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-  In âld-doarpsgenoat dy’t de wjukken wol    

hiel letterlik útslein hat  

-  Hoe is it no mei Ytsje Hoekstra? 

- Ferslagen fan Keningsdei, clubkamp, 

gesloten Oosternijkerk darttoernooi en 

noch folle mear… 
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Beste lêzers, 
De tredde skille alwer, mei deryn ferslagen 
fan it dwaan en litten fan ferskillende 
ferienings, de measten ha it seizoen d’r al 
wêr opsitten en ha no fakânsje. 
 
Mar it keatsseizoen begjint no krekt en mei 
nammen de jongerein fan Easternijtsjerk 
fljocht sneons en of sneins troch hiel 
Fryslân om een baltsje te slaan en se 
komme faaks ek noch mei in priis thús. 
Miskien yn de folgjende Doarpsskille in 
ferslach hjir fan? Yn de rubriek ''Hoe is it no 
mei ? " komt in jonge frou oan it wurd, dy’t 
al hiel wat bij de ein hawn hat. --> 
 

Maart                181                  Nûmer 3/ 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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En fanselfs binne we tige nijskjirrich hoe’t it reiske fan de 65 plussers west 
is, dus ik soe sizze earst nei it sportfjild nei "Simmerwille" en dan efkes 
noflik lêze yn dizze skille. 
En minsken, wy - fan de redaksje - winskje jim in noflike fakânsje ta! 
 
BCS 
          
FAN DE PONGHÂLDER: TIGE TANK FOAR JIM STIPE! 
 
Buertferienings: 
Langgrousterwei/De Terp  
De Buorren 
Bollingwier 
De Lyts Ein 
Lou Sânen 
Âld Tún 
Nijbuorren 
Mûnewei 
Griene Wei 
 
Lêzers om útens: 
J. WEIDENAAR 
 
 
  Wij winskje jim in moaie simmer en wy lêze graach 

jim reisferslagen yn de Doarpsskille fan septimber! 
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Koningsdag 

Op koningsdag waren we ’s morgens als bestuur van het dorpsbelang al 
om half negen in het dorpshuis. Peet, Andre en Mark hadden de koffie 
voor ons klaar staan. Nog niet eerder zijn we zo besluiteloos geweest 
betreffende de locatie voor de vrijmarkt. Moesten we nu naar buiten of 
naar binnen, want het was koud ook al hielden we het wel droog. We 
hebben besloten om maar voor het zekere te gaan en de festiviteiten 
binnen op te zetten. 
 
We hadden deze koningsdag ook liters schepijs bij de bakker besteld met 
een mooie ijskraam. Het ijs was heerlijk en bij de kinderen gaat een ijsje 
er gelukkig altijd in, maar het viel nog niet mee om de bak leeg te 
scheppen bij zulk fris weer. 
 
De drumband en het korps zijn om 9.00 uur door de Buorren gegaan en 
hebben traditoneel afgesloten met het volkslied bij de Terp. Daarna was 
er voor iedereen koffie en ranja in de Terp en konden de bezoekers een 
rondje over de vrijmarkt in het dorpshuis gaan. 
 
’s Middags hebben we de puzzeltocht gehouden. Elk jaar doen er weer 
meer deelnemers mee. Al om 13.00 uur staan mensen in de rij om zich 
in te schrijven voor de tocht. De organisatie, in handen van Jelle 
Wagenaar en Dries Faber, had besloten om de auto’s korter na elkaar te 
laten vertrekken, omdat anders de laatste auto’s wel erg laat moesten 
vertrekken. 
Net als vorig jaar was dit een puzzeltocht met verschillende 
aandachtspunten erin verwerkt. Zo moest er aan het begin van de 
puzzeltocht een routekeuze worden gemaakt, met als doel, zo weinig 
mogelijk kilometers te maken. Daarbij werden 2 plaatsnamen niet 
genoemd, maar deze moest je herkennen aan een plattegrond. Deze 
opdracht was gelukkig niet al te moeilijk. 
De route ging langs de plaatsen: Oostrum, Dokkum, Damwoude, De 
Falom, De Westerein, Kollumerzwaag, Twijzel Jistrum, Heechsan,  en 
Opeinde. In elke plaats moest een vraag beantwoord worden. Er moest 
soms gezocht worden naar lantaarnpaalnummers en een aantal vragen 
waren best lastig.  Tussen Heechsan en Jistrum stonden Freerk de Beer 
en Klaas Jensma met de verzorging. De tocht ging van Opeinde over de 
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Centrale As  terug naar Oosternijkerk. Bij terugkomst bij de Terp werd de 
bonusvraag gesteld en deze ging over de Centrale As. 
 
De deelnemers moesten dan nog in de auto’s blijven zitten om met letters 
uit de diverse antwoorden een woord te maken. Een woord waarvan werd 
aangegeven, dat het een actueel thema voor Oosternijkerk was. 
Ondanks deze hint, waren niet alle deelnemers in staat om het juiste 
antwoord te puzzelen. De oplossing was: SNELHEIDSREMMERS. 
 
Bij terugkomst in de Terp hebben Jelle en Dries nog een uur tot anderhalf 
uur uitslagen beoordeeld. Het was ondertussen erg gezellig aan de bar. 
Er werd fanatiek gediscussieerd over de vragen en antwoorden. Het 
personeel van de Terp had het erg druk, zowel aan de bar als in de 
keuken en met behulp van de gasten die dan even bijspringen en de 
glazen halen komt het dan toch gezamenlijk met vrijwilligers weer 
allemaal goed. 
 
Rond een uur of zeven was de uitslag bekend. Voorzitter Dries Faber 
heeft eerst alle vragen beantwoord, het gezochte woord bekend gemaakt 
en de meest korte route aangegeven. Daarnaast werd eerst even 
duidelijk gesteld dat over de uitslag slechts schriftelijk gecorrespondeerd 
kon worden door een brief in te leveren in de papiercontainer aan de Lyts 
Ein. 
 
Uitslag: 
1e prijs voor team Jacob Wiersma 
2e prijs voor team Vrienden van Menthe 
3e prijs voor Natasja en Christine 
 
Terugkijkend kunnen we vaststellen dat 
we weer een geweldig fijne koningsdag 
hebben gehad. 
 
Dieta Holwerda 
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Verkorte notulen van de ledenvergadering woensdag 29 maart 2017. 
 
Voorzitter Dries Faber opent om acht uur de vergadering en heet iedereen 
welkom, speciaal de grote afvaardiging van de politieke partijen, Ina Witteveen, 
dorpencoördinator, en Anja Boonstra van Thús Wonen. Het stemt hem tevreden 
dat er een grote opkomst is en de zaal vol is deze avond.  
 
Allereerst worden de notulen van de ledenvergadering van 30 maart 2016 
voorgelezen door Janneke Themmen. Er zijn geen vragen en/of 
onduidelijkheden naar aanleiding van deze notulen. 
 
Het jaarverslag passeert de revue via de powerpoint presentatie, vergezeld met 
mooie foto’s die er tijdens de diverse activiteiten het afgelopen jaar gemaakt zijn. 
We blikken even terug o.a. op het dorpsfeest, de lifestylemarkt en het slimste 
dorp van Fryslan.  
     
Het financieel verslag van het dorpsbelang en Ooster@ verschijnt op het 
scherm. Dieta licht enige posten van het financieel verslag toe. Er is € 1000,= 
euro overgebleven van het dorpsfeest 2016. De kosten van de Lifestyle Markt 
zijn gedeeld door Dorpsbelang Oosternijkerk en Nes. En voor het project ‘brug 
over de vaart’ is al een gedeelte van de subsidie van It Iepen Mienskipsfûns 
binnen. De kascontrole is uitgevoerd door Piet de Boer (niet aanwezig) en Jen 
Sjoerdsma. Volgend jaar wil Gjalt van der Zee wel samen met Jen Sjoerdsma 
de kascontrole verzorgen. 
 
Mededelingen;  
Brug over de vaart; Dieta legt uit wat het doel van dit project is. Het vervangen 
van de duiker komt de kwaliteit van het water in de vaart ten goede, omdat er zo 
meer doorstroming komt. Ook verhoogd het de leefbaarheid van het dorp als er 
vanaf de steiger richting Dokkum en andere dorpen kan worden gevaren. Op 
grond hiervan is dan ook subsidie aangevraagd bij It Iepen Mienskipsfûns en 
deze is toegekend en is ook al ontvangen. Het afgelopen jaar zijn er meerdere 
subsidies aangevraagd. Onder andere bij de NAM en deze heeft een toezegging 
gedaan van € 10.000. Ook heeft de Rabobank toegezegd dit project te willen 
subsidiëren. Er moet nu nog een bedrag van € 10.000 binnen gehaald worden 
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en tijdens een overleg met het Wetterskip deze middag is het duidelijk geworden 
dat zij wel vergunningstechnisch willen helpen, maar het project niet financieel 
kunnen ondersteunen. Daarom is het nu de vraag aan de gemeente (er zijn 
genoeg raadsleden aanwezig vanavond, dus bij deze) of zij bereid zijn om de 
laatste € 10.000 te willen subsidiëren. Willem Postmus zal de tekening nog 
aanpassen (stuw) en dient het dan in bij het Wetterskip voor de vergunning. Als 
antwoord op de vraag wat voor brug er straks komt is het  antwoord dat het een 
verhoogde betonnen brug (1.20 meter boven waterniveau) zal worden, waar alle 
verkeer dus ook het landbouwverkeer overheen kan.  
 
Rioleringswerkzaamheden en bestrating diverse straten; Op de Buorren II, 
de Foeke Sjoerdsstrjitte, Langgrousterwei en de Ropsterwei zullen 
rioleringswerkzaamheden plaats gaan vinden. De bewoners van deze straten 
hebben van de gemeente een brief gekregen met informatie over deze komende 
werkzaamheden. De Ropsterwei krijgt een gehele nieuwe riolering. De 
bestrating zal er hier in zijn geheel uit moeten, maar komt er in dezelfde 
hoedanigheid weer in. Dus geen herstructurering van deze straat. De riolering 
van de Langgrousterwei wordt weer optimaal gemaakt, middels ‘een sok’ die 
in de oude riolering wordt getrokken. Daarom hoeft de ‘Langgrou’ niet 
opengebroken te worden en kan op deze manier de riolering hier weer jaren 
mee. In de Foeke Sjoerdsstrjitte komt een nieuwe riolering met een grotere 
diameter. De Buorren II gaat helemaal ‘op de schop’. De buurtvereniging kon 
uit diverse tekeningen van de gemeente een keuze maken, zoals zij de nieuwe 
herstructurering het liefste zien. De uitslag hiervan werd weer teruggekoppeld 
naar de gemeenten toe om het zo te laten aannemen. Het plan ziet er als volgt 
uit. De weg wordt versmald en aan weerszijden komen parkeervakken er komt 
meer groen en de hoek op naar de Grienewei wordt kleiner. De op- en afritten 
blijven vrij en ook het trottoir blijft aan alle twee kanten bestaan. Het HWA – riool 
(hemel water afvoer) wordt vernieuwd en de bewoners aan de Buorren II worden 
verplicht (nieuw beleid gemeente) om hun regenwater afvoer aan de voorkant 
van hun huis hierop te laten aansluiten, zodat ze lozen op dit nieuwe systeem. 
De afvoer van het regenwater aan de achterkant van de huizen mag blijven zoals 
het is. De nieuwe kolken aan de voorkant van de straat worden op het nieuwe 
riool aangesloten, zodat er meer water geloosd kan worden. De plannen zoals 
de gemeente deze op papier heeft gezet zullen in grote lijnen zo ook uitgevoerd 
worden. Eventuele kleine aanpassingen die tijdens de werkzaamheden nodig 
blijken te zijn zullen in overleg met de aannemer wel te realiseren zijn. Ook zullen 
de bewoners, die op het nieuwe riool aangesloten worden, tijdens het uitvoeren 
van deze werkzaamheden geïnformeerd en begeleid worden door de aannemer. 
Wanneer het werk start is nog niet bekend (er is geopperd; start werkzaamheden 
half mei), maar in ieder geval wel dit jaar. Saakje de Boer uit haar zorg omtrent 
de bereikbaarheid van de bedrijven en geeft aan dat ze het jammer vindt dat de 
ondernemers niet eerder, door gemeente, betrokken zijn bij de planvorming. 
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Hoek Foeke Sjoerdsstrjitte – De Fiver met al de inzamelingscontainers 
schreeuwt om verfraaiing. Het is een lelijk gezicht al die grote containers bij 
elkaar in het hart van het dorp. Het plan is nu om de bestrating (trottoir) door te 
trekken om de bocht heen naar de groencontainer en dat ook met de heg te doen 
met een onderbreking, zodat het een mooi optisch geheel wordt. 
Maar ook voor de veiligheid van de voetgangers ( die nu op het trottoir kunnen 
blijven om de bocht heen) zal dit een hele verbetering zijn. Freerk Ids gaf nog 
wel aan dat er geprobeerd zal worden om de kledingcontainer bij de zendmast 
te krijgen. Dit zou voor het zicht een mooie oplossing zijn. 
 
Groencommissie; Jelle vertelt dat i.v.m. het volledig ontbreken van 
communicatie tussen dorpsbelang en Staatsbosbeheer er eind 2016 eindelijk 
contact/overleg is geweest met SBB. 
Voorheen was het zo, dat er wel gesnoeid mocht worden in het bos, maar dat er 
voor het hout dat gesnoeid werd moest worden betaald aan SBB. Met andere 
woorden, alleen de lasten en niet de lusten! Door een (dodelijk) ongeval in 
Drenthe tijdens snoeiwerkzaamheden is het momenteel niet meer toegestaan 
om te snoeien. Toch moet het onderhoud aan de bossen doorgaan en onlangs 
zijn er tijdens NL- doet door actieve vrijwilligers wel weer snoeiwerkzaamheden 
uitgevoerd en is het pad om het bos heen aangepakt. Hier komt uiteindelijk ook 
nog gebroken asfalt in, zodat het een netjes geheel gaat worden. Via Ina 
Witteveen had Jelle ook vernomen dat de gemeente weer afspraken gaat maken 
met SBB, zodat ook voor ons meer duidelijke informatie voor handen komt.  
Aad Stolk vraagt of er ook een houtversnipperaar aangeschaft kan worden door 
DB, zodat de snippers kunnen worden uitgestrooid in het kale lage plek in het 
bos, waar altijd water blijft staan.(Dit idee zal Dorpsbelang ‘meenemen’). Jelle 
geeft aan dat SBB in 2018 machinaal het bos bij school en bij Ropta Boys gaat 
snoeien en dat de bosjes flink zullen worden uitgedund en er niet heel veel 
bomen meer zullen blijven staan. Beter is het om daarop te wachten en dan te 
zien wat er nog aan bos ‘over’ is. 
 
Pauze ( film van de optocht 2016 wordt vertoond). 
 
Enquête Leefbaarheid en “goed” oud kunnen worden in Oosternijkerk; Om 
te weten te komen wat de behoefte is qua wonen, voorzieningen en andere 
hulpvragen is er een enquête verspreid onder de 50 plussers in ons dorp. Ook 
vonden wij het als Dorpsbelang belangrijk om te weten welke rol men hierin van 
ons verwacht. Uiteindelijk werden 104 enquêtes ingevuld. Op de vraag of men 
met plezier in Oosternijkerk woont, werd door allen positief beantwoord. Ook 
willen de meeste mensen hier graag blijven wonen en oud worden als dat 
enigszins mogelijk is. Wel is er behoefte aan seniorenwoningen (gelijkvloers) die 
men het liefst wil huren (werk aan de winkel Thús Wonen!). 
18 Van de geënquêteerden stonden al ingeschreven bij de woningstichting. De 
voorzieningen in Oosternijkerk werden door 97% als voldoende ervaren, maar 
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het pinapparaat werd door velen wel gemist. Het onderhouden van de tuin wordt 
als zwaar ervaren op oudere leeftijd en hier kunnen wij als DB niet veel in 
betekenen. Wel ziet men het DB als informatie- voorziening en dan met name 
de sociale activiteiten. De volledige uitslag van de enquête is mooi in een grafiek 
weergegeven en geeft (voor dit moment) een duidelijk beeld van de 
wensen/eisen die nodig zijn om de mensen in deze leeftijdscategorie in het dorp 
te laten blijven wonen in de toekomst. ( Enquête staat op de website van  
Oosternijkerk). 
Er komt een opmerking van Meinsma over het fietspad. Opnieuw overtreden de 
boeren de afspraken om 1½ meter van het fietspad weg te blijven met de 
bewerking van hun land, met alle gevolgen van dien. Dit onderwerp is helaas zo 
langzamerhand een jaarlijks terugkerend issue op de ledenvergadering en wij 
komen dan ook tot de conclusie dat de gemeente niet handhaaft in dezen. Ina 
zegt dat er wel gesprekken met de boeren zijn geweest, en dat is ons bekend, 
maar het leidt tot niets. Johan Dijkstra geeft aan dat hij zelf al 
schoonmaakwerkzaamheden op het fietspad heeft uitgevoerd en dat is natuurlijk 
een heel mooi gebaar. Maar dat is een oplossing van het probleem op dat 
moment en niet op lange termijn. De gemeente zal moeten handhaven en Jouke 
Douwe de Vries zal dit opnieuw  aankaarten bij de gemeente en ons hiervan op 
de hoogte houden. Wordt (weer) vervolgd. 
 
Wonen in Oosternijkerk; Anja Boonstra van Thús Wonen geeft vanavond uitleg 
aan het nieuwe beleid van de woningbouwcoöperatie. Deze coöperatie is er altijd 
al geweest voor de mensen met de smalle beurs. 80% Van de te verhuren 
woningen moet worden verhuurd aan mensen met een belastbaar inkomen van 
maximaal € 36.000 p/j.  Tegenwoordig is dit vastgelegd en wordt dit ook 
gecontroleerd en daarom is het dus ook niet mogelijk om aan iedereen woningen 
te verhuren. Thús Wonen houdt wel rekening met de krimp, maar trekt zich niet 
terug uit kleinere dorpen, zoals ze in eerder plannen hadden aangegeven. De 
grootste opgave wordt het verbeteren en verduurzamen van de bestaande 
woningen (groot onderhoud/ isoleren). In het totale woningbezit van TW komt 
dat op een 300 woningen per jaar. In Oosternijkerk worden er dit jaar 3 woningen 
aangepakt. 2 Op de Grienewei en 1 op de Nijbuorren. Toch ook gaat TW i.v.m. 
de krimp van 6500 woningen naar 6000 woningen in 2040, al verschillen de 
aantallen per kern. Ook zal het bezit van de woningen moeten worden 
vernieuwd, d.m.v. verkoop, sloop en nieuwbouw. Veel huizen werden in het 
verleden voor verkoop aangeboden, maar door de vermindering in vraag, werkt 
dat de leegstand in de hand wat natuurlijk niet gunstig is voor een dorp. Daarom 
zullen er woningen moeten worden gesloopt, waar geen nieuwbouw voor in de 
plaats komt. In Oosternijkerk zullen er 18 woningen worden gesloopt tussen 
2021-2023 (‘rode huizen’ Grienewei en de flat op de Nijbuorren). En er zullen 
woningen worden verkocht die tussen al reeds eerder verkochte huizen staan. 
Hiervoor in de plaats komen 10 nieuwe sociale huurwoningen die in 
samenspraak met het dorp/de bewoners gebouwd zullen worden. 
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Rekeninghoudend met het belastbaar inkomen zal niet iedereen voor deze huur-
woningen in aanmerking komen. Gjalt v.d. Zee vraagt welke aannames leidend 
geweest zijn voor de plannen/ visie van TW. Hij denkt dat het wat op historische 
gegevens gebaseerd is en voor Oosternijkerk niet geheel relevant en dus ook 
niet aansluit op de huidige behoefte. Anja legt uit dat de demografische 
ontwikkeling in de gaten wordt gehouden en dat zij wel alle gegevens van de 
huurders hebben en weten hoeveel mensen er reageren als er een woning 
vrijkomt etc. Wel is het zo dat wat je niet hebt, kan je ook niet verhuren. En dus 
is er misschien wel een vraag naar een bepaalde type woning die TW niet heeft 
en waar ze niet van op de hoogte zijn. Mede daarom vindt zij de uitslag van de 
enquête (ook belangrijk en zal deze meewegen in de besluitvorming. Overigens 
is alle informatie omtrent de huurvraag welkom en is met elkaar in contact blijven 
erg zinvol. Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat de te slopen huisjes op de 
Grienewei onlangs zijn gerenoveerd en dat dit met het oog op sloop wel wat 
zonde is. Er blijkt dat deze huizen enig onderhoud hebben ondergaan maar niet 
zijn gerenoveerd zoals gedacht. Dieta vraagt Anja of het zin heeft als DB met 
plannen komt om de huizen die nog ongeveer 25 jaar blijven staan 
(doorexploitatie kort) te verbouwen/aan te passen, zodat ze meer toegankelijk 
blijven voor de oudere bewoner(s) en er niet een andere doelgroep in komt te 
wonen. Volgens haar is het altijd goed om met elkaar in gesprek te gaan en met 
ideeën te komen en zo misschien tot iets concreets te komen. DB kan dit dus 
weer oppakken en mee aan de slag gaan. Anne v.d. Heide vraagt of de sloop 
van de 18 woningen inderdaad door zal gaan, of dat er toch weer op terug zal 
worden gekomen, als de krimp uiteindelijk toch blijkt mee te vallen. Maar Anja 
zegt dat dit met de informatie die TW nu heeft (alles is financieel is 
doorberekend) er geen reden is om dit aan te nemen. Al kan je niet alles 
uitsluiten, want je hebt wel met mensen te maken. 
Er volgen geen vragen meer, en Anja Boonstra wordt bedankt voor haar inbreng 
deze avond. 
 
Dries Faber licht vervolgens het activiteitenprogramma voor het komende jaar 
toe.  
    
Nog wat mededelingen; het glas van de AED- apparaat is voor de tweede keer 
ingeslagen en de hamer ontvreemd. Dit is natuurlijk heel vervelend en wie het 
gedaan heeft, is niet bekend maar misschien kunnen ouders de jeugd (thuis) 
vertellen, dat dit niet kan en niet weer moet gebeuren!  
De voorzitter wil graag de ‘stille krachten’ van het dorp, de vrijwilligers die achter 
de schermen zich inzetten voor het dorp bedanken. Het zijn mensen die 
opruimen, schoonmaken of op een andere manier iets voor het Dorpsbelang en 
uiteindelijk voor de dorpsbewoners wat betekenen. Ook wordt er aan de mensen 
gevraagd die in het donker lopen, een fluoricerend veiligheidshesje aan te doen. 
Het is levensgevaarlijk om dit niet te doen, want je bent voor de andere 
weggebruikers niet zichtbaar. Thomas Eyck deelt mee dat Sense of Place een 
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project (in 2018) opzet wat in het teken staat van het gehele waddengebied en 
een stukje Groningen. Zou Oosternijkerk hieraan ook willen meedoen? En hoe 
zou dat eventueel kunnen? Thomas zal hierover nog een stukje in de Skille 
zetten om de gang van zaken hieromtrent uit de doeken te doen. Aad Stolk zegt 
dat de gemeente EcoDon heeft benaderd om de ijsfontein in Dokkum van 
elektriciteit te voorzien. Daarom is men op zoek naar geschikte daken in het 
buitengebied die hun dak tegen vergoeding beschikbaar willen stellen. Ze zijn 
met enkele potentiële dakaanbieders bezig, maar niet alle daken zijn geschikt, 
dus als men een geschikt dak heeft en hiervoor openstaat dan zijn nieuwe 
aanmeldingen welkom.( Kan eventueel via DB).  
 
Rondvraag:  
Er wordt gevraagd of DB op de hoogte is dat de Foeke Sjoerdsskoalle op (korte?) 
termijn zal gaan fuseren met Metslawier en Niawier? Het was DB wel ter ore 
gekomen dat de kans bestond dat dit op termijn zou gaan gebeuren, maar 
hoever en wat de plannen exact zijn, is ons nog niet bekend. DB zal z.s.m. 
contact opnemen met de directie van de school om hun te laten informeren 
hieromtrent en komen hierop terug. Aad Stolk meldt dat de paaltjes in de berm 
op de Ald Tún aan het verzakken zijn en dat de berm zo steeds verder wegzakt 
en hierdoor smaller wordt. Er zou nieuw damwand geplaatst moeten worden. DB 
is hier al mee bezig en het heeft de aandacht, maar duidelijke afspraken hierover 
zijn nog niet gemaakt. Tevens vraag Stolk zich af waarom er op de Ald Tún nog 
geen snelheidsremmers zijn geplaatst. Volgens hem rijden ze hier nog harder 
dan op de Grienewei waar wel maatregelen zijn getroffen. De voorzitter geeft 
aan dat de Ald Tún al heel smal is en als hij dan nog smaller wordt, kan er geen 
vracht- en landbouwverkeer meer langs. 
Pope Meinsma vraagt wat er gebeurt met het water als de brug over de vaart er 
komt. Het waterpeil zakt dan met als gevolg, stank. Er wordt uitgelegd dat er wel 
weer een schuif in de brug komt en dat er een paar jaar geleden ook gebaggerd 
is. Tevens zal er met de nieuwe brug meer stroming zijn, zodat de situatie alleen 
maar gunstiger zal worden betreffende de stank.  
 
Sluiting 
Om klokslag 10 uur sluit voorzitter Faber de vergadering en bedankt hij alle 
aanwezigen voor hun komst en aandacht.  Vervolgens wordt nog een film 
vertoond van de Survival Run van het afgelopen dorpsfeest, gemaakt door 
Jacqueline Solle. 

Janneke Themmen 
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Dû mny's tinzen 

 
GOD 
(* ??-??-???? / † 17-05-2017) 
 
God is dood. Of het echt op 17 mei 2017 was, weet ik niet meer, 
maar Hij is dood. Ik heb de advertentie gelezen: 
 
 

Na een tijd van afnemend geloof hebben de mensen 

op hun tijd tot zich genomen 

 

God 
 

Vermeend Schepper van hemel en aarde, 

op de leeftijd van… 
 

 
Tja, daar sta je dan. God is er niet meer. Voelt aardig verweesd 
aan, moet ik zeggen. Geen mogelijkheid meer om je frustraties op 
te kunnen botvieren. Geen persoon meer die ik verantwoordelijk 
kan houden voor de chaos in de wereld, voor de chaos in mijn 
leven. De tekst ‘Als God liefde is, waarom dan…’ kan niet meer 
gebruikt worden. Het is voorbij. Of beter: Hij is voorbij. 
 
Ondertussen gaat diezelfde chaos wel gewoon door. Waar ik God 
verantwoordelijk voor gehouden heb, blijkt met zijn dood niet te zijn 
verdwenen. De wereld is niet ineens beter geworden. Maar 
misschien is dat een kwestie van tijd. Straks als de roes van Zijn 
heengaan voorbij is, zal het vast beter gaan… toch? 
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Maar stel dat het niet verandert. Stel dat de chaos blijft. Dan 
hebben we God ergens verantwoordelijk voor gehouden waar Hij 
part noch deel aan had. Als God dood is en dus niet (meer) bestaat, 
dan heeft de chaos in de wereld een andere oorzaak. Misschien 
zijn we het dan zelf wel. Misschien ben ik dan zelf wel degene die 
zorgt dat er zo veel oorlog, haat en onrecht is. Dat er zo veel 
mensen omkomen van honger en dorst. Dat mensen 
vereenzamen, misbruikt en verhandeld worden. Het kwaad in de 
wereld is dan een gevolg van het kwaad in mij, het kwaad in de 
mens.  
 
Wanneer dat zo is (en ik denk dat het zo is), hoeft God ook niet 
dood te zijn. Liever niet zelfs. Als God weet Hij vast wel een manier 
voor redding uit het kwaad. Laat Hem dus maar snel opstaan… 
 

GvW 
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Paaseieren verven 

Woensdag 12 april was een spannende dag voor alle leerlingen uit groep 
1 t/m 8 van de Foeke Sjoerds Skoalle: op die dag zou bekend worden 
wie van elke groep zijn of haar ei het mooist had beschilderd. Dat de 
uitslag lang op zich liet wachten was niet zo heel verwonderlijk, want de 
jury vond eigenlijk dat er meerdere winnaars per groep waren. Wat had 
iedereen z’n best gedaan! Een hele moeilijke keuze dus. Uiteindelijk was 
de uitslag toch bekend en werd deze kenbaar gemaakt op Facebook en 
de website van Oosternijkerk. 
 
De winnaars kregen een waardebon en hun eieren een ereplaatsje in de 
etalage van Piet en Saakje de Boer. Daar konden ze enkele dagen 
samen met alle andere exemplaren bewonderd worden. 
 
Alle prijswinnaars nog van harte gefeliciteerd en hierbij de uitslag: 
Groep 1; Doeke Bart Wassenaar 
Groep 2; Auke Meirink 
Groep 3; Lianne van der Zee  
Groep 4; Nynke van Dekken 
Groep 5; Rieneke van der Heide 
Groep 6; Laura Holtewes 
Groep 7 Ingrid Dijkstra 
Groep 8; Nienke Eelkema 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Janneke Themmen, Doarpsbelang. 



14 

 

Avondvierdaagse 2017 

Van dinsdagavond 30 mei t/m vrijdagavond 2 juni jl. werd de jaarlijkse 
avondvierdaagse weer gehouden in Oosternijkerk. Vorig jaar was dit met 
een record aantal wandelaars van 162 een sportief succes. Toen werd 
de wens uitgesproken dat dit ook een traditie zou moeten worden, en wie 
had dat gedacht dat dit zou gaan lukken? Deze keer vonden zo’n 172 
wandelaars, groot en klein, de weg naar dorpshuis de Terp, om vanaf die 
plek aan de 5 of 10 kilometer tocht te beginnen.  
  
De wandelaars liepen 
vergezeld door het prachtige 
weer (de hele week!) over 
paden, wegen, langs sloten 
en weilanden en bij de 
controlepost kregen de 
deelnemers weer wat lekkers 
uitgedeeld door leden van het 
dorpsbelang. 
 
 
Dit jaar liepen de kleuters niet meer met hun juf mee op vrijdagavond en 
dat zorgde ervoor dat er nu meer ouders zelf met hun kind meeliepen. 
Op de laatste avond werden alle lopers bij de finish wederom verwelkomd 
door de drumband en 
stonden vele familieleden 
klaar met bloemen en 
diverse lekkernijen.  
 
Daarna op naar de Terp 
voor de laatste 
controlepost én natuurlijk 
de welverdiende medaille!   
    
Alle wandelaars en UDI bedankt en graag tot volgende jaar! 
 
Janneke Themmen 
Dorpsbelang.  
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CLUBKAMP JUNI 2017  

Het clubseizoen is weer afgelopen en wordt zoals altijd weer afgesloten 
met kamp, clubkamp!! In totaal waren er 15 jongeren mee. Dit jaar gingen 
we naar logeerboerderij WOUDA in Appelscha. Voor de leiding een plek 
met veel leuke herinneringen.   Grote slaapkamers, een grote keuken, 
een grote woonkamer, winkels dichtbij, bos dichtbij en het mooiste; een 
heel groot grasveld. 10 jaar geleden waren er van die ijzeren schommels, 
wipwappen en een kleine draaimolen. Dit is er dus nu nog steeds. Zelfs 
de TV die er 10 jaar geleden hing, hing er nog!! Best verouderd dus, maar 
dit zou de pret voor het weekend niet drukken. Het weer zou droog en 
zonnig zijn, dus heel veel waren we niet binnen.   
Vrijdagavond rond 18.00 uur verzamelen bij de terp, tútsje foar heit en 
mem en in de auto. Rond een uur of half 8 waren we in de boerderij en 
kon iedereen z’n plekje zoeken en installeren. De kamers waren vrij snel 
verdeeld en zelfs de bedden werden gelijk opgemaakt. Toen dit allemaal 
klaar was, hebben wij het thema van kamp verteld en uitgelegd en de 
teams laten maken, 2 teams. Het hele weekend stond  in teken van: WIE 
IS DE MOL!! Een tv-programma waar niets is wat het lijkt en je overal 
besodemieterd kan worden door DE MOL.  
Ze konden het hele weekend met spellen, punten en munten verdienen, 

de mol was degene die ervoor moest zorgen dat het team zo weinig 
mogelijk punten zou verdienen.  
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Op vrijdagavond is eigenlijk de vaste activiteit een DROPPING. Hiervoor 
moet het wel wat donker zijn, dus rond 10 uur ging de eerste groep in de 
auto en werd ergens uitgezet op een weg waar je 4 kanten op kon lopen, 
en maar 1 weg echt de kortste was en u hoeft niet te raden welke ze 
hebben genomen. Ze hadden allemaal een ei mee en geen van beide 
groepen hadden alle eieren nog heel. De mol heeft dus hier al z’n spel 
gespeeld. Bij terugkomst een broodje hamburger en wat drinken. Het 
werd een late avond en de jeugd zei dat ze maar 2 uurtjes hadden 
geslapen.  
 
Half 9 ontbijt en 10 uur kwam dominee langs. We hadden gevraagd of 
dominee ook iets wou doen in het thema van wie is de mol en er een 
spelelement in te brengen. Dominee is er creatief geweest en begon met 
een opwarmertje. Tsjoe tsjoe wah, tsjoe tsjoe wa, een dansje, zoek ‘m 
maar eens op op internet. De jeugd deed allemaal goed mee, nog beter 
dan de leiding. Later naar binnen en daar werd geluisterd naar een lied 
van stef bos; die duivel en god, waar ze goed op een bepaalde zin 
moesten letten.  De zin luidde: ‘’jij gaan nooit weet wie is wie, als jij niet 
goed kijk. Vervolgens moesten ze een zin ontcijferen. Hier kwam uit dat 
ze een envelop moesten zoeken. In deze envelop zaten een aantal 
woorden om een zin mee te maken. Niemand kon hier een zin uit vormen, 
later bleek dat er een woord teveel zat in de envelop en je er dus geen 
zin van kon vormen. De laatste opdracht was het maken van een 
toneelstuk van 5 minuten met opdrachten. Een voorwerp, een zin uit de 
bijbel en ieder een geheime opdracht. de toneelstukjes waren erg kort en 
leken niet helemaal tot hun recht te komen, maar dit kwam door de 
geheime opdrachten. Ze zaten elkaar allemaal tegen en waren het dus 

nooit eens met elkaar. De 
conclusie van deze 
opdrachten is geweest dat je 
niet te snel moet oordelen, en 
alles moet weten, voordat je 
een oordeel over iemand kunt 
hebben. Als je goed kijkt en 
de moeite ervoor neemt, zie 
je de echte mens en kan je de 
nabijheid van god voelen.  
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Wie is de mol, ging verder en nu deden 
we een spel met een touw. De jeugd 
moest weer in twee groepen en ze 
moesten het touw met z’n allen vast 
pakken. Ze kregen een voorbeeld van 
een knoop die ze moesten maken, een 
platte knoop. Dit lijkt eenvoudig maar 
als je met z’n 9en een touw vast hebt, 
moet je er overheen, onderdoor, 
tussendoor, achterlangs.. etc. het 
leverde veel hilariteit op maar groep 1 
had uiteindelijk de knoop het snelste 
klaar en verdiende munten. Lunch was 
tosti!!  
En daarna Appelscha in! Dit kunnen 
we de jeugd niet ontnemen, want er 
moet natuurlijk snoep, drinken en 
koekjes worden gehaald om de 
tweede nacht door te komen. Rond 3 
uur was iedereen terug en was 
dominee ondertussen, na een 
waterballonnen gevecht met leiding 
onderling, naar huis gegaan. Deze waterballonnen hadden we gevuld 
voor het volgende spel. De jeugd was bekaf en had nergens meer zin in. 
Na enig gestommel en geklier hadden we de jeugd toch zover. Allemaal 
met een gezicht alsof er spoken op de kamer waren gezien, maar…. 1 
drup water had ze geraakt en ze waren los!! Wat een fanatiekelingen. Ze 
moesten water met een lekke fles boven het hoofd doorgeven en aan de 
andere kant in een emmer legen. Wat een LOL! Iedereen zeik nat maar 
dat was geen probleem. Overgooien met waterballonnen en gewone 
ballonnen gevuld met water was ook leuk. De overgebleven 
waterballonnen mochten ze mee gooien, maar het was in een mum een 
heel water ballet. Anne Wieb werd goed te grazen genomen door de 
jeugd! Allemaal douchen, nog even volleyballen, touwtje springen, 
voetballen en het bos in en het avondeten was klaar. Met dank aan 
Sietske en Henke die lang bezig zijn geweest met het voorbereiden. 
Bestelling opnemen, bestelling doorbellen en bestelling ophalen. Patat!! 
Gaat er altijd in.  



18 

 

’s Avonds nog 
weinig op het 
programma. 
Een aantal 
jongens zijn in 
het bos gaan 
zoeken om hout 
voor het 
kampvuur en 
rond een uur of 
half 10 hebben 
we het vuur 
aangestoken. 
Een andere 
groep had 
genoeg hout 
mee genomen, dus we konden branden tot laat in de nacht. Muziek box 
erbij, wat eten, wat drinken, en relaxen!! Weer ging de jeugd niet slapen. 
Rond een uur of 11 zaten alleen de jongsten van de club er nog, de rest 
was al lang naar de kamer gegaan om daar te keten met z’n allen. Dit 
heeft tot een uur of 4 geduurd. De leiding is gaan slapen en heeft de 
jeugd half 9 wakker gemaakt met pannendeksels en keiharde muziek van 
Jochem Meijer, WAKKER WORDEN, WAKKER WORDEN. Dit duurde 
alsnog eventjes. Inpakken, buiten ontbijten en opruimen met z’n allen. Er 
is het hele weekend goed mee geholpen met corvee en ook 
zondagochtend heeft iedereen z’n bijdrage gehad. De uitslag van het 
WIE IS DE MOL spel is nog geweest. Groep 1 had gewonnen, en dus 
had de mol in deze groep, Atze Jacob, verloren, want ze hadden hem 
door. De beste mol van het weekend was Jurjen Kuilboer. Groep 1 heeft 
een bak ijs gekregen en Jurjen van groep 2. Maar natuurlijk werd alles 
eerlijk verdeeld en hebben ze lekker met z’n allen lopen scheppen in de 
bakken.  
Hiermee hebben we het clubseizoen van 2017 afgesloten met een 
gezellig weekend met mooi weer, leuke activiteiten en een enthousiaste 
groep jongeren.  
Dank jullie wel voor het leuke seizoen en clubweekend, jeugd!!! 
 
Groeten  
Sietske, Geert, Anne Wieb, Joanne, Henke & Remco 
 



19 

 

 

De wjûkken û tslaan 

 
Beste Dorpsgenoten, 
 
Mijn naam is Jacob Schroor ik ben 25 jaar oud, de jongste zoon van 
Thomas en Margreet. De titel van het rubriek ‘De Wjukken útslaan’ vind 
ik ontzettend mooi en zeer toepasselijk, dit is wat ik ook letterlijk en 
figuurlijk heb gedaan. Aan het einde van 2013 ben ik verhuisd naar 
Castricum in Noord-Holland en na een 
jaar hier te hebben gewoond is mij een 
baan aangeboden in Duitsland.  
 
Voor mij is het grote avontuur 
begonnen in januari 2012. Na een 
reeks selectierondes succesvol te 
hebben doorstaan ben ik begonnen 
aan de opleiding tot verkeersvlieger 
aan de Dutch Flight Academy te Eelde.  
 
Op het moment dat ik begon aan de 
opleiding, bevond ik me in een 
moeilijke tijd. Er heerste veel 
werkloosheid onder piloten en er 
bestond een kans dat het vinden van 
een baan wellicht meer dan tien jaar 
kon duren of zelfs helemaal niet. Ik liet 
me hier niet door tegenhouden en ben 
na goed voorbereiden er vol voor 
gegaan. Nadat ik een lening bij de 
Rabobank heb moeten afsluiten, kon ik 
beginnen. Tijdens de opleiding heb ik veel examens in een korte tijd 
moeten afleggen, zowel praktijk als theorie en dat maakt de opleiding juist 
zo veeleisend en moeilijk. De theorie werd gecombineerd met de praktijk 
wat een goede leeromgeving tot stand bracht.  
Met de praktijk ben ik begonnen op een eenmotorig lesvliegtuig, deze 
fase van de opleiding was het gaafst en leukste van allemaal.  
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Je leert in deze fase de beginselen van vliegen en na verloop van tijd 
wordt er van je geëist dat je vluchten in je eentje volbrengt. Vanaf 
Groningen Airport Eelde vlogen we veel naar Duitse bestemmingen en 
persoonlijk vond ik de Duitse Waddeneilanden altijd het mooist. Nadat 
deze fase was afgesloten was ik ook klaar met de theorie en vervolgens 
begon het belangrijkste onderdeel van je hele studie, het vliegen op 
instrumenten. Dit houdt in dat we, in tegenstelling tot de eerste 
praktijkfase waarbij je leert navigeren door juist naar buiten te kijken en 

aanknopingspunten op de 
grond probeert te vinden, 
nu navigeren door alleen 
naar ‘binnen’ te kijken 
zoals dat in de luchtvaart 
word genoemd. Dit is het 
vliegen zoals iedere piloot 
in een verkeersvliegtuig 
vliegt, voor ons het echte 
werk, waar we ook erg 
naar uitkeken. Nadat ook 
deze fase was afgesloten 
heb ik nog cursussen 
moeten volgen in een 
simulator en in november 
2013 ben ik officieel 
afgestudeerd.  
 
Mijn studietijd was een 
ontzettend mooie tijd.  Alle 
studenten waren met 
elkaar verbonden en het 
voelde voor iedereen als 

een grote familie. Op de luchthaven van Eelde hadden we een eigen bar 
en hier waren we na een lange studiedag dan ook vaak te vinden. 
Groningen is de dichtstbijzijnde stad en hier gingen we dan ook vaak s 
’avonds uit. Na het afstuderen ben ik verhuisd naar Castricum om hier te 
kunnen werken voor KLM. Na een jaar hier te hebben gewerkt als 
grondpersoneel is mij een baan aangeboden voor de Duitse 
vliegmaatschappij Germania Airlines, waar ik momenteel twee jaar werk 
als copiloot. Tot alle verwachtingen in heb ik relatief snel een baan 
kunnen vinden die aansluit met mijn opleiding.  
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Wat ik juist zo leuk aan mijn beroep vind is dat ik door heel Europa vlieg 
en ’s avonds weer in mijn eigen bed kan kruipen. Ik heb hele leuke en 
gezellige collega’s en het is heel erg prettig om de bijna altijd vrolijke 
passagiers naar hun vakantiebestemming te vliegen. Het nadeel van mijn 
beroep is dat we vaak na de landing ook direct weer terug vliegen naar 
Duitsland, waardoor we niet in de gelegenheid zijn om het gebied of de 
bestemming te bezoeken. Het liefst vlieg ik naar Palma de Mallorca en 
Burgas, bij de jongeren bekend als Sunny Beach. Deze vluchten zijn vrij 
kort, hierdoor heb je ‘s middags bij aankomst in Bremen nog veel tijd over. 
Vanaf het begin van mijn carrière bij Germania ben ik gestationeerd in 
Bremen, waar ik met veel plezier woon. In mijn vrije tijd spreek ik vaak af 
met vrienden en collega’s en daarnaast doe ik graag aan sport waaronder 
hardlopen en fietsen.  
 
Wat ik mis aan Oosternijkerk is het voetbal. Ik ben op vroege leeftijd 
begonnen met voetballen bij Ropta Boys en heb dat zo lang mogelijk vol 
proberen te houden. Helaas is teamsport en mijn werk moeilijk te 
combineren, omdat ik op onregelmatige tijden moet werken. Wat ik heel 
prettig vind als ik weer terug kom in het dorp is de rust in vergelijking met 
de stad. Af en toe is het heel aangenaam om uit de drukte te zijn. Ook 
kan ik me heel goed vinden in wat Sanne Dijkstra in een van de 
voorgaande rubrieken heeft geschreven over het ons-kent-ons wat een 
vertrouwd gevoel geeft. Wel moet ik zeggen dat de mensen hier in 
Bremen heel vriendelijk en open zijn en dat het hier fijn en prettig wonen 
is.  
 
Ik hoop dat ik jullie met dit verhaal duidelijk heb kunnen maken hoe het 
nu met me gaat en misschien zien we elkaar in Oosternijkerk. 
 
Groeten, Jacob 
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Bêste lêzers, 
 
Foar de feroaring dit kear in stikje fan de ponghâlder. Dat wie net spesifyk 
sa betocht, mar no at ik dochs oan it skriuwen bin, wol ik graach elkenien 
die't ús stipe hat by ús jierlikse slúfkes-aksje fan herte tank sizze foar 
jimme bydrage. Mei de opbringst kinne wy wer prachtige dingen dwaan, 
bygelyks ynvestearje yn ynstruminten of nije muzyk, mar ek yn optredens 
en konserten. Sa ha wy foar dit jier in doarpskonsert op tou set, wêrby at 
wy gearwurkje sille mei in oare brassband. De Bazuin A út Oentsjerk sil 
op sneontejûn 8 july tegearre mei ús in moai programma foar jimme 
fersoargje. Dizze brassband spilet yn de kampioensdivyzje, sis mar de 
eredivyzje ûnder de brassbands. Ek foar ús sil it dus in ynspirearjende 
jûn wurde. Set it mar fêst yn jim aginda. 
 
Mar foardat it safier is, sille wy op sneontemoarn 24 juny earst noch 
meidwaan oan it Simmerfestival yn Doezum. Dit is in konkoers, wer at wy 
in heal oere muzyk fersoargje meie. Wy meie sels de stikken útsykje, at 
der mar in grut wurk, in solo, in mars en in koraal tusken sitte. 
 
It koraal wat wy der spylje ha jim yn de Pinkstertsjinst al efkes belústerje 
kinnen. Op snein 5 juny mochten wy dizze tsjinst foarsjen fan de muzikale 
begelieding. Nettsjinsteande dat de stroom út foel ûnder de segen, koene 
we dochs fol enerzjy de tsjerke út mei in knallende útsmiter. 
 
De ôfrûne tiid ha wy ek noch wat oare dingen dien. Sa ha we op 
Keningsdei it tradisjonele ‘rûntsje om ‘e Buorren’ west, tegearre mei de 
drumband. It wie wol wat kâld en driigjend waar, mar lokkich ha wy it 
droech hâlden en stie der nei de tiid foar eltsenien in lekker bakje kofje of 
tee mei gebak yn it Doarpshûs klear. 
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Op 19 maaie ha wy op de Foekesjoerdsskoalle west foar ús jierlikse 
learlingenprojekt. Mei dit projekt wolle wy de bern graach entûsjast 
meitsje foar de muzyk en ûntdekke litte hoe aardich at it is om sels in 
ynstrumint te bespyljen. De bern út groep 5 en 6 koene kennis meitsje 
mei ús blaasynstruminten, wer at ús dosint Paulus de Jong ferskate 
dingen oer fertelt hat, mar ek mei it drumstel, wêrop at ús slachwurker 
(en jeugdkoördinator) Jeroen Helder in demonstraasje fersoarge. De 
bern mochten de ynstruminten fansels ek efkes útprobearje en dat gie de 
measten al hiel aardich ôf. De bern kin harren oanmelde foar gratis 
proeflessen, op sawol slachwurk as blaasynstruminten, by Jeroen 
Helder. Lêze jo dit no en bin jo ek wol nijsgjirrich nei wat in brassband no 
eins docht, hokker ynstruminten at der binne en at jo der ek talint foar ha? 
Ha jo bern yn in oare groep, of bin jo ferjitten om jo bern oan te melden? 
Ek mei in oare leeftiid, sis mar fan 8 oant 80 jier, binne jo fansels altyd 
wolkom om ris by ús op de repetysje te sjen, of ek in proefles te folgjen. 
Jeroen is berikber op tillefoannûmer 06-11656327 of fia it mailadres 
jeroenhelder@hotmail.com. 
Noch in lyts fersyk oer it âld papier. Wy bin tige wiis mei it âld papier wat 
jimme by 'ús kontener' bringe. Mar wy bin ek tige wiis mei it plakje wat 
de kontener hat by de famylje Koudenburg oan de Lyts Ein. No bart it wol 
ris dat de kontener fol sit. Wy probearje dit sa goed mooglik yn de gaten 
te hâlden en op tiid in nije, lege kontener te bestellen. It duorret allinne 
bytiden in pear dagen foardat der in nije kontener brocht wurde kin troch 
Omrin. Wolle jo it papier dan net bûten del sette, mar noch efkes bewarje? 
Foaral mei wiet of wynderich waar wurd it oars in brol op it hiem fan de 
famylje Koudenburg en yn ús doarp. Tige tank foar jo meiwurking.  
 
In muzikale groetnis,  
 
Geartsje Weidenaar 
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Ons eerste optreden afgelopen jaar stond gepland op 23 september in 
Dongeraheem te Dokkum. Onze dirigent Henry Pickeé en Jannie Faber 
hadden hiervoor op zeer korte termijn een mooi programma 
samengesteld. We kunnen mede hierdoor terugzien op een geslaagd 
optreden. 
 
Op zendingszondag 6 november werkten we mee aan een kerkdienst in 
de Rehoboth kerk te Metslawier. Sinds enige jaren versterkt een aantal 
dames uit Metslawier ons koor. Mevrouw Alie Popkema, die ook zitting 
heeft in de zendingscommissie te Metslawier, heeft in overleg met onze 
dirigent en schilder Jan Kooistra de liederen uitgezocht. De liederen 
sloten aan bij het verhaal van schilder Jan Kooistra. Hij vertelde over het 
leven van Jezus aan de hand zijn schilderijen die als reproducties voor in 
de kerk waren ten toongesteld. De echte werken komen binnenkort in de 
Sint Bonifatius kerk te Dokkum. 
Traditiegetrouw werken we ieder jaar mee aan de kerstnachtdienst in de 
Sint-Ceciliakerk. Ook dit jaar mochten we zingen over de blijde 
boodschap van de geboorte van Jezus. De dienst stond onder leiding van 
ds. Van Wieren.  
 
Twee achtereenvolgende zondagen, op 5 en 12 maart, verzorgden we 
als koor een gehele kerkdienst. Op 5 maart was dit te 
Paesens/Moddergat in de voormalige hervormde kerk. Het koor zong 
onder andere; Santo, Santo, (Heilig heilig) en God fan fier en hein ús Heit. 
Ook zongen we met de gemeente samen “Ik wil zingen van mijn Heiland”. 
Uit ons koor wordt regelmatig een zangtrio samengesteld bestaand uit 
Jannie Faber, Bote Holwerda en de dirigent Henry Pickée. Ook tijdens 
bovengenoemde kerkdienst zongen ze een aantal fraaie liederen. De 
algehele leiding tijdens de kerkdienst was in handen van Tettie 
Stiemsma-Walda uit Lioessens. Sinds 6 jaar lid van ons koor. Op 12 
maart, de zondag daarna werd dit programma nog een keer uitgevoerd 
voor de gemeente van Nes/Wierum. De kerkdienst was nu in de 
voormalige hervormde kerk te Wierum. De algehele leiding was deze 
morgen in handen van Jannie Weidenaar-Jongeling. 
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De repetities gingen dit jaar door tot de eerste week van mei. Op 23 mei 
volgde de jaarvergadering met daaraan vastgekoppeld een gezellige 
avond met een heerlijk buffet.  
 
Jubileum  
Tijdens deze avond werd één van onze tenoren, Bote Holwerda 
gehuldigd voor 40 jaar trouw lidmaatschap. Voorzitter Theunis Faber 
kenschetste Bote als een betrokken persoon die behalve zanglid ook nog 
zorgt voor muzikale ondersteuning van het koor. Als organist begeleidt 
hij vaak bij optredens of soms fungeert deze muzikale duizenpoot als 
dirigent. In het bijzijn van het gezin Holwerda werden hem, door 
bestuurslid Gerda de Jong, een oorkonde en een fraai bos bloemen 
aangeboden.   

 
Gast repetitie 
Het jaar is weer omgevlogen. We hebben een fijne groep mensen die 
graag met elkaar zingen onder de bezielende leiding van onze 
sympathieke dirigent Henry Pickée uit Nes. Twee dames kwamen 
afgelopen jaar ons koor versterken. Marijke Braaksma en Joke van 
Oldenborgh uit Nes. Graag zouden we nog enige bassen en alten aan 
ons koor toevoegen maar natuurlijk zijn ook sopranen en tenoren gewild. 
Bij deze ook een oproep aan u die dit leest. Van harte welkom op dinsdag 
5 september D.V. om als gast een repetitie bij te wonen.  
Graag willen wij als koor ook weer in het nieuwe seizoen onze naam eer 
aandoen: ‘Sjong de Heare’! 
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P.S. De anjercollecte heeft in Oosternijkerk en Metslawier respectievelijk 
€ 465.00 en € 365.00 opgebracht met dank aan de collectanten. 
 
Het bestuur 
 
 
 

UITNODIGING PRESENTATIE OPENBAAR VERVOER  
In december 2016 zijn alle dorpsbewoners uitgenodigd om de enquête 
over het openbaar vervoer in ons dorp en de dorpen rondom ons in te 
vullen. Dit was een enquête gehouden door Partoer in opdracht van de 
provincie. 
Naderhand  zijn er met een aantal dorpsbewoners nog verdiepende 
gesprekken gevoerd om het onderzoek naar het openbaar vervoer in 
onze dorpen af te ronden. 
De resultaten van dit onderzoek zijn inmiddels klaar.  
Het partoer wil deze resultaten in het 
algemeen en specifiek voor 
Oosternijkerk aan Oosternijkerk 
presenteren op dinsdag 27 juni a.s. om 
19.30 uur in Dorpshuis de Terp. 
Namens Partoer wordt iedereen die hier belang bij heeft, zoals mensen 
die gebruik maken van openbaar vervoer en inwoners die de enquête 
hebben ingevuld uitgenodigd voor deze presentatie. 
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Bûrenhûlpdienst 

In Oosternijkerk staat de Burenhulpdienst tot uw beschikking.  
De Burenhulpdienst is opgezet in samenwerking met Dorpsbelang 
Oosternijkerk en Stichting Welzijn het Bolwerk. Vanuit het dorp worden 
vrijwilligers en vragers met elkaar worden verbonden door de 
burenhulpcoördinator, in Oosternijkerk is dit: Antje Kuiper  
 
Wat houdt de burenhulpdienst in? 
De hulpdienst is een organisatie bestaande uit vrijwilligers. Zij helpen een 
handje waar dat nodig is, als andere hulp op een andere manier (nog) niet 
mogelijk of nog niet beschikbaar is. Het is een georganiseerde vorm van 
burenhulp. 
 
Voor wie is de burenhulpdienst? 
De burenhulpdienst Oosternijkerk is er voor alle inwoners, oud of jong, die 
tijdelijk hulp nodig hebben. Als u door ziekte, handicap of ouderdom bepaalde 
dingen niet meer zelf kunt is het mogelijk om een beroep te doen op de 
Burenhulpdienst. 
 
Wat doen we? 
De hulp kan inhouden: 
Vervoer en begeleiding Ondersteuning bij boodschappen 
Hulp in de tuin 
Kleine klusjes/reparaties in en om het huis  
Uitlaten/oppassen huisdieren  
De hulp die geboden wordt is gratis.  
Alleen de kosten die de vrijwilliger moet maken, moeten worden vergoed 
(kosten voor vervoer, materiaalkosten tijdens het klussen etc.). 
 
Hoe schakelt u de burenhulp in? 
Voor meer informatie of vragen over de burenhulpdienst, kunt u rechtstreeks 
contact opnemen met de burenhulpcoördinator Antje Kuiper 
Telefoonnummer: 241384 Mailadres: info@rijschoolkuiper.nl 
 
Kunt u bij de burenhulpdienst niet terecht of blijft u met vragen zitten? 
Dan kunt u contact opnemen met Stichting Welzijn het Bolwerk: 
Bezoekadres: Zuiderschans 10, 9101 PZ te Dokkum, tel. 0519 – 292223 
Op werkdagen open van 9:00 – 12:30.  
www.het-bolwerk.eu 
 

 

http://www.het-bolwerk.eu/
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Een tijdje geleden zijn de kinderen tijdens de gymles gestart met het 
oefenen voor het Minion’s of Frozen beweegdiploma.  
Elke les werd er één basisvaardigheid 'getoetst' en werd er gekeken of 
het kind deze goed uit kon voeren en een krulletje had verdiend.  
De kinderen kregen elke les tijd om te oefenen, ook voor oefeningen die 
eerder al afgevinkt konden worden en die ze nog moeilijk vonden. 
Woensdag 21 juni was de uitreiking van de diploma’s. In de volgende 
doarpsskille meer hierover. 
 
Nog een aantal weken en dan is het alweer zomervakantie! 
We sluiten dit gymseizoen af op:  WOENSDAG 19 JULI 
Iedereen heeft op de normale tijden gymles, en er zal een verrassing zijn! 
 
Nog belangrijk om te melden! 
Afmelden voor de gym kan 2x per jaar, voor 1 januari en voor 1 juli.  
 
Bodymove 

Donderdag 11 mei was de laatste keer bodymove van het seizoen. De 
laaste avond werd afgesloten met een gezellige nazit met koffie/thee en 
wat lekkers. In september starten we weer met de bodymove en 
organiseren we ook weer een open les. Hierover later meer. 
 
Check ook ons Facebookpagina, Sport Staalt Spieren Oosternijkerk 
Hier staan foto’s en het laatste nieuws op. 
 
Een sportieve groet namens, 
het bestuur van gymnastiekvereniging S.S.S. 
Janny Kuipers, voorzitster tel: 241938 
Aukje Weidenaar, secretaresse tel: 720306 
Aaltsje Meirink, penningmeester tel: 241419 
Jolanda Hoogterp, bestuurslid tel: 06-51547376 
Froukje Wiersma,  bestuurslid tel: 241866 
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25 jier lyn yn  
de Doarpsskille 

 
 

REISVERSLAG VAN CLUB 12 T/M 16 JAAR. 

 

Vrijdag 17 april. 

We vertrokken om vijf over acht uit Oosternijkerk. Na een 

reisverslag, dat tot dan toe geheim was gehouden, gingen we 

richting Broek op Lange Dijk. Daar aangekomen, gingen we 

eerst koffiedrinken, waarna we de gelegenheid hadden om de 

veiling te bezichtigen. Ook hebben we mee kunnen doen aan 

het veilen van groenten en fruit. Hier werden drie kopen 

gedaan, zelfs boven de inzet van de veilingmeesteres, maar 

het merendeel zat eronder.  

Het was ondertussen 11.15 uur. Een half uur eerder dan 

gepland gingen we richting Schiphol. Weer in de bus was het 

lekker warm, want het was koud op de veiling. Voor we naar 

Schiphol gingen, zijn we nog bij de Hoogovens geweest, 

waarna we doorgingen naar Schiphol. Om 12.30 uur arriveerden 

we hier. We zijn er 2 uur geweest en het was heel 

interessant. Om 14.30 uur zijn we naar Amsterdam gegaan voor 

een rondvaart. Daar het nogal druk was in de stad, hadden 

we wat vertraging opgelopen, maar het was uiteindelijk toch 

een hele ervaring Amsterdam vanaf een boot te bekijken. De 

rondvaart duurde een uur, maar met alle vertraging in de 

stad was het inmiddels 16.30 uur geworden. Maar met de goede 

medewerking van de chauffeur zijn we nog naar De Dam geweest. 

Hier was het kermis en een ieder kon er nog een hap en een 

sap kopen. 

Toch was de vreugde maar van korte duur, want om 17.30 uur 

gingen we weer richting Friesland. On ongeveer 19.00 uur 

kwamen we in Bolsward aan voor het diner. Dit was zeer goed. 

Na heerlijk te hebben zitten eten, was het inmiddels 20.30 

uur en tijd om naar Oosternijkerk te gaan. Om 21.30 uur 

leverde chauffeur De Jong van Damwoude ons af in 

Oosternijkerk en zo kunnen we terugzien op een geslaagde 

dag. Toch had het weer wat beter gekund. 

        J. de Jong    
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Reiske 65-plûssers 

Uitstapje 65-plussers Oosternijkerk 
 
De laatste bustocht was al heel wat jaren geleden en dat was een goede 
reden voor ons om daar verandering in te brengen. Ook omdat het 
Dorpsbelang bereid was het evenement financieel te steunen, konden de 
plannen uiteindelijk worden uitgevoerd. 
 
Elke 65-plusser in Oosternijkerk kreeg daarom een uitnodiging om op 
vrijdag 12 mei met de bus naar de kop van Overijssel af te reizen en 
middels een boottocht het natuurgebied de Weerribben te bewonderen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er werd massaal aan deze uitnodiging gehoor gegeven en samen met 
de organisatie, die ook als begeleiders meegingen, was de bus helemaal 
vol. Age de Jong was gevraagd om alles te filmen deze dag en deed dat 
als een volleerd cameraman.  
 
Ossenzijl was de plaats waar men aan boord kon gaan, maar eerst was 
er aan wal nog tijd voor een bakje koffie of thee met gebak. Daarna kon 
men aan boord en begon de rondvaart door de watergangen van dit 
unieke natuurgebied.   
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De schipper 
vertelde als een 
ware komiek de 
bijzonderheden 
van de riet- en 
hooilanden en de 
moerasbossen 
waar grote 
aantallen reeën en 
andere dieren zich 
schuilhouden. Na 
ongeveer 
anderhalf uur 
kwam aan deze 
tocht een einde. 
Met vele mooie 
indrukken en vermoeide lachspieren kon een ieder weer plaatsnemen in 
de bus en ging de reis weer terug naar het hoge Noorden.  
 
In dorpshuis de Terp vond de afsluiting van deze gezellige middag plaats 
en kreeg men als eerste een consumptie aangeboden door het dorpshuis 
zelf. Daarna kon er opgeschept worden van het heerlijke Chinese buffet 
en werd er met z’n allen nog gezellig gegeten en gedronken. Na afloop 
werden er nog enkele woorden van dank uitgesproken en trok men de 
conclusie, dat zo’n uitstapje voor de 65-plussers niet weer zo lang op zich 
moet laten wachten.  
 
Namens Dorpsbelang, Oars Aktyf en Mei Elkoar Ûnderweis, 
 
Janneke Themmen 
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Hoe is it no mei? 

Hallo allemaal! 
Ik kreeg een mailtje met de vraag of ik iets wou schrijven voor “hoe is it 
no mei”  
Daar kon ik natuurlijk geen nee op zeggen. 
Waar zal ik beginnen. 
Ik ben Ytje Hoekstra.   
Dochter van Jan en Wieke 
Hoekstra en zus van 
Andries. 
Ik woonde op de Grienewei. 
Na de basisschool en 
voortgezet onderwijs heb ik 
gekozen om een opleiding 
facilitaire dienstverlening te 
doen in Leeuwarden. Na het 
behalen van mijn diploma 
heb ik een tijdje gewerkt in 
de keuken van ziekenhuis 
“de Sionsberg” 
Toch wilde ik wat anders. En dat werd de landmacht. 

 
In november 1999 was het dan zo ver. 
Mijn avontuur bij de landmacht begon. 
Eerst 3 maanden de AMO (Algemene 
Militaire Opleiding) in Ermelo op de Jan 
van Schaffelaer kazerne. Helaas ging 
dit niet zonder slag of stoot. 
Ik kreeg scheenbeenvliesontsteking 
door het dragen van kisten (militaire 
schoen) en moest hierdoor een maand 
naar het herstel peloton. 
Daarna ben ik voor de operationele 
module (terrein rijden) op een MB 
(Mercedes Benz) naar Venlo gegaan.   
Aansluitend kreeg ik de opleiding 
vrachtauto (4 en 10 ton) in Veldhoven. 
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Voor mijn functie opleiding moest ik naar Hilversum (Hollandse Rading) 
Hier werd ik opgeleid tot PTLS-er (Primary Trauma Life Support). 
Een uitgebreide EHBO opleiding wat meer gericht is op wonden die voor 
kunnen komen in oorlogsgebied. 
Na alle benodigde opleidingen te hebben 
gehaald werd ik geplaatst bij MOGOS ( MObiel 
Geneeskundig Operatiekamer 
Systeem). Dit was ook in Ermelo, Generaal 
Spoor kazerne. 
MOGOS is een veldhospitaal dat in zeer korte 
tijd, overal ter wereld ingezet kan worden. 
Het bestaat uit 13 gekoppelde containers met 
onder andere 2 operatiekamers, 2 intensive 
care's en een röntgen. 
Bij de in en uitgang van de MOGOS containers 
staan tenten voor de voor en nazorg van een 
operatie. Dit was mijn afdeling. 
Daarnaast was ik chauffeur op een DAF YAZ 
2300 (10 tonner). 
Ik besloot om binnen de landmacht een 
opleiding tot doktersassistent te doen. 
Op dat moment zochten ze nog een assistent 
op het gezondheidscentrum in Ermelo en zo 
ben ik daar terecht gekomen. 
Nog steeds militair maar niet meer in het 
groen. Op het gezondheidscentrum worden 
alle militairen behandeld die dat nodig hebben. 
Het is een huisartsenpraktijk maar dan alleen voor militairen. 
Ook verzorgde ik samen met mijn collega's de vaccinaties voor de AMO 
leerlingen.  
De laatste 2 jaar bij defensie heb ik gewerkt op het gezondheidscentrum 
in Garderen (Generaal Majoor Koot kazerne). 
Ondertussen had ik ook mijn apothekersassistent diploma op zak. 
Omdat er bij de landmacht werd gereorganiseerd, heb ik er voor gekozen 
om een baan te zoeken in de burgermaatschappij. 
In Februari 2007 ben ik gaan werken als apothekersassistent in 
Zeewolde. Helaas is in de afgelopen jaren heel veel veranderd in de 
wereld van de apotheek. 
Dit heeft mij doen besluiten een open sollicitatie te sturen naar ACE 
pharmaceuticals. 



34 

 

ACE pharmaceuticals richt zich op geneesmiddelen met een medische 
noodzaak. 
Sinds 2015 ben ik daar aangenomen op de afdeling ACE apotheek. 
Wij leveren niet geregistreerde geneesmiddelen aan apotheken, 
ziekenhuisapotheken en poli-apotheken. 
Ik heb het erg naar mijn zin bij mijn huidige werkgever. 
 
Inmiddels woon ik sinds 2003 samen met mijn man en hond in Zeewolde. 
Dit doen wij met veel plezier. 
Om op de hoogte te blijven van de activiteiten in Oosternijkerk, nemen 
Heit en Mem als ze op visite komen de doarpskille mee. Dit lees ik met 
veel plezier. 
Mei groetnis út Zeewolde en oan’t sjen! 
 
Ytje Hoekstra 
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Peuterspeelzaal " De Bernejister" uit Oosternijkerk. 
 
In de vorige “Skille” vermelden wij al dat de peuters bezig waren met het 
thema “alles groeit”. Iedereen groeit. De bomen, bloemen, beestjes en 
zelfs de peuters. In de lente komt ook alles tot groei. De tijd van de 
lammetjes. Alle groepen gingen naar boer Wiebe Westra om daar de 
kleine lammetjes te bewonderen en lekker in de schuur spelen. Zoals 
altijd weer 1 groot feest! Bedankt boer Wiebe! 
 

    
 
In groep 2 stond een aantal weken een echte broedmachine waar 
uiteindelijk 6 kleine kuikentjes uit kwamen. De peuters mochten zo nu en 
dan even op kraambezoek en de kuikentjes vasthouden. Toen de 
meivakantie was begonnen zijn ook de kuikentjes naar een nieuw adres 
verhuisd zodat er daar goed op hun gepast kan worden.  
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Na de meivakantie hebben de peuters hun moeders met een prachtig 
moederdagboeket verrast. En tijdens het schrijven van dit stukje zullen 
ze ongetwijfeld ook bezig zijn om de heiten te verrassen met een prachtig 
vaderdaggeschenk.  Zo gaan we langzaamaan weer richting de 
zomervakantie. De tijd om te genieten van elkaar en het mooie weer en 
lekker niets doen…. Na de zomervakantie zullen er ongetwijfeld peuters 
naar groep 1 gaan. En komen er weer nieuwe peuters bij de juffen. 
Gelukkig blijft er nog voldoende beweging in zitten. 
 
Binnen de oudercommissie is ook het één en ander veranderd. Wij 
hebben wat informatie voor u op een rij gezet.  
 
Oudercommissie 
Door de overname van Stichting Peuterspeelzalen Dongeradeel (SPD) 
naar Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) en door wetswijzigingen is 
er veel veranderd voor De Bernejister. 
Zo is De Bernejister geen peuterschool meer, maar een voorschoolse 
kinderopvang geworden en begeleiden 2 gediplomeerden de groep. 
Kortom veel veranderingen. 
Ook de oudercommissie komt niet onder deze veranderingen uit. Al jaren 
is er, achter de schermen, een oudercommissie actief. Door alle 
veranderingen zal de oudercommissie meer op de voorkant gaan treden. 
Want de oudercommissie heeft als doel namens de ouders te 
participeren in het beleid van De Bernejister door een goede invulling te 
geven aan de adviesrechten om op deze wijze de kwaliteit van de opvang 



37 

 

te waarborgen of te verbeteren. Dit betekent dat de oudercommissie 
aanspreekpunt is voor de ouders.  
 

De oudercommissie bestaat uit de volgende leden: 
Aaltsje Meirink  voorzitter 
Griettina Jongeling  schrijfster stukken dorpskranten 
Jolanda Hoogterp  secretaresse 
Rosanna Visser  algemeen lid 
 

Naast de oudercommissie wordt geprobeerd om een Centrale 
oudercommissie (COC) in het leven te roepen. Hierin zullen leden van de 
oudercommissie van verschillende voorschoolse kinderopvang zitting 
hebben. Het doel van de COC is te participeren in het algemene beleid 
van de SKF door een goede invulling te geven aan de door de 
verschillende oudercommissies gemachtigde onderwerpen om op deze 
wijze de kwaliteit van de opvang te waarborgen of te verbeteren. Zolang 
de COC nog niet op volledige sterkte is, neemt de SKF rechtstreeks de 
adviezen van de oudercommissies over zonder tussenkomst van de 
COC. 
 

Mochten ouders geïnteresseerd zijn in de adviesaanvragen of wat meer 
over De Bernejister / SKF willen weten, dan kunnen zij de rode LEESMAP 
VOOR OUDERS inzien. Deze map staat in de hal in de vensterbank van 
het hoge raam naast de deur. 
In deze map zitten ook de gegevens die de GGD nodig acht voor “de 
Bernejister.” 
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, aarzel dan niet, maar neem dan 
contact op met een van de oudercommissieleden. 
 
Wilt u uw peuter opgeven, 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 
natuurlijk ook terecht bij juf Afke Jongeling 0519- 241918 of 06-29525478 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 natuurlijk van 
harte welkom!!!  

http://www.kinderopvangfriesland.nl/
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Ropta Boys  

 
 

 
Het voetbalseizoen is alweer afgelopen. Er is in deze tweede 
seizoenshelft veel gebeurd en we zijn nu weer aangekomen bij de tijd 
van successen en teleurstellingen. We hebben er bij Ropta Boys weer 
een aantal kampioenen bij waar we natuurlijk trots op zijn!  
 
Eerste elftal 
Na een enigszins teleurstellende tweede seizoenshelft is de ploeg van 
Dick Groen op de vijfde plaats in de competitie geëindigd. Helaas is het 
dus niet gelukt om nacompetitie te halen. Volgend jaar staat er met 
Wietze van der Veen een nieuwe trainer voor de groep. Tijdens de laatste 
competitiewedstrijd werd Dick dan ook bedankt voor zijn diensten en veel 
succes gewenst bij zijn nieuwe club twijzel. Met Wietze als nieuwe trainer 
en enkele nieuwe spelers hoopt de club volgend jaar wel een gooi te doen 
naar de nacompetitie.  
 
Kampioenen 
Ook dit jaar heeft de club een aantal kampioenen onder de verschillende 
teams.  
Zo werd de JO9-3 kampioen. Een leuke prestatie van deze ploeg! De 
pupillen in deze categorie kunnen alleen dit jaar nog kampioen worden 
ivm de veranderde opzet voor het jeugdvoetbal. Daarom is het natuurlijk 
extra leuk voor dit jonge ploegje om dit mee te maken.  
Ook de MO15-1 werd kampioen. Dit meisjes team wist op eigen veld van 
een concurrent te winnen en ook de laatst overgebleven concurrent 
verloor haar wedstrijd op een ander veld waardoor het kampioenschap 
binnen was. Ook hier de complimenten aan speelsters, leiders en 
trainers! 
Ook bij de senioren werden er kampioenschappen binnen gesleept. De 
45+ van Ropta Boys begon in deze voorjaarreeks weer in 
competitieverband en dit leverde direct een kampioenschap op. Het 45+ 
team speelt 4*3 wedstrijden waarbij er elke keer 3 wedstrijden op een 
vrijdagavond worden afgewerkt. Na 3 avonden en negen wedstrijden 
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waarin de ploeg ongeslagen bleef kon het kampioenschap al worden 
gevierd. Een heel erg knappe prestatie van deze gezellige ploeg ‘oudjes’! 
Tijdens de laatste competitieronde bij Wilperboys werd dit 
kampioenschap goed gevierd. 
Het tweede elftal speelde haar kampioenswedstrijd 29 april. Thuis moest 
er gewonnen of gelijkgespeeld worden tegen directe concurrent 
Zwaagwesteinde. Na een wedstrijd vol spanning wist de ploeg een 3-1 
overwinning binnen te slepen en stelde daarmee het kampioenschap 
veilig! Een superprestatie van de toch vrij jonge ploeg van trainer 
Hillebrand Tanja. Volgend jaar acteert deze ploeg dan ook in de 2e klasse 
reserve. We wensen Tanja en consorten veel succes volgend jaar.  
Namens Ropta Boys alle kampioenen gefeliciteerd!  
 
Copa Ropta 
Ook dit jaar werd het jaarlijkse toernooi Prima Personeel Copa Ropta 
gehouden. Dit toernooi voor spelers tot en met 23 jaar was alweer toe 
aan zijn 4e editie. De opkomst was dit jaar iets minder maar dat maakt 
het niet minder geslaagd. Met acht teams werd er gestart en uiteindelijk 
wist de jonge ploeg uit Buitenpost de winst te pakken. Hiermee zijn ze nu 
drie jaar op rij winnaar. De finale was mooi klaar toen de europa leaugue 
finale begon. Deze is gezamenlijk op groot scherm in de kantine gekeken. 
Ondanks het resultaat van Ajax was het een groot feest in de kantine na 
afloop. Ook volgend jaar kunt u aan het eind van het seizoen weer de 
grootste talenten van de lokale clubs bekijken op de Copa Ropta! 
 
Afsluiting seizoen 
Traditiegetrouw hield Ropta Boys ook dit jaar weer een afsluiting van het 
seizoen. Zaterdag 3 juni was het prachtig weer wat ideaal bleek voor de 
gezamenlijke afsluiter. ’s Ochtends was het de beurt aan de jeugd. 
Verschillende spellen en toernooien zorgden voor een leuke strijd tussen 
de jongste leden. Uiteindelijk kwamen jong PSV en Feyenoord als 
winnaars uit de bus. Middags was het de beurt aan de senioren. Ook hier 
was het was het erg gezellig! De deelnemers werden goed verzorgd door 
de huiskoks van de club en de mensen achter de bar. Al met al een prima 
afsluiter van het seizoen waardoor we helemaal klaar zijn voor de 
zomerstop! 
 
Vernieuwingen voetbal 
Volgend seizoen veranderen er een aantal dingen voor het voetbal. Zo 
gaat het jeugdvoetbal over de kop. Dit betekent voor Ropta Boys dat er 
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volgend jaar 3 ploegjes voetballen op een kwart veld. Door de gefaseerde 
invoering zullen we in het seizoen daarna nog een aantal teams erbij zien 
komen.  
Daarnaast beginnen we later aan de competitie en beker. De eerste 
wedstrijden vinden nu plaats begin september in plaats van begin 
augustus. Door de flexibele winterstop en extra ruimte aan het eind van 
het seizoen halen we dit weer in.  
Ook nieuw is de digitale spelerspas. Door middel van een app worden de 
spelers gecontroleerd aan het begin van de wedstrijd. Hierdoor zijn de 
fysieke pasjes niet meer nodig. Via de app kan ook de wedstrijdselectie 
worden aangepast en de wedstrijdresultaten ingevoerd. Voor de coaches 
en scheidsrechters wordt het hiermee een stuk gemakkelijker.  
 
Volgend seizoen 
Volgend seizoen gaan we dus begin september weer van start. Nu eerst 
rest ons een lange zomerstop. Tijd om te bij te komen van een lang 
seizoen en voor te bereiden op het nieuwe seizoen!  
 
Dit was de nieuwsupdate van Ropta Boys. Kijk voor meer actueel nieuws 
eens op onze facebookpagina of website.  
 
JLD 
 

 
Het 2e elftal viert de overwinning!  
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   Gesloten 
Oosternijkerk 

    Darttoernooi 

Zaterdag 18 maart 2017 was het dan zover, de dag van het 3e gesloten 
Oosternijkerk dart-toernooi. Voor de 2e keer werd ’s middags het 
jeugdtoernooi t/m 15 jaar georganiseerd. 
Er waren deze keer 10 deelnemers bij de jeugd, die verdeeld waren in 2 
poules van 5. In de poule werden er door ieder 4 wedstrijden best of 3 
gespeeld. In poule A stonden voor de laatste ronde 4 spelers gelijk met 
4 punten. Uiteindelijk werd hier Rutger Torensma poulewinnaar met 
Jacob Hendrik Heeringa op de 2e plaats. Zij gingen door naar de halve 
finale. 
In poule B was het eerder beslist. Jelmer Torensma en Hidde Torensma 
wisten beide hun eerste 3 wedstrijden te winnen en moesten in een 
onderling duel uitmaken wie er poulewinnaar zou worden. Hidde wist met 
2-1 te winnen en ging als poulewinnaar naar de halve finale. 
De beide halve finales werden gespeeld over best of 5, wie het eerst 3 
legs wist te winnen. Hidde Torensma kende weinig moeite met Jacob 
Hendrik Heeringa, 3-0. De andere halve finale, tussen de broers Rutger 
en Jelmer werd uiteindelijk na een zwaarbevochten strijd met 3-2 
gewonnen door Jelmer. Dat betekende een finale tussen Hidde en 
Jelmer, maar eerst mochten de nummers 3 t/m 5 uit de poule nog tegen 
elkaar spelen om een uiteindelijke klassering te bewerkstelligen. 
In de strijd om de 9e en 10e plaats wist Jan Bandstra met 3-0 te winnen 
van Gooitzen Cuperus. Simon Torensma werd uiteindelijk 7e door met 3-
0 te winnen van Edwin Zwerver. De 5e plaats bleek na een 3-0 
overwinning op Richard Zwerver uiteindelijk naar Enno Cuperus te gaan. 
De finale werd een mooi sluitstuk van deze geslaagde middag. Na een 
0-1 achterstand wist Hidde 2 legs op rij te winnen en leek hij op een 
overwinning af te stevenen. Jelmer dacht hier anders over en na een 
spannende 4e leg stond er een 2-2 stand op het scorebord. De 5e en 
laatste leg moest de beslissing brengen en na een spannende leg, waarin 
beide spelers moeite hadden met uitgooien wist Hidde zijn pijl in het juiste 
vakje te gooien en er met de winst vandoor te gaan. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOluPFqejSAhWDPRQKHakUAusQjRwIBw&url=http://cheers-diemen.nl/category/darts/&psig=AFQjCNE3p1Rar1VAcV0TnJaLfCE0Se9Z3w&ust=1490210656596163
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Uitslag jeugdtoernooi: 
1 – Hidde Torensma 
2 – Jelmer Torensma 
3 – Jacob Hendrik Heeringa en Rutger Torensma 
5 – Enno Cuperus 
6 – Richard Zwerver 
7 – Simon Torensma 
8 – Edwin Zwerver 
9 – Jan Bandstra 
10 – Gooitzen Cuperus 
 
’s Avonds was het de beurt aan de iets ouderen met ook de winnaar van 
het jeugdtoernooi van vorig jaar onder de deelnemers. 
Om kwart voor zeven hadden zich 31 man ingeschreven voor het 
toernooi en kon wedstrijdleider Klaas Brouwer het wedstrijdschema 
opstellen. De spelers werden verdeeld over 7 poules van 4 en 1 poule 
van 3. Ook hier gingen de poulewedstrijden over best of 3 legs. 
Om zeven uur werd er begonnen en onder strakke regie en met 
medewerking van alle deelnemers werden de 48 poulewedstrijden 
binnen 2 uur afgewerkt. De meeste poules kenden een overzichtelijke 
eindstand, maar er waren 2 poules waarin 3 spelers met een gelijk aantal 
punten waren geëindigd en waar het legsaldo de beslissing moest 
brengen. Na de poulewedstrijden gingen de nummers 1 en 2 van de 
poules naar de 1/8 finale winnaarsronde en de nummers 3 en 4 naar de 
1/8 finale verliezersronde. 
In de verliezersronde bleven na enkele spannende en vele wat minder 
spannende wedstrijden uiteindelijk 4 spelers over in de halve finale. Henk 
Hiemstra wist zijn wedstrijd in de halve finale 4-2 te winnen van Klaas 
Dijkstra terwijl in de andere halve finale Geert Jan Hiemstra met 1-4 het 
onderspit moest delven tegen Sjonny Brouwer. In de finale, welke ook 
over best of 7 werd gespeeld, nam Henk met 1-0 de leiding. De volgende 
3 legs gingen echter naar Sjonny, wat resulteerde in een 1-3 stand. Henk 
slaagde er nog in om de 5e leg te pakken, maar de 6e leg was weer voor 
Sjonny en zo won hij de finale in de verliezersronde uiteindelijk met 4-2. 
In de winnaarsronde ging de winnaar van 2 jaar geleden, Jelle 
Weidenaar, al in de 1/8 finale onderuit tegen Rudi Torensma. De winnaar 
van het jeugdtoernooi van vorig jaar, Edser Slager, vond ook in deze 
ronde zijn Waterloo. Hij verloor van de winnaar van vorig jaar, Marcel 
Faber, die zich wist te plaatsen voor de halve finale. Daarin moest Marcel 
aantreden tegen Pier Wiersma, een herhaling van de finale van vorig jaar. 
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Waar het toen een enerverende en spannende partij was trok Pier met 
een 4-0 uitslag de overwinning simpel naar zich toe. De andere halve 
finale ging tussen Rudi Torensma en Jacob Eelkema en met een 
overtuigende 4-1 score wist ook Rudi zich te plaatsen voor de finale. Dat 
Pier in goede vorm was bleek ook in de finale. Alleen in de 4e leg kreeg 
Rudi een paar kansen om de leg te pakken, maar toen dat niet lukte trok 
Pier ook de finale met een 4-0 overwinning overtuigend naar zich toe. 
 
Uitslagen: 
Winnaarsronde Verliezersronde 
1 – Pier Wiersma 1 – Sjonny Brouwer 
2 – Rudi Torensma 2 – Henk Hiemstra 
3 – Jacob Eelkema en Marcel Faber 3 – Geert Jan Hiemstra 
en Klaas Dijkstra 
 
Verder waren er nog prijzen voor de hoogste uitgooi en het meeste aantal 
180. Dat viel echter iets tegen. Er waren 4 uitgooien boven de 100 en de 
hoogste was voor Simon Miedema met 120. Alleen Rudi Torensma en 
Simon Miedema wisten 1x 180 te gooien en na loting ging deze prijs naar 
Rudi.  
 
Al met al met was het wederom een geslaagde dag en de kans is dan 
ook erg groot dat in 2018 het 4e gesloten Oosternijkerk darttoernooi zal 
worden gehouden. 
 
KB 
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Helaas, seizoen 2016-2017 is al weer ten einde. Van t/m eind april zijn 
wij elke maandagavond weer in het Dorpshuis aanwezig geweest om 
onze partijen te spelen. Na een spannend tussen gedeelte bleek de 
kampioen in het libre al een paar wedstrijden voor het einde bekend te 
zijn. Klaas Groen, de trotse koploper halverwege kende een wat mindere 
2e helft van het seizoen. Misschien had hij met het bandstoten zijn kruit 
verschoten, want hij eindigde buiten de prijzen. Piet van der Ploeg 
daarentegen speelde een veel betere 2e helft en wist op te klimmen van 
de 7e naar uiteindelijk de 3e positie. Cor van Elk was na de jaarwisseling 
net zo goed bezig als ervoor en werd dan ook verdiend 2e. De man die 
echter door niemand te stoppen was, de meest constante, was Thom 
Schroor. Hij werd dan ook overtuigend winnaar van het seizoen 2016-
2017.  
 
Eindstand libre seizoen 2016-2017: 

Naam gespeeld winst gelijk verlies punten bonus  totaal doel 

Thom Schroor 22 15 1 6 31 14  45 75 

Cor van Elk 22 13 2 7 28 11  39 25 

Piet van der Ploeg 22 12 0 10 24 14  38 34 

Foppe Heeringa 22 11 2 9 24 12  36 59 

Klaas Groen 22 11 1 10 23 12  35 33 

Lolke Bergema 22 10 2 10 22 12  34 27 

Anne van der Heide 22 11 0 11 22 12  34 18 

Fokke van der Weij 22 10 1 11 21 11  32 23 

Klaas Brouwer 22 11 0 11 22 7  29 41 

Rudi Groenwold 22 8 1 13 17 8  25 17 

Jen Sjoerdsma 22 7 2 13 16 7  23 55 

Jan Bergmans 22 7 0 15 14 7  21 15 

 



45 

 

In de winterperiode werd er nog een halve competitie bandstoten 
gespeeld. Hier werd door diverse omstandigheden niet door iedereen 
aan deelgenomen. Dat dit toch een hele ander discipline is dan het libre 
blijkt wel uit de eindstand. Deze lijkt geenszins op de eindstand in het 
libre. Nu kon Klaas Groen zijn goede 1e helft libre wel een vervolg geven 
en hij werd winnaar in het bandstoten, vlak voor de winnaar van vorig 
seizoen, Anne van der Heide. Die slaagde er dus net niet in om zijn titel 
te prolongeren. Het is nl zo dat bij gelijk eindigen diegene die de meeste 
punten moet maken hoger eindigt. 
 
Eindstand bandstoten seizoen 2016-2017: 

          

Naam gespeeld winst gelijk verlies punten bonus totaal doel 

Klaas Groen 8 6 0 2 12 7 19 19 

Anne van der Heide 8 6 0 2 12 7 19 12 

Fokke van der Weij 8 6 1 1 13 4 17 15 

Cor van Elk 8 5 1 2 11 3 14 17 

Foppe Heeringa 8 4 0 4 8 3 11 38 

Klaas Brouwer 8 3 0 5 6 4 10 26 

Jen Sjoerdsma 8 2 0 6 4 3 7 37 

Rudi Groenwold 8 2 0 6 4 3 7 12 

Thom Schroor 8 1 0 7 2 3 5 45 

 
De strijd om de wisselbeker tegen onze collega’s uit Nes werd in ons 
voordeel beslist. Aangezien Nes geen spelers op kon brengen voor de 2e 
wedstrijd hebben wij na de winst in december in Nes de beker kunnen 
behouden. 
Op zaterdag 25 maart werd het 2e open Oosternijkerk 10 over rood 
toernooi georganiseerd. 
Bij dit spel moeten alle caramboles worden gemaakt door als eerste bal 
de rode te raken en daarna de witte. Zowel direct, via de band, van los 
als over minimaal 3 banden. Bij 3, 6 en 9 caramboles sta je “vast”, zodat 
je bij een misser niet verder kunt zakken dan naar 3 of 9. De laatste 
carambole moet gemaakt worden van los of via minimaal 3 banden. 
Kortom een mooi spelsoort voor deze middag. 
Door de geringe deelname duurde het geheel niet al te lang en er wordt 
overwogen om voortaan in poules te spelen, zodat ieder wat meer kan 
spelen. 
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Uitslag toernooi 10 over rood: 
1e – Thom Schroor 
2e – Ibo Heeringa 
3e – Foppe Heeringa 
 
Maandag 24 april hadden we onze slotavond. Tijdens deze avond 
werden de prijzen van het hele seizoen uitgereikt. Naast bekers voor de 
beste 3 per spelsoort was er ook nog een beker de kortste partij in het 
libre, Fokke van der Weij – 9 beurten, en een beker voor de hoogste serie 
in het libre, Thom Schroor – 30 punten. 
Verder speelden we deze avond het spel met 4 ballen. Dan komt er een 
blauwe bal bij. Door het raken met de speelbal van minimaal 2 andere 
ballen (rood, wit of blauw) kunnen er verschillende punten behaald 
worden. Doel is om met een groepje te spelen, alle punten van iedereen 
worden bij elkaar opgeteld, en diegene die precies het 100e punt vol 
maakt (en niet er overheen gaat) wint het spelletje. 
Na een paar voorronden werd er in een verliezersronde en 
winnaarsronde om de vleesprijzen gespeeld.  
Uitslag: 
1e – Jan Bergmans 
2e – Klaas Brouwer 
3e – Foppe Heeringa 
4e – Thom Schroor 
Voor de rest waren er als troost 2 droge worstjes. 
 
Wij gaan nu de zomerstop in en vanaf de 1e maandag in oktober 
beginnen wij weer. Mocht je denken, hé dat biljarten lijkt mij ook wel wat, 
schroom dan niet. Je bent van harte welkom vanaf maandag 2 oktober in 
dorpshuis De Terp. 
 
KB 
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DE SOPSLEEF 

 
 

GRANOLA 
 

1. 95 gram hazelnoten 
1. 6 el honing 
2. 6 el zonnebloemolie 
3. 300 gram havermout 
4. 55 gram geraspte kokos 
5. 300 gram superfoodmix naar keuze, (bijv. cranberry's, 

gojibessen, moerbeien en verschillende soorten pitten) 
 

 
Verwarm de oven voor op 170 °C. Hak de hazelnoten grof. Meng de 
hazelnoten, honing, olie, havermout en kokos in een grote kom.  
Strooi het mengsel over een met bakpapier beklede bakplaat en rooster 
in ca. 30 min. goud bruin en krokant. Schep elke 10 min. om. Neem de 
granola uit de oven en laat op een rooster (dus van de bakplaat af) in 1 
uur helemaal afkoelen.  
Meng de afgekoelde granola met de superfoodmix.   
 
Bewaar in een afgesloten 
pot. (Bijv. de weckpotjes van 
Mook) Je kunt de granola  
maximaal 2 weken bewaren. 
 
 
 
 
 
 
Gezonde groet, 
Erna Brouwer 
Kookstudio@home 
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PUZEL  
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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 

Keatsferiening  
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 

 
Juni 
24 Oud papier naar container aan de Lyts Ein 
24 Simmerwilledei 
24 Skille 181 ferskynt 
27 Presentatie onderzoek openbaar vervoer 
 
Juli 
8 Oud papier naar container aan de Lyts Ein 
19 Afsluiting gymnastiekvereniging 
22 Start zomervakantie basisschool 
22 Oud papier naar container aan de Lyts Ein 
 
Augustus 
5 Oud papier naar container aan de Lyts Ein 
19 Oud papier naar container aan de Lyts Ein 
 
September 
1 Ynleverjen kopij 
2 Oud papier naar container aan de Lyts Ein 
3 Einde zomervakantie basisschool 
5  Redaksjefergadering 
16 Oud papier naar container aan de Lyts Ein 
23 Skille 182 ferskynt 
30 Oud papier naar container aan de Lyts Ein 
 
Oktober 
2 1e biljartavond Biljartclub De Terp seizoen 2017/2018 
14 Oud papier naar container aan de Lyts Ein 
28 Oud papier naar container aan de Lyts Ein 
 


