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- Útnoeging jierfergadering Doarpsbelang 

- Hoe hat Nijtsjerk stimt? 

- Bedriuw yn byld: Yme Meirink 

- Hoe is it no mei Henk ten Hoeve? 

- en noch folle mear…..   
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Beste lêzers, 
Skille nûmer 180 leit foar jim. Ast der fanút 
giest dat d’r 5 skilles yn it jier ferskine, dan 
draait de skille al hiel wat jierren mei en ha 
d’r  fêst al in hiel protte maaitiidspraatsjes 
yn stien. Dy sil ik jim dan diskear mar 
besparje, alhoewol ik tige genietsje kin fan 
alle snieklokjes, krookjes, titelroasen en in 
moaie sinnige dei.  Mar wa net? Ek hat de 
skille al hiel wat ferkiezings meimakke. 
Wie it diskear ekstra spannend? Nei de 
ferrassingen yn Ingelan en Amearika 
wiene wy hjir miskien ek in bytsje benaud 
foar in man mei in bysûnder boskje hier? 
Sjoen it lanlike opkomstpersintaazje, --> 
 

Maart                180                  Nûmer 2/ 2017 

Sânentritichtste 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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sil dat dochs in rol spile ha. Ek hjir yn Nijtsjerk ha mear minsken dan 
oait harren stim útbrocht. Belangrike ferkiezings dus. Mear dêr oer kin 
jim fierderop yn de skille lêze. Al foar de ferkiezings, nammentlik 11 
maart, wie it tiid foar ‘NL doet’. Ek yn Nijtsjerk komt men dan yn ‘t spier. 
Hiel wat minsken ha har wer ynset foar in himmelbeurt fan ús 
doarpshûs en neiste omkriten. Noch wer earder wie de twadde ronde 
fan ‘It slimste doarp fan Fryslân’. Nijtsjerk hat it mar knap dien. Fierder 
blykt wol, dat de ien wat makliker út de klean giet as de oar. Oer dizze 
saken en mear kin jim lêze yn dizze skille. Lest best in nije puzel, di. In 
protte lêswille.       awb 
          
Buertferiening Doktersfiif hat foar 2017 betelle.  
Lêzers om útens: 
J. TORENSMA 
MW M.H. VAN DE GRAAF 
M. HIEMSTRA 
T. DIJKSTRA 
S. WIJBENGA 
J. VAN DER VEEN-DE VRIES 
Y EELKEMA EN/OF H.J. EELKEMA-VAN 
NOORD 
J.M. KINGMA 
F. WESTRA-SIKKEMA 
J.H. HOEKSTRA 
S. ELZINGA 
S. WEIDENAAR 
S. SIKKEMA 
A WESTRA EN/OF T. WESTRA-BIERMA 
S. V/D VEEN EN/OF A.E. WEIDENAAR 
R. BIERMA  
R. WEIDENAAR 
S.S. DIJKSTRA 
A. BROUWER  
E. DE VRIES  
F. DE GROOT  
R. BOSGRA 
W. POSTMUS 
M. MULDER DEKKER 
A. DOUMA-SIJTSMA 
G SIKKEMA-VEENSTRA 
TRESOAR 
G. KINGMA SR. 
D TILKEMA EN/OF S. TILKEMA-HIEMSTRA 
D. HOLWERDA EN/OF I. LEISTRA 
J. BOSGRA EN/OF A. BOSGRA-FEDDEMA 

T. VAN DER PLOEG-POSTMA    Alle stipers tige tank! 
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Van:   Vereniging voor Dorpsbelangen Oosternijkerk 
Betreft :  Uitnodiging Jaarlijkse Ledenvergadering 
Datum :  woensdag 29 maart 2017 om 20.00 uur in Dorpshuis  

“De Terp” te Oosternijkerk.  
 

Agenda: 

 

1. Opening en vaststellen agenda 
 

2. Notulen ledenvergadering 30 maart 2016 
 

3. Jaarverslag  
 

4. Financieel verslag penningmeester 
 Verslag kascommissie  
 Benoeming nieuw lid kascommissie. 
 

5. Mededelingen: 

 Brug over vaart 

 Rioleringwerkzaamheden en bestrating diverse straten in ons 
dorp 

 Hoek Foeke Sjoerdsstrjitte - De Fiver met containers 

 Groencommissie, dorpsbosjes, Staatsbosbeheer 

 Enquête Leefbaarheid en "goed" oud kunnen worden in 
Oosternijkerk  

 Wonen in Oosternijkerk 
- Thús Wonen legt uit wat haar beleid is m.b.t. huurwoningen in 
ons dorp 

 Activiteiten 2017 
   
6. Rondvraag 
 

7. Sluiting 
 

Korte film van de optocht met versierde wagens Dorpsfeest 2016!  
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NL Doet klusdag 
Op zaterdagmorgen 11 maart jl. werd er volop 
gepoetst en opgeruimd in ons dorp.  
Het oranjefonds organiseert jaarlijks een grote 
vrijwilligersactie, onder de naam NL Doet, in 
Nederland. Vrijwilligers steken de handen uit de 
mouwen en organisaties worden gestimuleert 
met een financiele bijdrage van het Oranjefonds 
om deze klusdag mogelijk te maken. 

 
  
In Oosternijkerk hebben vrijwilligers en leden van het dorpsbelang de 
berm bij de vaart onder handen genomen. De steiger is met hoge druk 
gereinigd en Henk Solle heeft in de wal van de vaart wildgroei van 
boomtakken gesnoeid.  
 
In en rond het dorpshuis werd ook flink geklust en geboend. Zo zijn o.a. 
het dak, de uitlopen, muren, ramen, terras en vloer in de hal weer spik en 
span. 
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Op verzoek van het dorpsbelang heeft een aantal vrijwilligers de 
bospaden weer ruim gemaakt en een aantal omgewaaide bomen 
gesnoeid. Het ziet er nu weer verzorgd uit. We zullen nu nog zorgen voor 
verharding van een deel van het bospad. 
We werden deze ochtend goed verzorgd door het bestuur van Dorpshuis 
de Terp met koffie en cake. Tussen de middag was er soep en broodjes 
voor alle vrijwilligers. 
 

 
Vrijwilligers en bestuur van De Terp, bedankt!  
 
De verzorging was prima voor elkaar. We hebben met een groepje 
vrijwilligers een zeer productieve maar ook erg gezellige zaterdagmorgen 
gehad.  
 

Dieta Holwerda 



6 

 

Activiteitenprogramma 

 
12 april  
Jureren van de geverfde paaseieren van de basisschooljeugd. De 
uitstalling van de eieren is ook dit jaar weer bij Piet en Saakje de Boer 
in de etalage.  
 
27 april  Koningsdag 
9.15 uur    Muziek en drumband door de Buorren.  
 
10.00 uur  Vrijmarkt bij Dorpshuis de Terp (bij slecht weer binnen)  
  In het dorpshuis staat de koffie voor iedereen klaar.  
 
14.00 uur Start Autopuzzeltocht  
  Inleg € 5,00 per auto.  
  Na de autopuzzeltocht  
  gezellige nazit in de Terp. 
 
12 mei – Reisje 65+  
 
30 mei - 2 juni Avondvierdaagse 
Inschrijven kan op dinsdag 30 mei vanaf 18.00 uur. We starten dagelijks 
tussen 18.15-18.45 uur vanuit het dorpshuis. De inleg bedraagt € 3,00  
(inleg bij 1 avond = € 2,50) 

 
24 juni Simmerwilledei 
Op zaterdagmiddag organiseren we een dorpsfestiviteit waar teams 
tegen elkaar kunnen gaan strijden. 
Voor 's avonds hebben we een 9-koppige topband in de feesttent, 
Xclusive Live. Deze allround top 100 coverband heeft bij ons in de 
buurt nog niet opgetreden en kunnen een feestje bouwen!  
Meer info over de Simmerwilledei volgt middels een flyer. 
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Nieuws van dorpshuis de Terp 
 
Zo nu en dan wordt mij wel eens gevraagd hoe het met ons dorpshuis 
gaat en daarom leek het mij goed om heel Oosternijkerk te vertellen hoe 
het gaat, wat er nog moet gebeuren en wat we nog willen. 
De afgelopen jaren zijn niet altijd makkelijk geweest maar mede door de 
vrijwillige inzet van vele dorpsgenoten zijn we het financiële dal uit 
gekomen. Doordat we in deze jaren zoveel mogelijk het achterstallig 
onderhoud hebben weggewerkt en vernieuwd hebben wat we 
noodzakelijk achten, heeft het wat langer geduurd dan verwacht maar 
sinds eind 2016 is het dorpshuis schuldenvrij. Financieel betekent dit dat 
we ruimte krijgen om ons enerzijds op de toekomst voor te bereiden en 
anderzijds kunnen investeren in het gebouw en in de leefbaarheid van 
Oosternijkerk.  
 
Om het gebouw in optimale staat te houden moet er nog wel het een en 
ander gebeuren zoals: 

 De vloer in de Miede zal in de komende jaren vervangen moeten 
worden. De nieuwe vloer zal geschikt moeten zijn voor de 
nieuwste eisen voor het gebruik door sport en gymnastiek. Dit 
wordt een forse uitgave waarvoor we geld reserveren, maar we 
zullen de gemeente en andere subsidieaanbieders ook moeten 
vragen om een bijdrage. 

 De dakbedekking voldoet nog, maar is al oud en zal ooit 
vervangen moeten worden. Ook voor deze ingreep willen we 
gaan sparen. 

 Een deel van het gebouw kan beter geïsoleerd en we willen graag 
het gebruik en kosten van het aardgas naar beneden brengen.  
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Dit zijn de grote uitgaven voor de toekomst, maar voor de korte termijn 
zijn er ook een paar wensen: 

 Zoals jullie misschien gezien hebben is de achterkant van de bar 
dichtgemaakt. 

 Omdat er toch nog klachten kwamen over de wachttijd na het 
bestellen van patat en snacks op zaterdag hebben we de 
capaciteit van de frituur verhoogd. 

 We willen op één of andere wijze nog uitbreiding van de 
opslagcapaciteit en we willen graag een terras waarbij ook de 
gelegenheid aan de rokers onder ons geboden wordt om droog 
en warm te kunnen roken, zonder dat zij anderen tot last zijn. 

 
Dit zijn allemaal maatregelen om het gebouw in stand te houden maar 
het dorpshuis is ooit gebouwd voor de bewoners van Oosternijkerk. Het 
gaat niet om stenen en koude materialen maar om mensen en warme 
contacten. De naam “de Terp” werd gekozen omdat het vluchtheuvel of 
toevluchtsoord betekent. In navolging van de bestuursleden die, op 23 
april 1959 deze naam met deze betekenis kozen, willen wij als bestuur 
verder werken aan de leefbaarheid van Oosternijkerk. Wij willen dit huis 
van het dorp nog meer openstellen voor de bewoners van het dorp.  
Dit zal resulteren in de volgende activiteiten: 

 We hebben met de dames van “oars aktyf” afgesproken dat na of 
voor hun activiteiten 4 of 5 keer per jaar de mogelijkheid wordt 
geboden om, voor een gering bedrag, met elkaar een maaltijd te 
gebruiken. 

 In januari hebben we alle bewoners een stamppotbuffet 
aangeboden. Dit gaan we iedere winter herhalen. 

 Voor het komende winterseizoen gaan we een cultureel 
programma samenstellen. Voor november is Achmea Culpa 
geboekt, voor januari HympHamp en er komt zeker nog één 
programma bij. 

 Natuurlijk gaan we ook door met de dorpsbarbecue, 
bingoavonden, sjoelen, oktoberfeesten enz. Verder zullen we 
leefbaarheidsinitiatieven van bewoners en verenigingen 
ondersteunen. 

 Om op een moderne manier met jullie te kunnen communiceren, 
zal er op onze facebooksite een jaaragenda komen te staan. 
Natuurlijk zullen ook de bekende aankondigingen weer in uw 
brievenbus belanden. 
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De activiteiten zijn bedoeld om de inwoners naar het dorpshuis te krijgen 
voor een gezellige avond of dag, maar het dorpshuis kan meer betekenen 
voor bijvoorbeeld de zorg. Dokter Vitali zit 2 keer in de week in de Jister 
en buurtzorg verzorgt iedere donderdagmiddag “bewegen voor ouderen”. 
Als de grote gemeente een feit zal zijn en de afstand naar de diverse 
loketten groter gaat worden, kan het dorpshuis hulp bieden door op 
bepaalde tijden een adviseur in het dorpshuis te hebben om bewoners te 
helpen, misschien is toegang naar een digitaal loket ook een 
mogelijkheid. En zo zijn er nog veel meer veel meer ideëen. 
 
En ja het gaat goed met het dorpshuis! 
 
André Beeksma 

 
Oars Aktyf 

Woensdagmiddag 12 april 2017 is er 
alweer voor de laatste keer dit seizoen 
een bijeenkomst van Oars Aktyf. 
 
We hebben voor deze middag Tettie 
Stiemsma-Walda uit Lioessens 
uitgenodigd. Zij heeft een reis naar Israël 
gemaakt en heeft dit op film vastgelegd. 
Zij wil daar graag over vertellen en u de 
beelden laten zien. 
 
Als er nog tijd over is voor een aktiviteit, sluiten we daar de middag mee 
af. 
 
We hopen op een grote belangstelling. De kosten zijn 5 euro p.p.  
U kunt zich telefonisch opgeven bij Hilda: 242085. 
 
Tot ziens op 12 april, 14.30 uur in de Terp. 
 
Hilda Dijkstra en Grietje Kuiper. 
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Wat heeft Oosternijkerk 
gestemd....... 

Verkiezingen Tweede Kamer 15 maart 2017 

 
Allereerst de opkomst; met een opkomstpercentage van 83,7 % een 
record !! 
 

Lijst 1 VVD totaal 78 stemmen, waarvan 60 
stemmen voor Mark Rutte en 6 
voor Halbe Zijlstra 

Lijst 2 PvdA totaal 16 stemmen, waarvan 9 
voor Lodewijk Asscher 

Lijst 3 PVV totaal 74 stemmen, waarvan 73 
stemmen voor Geert Wilders 

Lijst 4 SP totaal 50 stemmen, waarvan 39 
stemmen voor Emile Roemer 

Lijst 5 CDA totaal 218 stemmen, waarvan 118 
voor Sybrand Buma, 18 voor 
Mona Keijzer en 63 voor Esther 
Hanemaaijer. 

Lijst 6 D66 totaal 40 stemmen, waarvan 32 
voor Alexander Pechtold 

Lijst 7 Christen Unie totaal 34 stemmen, waarvan 26 
op Gert-Jan Segers 

Lijst 8 Groen Links totaal 17 stemmen; 11 voor Jesse 
Klaver 

Lijst 9 SGP totaal 1 stem 

Lijst 10 Partij vd Dieren totaal 6 stemmen, waarvan 4 op 
Marianne Thieme 

Lijst 11 50Plus totaal 13 stemmen, waarvan 8 op 
Henk Krol 

Lijst 12 Ondernemerspartij totaal 3 stemmen 

Lijst 13 VNL totaal 6 stemmen, waarvan 5 voor 
Jan Roos 
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Lijst 16 Forum voor 
Democratie 

totaal 16 stemmen, waarvan 8 
voor Thierry Baudet en 6 voor 
Theo Hiddema 

Lijst 19 Geen Peil totaal 1 stem voor Jan Dijkgraaf 

Lijst 20 Piraten Partij totaal 1 stem voor Ancilla v.d. 
Leest 

Lijst 24 Lokaal in de kamer totaal 2 stemmen voor Jan 
Heijman 

 
 
Lijst 21 en 22 waren geschrapt van de kieslijst 
Lijst 14 Denk, lijst 15 Nieuwe Wegen, lijst 17 Burgerbeweging, lijst 18 
Vrijzinnige Partij en lijst 23 Libertarische Partij kregen hier geen 
stemmen. 
 
Er was een oproep (landelijk) om op 
vrouwen te stemmen, om zo een 
betere man/vrouw verhouding te 
krijgen in de kamer.... 
Opgeteld waren er van de 576 
uitgebrachte stemmen in Oosternijkerk 
143 stemmen voor 29 verschillende 
vrouwen op de lijst. 
Esther Haanemeijer (CDA) gaat fors 
op kop met 63 voorkeursstemmen, 
Mona Keijzer (CDA) volgt met 18 
voorkeursstemmen, daarna Isabella 
Diks van Groen Links met 5 stemmen. 
De andere vrouwen kregen 4 of minder 
stemmen. 
 
Annie Bremer 
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Dû mny's tinzen 

 
 
Visitekaartje 
 
Dit jaar zijn we in de voorjaarsvakantie thuisgebleven. De 
afgelopen jaren gingen we er steevast een midweek ‘tussenuit’, 
maar dit jaar dus niet. Ook wel goed om thuis te zijn. Zo had ik de 
gelegenheid om in de tuin te gaan snoeien. Dat zijn van die jaarlijks 
terugkerende dingen die ik meestal uitstel. Het gevolg daarvan is 
dat je in het voorjaar weer achter de feiten aanloopt, omdat ook het 
gras gemaaid moet worden, het onkruid gewied enz. Niet dat ik 
tuinieren vervelend vind, maar mijn grootste hobby is het niet. 
 
Ook heb ik in de vakantie de garage opgeruimd. Dat kon mooi op 
een regenachtige dag. Vanaf de verhuizing in juli 2014 stond alles 
nog zo’n beetje op dezelfde plaats en sommige spullen in de 
verhuisdozen. (die staan er nu trouwens nog.) Een beetje 
opruimen, de dingen een beetje anders neerzetten en voilà! je 
creëert de nodige ruimte. Het oogt weer een stuk overzichtelijker. 
De auto past er nu bijna in. 
 
Naast het snoeien en opruimen zijn we nog een dagje weg 
geweest; het was wel vakantie natuurlijk. Eerst naar de voormalige 
universiteitsstad Franeker. Het planetarium van Eise Eisinga stond 
op het programma. Wat een indrukwekkende prestatie heeft deze 
man geleverd! In acht jaar tijd (van 1774 t/m 1781) bouwde hij het 
toen bekende zonnestelsel na. Z’n hele huis moest eraan geloven. 
In de kamer de planeten, op de zolder de tandwielen, in de 
bedstede de gewichten om alles draaiende te houden. En het loopt 
en klopt allemaal nog steeds. Met dank aan het meer dan 100 
pagina’s tellende onderhoudsboek dat hij naliet. 
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Omdat het planetarium niet onze hele middag kon vullen, zijn we 
daarna naar Sneek gegaan. Even wat oude herinneringen ophalen: 
het huis bekeken waar ik gewoond heb, de kerk waar ik zondags 
naar toe ging (inmiddels buiten gebruik), de snackbar waar we 
zaterdags patat haalden. De basisschool was niet meer, daar 
stonden nu huizen. Veel veranderd, veel hetzelfde gebleven.  
 
Vervolgens het centrum in. Hier en daar wat kijken en toen naar de 
WE. Er was opruiming en dan zit er altijd wel wat tussen. Terwijl er 
wat kleding gepast werd, viel mijn oog op een kaartje. Een simpel 
wit kaartje was het met enkele zwart gedrukte woorden: 
 GREAT THINGS HAPPEN 
 WHEN WE GET TOGETHER 
en daaronder in iets kleiner lettertype: LET’S CONNECT! Een 
prachtige tekst van het kledinghuis. Kort en krachtig. Direct, maar 
niet vervelend. Uitnodigend en nieuwsgierig makend. Ik kon het 
niet laten zo’n kaartje mee te nemen. Dat kwam vooral omdat ik de 
tekst met iets anders associeerde. Als God een visitekaartje heeft, 
zo bedacht ik mij, zou dit heel goed zijn tekst kunnen zijn. Ook God 
zegt: ‘Great things happen when we get together. Let’s connect!’  
 
In de WE visitekaartjes van God tegenkomen. Gekker moet het niet 
worden! Aan de andere kant, het is niet voor niets WE. 
Of associeer ik nu te veel? 
 
GvW 
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Opening Het Lokaal 

Aan alle verbouwingen komen een eind! Zo ook aan de verbouwing van 
Het Lokaal. Op zondagmiddag 26 maart a.s. vanaf 15.30 – 17.00 uur is  
Het Lokaal voor alle belangstellenden geopend. Onder het genot van een 
hapje en een drankje bent u van harte welkom om Het Lokaal te komen 
bekijken. Komt allen! 
Het College van Kerkrentmeesters 
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Nei in drokke tiid en in soad rippetysjes, sil it foar ús no wer wat rêstiger 

wurde. Op sneon 11 febrewaris hienen wy it solistenkonsoers en it 

federaasjefestival, dat dit jier plak fûn yn Dokkum yn ‘de Herberg’. In oare 

lokaasje as oars en dat moast fansels efkes wenne, mar it gie allegear 

sa moai as wat. Middeis mochten de solisten fan UDI fan har hearre litte, 

wy wiene mar wer goed fertsjinwurdige en alle dielnimmers fan UDI 

namen in bak fol punten mei nei hûs. Jûns wie de band sels oan bar. We 

spilen it koraal ‘There is a flower’ en ús grutte wurk wie ‘An English 

Pastorale’. Dizze twa stikken ha wy op sneon 4 maart ek spile op it 

bondskonkoers, dat dit wie in moaie oefening. As útsmyter ha wy in remix 

spile fan ‘The lion sleeps tonight’ en ‘Lion in the morning sun’. Dit wie in 

swingende ôfslúter fan ús optreden. Uteinlik hat Anjum de koraalpriis mei 

nei hûs naam. De oare 6 wikselbekers (sawol fan middeis as jûns) binne 

allegear meinaam troch Oranje Dokkum. Foar ús makke dat neat út, want 

we ha dêrnei in tige gesellich feestje hân yn it doarpshûs. Under it genot 

fan in hapke en in drankje koene wy de jûn noch efkes trochprate. Oant 

yn de lette oerkes ha wy ús hjir fermakke.  

Nei dizze dei hienen wy noch mar in pear rippetysjes oant it 

bondskonkoers. Hjir moatte wy iens yn de 5 jier hinne. De lêste kear dat 

wy hjir west ha, wie 2012. Dat jo begrype dat wy dit jier wer hinne 

moesten om fan ús hearre te litten. Wy spilen hjir, krekt as yn Dokkum, 

‘There is a flower’ en ‘An English Pastorale’, mar neist dizze twa stikken 

spilen wy ek it geweldige stik ‘Broken Sword’. 4 maart om healwei 12’en 

sieten wy op it podium fan de Lawei en mei in goed gefoel kamen wy fan 

it podium. Us optreden waard beleanne mei 82,08 punten, in moaie 

earste priis. Nei de drokte fan dizze 2 konkoersen ha wy wer wat rêst, 

mar stil sitte wy noait.  
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De kommende tiid ha wy ûnder oare in kofjekonsert yn Mitselwier stean. 

Dêrneist sille wy mei Pinkster de tsjerketsjinst begeliede.  

Wy wolle jo ek noch tige tankje foar al it âld papier dat jo de ôfronne tiid 

by ús brocht ha. De kontener siet al snel wer goed fol. Wy soenen it wol 

hiel noflik fine, as jo it papier safolle mooglik oan de efterkant fan de 

kontener sette wol, dan kin der mear yn de kontener. We moatte 

nammentlik in pear dagen wachtsje foardat se de folle kontener foar in 

legen wikselje kinne. Tige tank. 

 

Rinskje  

 

Reiske 65-plûssers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit sil barre freed 12 maaie 2017 middeis fanôf 12.30 oere. 

Wolle jimme dizze datum alfêst yn jimme aginda sette? 

 

Meikoarten krije jimme persoanlik mear ynformaasje! 

 

- Doarpsbelang 

- Oars Aktyf 

-‘Mei elkoar ûndeweis’ 
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AED 2017, we zijn weer getraind! 

Initiatiefnemers AED: Dorpshuis de Terp, Dorpsbelang, Ropta Boys en 
de Protestantse kerk. 
 

We zijn weer getraind om bij nood de AED 
te bedienen en eerste hulp te verlenen. De 
scholing was weer verfrissend en alle 
nieuwe aspecten kwamen aan de orde. 
Vrijwel direct wordt 112 gebeld! 
Zij geven meteen instructies hoe te 
handelen. Ook het AED apparaat geeft 
duidelijk aan wat te doen. Ons AED 
apparaat is weer uitgebreid getest en 
goed bevonden. 
We mochten allemaal ‘ons kunnen’ laten 
zien aan de trainer Dik Zijlstra van BHV 
Friesland. Ons certificaat is in de maak, 
maar komt eraan! 
 

Dit jaar verspreiden we niet meer een lijst van AED geschoolde mensen 
in ons dorp. De reden hiervoor is dat met de 112 alarmering (nabije) 
hulpverleners opgeroepen worden via een sms.  
Voorwaarde voor een oproep is, dat je geregistreerd moet zijn bij 
hartslagnu.nl. Dit moet elke twee jaar opnieuw, zodat zij bekwame 
hulpverleners paraat hebben. Je kan, mits je GPS aanstaat, overal een 
oproep verwachten. De instructie verschijnt in het beeldscherm. 
 

Ben jij geschoold en geregistreerd op www.hartslagnu.nl ? 
Nee? Doe het dan nu! Voor meer info zie de link naar www.hartslagnu.nl 
 

Een AED kan levensreddend zijn, er is 60-80% kans op overleven met 
een AED. We roepen daarom mensen op met ons mee te doen! 
 

Wil jij de volgende keer ook deelnemen aan de training reanimatie 
met een AED…..dan kun je het nu al doorgeven aan: 

Anneke Dijkstra   corenanneke@knid.nl  telefoon   242066 
Annie Bremer    anniebremer@gmail.com  telefoon   241937 

Dan word je begin 2018 uitgenodigd voor de AED scholing, gepland op 

  WOENSDAG 14 FEBRUARI 2018 

http://www.hartslagnu.nl/
http://www.hartslagnu.nl/
mailto:corenanneke@knid.nl
mailto:anniebremer@gmail.com
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Peuterspeelzaal " De Bernejister" uit Oosternijkerk. 
 
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 t/m vier 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 het nieuwe jaar zijn de peuters ook met boeken bezig geweest. De 
jongste groep gingen samen net hun heit of mem, pake of beppe naar de 
bibliotheek in Dokkum. Hier werd het verhaal van “de kleine Walvis” 
voorgelezen. Het boek en een vingerpopje gingen mee naar “de 
Bernejister” en nadat alle peuters naar hartenlust hadden gespeeld en 
ontzettend goed hadden geluisterd kregen ze als beloning een echt 
luisterdiploma! 
 
In de vorige Skille konden we u al vertellen dat de winter z’n intocht had 
gedaan. Er werd toen gedacht aan hoe we ons tegen de kou kunnen 
beschermen door handschoenen aan te trekken. De kinderen gingen 
verder met de dieren. Deze hebben het in de winter moeilijk om eten te 
vinden, maar dat zal vast nu niet meer het geval zijn. 
Er werden namelijk mooie voederrolletjes voor de vogels gemaakt. Door 
wc rolletjes te bekleden met pindakaas en deze door zaadjes te rollen 
werd het voor de vogels alleen maar makkelijker om eten te vinden. 
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Verder zijn de peuters bezig geweest met het thema “alles groeit”. 
Bloemen, beestjes en zelfs de peuters groeien nog. Dat de peuters 
groeien was wel te merken aan de traktaties. Een aantal peuters konden 
hun verjaardag vieren op de Bernejister en werden 3 of 4 jaar. De 4 
jarigen namen hiermee afscheid van de peuter en gaan naar groep 1. 
Veel plezier!! 
Bij ieder afscheid hoort ook een nieuw begin…  
 
Mocht u uw peuter op willen geven dan kan dit via 
www.kinderopvangfriesland.nl. U kunt dan doorklikken naar 
peuteropvang, en dan vervolgens het online inschrijfformulier invullen. 
Voor vragen hierover of overige vragen, kunt u ook terecht bij  juf Afke 
Jongeling 0519- 241918 of 06-29 52 54 78 Zij is op het mobiele nummer 
ook even voor de school begint tot net na 12u te bereiken.  
Tijden jongste peuters:                           Tijden oudste peuters: 
Maandag 8.30-12.00                         Dinsdag  8.30-12.00 
Woensdag 8.30-12.00 Donderdag 8.30-12.00 
Wie eens een kijkje wil komen nemen bij de Bernejister is van harte 
welkom!!!  

http://www.kinderopvangfriesland.nl/
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Het slimste dorp van Frysla n  

Vorig jaar kreeg iedereen een flyer door de 
brievenbus waarop de zoektocht naar het 
slimste dorp van Friesland werd aangekondigd. 
De eerste ronde vond plaats op 15 oktober en 
was een lokale strijd. Er deden 7 teams mee in 
de Terp. Er waren 8 rondes met vragen, 
waaronder een muziekronde, en het team met 
de meeste punten ging door naar de halve finale. 
De strijd om de eerste plek was een spannende 
strijd tussen de Weidijkjes en het team van 
André Beeksma. Uiteindelijk wist de Weidijkjes 
de overwinning binnen te slepen en mochten zij 
Oosternijkerk vertegenwoordigen in Birdaard op 
28 januari. 
De halve finale in Birdaard vond plaats in het 
lokale MFC en er streden 9 teams om een ticket 
voor de finale. Birdaard, Ternaard, Holwerd, Niawier, Paesens-
Moddergat, Raard, Marum en Rinsumageest. Dit waren de 
tegenstanders voor het team uit Oosternijkerk, bestaande uit: Anne Wieb 
en Jenne Ljibbe Dijkstra, Sanne Dijkstra en Bram en Jorrit Weidenaar. 
Wederom was de opzet 8 ronden met vragen, waaronder 1 muziekronde. 
De organisatie was in handen van de feestcommissie van Birdaard en zij 
presenteerden de avond stijlvol in mooie kledij. Voor de eerste 
vragenronde losging kregen alle teams nog een A4 met acht 2 
euromunten afgebeeld, of men daar even de landen voor wou 
opschrijven. Dat was nog best lastig voor een team dat niet aan kleingeld 
doet en vaak niks kleiners dan 200 euro biljetten in de portemonnee 
heeft. De eerste ronde was algemeen en moesten we onder andere 
beantwoorden wie de orisjen of spiesies nou had geschreven. De 
Engelse uitspraak liet te wensen over maar het presentatieduo had ons 
daarvoor al gewaarschuwd. De eerste ronde ging goed en met 
vertrouwen gingen we naar de tweede ronde. Tussen de rondes door had 
men nog een extra vraag, daar mocht iedereen individueel aan meedoen, 
inclusief het publiek. Wie het beste zou scoren op die vragen zou dan tot 
slimste mens gekroond worden. Daarna gingen we de derde ronde in 
terwijl we nog wat munten hadden geraden. Ook deze en de derde 
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vragenronde gingen prima, niks spectaculairs, maar we zakten niet door 
het ijs. Na deze ronde was er een pauze en werden de punten geteld. 
We waren nu halverwege de vragen en we bleken gelijk aan Niawier op 
de tweede plaats te staan, 3 punten achter Birdaard. 
De tweede helft van de quiz zouden we nog een inhaalslag moeten 
maken dus. De laatste vier rondes gingen onder meer over sport en spel, 
Fryslân en muziek. De muziekronde scoorden we uitzonderlijk hoog, 
maar dat mag geen verassing heten. Als je met Sanne de Franse 
chansons dekt, Jenne Ljibbe de hip hop, Anne Wieb de metal en 80’s, 
met Bram de Cats en met Jorrit het introdeuntje van eigen huis en tuin 
dan ontsnapt je geen enkel lied. Nadat we alle vragenrondes hadden 
gespeeld was het billenknijpen geblazen op twee vlakken. Hadden wij 
Birdaard weten in te halen en Niawier achter ons gelaten? En wist 
Anneke zich tot de slimste mens te kronen, want zij stond op dat vlak 
gedeeld eerste tot de voorlaatste ronde. De laatste vraag voor ‘de slimste 
mens’  was: ”Wie wint er vanavond it slimste doarp?” Anneke had braaf 
Oosternijkerk 
ingevuld en zou 
winnen als wij 
ook zouden 
winnen. Toen 
kwam daar 
eindelijk de 
uitslag van de 
avond. Er werd 
van beneden 
naar boven 
gewerkt. Bij de 
eerste 4 genoemde dorpen zaten wij uiteraard niet en toen werd het 
spannend. Zouden we Niawier wel verslaan? En nog belangrijker, 
Birdaard. Boem, Niawier werd al direct genoemd, vijfde plek dus. 
Paesens-Moddergat won nipt van Marrum. En dan was het dus of 
Birdaard of wij. En na tromgeroffel bleek Birdaard de terechte winnaar 
van de avond te zijn. Met maar liefst vier punten verschil hadden zij 
gewonnen.  
Dit betekent dat wij uitgespeeld zijn én dat Anneke niet de slimste mens 
is geworden. Heb jij één van deze dagen wel eens een dag dat je niks 
lukt, dat je wat van de grond wilt pakken maar jezelf een knietje in je oog 
geeft? Daar kan je ook niks aan doen, we zijn blijkbaar niet zo slim. Sorry 
nog daarvoor. Groetjes, JJW 
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Hoe is it no mei? 

Weromsjen op Easternijtsjerk en dêrnei…troch Henk ten Hoeve 
 
Fan 1978 oant 1990 ha wy yn Nijtsjerk wenne. Us bern binne dêr 
opgroeid en se ha alle trije noch altiten wol it gefoel dat Nijtsjerk in stikje 
fan har thús is.  Mar hoe giet dat? As de bern grutter wurde en net mear 
yn it doarp nei skoalle kinne mar nei Dokkum of noch fierder fuort moatte, 
en wy sels ek alle moarnen fuort moatte. Dan wurdt it nei in skoftsje dochs 
makliker om mar te ferhúzjen nei in plak dat soks wer makliker makket.  
Dus dat waard yn ús gefal Dokkum. In moai nij hûs oan de Wettermûne, 
alhoewol’t benammen ús Lyske der wol hiel grutte muoite mei hie om it 
doarp achter te litten. Fan alle gerdinen en fan alle soarten flierbedekking 
hat se in lyts stikje meinommen om it âlde hûs oan de Langgrousterwei 
mar net te ferjitten. 
 
Mar it went fansels, foar ús, want alles wurdt dochs wol makliker as je 
tichter by je wurk sitte. En ek foar de bern, want dêr jilde itselde foar en 
boppedat, Dokkum is ek moai, en dêr wenje ek aardige minsken en nije 
freonen. 
 
Mar hiel lang hat it net duorre, dêr yn Dokkum. Want doe’t Riet klear wie 
mei har ferfolch-oplieding foar húsdokter krige se in plak yn Stiens foar in 
eigen praktyk. Dus fan gefolgen moasten wy yn 1997 al wer ferfarre, no 
dus nei in knappe wenning yn Stiens.  Foar my wie dat wer reizgjen, want 
myn wurk bleau fansels oan it Dockingacollege yn Dokkum, foar Riet 
betsjutte it dat se har wurk yn it doarp hie, mar se dielde in praktyk mei in 
kollega, dus se moast dochs wol alle moarnen it hûs út. En yn dy tiid wie 
der fansels noch gjin dokterswacht, dus nachts moast de telefoan by it 
bêd bliuwe om op eventuele spoedmeldingen reagearje te kinnen. Kaam 
net sa faak foar, mar der nachts útbelle te wurden is net echt leuk fansels. 
Dêrneist hie se ek no en dan in wykein tsjinst en dan siet ik thús as 
achterwacht. 
 
Ek yn dat hûs koene wy net al te lang sitten bliuwe. Nei in skoftsje like it 
dochs better en makliker foar ús om mar de dokterspraktyk oan hûs te 
hawwen. Tichtby, je binne der altiten direkt by en je kinne alles sa 
ynrjochtsje as dat je it sels graach ha wolle. Net sa hiel maklik trouwens 
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om in hûs te finen dat geskikt wie om der ek in dokterspraktyk yn te 
bouwen. Mar dat slagge fansels op’t lest al en mei in beperkte ferbouwing 
koe der in prachtige praktykromte ûntstean. Mei in sprekkeamer, in 
wachtkeamer, in rûmte foar de assistente en noch in aparte 
behannelromte dêr’t ek lytse yngreepkes dien wurde koene. Iderien 
tefreden! Ek noch romte foar útfanhuzers, needsaak want de bern wiene 
yntusken it hûs al út, mar der moast fansels al romte foar bliuwe. 
 
En no binne wy safier dat de dokterspraktyk ek al wer oan kant is, sadat 
it hûs oan de Gysbert Japicxstrjitte 2 no gewoan allinne mar ús wenhûs 
is. Want Riet en ik, wy binne fansels beide yntusken al wer in jier of wat 
AOW’er, dus mei pensjoen. Ik bin yn 2008 ophâlden op skoalle, Riet is 
yn 2011 stoppe mei har praktyk. Dus offisjeel mei pensjoen, mar in 
minske hoecht fansels net neat te dwaan. Riet hat it noch wol drok mei 
wurk foar de doktersorganisaasjes, en ik sit noch altiten yn de Earste 
Keamer, dus wy miene ek noch altiten  dat wy it wol aardich drok ha. Mar 
wy witte wol dat ál dy pensjonado’s altíten miene dat se it drok ha, en it 
is hast altiten, krekt as by ús, drok wêze mei dingen dy’t je sels oanhelje. 
Want der ta ferplichte binne je op ús leeftyd net mear, dat is wol dúdlik. 
 
Mei de bern giet it goed. Alle trije, Bartele, Lyske en Durk, wenje se 
yntusken einliks wat te fier fuort, te fier yn elk gefal om der sa mar efkes 
in kop kofje te heljen. Yn Wassenaar, yn Nieuw-Vennep en yn Rheden. 
Allegearre bûten Fryslân, en mei partners dy’t net Frysktalich binne.   
 
Mar ús bern sels, dy ha yn Nijtsjerk goed 
Frysk leard en dêrmei ek leard om dat 
echt as har eigen taal te beskôgjen. Alle 
trije prate se dus mei har bern Frysk, dêr 
om utens. Dat binne dus trije twatalige 
húshâldingen, en dêr binne wy fansels 
bliid mei, want ek de folgjende 
generaasje moat wer meidwaan kinne as 
Friezen. It âldste jonkje fan Lyske leart 
syn freontsjes sels al fryske 
berneferskes!  
 
De reuny yn Nijtsjerk yn 2012 hat in grut feest west. Foar ús en ús bern 
in prachtige gelegenheid om mei elkoar ris wer werom te wêzen. Wer 
minsken te sjen dy’t wy koene, de Langgrousterwei wer ris del te rinnen, 
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te praten mei âlde freonen en freondinnen. Ek om te sjen dat it noch 
altiten, ûndanks de krimp, wol goed giet mei Njtskerk, dat it noch altiten 
in doarp is mei genôch bedriuwichheid.  
 
Wy ha dêr in goede tiid hân, doe, no goed fiifentweintich jier ferlyn. 
Tusken goede buorlju, Postmus, Linthof, Coster. Mei Albert Post dy’t it 
stikje lân nêst ús fol sette mei ierdappels en griente. En dêr’t wy dan ek 
fan profitearje mochten. Mei de tsjerke skean oan de oare kant fan de 
dyk. En mei prachtige doarpsfeesten, dêr’t de klean fan de bern noch 
altiten fan yn ús doaze ferklaaiersklean sitte, en dêr’t no de pake- en 
beppesizzers wol mei boartsje.  
Nijtsjerk is it doarp dêr’t ús bern it lêzen learden yn it Frysk en dêr’t se 
wurde koene wat se no binne. Wy binne der allegearre noch altiten bliid 
mei dat wy dêr op weromsjen kinne as op in prachtige tiid! 
 
Henk ten Hoeve 
 
mei de groetnis fan Riet, ús trije bern en fansels ek fan de sân bernsbern 
 
Foto: de bern mei harren húshâldinkjes. 
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Steûnpûnt Sviatoslav 

Hallo vrienden van steunpunt Sviatoslav, 

Zoals jullie waarschijnlijk al gemerkt hebben is het de laatste tijd erg stil 

rondom ons. Waarschijnlijk hebben de meeste mensen die ons altijd 

gesteund hebben het al meegekregen maar wij houden helaas op als 

'steunpunt Oosternijkerk'. 

 

We hebben ons jarenlang vol passie ingezet voor stichting Sviatoslav 

en hebben dit met veel plezier gedaan. Uit de ontstane vriendschappen 

en passie hebben we altijd de motivatie kunnen halen om ons in te 

zetten. Na de ondergang van de stichting hebben we een ander goed 

doel gezocht om ons voor in te zetten. 

Het bleek alleen moeilijk te zijn om als groep de motivatie nog te vinden 

na het vervelende einde van Sviatoslav. We hebben daarom dus 

besloten om te stoppen met steunpunt Oosternijkerk. 

 

We willen iedereen die ons door de jaren heeft geholpen of gesteund, 

op wat voor manier dan ook, ontzettend bedanken voor jullie 

vertrouwen. We hebben samen met iedereen wel een verschil kunnen 

maken, hoe klein dan ook. 

 

De opbrengsten van de flessenactie en het nog resterende saldo op 

onze rekening wordt overgemaakt naar stichting Global Mission 

Possible. Deze stichting zet zich in voor 

een betere toekomst van kinderen en 

gemeenschappen in Kenia. 

De immer populaire stamppot actie blijft 

gelukkig. Deze wordt voortaan 

uitgevoerd door de club jeugd van 

Oosternijkerk. U zal hier binnenkort 

ongetwijfeld meer over horen. 

Nogmaals bedankt voor het jarenlange vertrouwen en steun! 
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Samen eten in Oosternijkerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een geslaagde proeverij eind 2016 is er besloten om vaker een 

gezamenlijke maaltijd in Oosternijkerk te organiseren. De medewerkers 

en vrijwilligers van Thuiszorg Het Friese Land ontvangen u op dinsdag 25 

april daarom graag met een kop koffie of thee. Laat u daarna verrassen 

door de combinatie van traditionele en moderne gerechten, verzorgd 

door Van Smaak. 

Schuif gezellig aan en geniet! 

Hebt u dieetwensen? Geef het door, wij houden hier graag rekening mee!  

 
Wat:   Samen eten in Oosternijkerk  
Waar:   Het Lokaal aan de Foeke Sjoerdsstrjitte 2  
Wanneer:  dinsdag 25 april  
Tijd:   11.30 tot 13.30 uur 
Kosten:  € 12,00 voor pashouders 
                       € 17,00 voor niet pashouders 
Opgave:  - via de aanmeldbon, deze wordt her en der verspreid. 
             - www.thuisleven.nl 

- aanmeldbon is tevens verkrijgbaar bij Anneke Dijkstra, 
De Lyts Ein 11 of bij Fokje Torensma, De Lyts Ein 10 

 
Oant sjen!! 
 

 

http://www.thuisleven.nl/
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Mei de billen bleat….. 

Soms kin je foar dingen komme te stean wêr ’t je sels nea oan begaan 
wienen. Bygelyks ast in bysûnder kadootsje krigest op dyn jierdei. Sa 
krieg ik in pear jier lyn in kadobon fan de bern op in spesjale jierdei. Hie 
ik op 27 april myn jierdei hân, dan hie ik sa oanskowe kinnen by it 
itentsje fan ús kening Willem-Alexander. Mar dat sit d’r net ien, dus 
fierder oer dy kadobon. It wie in spesjalenien: ik mocht, mei noch in ien, 
in dei relakse yn in sauna. No geweldich dochs. Hearlik like my soks 
altyd, lekker in dei bedoarn te wurden, lekker yn ‘e waarmte. Ja hearlik , 
mar ik duorst it nea oan, want ja….op sokke plakken rinne je neaken 
om…. Neat foar my, net grut mei wurden. Wat dat oanbelanget hat ús 
jeugd in foarsprong. Mei nammen de jonges ha jierren fuotballe en 
moasten neitiid ferplicht dûse. Dan groeist der mei op en is der neat oan 
de hân. Soks ha ik net meikrigen. Op de legere skoalle likegoed as op it 
fuortset ûnderwiis hienen we gimmestyk, mar nei ôfrin dûse wie der net 
by. No hienen we op de legere skoalle ek noch in pear moanne 
swimmen yn it jier, mar hoe it der dan krekt om en ta gong wit ik eins 
net mear.  It wurd ‘skieppehok’ komt my wer yn it sin. Wierskynlik 
klaaiden wy ús dêr om. Wit net iens mear of dêr wol lytse klaaihokjes 
wienen. It sil wol en d’r wie fêst foar de jonges in apart klaaihok. Mar dat 
wie dan mar in pear moanne yn it jier, nammentlik krekt foar en nei de 
simmerfakânsje. Dêr is yn alle gefallen neat fan hingjen bleaun. Op it 
fuortset ûnderwiis hienen wy gjin swimlessen mear. Dat hie miskien 
ferskil makke. Hawar it kadootsje lei der en it like my dochs wol wat ta, 
jawis en seker.  
Ik ha in freondin frege en we ha in dei ôfsprutsen. Sy hie der wol faker 
west en hie d’r in protte sin oan. Sels hie ik d’r ek wol sin oan, mar ik fûn 
it ek wol hiel spannend. De jûns fan tefoaren bin ik mei pine yn it liif op 
bêd gong. Nachts om trije oere waard ik wekker en ha doe net wer 
sliept. Hielendal yn de ban fan dat neaken omrinnen. Net te leauwen 
fansels, fûn it ek ferskriklik oerdreaun fan mysels, mar it wie net oars. 
Dochs fol moed nei de sauna gien. Ik soe it wol sjen. It wie allegear nij 
foar my, mar de freondin wist krekt hoe it allegear moast. Oanmelde, 
badjassen hiere ensfh. Doe nei it klaaihok. It like wol as wiene wy dêr 
tegearre. Wy wiene moai op tiid en it wie noch net sa drok. Dat fûn ik 
prima, koe ik moai rêstich wenne. Mei it ferstân op nul en de blik op 
ûneindich begaan ik my út te klaaien. It bleaun spannend. Mar sa’t wy 
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ús útklaaiden kipe der ynienen in bleate kont fan in frommes om in 
hoekje. Dat kaam ûnferwachte, want ik hie hielendal gjin erch hân yn 
dizze frou, mar sy soarge d’r foar dat ik d’r doe fuort trochhinne wie. We 
binne ommers allegear gelyk, dat koe ik sa wol sjen. Hèhè it wie klear. 
Wêr hie ik my drok om makke. It wiene ek meast froulju, teminsten 
moarns. Yn de rin fan de dei kamen d’r wol manlju by. Dat fûn ik 
minder, mar klear dêr hoechst dy neat fan oan te lûken fansels. Dêr 
komt by, de mannen (dat jild fansels ek foar de froulju) dy’ t dêr dy deis 
wiene, hiene wol faker nei de sauna west naam ik oan en hiene dus 
bleate froulju yn alle soarten en maten sjoen. Se sille d’r wol net 
allegear foar it earst west ha. Wy ha yn alle gefallen in hiel moaie dei 
hân en ús lekker ferwenne litten. Soks kinne we wol faker dwaan is it 
dan, mar it is d’r net fan kaam. Dus eins neitiid nea wer mei de billen 
bleat west yn in, foar my, frjemde groep. 
Dat is feroare. De lêste tiid gean ik te swimmen. In oere mei in al 
besteande groep. Dat hâld yn dat je dan ek tagelyk om klaaie. Ik hie 
nea earder yn dit swimbad west en wist ek net hoe it dêr om en ta gong. 
Soe it wol sjen. Mar ek hjir hiene se in 
‘skieppehok’. Ik seach net iens lytse 
hokjes. Doe ’t ik nei ôfrin as ien fan de 
lêsten it klaaihok ynkaam, wiene de 
measte froulju al drok oan it 
omklaaien. It wiene allegear bleate 
konten. Best, dan wie dat ek fuort 
klear. Dêr komt by dat myn kont ien 
fan de jongsten is, dus der is gjin 
inkelde reden foar preuts gedoch.  
No krieg ik lesten in útnoeging fan in 
frou om ris in dei mei har nei de 
sauna te gean. Dat kin om my no wol 
wurde fansels, soks liket my no 
allinnich noch mar hiel leuk. Allinnich, 
sy wol dan nei in sa neamde ‘badpakdei’. Hmm, ik freegje my ôf oft 
soks wol noflik is. Soe sa’n badpak net fierstente waarm wurde? Gjin 
idee eins, mar wa wit, miskien kin ik har noch oerhelje om nei in 
‘gewoane’ dei te gean, sa slim is it no ek wer net om mei de billen bleat! 
Ommers! 
         awb 
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25 jier lyn yn  
de Doarpsskille 

 
 

 

Een bekend spreekwoord zegt: "Velen hebben de klok horen 

luiden, maat weten niet waar de klepel hangt". Dit geldt, 

denken wij, ook voor de activiteiten, die er ontplooid 

zijn door ons om een echt jeugdhonk van de grond krijgen 

in ons dorp. We zullen die "ons" eerst eens aan u 

voorstellen. Het zijn:  

B.Dijkstra   - Jeugdwerk  

J. v.d. Meulen - “ 

F. de Vries  - Bestuur De Terp  

H.Heeringa   - “ 

A.Dijkstra   - Dorpsbelang  

W.Díjkstra  - “ 

A.Wolsink   - Vrijwilligster  

 

U zult zich misschien afvragen waarom, hoe en waar? 

Waarom? Omdat er door de jaren heen wel is gebleken, dat 

de jeugd- behoefte heeft aan een eigen ruimte.  

Hoe? Bestuursleden uit het Dorpsbelang, Oudercommissie en 

dorpshuis De Terp hebben vrijwillig de koppen bijelkaar 

gestoken om te proberen dit van de grond te krijgen. Dit 

alles met begeleiding van jeugdwelzijn-medewerker R. v.d. 

Holst.  

Waar? De enigste plek waar wij terecht konden, was het 

dorpshuis De Terp en wel in de kelder. Helaas heeft dit 

niet de nodige ruimte en accomodatie, die wij voor ogen 

hebben. Daarom leek het ons een zinvol idee om de kelder 

naar achteren toe uit te breiden (zie tekening). De 

plannen zijn nu reeds zo ver, dat er een bouwvergunning is 

aangevraagd bii de Gemeente. De nodige tekeningen hiervoor 

zijn gemaakt door M.Rispens. We hopen U hierbij in eerste 

instantie voldoende te hebben ingelicht. 
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Mochten de plannen in een verder stadium komen, dan 

lijkt het ons een goed idee hierover t.z.t. een 

informele avond te plannen. 

Voorlopig bestuur Jeugdhonk 
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BIB  - Yme Meirink 

 
 
Deze keer mocht ik aanschuiven bij Yme Meirink. 
Yme (44) is getrouwd met Aaltsje (34). Aaltsje is een geboren en getogen 
Reduzumer. Zij is niet als zodanig bij het bedrijf werkzaam, maar het is 
natuurlijk bij iedereen bekend dat er op een boerderij altijd wel 
werkzaamheden zijn die tussentijds even gedaan moeten worden. 
Ze hebben 3 kinderen: Auke (6), Rienk (4) en Marije (2) en wonen aan 
de Langgrousterwei 57. Yme is geboren op deze prachtige plek. 
 
Na de lagere school ging hij naar de HAVO ( 1984 – 1990 ) in Dokkum. 
Daarna werd de studie voortgezet in Leeuwarden aan de HLS ( 1990 – 
1996 ), tegenwoordig heet dit Hogeschool Van Hall Larenstein. 
Daarna heeft hij een jaar thuis op de boerderij gewerkt. 
Na dit betreffende jaar kwam hij bij Achmea in dienst, waar hij tot 2004 
werkzaam is geweest. Sinds Yme in 1997 in dienst trad bij Achmea, heeft 
hij eerst als fulltimer gewerkt. In de loop der tijd is hij steeds meer op part- 
time basis werkzaam geweest.  
 
Na de periode bij Achmea kwam er een nieuwe uitdaging, samen met 5 
andere collega’s hebben ze een nieuw bedrijf opgericht, Top Team 
Agrarische Verzekeringen. 
Yme is dan ook 1 van de 6 aandeelhouders van deze BV. 
Het doel is om de specifieke agrarische klanten te helpen bij het kiezen 
van een op maat gesneden verzekering. 
Alle verzekeringsadviseurs die bij Top Team Agrarische Verzekeringen 
werken, hebben dan ook een grote affiniteit met agrarische bedrijven. 
Eén van de aandeelhouders is mede belast met de dagelijkse leiding. 
Het hoofdkantoor is gevestigd in Esbeek, tevens is er een bijkantoor in 
Wommels. 
Er zijn in totaal 23 mensen werkzaam. 
13 Verzekeringsadviseurs en 10 werknemers op kantoor. 
Yme heeft een groot deel van Friesland als werkgebied, hij heeft 
ongeveer 200 boeren als klant. 
Het voordeel voor de boeren is dat ze een vast aanspreekpunt hebben in 
geval van schade en/of advies. 

Bedrijf 
in 

Beeld 
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Er zijn eigenlijk 3 grote spelers op de 
agrarische markt: Achmea, Delta Loyd 
en Unive, met de 2 eerstgenoemde 
maatschappijen heeft Top Team 
Agrarische Verzekeringen nauwe 
contacten. 
Bij eventuele schade staat Yme als het 
ware naast de boer om de belangen van 
hem zo goed mogelijk te behartigen. 
Normaliter is de werking omgekeerd en zal er vanuit de 
verzekeringsmaatschappij worden gehandeld, maar bij Top Team 
Agrarische Verzekeringen staat het belang van de boer dus voorop. 
 
De Boerderij 
 
De boerderij is sinds 1966 in het bezit van de familie. 
“In 1968 zijn mijn ouders hier komen wonen, het bedrijf was toen 40 
hectare groot”. Van jongs af aan is voor Yme de boerderij zijn grote 
passie.  
Nadat zijn vader Auke in 1987 plotseling overleed, heeft Yme’s moeder 
het bedrijf voortgezet met hulp van Durk Swart, Yme en de medewerkers.  
Na zijn studie nam Yme direct de leiding van het bedrijf over, eerst in 
maatschap met zijn moeder. 
Sinds 1999 is er sprake van een intensieve samenwerking met Lieuwe 
Dijkstra uit Anjum. In 2004 is de boerderij vanuit de maatschap 
overgenomen door Yme, destijds was het geheel 90 hectare groot. 
 
Tegenwoordig is dit door diverse overnames 135 hectare, Lieuwe heeft 
110 hectare onder zijn hoede. 
Het land van Yme ligt vooral rondom de boerderij, maar er liggen ook een 
aantal percelen bij de Grientereed (Niawier) en bij Nes ( in de buurt van 
de boerderij van Johan Dijck ( Meinsmawei, Nes ). 
Johan Dijck is de derde persoon in het samenwerkingsverband. 
Bij Johan zijn er volop mogelijkheden om machines en producten op te 
slaan. 
 
Het belangrijkste voor Yme is de kwaliteit van de grond. 
Hetgeen bereikt wordt door deze te koesteren en te investeren in een 
gebruiksvriendelijke behandeling van de grond. 
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Dit resulteert in hogere opbrengsten en kwalitatief hoogwaardige 
producten. 
Door de gezamenlijke kennis in het samenwerkingsverband, proberen ze 
de producten (vooral aardappels ) naar een hoger plan te tillen. 
Het is officieel toegestaan om aardappels maximaal 1x per 3 jaar op 
hetzelfde perceel te verbouwen i.v.m. aardappelmoeheid (plantenziekte 
op de aardappels ). 
In het samenwerkingsverband wordt dit 1x per 4 jaar gedaan, zodat de 
grond nog meer tot rust kan komen. 
 
Yme heeft elk jaar ongeveer 40 hectare aardappels. 
Er wordt eigenlijk uitsluitend gewerkt met S klasse aardappels, dit 
betekent dat er met kwalitatief zeer hoogwaardig pootgoed wordt 
gewerkt. 
Yme koopt miniknollen met het doel deze te vermeerderen, dit doen ze 
maximaal 4 opeenvolgende jaren, daarna gaan deze aardappels naar 
collega boeren/telers elders in het land. 
Waar andere boeren hun producten leveren aan de buitenlandse markt, 
levert hij juist hoofdzakelijk uitgangsmateriaal aan de binnenlandse 
markt. 
Kwaliteit is leidend. 
Met 6 mensen worden de boerderijen van Yme en Lieuwe op een 
efficiënte wijze gerund.  
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Naast Yme en Lieuwe, is Ype Knijff het hele jaar rond werkzaam op de 
boerderij. 
Bauke Zuidema is een deel van het jaar bezig met veldwerkzaamheden, 
oogsten, ploegen en drainageonderhoud zijn zijn hoofdtaken 
Klaas de Vries en Johan Dijck zijn in het winterseizoen aanwezig om het 
aardappels sorteren in goede banen te leiden.  

 
Er wordt dan maar liefst 90 hectare gesorteerd.  
Het aardappels sorteren wordt in de verwerkingsloods gedaan. 
Deze is in 2015 nog uitgebreid en van alle gemakken voorzien, 
waaronder een uiterst moderne sorteerinrichting, maar ook een 
geavanceerde stofafzuiging. 
Aardappels zijn verreweg het meest belangrijke product, maar tevens 
worden er granen, uien en suikerbieten verbouwd en voor het eerst sinds 
jaren ook weer wortels. 
De landbouwmachines worden steeds groter en ik merk dat Yme het 
vervelend vindt, dat deze ook zo nu en door het dorp moeten wat overlast 
kan veroorzaken.Maar om bij de percelen aan de Grientereed en bij Nes 
te komen is er eigenlijk geen andere mogelijkheid. Uiteraard heeft ook 
hier de technologie een enorme vlucht genomen, denk aan de gps 
systemen. 
Voordelen die hieruit voortvloeien zijn o.a. effectievere bemesting en 
meer rendement. Maar ook het inmeten van de percelen kan uiterst 
doeltreffend worden gedaan. Ook in de landbouw zal de komende jaren 
nog veel veranderen. 
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Aardappels poten bij Lieuwe 
 
Natuurlijk volgt ook in deze rubriek weer even een favorietenlijstje: 
 
1.    Favoriete vakantie  - Ameland 
2.    Favoriete drankje  - biertje (’s zomers) 
  - wijntje (’s winters) 
3.   Droomvakantie  - Canada 
4.   Favoriete auto  - elektrische VW golf (met grote actieradius) 
5.   Favoriete band  - Volbeat 
6.   Favoriete muziek  - Doelebar muziek (ongetwijfeld bekend  
    bij insiders) 
7.   Favoriete maaltijd  - aardappels van eigen oogst 
8.   Favoriete TV programma - Flikken Maastricht / boer zoekt vrouw 
9.   Favoriete vakliteratuur - trekker en werktuig 
10. Favoriete wereldstad - Kopenhagen 
 
Ik bedank Yme dat hij zo openhartig over zijn bedrijf en de daarbij 
behorende bedrijfsfilosofie heeft gesproken. 
Het heeft indruk op mij gemaakt, dat hij als eigenaar zo kan genieten van 
de kleine dingen en gewoon met beide benen op de grond blijft staan. 
 
PH  
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Ropta Boys  

 
 

Hallo Dorpsgenoten! 

Sinds de laatste doarpsskille is er een sponsoravond georganiseerd, 

hebben we een nieuw team er bij gekregen, is de competitie weer gestart, 

is bekend geworden dat de opzet voor het jeugdvoetbal veranderd en dat 

het seizoen 2017/2018 later start.  

 

Sponsoravond 

Op vrijdag 27 januari organiseerde Ropta Boys voor het eerst een 

sponsoravond. Zoals voorzitter van de sponsorcommissie; Geert Linthof, 

al aan gaf tijdens de opening van de avond was dit iets wat al een 

geruime tijd op de agenda van de sponsorcommissie stond. Sponsoren 

dragen bij aan het voortbestaan van de club en die moet je koesteren 

was daarom ook het idee achter deze avond. Een prima opkomst van 

ongeveer 70 sponsoren geeft aan dat dat gevoel wederzijds is. 

 
Na het startsein was het woord aan David Endt, de spreker van de avond. 

David Endt is bekend als journalist, columnist en vooral als oud-

werknemer van Ajax. Als jeugdspeler begonnen en na verscheidene 

omzwervingen uiteindelijk weer terechtgekomen bij Ajax. Endt is 

jarenlang nauw betrokken geweest bij het eerst elftal en heeft de grote 

successen van Ajax in de jaren 90 van dichtbij meegemaakt. 

Aan de hand van verscheidene anekdotes kregen de aanwezigen een 

mooi beeld van het ontstaan van het team wat deze successen behaalde. 

Hij vertelde hoe Louis van Gaal een team smeedde waarin iedereen met 

succes bezig was en optimaal kon presteren. Hoe Van Gaal een veilige 

omgeving creëerde waarin iedereen zich goed voelde en zich kon 
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ontwikkelen. Daarna kwamen de favoriete Ajax-opstelling van Endt met 

toch wel een aantal verrassingen. De één minder geslaagd bij Ajax dan 

de ander maar allemaal spelers die duidelijk indruk op Endt hebben 

gemaakt. Hierna konden de aanwezigen nog enkele wissels toepassen 

wat nog enkele leuke anekdotes opleverde. 

Na een rondje vragen werd er door Endt afgerond en kon de muziek aan. 

Dit werd verzorgd door de band Sjanz van Sjerk Faber. Onder hun 

begeleiding werd de avond tot in de late uurtjes voortgezet. 

 

Nieuw team 

Het tweede deel van het seizoen is ondertussen weer begonnen door de 

verschillende teams van onze club. Er zijn enkele kleine veranderingen 

wat betreft de teams. De D2, wat een elftal was tot de winterstop is 

omgezet naar een zevental. De jongens gaan dus weer terug naar het 

kleine veld. Daarnaast is er een nieuw zevental met een groep 

enthousiaste meisjes. Leuk om deze nieuwe leden te verwelkomen! 

 

Hervatting voetbalseizoen 

Verder hebben ook de senioren de competitie hervat met wisselend 

succes. Het eerste elftal verloor haar eerste wedstrijd van 2017. Het 

tweede, derde en de dames wonnen hun eerste wedstrijden. Een goed 

begin is het halve werk zullen we maar zeggen!  

 

De beste prestatie komt echter op naam van de 45 plussers van Ropta 

Boys. Deze oudere leden spelen 4 keer per seizoenshelft een avond 

tegen drie verschillende tegenstanders. De eerste avond was vrijdag 3 

maart waarbij Opende, Grootegast en de Wilper Boys in Oosternijkerk 

werden ontvangen. Door alle drie de wedstrijden te winnen op deze 

eerste speeldag wist Ropta Boys 45+ de koppositie te verzekeren. Laten 

we hopen dat naast Ropta Boys 2 ook Ropta Boys 45+ een serieuze gooi 

naar het kampioenschap kan doen. 

 
JLD 
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DE SOPSLEEF 

 
 

Half april begint het aspergeseizoen weer en daarom heb ik deze keer 

een recept met asperges uitgezocht. Het is een hartige taart die je zowel 

warm als koud kunt eten dus heel geschikt om van te voren klaar te 

maken.  

Vind je het leuk om meer te weten over asperges kijk dan op 

www.aspergecentrum.nl daar staan allerlei leuke tips, recepten en 

weetjes over deze gezonde groente. Eind juni is het seizoen weer 

afgelopen dus wacht niet te lang met het bakken van de taart!  

 Aspergetaart 

Ingrediënten:  

1. 5 vellen filodeeg of 1 pakje bladerdeeg (diepvries, ontdooid) 

2. 500 gr witte asperges 

3. 25 g boter 

4. 150 g hamreepjes 

5. 3 eieren 

6. 125 g jong belegen geraspte kaas  

7. 125 ml slagroom 

8. peterselie  

9. peper en zout 

keukenspullen: vierkante bakvorm. 

  

http://www.aspergecentrum.nl/
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1. Verwarm de oven voor op 200 °C. Schil de asperges rondom met 

een dunschiller vanaf vlak onder het kopje naar beneden en 

verwijder de houtachtige onderkant. Kook de asperges 7 minuten. 

Neem ze met een schuimspaan uit de pan en laat goed uitlekken. 

 

2. Smelt ondertussen de boter in een steelpan en bestrijk hiermee 

het filodeeg aan beide kanten. Bekleed de bodem van de bakvorm 

met het filodeeg of het bladerdeeg. Klop de eieren los in een ruime 

kom en doe de slagroom erbij, voeg dan de geraspte kaas toe. 

 

3. Voeg toe aan het ei-kaasmengsel: de hamreepjes, peterselie, 

peper en eventueel zout toe. Schenk het eimengsel in de bakvorm 

en leg de asperges erin. Bak de quiche in ca. 20 min. in het 

midden van de oven goudbruin en gaar.  

 

 

Lekkere groet! 

Erna Brouwer 

kookstudio@home  
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PUZEL - GEHEIMSKRIFT 

Wa kin dit geheimskrift ûntsiferje? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elk plaatsje is in letter,  
sa moat it wol slagje! 
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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-------------------------------  P. Hoogland……………….. 241284 
‘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 

 
Maart 
26 Opening Het Lokaal 
29 Jaarlijkse ledenvergadering Dorpsbelangen 
 
April 
1 Oud papier naar container aan de Lyts Ein 
7 Dorpsklaverjassen Oosternijkerk 
12 Paaseieren jureren 
12 Oars Aktyf 
15 Oud papier naar container aan de Lyts Ein 
25 Samen eten in Het Lokaal 
27  Koningsdagactiviteiten met o.a. autopuzzeltocht 
 
Mei 
12 Reiske 65+ 
13 Oud papier naar container aan de Lyts Ein 
27 Oud papier naar container aan de Lyts Ein 
30 Start Avondvierdaagse  
 
Juni 
1 Kopij inleveren Skille 181 
6 Redaksje gearkomste 
10 Oud papier naar container aan de Lyts Ein 
24 Oud papier naar container aan de Lyts Ein 
24 Simmerwilledei 
24 Skille 181 ferskynt 
 
Juli 
8 Oud papier naar container aan de Lyts Ein 
22 Start zomervakantie basisschool 
22 Oud papier naar container aan de Lyts Ein 
 


