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- Ferslaggen fan: Doarpsbelang, De 

Bernejister, It Jeugdhonk, de 
Lifestylemarkt, de Maaltijdproeverij, de 
Wynpriuwery en net te ferjitten 
Sinteklaas. 

- Hoe is’t no mei…………….Jan Machiela 
- De wjukken útslaan…Taede Weidenaar 
- En snúte mar 
- De fêste rubryken sa as: Boargelike stân, 

Dumny’s tinzen, 25 ferlyn en de sopsleef.
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Beste lezers, hierbij de laatste skille van 
2016. 
Een skillejaar met heel veel leuke 
bijdrages van onze vaste lezers, maar ook 
verrassende nieuwe rubrieken. 
Wat te denken van de heerlijke recepten 
die Gay ons elke keer weer voorschotelt 
en ook onze geprolongeerde rubriek: “de 
wjukken útslaan” kunnen we als een 
succes bestempelen.--> 

Novimber                   178                   Nûmer 5/ 2016 

Seisentritichste Jiergong 

Yn dizze skille û.o.: 

Fan de redaksje 

mailto:dholwerda@home.nl
mailto:doarpsskille@hotmail.com
mailto:anneke.weidenaar@gmail.com
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We hebben al vaker oproepen gedaan, we houden ons nog steeds van 
harte aanbevolen voor nieuwe rubrieken of andere leuke suggesties. 
 
2016 Het jaar van Het Oekraïne referendum, de Brexit en natuurlijk het 
jaar dat Donald Trump zegevierde. 
En om het dichter bij huis te houden, het jaar dat de Centrale As in 
gebruik is genomen. 
Allemaal ontwikkelingen met soms tegengestelde belangen. 
Deze Skille is in ieder geval niet discutabel, maar biedt volop leesplezier 
voor iedereen. 
PJH 
 
 
Fan de ponghâlder krigen wy bericht dat De Buorfinne de bydrage oer 
2016 oermakke hat, wêrfoar tige tank! 
 
 

De redaksje fan de 

Doarpsskille winsket 

eltsenien fijne feestdagen 

en in lokkich 2017! 
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Uitnodiging kerstfeest 

 
Zoals ieder jaar zullen ook dit jaar 
weer de oudere kerkelijke leden 
uitgenodigd worden door de 
diaconie voor een gezellig 
samenzijn in “De Terp”. De 
uitnodiging hiervoor krijgen zij in 
december in de brievenbus.  
 
Dit jaar zouden we het echter heel 
fijn vinden als ook de niet-kerkelijke leden naar ons kerstfeest toe 
zouden komen. Het kerstfeest is bedoeld voor echtparen vanaf 70 
jaar en alleenstaanden  vanaf 65 jaar.  
 
De kerstmiddag van de diaconie zal worden gehouden op woensdag 
21 december om 16.00 uur in dorpshuis “De Terp”. We beginnen 
met koffie/thee en wat lekkers. Een kerstverhaal en tijd voor 
ontspanning staan ook op het programma en we sluiten af met een 
broodbuffet.  
 
Lijkt het u, als niet-kerkelijk lid,  leuk om hierbij aanwezig te zijn dan 
kunt u contact opnemen met Aukje Sikkema, tel. 241512 / 
r.sikkema@knid.nl. Wilt u graag gehaald en weer thuisgebracht 
worden? Dan kan dat ook! 

 
Een hartelijke groet van de Diaconie 

 

mailto:r.sikkema@knid.nl
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Dûmny's tinzen 
Column ds. Geert van Wieren 

 
 
Een hemels plan  
 
In de hemel neemt de spanning toe. Het zal niet lang meer duren en 
dan is het zover. Dan zal gebeuren waar al lange tijd naar wordt 
uitgezien. De vraag die de engelen in het bijzonder bezighoudt is: hoe 
zal er gereageerd worden? Toen lang geleden het plan bekend werd, 
was er de nodige scepsis. Had het wel kans van slagen? Is het niet al te 
gedurfd? Maar het plan werd doorgezet. De eerste fase is achter de 
rug, nu nadert de tweede fase. 
 
Bij die eerste fase ging het trouwens bijna mis. Vanuit de hemel werd 
met de engel Gabriël meegekeken toen hij naar een jonge vrouw ging. 
Hij mocht haar fase één aankondigen: de vrouw zou zwanger worden 
en een kind ter wereld brengen. De vrouw nam het goed op. Met haar 
vriend was het anders. Een beste man, daar niet van, maar hij wilde bij 
haar weggaan toen hij ontdekte dat ze zwanger was. Dat was niet de 
bedoeling. Viel het plan bij de start al bijna in duigen. Een snelle 
noodgreep bracht uitkomst; met een droom werd de vriend 
tegengehouden. 
 
Nu dus fase twee. Ze zien de man en de vrouw door Israël lopen. 
Vanuit het noorden moeten ze naar het zuiden. Een lange wandeling, 
zeker als je zwanger bent. Nog even en dan zijn ze er. Bethlehem is de 
bestemming; daar zal het kind geboren worden. En dan, ja dan wordt 
het spannend. Hoe zullen de mensen op hem gaan reageren? 
 
Natuurlijk, je kunt veel voorbereiden. Zoveel mogelijk het toeval 
uitsluiten. Maar dan nog, je hebt lang niet alles in de hand. Neem nu die 
drie magiërs. Zij zullen aan de hand van een ster ontdekken dat er een 
koning wordt geboren (is voorbereid). Die ster brengt hen naar 
Bethlehem (ook voorbereid). Ze zullen de ster echter wel consequent 
moeten blijven volgen (risico). Anders gaat het mis en gaan ze 
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waarschijnlijk naar het paleis van de wrede koning Herodes. Of neem 
de schaapherders. Zij zullen door de engelen worden aangesproken 
(voorbereid), maar hoe ze daar vervolgens op reageren blijft onzeker 
(risico). En zo zijn er tal van onzekerheden met betrekking tot dit 
hemelse plan. 
 
Het plan zelf is betrekkelijk eenvoudig. Kortgezegd komt het hier op 
neer. Iemand uit de hemel gaat naar de aarde. Het doel daarvan is de 
heilzame verbinding tussen hemel en aarde. Deze hemeling zal 
geboren worden als mens, ergens aan de rand van de samenleving. 
Zijn manier van leven moet een uitnodiging zijn om na te volgen.  
 
Dat is het plan. Maar nogmaals, er kleven veel risico’s aan dit plan. Met 
name de onvoorspelbaarheid van de mensen zorgt voor spanning in de 
hemel. Nu het kind er bijna is, zal blijken wat het plan waard is. 
Gedoemd te mislukken of een hemelse meesterzet?  
 
De man en de vrouw naderen Bethlehem. In de hemel wordt het 
langzaam stil… 
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Wy binne nei de simmer alwer sa’n 3 moanne ûnderweis. Nei in 
hearlike fakânsje geane wy wer mei frisse moed oan de slach! Nei de 
simmer hawwe wy spitigernôch ôfskied nimme moatten fan Tjepke. Hy 
hat jierren lid west fan UDI en hat ek meardere jierren foarsitter west. 
Hy is ferhuze nei it sùden fan it lân foar syn wurk, wy begripe dat dit net 
te kombinearren is mei UDI. 
 
Yn de lêste Skille koene jo lêze dat wy noch in kofjekonsert hâlde 
soenen yn oktober. Dit koe spitigernôch net troch gean. 
De tiden koene we net goed rûn krije, hjirtroch moasten wy it ôfsizze. 
Mar gelokkich hawwe wy wat oars moais op’e planning! Snein 18 
desimber sille wy ús krystkonsert hâlde. Dit sil barre om healwei 5’en. 
Kofje, glühwein en waarme poeiermolke sille hjir foar jo klearstean. It 
plak sil letter noch bekend makke wurde troch posters, de geandewei 
en facebook. Hâld dit dus goed yn de gaten, it belooft nammentlik wer 
wat moais te wurden! En dan ha jo ek einlings de kâns om ús dirigint 
Johan Postma te moetsjen.  
 
Dêrnei sille wy ús wer in soad sjen en foaral hearre litte yn it doarp! 
Krystjûn sille wy nei de tsjinst mei in ploechje spylje by de tsjerke en ek 
Earste Krystdei binne wy moarns betiid wer fan de partij.  
Dêrnei sille wy ek de tsjerketsjinst begeliede. 
Foar âld en nij sille wy  wer delkomme mei de list foar oaljekoeken. Op 
âldjiersdei sille dizze krekt as oare jierren wer by jo besoarge wurde. Wy 
hoopje op in knallende aksje 
 
Nei âld en nij gean wy oan de slach foar it federaasjefestival en foar it 
Bondsconcours. It sil efkes wennen wurde, want dit jier is it federaasje- 
festival net yn Anjum, mar yn Dokkum! Dat komt omdat ‘de Dobbe’ 
hielendal ferboud wurdt en diels plat leit. Begjin maart sille wy 
dielnimme oan it Bondskonkoers. Hjiroer yn de folgjende skille mear. 
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Wy binnen op it stuit op syk nei fanatike slachwurkers! Ervaring of gjin 
ervaring, jong of âld, elkenien is wolkom! Binne jo ynteressearre? Nim 
dan efkes kontakt op mei Jeroen Helder. Mochten je noch lessen 
nedich ha, of gewoan graach ha wolle, is dit ek mooglik! 
 
Jo kinne Jeroen berikke op:  
tel:       06-11656327 
e-mail: jeroenhelder@hotmail.com 
 
As lêst noch ien lyts dinkje oer it âld papier. Wy begripe dat it foar jo 
ideaal is om troch de wike jo âld papier yn de kontener te setten. Wy 
wolle jo wol freegje om it dan safolle mooglik op te steapeljen oan 
de efterkant fan de kontener, dus net oan de kant wêr oft jo 
de kontener ynstappe. At we hjir mei inoar om tinke, kin der folle mear 
papier yn de kontener dan wannear oft wy it der gewoan mar delsette. 
Wy moatte al in oantal dagen fan te foarren trochjaan oft der in 
nije kontener komme moat. ft wy der sa mei inoar om tinke, is it foar ús 
ek net sa dreech om it papier kwyt te kinnen op sneon. En op dizze 
wize kinne we de kontener ek troch de wike iepen hâlde.Tige tank! 
Rinskje  

 
 

 

mailto:jeroenhelder@hotmail.com
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Brug over de vaart 
In de doarpsskille van september hebben we al het één en ander 
verteld over het project "Brug over de vaart".  We willen de rioolduiker 
die in de vaart zit, ter hoogte van de ingang van het Reedridersbosk 
aan de Ald Tún, vervangen door een brug. Hiervoor zijn een aantal 
redenen. De doorstroomcapaciteit van de rioolbuis is te gering, dit leidt 
tot kwaliteitsproblemen van het oppervlaktewater. Door het vervangen 
van de dam door een brug is het daarnaast mogelijk om vanaf de 
steiger met kano's te varen naar bijv. Dokkum en Wierum.  Dit komt de 
leefbaarheid van ons dorp weer ten goede.  

 
Sinds september hebben we gesprekken gevoerd met de gemeente en 
het Wetterskip over het uitdiepen van de vaarten en hebben we een 
aantal fondsen aangeschreven voor subsidies. De komende weken 
mogen we ons project toelichten, op uitnodiging van een tweetal 
mogelijke subsidieverstrekkers. We hopen op een positief resultaat. 
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Bestuurswisseling:  
Willem Postmus is het afgelopen jaar afgetreden als bestuurslid. Willem 
zal de projecten die hij onderhanden heeft, blijven begeleiden en 
afronden. We hebben inmiddels al wel een opvolger gevonden. Klaas 
Jensma komt ons bestuur versterken. Klaas heeft ervaring, dus dit moet 
helemaal goed komen! 
 
Kerstboominzameling 
Nog even en dan is het alweer kerst en worden onze woonkamers 
opnieuw versierd met prachtige kerstbomen. De meeste kerstbomen 
blijven staan tot het nieuwjaarsfeest, maar moeten daarna toch echt het 
veld weer ruimen.  

 
Op zaterdag 7 januari 2017 kunnen de bomen op het parkeerterrein bij 
De Roptaboys worden ingeleverd tussen 10.00 en 12.00 uur. Jelle 
Wagenaar is daar dan namens het dorpsbelang aanwezig.  
Voor elke ingeleverde boom krijgt men 1 lootje en 1 waardebon van  
€ 0,50. Kinderen mogen ook meerdere bomen inleveren, waardoor ze 
hun kans op een prijs vergroten plus extra waardebonnen voor de 
speelgoedwinkel. De waardebonnen  kunnen tot 1 februari 2017 
worden  ingeleverd bij de speelgoedwinkel Top 1 Toys  in Dokkum.  
 
De loten hebben nummers en je moet deze bewaren. In de loterij 
worden 3 geldprijzen verloot: 
1e prijs  € 75,00 
2e prijs  € 50,00 
3e prijs  € 25,00 
 
De trekking vindt plaats op donderdag 12 januari 2017. De winnende 
loten worden verder op woensdag 18 januari bekend gemaakt in de 
NDC.  
 
Overige ontwikkelingen: 
We zijn dit najaar verder nog bezig met de hoek: Foeke Sjoerdsstrjite - 
De Fiver. Hier staan o.a. de glascontainer, zoutcontainer, gras/bladeren 
bak en de kleding inzamelcontainer.  
Deze voorzieningen staan centraal bij elkaar en dat is natuurlijk erg 
functioneel, maar anderzijds ook een rommelig geheel in het hart van 
ons dorp. Bij de gemeente zijn ze het met ons eens. We proberen 
daarom om deze hoek beter in te richten. 
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We zijn er na twee jaar eindelijk in geslaagd om een afspraak voor een 
overleg te plannen met Staatsbosbeheer. Er zijn bij SBB veel 
wisselingen geweest, waardoor de communicatie erg stroef is verlopen.   
Het Reedridersbosk moet opnieuw gesnoeid, maar met name het 
Skoallebosk is al jaren niet meer goed onderhouden.  
We willen graag goede afspraken maken met SBB over de 
werkzaamheden van de vrijwilligers; het snoeien en opruimen van het 
bos en afspraken maken over wat er met het hout moet gebeuren.  
 
Als laatste hebben we ons door Gemeente Dongeradeel laten 
informeren over de gemeentelijke herindeling. Naast de infoavonden 
voor burgers op verschillende plaatsen in de gemeente is er voor de 
dorpsbelangen en wijkraden een informatieavond gehouden. We 
hebben deze avond mee mogen denken over de nieuw op te richten 
grote gemeente en de gevolgen hiervan.  We hebben onze input 
kunnen leveren op onderwerpen als samenwerking met andere dorpen, 
voorzieningen, de groter wordende rol van dorpsbelangen en de 
communicatie tussen de dorpsbelangen en de gemeente. 
  
Dieta Holwerda  

 
Wynpriuwen yn Doarpshûs de Terp. 

Krekt as twa jier ferlyn, is der troch it bestjoer fan ús doarpshûs in 
wynpriuw jûn organisearre. 
35 leafhawwers en begjinners hawwe op 18 
novimber jl. hearlike winen preaun fan Wynhûs 
Machiel út Surhústerfean.  
 
By de winen, krigen we salm en ferskate stikjes 
tsiis en woarst, hearlik om de smaak fan de wyn 
noch better ta syn rjocht komme te litten. 
 
Wy krigen earst in aperitief, dernei 2 wite winen, 3 reade winen en as 
lêste in 10 jier âlde port. 
 
It wie gesellich. Dus wa't it in oare kear ek ris probearje wol, kom der by.  
Útspuie mei..., opdrinke is better!       DH 
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Onderscheiding voor Theun Dijkstra 

DOKKUM - Vrijdagmiddag 18 november jl. vond op het stadhuis in 
Dokkum de uitreiking plaats van het Draaginsigne Nobelprijs voor 
VN-veteranen. Deze onderscheiding wordt toegekend aan “hen die 
tussen 1956 en 1988 tenminste dertig dagen aaneengesloten zijn 
ingezet in het buitenland door het Nederlandse Ministerie van 
Defensie voor vredesafdwingende of vredeshandhavende 
operaties van de Verenigde Naties.” 
 
Burgemeester Marga Waanders van de gemeente Dongeradeel ontving 
de veteranen Dirk Kooistra uit Dokkum, Theo Jetze Leistra uit Dokkum 
en Teunis Dijkstra uit Oosternijkerk. Zij kregen de draaginsigne voor 
hun inzet tijdens vredesmissies in Libanon. Kooistra diende van juli ’79 
tot november ’79, Leistra van november ’83 tot april ’84 en Dijkstra van 
juli ’83 tot oktober ’83. 
 
In de jaren tot 1988 heeft Nederland deelgenomen aan acht VN-
vredesmissies in Libanon (UNOGIL en UNIFIL), Egypte (UNEF-1), 
Westelijk Nieuw-Guinea/West-Irian (UNTEA), Congo (UNOC), Yemen 
(UNYOM), India/Pakistan (UNIPOM) en Syrië/Jordanië, Israël/Palestina, 
Syrië, Jordanië, Egypte, Libanon (UNTSO). (Bron: RTVNOF) 
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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 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.  
 
In de week voor de herfstvakantie 
was de kinderboekenweek 
begonnen. Dit jaar met het thema 
“Voor altijd jong.” Op school, maar 
ook op “de Bernejister” mochten de pake’s en beppe’s langskomen om 
te kijken wat de peuters zoal doen op een ochtend. Er werd volop 
gepuzzeld, met de lego gespeeld, het speelhuis werd beklommen.  
Er werd vooral veel plezier gemaakt!! Deze ochtend viel bij velen in de 
smaak en is zeker voor herhaling vatbaar!! 
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In de vorige “Skille” hebben we al vermeld dat er 2 nieuwe leidsters op 
groep mochten komen. Voor wie wel eens een bezoek heeft gebracht 
kan het zijn dat 1 van de beide dames aanwezig was. We hebben 
gevraagd of ze zich willen voorstellen aan alle bewoners van het dorp, 
en dat wilden ze natuurlijk maar al te graag. 
 
Hoi, myn namme is Wietske Woudman en wenje mei myn trije bêrn yn 
Ternaard. Ik bin 15 jier lyn begûn as liedster op de pjutteseal yn 
Wierum, dernei bin ik yn Dokkum oan it wurk kaam. Ik wurkje noch alle 
dagen mei in hiel soad wille mei de pjutten. 
Mei yngong fan septimber bin ik as twadde liedster yn Easternijtsjerk 
komme te wurkjen. 
Ik hoopje hjir ek in soad wille mei de bêrn te belibjen. Miskien treffe wy 
elkoar wol ris op de pjutteseal!  
 
Oan’t sjen!  
Groetnis Wietske Woudman. 
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Hallo allemaal, 
 
Sommige inwoners van Oosternijkerk kennen mij alwel, maar de 
meesten nog niet. 
Zal mij dus even voorstellen. 
 
Ik ben juf Harmke Haaima uit Anjum, 
en werk sinds 1 september op de 
maandag- en woensdagochtend 
naast Juf Afke op de 
peuterspeelzaal bij jullie in het dorp. 
Ben sinds 1994 werkzaam als 
peuterjuf in Anjum, op dit moment 1 
groep op dinsdag- en 
donderdagochtend. 
Heb het werk tot nu toe altijd met 
heel veel plezier gedaan en hoop het 
nog een poosje te mogen doen. 
Sinds kort werken wij met een 
nieuwe samenstelling, namelijk 2 
leidsters op één groep, zo kunnen 
we elkaar mooi aanvullen en de peuters nog meer aandacht geven. 
“Werken met peuters is en blijft bijzonder.”  
 
Verder ben ik nog echtgenote (37 jaar), mem van 3 zonen en beppe 
van 8 kleinkinderen. 
Iedere vrijdag werk ik bij een visrestaurant op Lauwersoog. 
En dan nog mijn hobby’s erbij, neem van mij aan dat ik mij eigenlijk 
nooit verveel, haha. 
 
Zo, genoeg van mijn kant. 
Hoop op een fantastische tijd met uw/ jullie peuters en juf Afke 
Jongeling. 
 
Groet, Harmke Haaima. 
 
Wij hopen dat juf Wietske en juf Harmke inmiddels hun draai al wat 
hebben gevonden en veel plezier mogen beleven op de Bernejister. 
Veel succes!! 
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It Jeugdhonk 

Beste doarpsgenoten, 
 
Yn de simmerfakânsje (dat is alwer in skoftsje lyn spitigernôch) hat in 
groepke jeugd mei syn allen de bûtenkant rûnom it jeugdhonk ûnder 
hannen naam. It tùch moest nodich fuort helle wurde en de muorren ha 
in beurt fan de hege druk spuit hân. Dêrnei is der in likje ferve op it hout 
wurk kaam.  Yn juli ha wy ek noch in wedstriid strjitte keatsen hâlden yn 
gearwurking mei de keatsferiening. It waar siet die jûn net mei mar dit 
hie gjin ynfloed op de hiele geselliche jûne.  
 

 
De ôfrûne pear moannen ha wy ek drok besich west mei wat oars. De 
fraach hoe wy de jongere jeugd út Nijtsjerk wot mear yn it jeugdhonk 
krije kinne spielet in grutte rol hjirby. Wy ha it lêste jier al ferskillende 
jûnen organisearre en yn semptimber ha wy in gearkomst hâlden, wêr 
de jeugd komme koe te praten oer wat wy foar hun betekenje kinne. Hjir 
bin in stik as wat op ôfkaam. Wy woene fia de doarpsskille noch in kear 
dúdlik witte litte dat echt alle jeugd fanôf de eerste klasse hartstikke 
wolkom bin!!  
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Ús lêste feestje hie it thema ‘fiitich tinten griis!’ Dit thema koe op twa 
manieren interpreteert wurde. Wy hiene it opfet as de jierren 50 en 
hiene it jeugdhonk oanklaaid yn de sfear fan froeger en wy wiene 
ferklaaid as âlde pakes en beppes. 
 
No moatte wy it ek noch ha oer de feestdagen, want oer in dikke 
moanne is it alwer safier. Wy woene fia dizze wei witte litte wat wy op 
de planning hawwe stean.  
Mei kryst hâlde we krekt as foarich jier in feestje. It Thema meitsje we 
noch fia Facebook bekend . Dit feest  is foar alle jeugd fan âf de earste 
klas, kom gesellich mei in groepke freonen!!! Net stinne mar hinne! De 
datum is 24 desimber en it begjint fanôf in oere as healwei 9en.  
 
Mei âld en nij is it jeugdhonk de hiele dei iepen fanôf 10 oere, warme 
chocomel en broadsjes knakwoarst stiet foar de jeugd klear en fansels 
wurde der wer oaljekoeken bakt! Ek ha we der wer foar soarge dat der 
ferskate spultsjes te dwaan bin. Alle jeugd is wolkom om der mei syn 
allen in gesellige âld jiersdei fan te meitsjen! 

 
Wy as jeugd fersoargje dit jier ek wer it doarpsfjoerwurk.  Yn wike 51 
(19 t/m 25 desimber) komme wy by de doarren del om in frijwillige 
bydrage te freagjen. 
Op 1 january om 00:30 oere is it fersammeljen by de terp en rûn 00:45 
wurd it fjoerwurk oastutsen. 
 
Folgje us fia Facebook om op de hichte te bliuwen fan alle aktiviteiten 
die pleats fiene. www.facebook.com/jeugdhonkoosternijkerk/ 
 
It jeugdhonk bestjoer  en de Feestcommissie 
Anne Wieb Dijkstra  Erwin Beeksma 
Suhas Dijkstra  Rudi Torensma 
Eddy Rolf   Tessa Liemburg 
Anna Meinsina Visser Anna Meinsina Visser 
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Maaltijdproeverij  

Op donderdag 6 november heeft 
Thuisleven in samenwerking  met 
Van Smaak , een maaltijdproeverij 
georganiseerd. De maaltijdproeverij 
werd gehouden in Dorpshuis De Terp 
in Oosternijkerk. 
 

T: 088 511 5400 

 
Om 11.00 werden er 21 gasten, onder het genot van een kopje 
koffie/thee, van harte welkom geheten door Dirkje Zijlstra.  
Daarna gaf Laura een kort verslag over de werkwijze van Van Smaak 
en presenteerde het menu. Het menu werd geserveerd in buffetvorm en 
men had de keuze uit rijst met een lekkere saus,aardappelen of puree, 
rode biet, tuinbonen en een stukje vlees en een toetje na. 
De gasten lieten zich de maaltijd goed smaken. Gasten kwamen ook uit 
de dorpen rondom Oosternijkerk. Het was een gezellig samenzijn, waar 
eten en elkaar ontmoeten centraal stonden. 
Reacties waren dan ook: het was gezellig, voortreffelijk eten en voor 
herhaling vatbaar. 
 
Er is ook een enquête gehouden onder de deelnemers. Daaruit bleek 
dat men graag 1 keer per 3 maanden met elkaar wil eten in De Terp. 
Thuisleven, een onderdeel van thuiszorg Het Friese Land, zal dit in 
samenwerking met Van Smaak opzetten. T.z.t. wordt een ieder hierover 
geïnformeerd. Dit is niet alleen voor inwoners van Oosternijkerk, maar 
voor een ieder die dit fijn vindt.  

   

Dag en nacht:  0900-8864 
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Lifestyle Markt “ Rûnom de Donger” groot succes! 

Donderdag 6 oktober jl. werd in Oosternijkerk op initiatief van de 
dorpsbelangen Nes en Oosternijkerk een lifestylemarkt gehouden.  
Deze markt is zeer goed bezocht.  
Om 13.00 werd de markt geopend door Anke Bijlsma. Zij bracht naar 
voren dat, hoewel we in een krimpregio wonen, waar we veel te maken 
hebben met vergrijzing,  onze voorzieningen op het gebied van zorg, 
welzijn en wonen voor ouderen maar ook voor onze kinderen op peil 
moeten houden.  Anke maakt ook deel uit van het actiecomité: “Red de 
Sionsberg” en benadrukte dat het behoud van De Sionsberg voor onze 
regio heel erg belangrijk is.  
Na deze officiële opening 
kwamen de buurtsport-
coaches in actie. Samen met 
de oudste groepen van de 
Foekesjoerdskoalle, deden ze 
buiten aan sport en spel.  
Op de markt was het gezellig 
druk, met bezoekers uit de 
hele regio. Bezoekers konden 
zich laten informeren op het 
gebied van wonen, zorg en welzijn en hier werd gretig gebruik van 
gemaakt. Bezoekers waren enthousiast en vonden het verrassend wat 
er, op dit gebied, in onze regio allemaal mogelijk is. Ook de 
standhouders waren zeer tevreden over deze dag. Zij wisten contacten 
te leggen en afspraken te maken. Hoewel de social media van grote 
invloed is op ons leven, was deze markt een unieke gelegenheid waar 
vraag en aanbod elkaar fysiek konden treffen. Mensen hebben vooral 
behoefte aan sociale contacten, elkaar te ontmoeten en dat is bij dezen 
dan ook gebeurd. De kracht van een krimpgebied is dat we zien naar de 
kansen, dat instanties met elkaar samenwerken, dat niet iedereen op 
zijn eigen eilandje opereert en dat we omzien naar elkaar. Buiten had 
Hoogland attractieverhuur speeltoestellen neergezet, waarmee de 
jeugd zich prima kon vermaken. Ook waren de standhouders zeer 
tevreden over de prima organisatie van het geheel en de uitstekende 
catering van het dorpshuis. We kunnen dus terugzien op een zeer 
geslaagd evenement. 
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Oosternijkerk: Slimste Dorp 
van Friesland? 

Zaterdagavond 15 oktober j.l. vond er in dorpshuis 
de Terp de voorronde plaats van de kennisquiz 
Slimste Dorp van Friesland. Op deze door het 
Dorpsbelang georganiseerde avond probeerden 7 
teams, elk bestaande uit 5 personen, zoveel mogelijk 
vragen goed te beantwoorden van de in totaal 80 
vragen. De vragen waren verdeeld over 8 rondes en 
gingen over muziek, sport, Friesland, wetenschap en 
algemene kennis. Sommige vragen werden gesteld na 
inleiding van een geluids- of muziekfragment.  
 
De vragen waren soms best pittig en daarom werd er door de 
teamgenoten onderling dan ook vaak druk overlegd. Na een spannende 
strijd werd uiteindelijk het team ‘WeiDij’ het slimste team van 
Oosternijkerk. Zij mogen door naar de regiofinale die naar verwachting 
plaats zal vinden februari volgend jaar. Na de regiofinales volgt nog een 
provinciale eindstrijd en de winnaar hiervan krijgt de felbegeerde titel 
‘Het Slimste Dorp van Friesland’, vergezeld van een geldprijs voor het 
dorp. En nu maar hopen dat het winnende team uit ons dorp dat waar 
gaat maken! Wij houden u 
op de hoogte. 
 
Het winnende team WeiDij  
bestaat uit;  
Bram Weidenaar 
Jorrit Weidenaar 
Anne Wiep Dijkstra 
Jenne Ljibbe Dijkstra 
Sanne Dijkstra 
 
 
Janneke Themmen 
Dorpsbelang. 
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Er is ook altijd wel  
wat aan de hand!  

Voorwoord van de Sinterklaas commissie, 
Van Maassluis naar Oosternijkerk is best nog wel een stukje rijden en 
met al die drukte van tegenwoordig op de weg leek het sinterklaas beter 
om eens iets anders te bedenken dan over de weg.  
De pieten hadden daarom bedacht dat het misschien wel handig was 
om de luchtballon maar weer eens tevoorschijn te 
halen. Sinterklaas is namelijk al eens eerder met de 
luchtballon aangekomen in Oosternijkerk, nou ja 
aangekomen? 
Het ging toen niet helemaal zoals het zou moeten gaan, 
maar zoiets zal toch niet nog een keer gebeuren? 
Sinterklaas heeft zijn verhaal opgeschreven en ons dit toegestuurd. 
Lees hieronder maar eens wat er is gebeurd. 
 
Sinterklaas vertelt! 
Tja, laat ik maar bij het begin beginnen. De pieten hadden dus besloten 
om met de luchtballon te gaan dit jaar, dus, zo gezegd, zo gedaan! 
 
Nadat de ballon was nagekeken en klaar voor de reis was gemaakt, 
vulden de pieten een flink aantal cadeautjes met zand. Nu hoor ik jullie 
denken “cadeautjes gevuld met zand” waarom?   
Deze cadeautjes met zand zijn nodig om de ballon op te laten stijgen 
zodat je bijvoorbeeld over een hoge boom, of een kerktoren kunt 
vliegen. Door het zand uit de cadeautjes te strooien verliest de ballon 
gewicht en gaat die omhoog, handig hè! 
Waar de pieten geen rekening mee hadden gehouden, ze doen 
namelijk vaak alles zonder erbij na te denken, was dat het op de weg 
misschien druk is, maar in de lucht waait het nogal hard en de wind 
kwam van de verkeerde kant. Het was de bedoeling om rechtstreeks 
naar Oosternijkerk te vliegen via de pijl. Het kaartje geeft aan waar we 
uiteindelijk helemaal langs zijn gevlogen, we waren dus flink uit koers 
geraakt kun je wel zeggen. 
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Zoals jullie ook op het kaartje 
kunnen zien ging een groot stuk 
van de route over zee. Nu moeten 
jullie weten dat alle pieten, behalve 
de rubberbootpieten een enorme 
hekel aan water hebben en dan 
vooral pilootpiet, die zit liever hoog 
in de lucht. Je kunt een piet de 
hoogste toren laten beklimmen, 
door de hoogste schoorsteen een 
pakje laten bezorgen en over de 
hoogste nok van een gebouw laten 
lopen, het maakt ze allemaal niet 
uit, maar aan water hebben ze een 
enorme hekel. Dat is precies waarom we ook altijd met de stoomboot 
naar Nederland komen, “die blijft tenminste drijven” zeggen de pieten 
dan ook altijd hahaha.  
Omdat we dus met de ballon een flink stuk over zee gingen, werd er 
onderweg, door die bange pilootpiet, stiekem het ene na het andere 
zandcadeautje leeg gestrooid om maar zo hoog mogelijk te kunnen 
vliegen. We vlogen hoger en hoger totdat het zand op was. Ik zag dit 
natuurlijk wel gebeuren, maar ik laat het vliegen nu éénmaal aan de 
pilootpiet over en dacht eerlijk gezegd dat hij wel wist wat hij deed. 
Omdat pilootpiet veel te veel zand had weggegooid was er dus al snel 
geen zand meer over terwijl we nog wel een flinke reis moesten af 
leggen.  
Nu is pilootpiet best wel een ervaren piloot hoor, maar ook pilootpiet 
kan zonder zand nu éénmaal niet opstijgen. Je raad het dan ook al, we 
verloren vroegtijdig al snel hoogte. Er zat dan ook volgens de pieten 
niets anders op dan “minipiet” maar overboord te kieperen om zo maar 
weer omhoog te kunnen vliegen. Gelukkig zat “minipiet” goed vast met 
een touw en was hoofdpiet daar om dit alles te voorkomen. Nét vóór 
Oosternijkerk stortten we neer in een weiland. Gelukkig was het weiland 
groot genoeg om een schuiver te maken. Het was een flinke smakkerd 
die we maakten, maar op een paar schrammen na, bij een enkele piet, 
kwam iedereen er gelukkig goed vanaf. 
De pieten waren kwaad, want zij dachten dat ik met mijn staf de ballon 
lek had geprikt en dat dat we daarom dus waren neergestort. 
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Hoe moesten we nu verder?  
De handen werden uit de pofmouwen gestoken en uit alle macht werd 
er door de pieten geprobeerd de ballon weer luchtwaardig te maken. 
Door heliumballonnen aan de mand te hangen, probeerden ze de ballon 
de lucht weer in te krijgen. Hoofdschuddend heb ik toegekeken want het 
lukt natuurlijk nooit om met kleine ballonnen zo’n zware mand de lucht 
in te krijgen. Als een geluk bij een ongeluk kwam meneer Johan van 
Driesum langs die ons wel een lift wilde geven.  
De mand werd op een kleine vrachtwagen getild en naar Oosternijkerk 
gereden. Gelukkig waren we nog keurig op tijd op het schoolplein. De 
pieten waren nog steeds een beetje boos op mij omdat ze nog steeds 
dachten dat ik de ballon lek had geprikt. Het was dus mijn schuld dat we 
waren neergestort. Ik wist echter wel beter en…… er was nog iemand 
die wel beter wist, namelijk pilootpiet! 
 
Ik zal jullie vertellen wat er werkelijk is gebeurd.  
Doordat pilootpiet al het zand veel te vroeg overboord had 
gegooid en wij dus veel te snel hoogte verloren, is de 
ballon achter de zeilboot die op de kerktoren van Wierum 
staat, blijven hangen en is daardoor lek geraakt. Pilootpiet 
wist dit uiteraard ook, maar vond het allang prima dat de 
pieten mij de schuld gaven en dat hij de schuld niet kreeg. 
Misschien is het verstandig dat ik Pilootpiet een opfriscursus vliegen 
laat doen, maar misschien is het nog beter om alle pieten zwemles te 
geven.  
 
Al met al ben ik blij dat we allemaal weer heel zijn aangekomen en ik 
hoop jullie allemaal volgend jaar weer te zien in Oosternijkerk. 
 
Tot volgend jaar, 
 
 
Nawoord Sinterklaas commissie:  
De sinterklaas commissie is blij dat alles weer goed is afgelopen, er is 
namelijk altijd wel wat aan de hand, dus is het altijd maar weer 
afwachten of Sinterklaas het wel red! Gelukkig loopt het altijd goed af. 

Vriendelijke groet, De Sinterklaas commissie 
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De wjukken útslaan 

 
Hallo allemaal, ik ben Taede Weidenaar, inmiddels 32 jaar, oudste zoon 
van Bram en Anneke, en broer van Janneke, Roelof, Jorrit en Bettina. 
Zo’n veertien geleden ben ik uit Oosternijkerk vertrokken en woon op dit 
moment in Enschede. Een paar keer per jaar kom ik terug naar ons 
dorp voor verjaardagen en feestdagen. Eén van de dingen die mij altijd 
opvalt als ik weer richting Oosternijkerk rijd, is hoe weids en uitgestrekt 
het landschap is. Daarnaast verbaas ik mij elke keer weer over de 
harde wind in het noorden van Friesland. Voor mijn gevoel waait het 
namelijk altijd in Oosternijkerk.  

De Doarpskille vroeg mij voor dit stukje om te 
bedenken wat ik mis aan ons dorp. De wind 
is dat zeker niet, daar kan ik prima zonder, 
maar waar ik wel altijd met veel plezier aan 
terug denk zijn de kaatswedstrijden in de 
zomer. Ik herinner dat we ’s ochtends vaak 
perken gingen leggen. Aan de ene kant om 
alvast in de stemming te komen en aan de 
andere komt om het papiertje dat tegen het 
raam van de kantine geplakt zat te zien met 
daarop de loting van die dag, hopen dat je 
een beetje geluk had met je maten. En dan 
lekker de hele middag kaatsen onder de 
warme zomerzon, terwijl er 80’s muziek uit 
de speakers klinkt (kaatsen en 80’s muziek 

zijn op een of andere manier voor mij onlosmakelijk met elkaar 
verbonden). Als het dan een beetje goed ging, fietste je aan het eind 
van de dag met een krans en beker naar huis.  
Dat was allemaal afgelopen toen ik op mijn zeventiende vertrok naar 
Enschede om daar de bachelor Technische Natuurkunde te volgen aan 
de Universiteit Twente. Na de bachelor ben ik de master 
werktuigbouwkunde gaan doen. De studietijd was toch wel een van de 
mooiste periodes uit mijn leven. Naast natuurlijk, vaste prik, elke 
donderdagavond te stappen en de dag daarop brak in de 
collegebanken te zitten, heb ik ook nog wat exotischere avonturen 
meegemaakt zoals een studiereis naar China en een stage van 3 
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maanden naar Mexico. Zeker de stage in Mexico was voor mij een 
groot en leerzaam avontuur. Ik zat als enige buitenlander, tussen de 
Mexicanen, en moest me maar zien te redden. Als nuchtere jongen van 
de Friese klei heb je dan wel een paar culturele barrières te 
overwinnen. Qua punctualiteit en het nakomen van afspraken hanteren 
ze daar toch een wat ander filosofie. Na een tijdje leer je toch omgaan 
met deze cultuurverschillen. Dit heeft mij als persoon zeker verrijkt en 
als ik mijn moeder mag geloven, ben ik daar ook behoorlijk veranderd 
als persoon (ten goede overigens ). Mijn studie heb ik afgerond door 
een afstudeer opdracht te doen bij Vanderlande (bekend van de 
bagagebanden op het vliegveld) in het iets minder exotische Eindhoven.  
 
Na mijn studie ben ik gevraagd om een promotieonderzoek te doen op 
het gebied van de biogas infrastructuur, weer op de Universiteit van 
Twente. Ik ben op dit aanbod ingegaan, deels vanwege de slechte 
banenmarkt op dat moment (2009, in mijn sector het hoogtepunt van de 
crisis), en omdat mijn afstudeeropdracht mij heel goed beviel en het mij 
leuk leek om dit een vervolg te geven. Zodoende ging ik weer terug 
naar Enschede. Voor het doen van een promotieonderzoek staan vier 
jaar, en bestaat uit veel artikelen lezen, zelf artikelen schrijven, 
nadenken over je onderwerp, discussiëren met collega’s, bezoeken van 

conferenties, nog meer artikelen lezen, en na vier jaar moet er een 
boekje liggen: je dissertatie. Dit boekje wordt gelezen door een 
commissie van 6 professoren van verschillende universiteiten. Als zij de 
dissertatie goedkeuren, mag je je onderzoek tegenover hen verdedigen. 
Eind 2013 was mijn dissertatie klaar en op 27 maart 2014 mocht ik mijn 
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verdediging houden. Tot op dit moment is dit absoluut een van de 
spannendste dingen die ik gedaan heb in mijn leven. Een commissie 
bestaande uit 6 professoren van verschillende universiteiten onderwerpt 
je drie kwartier lang aan een vuur van kritische vragen ten overstaan 
van jouw familie, vrienden en collega’s, die in de zaal zitten. Het verliep 
gelukkig allemaal erg goed en sindsdien mag ik mijzelf doctor noemen  
 
Ondanks dat het absoluut geen vervelende jaren waren, was het doen 
van wetenschappelijk onderzoek toch niet helemaal mijn ding. Vandaar 
dat ik besloten heb om na mijn promotie, de industrie in te gaan. Begin 
2014 ben ik begonnen bij Tebodin in Hengelo. Een ingenieursbedrijf die 
installaties ontwerpt voor onder andere de chemische industrie en de 
olie en gas industrie, zoals bijvoorbeeld de NAM. Ik houd mij bezig met 
de veiligheid en betrouwbaarheid van die installaties. Ik voel me in mijn 
nieuwe rol als een vis in het water. Wat mij erg bevalt, is de afwisseling 
van verschillende projecten en verschillende bedrijven. Waar ik tijdens 
mijn promotie vier jaar lang bezig was met één onderwerp, doe ik nu in 
een maand meerdere projecten voor verschillende klanten.  
Het leven is natuurlijk meer dan studie en werken, dus tot slot nog wat 
over mij persoonlijk. Ik ben inmiddels ruim vier jaar samen met mijn 
vriendin Judith. En wij wonen 
nu zo’n drie jaar samen in 
Enschede. Qua hobby’s, het 
kaatsen doe ik niet meer, maar 
daarvoor in de plaats is het 
volleybal gekomen en 
mountainbiken. Afgelopen jaar 
heb ik als sportieve uitdaging 
de “four peak” gefietst. Dit is 
een vierdaagse 
mountainbikewedstrijd in de 
Alpen in Oostenrijk. Erg gaaf 
om te doen, en heel wat anders 
dan fietsen in de Twentse 
bossen.  
Dit was in het kort het verhaal van al die jaren buiten Oosternijkerk. 
Ondanks mijn vertrek uit ons dorp, kom ik nog geregeld terug. Deze 
kerst rijd ik weer richting Friesland, de harde wind en weidse 
landschappen tegemoet.  
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SOUNDMIX- EN PLAYBACKSHOW ‘91 

 
Vrijdag 15 november was het weer zover. De 

zevende soundmix- en playbackshow, of eigenlijk 

playbackshow, want soundmixers waren er dit keer 

niet bij, alhoewel er wel alvast geoefend werd 

door Rudolf van Dellen en een heel klein meisje 

dat meer van zingen houdt dan van moppen tappen. 

Dit keer waren er negen optredens verdeeld over 

twee categorieën: A tot twaalf jaar en B ouder 

dan twaalf jaar.  

De spits werd afgebeten door de Dolly Dots. Vlak 

voor het optreden hebben we even de sfeer in de 

kelder geproefd. Volgens de Dolly Dots is 

doodgaan niets vergeleken met het gevoel vlak 

voor het optreden. Ook Gert en Hermien waren 

reeds in de kelder aanwezig en hadden absoluut 

geen last van zenuwen. Ze waren alleen wat 

moeilijk te vinden door het stevige rookgordijn 

dat ze natuurlijk uit pure verveling aanlegden. 

Het tweede optreden was van Aukje Faber met het 

nummer “Zeven Jaren” van Bonnie St. Clair. 

Werkelijk fantastisch neergezet en goed voor de 

eerste prijs zo zou later blijken.  
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Ontworsteld aan het rookgordijn traden Gert en 

Hermien voor ons op. Niet alleen de duiven op de 

Dam kwamen aan hun trekken, maar ook de mensen 

in de zaal pikten een graantje mee. Vervolgens 

een solo-optreden. Anneke Postma was even 

smoorverliefd als ministar in een romantische, 

benevelde sfeer. Als laatste optreden voor de 

pauze bewezen Gert en Sietske Overeem dat jong 

en oud (sorry) ook uitstekend samen kunnen 

optreden, zelfs goed genoeg voor de tweede prijs 

in categorie B. En dat is heel erg goed, want de 

concurrentie loog er niet om. Zo waren er The 

Village People, die een wervelend en kleurrijk 

optreden creëerde.  

De eerste prijs in categorie B ging naar Anne 

Gerrit met zijn band, een heavy act, waar de 

stroomvoorziening van De Terp niet op berekend 

bleek. Dat spreekt dus boekdelen. Even terug 

naar categorie A. De tweede plaats was voor 

Johan Faber die Tina Turner neerzette met het 

nummer: “Simply The Best”. Een heel aardige 

tekst voor zijn optreden. Voor sommige vaders 

kan de playbackshow heel verrassend uitpakken, 

maar ja met het nummer “Ha, ha, ha je vader” 

loop je natuurlijk een verhoogd risico en dat 

geldt zeker als Gerard Sijtsma de presentatie 

verzorgt. Na de prijsuitreiking en het optreden 

van de beide hoogst gewaardeerde deelnemers, was 

er de verloting van het “Bankje als Bedankje 

actie”.  

Wel, dit is geheel verkeerd gegaan. De bedoeling 

was natuurlijk de envelop met inhoud te 

overhandigen maar door het kosmisch moment en de 

samenloop van omstandigheden, het bankje zat in 

het bankje, zijn we nu het bankje van de 

Toneelvereniging kwijt. We hopen dit bankje weer 

terug te krijgen in De Terp.  
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UITSLAG SOUNDMIX- EN PLAYBACKSHOW. 

 

Catergorie A: Tot twaalf jaar. 

 

1e Aukje Faber als “Bonnie St. Clair” met 

“Zeven jaren…”  68 punten. 

 

2e  Johan Faber als “Tina Turner” met “Simply 

the Best”   66½ punten. 

 
3e  Anneke Postma als “Mini Star” met 

“Smoorverliefd”  63½ punten. 

 

Categorie B: Ouder dan twaalf jaar. 

 

1e  Anne Gerrit, Bertus Dijkstra, Fokke Meinsma 

en Dirk Hansma als “The Sweet” met 

“Ballroom Blitz”  72 punten. 

 

2e Gert Overeem en Sietske Overeem als “Willy 

en Willeke Alberti” met “Niemand laat z’n 

eigen kind alleen”  71 punten 

 

Presentatie: G. Sijtsma  

Geluid:     T. Faber 

Licht:  Pacemaker 

 

Jury:  M. Stielstra 

    E. Verstappen 

    P. v.d. Meulen 
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Hoe is it no mei? 

Mei nammen in pear redaksjeleden wienen tige nijsgjirrich hoe’t it 
master Machiela fergien is nei syn tiid yn Easternijtsjerk, wy krigen fan 
him in moai ferhaal tastjoerd.  
 
De tijd vliegt. Ik realiseerde me dat nog eens extra toen ik een mailtje 
kreeg van Baudy met de vraag of ik een stukje wilde schrijven voor de 
“Doarpsskille”. 
Zij schreef dat ze met Anneke in de redactie zit van de “Doarpsskille” en 
dat ze beiden bij mij in de klas hebben gezeten. Mijn mail-adres had ze 
van haar schoondochter die ik in mijn laatste jaar (al weer 8 jaar 
geleden)  van mijn directeurschap aan De Arke als klasse-assistente 
had benoemd. De wereld is maar klein. 
Op zo'n vraag van één van je oud-leerlingen moet je wel positief 
reageren. Als je dan aan die tijd in Oosternijkerk terug denkt komen er 
heel wat dingen boven. Ik noem er een paar. 
In april 1968 zat mijn militaire dienstplicht er op. In mei las ik een 
advertentie waarin per 1 augustus een leerkracht werd gevraagd voor 
de klassen 4 en half 5 van de Foeke Sjoerds Skoalle. 
Ik woonde toen in Holwerd en een baan in Oosternijkerk leek mij wel 
wat. Dus solliciteren. 
Ik kreeg een uitnodiging om  proefles te geven. Blij natuurlijk. Alleen 
met het onderwerp van de vertelles (een bijbelles) was ik minder 
gelukkig. Ik kreeg de opdracht het verhaal te vertellen van “De storm op 
het meer” (Lucas 8: 22 t/m 25). Als beginnend onderwijzer denk je dan: 
“Hoe maak ik van dit korte verhaal een zinvolle les?”. Maar het is gelukt. 
Ik werd benoemd. 
De Foeke Sjoerds Skoalle was toen vooral een “mannenschool”. (Waar 
vind je die nu nog?) 
Voor klas 1 stond Tom Zijlstra, Bote Hazenberg had de klassen 2 en 3 
onder zijn hoede, ik mocht mijn best doen in de klassen 4 en half 5 en 
Anne Wiersma was de baas in de klassen half 5 en 6. 
Alleen voor het “handwerken” kwam er een juffrouw uit Anjum langs. 
(haar naam ben ik kwijt.) 
Ik noem mijn toenmalige collega's hier bij hun voornamen maar iemand 
bij zijn voornaam noemen was op school in die tijd niet de gewoonte. 
Wiersma sprak ons alleen aan met onze achternaam. Een paar dagen 
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nadat ik in augustus was begonnen kwam hij bij mij in het lokaal en zei: 
“Machiela, ik heb gehoord dat je 's morgens begint en 's middags 
eindigt. Wij eindigen ook aan het eind van de morgen en beginnen de 
middag weer met gebed. Wil je hier rekening mee houden?” 
Andere dingen gebeurden weer niet, b.v. het houden van 
personeelsvergaderingen. 
Daar durf je als beginnend onderwijzer eerst niet over te beginnen maar 
na een jaartje breng je het toch maar eens te berde en wordt er 
besloten zo nu en dan een personeelsvergadering te houden. 
Wel is het dan een vreemde ervaring als je “baas” na de opening van 
de eerste vergadering tegen je zegt: “Machiela, waar moeten we het 
over hebben?” Wat me uit deze eerste tijd ook is bij gebleven is het 
werken met de “vloeistofduplicator” (een voorloper van het 
kopieerapparaat). Je maakte een moederblad en dan moest je er voor 
zorgen dat je er niet te veel vloeistof bij deed, want dan kon je opnieuw 
beginnen. Maar meestal 
ging het goed en als je 
leerlingen het werkblad dan 
ook nog leuk vonden, was je 
tevreden. In deze tijd zijn we 
ook begonnen met de 
schoolkrant. Ik ben 
benieuwd of sommigen van 
mijn oud-leerlingen zich ook 
nog herinneren dat we in 
1969 op de fiets naar 
Lauwersoog zijn geweest 
om te zien hoe de laatste 
ponton in de dijk werd 
“gevaren” waarna de 
afsluiting van het 
Lauwersmeer een feit was. 
In 1968 werd actie gevoerd  
voor nieuwbouw op “Dokters 
five”.  Omdat Hillie en ik van 
plan waren te trouwen 
schreven we ons in wat 
resulteerde in de toewijzing 
van één van deze woningen. 
26 Juni trouwden we en mijn 
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leerlingen zorgden die dag voor een extra feestelijk tintje.  In juli '70 
betrokken we “Dokters five 4”. Naast ons woonden toen Gooitzen en 
Rennie en daarnaast Albert en Alberdina. Aan de westkant stond de 
kleuterschool van juf Anneke. We hebben hier gewoond tot begin 
januari 1973. Ik werd toen in Nij Beets benoemd tot “hoofd der school” 
en in hartje winter zijn we dat jaar verhuisd. Onze oudste zoon (Anne-
Jan)  is in Oosternijkerk geboren en een paar maanden nadat we waren 
verhuisd naar Nij Beets, werden we verrast met de geboorte van een 
tweeling (Peter-Johan en Jacob-Martinus). Onderwijskundig viel ik in Nij 
Beets met de neus in de boter. De gemeente Opsterland faciliteerde 
een onderwijsbegeleidingsdienst die in dienst stond van het christelijk 
en openbaar onderwijs. Er werden in die tijd heel wat vernieuwingen in 
het onderwijs ingevoerd waar we graag aan mee deden. In 1981 
betrokken we een nieuwe school (De Arke) en in '83 (i.p.v. in '85) 
kregen we toestemming om 
met de basisschool (ook de 
4/5 jarigen toelaten.) te 
starten. In Opsterland heerst 
een prima onderwijsklimaat 
wat er mee voor gezorgd heeft 
dat ik tot april 2008 hier met 
heel veel plezier heb gewerkt. 
Een paar weken na mijn 
pensionering zijn Hillie en ik 
naar Zuid-Frankrijk gereisd 
om de Camino (Een 
pelgrimstocht van St. Jean 
Pied de Port naar Santiago,  
ongeveer 800 km) te lopen. 
Een geweldige ervaring.  
Tegenwoordig ben ik gids in 
ons museum It Damshûs, 
taalcoach van een Eritrese 
vluchteling en breng ik zo nu 
en dan wat oudere dames 
naar de dagopvang in 
Beetsterzwaag. Ook zijn mijn 
vrouw en ik “omtinker” (het 
brengen van bezoekjes aan mensen van onze kerkelijke gemeente). 
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En dan is er nog de vrijdagavond, mijn volleybal avond. Met een paar 
kennissen uit Nij Beets spelen we bij de “Oldtimers”  (de naam zegt 
alles) in Drachten. 
En last but not least zijn er dan natuurlijk onze kinderen en 
kleinkinderen. Onze oudste woont met zijn vrouw een paar km. buiten 
Nij Beets. Peter-Johan woont met zijn vrouw en hun 4 kinderen tussen 
Nij Beets en De Veenhoop en Jacob-Martinus woont met z'n vrouw en 
hun 2 kinderen in Nij Beets. Allemaal ver genoeg van ons af maar toch 
mooi dichtbij. Onze jongste  “pake- en beppesizzer” is 8 jaar en de 
oudste is al 16 jaar. Het is dus zeker waar dat de tijd vliegt!  
 

Onze 3 zonen, het jongste en oudste kleinkind, 
de vrouw van Jacob Martinus en Hillie en ik. 
 
We wonen nog steeds met veel plezier in Nij Beets maar denken ook 
met liefde terug aan de tijd die we doorgebracht hebben in 
Oosternijkerk. 
Daarom van Hillie en mij een vriendelijke groet. 
 
Jan Machiela. 
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…en snute mar… 

 
Snute moat we allegear op ‘e tiid en dêrfoar ha we dan de bûsdoek. 
Grut, lyts, read, neam mar op. Sit meast yn bûse as tas. Net 
ynteressant dy bûsdoek, soest sizze, mar ik fûn it dochs in stikje stof om 
even oer nei te tinken. Earst mar ris de útspraak: neffens my ha wy it 
hjir altyd oer de buosdoek, krekt sa as yn de Buorren. De buosdoek dy’t 
yn ‘e buose sit. Fan jongs ôf wist ik net better. Doe’t ik âlder waard en 
wat fierder kaam as Nijtsjerk, bin ik d’r faak om útlake, It klonk sa lekker 
plat. Dúdlik ien fan de klaai. Sa njonkenlytsen ha ik dan ek in boesdoek 
yn ‘e boese. Teminsten as it my net ûntkomt, want ja it siet d’r al jong 
yn.                                                                                                          
No kloppet dat praat net alhielendal, want ik brûk al jierren gjin bûsdoek 
mear. Net dat it net nédich is op syn tiid, mar dêr ha we no papier foar. 
Dochs bin we d’r grut mei wurden. Eartiids wie it hiel gewoan, stoffen 
bûsdoeken. Se binne d’r trouwens al jierren, yn de 3e ieu brûkten froulju 
al in ‘muccinium’, gjin geef Frysk sa te hearren, mar kinst dy wol 
ôffreegje hoe it oait ‘buosdoek’ wurden is.                                                                          
Hawar, earst wie alles fan stof fansels, dêr kin froulju wol oer meiprate. 
De bûsdoeken wiene d’r yn ferskate maten, grut foar manlju, lyts foar 
froulju. Joechst of krigest se wol kado op ‘e jierdei. Trije as fjouwer 
bûsdoeken, kreas ferpakt yn in doaske. In moai kadootsje om te jaan as 
te krijen. No ha ik sels dy lytskes net faak brûkt, dy lytse stikjes stof fûn 
ik net sa praktysk. Ast goed ferkâlden bist kinst better in ruft brûke by 
wize fan sprekken. Gelokkich ha we no de papieren bûsdoek. Ek hiel 
handich en kreas ferpakt, ideaal foar yn de tas as bûse. Net wer oars. 
Mar de stoffene bin d’r noch wol fansels, se lizze noch by ús yn de kast. 
En se wurde noch brûkt ek. Neffens my bin it foaral mannen dy’t se 
noch brûke. Ik sjoch eins noait in man in pakje papieren bûsdoeken út 
syn jas as bûse heljen, nee altyd de stoffene. Gjin idee wêr’t dat oan 
leit. Ien fan de soannen brûkt se sels noch. Om earlik te wêzen, wy 
hiene hjir noch wol in knap steapeltsje yn de kast te lizzen, mar it wie 
krekt as waard dat stadichoan wat lytser. Dêr hie ik net echt erch yn en 
ik tocht d’r fierder net ek oer nei, bûsdoeken wol wol faker yn jassen en 
broeken sitten bliuwe. Mar hawar, doe’t it my ris in kear opfoel dat de 
soan krekt deselden hie as wat ek by ús yn de kast lei, ha ik de 
skoandochter frege wêr’t sy se kocht, want ja, hoe wie it no mooglik. 
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Blyk dat hy se gewoan by ús út de kast helle, as se wer ris thús wiene, 
sy hie noch nea guonen kocht. Sûnder erch pakt hy dan fansels in 
skjinnen ien en nei gebrûk doch je soks yn de bûse. It hinderet ek neat, 
ha ik wer ris in boadskipje nei Dokkum.                                                                                                  
Mar ja, dy mannen, foar harren is in bûsdoek in wûnderdoekje, tink ik 
wol ris. Myn âld sjef (no ha ik it oer krekt letter as de tredde ieu) fage d’r 
ûnder oare syn buro altyd mei skjin. Dat ding siet ek altyd fol mei inket. 
Leuk foar syn frou. Krektlyn fage in sweager him it swit fan de holle mei 
syn bûsdoek. Syn frou seach it en wie slop: hy smarde syn gesicht fol 
mei baktearjes, neffens har, hy wie nammentlik snipferkâlden. Sa bliuw 
je oan de gong. Sels stiet my dan altyd foar eagen hoe’t in man nei it 
pisjen syn hannen even oan de bûsdoek….ja, droege as skjinmakke, 
wat soe eins de bedoeling west ha? Sa sjochst mar wer, foar in man is 
in bûsdoek in 1000-en-1-dingen-doekje. En nei gebrûk kin se wer yn de 
bûse om wer foar it ljocht te kommen as de noas ek noch ris wat wol. 
Sa ’t ik sei ha ik sels al jierren lyn de stoffene yn de ban dien, mar dat is 
feroare. It waard spitigernôch tiid foar in bril foar hiele dagen en de 
brilleman joech ynstruksjes mei, hoe de bril skjin te meitsjen. Dat mocht 
net mei in papieren doekje as mei in spesjaal brillendoekje. Dan krigest 
nammentlik krassen op de bril, sei de man. No de bril wie djoer genôch 
om dat dan ek yndie net te dwaan. Dus sit d’r sûnt koart wer in stoffene 
bûsdoek yn myn tas, sa no en dan moat d’r even poetst wurde. Dat kin 
dan ek noch mei dit wûnderdoekje. Ek wol wer maklik, want by need kin 
ik d’r wat mei skjinmeitsje fansels, as yn snute… 
         AWB 
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 DE SOPSLEEF 

 
BABI PANGANG VOOR 4 PERSONEN 
 
Nodig:  
Rijst 
750 gram procureurlapjes of hamlappen 
2 uien en 2 tenen knoflook en knoflook voor het vlees  
3 blikjes tomatenpuree 
3 eetlepels keukenstroop 
2 eetlepels ketjap manis 
Scheutje maggie aroma 
1 eetlepel fijngesneden (bolletjes gember) 
of een flinke schep gemberpoeder (djahe) 
1 theelepel sambal oelek 
Atjar tjampoer-eventueel kroepoek 
Beetje maizena 
Halve liter water 
 
Bereiding: 
Ongeveer een half uur bouillon trekken van de uien en de knoflook, 
daarna zeven. 
De tomatenpuree, stroop, ketjap, gember, sambal en aroma bij de 
bouillon doen en even doorkoken. Het gas uit doen en de saus laten 
staan tot het vlees en de rijst bijna klaar zijn. 
Het vlees kruiden met peper en knoflook (van teentjes of 
knoflookpoeder) en bakken, grillen of roosteren op de barbecue. 
In reepjes snijden en warm houden. 
Ondertussen de rijst koken. 
De saus verwarmen en een papje van maizena en melk (of water) 
maken en door de saus roeren, even doorkoken. 
Het vlees, de saus, de atjar tjampoer en de rijst apart serveren. 
Eventueel een ommelet bakken en reepjes erbij serveren. 
 
Eet smakelijk….Gay 
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PUZEL -krúswurdpuzzel  
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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----------- Suhas 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 

 
December 
2 Doarpsklaverjassen Oosternijkerk 
9 Doarpsklaverjassen Nes 
10 Oud papier naar container aan de Lyts Ein 
18 Kerstconcert UDI 
21 Kerstfeest voor ouderen  
24 Oud papier naar container aan de Lyts Ein 
24 Kerstfeest Jeugdhonk 
24 Kerstvakantie 
28 Doarpsskille 179 verschijnt 
30 Maat klaverjassen in de Terp 
31 Jeugdhonk open 
 
 
Januari 
1 Vuurwerk vanaf 0.45 uur 
1 Inleveren kopij voor de Doarpsskille 
6 Doarpsklaverjassen Oosternijkerk 
7 Inzameling kerstbomen 
7 Oud papier naar container aan de Lyts Ein 
10 Redaksjegearkomste Doarpsskille 
13 Winterfeest in dorpshuis de Terp 
13 Doarpsklaverjassen Nes 
21 Oud papier naar container aan de Lyts Ein 
 
 
Februari 
3 Doarpsklaverjassen Oosternijkerk 
4 Oud papier naar container aan de Lyts Ein 
10 Doarpsklaverjassen Nes 
18 Oud papier naar container aan de Lyts Ein 
18  Begin voorjaarsvakantie 
 


