kaatsers. Het is dan ook 
verplicht om de vast gestelde opslag 
afstanden te kunnen halen, ander 
mag je niet deel nemen aan deze 
wedstrijden.  
 
Ook hebben we een aantal Knkb-
kaatsers onder ons. Deze jongens en 
meiden kaatsen in het weekend door 
heel Friesland. Van Beetgum tot 
Wolsum en van Reahus/Turns tot 
Broeksterwoude. De meeste partijen 
zijn rond Leeuwarden, en er worden 
dus heel wat kilometers gereden 
door de ouders om hun kinderen hier 
naar toe te brengen. Jan Bandstra en 
Jelmer Torensma wisten op de 
afdelingspartij voor pupillenjongens 

Jan en Jelmer 3de prijs           een derde prijs te bemachtigen. Een 
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geweldige opsteker voor onze vereniging. Douwe Pieter Kuiper, Simon 
Jan Mol en Siebe Feenstra kaatsen als jongenspartuur voor de 
vereniging en Suzanna Allema en Hester Torensma gaan zoals het nu 
lijkt als welpenmeisjespartuur onze vereninging vertegenwoordigen. Dat 
er een stijgende lijn in onze jeugdige kaatsers zit is wel duidelijk. Helaas 
is het voor Tineke Terpstra op dit moment niet mogelijk om een 
afdelingspartuur te vormen omdat er in haar categorie geen meisjes 
kaatsen op Knkb nivo. 
 
Op 4 juni werd een heren hoofdklasse partij georganiseeerd door onze 
vereniging. Hier gaan heel wat uurtjes vrije tijd inzitten voor het bestuur 
en zijn vrijwilligers. Alle lijnen moeten bemand worden, er wordt 
gezorgd voor een natje en droogje voor de keurmeesters en de 
bezoekers, het speelveld moet nauwkeurig gelegd worden, advertenties 
en boekjes moeten gedrukt worden, sponsors gezocht worden en ga zo 
nog maar even door. Gelukkig komt alles op zo’n dag meestal weer op 
zijn pootjes terecht, maar u begrijpt dat het vooraf toch wel de nodige                               
stress oplevert bij sommigen.  
 
Er volgen nog een aantal partijen voor onze leden, en we willen 
eindigen met een grote slotpartij op 27 augustus. Hier zullen mooie 
prijzen te winnen zijn, met prijzen voor de meeste bovenslagen, verste 
bovenslag en een Koningsprijs voor het winnende partuur.  

 
Prijswinnaars bij 
de welpen op 27 
mei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antje Allema 
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Koersbal  
_____________________________________________ 
 
Hier een klein berichtje van het koersbal.  
Wij zijn afgelopen seizoen 14 keer bij elkaar  
geweest. Het was elke keer weer spannend.  
Bij wie ben ik vanavond? Want zo gaat het bij koersbal, het wisselt elke 
speelavond door een nummertje te trekken en dan maar afwachten. 
Met wie speel ik deze avond? Wij doen dames en heren door elkaar en 
dan maar zien welk koppel het sterkst is. 
 
Hier de seizoenuitslag van 2015-2016: 
 
Donderdag 7 april 

Plaats Naam Aantal 
speel-
dagen 

Totaal 
gescoord  
7 april 

Totaal 
vorige 
speel-
dagen 

Totaal  
7 april 

1 Dirk Weidenaar 14 11 193 204 

2 Ruurd Torensma 14 16 184 200 

3 Baukje Elzinga 14 18 166 184 

4 Wietse Dijkstra 14 12 153 165 

5 Anneke Wolsink 13 9 150 159 

6 Geertje Torensma 13 16 139 155 

7 Jannie Dijkstra 14 16 131 147 

8 Moenie Weidenaar 14 12 131 143 

9 Alie Holtewes 13 6 134 140 

10 Johannes Holtewes 13 6 127 133 

11 Griet de Graaf 14 11 115 126 

12 Frederiek Zandhuis 13 0 125 125 

13 Gerrit Elzinga 13 6 112 118 

14 Hitje Torensma 14 6 112 118 

15 Bote van Dellen 12 9 105 114 

16 Anne Kingma 8 16 75 91 

17 Doetje Kingma 11 6 83 89 

18 Sieberen Zandhuis 13 0 84 84 

19 Annie van Dellen 8 0 81 81 

20 Pietsje Douma 11 6 75 81 
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De Sopsleef    
 

 
 
Hawaï Salade b.v. voor bij de  
barbecue of op de camping … 
 
 
Nodig: 
- 300 gr. kipfilet 
- 1 blik ananas (8 schijven) 
- 1 blik of pot champignons 
- 1 blik of pot asperges 
- 1 blik mandarijntjes 
- 4 hard gekookte eieren  
 
Voor de saus: 
2 dl. Mayonaise- sap van een halve citroen- 1 eetlepel mosterd- een 
klein beetje basterd suiker- peper en eventueel wat  mandarijn sap . 
 
Bereiding: 
Snijd de kipfilet in stukjes, kruid ze eventueel met kipkruiden en bak ze 
even in olie of boter, laten afkoelen. 
Meng alle ingrediënten voor de saus.. 
Snijd de champignons en de eieren in plakjes (de champignons kunnen 
ook in de eiersnijder). Snijd de ananas en asperges in stukjes, laat de 
mandarijnstukjes heel. 
Meng , als de kip is afgekoeld, alles voorzichtig met de saus door elkaar 
en laat het een aantal uren op een koele plaats staan . 
 
Deze salade smaakt heerlijk met stokbrood….. 
 
Eet smakelijk…Gay 
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PUZEL - sudoku 
_____________________________________________ 
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PAADWIZER 
 

 
 
 
 
Doarpsbelang------------------- D. Holwerda-------------------- 242212 
Groencommissie--------------- C. Miedema------------------- 571173 
Doarpshûs De Terp------------D. Wolsink------------------------ 241486 
Foeke Sjoerds Skoalle--------------------------------------------- 241530 
Protestantse Gemeente .-----J. Post --------------------------- 241816 
Koar ‘Sjong de Heare’--------- T. Stiemsma-Walda---------- 321688 
U.D.I.----------------------------- S. Faber------------------- 06-22676016 
Drumband U.D.I.--------------- P. de Boer----------------------- 241230 
Bernejister----------------------- Afke Jongeling---------------- 241918 
Biljertferiening ‘De Terp’----- L. Bergema---------------------- 241704 
S.S.S.----------------------------- Aukje Weidenaar--------------- 720306 
Iisferiening----------------------- H. Zijlstra------------------------ 241313 
Jeugdhonk ’t Terpke----------- Suhaz Dijkstra------------06-37375477 
Doarpsklaverjassen------------ J. Bergmans-------------------- 241754 
Klaverjasclub ‘Nocht en Wille’-G. Cuperus-------------------- 241686 
Keatsfer. ‘De Trije Doarpen-- Yme Braaksma (Niawier)---- 241611 
‘De Bûnte Flinters’------------- N.Wagenaar- Iedema--------- 241777 
‘Ropta Boys’--------------------- T. Linthof----------------------- 241706 
OCO------------------------------- A. van der Heide---------------- 297986 
‘Oars Aktyf’---------------------- H. Dijkstra------------------------ 242085 
Dartclub Easternijtsjerk------- Siemen Weidenaar------06-18150569 
‘De Laatste Eer’---------------- G. Post-de Boer--------------- 241199 
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 
 

 
 
 
Juni 
25 UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein 
23-26 Dorpsfeest  "Doe eens gek"! 
 
Juli 
1 Straatkaatsen Oosternijkerk 18.00 uur 
7 Schoolmusical Groep 8 
9 UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein 
13 Middenstands jeugdkaatspartij Oosternijkerk 17.00 uur 
18 Zomervakantie basisschool 
23 UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein 
28 Vrijgezellen kaatspartij senioren 17.30 uur in Oosternijkerk 
 
Augustus 
6 UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein 
20 UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein 
29 Kinderen gaan weer naar school 
29-31 Koekaksje UDI 
 
September 
1 Inleveren kopij voor de Doarpsskille 
3 UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein 
8 Redaksjegearkomste de Skille 
17 UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein 
24 Doarpsskille 177 ferskynt 
 
Oktober 
7 Concert Roon Staal in St Ceciliakerk, 20.00 uur 
... Lifestyle en Zorgmarkt in Dorpshuis de Terp 
 


