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Om de beurt skriuwe wy fan de redaksje it 
foaropwurdsje, no dat kjealle swier dizze 
kear. Mei pen en papier yn de oanslach en 
it WK fuotbaljen op de tv, in heal A4 fol 
skreaun. Underoaren oer de ferskillende 
kampioenen en beker- en promoosje 
wedstriiden bij Ropta Boys. 
Mar efkes oerlêze  hjir en der yn 
omskrosse, nee toch mar wer op nei 
probearre. No ophâlde, moarn mar wer. 
En dan nachts der net fan sliepe kinne  en 
ynienen witte wat je skriuwe wol mar gjin 
pen en papier bij de hān ha, oare moarn it 
net mear witte fansels, mar hawar lokkich 
hoe ik de skille net fol te skriuwen.--> 
 

Maart                     185                  Nûmer 2/ 2018 

Achtentritichtste 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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Wat wie it in mooie en slagge skoallereuny net? Yn dizze skille noch 
efkes nei prate fansels. 
Ek it doarpsbelang hat wat saken dy’t se under ús oandacht bringe wol  
en de nije wiikagint sil him oan ús foarstelle. 
En fansels bin der nog folle mear nijsgjirrige saken te lêzen yn dizze  
''dikke'' Skille . 
 
De redaksje winsket jim in mooie fakansje en in protte mooi waar ta en 
wa wit foar de Skille fan septimber wol in nijskjirrich fakansjeferslach. 
 
Baudy Cuperus.  
 
 
Fan de ponghâlder: 
Yn ferbân mei romtegebrek skowe we dit ünderdiel nei de Skille fan 
septimber. 
 
 
 

AVG - Europese privacywetgeving 

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de 
hele EU dezelfde privacywetgeving geldt.  
Ook de Doarpsskille heeft hiermee te maken.  
De redaktie gaat er van uit dat er voor de documenten en foto’s die wij 
aangeleverd krijgen, toestemming is gevraagd aan de betreffende 
personen om deze te mogen publiceren.  
 
Mocht u niet vermeld willen worden in de rubriek Boargerlike Stan, dan 
vragen wij u dit tijdig aan ons kenbaar te maken. Wij publiceren de 
Doarpsskille ook op de site van www.oosternijkerk.com maar hierin wordt 
de rubriek Boargerlike Stan al een aantal jaar niet meer getoond. 
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Du mny's tinzen 

 
 
Tuinieren 
 
Ik ben geen tuinman. Dat bleek laatst duidelijk toen ik in de kerk een 
narcis voor roos uitmaakte. Ik ken echter wel het verschil tussen een 
paardenbloem en een boterbloem. Ik weet ook dat pinksterbloemen niet 
altijd met Pinksteren bloeien. Dat je van madeliefjes mooie kettingen kunt 
maken. Maar daar houdt het ook wel zo’n beetje mee op.  
 

Om de pastorie ligt een vrij grote tuin en ik ben blij dat het overgrote deel 
gras is. Nu ja gras, wat gras zou moeten zijn is hoofdzakelijk mos. Ik heb 
er wel eens aan gedacht om het ‘grasveld’ te verticuteren, maar die 
gedachte is nooit daad geworden. Ik kan dan ook met jaloerse blikken 
naar het prachtige gazon van de buren kijken. Wat doe ik verkeerd? 
 

In de delen van de tuin waar geen gras moet groeien (als het goed is), 
bloeien planten of staan wat struiken. Daar moet ik dus regelmatig met 
de schoffel door. Zo niet dan tiert het onkruid welig. Dat klinkt mooi, maar 
is het natuurlijk niet. Nadeel van onkruid is dat het altijd weer terug komt. 
Een tuin is dus nooit af. Even niet actief in de tuin en langzaamaan krijgt 
wat niet hoort de overhand op wat wel hoort. En voor je het weet blijft er 
niets van een mooie tuin over. 
 

Toen ik weer eens na een achterstallige onderhoudsbeurt in de tuin bezig 
was, bedacht ik het volgende. Geloven is net tuinieren. Wil het geloof 
betekenis houden dan moet je ermee aan de slag. Investeer je niet in het 
geloof, grote kans dat het overwoekerd raakt door zaken die er niets mee 
te maken hebben. Investeren is bijvoorbeeld er over lezen (Bijbel), centra 
bezoeken (kerkgang). Verder, je geloofstuin delen met anderen. Samen 
genieten van het mooie in de tuin. Leren hoe een ander met moeilijke 
planten omgaat. Ontdekken wat onkruid is en wat niet. Tijdens het 
schoffelen kwam zelfs de gedachte bij mij op, zou je aan de tuin kunnen 
zien hoe iemands geloofstuin ervoor staat?  
 

Die gedachte verwierp ik echter snel toen ik mijn eigen tuin zag… 
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Op 22 maart jl. is de jaarlijkse ledenvergadering gehouden.Een verslag 
van de vergadering staat in deze Skille. We hebben op deze avond het 
thema voor het dorpsfeest in 2019 bekend gemaakt. 
 

….. een mooi thema waar iedereen wel wat kan. We zijn nu al weer 
nieuwsgierig naar de eerste opgaven, want we zijn altijd weer verrast hoe 
creatief ons dorp is met haar inzendingen.   Voor de organisatie van het 
dorpsfeest vragen we altijd en aantal mensen om ons als dorpsbelang te 
versterken en zo halen we ook altijd weer nieuwe ideeën in huis. Annet 
de Vries van de Mûnewei heeft al aangegeven veel zin te hebben om 
samen met ons aan de slag te gaan. Welkom in de feestcommissie!  
  
Brug over de vaart 
De stand van zaken is als volgt: De laatste subsidie van ruim € 10.000 is 
ons door de gemeente toegezegd, daarmee hebben we dekking voor ons 
plan. Helaas betekent dit niet dat we het plan geheel kunnen laten 
uitvoeren zoals we 5 jaar geleden voor ogen hadden. De kostprijzen zijn 
de afgelopen jaren namenlijk flink gestegen en de diverse toezeggingen  
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werkzaamheden met vrijwilligers moeten gaan uitvoeren. Willem 
Postmus wordt de uitvoerder van het project en Johan Dijkstra heeft 
toegezegd om te helpen met een aantal vrijwilligers.  
De vergunning bij het waterschap en de omgevingsvergunning bij de 
gemeente zijn aangevraagd. Daarmee waren we er echter nog niet, want 
vervolgens werden er nog een bodemonderzoek, sonderingsrapport en 
sterkteberekeningen opgevraagd. 
Het vervangen van een duiker door een brug over de vaart heeft toch 
meer voeten in de aarde dan je in eerste instantie denkt. Toch hopen we 
dat we meteen na de bouwvak los kunnen met de werkzaamheden.  
 
Hoek met containers 
Twee jaar geleden hebben we onze wens voor het opknappen van de 
hoek met de containers langs de dorpsvaart bekend gemaakt. De 
toenmalige ambtenaar van de gemeente was positief en heeft ons een 
mondelinge toezegging gedaan. Dit leek dan ook een kwestie van een 
schets inleveren en uitvoeren. 
We zijn nu twee jaar, interne gemeentelijke functiewijzigingen en een 
ambtelijke fusie verder. In april kregen we een afwijzing van de 
gemeente, wat ons behoorlijk frustreerd. We laten dit punt voor nu 
daarom even rusten.  
De berm langs de dorpsvaart zal vanaf heden wel vaker gemaaid worden, 
zodat het er in het hart van ons dorp toch wat verzorgd uitziet. 
 
Oproep ……… organiseren activiteiten voor basisschooljeugd 
We kregen laatst het verzoek om eens vaker een activiteit voor  kinderen 
van de basisschool te organiseren. Nadat de knutselclub gestopt is, zijn 
er minder activiteiten voor de kinderen daarom doen we hierbij een 
oproep. 
Zijn er enthousiaste ouders die 3 of 4 keer per jaar wat willen organiseren 
voor de kinderen van de basisschool.?  
We denken aan een activiteit als een kinderbingo of speurtocht, maar dit 
mag ook heel wat anders zijn. Alle leuke, creatieve en vernieuwende 
ideeën zijn welkom.   
 
Enthousiast geworden?    
Meld je aan door een mailtje naar dorpsbelang@oosternijkerk.com 
We zullen proberen een commissie hiervoor op te richten. 

mailto:dorpsbelang@oosternijkerk.com


6 

 

Aanpak kruispunt Mûnewei-Dongerawei 
Het kruispunt Mûnewei – Dongerawei is een grote en gevaarlijke 
overgang. Met name voor fietsers is deze overgang niet veilig.  Als 
dorpsbelang hebben we vorig jaar al contact gehad met de provincie 
hierover. Er is nu een plan gemaakt om deze kruising smaller, 
overzichtelijker en voor fietsers veiliger te maken. Onderstaand voorstel 
is door de provincie gemaakt en goedgekeurd door de gemeente 
 
Toelichting ontwerp: 

- Voor elke route is een volledige as-verspringing toegepast 
- Vrij liggende fietsoversteek 
- Kruisingsvlak en aanleidende wegvak in een afwijkende kleur 
- Snelheidsbeperking van 60 km/h t.h.v. het kruispunt 
- Kruispunt voorzien van afbakening doormiddel van haag 

  
Nu het ontwerp is vastgesteld wordt de voorbereiding gestart. De 
uitvoeringsperiode staat gepland voor na de bouwvak 2018.  
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Koningsdag 2018 

Koningsdag  is traditioneel  van start gegaan met de optocht van de 
Drumband en UDI. We hebben de “kleine acht”, de korte route door ons 
dorp gelopen. De drumband heeft veel nieuwe jonge leden en het is best 
zwaar om een hele route door het dorp te lopen en gelijktijdig te spelen.  
Maar dit is voortreffelijk gedaan!. Toen we terug waren bij het dorpshuis 
heeft UDI het Wilhelmus gespeeld. Drumband en UDI bedankt voor jullie 
bijdrage.!. 
 
Tijdens de rondgang door het dorp, is in de tuin van het dorpshuis door 
de heren van het dorpsbelang een springkussen met glijbaan  en een 
ballenbad opgezet. De hele dag hebben de kinderen zich hier kunnen 
vermaken. Dorpshuis de Terp had voor iedereen koffie en oranjekoek en 
soesjes en ranja klaar staan. De verzorging was weer voortreffelijk. 

Na de koffie is de skelterrace gehouden. Een waar festijn!. Wie heeft de 
mooiste skelter, wie heeft de snelste skelter of wie kan gewoon het hardst 
trappen?   
 
Er is fanatiek gestreden en de winnaars kregen allemaal een kadobon te 
besteden bij Piet de Boer. 
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De autopuzzeltocht ging dit jaar richting Noord Groningen. De 
voorgaande jaren moesten we zelf de kortste route uitstippelen, maar dit 
jaar was de route aangegeven. We gingen vanuit Oosternijkerk richting 
Lauwersoog, door de westerpolder richting Pieterburen, den Andel, 
Rasquert en via o.a.  Munnekezijl en Kollumerpomp terug naar 
Oosternijkerk. Niemand heeft het puzzelwoord 
goed geraden. Desondanks veel positieve reacties. 
Een mooie route en een leuke puzzeltocht, die tot 
een gezellige avond in het dorpshuis heeft geleid. 
Vrijwilligers en bestuur dorpshuis ook weer heel erg 
bedankt voor jullie inzet!. 
 
Uitslag Puzzeltocht :  
1e prijs:  Beppe Post en fammen 
2e prijs  Teade, Aukje en Gert  
3e prijs  Sjerk, Tieteke, Lobetje en beppe Riemke 
Poedelprijs  Sytze en Gerda Wiersma, zonder gebruik van navigatie en 

telefoon overigens !!! 
 

Dorpsbelang 
Dieta Holwerda 
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Notulen van de ledenvergadering donderdag 22 maart 2018. 
 
Sinds 2018 wonen slechts 2 raadsleden (1 van de coalitie en 1 van de 
oppositie) de jaarlijkse ledenvergaderingen van de Dorpsbelangen bij. De 
indeling voor Oosternijkerk is FNP/PvdA. 
Aanwezig hiervan is; Thom Feddema (FNP). 
Met kennisgeving afwezig: Cootje Klinkenberg, fractievoorzitter PvdA. 
 
Aanwezig; Ina Witteveen, dorpen en wijkcoördinator. 
Opkomst ongeveer 42 leden. 
 
Voorzitter Dries Faber opent goed acht uur de vergadering en heet de 
aanwezigen van harte welkom, speciaal Thom Feddema en Ina 
Witteveen.  
 
Allereerst worden de notulen van de ledenvergadering van 29 maart 
2017 voorgelezen door Janneke Themmen. Er zijn geen vragen naar 
aanleiding van deze notulen. 
 
Jaarverslag; Middels een powerpoint presentatie (met foto’s) gemaakt 
door Aukje Sikkema vertelt Dries wat voor activiteiten er allemaal weer 
hebben plaatsgevonden het afgelopen jaar. Naast de jaarlijkse 
activiteiten werd in januari, tijdens de regio finale van de kennisquiz 
“Slimste Dorp van Friesland”, het team uit Oosternijkerk verdienstelijk 
tweede. Een super prestatie van onze dorpsgenoten! Voor alle 65-
plussers uit ons dorp werd op 18 mei een busreis georganiseerd (i.s.m. 
Oars Aktyf en de Terp) naar de Weerribben. Per boot werd dit 
natuurgebied door hen bewonderd en ter afsluiting van deze dag wachtte 
er een heerlijk chinees buffet in dorpshuis de Terp . Een geslaagd en 
voor herhaling vatbaar uitstapje.  Zaterdag 24 juni was het 
“Simmerwilledei’ in Oosternijkerk. ’s Ochtends was er voor de kinderen 
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van groep 5 t/m 8 een meerkamp op het terrein van sportpark ‘de Fiver’. 
De jongere kinderen konden zich vermaken in het ballenbad en op het 
springkussen. ’s Middags namen de buurten het tegen elkaar op tijdens 
de meerkamp, met als laatste onderdeel het  ‘Kûpkestekken’. In de tent 
sloot  de top 100 coverband Xclusive-Live deze dag muzikaal af.  
7 September vertegenwoordigt een mannen en een vrouwenteam de 
dorpenslag in Dokkum. Dit tijdens de Admiraliteitsdagen georganiseerd 
roeispektakel wordt zeer succesvol voor Oosternijkerk. Het damesteam 
wordt derde en voor het herenteam is de tweede plaats weggelegd. Een 
sportieve prestatie van ‘onze’ teams!  
 
Het financieel verslag van het dorpsbelang en Ooster@ ligt op tafel en 
verschijnt op het scherm. Dieta licht enige posten van het verslag toe, 
waaronder de post subsidie. Dit betreft een geldelijke bijdrage van 
NLdoet plus de bijdrage voor oud en nieuw van de gemeente. 
De kascontrole is dit maal uitgevoerd door Jen Sjoerdsma en Gjalt v.d. 
Zee. Het verslag werd door hen beide goedgekeurd. Voorzitter Dries 
bedankt Jen Sjoerdsma voor de twee jaar controle en volgend jaar wil 
Anne v.d. Heide Jen zijn plaats wel innemen. 
 
Mededelingen/stand van zaken; 
Brug over de vaart; vandaag (dag van vergadering) is bekend geworden 
dat de gemeente de ontbrekende €10.000 subsidieert! Als dorp hebben 
wij nu een pilot. De gemeente wordt eigenaar, maar wij moeten het 
uitvoeren. Speciale aandacht gaat uit naar Johan Dijkstra en Willem 
Postmus die elk op hun manier zich voor dit project hebben ingezet. 
Willem heeft tevens een tekening van het project mee, zodat men deze 
in de pauze kan bekijken. 
 
Groencommissie; deze kapt ermee! Er is al zo vaak geprobeerd om 
afspraken te maken met SSB, maar tevergeefs! Staatsbosbeheer is 
hiervan op de hoogte gesteld. Zij zijn als eigenaar van deze bossen nu 
dan ook verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan. Als er ongelukken 
gebeuren door slecht onderhoud zijn zij aansprakelijk hiervoor. Dieta 
geeft aan dat SBB van plan was om volgend jaar met groot materiaal de 
bossen ‘plat te leggen’, maar dit is ook al weer een jaar opgeschoven. 
Aanpassingen/bestrating; Klaas vertelt over de al verrichtte bestrating 
en riolerings- werkzaamheden in het dorp. Het meeste is al klaar, maar 
in de Foeke Sjoerdsstrjitte gaat de noodbestrating er over 2 weken weer 
uit en wordt dan definitief bestraat. Aan het uiteinde van de Buorren 2/ 
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begin Grienewei (bij Christiaan Miedema)  wordt het smaller gemaakt 
middels beplanting, zodat de snelheid bij het maken van de bocht eruit 
gaat. Op de Grienewei en de Ald Tún worden de verkeersremmende 
maatregelen permanent geplaatst (dus niet meer los-vast). Uit het publiek 
komt de vraag hoe of het zit met het doortrekken van het trottoir op de 
hoek bij de containers. Klaas geeft aan dat dit een ander project is (hoeke 
bij de Fiver) en nog steeds ‘loopt’. Door de ambtelijke fusie van de 
gemeente was communicatie erg moeilijk, maar inmiddels is er weer 
contact met de gemeente geweest en wachten wij hen reactie af.   
 
Ontwikkelingen nieuwe school; er komt een nieuwe basisschool in 
Oosternijkerk, maar de locatie is nog niet bekend. In augustus fuseert 
Niawier met Oosternijkerk en wordt de huidige school te klein. Totdat de 
nieuwe school er daadwerkelijk staat, moet er een oplossing gezocht 
worden om alle leerlingen te huisvesten. (Bovenbouw leerlingen naar 
Niawier?) Arlanta werkt hieraan. Door de uitwisseling van leerlingen 
tussen de dorpen, zal het verkeer over de provinciale weg drukker 
worden. Hier zal dan ook een veiligere overgang moeten komen en 
gesprekken hierover zijn er al geweest met Pytsje de Graaf van de 
gemeente. Zij is bekend met de urgentie van deze maatregel, maar het 
is een provinciale weg dus moet het plan bij de provincie zelf vandaan 
komen. Deze heeft ook al een idee/plan gelanceerd (een rotonde zoals 
bij Anjum), maar i.v.m. de onoverzichtelijkheid hiervan ging de gemeente 
hiermee niet akkoord. De provincie zal dus met een nieuw plan van 
aanpak moeten komen.  
 
Dorpsbelang vindt dat de nieuwe school geïntegreerd moet worden in 
ons dorp. Daarom heeft er een brainstormavond plaatsgevonden met 
inwoners en betrokken partijen (Dorpshuis, PKN gemeente, Roptaboys, 
ondernemers) om de meningen hierover te peilen. De uitslag van deze 
avond is met wethouder Pytsje de Graaf besproken. Arlanta gaat voor 
goed onderwijs en voor ons is het belangrijk dat de al bestaande 
faciliteiten in het dorp versterkt worden door de komst van de nieuwe 
school. Het mag niet ten koste gaan van de diverse ruimtes en gebouwen 
(dorpshuis, kerken, sport) die er al zijn. Kortom; de zaken bundelen van 
alles wat ons dorp op dit vlak al te bieden heeft. 
Tijdens een latere bijeenkomst in Niawier van Arlanta werden de ouders 
op de hoogte gesteld van de diverse scenario’s die gevolgd kunnen 
worden om tot een fusie te komen. Uiteindelijk vonden vele ouders dat 
Arlanta té sturend was inzake de te volgen mogelijkheden. Het scenario 
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van het plaatsen van tijdelijke bijgebouwen (leslokaal -units) bij de Foeke 
Sjoerdsskoalle was onvoldoende onderzocht en misschien financieel wél 
haalbaar. Arlanta zou deze zienswijze ‘meenemen’.  Een dezer dagen 
zullen de ouders per mail een brief van Arlanta ontvagen en horen wat 
de huidige stand van zaken is. 
 
Reünie 150 jaar Foeke Sjoerdsskoalle; Aukje zit namens dorpsbelang 
in de reünie commissie. Ze vertelt over hoe de dag van de reünie 
(zaterdag 26 mei) er uit zal zien. De opening zal plaatsvinden om 13.30 
uur op het schoolplein. Als het weer tegenzit zal dit verplaatst worden 
naar dorpshuis ‘de Terp’. Beide kerken en het lokaal zijn open voor 
publiek en in de Terp zullen filmpjes en foto’s te zien zijn. Er is die dag 
een programmaboekje te verkrijgen, waarin de diverse activiteiten en 
locaties zullen staan. Opgave voor deze dag is niet noodzakelijk (er zijn 
n.l. geen kosten aan verbonden) maar wel gewenst. Zo weet men toch 
op hoeveel mensen ze kunnen rekenen. In de komende Skille zal een los 
aanmeldings- formulier zitten.  
 
Via dorpsbelang is Reinder Tolsma bij de startbijeenkomst in Jirnsum 
geweest van Canons van de Friese Dorpen en Steden. Dit is opgezet 
door de stichting “Fryslâns Ferline” die d.m.v. diverse 
websites,beeldbank,agenda etc. reclame maakt voor Friesland. I.v.m. 
Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa en het Europees jaar van 
het Culturele Erfgoed vind deze stichting dat niet alleen Leeuwarden, 
maar alle dorpen en steden van Friesland aandacht verdienen. Daarom 
bestaat nu de mogelijkheid dat dorpen of steden in Friesland hun 
‘gewone’ dingen,recente gebeurtenissen (dus niet alleen historie) te 
melden in de lokale canons via vensters/categorieën. Deze komen dan 
op de website ( www.dorpscanon.nl) en ook het onderwijs kan gebruik 
maken van informatie vermeld op deze site. In totaal zijn er 400 
dorpen,waarvan er al 62 zich aangemeld hebben (waaronder Wierum) 
en waarvan (nog maar) acht dorpen er informatie op hebben staan. De 
bovenstaande stichting garandeert het bestaansrecht van de site voor 10 
jaar. Een dorp of stad moet zelf een Canoncomissie in het leven roepen 
die zich aanmeld op de site en voor de informatievensters zorgt. Ook kan 
er een link naar de eigen dorpssite gemaakt worden (visa versa). Als er 
hulp nodig is kan deze geboden worden door een deskundigenpanel en 
ook bestaat de mogelijkheid om het te laten vertalen in het Engels of 
Duits. De Canoncomissie kan uit een of meerdere personen bestaan (of 
vereniging) die de onderwerpen/teksten aanleveren. Uiteindelijk 

http://www.dorpscanon.nl/
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beoordeelt de redactie het aangeleverde materiaal en plaatst dit. Wij 
spreken af dat wij hier ook aan mee doen als dorp (dorpsbelang als 
initiatiefnemer) en dat de reacties naar Reinder Tolsma kunnen en met 
ons hierover in overleg blijft. 
  
Nieuwe wijkagent is Harry v.d. Laan. Tijdens een bestuursvergadering 
hebben wij kennis met hem gemaakt. Hij wil graag op de hoogte 
gehouden worden van de misstanden in ons dorp, zodat hij weet wat er 
speelt.  
 
Fêste grûn; wij zijn lid geworden van deze commissie, die zich actief 
bezig houdt met de ontwikkelingen betreffende de gaswinning en de 
gevolgen hiervan in onze regio. Wij worden door hen op de hoogte 
gehouden. Schades kunnen al bij hen ingediend worden via 
meldschadenoordoostfriesland@gmail.com. In de eerstvolgende Skille 
zal er nadere informatie over deze commissie staan. 
 
Wonen in Oosternijkerk; er zijn geen huurwoningen in de vrije verhuur 
bij Thús Wonen. Ook zijn er slechts 10 woningen in ons dorp te koop op 
Funda, terwijl dat in de dorpen om ons heen het dubbele is. Ook zijn er 
het afgelopen jaar twee kavels ingevuld op Lou Sanen. 
Thús Wonen heeft aangegeven dat wij eerst nog geen plannen hoeven 
te ontwikkelen op Doktersfiif, maar wil wel graag met ons in gesprek 
blijven over de te vernieuwen woningen aan de Grienewei.  
 
Activiteiten 2018;  
24 februari Spokentocht gehouden in en rondom Oosternijkerk. 
28 maart Paaseieren verven voor de basisschool jeugd.   
27 april        Koningsdag met muziek en drumband door de 
 Buorren. skelterrace voor de kinderen, koffiedrinken in  
 dorpshuis de Terp en ‘s middags de autopuzzeltocht. 
15 t/m 18 mei Avond vierdaagse 
26 mei Reünie van de Foeke Sjoerdsskoalle 
23 juni Buurtenvolleybaltoernooi 
 
Dan wordt het thema van het dorpsfeest 2019 bekend gemaakt; 

mailto:meldschadenoordoostfriesland@gmail.com
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Rondvraag; 
Anneke Wolsink geeft aan dat het huis op de hoek van de Foeke 
Sjoerdsstrjitte een ‘aanfluiting’ is voor ons dorp en of hier niets aan te 
doen is. Het onbewoonbaar verklaren en tegen de vlakte gooien is wat 
velen graag zouden willen, maar is niet mogelijk. Ook de auto die vaak 
geparkeerd staat op de hoek is een probleem. Het is al vele malen 
gemeld bij de wijkagent en ook wij zullen hierin een vinger aan de pols 
houden. 
André Beeksma mist informatie over de Cluster. Dat klopt legt Freerk uit. 
Er was niet zoveel nieuws de laatste tijd te melden wat alle dorpen betrof. 
Daarom is het overleg wat op een  ‘’zacht pitje” gezet.  Als er wel weer 
nieuws te melden is dan horen wij dat weer. 
Jen Sjoerdsma vraagt of via de Doarpsskille het nieuws van de ‘Fêste 
Grûn’ gemeld kan worden. Zoals al eerder genoemde zal er In de 
komende Skille een stukje over hen staan met tevens de vermelding van 
hun website. Ook vroeg Jen zich af of er ook een Smiley-verkeersbord 
geplaatst kon worden op de Langgrousterwei. Als er klachten blijven 
komen over het té hard rijden, zullen wij hierin actie ondernemen.  
Van Wieren geeft aan dat de kruising Mounewei / Lou Sanen een ‘lastige’ 
kruising is. Vroeger was dat een voorrangskruising, maar nu is het 
gelijkwaardig en heeft het verkeer komend uit Lou Sanen voorrang. Maar 
dit is blijkbaar niet duidelijk en dat geeft in de praktijk vaak problemen. 
Wij zullen hier aandacht aan besteden. (Ludiek bord?). 
Jen Sjoerdsma vraagt hoe ver het staat met het plan ‘plein voor de Terp’? 
André Beeksma antwoord hierop dat het plan en de gedachten gang 
hierover nog steeds bestaat, maar dat het vastzit i.v.m. het uitblijven van 
subsidie. De Provincie heeft de belangrijkste (grootste) subsidie 
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aanvraag afgewezen. Misschien dat nu via ‘kleinere’ subsidie aanvragen 
er geld binnen komt om zo het plan weer op te pakken.  
Anne v.d. Heide vraagt hoe of het zit met de glasvezel aansluiting in 
Oosternijkerk? Sjerk Faber meldt hierover dat het budget wat Kabel 
Noord hiervoor gereserveerd had op is,maar dat zij opnieuw een budget 
hiervoor zullen aanvragen om ook de rest van de dorpen van glasvezel 
te voorzien. Volgens hem heeft de aansluiting in Oosternijkerk ook niet 
hun prioriteit, omdat wij al een goede coax verbinding hebben.  Dus op 
korte termijn ziet hij dit dan ook niet gebeuren. Volgens Thom Feddema 
(FNP) is het niet helemaal zo als Faber het schetst. Volgens hem is het 
de prioriteitstelling van de Provincie en zijn de kleinere dorpen zoals 
Sibrandahûs en Raard reeds aangesloten. De Provincie vindt het 
belangrijk om het buitengebied te ontsluiten en een gebied als 
Oosternijkerk (met veel bedrijvigheid) zou dit als een plus kunnen 
ervaren. Het zijn vaak de politieke keuzes die hierin een rol spelen. Wij 
wachten het af. 
 
Sluiting; De voorzitter sluit om 21.50 uur de vergadering en bedankt alle 
aanwezigen, met name Ina Witteveen en Thom Feddema, voor hun 
komst. Belangstellende kunnen nu nog de tekening van het project ‘Brug 
over de Vaart’ bekijken en bewonderen. 
 

Janneke Themmen, Dorpsbelang 
 

_________________________________________________________ 
 

 
Ergert u zich ook ……………….?? 
 
………..aan onkruid tussen stoeptegels of graspollen langs paaltjes 
 
 
Als we nu allemaal voor onze 
woning een paar meter trottoir 
onkruid vrij houden, dan zou het 
er toch veel netter uitzien? 
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Doarpswurk helpt dorpen verder 
 
De wereld is volop in beweging en dorpen bewegen mee. Gemeenten 
bijvoorbeeld introduceren ‘dorpsbudgetten’ die dorpen naar eigen inzicht 
kunnen besteden aan zaken die de inwoners belangrijk vinden. Veel 
dorpen krijgen te maken met vergrijzing van de bevolking en de vraag 
naar meer zorg. Bewoners willen hun eigen duurzame energie opwekken 
en de opbrengst investeren in het eigen dorp. Het dorpshuis zoekt naar 
mogelijkheden om rendabel te kunnen blijven draaien. 
Allemaal ontwikkelingen die – gevraagd of ongevraagd – op 
dorpsbewoners afkomen. Hoe ga je hiermee om als dorp? Hoe krijg je 
mensen enthousiast en zorg je ervoor dat de juiste dingen worden 
gedaan? Hoe voorkom je dat er maar een kleine groep inwoners actief 
betrokken is en de besluiten neemt? 
Doarpswurk is een onafhankelijke stichting die dorpsbelangen en 
dorpshuisbestuurders, maar ook andere groepen bewoners die een 
concreet plan willen uitwerken, helpt met kennis, advies en begeleiding. 
De organisatie wordt gefinancierd door de provincie en heeft een breed 
netwerk en gedegen kennis opgebouwd over zaken die dorpen raken. 
Onderdeel van Doarpswurk is het Netwerk Duurzame Dorpen waarin 
dorpen leren en profiteren van de kennis en ervaring die door andere 
dorpen al is opgedaan. Zo hoeft het wiel niet nog een keer te worden 
uitgevonden. 
Denk daarbij aan: dorpsvisies, duurzame dorpshuizen, 
belangenbehartiging (nieuwe democratie), energiecoöperaties, 
dorpstuinen of andere duurzame voedselprojecten enz. 
Wil je met je dorp vooruit, maar weet je niet hoe je dat moet aanpakken: 
bij Doarpswurk kunnen ze je verder helpen. We zijn net even dat steuntje 
in de rug dat je soms nodig hebt en bieden de kennis die wellicht niet 
aanwezig is in het dorp. We bundelen en koppelen initiatieven aan elkaar 
en brengen dorpen die in dezelfde processen zitten met elkaar in contact. 
Dat is de kracht van Doarpswurk.  
Meer weten: www.doarpswurk.frl 

http://www.doarpswurk.frl/
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Ingezonden door 
wijkagent  

 
 
Geachte dorpsbewoners, 
 
Op het moment van schrijven is het april 2018. Onlangs kreeg ik te horen 
dat er een toename is van het aantal inbraken in mijn werkgebied. Zonder 
kennis te hebben van de aantallen inbraken was het mij ook al 
opgevallen.  
Het feit blijft dat het aantal inbraken in mijn werkgebied in verhouding tot 
andere gebieden in de provincie laag is, maar elke inbraak is er een 
teveel. 
Vaak hoor ik mensen zeggen: “Laat ze maar komen, er valt bij mij toch 
niets te halen.” 
Echter, na een inbraak is de impact bij de benadeelden vaak groot. 
Logisch, een ander is in je woning geweest zonder dat je dat wilt en je 
weet niet wie in je woning is geweest. Vaak laat de dader een spoor van 
vernielingen in de woning achter.  
In de praktijk ben ik bij tientallen inbraken geweest. Inbraken in woningen 
en bedrijven. Het gaat mij te ver om te beweren dat een inbraak te 
voorkomen is, maar je kunt het voor een inbreker in een aantal gevallen 
wel minder aantrekkelijk maken. Per situatie is dit verschillend.  
Vrijstaande woningen en hoekwoningen vormen een verhoogd risico 
voor inbraken. Net als de vakantieperiode en de donkere maanden.  
Het treffen van maatregelen heeft vaak voor- en nadelen. U zult zelf een 
afweging moeten maken of u maatregelen wilt nemen om de kans op 
inbraak in uw woning of bedrijf te verkleinen.  
 
Ik bied u aan om bij u langs te komen om een gesprek aan te gaan over 
dit onderwerp. Voor een afspraak kunt u bellen met 0900 8844 of mij 
mailen Harry.van.der.Laan@politie.nl  

mailto:Harry.van.der.Laan@politie.nl
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GESLAAGDE  REÜ NIE 
CHRISTELIJK ONDERWIJS 

Vooraf had de reüniecommissie toch wel wat bedenkingen (en soms 
slapeloze nachten!) over het welslagen van de Reünie ter ere van het 
150-jarig bestaan van het christelijk onderwijs in Oosternijkerk op 
zaterdag 26 mei 2018. 
Immers het aantal deelnemers aan dit evenement bedroeg zo’n drie 
weken voor de bewuste dag nog slechts 110 personen; hoe zou het 
komen met het weer, zou alles op het schoolplein kunnen plaatsvinden 
of zou iedereen naar de grote zaal in De Terp moeten verhuizen; zou er 
genoeg parkeerruimte zijn nu én het tweede én het eerste elftal van 
Ropta Boys hun wedstrijden thuis moesten afwerken en de 70 
parkeerplaatsen bij het sportveld niet gebruikt konden worden; hoe zou 
het komen met de financiën omdat de reünie gratis te bezoeken was en 
er toch onkosten werden gemaakt? 
Gelukkig losten deze problemen zich allemaal in de laatste dagen voor 
het feest vanzelf op: vooral in de laatste twee weken liep het aantal 
deelnemers snel op tot dik boven de 300 deelnemers, zorgde Piet 
Paulusma voor geweldig weer, stelde Van Kammen extra parkeerruimte 
beschikbaar en waren middenstanders en deelnemers genereus en 
stelden financiële middelen beschikbaar (in de melkbussen deponeerden 
de reünisten maar liefst € 535,- waarvoor hartelijk dank!!) zodat de 
organisatie (kantje-boord) quite kon spelen. 
Al even na 11 uur die zaterdagochtend meldden zich de eerste 
belangstellenden in het schoolgebouw en tot ruim na half 6 ’s middags 
waren er steeds gasten in het schoolgebouw aanwezig. Ze konden 
genieten van een nagemaakt ‘oud schoollokaal’, van ruim 150 
schoolgroepsfoto’s, schoolplaten, schoolboekjes en van vele films die in 
twee lokalen werden gedraaid.  
Maar natuurlijk draaide het vooral om de ontmoeting met oude vrienden 
en bekenden. Al voor en tijdens de door zo’n 80 mensen bezochte lunch 
was het een ‘gekakel’ van jewelste. Dat ging door op weg naar het 
schoolplein waar de reünisten zich konden registreren en een Extra Editie 
van De Doarpsskille in ontvangst konden nemen. Drumband U.D.I. (met 
heel veel jeugd!) begeleidde de reünisten en gaf ook op het schoolplein 
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nog een nummertje ten beste. Van de toespraak van directrice Michelle 
van der Sluis en de samenspraak van de heren Van Toorn, de Groot en 
Bouma (voormalige directeuren van de school) hebben velen weinig 
opgevangen want steeds maar weer was het: ‘Hé, bisto der ek? Hoe giet 
it? Wy moatte aanst al efkes prate, hear! Hast Kees al sjoen? Komt 
Klaske ek? ‘ enz. enz. 

 
Na de toespraken gingen velen de school in, anderen maakten hun 
opwachting bij de fotograaf die leeftijdsgewijs hele groepen op een 
‘nieuwe’ schoolfoto zette. Ook de beide kerken en Het Lokaal werden 
goed bezocht. In de Sint Cecilia werden schoolplaten met een bijbels 
karakter vertoond en kon iedereen zijn herinneringen aan dit 
kerkgenbouw op papier kwijt. In De Bining werden foto’s en films 
vertoond van kerkelijke activiteiten van de PKN-Oosternijkerk, zo kon 
eenieder op de beamer zien dat ook de kerkelijke gemeente 
Oosternijkerk met haar tijd meegaat. In Het Lokaal waren de meesten 
stomverbaasd om te zien hoe mooi dat was geworden na de ‘restauratie’ 
van vorig jaar. De meesten herinnerden het zich nog als ‘schoollokaal’, 
als peuterspeelplaats of plaats van samenkomst bij begrafenissen of van 
vergaderingen van de jeugdclubs; dan is er toch veel veranderd! 
Op het schoolplein kon iedereen genieten van een gratis ijsje, wie het 
dorp  (of Bollingawier) wilde bekijken kon een ritje maken met de Tuk Tuk, 
de jeugd makte plezier in het springkussen of met de bouwblokken terwijl 
de ouders alvast een drankje pakten op ‘het terras’ voor De Terp. 
Drumband U.D.I. liet zich geregeld horen, terwijl brassband U.D.I. om half 
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vijf een concert gaf op het veldje voor De Terp. Rond vijf uur waren de 
meesten toch wel zo’n beetje verzameld bij De Terp waar tientallen 
stoelen en tafeltjes in de grasveldjes een schitterend gezicht boden van 
nog steeds niet uitgeprate reünisten.  

 
Sjerk Faber zorgde met zijn accordeon voor een gezellig 
achtergrondmuziekje, terwijl ook van het voetbalveld teruggekeerde 
‘schoolmaten’ het gezelschap reünisten aanvulde. In totaal hebben zeker 
ruim meer dan 400 mensen deelgenomen aan deze gezellige reünie. 
Het werd tijd om de inwendige mens wat te versterken, ook daarvoor was 
gelegenheid in De Terp. Een Chinees buffet stond klaar in de ene zaal, 
de grote zaal was veranderd in een eetzaal, maar heel veel reünisten 
namen hun bordje mee naar buiten om nog maar steeds van het mooie 
weer te kunnen genieten. Wie een tweede (of een derde?) keer wilde 
inscheppen, werd niet tegengehouden en het ijsje na smaakte ook prima. 
Er kan niet anders gezegd worden dan dat personeel en (vooral!) 
vrijwilligers van Dorpshuis De Terp een geweldige prestatie hebben 
geleverd door zoveel personen van een natje-en-een droogje te voorzien: 
Hulde! 
Na een uur of zeven werd het toch wel tijd om weer richting huis terug te 
keren, sommigen zaten al vanaf half twaalf op een vast plekje in De Terp, 
maar anderen konden er maar niet genoeg van krijgen en ‘het was nog 
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lang onrustig’ in de omgeving van De Terp. Volgens de verhalen was het 
bier later op de avond op en moest  er her-en-der nog wat worden 
opgehaald om de dorstige kelen te smeren. Het bleef immers ook mooi 
zacht zomerweer. 
Na het weekend was nergens in het dorp meer te zien wat een geweldig 
feest zich die zaterdag had afgespeeld, alles was weer netjes opgeruimd. 
Nou ja, hier en daar waren er nog wel wat vervolg-activiteiten. Zo werkte 
Jacqueline Solle hard aan de montage van de opnamen die zij zaterdag 
had gemaakt en bracht Tirza van der Velde een USB-stick vol foto’s van 
blije reünisten naar school. Intussen komen er al vele bestellingen binnen 
van reünisten die de film van 40 minuten die van de Reünie is gemaakt, 
in hun bezit willen hebben als een tastbare herinnering aan deze zeer 
geslaagde gebeurtenis. Ook leuk om later nog eens rustig te bekijken! 
De film is op DVD of USB voor € 15,00 te bestellen of kan voor € 5,00 
digitaal worden toegestuurd. Ook alle schoolgroepsfoto’s die in de gang 
van de school werden vertoond kunnen (gratis) besteld worden. Alle 
bestellingen via r.tolsma01@knid.nl. 
 
De reüniecommissie wil iedereen héél hartelijk dankzeggen voor de 
geweldige medewerking die zij van zeer velen, in woord en/of daad, 
financieel en/of spiritueel, heeft ondervonden. Het zijn er teveel om op te 
noemen, maar er is weer eens gebleken waarin een klein dorp groot kan 
zijn.  
Heel Hartelijk Dank! 
 
De reüniecommissie:  
Michelle van der Sluis, Ans Machiela, Peet Kuiper, Aukje Sikkema, 
Natasja Wagenaar, Anna Meinsina Visser en Reinder Tolsma. 
 

Noodoproep!! 

 
Europa Kinderhulp Friesland zoekt vakantiegezinnen 

Bent u bereid om deze zomer een kind voor een korte 
periode in uw gezin op te nemen. 

 
Meldt u dan aan via het onderstaande mailadres, 

friesland@europakinderhulp.nl 
 

mailto:r.tolsma01@knid.nl
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Open kerk tijdens de reu nie Foeke 
Sjoerds Skoalle 26 mei 2018 

Er staan oude schoolplaten uitgestald met Bijbelse voorstellingen (van 
de schoolzolder). 
Er zijn in de St Ceciliakerk zelf ook nog ± 35 schoolplaten door mevr. 
Pietrikje Poutsma verzameld. Geschonken door Jappie Poutsma, met 
het verzoek ze eens te laten zien, of er iets mee te doen. 
De belangstellenden die de Sint Cecilia bezochten, werd de volgende 
vraag voorgelegd: 
 
Wat is jouw / jullie moment in deze kerk, St Ceciliakerk, geweest? 
Reacties werden op kleine briefjes geschreven en verzameld. 

 Vrouwen zaten in 1949 (de periode Ds. Keller) aan de bordkant, 

aan de andere kant zaten de mannen. De herenboeren zaten 

met dominees-mevrouw tegenover de preekstoel. 

 De gezusters Holwerda, dochters van Sjouke en Doetje, zitten 

op de foto op hun eigen plekje in de kerk. 

 Twee vrienden moesten in 1962 ongeveer, naar de kerk. De een 

zei tegen vader dat hij naar de hervormde kerk ging en de ander 

vertelde dat hij naar de gereformeerde kerk ging. Maar ze 

“naaiden er tussenuit”. Vader vroeg wat dominee had gepreekt, 

maar dat wisten ze niet. Maar pa wist het gelukkig ook niet. 

 Fijne herinneringen heb ik aan de kerstvieringen, we kregen een 

boekje en een sinaasappel en er was een prachtig verhaal van 

Fokke Meinsma. 

 Hier altijd naar de kerk gegaan en het geloof is hier 

langzamerhand gegroeid. 

 Ik kon nooit mijn aandacht bij de preek houden en dat is nog 

nooit veranderd. 

 Wij waren gereformeerd en kwamen hier nooit. 

 Het kerstverhaal van Fokke Meinsma blijft bij; hij kon prachtig 

luidruchtig vertellen, maar daar mochten / of kwamen de 

gereformeerden niet. 
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 Op Goede Vrijdag ging de ene familie in het dorp werken, de 

andere kerken. 

 De momenten die ik mij het meest herinner zijn de 

begrafenissen van mensen waar je van hield en nu een plekje 

naast de kerk hebben. 

 In 1940/1950 zaten in de  Herenbank Oane de Jong, Boer 

Heeringa, Gerrit en Foek (bankdirecteur) en Mûnte Gardenier. 

Piet Gardenier speelde het orgel. 

 Rond de jaren ’90 was dit de middagkerk. In de ochtend was de 

dienst in de gereformeerde kerk en ’s middags in deze 

hervormde kerk . 

 Toen mijn moeder Tetsje weer een kind kreeg, mocht ik bij ds. 

Pieper “uit van huis”. Mevrouw Pieper deed mij pijperlotten in het 

haar. Ik was erg trots. Ik mocht bij hen in de hoge bank zitten. 

Geweldig vond ik dit. (schrijft iemand geboren 1942 in O’nijkerk). 

Ik heb mijn belijdenis hier gedaan en ik ben hier getrouwd in 

1965. 

 Op de achterste bank tijdens de kerkdienst kreeg ik af en toe 

een klapje op ’t hoofd om weer naar de dominee te luisteren. 

Praten onder de preek werd niet geduld. De koster Jan de Vries 

strafte meteen. 

 Ik ben hier gedoopt 1939, belijdenis gedaan, getrouwd en onze 

vier kinderen zijn hier gedoopt.. 

 Mijn vader schonk het eerste doopfond in de gereformeerde kerk 

± 1934, mijn vader was huisarts Dekker. 

Er kwamen ongeveer 120 bezoekers naar de kerk, zo’n 100 mensen 
tekenden het gastenboek. 
 
Verzameld en opgetekend 11 juni 2018 
Annie Bremer 
Voorzitter kerkenraad 

  



27 

 

  



28 

 

DE  FOTO  FAN  REÜ NISTEN Ü T 1925-1940 

Jan Dekker út Hardenberg sit mei in swierrichheid: hy hat de prachtige foto 
fan de reünisten op sneon 26 maaie 2018 dy’t berne binne tusken 1925 en 
1940, mar wit net fan elkenien de namme! 
Hy hat der mei help fan syn suster Marie al hiel wat fûn, mar soe ek graach 
de lêste nammen folslein ha, ek oan de nammen fan de froulu mist it ien en 
oar. Wa helpt him oan de lêste nammen en kontrolearret at de oare nammen 
goed binne? 

 
 
Boppeste rige: Theunis Rispens, Jan Dekker, Douwe Tilkema, Tietsje 
Terpstra-Tilkema, Ruurd Torensma ûnder de paraplu.  
Twadde rige: Reinder Boersma, Theunis Faber, Ank de Boer-Meindertsma 
(juf tusken 1957 en 1965), Sieger Rozendal, Gerrit Elzinga, Willem Postmus, 
Ytje Groenwold-Dijkstra, Anneke Braaksma-de Vries, Janke ?-Blom, Griet ?-
Holwerda. 
Foarste rige: Tryn de Boer-Kooistra, Akke v.d.Wagen-Walda, Marie Mulder-
Dekker, Dieneke Schreiber-Dekker, Adri Brouwer-Holwerda en Sjikke 
Tilkema. 
Spitigernôch waard Einte Faber op it lêste momint siik oars hie hy ek noch 
by dit fleurich stel op ‘e foto kaam. 
Jan en Tine Dekker-Fokkema wenje yn Hardenberg, e-mailadres: 
jtdekker@kpnmail.nl (en oars mar trochjaan oan Reinder Tolsma) 

mailto:jtdekker@kpnmail.nl
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In ynstjoerde brief fan Juf Meindertsma 

REUNYKOMMISJE, 

Hwat in moaije dei! Ik ha safolle gedachten en emoasjes, it is 

sa geweldig. Tige tank derfoar. In lyts berichtsje foar myn âld 

l.l. yn de nije Doarpsskille, soe dat kinne? En mei ik as der ien 

oer is, ek ien ha as oantinken? 

 

Oan myn âld l.l. 

Hwat ha jim my in geweldig protte wurdearring jown en leafde 

foar alle moaije oantinkens yn klas 1. Tige, tige tank derfoar! 

It giet jim allegearre fierder goed. 

 

Hertlike groeten fan Juf Meindertsma, Ljouwert. 

It personiel yn 1961: Gerrit de Boer (troude mei juf Meindertsma), Anke 
Meindertsma, Boate Hazenberg, haadmaster Anne Wiersma 
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Bericht van Janny de Wilde 

Een telefoontje. De Brabantse Oosternijkerkse Jeanet van Lieshout 

van de Griene Wei. De Foeke Sjoerdsskoalle bestaat 150 jaar dus: 

een reünie. Hoe wij elkaar kennen doet er niet toe maar zij weet dat 

ik daar op school heb gezeten. Ik, mijn broer en zus gevraagd en zo 

zijn we met z'n drieën er heen gegaan. Dory (Doet toen), Leo 

(Lieuwe toen) en ik. 

Wij hebben van 1953 tot 1955 op deze school gezeten, we kwamen 

uit Wierum en woonden deze twee jaar in Bollingawier. Van deze 

plaats herinnerden we ons de Fam. Weidenaar, Tere Baaf,  Hendrik 

en Hendrikje (Hoekstra?) en ons buurmeisje Coba. Maar ja, 63 jaar 

geleden! Toch hebben we een mooie dag gehad en best nog wat 

mensen gesproken en daardoor ook nog herkenbare gebeurtenissen 

gedeeld. Van Baafke en Pietje Weidenaar, die ons ook niet meer 

kenden maar waar ik nog een paar foto's van mee had, hebben we 

nog het een en ander gehoord en zo kwam er toch nog wel wat naar 

boven. 

Met plezier heb ik de Doarpsskille gelezen, vooral het stukje van 

Sape Westra over zijn moeder Fetje! Zij zijn n.l. familie. ik zal het 

uitleggen: Sape Sikkema is een zoon van Jantje Vonk, die toen zijn 

vader overleden was hertrouwde met Abe de Wilde en uit die relatie 

is mijn vader Jan de Wilde geboren. Ze zijn dus halfbroers.  Sape en 

Jan konden het goed met elkaar vinden.Leo en ik gingen vaak op 

zondag middag naar ome Sape en muoike Griet waar we dan plat op 

de buik met een kussen op de grond, met een naald plaatjes uit 

prikten van paarden en koeien uit ' de Boerderij ' want een schaar 

was een werktuig en dat mocht niet op zondag. Daar ontmoetten we 

ook Pieter, Fetje en Jantje, deze is dus naar beppe Jantje vernoemd 

waar ik ook naar vernoemd ben. Bij mijn vaders zus Johanna, 

hebben wij op feesten, meestal op 'Schier' elkaar nog wel gesproken 

en ik ben met mijn moeder ook op de begrafenis van Pieter geweest.  

Nu onze ouders overleden zijn en ook alle ooms en tantes, 

ontmoeten we elkaar niet meer , hebben geen adressen van elkaar 

en zo gaat dat natuurlijk meestal bij familie relaties maar Sape is dus 

wel een achter neef van ons. 

De 26ste mei was voor ons een leuke, gezellige dag en nog een 

compliment voor de organisatie en de Drumband, 

wat een jongeren. 

Met een hartelijke groet van Janny de Wilde, Slootdorp 
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Aaargh.. 

De lêste jierren bin myn eagen d’r net better op wurden. Soks is fansels 
spitich, mar ja wat wolst, “we wurde allegear âlder”. Dus op nei de 
brilleman en al rillegau hie ik in bril. Moai dat it kin en dat wie foarearst 
wer klear. Sa kin je wer jierren foarút. Tocht ik, mar dat foel ôf. Al nei in 
heal jier wie ik ta oan sterkere glêzen. Dat wie wol hiel fluch, mar it 
skeelde wer safolle, it moast wol. Dat is oardel jier lyn en foar mysels wie 
it wol dúdlik dat ik wer ta wie oan in nijenien. Diskear bin ik earst mar ris 
nei de húsdokter gien, foar myn gefoel wie d’r dochs wat mear oan de 
hân. Nei wat ûndersiken (drippen dy’t biten) wist hy my te fertellen dat ik 
wierskynlik staar hie, mar, sa sei hy, hy wie gjin eachdokter. Dy slach om 
‘e earm wie moai fansels, mar ik wie bang dat de beste man gelyk hie. 
Nee hè, it sil dochs net wier wêze. As d’r no ien ding wie wêr’t ik net folle 
sin oan hie dan wie it wol in operaasje oan myn eagen. Operaasjes, ik 
moat d’r net safolle fan ha, hoech it ek net op de tillevyzje te sjen en al 
hielendal net in eachoperaasje. Mar dan no miskien in staaroperaasje. 
Us mem hie it jierren lyn ek hân en ik ha altyd tocht, dat soe my ek samar 
boppe de holle hingje kinne, mar dan wol pas oer 20, 30 jier. Dus neat 
om je foarearst drok oer te meitsjen. Dat soe ik dan wol sjen. Hearst wol 
ris fan minsken dy ‘t eachoperaasjes ha moat, as fan minsken dy’t wat yn 
it each kriegen ha wat d’r wer út moat as dat bygelyks it hoarnflues los 
lit…krammele, krammele soks griist my oan. By sokke ferhalen doch ik 
altyd ien hân foar de eagen en de oare hân giet mei in ôfwarjende 
beweging nei de ferteller: hâld op mei sokke ferhalen. Myn fantasij giet 
dan altyd mei my op ‘e rin. Sa ek dy iene kear, jierren lyn yn de 
wachtkeamer by de húsdokter. D’r siet in frou en sy hie blykber wat mei 
it each. It praat kaam der op en de measten fan ús fûnen it mar neat koest 
wol merke. Ast wat mei de eagen hiest, hè nee, dat leaver net. Mar dizze 
frou ferblikte net, sy waard der hyt noch kâld fan en doe sei sy ynienen 
(ik bin it noait wer fergetten): ‘se ha him d’r samar út hear’. Aargh… Sy 
wie nei my oan bar, mar doe’t ik nei hûs rûn seach ik it hielendal foar my. 
Sy op in stoel, alhoewol lizzen my aardich better ta like, en de dokter d’r 
foar mei dat each yn de hannen wat noch oan in pear trjidsjes fêst siet. 
Ja, doch mar gau de eagen ticht, want soks wol je dochs net 
meimeitsje??? It liket my dat it ek net samar barre sil en al hielendal net 
yn de sprekkeamer fan in húsdokter, mar hawar sûnt dy tiid is it d’r by my 
net better op wurden as it oer eagen gie. Gelokkich wienen minen goed 
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en hoegde ik my dêr net drok oer te meitsjen. Pas oer jierren miskien. De 
jierren wienen om, want heden Hidske, dêr ried ik hinne mei in brief foar 
de eachdokter op de stoel neist my. Net te hurd want it sicht wie net al te 
bêst, mei tank oan de bitende eachdrippen. In pear wiken letter gie it 
rjochting eachdokter. Diskear mei de buorfrou achter it stjoer. Gjin idee 
wat ik ferwachtsje koe. Yn de wachtkeamer sieten genôch minsken (in 
helte pasjinten en in helte sjauffeurs tink ik dan), mar d’r wie net folle praat 
by. Se seachen ek allegear sa earnstich. Miskien sieten se allegear wol 
te wachtsjen op in eachoperaasje, dat ik hie alle begryp. Mar safier wie it 
mei my noch net, earst mar ris nei in jonge jonge. Hy hat earst de 
eachsterkte metten, no dat foel net ta. Tsjong wat wienen se min. Doe 
woe hy in ûndersyk dwaan wêr by it apparaat tsjin myn eagen oankaam. 
Sjoch, dêr begaan it al. Dat hie hy net sizze moatten, soks kin better by 
ferrassing. Dat ha ik ek tsjin him sein, mar hy ferdôve earst, sa sei hy en 
dat soe helpe. Ja ja. Drippen d’r yn en ik ek krieg d’r fuort in doekje by, 
want it wie wat in frjemd kleurke en dat moast net op ‘e klean komme, sei 
hy. Doe it kin yn de beugel en de foarholle tsjin it apparaat. D’r skynde in 
ljocht yn it each en ik  seach wat op my ôfkommen. It kaam stadichoan 
tichterby. No komt it, no komt it, sa tocht ik. No komt it, no ko….”Zo, klaar”, 
sei de jonge. No ferrassend, neat fan fernaam. Mei it oare each gie it 
krekt gelyk. Wer werom nei de wachtkeamer wêr’t nei wat geprúst it 
frjemde kleurke troch de noas yn in bûsdoek bedarre. Ek ferrassend. Wy 
ha d’r even smaaklik om lake en skrokken doe suver fan ússels, it wie 
ommers sa stil dêr. Nei noch in pear ûndersiken by ferskillende minsken 
krieg ik te hearren dat ik yndie yn oanmerking kaam foar in 
staaroperaasje, oan beide eagen. It wie dus dochs wier. It hong my boppe 
de holle en net oer 20 jier, mar no. Aargh… Hawar, earst mar nei hûs, 
sa fier wie it no noch net. In map fol ynformaasje gie mei, dat ik koe my 
goed tariede. Yn de wiken dy’t kamen ha ik it sa no en dan ferteld oan 
guon en de reaksjes wienen hiel ferskillend, dêr ha ik my oer fernuvere. 
Guon reagearden krekt lyk as ik sels ek wol kin, mei ien hân foar de 
eagen en roppend: hâld op, ferskriklik. In befreone stel sei: mar dat is 
geweldich, dan hoechst miskien aansens gjin bril mear en it is fergees, 
want it wurdt fergoede. It kaam der op del, ik trof it mar. Ja fansels, dat is 
ek sa, sy ha gelyk. Jierren lyn hie it d’r net goed foar my úsjoen. 
Stadichoan wurdt it mistiger om dy hinne. Dat dochs leaver net. De dei 
fan de earste operaasje bruts oan. Betiid dy kant út, acht oere moast ik 
my melde. Al rillegau rôpen se my binnen. D’r sieten al twa mannen, dy 
wienen foar my. De iene man wie 41 jier, dus noch folle jonger as iksels 
bin. Dat kin ek. Earst krieg ik trije kear ferskate drippen yn it each om de 
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pupil te fergrutsjen. D’r hong in gemoedelik sfearke, wat wol kalmerend 
wurke. Wy lieten it mar oer ús hinne komme, op ’t lêst wie de kar makke 
dus wat kin je oars as je d’r ûnder del jaan. Krekt foardat de earste man 
nei binnen mocht, kaam de sjirurg har even foarstellen. Sy wie Belgysk, 
sa sei se en die dit wurk al mear as tweintich jier. It wie ûnferwachte 
plesierich, no soe it hielendal goed komme. Doe’t ik oan bar wie, waard 
ik suver yn de stoel set, it skeelde net folle. Net ferkeard trouwens, je ha 
twa minne eagen en de iene wie noch krekt wat minder wurden troch de 
drippen. Al rillegau krieg ik in doek oer de holle, mei in gat op it plak fan 
it te operearjen each. It each waard ferdôve en ik koe noch fernimme dat 
d’r in klem op myn each set waard en doe koe it heve. Ik moast sa strak 
as mooglik yn it ljocht fan in lampe sjen. En dat is it iennichste wat ik sjoen 
ha. Net in hân as in mes fan de sjirurg (dêr wie ik nammentlik bang foar) 

en ik ha d’r ek neat fan 
fernaam. Allinnich dat d’r 
goed mei wetter spielt 
waard. Nei ûngefear 20 
minuten koe ik wer werom 
nei de earste romte, it siet 
d’r op. Fantastisch. Ik krieg 
noch in bakje kofje 
oanbean en ynstruksjes 
mei nei hûs oer de 

fersoarging fan it each. Earst koe ik net safolle sjen, mar yn de neimiddei 
klearde it op. Ferheard seach ik nei bûten, wat dúdlik en strak en wat in 
moaie kleuren! Bysúnder wat je sjogge nei sa’n staaroperaasje. It sil 
eartiids ek sa west ha, mar ja soks witst net mear, staar slûpt d’r 
stadichoan yn. It is krekt as mei de tillevyzje, ik sjoch no yn HD. Dus net 
al te folle pine yn it liif foar de oare operaasje, it falt ta en it wurdt fansels 
noch wer better. Mar ik wol it noch hieltyd net sjen, want operaasjes oan 
eagen….aaargh! 

AWB 
  



34 

 

Het slimste dorp van Friesland  
Doe je mee? 
 
 
In oktober 2018 gaat de kennisquiz ‘Het Slimste 
Dorp van Friesland’ weer van start. Hierin wordt 
ieder dorp uitgedaagd om via verschillende quiz 
rondes uiteindelijk het slimste dorp van onze 
provincie te worden. 
 
In 2016 hebben wij hier ook aan deelgenomen en is 
het winnende team uit Oosternijkerk 2e geworden in 
de regio finale. Een hele prestatie, maar we gaan 
natuurlijk deze keer voor een 1e  plaats in de 
provinciale finale. Oftewel, wij willen deze keer het 
slimste dorp van Friesland worden!  
 
Een team dat meespeelt moet uit 5 personen bestaan, ongeacht 
samenstelling en leeftijd. Iedereen kan dus meedoen. Dus geef je op en ga 
deze uitdaging aan!  
 
De quiz (voorronde) zal gespeeld worden op vrijdagavond 19 oktober om 
19.45 uur  in dorpshuis de Terp. Het winnende team van deze avond zal het 
in de volgende rondes moeten opnemen tegen de winnaars uit de andere 
deelnemende dorpen. 
  
Opgeven kan via; jthemmenwestra@gmail.com. 
(Graag vóór 9 oktober 2018). 
 

En als je niet mee wilt doen, dan ben je natuurlijk als publiek ook van harte 
welkom! 
 
 
 
Dorpsbelang Oosternijkerk. 

  

mailto:jthemmenwestra@gmail.com


35 

 

Afscheid gemeente Dongeradeel 

Na 34 jaar komt er een eind aan de gemeente Dongeradeel en vormen we 
per 1 januari 2019 de nieuwe gemeente Noardeast Fryslân. 
 

De gemeente Dongeradeel wil dit afscheid graag met alle inwoners van de 
gemeente vieren op zaterdag 3 november 2018 en heeft hiervoor een plan 
bedacht: ‘Iepen gemeente foar ien dei!’ 
 

Op die dag kan een dorp zich presenteren aan 
alle inwoners van de gemeente en laten zien 
wat het allemaal te bieden heeft. Dit kan middels 
een stukje theater, een tentoonstelling of iets 
met muziek, zang of dans. Er kan een 
(historisch) verhaal verteld worden of men kan 
een bijzondere wedstrijd organiseren. Een 
proeverij opzetten een mooi lied schrijven of een 
bijzondere wandeling maken door ons dorp, of 
noem maar op. 
 

Deze presentatie mag een kwartier tot twintig minuten duren en wordt een 
paar keer op deze feestdag uitgevoerd. Er komt een route en schema van al 
de dorpen die meedoen en in welke hoedanigheid. Er zal een 
programmakrant gemaakt worden die tevens voor herinneringskrant voor de 
inwoners bedoeld is. Ook zullen er die dag bussen rijden tussen de 
verschillende dorpen die het publiek brengt waar het graag naar toe wil. 
 

Met alle deelnemende dorpen wordt de dag gezamenlijk afgesloten in 
Dokkum. Tijdens dit feest zullen een aantal scholieren van het voortgezet 
onderwijs nog iets ten tonele brengen en kan er nog gezellig nagepraat 
worden over deze historische dag. 
 

Wij van dorpsbelang vinden dat Oosternijkerk hierbij niet mag ontbreken en 
hebben ons al aangemeld om mee te doen. Alleen moeten wij met elkaar 
nog bedenken hoe wij dit gaan invullen en met wie?  
 

Daarom vragen wij alle inwoners van Oosternijkerk om met ideeën te komen, 
zodat wij ‘ús doarp op ‘e kaart sette kinne!’.  
 

Dus heb je een origineel idee, of wil je die dag meehelpen of wat dan ook 
laat het ons weten via; dorpsbelang@oosternijkerk.com. 
 

Alvast bedankt, namens het bestuur van Dorpsbelang Oosternijkerk! 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://emojipedia-us.s3.amazonaws.com/thumbs/160/facebook/65/waving-hand-sign_1f44b.png&imgrefurl=https://emojipedia.org/messenger/1.0/waving-hand-sign/&docid=0QDfC093jFjMJM&tbnid=OYKLG5DVoe2CoM:&vet=10ahUKEwiRq_C9tM7bAhVIbFAKHQjuCYYQMwi8ASgnMCc..i&w=160&h=160&bih=700&biw=1536&q=zwaaiende hand&ved=0ahUKEwiRq_C9tM7bAhVIbFAKHQjuCYYQMwi8ASgnMCc&iact=mrc&uact=8
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Paaseieren verven 

Woensdag 28 maart was het 
weer een inspannende middag 
voor de juryleden van het paasei 
verven. Op de Foekes Sjoerds 
Skoalle moesten zij namelijk alle 
eieren bewonderen en 
beoordelen, die de leerlingen van 
groep 1 t/m groep 8 met veel 
inspanning en passie hadden 
versierd.  
En dat viel zeker niet mee!  
Er waren heel wat bijzondere 
exemplaren en er kon maar één per groep uitgekozen worden tot winnaar. 

  
Maar uiteindelijk kwam de jury 
met de uitslag en deze werd nog 
die zelfde avond via Facebook 
bekend gemaakt.  
De winnaars kregen een 
waardebon en alle eieren werden 
in de etalage van Piet en Saakje 
de Boer tentoongesteld, zodat 
heel het dorp de ‘kunstwerken’ 
kon bewonderen.  
 

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd en hierbij nogmaals de uitslag: 
Groep 1: Jan van Dijk  
Groep 2:  Mirthe Brouwer 
Groep 3:  Wiebe Geart Dijkstra 
Groep 4:  Kees Tilma 
Groep 5:  Janina Jongeling 
Groep 6:  Sanne Janette Cuperus 
Groep 7:  Anna Visser 
Groep 8:  Femke-Marije Roorda 
Janneke Themmen, Dorpsbelang 
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Avondvierdaagse  
15 tot en met 18 mei 2018 

Niet meer uit ons dorp weg te denken, de jaarlijkse avondvierdaagse! Een 
gezonde traditie voor jong en oud door de alom bekende, maar o zo mooie 
omgeving van Oosternijkerk 
en omliggende dorpen.  
  
Op dinsdagavond 15 mei 
konden de wandelaars zich 
inschrijven in dorpshuis de 
Terp voor de 5 of 10 
kilometer tocht. Daarna 
‘verdwenen’ de deelnemers 
bepakt en bezakt, met de 
route, de stempelkaart en 
eventueel een flesje water 
voor onderweg, naar buiten. Daar was het heerlijk zomers weer en zat 
het drinken in ieder geval niet voor niets in de rugzak.  
 

Woensdagavond was 
het beduidend kouder 
en kon de korte broek 
verruild worden voor 
een lange. Toch 
weerhield dat vele 
nieuwe deelnemers niet 
om zich ook nog te laten 
inschrijven en de 
resterende avonden 
mee te lopen. Dit jaar 
mochten wij ook lopers 
uit andere dorpen 

begroetten. Iets wat wij enorm toejuichen en waarvan wij hopen dat het 
er volgend jaar nog meer zullen zijn. Donderdagavond was het koud en 
waaide er een stevige wind. Maar ondanks dat startten jong en oud 
opgewekt en vol goede moed hun route.  
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Op de vrijdagavond kwamen er nog enkele personen bij die deze laatste 
‘loopavond’ ook graag nog wilden meemaken.(Hiermee kwam de teller 
uit op zo’n 170 deelnemers). 
 
Bij de controlepost onderweg werd er weer getrakteerd door enkele leden 
van het dorpsbelang en was het vanuit daar nog maar een klein stukje 
naar de finish. 
 
Helaas was de drumband niet aanwezig om de lopers muzikaal in te 
halen, maar gelukkig wel een heleboel familieleden met bloemen en 
andere (eetbare) beloningen. Maar de grootste beloning lag te wachten 
in de Terp, namelijk dé medaille. 
Deze werd door vele jonge deelnemers vol trots en bewondering in 
ontvangst genomen met de mededeling dat ze er volgend jaar wéér bij 
zullen zijn. Wij hopen het van harte! 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 

Alle wandelaars bedankt voor de deelname! 
 
Janneke Themmen 
Dorpsbelang. 
 
 
(2 foto’s van Peter Tromp RTV-NOF) 
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En toen stond de zomer alweer voor de deur. Dit betekent een ietwat rustigere 
agenda. En onze zomerstop. Wij zullen gesloten zijn van 4 augustus tot  
24 augustus. 
 

Wel hebben wij een paar geweldige activiteiten gehad. Zoals elk jaar het 
Lentematinee dit was weer erg geslaagd. Koningsdag zoals alle jaren ervoor 
druk bezocht en wat een puzzelliefhebbers! En dan de schoolreünie, een 
zonovergoten dag met ongeveer 400 bezoekers en allemaal bij het dorpshuis in 
de tuin. Een drukke dag om er voor te zorgen dat iedereen te eten en te drinken 
kreeg. Maar toen we op het einde van de avond de vermoeide voetjes naar huis 
toe brachten, konden we terug kijken op een prachtige en zeer geslaagde dag.    
 

Komende activiteiten 2018                       
 

• Dorpsbbq (25 augustus) 
• Teake vd Meer (14 september) 
• Marcel Smit (16 november) 
 

Let op! Bent u nog geen vrijwilliger maar lijkt het u leuk om bijvoorbeeld zo nu en 
dan een bardienst te draaien, op een doordeweekse avond of in het weekend? 
Geef u dan op als vrijwilliger bij één van onderstaande bestuursleden of stuur 
een mail naar dorpshuisdeterp@hotmail.com 
Mocht u vragen, opmerkingen of leuke ideeën hebben dan horen wij deze graag, 
u kunt ons bereiken via de email dorpshuisdeterp@hotmail.com of benader één 
van onderstaande bestuursleden. 
 

André Beeksma (Voorzitter) 
Peet Kuiper 
Paulien Jagersma (secretaresse) 
Mark Boersma 
Teade Anne Holwerda 
Geke Braaksma (Penningmeester) 
Grietsje Linthof 
 

Voor de allerlaatste nieuwtjes, aankondigingen, foto’s en meer zijn wij ook te 
volgen op Facebook, wij begrijpen heel goed dat niet iedereen op de hoogte is 
met de moderne technologieën dus blijven we natuurlijk ook gewoon doorgaan 
met het verspreiden van huis aan huis berichten. 
Tot de volgende Skille, Paulien Jagersma 
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Sa. Alwer tiid om in stikje te skriuwen foar de Skille. De tiid hâld gjin skoft. 
It seisoen fleant ek foarby. Wy ha dit jier safolle by it ein hân. Omt it de 
lêste Skille is foar de grutte fakansje, like it my moai om werom te sjen 
op it ôfrûn seisoen. 
 
Wy binne nei de simmer start mei ús jierlikse koeke aksje. Mei man en 
macht binne wy Nytsjerk en omkryten útflein om koeken te ferkeapjen. 
Dizze hearlike aksje smyt altiid in moai bedrach foar de kas op wat wy 
brûke kinne om bygelyks nije muzyk, ynstruminten as outfits te keapjen. 
Dat lêste is dit jier ek bard. Alle mannen hawwe nije blouskes kriige. De 
pearske blouskes binne de doar út. Se ha no moaie swarte blouskes mei 
in pearse strik. No moat wy noch besjen wannear at wy de froulju yn de 
nije klean stekke sille. Al snel binne wy doe begûn mei it Krystkonsert. Dit 
jier hienen wy ús eigen Nytsjerker ‘All you need is Love and a little bit of 
UDI’ Krystspecial. Mei hearlike Kryst klassikers en moaie wurden fan 
minsken út it doarp waard it startskot jûn foar in waarme Kryst. 
Krystnacht, Krystmoarn en tidens de tsjerketsjinst op 1e Krystdei wienen 
wy ek wer fan de partij. Nei't de dikke tûzen oaljekoeken útsútele wiene, 
hienen wy tiid foar in mini fakansje. Mei mini bedoel ik dan ek; in wike. 
Want dêrnei moast der hurd repeteare wurde foar it Federaasjefestival. 
Dit jier hat dat plak fûn yn Holwert, yn it MFA. Yn’t kader fan LF2018 
hienen wy it grut opset. Nei in machtige muzikale dei mocht ús trombonist 
Gjalt van der Zee sels de solistenpriis mei nei hûs nimme.  
Yn it foarjier hawwe wy in pear kear extra in tsjinst begeleid yn it tsjerke.  
Yn maaie wie it tiid foar ús Maitiidskonsert. Dit jier yn gearwurking mei 
Sjerk Faber. De klanken fan in brassband en in akkordeon blykten in 
goeie match te wêzen. Tidens it konsert waard der ûnderoare mei song 
mei âlde tillevyzje tunes en genoten fan it moaie ‘Adios Nonino’.It wie in 
prachtig konsert en wy wolle jo ek tige tankje foar jo komst. Wy hoopje 
dat jo krekt as ús genoten ha.  
En no de kommende wiken. Noch efkes en it is fakânsje. Mar UDI sil net 
stilsitte de lêste wiken. Op tiisdei 12 juny sil ús slachwurker Jeroen syn 
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eksamen fan syn oplieding dwaan. Wy meie him dêrby begeliede. Op 
sneon 30 juny sil wy meidwaan oan Straatbrass yn Vries. Hjir sille wy al 
rinnend in stik spylje, steand in mars spylje en middeis noch sittend twa 
stikjes spylje. Wy hoopje op moai waar en in machtige dei. Op 3 july sille 
wy ús jierlikse konsertsje op Bollingwier jaan. Opus 3 organisearret dit 
jier in koperprojekt op ús basisskoalle. Op 10 july sille wy mei de bern hjir 
in útfiering foar jaan. Dêrnei is it echt tiid om de koffers efkes ticht te 
hâlden. Mar net te lang! Nei de fakânsje (3 t/m 5 septimber) komme wy 
wer del mei ús hearlike koeken. Yn oktober sille wy dielnimme oan it NBK. 
Hjiroer letter mear. Ut namme fan Brassband UDI wol ik jo alfêst in hiele 
noflike fakânsje winskje!  
Rinskje  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bartenswei 6    9138 CA Niawier   
Tel 0519-241748 
Email:j.holwerda10@kpnplanet.nl 
Mobiel:  06-46556185  
 
Verkoopadres: 
 Essentiele Oliën  
 Aloë Vera producten 
 Zechsal Magnesium 
 Balanstherapie op afspraak ma tot za 
 Workshops  
 Vriendinnen-Uitje met High Tea tot  
    10 personen 
 
 

Diverse mogelijkheden voor een gezellig middagje uit met vriendinnen, 
personeel etc. 
Iedere vrijdagavond open/inloop van 19.00 -21.00 uur 
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We zijn nog steeds druk bezig met de voorbereidingen voor de uitvoering van 
de musical.  
De uitvoering is op  

zaterdagmiddag 30 juni 
14.00 uur in het Dorpshuis te Oosternijkerk 

 

Iedereen is van harte welkom! 
 

Gymtijden voor 2018: 
Groep 1 + 2:                  13.30-14.30 uur 
Groep 3:                        14.30-15.30 uur 
Groep 4+5+6:                15.30-16.30 uur 
Freerunning (gr. 7+8):   16.30-17.30 uur 
 

Afmelden voor de gym kan op 1 januari en 1 juli 
 

Bestuurswisseling 
Vanaf heden zit Maaike Brouwer in ons bestuur, zij heeft de taken 
overgenomen van Froukje. Maaike is voortaan het aanspreekpunt voor de 
bodymove en zij doet de planning van de gym- en freerunning groepen. 
 

Oproep! 
Wij van gymvereniging S.S.S. te Oosternijkerk zijn nog steeds op zoek naar 
iemand die een uurtje les wil geven aan een enthousiaste groep dames op de 
donderdagavond. Het belangrijkste is om samen op een gezellige manier op 
muziek in beweging te zijn.  
Dus ben jij of ken jij iemand die het leuk vindt om dit enthousiasme op een 
ander over te brengen, neem dan contact op met Maaike Brouwer. 
Het seizoen loopt jaarlijks van september t/m april. 
Locatie en geluidsapparatuur is aanwezig. Vergoeding i.o. 
 

Check ook onze 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 Voorzitter                tel: 241938 
Aukje Weidenaar Secretaresse       tel:720306 
Aaltsje Meirink Penningmeester    tel: 241419 
Jolanda Hoogterp Bestuurslid         tel: 06-51547376 
Maaike Brouwer Bestuurslid          tel: 720282 
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Bezoek B&W aan OCO 

Woensdag 13 juni j.l. was er een delegatie van de gemeente op bezoek 
in Oosternijkerk. 
Ongetwijfeld zullen velen, gezien de reacties, zich afgevraagd hebben 
wat de bedoeling was van deze rondgang door het dorp. 
Deze afspraak kwam tot stand op uitnodiging van de 
bedrijvencontactfunctionaris. 
Burgemeester Marga Waanders, wethouder Pieter Braaksma en 
bedrijvencontactfunctionaris Dicky van der Meer waren naar 
Oosternijkerk gekomen om kennis te maken met het bestuur van de 
OCO. 
Wij, het OCO bestuur, vonden dit een leuke gelegenheid om e.e.a. te 
combineren met enkele bedrijfsbezoekjes. 
Om 19.00 hadden de OCO bestuursleden, Hinke Elzinga en 
bovengenoemde personen zich verzameld bij Thomas Eyck. 
Na een korte kennismaking en een wederzijdse voorstellingsronde 
gingen we naar het atelier. 
 
Bij Thomas Eyck vielen 
we met de neus in de 
boter, want er was een 
tentoonstelling: “based on 
nature”’, in het kader van 
LF 2018. 
Veel ontwerpen in deze 
tentoonstelling zijn 
gebaseerd op het wad. 
Het aanstekelijke 
enthousiasme van 
Thomas Eyck zorgde 
ervoor dat iedereen dit 
ervoer als een ware belevenis. 
Thomas werkt veel samen met ontwerpster, Christien Meindertsma. 
In het atelier lag de “tree track”, van Christien Meindertsma.  
Dit is een ontwerp gebaseerd op de cyclus van een boom om mensen 
bewust te maken hoe de natuur werkt. 
De boom is uitgegraven en daarna in dikke plakken gezaagd. 
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Uit 1 van deze plakken zijn de rails 
gemaakt en uit de andere de 
locomotieven en wagons. 
Voor de liefhebber: er staat een heel 
leuk filmpje op 
www.christienmeindertsma.com 
 
Ook opgenomen in de collectie van 
Thomas, is de duif. 
Deze is gemaakt in opdracht van het 
vlasmuseum in Kortrijk. 
In de Eerste Wereldoorlog werden 
daar spionageduiven vastgehouden, 
dit heeft Christien Meindertsma 
geïnspireerd om de duif te ontwerpen. 
De  duiven vertellen het historische 
verhaal van de reis- en 
spionageduiven, maar ook het verhaal van de reis van de vlasvezels. 
 

Daarna zijn we naar “moai mei 
blommen” gelopen. 
Iedereen was onder de indruk dat 
Hinke met zoveel passie en 
professionaliteit deze winkel 
exploiteert. Met zorg en aandacht 
selecteert Hinke de producten in de 
winkel, waarbij ze scherp in de gaten 
houdt of de producten op een 
verantwoorde manier worden 
geproduceerd. 
Zo heeft ze onder andere allerlei 
producten van “Handed By” te staan. 
Dit zijn o.a. vazen en mandwerk, die 
gemaakt zijn van producten die zo 
weinig mogelijk schadelijk zijn voor 
het milieu en gemaakt onder 

verantwoorde arbeidsomstandig-heden. Tegenwoordig is Hinke ook 
aangesloten bij de Vakbloemist, dit is een organisatie die de onderlinge 
bloemisten versterkt. 
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Hinke is inmiddels, na een succesvolle opleiding aan de interieur 
academy, erkend interieurstylist,   
Er werden wat contacten over en weer uitgewisseld, zodat dit wellicht nog 
een leuk vervolg krijgt. 
 
Daarna zijn we over de Griene Wei gewandeld en hebben we op De Lyts 
Ein nog even bij Hoogland Attractieverhuur binnen gekeken. 
Nadien gingen we weer naar Thomas Eyck, waar we opnieuw gegrepen 
werden door al het moois wat zich daar bevindt. 
We vonden het een waardevolle en zeer geslaagde kennismaking. 
 
OCO bestuur:  
Christiaan Miedema, Erna Brouwer, Jetty Holwerda, Pieter Hoogland, 
Rudi Groenwold 

 

 

 

Verhuisbericht 

Na ruim 18½ jaar heel prettig gewoond te hebben in 

Oosternijkerk, verhuizen we 2 juli a.s. naar Gorssel. 

Oosternijkerk is een gezellig, actief dorp om in te wonen 

en wij hopen dat de toekomstige bewoners zich net zo 

thuis gaan voelen als wij. Wij bedanken alle vrienden, 

buren en kennissen voor de fijne tijd die we hier hadden. 

Wij wensen alle Oosternijkerkers dan ook het allerbeste 

en misschien tot ziens. Ons huis is nog niet verkocht, dus 

we zijn ongetwijfeld nog wel eens hier.  

 

Hartelijke groet van Guus en Ali Korving 
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25 jier lyn yn  
de Doarpsskille 
 

TAALSTRIID. 

 

Nei twa kear in jûn oefenjen, nei withoefolle tillefoantsjes 

oan Nĳtsjerksters om help, nei it neisneupen fan tsientallen 

boeken, wie it dan einliks sa fier: 

Níjtsjerk moast foar Radio Fryslân de TAALSTRIlD oangean mei 

Ie. Middeis fjouwer oere gie de auto mei Mynke Faber, Janníe 

Meijer, Aaltsje Botma en Reinder Tolsma al de kant op nei 

Ljouwert, Meindert Hoekstra gie fia Dokkum ek dy kant út. Om 

fiif oere waard de ploech ûntfongen troch presintatrise Geartsje 

de Vries mei in kopke kofje en kamen wy yn 'e kunde mei ús 

tsjin—stanners fan Ie. Healwei seizen moesten wy meiinoar nei 

de studio om alles nochrís goed troch te praten, wy krigen ús 

plak oanwiisd en praten ôf hoe’t wy ús foarstelle soene. Doe 

begûn de spanning op te rinnen. De taskôgers kamen ek yn 'e 

studio: de tsien Nijtsjerkster supporters en in 

frouljusferiening fan Drylst, in studio fol. 
 

Yntusken wie der op it thúsfront ek al fan alles geande. lt 

doarpshûs streamde nei healwei seizen fol mei minsken en boeken. 

De minsken waarden opfongen troch Aukje Hovenga út namme fan 

doarpsbelang en de boeken krigen in plakje op de tafels. De man 

fan it kontakt tusken it thúsfront en de studio, Gerard Sĳtsma, 

naam syn plak yn by de tillefoan en Tsjerk Faber ynstallearre 

de nijste kommunikaasjemiddels: in autotillefoan foar it 

kontakt mei de bellers út it doarp en in fax foar it kontakt 

mei de ploech yn de lepenbiere Bibleteek yn Dokkum. Ek dér siet 

in ploech Nijtsjerksters, as einliks twa ploegen: Tom Zijlstra, 

Kor van Toorn, Willem de Wilde en Jan ‘t Hart soene har dwaande 

hâlde mei de histoaryske fraach en Sander Jongeling, Baukje 

Kingma, Grytsje Dijkstra soene mei help fan Trĳnie van 

Scheltinga (as saakkundige fan de bibleteek) besykje om de 

fraach nei it boek te beantwurdzjen. 
 

Yntusken wie it ANP—nijs foarby en kundige Geartsje de 

tritichste ôflevering fan Taalstriid oan. Wy moasten ùs 

foarstelle en dat slagge, alhoewol mei wat triljende stimmen. 

De thúsfronten waarden oan it wurk set, yn de Terp waard yn sân 

hasten fan alle boeken de lêste bledside trochlêzen, de kadoos 

waarden útdield. Doe begûn de taalstriid foar ús dan echt. Wy 

makken der net folle fan. It 'wurd' wie foar le en ek de 'rebus' 

kamen wy net út. De earste kear 
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fan 'etymology' misten wy en ùs eerste punten waarden pas 

behelle by de 'omskriuwing' troch Meindert: 4 punten. De namme 

'Rusticus' wisten wy wol fan, mar it dialekt fan Penjum sieten 

wy fier neist, al lei Tsjom tichterby as Menaam. Al mei al kamen 

wy net fierder as 19 punten, mar wa hie ea heard fan 

'riskrinkelje' en wa wist dat it wurd 'souder' ôfkomstich wie 

fan solarium? 

 

De tillefoan en de fax yn De Terp hie yntusken al hiel wat 

kearen rinkele en rattele, dat doe’t it thúsfront oan bar wie, 

wiene de ferwachtings tige heech. 

Spitigernôch wiene de 17 drankfergunnings der triie tefolle (Tom 

en Willem) seine letter beide: 'lk ha dat boekje twa kear troch 

west en dochs it antwurd oer de kop sjoen'. Dat antwurd stie 

dan ek ferburgen yn in tabel). It boek wie lykwols yn de 

bibleteek yn Dokkum opdûkele en sa die de fax dochs noch fer— 

tuten. Dat levere wer tsien punten op en sa bleaune wy mei ús 

29 punten net fier fan Ie ôf dat 35 punten sammele hie. Dy stân 

wie goed foar in plak efter yn de fyftich fan alle dielnimmende 

doarpen! 

 

Yn de studio waard de sjampanje iepenmakke en skonken yn moaie 

glêzen mei dêryn gravearre 'TAALSTRIID' in oantinken foar de 

dielnimmers. Wy koene wer rêstich sykhelje, wat in spanning en 

wat fleach de tiid foarby! Elkenien mocht no it technyske part 

fan de studio besien en nei noch in kopke kofje waard ôfskie 

naam fan Geartsje, dy't op dizze dei fjouwer programma's 

ferwurkje moast en nei ús de frouljusferiening wer taprate soe! 

 

Yn de Terp waard alles nochris trochpraat en wie it betinken 

fan alle dielnimmers, tillefoanisten (Gerard wie sa yn syn rol 

dat er Geartsje net iens oan it wurd komme liet! Yn de studio 

waard der omraak om lake), boeketrochwrotters, historisì, 

supporters dat it in moaie erfaríng west hie dat frege om in 

herhelling yn in oar jier en dat wy dan noch better foar it 

ljocht komme soene! Ta beslút wolle wy elkenien betankje dy't 

op hokker wize ek, meiholpen hat oan dizze ôflevering fan 

Taalstriid en jouwe wy noch efkes troch de moaie limerick (ek 

wol 10 punten wurdich), wêrfan de eerste en de lêste twa rigels 

makke binne troch Willem en Eefje Sĳtsma en Anne Wiersma. Wy 

freegje ùs wol ôf: Wat woe de faam no: in nĳe feint, as in nije 

fyts! 

In jongfaam út de Iester kontreien 

Dy gie wol gauris nei Nijtsjerk te frijen 

Mar o, wat gie dat soms bryk 

Faak woe d’âld fyts net om lyk 

De faam tocht: “Ik sykje in nijen”  
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Nieuws van Peuterspeelzaal " De Bernejister" uit Oosternijkerk. 
 
Voor de kinderen zijn er alweer heel veel ochtenden buitenspelen 
geweest, het mooie weer heeft zijn intrede gedaan en daar genieten de 
peuters heerlijk van! 
 
Het voorjaar werd ingeluid met de komst van vele lammetjes bij boer 
Wiebe Westra, de peuters mochten ook komen kijken en een aantal 
hebben zelfs de geboorte van een lammetje meegemaakt! Een hele 
belevenis! Naast de schapen en lammetjes was er ook een pony en 
konden de kinderen klimmen en klauteren op de hooiberg. 
 
 
 
 
 
  



49 

 

In het kader van de Culturele Hoofdstad 2018 hebben de peuters op twee 
verschillende ochtenden een bezoek gebracht aan ‘de Taletún’ in 
Leeuwarden. De Prinsentuin was omgetoverd tot een ware schatkamer 
aan taalontdekkingen, de kinderen konden aan de hand van opdrachten 
van alles ontdekken en onderzoeken in de tuin. Als aandenken kregen 
alle peuters een mooi boekje van Tomke mee naar huis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toen was het tijd voor FEEST! De Foeke Sjoerds Skoalle bestond 150 
jaar en dat moest natuurlijk gevierd worden! 
Voor de kinderen was er een echte circustent op het plein en ook de 
peuters bezochten deze voorstelling en leerden allemaal circuskunsten. 
Na heel hard oefenen was het dan voor de peuters tijd om ook zelf de 
circuspiste in te gaan. Een prachtig optreden van wilde dieren kwam 
voorbij, de peuters waren verkleed als olifanten en apen en lieten het 
aanwezige publiek zien hoe je deze uit kunt beelden, geweldig gedaan!  
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Nog een paar weken en dan is het alweer zomervakantie, de komende 
tijd gaan de peuters nog volop knutselen en spelen en zich 
voorbereiden op een fijne vakantie. Wij wensen jullie allemaal alvast 
een hele mooi zomer(vakantie) toe! 
 
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 06-13575848 Zij is 
op het mobiele nummer ook even voor de school begint tot net na 12u te 
bereiken. 

 
Tijden peuters: Ma t/m do 8:30-12:00u  
Wie eens een kijkje wil komen nemen bij de Bernejister is natuurlijk van 
harte welkom!!!  
 
 

  

http://www.kinderopvangfriesland.nl/
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   Gesloten Oosternijkerk 
           Darttoernooi 

Zaterdag 17 maart 2018 stond het 4e gesloten Oosternijkerk dart-toernooi 
op het programma. De dag begon wat later dan verwacht, want voor het 
jeugdtoernooi t/m 15 jaar had zich slechts één liefhebber opgegeven. Dit 
ging dan ook helaas niet door en het is maar afwachten of het volgend 
jaar weer in de planning wordt opgenomen. 
 
’s Avonds was het de beurt aan de liefhebbers vanaf 16 jaar. 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. De 
poulewedstrijden gingen over best of 3 legs. 
Even na zeven uur werd er begonnen en onder strakke regie en met 
medewerking van alle deelnemers werden de 48 poulewedstrijden vlot 
afgewerkt. Op één na kenden alle poules kenden een overzichtelijke 
eindstand, maar in poule B eindigden 3 spelers met een gelijk aantal 
punten onderaan en moest legsaldo en onderling resultaat de beslissing 
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. 
Verrassing van de dag Teke Meindersma moest in de halve finale echter 
met 2-3 zijn meerdere erkennen in Suhas Dijkstra. Net als vorig jaar was 
de halve finale ook dit keer het eindstation voor Geert Jan Hiemstra, hij 
verloor met 0-3 van Johannes Kingma. In de finale, welke over best of 7 
werd gespeeld, nam Johannes direct het heft in handen. Hij gunde 
vervolgens Suhas geen enkele leg en wist overtuigend met 4-0 te winnen. 
In de winnaarsronde was de 1/8 finaleronde snel voorbij. 7 wedstrijden 
eindigden in 3-0 en de 8e in 3-1.  Na 4 spannende 1/4 finalewedstrijden 
stonden in de 1e halve finale Marcel Faber en Thomas Hiemstra 
tegenover elkaar. Thomas maakte als snel duidelijk dat hij de betere was 
in deze wedstrijd en hij versloeg Marcel overtuigend met 4-0. In de 2e 

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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halve finale stond Rudi Torensma, verliezend finalist van vorig jaar, 
tegenover Arjen Visser. Ook deze wedstrijd kende een overtuigende 
winnaar, want Rudi versloeg Arjen ook met 4-0 en plaatste zich zo weer 
voor de finale. In een wedstrijd die spannender was dan de uitslag doet 
vermoeden wist Rudi het ook dit jaar niet te redden. Thomas wist met 4-
1 te winnen en werd zo de 4e verschillende winnaar in 4 edities. 
 
Uitslagen: 
Winnaarsronde Verliezersronde 
1 – Thomas Hiemstra 1 – Johannes Kingma 
2 – Rudi Torensma 2 – Suhas Dijkstra 
3 – Arjen Visser en Marcel Faber 3– Geert Jan Hiemstra en  
      Teke  Meindersma 
 
Verder waren er nog prijzen voor de hoogste uitgooi en het meeste aantal 
180. Er waren 6 uitgooien boven de 100 en de hoogste was voor Arjen 
Visser met 160. Er werd in totaal 11x een 180 score gegooid, waarvan 4 
stuks door Thomas Hiemstra, die daarmee zijn 2e prijs binnensleepte.  
 
Al met al met was het wederom een geslaagd toernooi, op naar het 
lustrum in 2019. 
 
KB 
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Biljartvereniging 
  ”De Terp”  

Het seizoen 2017-2018 is al weer een 
poosje ten einde. T/m eind april zijn wij 
elke maandagavond weer in het 
Dorpshuis aanwezig geweest om onze 
partijen te spelen. Omdat de koploper een weifelend begin van de tweede 
competitiehelft had leek het nog spannend te worden aan de top. Ruim 
op tijd echter kreeg Klaas Brouwer de smaak weer te pakken en wist de 
ene overwinning na de andere te behalen. Met een ruime voorsprong 
werd hij de terechte winnaar van dit seizoen. De strijd om de plaatsen 2 
en 3 was spannender. Daar maakten heel lang nog 5 spelers aanspraak 
op. Uiteindelijk ging de 2e plaats naar Anne van der Heide. De strijd om 
de 3e plaats werd pas op de laatste avond beslist. Uiteindelijk werd dat 
Foppe Heeringa. Hij eindigde met evenveel punten als Rudi Groenwold, 
maar vanwege een hoger doel mocht hij toch de beker in ontvangst 
nemen. 
 
Eindstand libre seizoen 2017-2018: 

Naam gespeeld winst gelijk verlies punten bonus totaal doel 

Klaas Brouwer 21 17 0 4 34 17 51 39 

Anne v.d. Heide 21 14 1 6 29 13 42 18 

Foppe Heeringa 21 11 0 10 22 15 37 58 

Rudi Groenwold 21 12 0 9 24 13 37 17 

Jen Sjoerdsma 21 11 0 10 22 12 34 49 

Cor van Elk 21 12 0 9 24 10 34 24 

Lolke Bergema 21 9 1 11 19 10 29 27 

Klaas Groen 21 9 0 12 18 8 26 28 

Jan Bergmans 20 6 0 14 12 6 18 15 

Fokke v.d. Weij 21 7 0 14 14 4 18 24 

Piet v.d. Ploeg 20 6 0 14 12 5 17 33 

Thom Schroor 11 5 0 6 10 4 14 73 
         

Zoals bekend speelde Thom Schroor de 2e competitiehelft niet mee. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.animaatjes.nl/cliparts/sport/biljarten/animaatjes-biljarten-42923.jpg&imgrefurl=http://www.animaatjes.nl/cliparts/biljarten&docid=pZ62y4dcEpaHnM&tbnid=eYLLp8f5mHHsrM:&w=490&h=398&bih=1070&biw=1600&ved=0ahUKEwj6g7ShsMjPAhXCrRoKHa8ZCooQMwhdKCAwIA&iact=mrc&uact=8
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Maandag 23 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, Piet van der Ploeg – 10 beurten, en een beker voor de hoogste serie 
in het libre, Thom Schroor – 20 punten. 
Verder speelden we deze avond in trio’s tegen elkaar in 3 spel soorten. 
Elk team moest van tevoren aangeven wie driebanden ging spelen, wie 
bandstoten en wie libre. Vervolgens werd in een vaste volgorde gespeeld 
tegen een ander team, de 3 spelsoorten dus door elkaar. Doel was het 
gemiddelde van de 3 spelers te halen. Na 3 spannende wedstrijden werd 
iedereen nog beloond met een prijsje. 
 
Wij gaan nu de zomerstop in. Aan het eind van het seizoen kregen we 
van verschillende mensen te horen dat als het biljarten op een andere 
avond dan maandag zou zijn, zij ook wel (weer) lid wilden worden. Dat 
heeft ons aan het denken gezet, want wij kunnen best wat extra leden 
gebruiken. 
Na onderling beraad en in overleg met het dorpshuis is dan ook besloten 
dat wij vanaf oktober op donderdagavond gaan biljarten. Mocht je ook 
denken dat biljarten lijkt mij wel wat, schroom dan niet. Je bent van harte 
welkom vanaf donderdag 4 oktober in dorpshuis De Terp. 
Wil eerst nog wat meer informatie, neem dan even contact op met Klaas 
Brouwer, 06-40183470. 
 
KB 
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Ropta Boys 

Op het moment van schrijven, spelen er diverse belangen binnen Ropta 
Boys. 
Er heerst euforie bij de 45+, dames 7-tal, JO13-1 en de MO11-1 vanwege 
het behalen van het kampioenschap in de competitie, grote klasse 
natuurlijk! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De MO13-1 en de JO13-1 wisten in de bekercompetitie zelfs de finales 
in Joure te behalen. Op 2 juni hebben ze daar de finales gespeeld op de 
velden van S.C. Joure. De MO13-1 wist hier helaas geen potten te breken 
en verloor hun 3 wedstrijden, maar uiteindelijk wel 4e van Noord-
Nederland wat zeker erg top is! 
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De JO13-1 bleek echter onverslaanbaar op deze dag en won alle drie 
gespeelde wedstrijden! Zij mogen zich een jaar lang bekerhouder van 
Noord-Nederland noemen, grote hulde voor dit team en hun begeleiders 
voor het behalen van de dubbel! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 9 juni wordt daarnaast nog een spannende dag. Het eerste kan 
dan historie schrijven door bij winst in de nacompetitie wedstrijd tegen 
ONR 1, te promoveren naar de 3e klas. Het tweede moet echter vechten 
tegen degradatie en neemt het op tegen VVS 2 uit Oostwold. Tenslotte 
kan de JO15-1 in een rechtstreeks duel tegen Friese Boys op deze dag 
nok kampioen worden. Al met al genoeg ingrediënten voor een Super 
Saturday. 
Als afsluiting van dit lange seizoen is er zaterdag 16 juni de Prima 
Personeel Copa Ropta. Hier gaan +/- 40 teams strijden om de beruchte 
bokaal. 
Behalve dat er op sportief gebied de nodige overwinningen zijn behaald, 
is een groot deel van de Ropta Boys druk bezig of bezig geweest met 
vrijwillige acties om geld in te zamelen voor nieuwe dug-outs! Dit is een 
grote overwinning voor de hele club want het benodigde geld komt op 
deze manier rap in zicht.  
Na de zomerstop komen wij hier op terug en kunnen wij de eindstand van 
deze acties bekend maken. We zullen dan ook de nieuwe teams etc. 
bekend maken en natuurlijk verslag doen van de Super Saturday! 
Rest ons nu nog iedereen een goede zomervakantie toe te wensen! 
Vriendelijke groet, 
Ropta Boys 
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DE SOPSLEEF 

Fryske dúmkes 
 
Het is een typisch Friese zoete lekkernij, deze dúmkes. Het zijn duimgrote 
koekjes waarover het verhaal gaat dat de bakker zijn duimafdruk net na het 
bakken achterliet. Hoe het ook zij, het zijn lekkere koekjes om met de 
(klein)kinderen op een regenachtige dag te bakken of je visite van bûtenút 
voor te zetten.  
  
Ingrediënten voor Fryske dúmkes 

 100-110 g witte hazelnoten, zonder vliesje  

 250 g patentbloem 

 1 gram zout 

 150 g bruine basterdsuiker 

 1 tl kaneelpoeder 

 1 tl gemberpoeder 

 1 tl anijszaad of anijspoeder 

 125 g zachte boter 

 2 eieren 
wat extra bloem om het werkvlak mee te bestuiven. 
 
Keukengerei: koekenpan, (kunststof) snijplank, deegroller, huishoudfolie, 
bakpapier, oven met bakplaat.  
Tijdsuur: 60 minuten, inclusief bakken. Voorverwarmen en bakken op 160 
graden Celsius. 
 
Bereiden 
Rooster de hazelnoten een paar minuten in een droge koekenpan tot ze 
goudbruin zijn. Laat ze afkoelen en hak ze grof (of fijn als je een egaler koekje 
wilt). Doe de bloem, het zout, de suiker en de specerijen bij elkaar in een kom 
en vermeng het goed. Maak een kuiltje in het midden en voeg de boter en 
eieren toe. Meng alles met de hand en voeg dan de gehakte hazelnoten toe. 
Het is door de zachte boter een plakkerig deeg, maar is het echt te plakkerig, 
voeg dan een extra eetlepel bloem toe.  
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Neem een snijplank, bekleed deze met een laag huishoudfolie en smeer het 
deegmengsel hierop uit in een egale laag. Bedek het mengsel met een laag 
huishoudfolie en zet het 30 minuten in de koelkast om op te stijven. Verwarm 
de oven nu voor 160 graden Celcius. 
 
Bestuif het werkblad met bloem en rol met de deegroller het opgesteven 
deegmengsel uit tot een dikte van 1 cm. Snij er koekjes uit van 3 x 5 x 1 cm en 
leg ze met een goede tussenruimte op het bakpapier en de bakplaat. Rond de 
scherpe hoeken wat af. 
Bak ze in 15-20 minuten goudbruin. Laat ze afkoelen op een rooster. 
 
Tip: Druk de duimafdruk er pas na het bakken in als de koekjes nog relatief zacht 
zijn. Doe je dat voor het bakken, dan is de bakdikte ongelijkmatig, met kans op 
verbranden. 
 
Tip2: Hou je niet zo van hazelnoten, gebruik dan amandelen. Dat is hoe ze 
Dúmkes op Ameland bakken. 

Deze rubriek zet Friese gerechten graag in de schijnwerpers. Heeft u/heb jij een 
suggestie (ook al is het recept er niet meer), mail dan naar anitakriele@live.nl.  
 

 
  

mailto:anitakriele@live.nl
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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 A. Bremer  241937 

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 jhoosternijkerk@gmail.com  

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 

Wijkagent  
Harry van der Laan 

harry.van.der.laan@politie.nl 0900-8844 

Ynternet: 
Nijtsjerk----------------------------------------------------www.oosternijkerk.com 
Skoalle--------------------------------www.foekesjoerds-pcbodongeradeel.nl 
Ropta Boys-------------------------------------------------------www.roptaboys.nl 
Protestantse Gemeente Oosternijkerk--------------ww.pg-oosternijkerk.nl 
Moat der wat feroare wurde? Lit it witte oan Anneke Weidenaar (ynf. op bls. 1) 

mailto:jhoosternijkerk@gmail.com
mailto:harry.van.der.laan@politie.nl
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 AGENDA 

 
 

Juli 
3 UDI concert Bollingawier 
7 Oud papier naar de container aan De Lyts Ein 
21 Oud papier naar de container aan De Lyts Ein 
 
Augustus 
4 Oud papier naar de container aan De Lyts Ein 
18 Oud papier naar de container aan De Lyts Ein 
25 Dorpsbarbecue 
 
September 
1 Kopij inleveren Doarpsskille 186 
1 Oud papier naar de container aan De Lyts Ein 
5-9 Koekactie UDI 
14 Teake van der Meer 
15 Oud papier naar de container aan De Lyts Ein 
29 Oud papier naar de container aan De Lyts Ein 
29 Doarpsskille 186 verschijnt 
 
Oktober 
4 Biljartvereniging start weer 
9 opgeven Slimste Dorp van Friesland 
13 Oud papier naar de container aan De Lyts Ein 
19 voorronde Slimste Dorp van Friesland 
27 Oud papier naar de container aan De Lyts Ein 
 
November 
3 Afscheid Gemeente Dongeradeel 
10 Oud papier naar de container aan De Lyts Ein 
16 Marcel Smit 
24 Oud papier naar de container aan De Lyts Ein 
 


