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Septimber, de hjerstmoanne. Ja it jier 
avesearet alwer. No bin ik sels grut 
leafhawwer fan de hjerst, dus silst my d’r 
fuort net oer hearre, mar d’r sil ek guon 
wêze dy’t d’r neat oan fine dat de ‘r’ wer yn 
de moanne is. No kin we noch hiel moai 
waar ha yn septimber fansels en wês earlik, 
wat ha we in moaie simmer hân. Alle dagen 
moai waar! Sa fielt it yn alle gefallen wol. 
Dêr kin we dochs yn earsten wol op foarút?. 
Dat liket my wol. Fierder wie d’r ek fan alles 
te dwaan yn ús provinsje. Bygelyks de 
reuzen yn Ljouwert. Ha jim d’r ek hinne 
west? Wy al en it wie geweldich. --> 
 

Septimber            186                Nûmer 3/ 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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It famke, de hûn en de dûker, moai om te sjen. En wat wienen d’r in 
minsken yn de stêd, bysûnder. Strjitten fol mei folk. It foel net ta om 
foaroan te kommen. Al mei al in moaie ûnderfiening. Yn datselde 
wykein glide d’r ek in man yn it wetter en dy begûn oan in, yn ús eagen, 
ûnmooglike swimtocht. Maarten van der Weijden en syn 
alvestêdeswimtocht. Soe hy it oprêde? Elk  gunde him dat fan herte. As 
ik moarns wekker waard (de twadde en tredde dei), wie myn earste 
gedachte: no leit dy man noch yn it wetter, geane dy earms noch op en 
del. Net te leauwen. Moandeis ha ik de auto pakt en bin d’r hinne riden. 
Earst seach ik Maarten swimmen yn Tergrêft en letter yn Burdaard. 
Geweldich, pikefel, oandien. Wat dy man yn trije dagen en nachten 
prestearde, allinnich om jild yn te sammeljen foar mear ûndersyk nei de 
sykte dêr’t safolle minsken mei te krijen ha, it rekke my, en ik tink alle 
minsken dy’t kanker hân ha en noch ha, djip. Foar my persoanlik wie dit 
dochs wol it hichtepunt fan al dy aktiviteiten fan de ôfrûne simmer en ik 
koe it dan ek net litte om dat hjir even te neamen. 
 
Wy binne no sa’n oardel moanne fierder en wer mei beide fuotten op de 
grûn telâne kaam, want ja de fakânsjes binne wer om, it wurk wachtet 
wer, de skoallen begjinne wer, ferienings sette wer útein en ek 
frijwilligers wurde wer optrommelje om harren stientsje by te dragen. In 
nije start foar elk en hooplik ha we d’r allegear wer nocht oan. Grif. Ja in 
nije start, sa fielt septimber alteast foar my wol. In moanne fan 
ferwachting. Neffens my is dat in oerbliuwsel fan de tiid dat ik nei 
skoalle gie. Dan moastest foar it nije skoallejier wer nij guod ha, sa as in 
aginda en skriften en mappen. Machtich fûn ik dat. Ha d’r sels no noch 
lest fan, rin yn dizze tiid suver mei in gefoel fan spyt troch de Hema, dêr 
leit wer allegear nij guod foar de skoallebern en ja dat ha ik fansels net 
mear nédich. Meastal snuffelje ik d’r dochs even om, kin it net litte. 
Hawar, salang it by snuffeljen bliuwt….. Wy hoopje fansels dat it wat 
jim, de lêzers, oanbelanget net by snuffeljen bliuwt as it om de skille 
giet. Wy wolle fansels graach dat jim de skille lêze en hoopje dat jim 
miskien op ‘e tiid in bydrage leverje wol. Guon ferienings ha al wer 
harren bêst dien en fertelle ús alfêst wat fan harren plannen foar it 
kommende seizoen. Ek ús altyd warbere doarpsbelang lit witte wêr’t sy 
mei dwaande bin. Jim moatte it sels mar even besjen. In protte lêswille.  

Anneke 
 
 
 



3 

 

 

       - reminder - 

 

Het slimste dorp van Friesland 
   

  
 

Je kan je nog steeds opgeven voor de kennisquiz ‘Het 
slimste dorp van Friesland’. 
Deze kennisquiz is op vrijdagavond 19 oktober om 
19.45 uur in dorpshuis de Terp. 
 
Je team moet uit maximaal 5 personen bestaan 
(minder mag dus ook) en je krijgt in verschillende 
rondes vragen over muziek, sport, wetenschap, film, 
Friesland en andere kennisvragen. Het belooft weer 
een spannende, leerzame maar vooral ook een 
gezellige avond te worden. 
 
En als je team deze avond wint, ga je door naar de 
regio finale en uiteindelijk kan je bij de provinciale 

finale de titel ‘Oosternijkerk, het slimste dorp van Friesland’ in de wacht 
slepen. 
 
Dus vraag je familie, vrienden, buren, collega’s, sportvrienden en 
vriendinnen en wees erbij de 19e oktober! 

 
Opgeven kan via; jthemmenwestra@gmail.com. 
 
 
Graag tot dan én publiek is ook van harte welkom. 
 
Dorpsbelang Oosternijkerk. 

  

mailto:jthemmenwestra@gmail.com
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Dû mny's tinzen 

 
 
 
 
 
Maarten 
 
Na 55 uur, 163 kilometer, 10 Friese steden, een bruggetje bij Bartlehiem, 
een broodje ei, een paar pizza’s, een paar duizend slokken smerig 
slootwater en een ontelbaar aantal armslagen, moest hij opgeven. 
 
‘Ik kon niet anders.’ zei de arts die de zwemtocht van Maarten van der 
Weijden nauwlettend volgde bijna verontschuldigend. ‘Het was niet 
verantwoord om langer door te zwemmen.’ Ondanks de aanmoedigingen 
van de mensen aan de kant. Ondanks het goede doel. 
 

Het was een heroïsch gevecht van één man tegen water, wind, dag en 
nacht. Het zou zomaar een prachtig boek kunnen zijn. Beginnend bij een 
man die met kanker in het ziekenhuis ligt. Daarvan geneest. Vervolgens 
een gouden medaille wint op de Olympische Spelen. En die tot slot een 
sponsortocht zwemt van 200 km door meren, vaarten en kanalen. Omdat 
hij geluk gehad heeft en anderen niet en daar iets voor terug wilde doen. 
 

In het boek zou de zwemmer het niet gemakkelijk krijgen; ondanks een 
afgetraind lijf en uitgebalanceerde voeding. De tocht zal het uiterste van 
hem vragen. Vermoeidheid, misselijkheid, denken aan opgeven. De 
begeleidend arts zou hem nadrukkelijk verzoeken te stoppen. Maar de 
held zet door. Hij kan de mensen voor wie hij zwemt niet in de steek laten. 
En het boek zou eindigen met een huldiging op de Bonkefeart.  
 
Zo gaat het in boeken (en films). De held wint altijd. De held overleeft de 
val. De werkelijkheid is dus anders. Het gaat nooit zoals je het hebt 
uitgestippeld. De afgebroken zwemtocht van Maarten van der Weijden 
spreekt tot de verbeelding; het is zoals het echte leven. Je doet wat je 
kunt. De omstandigheden kunnen echter zo zwaar worden dat je moet 
opgeven. Wat rest is leven met een afgebroken reis. 
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Prachtig die huldiging in Leeuwarden. Ondersteund door vrienden, vrouw 
en kinderen stond hij op het podium. Niet gehaald en toch worden 
toegezongen. Ik kan natuurlijk niet in zijn hoofd kijken, maar ik kan mij 
voorstellen dat hij zoiets ook bedoelde met zijn zwemprestatie. Dat je om 
de mensen heen gaat staan die het niet halen; die in het leven 
noodgedwongen moeten opgeven. Omdat het geluk hen in de steek laat.  
 
Het podium in Leeuwarden zegt: Vergeet hen niet. Laat hen niet alleen.  
Omdat hij moest opgeven sprak de huldiging boekdelen. Als je alles geeft 
wat je hebt, ben je een winnaar ook al haal je de eindstreep niet. Zo kreeg 
een zwemtocht iets van een levensles. 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ6tKP4s7dAhXS-KQKHfJOCL0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.allesovercatering.nl/columns/laat-maarten-maar-zwemmen/&psig=AOvVaw0j4lW5aDSWOuJ7XtKWIYc1&ust=1537710837548709
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Als bestuur van het dorpsbelang hoeven we ons momenteel niet te 
vervelen. De crisis is voor bij en dat merk je ook, omdat er nu eindelijk 
eens vaart komt in projecten. Daarnaast dienen zich andere 
mogelijkheden aan, zoals DOM 2.0. We willen hier graag aan meedoen 
en we zijn bovendien bezig met de organisatie van tal van acitviteiten. 
 
Wat is DOM 2.0  
DOM 2.0 is het vervolg op het eerste DOM-
project, dat in de vier dorpen Holwerd, 
Metslawier, Ee en Paesens-Moddergat 
wordt uitgevoerd en zeer succesvol is. DOM 
staat voor Dorp Ontwikkelings Maatschappij. 
Met de DOM wordt de samenwerking in  het 
dorp versterkt door het uitvoeren van 
projecten. Die projecten dragen bij aan de leefbaarheid in het dorp, nu en 
in de toekomst. Mooie voorbeelden van projecten zijn het plein voor de 
kroeg in Metslawier en het opknappen van de  doorgaande weg in Ee! 
Het succes in de werkwijze ligt in het feit dat de dorp 
ontwikkelingsmaatschappijen op gelijkwaardige wijze overleggen en 
besluiten over het dorp met het dorp, de gemeentelijke en provinciale 
overheid. 
In juni hebben enkele bestuursleden van het dorpsbelang de eerste 
voorlichtingsbijeenkomst bij gewoond. We zijn enthousiast en willen 
graag kans maken om mee te doen met DOM 2.0. Uit de DFK gemeente 
( Noardeast Fryslan) mogen 8 dorpen meedoen. Het is dus voor ons zaak 
om dit goed aan te pakken. Wij hebben daarom voor de bouwvak een 
bijeenkomst belegd en bestuursleden van de diverse buurtverenigingen 
uitgenodigd. We hebben uitgelegd wat DOM 2.0 inhoud en gevraagd wat 
zij belangrijk vinden in de buurt en in ons dorp. Welk project kan 
bijvoorbeeld een goede bijdrage leveren aan de leefbaarheid van ons 
dorp en zorgen voor verbinding en betrokkenheid?  
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Begin september is er een tweede bijeenkomst geweest met de buurten. 
Uit deze bijeenkomst en door de bijdrage per mail van een aantal buurten 
is het voor ons duidelijk geworden wat de mening is van ons dorp. Aanpak 
van het plein voor Dorpshuis de Terp komt hierin sterk naar voren en 
wordt breed gedragen. Wij zullen het geheel vertalen in een plan en dit 
voor 30 september indienen.  
 
Brug over de vaart 
Eindelijk heeft 5 jaar van inspanning tot resultaat geleid. De 
werkzaamheden zijn gestart. Er is een tijdelijke brug geplaatst en de dam 
met duiker is uitgegraven. Het mooie van dit project is dat wij als dorp het 
initiatief genomen hebben, geld bijeengebracht hebben en de uitvoering 
voor onze rekening nemen. Als het project klaar is, valt de brug echter 
onder verantwoordelijkheid, beheer en onderhoud van de gemeente. Dit 
is daarom ook voor de gemeente een ludiek project, want zij moeten de 
uitvoering overlaten aan het dorp.  

 
De werkzaamheden zijn echter in goede handen. De uitvoering gebeurd  
onder regie van Johan Dijkstra en Willem Postmus. Bij het project is een 
sponsorbord geplaatst. Met daarop vermeld de diverse sponsoren, die 
ons geholpen hebben op financieel gebied of door het aanbieden van 
ondersteuning in welke vorm dan ook. Hierbij heel hartelijk dank !  



8 

 

 
Commissie Activiteitenbasisschooljeugd 
In de vorige skille hebben we een oproep geplaatst voor het organiseren 
van activiteiten voor de basisschooljeugd. Op deze oproep hebben heel 
enthousiast 4 dames gereageerd. Marianne Werie, en buurvrouw Sietske 
Hannema van de Lyts Ein en de zussen Jantina van der Meulen en 
Jeanette Terpstra zullen vanaf dit najaar een aantal keren per jaar een 
activiteit organiseren. Als dorpsbelang hebben wij dit gefaciliteerd, maar 
de dames organiseren dit verder met zijn vieren.  We zijn hier heel erg 
blij mee! 
 
Overige activiteiten dit najaar 
Dan hebben we dit najaar nog drie activiteiten gepland. Op 19 oktober 
zijn de voorrondes van “Het Slimste Dorp” in dorpshuis de Terp. 
Janneke Themmen heeft de organisatie hiervan op zich genomen. Meer 
hierover elders in de Skille.  
 
Als dorp doen we ook graag mee aan het afscheid van de gemeente 
Dongeradeel. Op zaterdag 3 november is er vanaf 16.00 uur in de 
gemeente een programma van activiteiten. Veel dorpen en Dokkum 
werken hier aan mee. Meer info kunt u lezen op de gemeentepagina in 
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de huis-aan-huis editie van de Dockumer Courant. Als dorpsbelang 
hebben we besloten om dit afscheid te vieren met een programma in 
Dorpshuis de Terp. Elk uur, vanaf 16.00 uur treden de dames van het 
cabaretgezelschap Noordenbos & ko op. De dames zingen Fryske 
liederen uit verschillen cabaretprogrammas. Daarnaast willen we ons als 
bruisend, actief en ondernemend dorp presenteren. De ondernemers zijn 
daarom ook gevraagd om hun medewerking deze dag te verlenen. Wij 
houden u op de hoogte middels een flyer over de invulling van deze dag.   
 
Dan willen we op donderdag 29 november a.s. Duurzaam 
Oosternijkerk organiseren. Deze dag is nog in voorbereiding. Het is de 
bedoeling een inloopmarkt te houden in Dorpshuis de Terp. Op deze 
markt kunt u informatie ontvangen over energiebesparing en kunnen 
regionale ondernemers zich presenteren op het gebied van bijv. 
duurzaam bouwen of duurzame installatietechniek.  
Er wordt weer volop gebouwd in Friesland. Nieuwbouw in Lou Sanen blijft 
echter een beetje achter. Daarom is er op de inloopmarkt ook aandacht 
voor nieuwbouw op de Lou Sanen.   
Daarnaast willen we techniek en duurzaamheid onder aandacht brengen 
van de kinderen van de basisschool. Er komt deze dag een Technobiel. 
Dit is een trailer / mobiele experimenteerruimte waarin leerlingen uit de 
groepen 6 t/m 8 op allerlei manieren van techniek kunnen proeven. De 
trailer komt achter het dorpshuis te staan en in het dorpshuis zal een 
interactief techniekspel gespeeld gaan worden. 
 
Naast al deze activiteiten houden we ons bezig met de ontwikkelingen 
rond de nieuwe school in Oosternijkerk. We zijn in gesprek met de 
gemeente, omdat we graag in de op te richten stuurgroep willen zitten en 
mee willen denken over locatie en invulling van de nieuwe school. Voor 
ons als dorpsbelang is het belangrijk dat diverse partijen als de kerk, 
dorpshuis, sport en onderwijs gezamenlijk optrekken en gezamenlijk 
plannen ontwikkelen, opdat zij elkaar kunnen versterken. We willen ons 
graag inzetten en intensief betrokken worden bij de plantontwikkeling.  

 
Namens dorpsbelang 

Dieta Holwerda   
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DE CANON  VAN  OOSTERNIJKERK 

Op de dorpsbelangvergadering van maart jl. is een presentatie gehouden 
over de Fries Dorpscanons, opgezet in het kader van Leeuwarden-
Friesland Culturele hoofdstad van Europa en van het Europese Jaar voor 
het Cultureel Erfgoed. Het ligt in de bedoeling om van elk dorp in 
Friesland een canon samen te stellen die op de website 
www.dorpscanon.nl kan worden geplaatst. 

Een canon is (in dit geval, er zijn ook andere betekenissen) een 
verzameling belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van het dorp. 
Daarbij hoeft niet gedacht te worden aan belangrijke veldslagen of 
hooggeplaatste personen, maar vooral aan die gebeurtenissen die 
belangrijk zijn voor dát dorp, in ons geval voor Oosternijkerk.  
 
Te denken valt aan: 
-een gebouw, landschap 
-een boom  op het dorpsplein 
-markante inwoners 
-dus niet alleen ‘beroemdheden’ 
-gebeurtenissen die niet ‘wereldschokkend’ hoeven te zijn, want kaatsen 
en voetbal, een wandelclub of muziekcorps kan ook bijzonder zijn 
-recente gebeurtenissen kunnen ook een plaatsje krijgen 
 
Op de webside is te zien dat er al 66 dorpen zich hebben aangemeld, 
waaronder ook Oosternijkerk. Sommige dorpen hebben ook al verhalen 
gepubliceerd, andere (waaronder Oosternijkerk) hebben nog niks 
ingeleverd. 
Het is de bedoeling dat in elk deelnemend dorp een canoncommissie 
wordt opgericht die een en ander gaat coördineren. Die commissie kan 
een lijst opstellen van geschikte onderwerpen, die via de dorpskrant aan 
het dorp kunnen worden voorgelegd. Die lijst kan worden vastgesteld 
waarna er verhalen moeten worden geschreven over die onderwerpen. 

http://www.dorpscanon.nl/
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Dat schrijven kan de commissie zelf doen, maar daar kunnen ook 
anderen voor worden gevraagd. 
 
Als er een verhaal af is, kan dat opgestuurd worden naar de redactie van 
de webside om te worden bekeken, na goedkeuring wordt dat verhaal als 
venster op de webside geplaatst onder het betreffende dorp. Het is de 
moeite waard om eens een kijkje te nemen op www.dorpscanon.nl  naar 
voorbeelden van vensters bij andere dorpen. 
 
Dorpsbelang heeft het initiatief genomen om aan dit project mee te doen. 
Immers, ons dorp kan zich via de webside profileren, iedereen in de hele 
wereld kan kennis nemen van wat er in Oosternijkerk in het verleden is 
gebeurd of nog steeds gebeurd, het is een soort visitekaartje voor het 
dorp: wie iets wil weten over Oosternijkerk kan een kijkje nemen op de 
webside. 
Dorpsbelang kan niet zelf als canoncommissie fungeren en heeft 
ondergetekende gevraagd om een en ander op poten te zetten. Helaas 
heeft zich niemand van de aanwezigen op de dorpsbelangvergadering 
gemeld om zitting te nemen in de canoncommissie, ook na het verslag is 
de vorige dorpskrant bleef het stil. 
 
Intussen heeft Geert Cuperus zich bereid verklaard om zitting te nemen 
in de commissie en wil Gerrit Elzinga wel meedenken over onderwerpen. 
Daar moeten eigenlijk nog twee of drie mensen bij, heel graag dames 
voor het nodige evenwicht in de commissie. Zoals hierboven al vermeld, 
is het niet direct de bedoeling dat de commissie alle verhalen schrijft, dat 
kán, maar hóéft niet, daar kunnen ook anderen voor worden gevraagd. 
Daarom de volgende vraag aan de lezers van De Doarpsskille: 
 
Wie wil zitting nemen in de canoncommissie van Oosternijkerk ? 
 
Opgeven bij Reinder Tolsma, 241593 of r.tolsma01@knid.nl 
  

http://www.dorpscanon.nl/
mailto:r.tolsma01@knid.nl


12 

 

Woonwinkel Knûs 
Thû s 

We hebben sinds kort een nieuwe 
onderneemster in ons dorp.  Anneke Postma 
is in de garage van haar ouders aan de 
Ropsterwei 6 een woonwinkel gestart. 
Anneke heeft haar winkel sfeervol ingericht 
met kleine meubeltjes en mooie accessoires.  
Haar winkel heet Knus Thús en is geopend 
op donderdagavond en op zaterdag van 
10.00-16.00 uur.  
Het lijkt Anneke erg mooi om zich te richten op mooie sfeervolle meubels. 
Een kastje, een houten bankje of mooie stoel bijvoorbeeld. Ze heeft een 
passie voor stoer en sober wonen. Neemt u binnenkort maar eens een 
kijkje in haar woonwinkel. 
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It ôfrûne seizoen hawwe wy goed ôfsluten. Yn juny ha wy meidien oan 
Straatbrass yn Vries. In soart wedstriid foar brassbands. Hjirby waarden 
wy beoordield op in stikje showrinnen (mei in mars), op it stilsteand 
spyljen fan in mars en op in grut wurk. Uteindelik mochten wy mei de priis 
foar de bêste stilsteande mars nei hûs gean, it wie in hiele moaie dei! 
Dêrnei kaam ús jierlikse konsert op Bollingwier, mar ek it 
leerlingenprojekt fan skoalle. Dit jier wie der op de basisskoalle in 
koperprojekt fan de muzykskoalle. In soad leerlingen fan skoalle krigen 
in tiid lang in ynstrumint mei nei hûs en krigen hjir les yn op skoalle. Wy 
hawwe tegearre mei de bern in pear hits útfiert en sels noch in pear stikjes 
spyle. Doe wie it tiid foar fakânsje. Nei hast 6 wike rêst mochten wy dan 
ek wer los. In prachtich nij seizoen stiet foar de doar. Mei 3 jûnen 
koekesúteljen wienen wy hast allegear wer fergetten dat wy fakânsje hân 
hiene. Wy hawwe gelok hân mei it waar en wolle jo tige tankje. We binne 
alle koeken kwytrekke en ha dêrmei wer in moaie sint yn't laatsje stoppe. 
Muzyk is moai, mar spitigernôch ek hiel djoer. Wy hoopje dat de koeke jo 
smakke hat as smeitsje sille. Wy hoopje ek dat jo ús de kommende jierren 
noch sa stypje wol! De twadde wike fan septimber moasten wy der wer 
plat foar. Op nei de Nederlânske Brassband Kampioenskippen. Dit sil 
plakfine op freed 26 oktober yn Tivoli Vredenburg yn Utert. Wy sille hjir in 
grut wurk spylje op it poadium en hoopje mei in goed gefoel en in moai 
resultaat werom te gean nei Fryslân. Dat betsjut dat wy net stilsitte meie. 
Dat der sit ek wer in stúdzjewykein oan te kommen. Neist in soad 
rippetearje betsjut dat ek in soad gesellichens. Binne jo nijskjirrich nei ús 
útfiering fan it wurk foar de NBK? Dan kinne jo altiid komme te harkjen by 
ien fan ús try-outs. Foar mear ynformaasje hjir oer moat jo efkes ús 
facebookpagina yn de gaten hâlde. Op snein 11 novimber sille wy in 
tsjerketsjinst begeliede yn de Grutte Tsjerke yn Dokkum. Dêrnei rinne wy 
alwer richting de Kryst. Dêroer yn de folgjende Skille mear. 

Rinskje 
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25 jier lyn yn  
de Doarpsskille 
 

 

 

K I N D E R R O M M E L M A R K T  

 

Op zaterdagmorgen 19 juni van 09.30 tot 12.00 

uur werd door buurtvereniging Nijbuorren een 

kinderrommelmarkt georganiseerd. Na eerst bij de 

gemeente een vergunning te hebben aangevraagd – 

en te hebben ontvangen – werden alle kinderen 

van de basisschool uitgenodigd om in de 

Nijbuorren hun spullen te verkopen. Er hadden 

zich 45 kinderen aangemeld en aangezien dit de 

eerste keer was dat er in Oosternijkerk een 

kinderrommelmarkt werd gehouden, werd er een 

groot aanbod van kinderspeelgoed verwacht. Maar 

dat is natuurlijk niet voldoende, want je hebt 

ook kopers nodig. Daarom is er ook veel aandacht 

besteed aan publicatie zoals affiches, een 

verhaaltje in de Nieuwe Dockumer Courant, in de 

agenda van Kabelkrant en tevens in de agenda van 

Omrop Fryslân. Het enige wat nog tegen kon 

zitten, dat was het weer en de verwachtingen 

werden in de loop van de voorgaande week steeds 

slechter. Vrijdags werd de buurt versierd en 

auto’s aan de kant gezet, zodat zaterdagmorgen 

vanaf 9.00 uur de kinderen hun winkeltje konden 

inrichten.  
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Tot onze grote verbazing liepen er om 8.45 uur 

al mensen in de straat om maar niets te hoeven 

missen en om natuurlijk de eerste keus te 

hebben.  

Er was voor alle kinderen voldoende ruimte 

gemaakt om hun spulletjes uit te stallen en om 

9.30 uur werd er al volop verkocht. Nadat enkele 

kinderen wat hadden verkocht, ging men meteen 

bij anderen kijken of daar niet iets moois te 

koop was, want ze hadden nu wat geld om te 

spenderen.  

Tevens hoeft Oosternijkerk niet bang te zijn 

voor de toekomst want er zitten een paar goede 

handelaren tussen de jeugd. Had men bijvoorbeeld 

iets bij een ander gekocht voor f 1,-, even 

later verkochten ze hetzelfde voor f 2,-. Ook 

werden er diverse dingen geruild.                    

Al met al was dit een gezellige 

kinderrommelmarkt en over het algemeen is er 

goed verkocht. Mede dankzij het uitblijven van 

regen kunnen wij terugzien op een geslaagde dag. 

 

  BUURTVERENIGING NIJBUORREN. 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjg8MDrptHdAhXF-KQKHb1KAxMQjRx6BAgBEAU&url=http://speeltuindekievit.nl/home/217-kinderrommelmarkt&psig=AOvVaw0doj92S09H8r4zBo-Lovfj&ust=1537798104080270
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Oars Aktyf 

Ek dit seizoen is der foar de âlderein ýn ús doarp een pear keer een 
geselliche middei belein. 
We begjinne mei een (lyts) útstapke meielkoar nei “De Fiskershúskes” yn 
Moddergat. Dit sil plakfyne op tongersdeitemiddei 1 novimber. 
We komme om 14.30 oere bij “ De Terp” en gean mei (eigen) auto’s nei 
Moddergat. Dan hat Ykemuoi de kofje en thee klear te stean en se hat 
der ek nog wat lekkers bij.Dêrnei kin we terjochte yn de Fiskershúskes, 
dy’t rolstoel- en rollatorfreonlik bin, dus jimme kinne allegear mei. 
Foar wa’t dêr sin oan hat stiet der nei ôfrin een waarm buffet klear yn it 
doarpshûs. 
Kosten foar de middei: € 7,50    Iten yn de Terp: € 10 p.p. 
Opjaan (foar 1 as beide aktiviteiten) graach foar 20 oktober o.s. bij  
Hilda: 242085. 
Graag fermelde at jo ferfier hawwe as nedich binne. 
Wij rekkenje op een grutte dielname en een geselliche middei,  
Hilda en Grietje. 
 
 

Bij Natuurlijk Mooi In Balans, kunt u 
terecht voor: 
- Chronische klachten 
- Klachten door stress/spanning 
- Blessures 
- Herstel  van een ziekte  en/of operatie 
- Ouderdomsklachten 
- Trauma  
- Preventief 
- Gezond & FIT producten 
- Workshops   
- Rineke Dijkinga producten 
Verkoopadres: magnesium, aloë vera, 
essentiële olie 

Behandelingen op afspraak: dinsdag-woensdag-vrijdag -zaterdag 
Iedere vrijdagavond open/inloop van 19.00 -21.00 uur 

Bartenswei 6    9138 CA Niawier      Tel 0519-241748 
j.holwerda10@kpnplanet.nl          Mobiel:  06-46556185 
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Beste ouders, dorpsgenoten en externe partijen, 

 

Het is bijna zover, vanaf 1 augustus zijn  we één bloeiende en boeiende 

school met één team, één directeur op 2 locaties. ‘By de Boarne’ en de 

‘FoekeSjoerdsSkoalle horen bij elkaar en gaan samen verder. 

Bij zo’n belangrijke stap  hoort een passende nieuwe naam voor deze 

school en het toekomstige kind centrum. Een naam die past bij onze  

expeditie, onze kinderen en de gemeenschap. Maar liefst 33 namen zijn 

door ouders, kinderen en dorpsgenoten ingebracht. Een lastige taak 

voor de jury om hier de meest coole, mooie, pakkende naam uit te 

kiezen. Maar dat is gelukt! 

De jury bestaande uit ouders, dorpsgenoten, leerkrachten en kinderen 

hebben  o. l. v. Carin Doodeman een passende naam voor de nieuwe 

school gekozen. 

En het is……… “Wrâldwizer”. 

De bedenkers omschreven het als volgt: 

We hebben gekozen voor een mooie 

Friese naam, er is nog geen basisschool 

met deze Friese naam. De naam staat 

voor uitdaging en avontuur, vrede en 

respect, warmte en openheid, plezier, zelfstandigheid en creativiteit; 

vaardigheden die een kind nodig heeft om de weg te vinden in onze 

wereld. 

De stuurgroep kan zich helemaal vinden in deze naam en deze 

omschrijving, het geeft een mooie inhoud aan dat wat wij de komende 

jaren willen realiseren. Nextstep Design heeft hard gewerkt concept 

logo’s te ontwerpen passend bij de nieuwe naam. Dezelfde jury koos 

het logo dat het beste de ínhoud van de naam weergeeft. 

Wij zijn trots op deze naam en dit pakkende logo. Hiermee trekken we 

de wereld in en hopen we herkenbaar te zijn en een stevige, 

vertrouwde plek te veroveren.  Samen met jullie als ouders, 

dorpsgenoten en externe partners gaan we de komende jaren deze 

naam inhoud geven! 

Vriendelijke groet namens de stuurgroep, 

Sietsche Nieuwenhuis, 

Michelle van der Sluis, 

Lies Dijkstra 

Locatie 1  Wrrâldwizer 

Langgrouwersterwei 21 

9137 RL Oosternijkerk  

 

Locatie 2      Wrâldwizer 

De Skulp 24 

9138 SJ Niawier 
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Nieuws van Peuterspeelzaal " De Bernejister" uit Oosternijkerk. 
 
Voordat er echt kon worden genoten van de welverdiende vakantie 
hebben we nog gezellige en warme (!) weken gehad op de Bernejister! 
Met het thema zomer was er de laatste weken voor de vakantie nog volop 
vertier! 
De peuters vonden het heerlijk om met de zomerse temperaturen met 
water te spelen, ook was er natuurlijk een lekker ijsje om af te koelen.  
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Naast het spelen hebben de kinderen ook nog mooie voorleesochtenden 
gehad, er werd een boekje van Tomke voorgelezen over kralen rijgen en 
over cadeautjes. De kinderen hebben aandachtig geluisterd en ook zelf 
kralen geregen of een cadeautje mee naar huis gekregen.  
 
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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Zo loopt alles in de SOEP?  

De zorg door de jaren heen doet mij denken aan mijn groentesoep. 
Al jarenlang kook ik soep. Lekkere groentesoep. Niks mis mee. 
Een paar jaren geleden kwam er een kennis die zei: “Schrijf het eens op, 
hoe je die soep maakt” .  
Ik vond het een goed idee, en ik noemde het “protocol voor soep”. 
 
Als ik soep ging koken, 
deed ik dat precies volgens 
mijn protocol. 
Toen kwam er iemand die 
zei: “als je nou eens 
precies opschrijft wat je 
erin doet, dan kun je de 
ingrediënten afvinken op 
een lijst”. 
Zo gezegd, zo gedaan. Ik noemde de lijst “ Huffels”, en vergat niets toe 
te voegen. Het kostte wel meer tijd, maar dat nam ik maar voor lief. 
Als ik eens van huis moest, vroeg ik één van de kinderen in de soep te 
roeren. Dat ging prima. Toen zei mijn dochter: “ Mam, je moet 
opschrijven wanneer je precies roert, hoelang, en hoe vaak”. 
“Dat is goed”, zei ik, en ik noemde het de “soep-rapportage”. Voortaan 
schreef ik eerst een overdracht voordat ik de deur uitging. 
Mijn buurman, die bij de vrijwillige brandweer is, kwam langs. Hij vroeg 
of ik wel dacht aan de veiligheid. “Houd je wel aan de voorschriften, voor 
je het weet heb je de vlam in de pan”. 
Daar had ik wel van gehoord, dus ging ik op cursus brandveiligheid, en, 
om het meteen maar goed te doen, leerde ik ook EHBO en reanimatie. 
We hadden die week geen tijd voor de soep. 
Na de scholing, waarvoor wij een certificaat kregen, hoorde ik dat niet 
iedereen zomaar mee mocht helpen met mijn soep. Men moest bevoegd 
en bekwaam zijn. Ik noemde de nieuwe regels de BIG registratie: 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://media.licdn.com/mpr/mpr/gcrc/dms/image/C5612AQFOrnT8IK_3LQ/article-cover_image-shrink_600_2000/0?e%3D1541635200%26v%3Dbeta%26t%3DL9GZfQBiwOcpTWONbv2jdJnfob5DkWdcWR9-0jA0_3Q&imgrefurl=https://nl.linkedin.com/pulse/wie-bekommert-zich-nog-om-de-soep-carol-de-bruin&docid=x7rZT_j5net65M&tbnid=v6t0wzhqGrTotM:&vet=10ahUKEwjr8o-s6svdAhVMDewKHTMNB_0QMwg0KAQwBA..i&w=279&h=160&bih=963&biw=1920&q="Wie bekommert zich nog om de soep" schrijver&ved=0ahUKEwjr8o-s6svdAhVMDewKHTMNB_0QMwg0KAQwBA&iact=mrc&uact=8
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Bijzondere Instructies Groentesoep. Voortaan werd eerst bekeken of 
men een certificaat had voor er geroerd mocht worden. Helaas mochten 
mijn kinderen niet meer helpen. Maar we vormden een gespreksgroep, 
we evalueerden, controleerden, en hielden team-overleg. En als er tijd 
over was, maakte ik gauw nog wat soep. 
Toen kwam mijn tante eens langs. Ze was op vakantie geweest, en had 
iets nieuws geleerd: JCI. 
“Dat betekent: Je Controleert Intensief”, zei ze. “Er zijn lijsten over hoe 
groot de pan moet zijn, hoe lang de pollepel, de potjes voor de 
ingrediënten, en richtlijnen voor de inrichting van de keuken”. “Ook mag 
je niet je keukenschort meer aan, maar moet je in je eigen kleding soep 
maken, dat is huiselijker”. 
“En hier heb ik lijsten voor de rapportage, het links- of rechtsom roeren, 
het vet-percentage, de calorieën, en natuurlijk de protocollen, de BIG-
registratie, de observatielijsten, en de veiligheid- certificaten.” “En al 
deze lijsten worden periodiek gecontroleerd en ge-update”. “En we 
hebben een accreditatieplan, dat wil zeggen dat we bij elkaar in de pan 
gaan kijken”. “we houden evaluaties, en intervisies, kortom, aan álles 
wordt gedacht!” 
U begrijpt, dit is allemaal erg handig, en er is veel voor te zeggen. 
Maar ik denk wel tijdens het invullen van al die lijsten: “ Wie bekommert 
zich nog om de soep ?” 
 
Bovenstaande is ingezonden door Ljibbe Weidenaar en is overgenomen 
van Gertie Savelkoul. 
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Hoe is it no mei… 

Mijn naam is Christiaan Holwerda. Vanaf mijn geboorte in 1971 tm 1997 
woonde ik in Oosternijkerk. Ik ben de jongste zoon van Jelle en Gooi 
Holwerda. Ik heb nog twee oudere broers, Johannes en Doede, en nog een 
zus Anette. We woonden eerst met zijn allen aan de Buorren 47. Mijn vader 
was veehandelaar en boer. Op de boerderij was altijd wel wat te doen. In 
1980 verhuisden we naar de Bartenswei 3. Daar had mijn vader een nieuwe 
boerderij laten bouwen en gingen we rond de 100 koeien melken. Ik was 
toen van mening dat ik ook boer zou worden. Echter dit liep anders. Na de 
lagere school in Oosternijkerk ging ik naar de L.E.A.O in Dokkum en 
vervolgens de Middelbare Landbouwschool in Dokkum aan de rondweg. Ik 
heb onder andere stage gelopen op een melkveebedrijf in Canada. Dat vond 
ik prachtig. Lang heb ik met de gedachte rondgelopen op te emigreren naar 
dit fascinerende land. Door de superheffing en mestoverschotten werd het 
niet mogelijk om thuis mee in het bedrijf te stappen. En dus zocht ik ander 
werk. 
Mijn eerste baan was bij de maatschap Andries en Gerrit Brouwer op de 
`Boskpleats`. Ik was daar hoofdzakelijk melker. Daarna ging ik voor een 
periode terug naar mijn oude stageboer in Canada. Maar kwam wel weer 
terug. Ook heb ik een half jaar gewerkt op een melkveebedrijf in Schotland. 
Het was een schitterende tijd om nooit weer te vergeten. Je steekt altijd wat 
op als je ergens anders je voeten onder de tafel moet steken.  
Terug in Oosternijkerk heb ik nog 4 jaar gewoond met mijn ouders aan de 
Mounewei 22. In die tijd werkte ik bij mijn zwager Gerrit Kingma op de 
schapenboerderij te Hantumeruitburen. 
In 1997 ben ik gaan werken voor een nieuw KI-bedrijf in Groningen. Alta 
Genetics bouwde daar nieuwe locaties 
en zocht personeel om hun stieren te 
verzorgen. Nabij Roodeschool werden 
stallen gebouwd voor ruim 200 stieren. 
Ik werd daar bedrijfsleider. Voorwaarde 
was dat ik op de naastgelegen 
boerderij moest gaan wonen. Dat was 
geen probleem. En dus verhuisde ik uit 
Oosternijkerk en werd ik een “Frais in 
Grunn`”. In Roodeschool leerde ik een 
leuke spontane meid kennen. Ze heet 
Marijke en ze werd mijn vrouw.  
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We kregen in totaal 4 kinderen, Klaas Jelle (2009), Corné (2010), Ruben 
(2013) en Lisanne (2015). 

Marijke is in het dagelijkse leven 
verpleegkundige in het Martini Ziekenhuis in 
Groningen. In november start ze met de 
opleiding tot ambulance verpleegkundige.  
 
Alta Genetics stopte in 2013 met de 
activiteiten in Roodeschool. Dat betekende 
ook dat mijn werk ging stoppen. We hebben 
toen even gewoond in de Flevopolder maar 
gingen toen wel weer terug naar 
Roodeschool. Ik kreeg werk als 
bedrijfsverzorger bij Abiant. Ik help  boeren 
die door bijvoorbeeld ziekte tijdelijke hulp 
nodig hebben..  

Ook ben ik inmiddels ongediertebestrijder bij hetzelfde bedrijf.  
 
Ondanks een druk gezinsleven heb ik 
toch nog tijd voor hobby´s. Ik verzamel 
allerlei reclamespullen, hoofdzakelijk 
folders, van het trekkermerk International 
Harvester (Cormick). In de garage heb ik 
dan ook een klein museum.  
De contacten die daarbij ontstaan zijn 
vaak ontzettend leuk. Ook vind ik het 
prachtig om met de geschiedenis van 
mijn familie bezig te zijn. Stamboom 
onderzoek en oude foto´s uitzoeken is 
een van de favoriete bezigheden daarbij.  
 
Maar zo nu en dan maken we een rit naar Oosternijkerk, om dan met de 
kinderen op bezoek te gaan bij Beppe aan de Mounewei en de rest van de 
familie. Even weer back to the roots. 
 
Groet´n oet Grunn`!! 
Christiaan Holwerda 
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Kaatsvereniging De Trije Doarpen 
_____________________________________________ 
 
 

 
 
 

Het kaatsseizoen is alweer ten einde. In juni en juli werden er meerdere 
partijen gekaatst. Er is dit jaar bewust gekozen voor minder partijen 
omdat het bestuur steeds meer uitdunt, en wij er maar moeilijk mensen 
bij kunnen krijgen. Het vergt veel inzet en tijd om de wedstrijden op te 
zetten. Er moet geloot worden, prijzen en kransen geregeld worden, 
perken gelegd, hulp bij de wedstrijden, mensen in de kantine. Zo ook de 
vrijwilligers bij KNKB wedstrijden is een lastig ding voor onze vereniging. 
Het voetbalseizoen loopt steeds langer door, en de meeste kaatsters zijn 
ook voetballers. Daardoor is voor ons al geen optie meer om in de maand 
mei wedstrijden te organiseren.  
 

We worden vanuit de KNKB verplicht om een aantal wedstrijden te 
organiseren. Dit is voor ons ook dit jaar weer een moeizaam punt 
gebleken. We zijn lid van de KNKB omdat hier ook een aantal voordelen 
aan zitten, we hebben veel jeugd die door heel Friesland kaatst op 
diverse velden. Maar de verplichtingen worden zo langzamerhand zwaar, 
waardoor wij ons af vragen of we nog wel aangsloten moeten blijven bij 
deze bond.......maar als we het afstoten heeft dit consequenties voor 
onze jeugd......allemaal vraagstukken waar we nog niet uit zijn.....Dat we 
hulp nodig hebben tijdens de wedstrijden is wel duidelijk, maar waar 
vinden we die.....Het blijft voor ons als bestuur een lastig iets, we zijn dan 
ook in gesprek met de KNKB betreffende deze kwestie..... 
 

We hadden dit jaar 2 parturen die geweldig presteerden op de 
afdelingswedstrijden en het NK. De schooljongens werden 
vertegenwoordigt door Jelmer Torensma en Jan Bandstra. Zij behaalden 
een knappe derde prijs op het NK en ook op afdelingswedstrijden werden 
er prijzen gewonnen. Individueel behaalden deze mannen ook 
verschillende prijzen. Jan kaatste zich gaande weg het jaar weer in de A 
klas als eerste jaars. Volgend jaar verwachten we veel van dit partuur dat 
dan samen met Rutger Torensma op de jongensafdelingen kan gaan 
kaatsen. Bij de pupillenmeisjes was het partuur Hester Torensma, 
Isabella Sijtsma en Suzanna Allema ook succesvol. Ook zij werden 
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keurig derde op het NK en wisten 2x de finale te behalen op een 
afdelingswedstrijd. Deze gingen helaas beide verloren, maar ze namen 
wel de tweede prijs mee naar huis. Deze meiden wisten ook het hele 
seizoen meerdere prijzen mee te nemen naar onze dorpen. Ook Suzanna 
wist zich aan het eind van het seizoen nog in de A klasse te kaatsen. De 
meiden eindigden respectievelijk 8ste, 11de en 13de in het 
eindklassement. Een knappe prestatie, we gaan nog veel van dit partuur 
horen de komende jaren.  
 

Op de ledenpartijen waren de welpen en pupillen elke keer goed 
vertegenwoordigd. Er werd zelfs meerdere keren in een A en B klas 
gekaatst zodat ieder kind op zijn eigen niveau kan kaatsen. Bij de pupillen 
werd het klassement gewonnen door Suzanne Torensma en bij de 
welpen door Marije Keegstra. Het straatkaatsen werd ook weer fanatiek 
vertegenwoordigd. Omdat we door de droogte niet op het voetbalveld 
mochten, werd de vrijgezellenpartij ook omgezet naar een 

straatkaatswedstrijd. In samenwerking met het jeugdhonk van 
Oosternijkerk werd deze partij opgezet. Na de finale ging de bakplaat aan 
en kon de inwendige mens voorzien worden van een natje en een 
droogje. Omdat dit organisatorisch voor het kleine bestuur veel beter te 
doen was, werd besloten om de vrijgezellenpartij voortaan altijd op deze 
manier te houden op de 1ste zaterdag van de bouwvak.  
 

We kijken terug op een leuk seizoen met prachtig kaatsweer.  
 

Het Bestuur 
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Ropta Boys 

 

 
Na een heel erg hete maar welverdiende zomervakantie is het 
voetbalseizoen 2018-2019 inmiddels volop losgebarsten. Menig 
oefenpotje en bekerwedstrijd is er inmiddels al gespeeld.  
 
Dit seizoen spelen er 6 senioren teams en 10 junioren teams in de 
groen gele kleuren van Ropta Boys. Bij de senioren zijn dit het 
eerste,  het tweede, het derde,  45+, 35+ en dames 7 tegen 7.   
Bij de junioren spelen dit jaar JO17-1, MO17-1, JO15-1, JO13-1, 
MO13-1, JO11-1, MO11-1, JO10-1, JO9-1 en de JO9-2.  
Kom deze teams gerust eens aanmoedigen!  
 
Maar eerst moeten we nog even terug naar het einde van vorig 
seizoen. Bij het schrijven van het vorige stukje stonden er nog 2 
belangrijke items op de RB agenda, namelijk de Prima personeel 
Copa Ropta en de beslissing wedstrijd voor het eerste. 
Na diverse keren het deksel op de neus te hebben gekregen,  lukte 
het 9 juni 2018 dan eindelijk voor het eerste om te promoveren naar 
de 3e klasse KNVB.  Hierdoor zijn er komend seizoen mooie 
wedstrijden op de Fiver te verwachten tegen o.a. VV Anjum,  VV 
Dokkum en VIOD.  
Een week later was er dan alweer de vijfde editie van de Copa 
Ropta.  Onder prima weersomstandigheden werd er een zeer leuk 
toernooi op de mat gelegd,  onder leiding van een prima 
organisatie. Winnaar van dit toernooi was Ropta Boys1 zodat de 
bokaal een jaar lang in eigen kantine kan blijven.  
 
Dit seizoen is begonnen met een nieuwe introductiedag voor alle 
spelers,  leiders, trainers en ouders, namelijk de Ropta Boys Kickoff 
day. Hier is voor gekozen in plaats van de jaarlijkse afsluiting. Op 
25 augustus kon iedereen een kijkje nemen op de club, in gesprek 
met het bestuur,  uitleg over de digitale systemen die de KNVB 
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hanteert etc.  Voor de jeugd was er een spelletjes circuit en de 
ouders mochten mee helpen om diverse klusjes uit te voeren zodat 
het complex er weer pico bello bij stond voor een nieuw seizoen 
voetbal plezier.  
 
Last but not least kunnen we mededelen dat medio september de 
nieuwe dug-outs geplaatst zullen worden! Na alle acties en 
dergelijke waar u over heeft kunnen lezen of aan mee heeft 
gedaan,  zal dan het resultaat zichtbaar zijn,  en kunnen de teams 
die op het hoofdveld spelen in de nieuwe dug-outs plaats nemen. 
Is het ook geen straf meer om op de bank te zitten…  

Wij wensen iedereen een succesvol en sportief seizoen 2018-2019 
toe en we hopen u eens te mogen begroeten op de Fiver.  
 
Vriendelijke groet,  
 
Bestuur VV Ropta Boys 
 
(p.s. in november zal de jaarlijkse aardappelactie weer worden 
gehouden,  nader bericht volgt)  
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Biljartvereniging 
  ”De Terp”  

 

 
 
 
Met ingang van dit seizoen spelen wij onze wedstrijden niet meer op 
maandag, maar op donderdag. Volgende week donderdag, 4 oktober, 
beginnen we weer met het nieuwe biljartseizoen. Dit duurt tot medio april 
2019. Net als de meeste verenigingen kunnen ook wij wel extra leden 
gebruiken. Heb je zin om mee te doen, je bent van harte welkom vanaf 
19:00 uur. 
Heb je wel zin om dit seizoen ook mee te spelen, maar kun je er op 4 
oktober nog niet zijn, geef dat even door aan Klaas Brouwer  
(06-40183470).  
Dan kunnen wij er alvast wel rekening mee houden. 
 
KB 

 
 
 
 
 
 
 
De data van het dorpsklaverjassen zijn in het seizoen 2018-19 
5-10-2018 
2-11-2018 
7-12-2018 
Vrijdag 28 dec is er maatklaverjassen 
4-1-2019 
1-3-2019 
5-4-2019 
De aanvang is 19.45 uur 

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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DE SOPSLEEF 

 

SALADE FAN WÂLDBEANTSJES EN FRYSKE DROEGE WOARST 

In Friesland worden prachtige (streek)producten geteeld.  In onze eigen 
regio uiteraard. Maar ook In de Friese Wouden bijvoorbeeld, waar de 
zandgrond zich leent voor de teelt van allerlei bijzondere peulvruchten.  
Zoals de Giele Wâldbeantsjes, gelijkmatig strogeel met een duidelijk 
oranje met paarse ‘navel’. De boontjes smaken vooral romig en zoet. Ze 
zijn wel wat lastig om niet stuk te koken.  
Een tweede typisch Friese boon, minder algemeen bekend, maar 
misschien nog lekkerder is de Reade Krobbe. Een licht pikante boon, met 
een steenrode kleur en okerkleurige spikkels. Na het koken krijgt de boon 
een lichtbruine kleur. Deze boon blijft steviger dan de woudboon. 
 

Voor dit herfstnummer staan de boontjes centraal in een grove salade 
met woudboontjes. 
 
Ingrediënten voor de salade  

• 250 gram Giele Wâld-
beantsjes, maar Reade 
Krobbe is minstens zo 
geschikt 

• 1 grote ui 

• 2 dl witte wijnazijn 

• 1 theelepel mosterd 

• zwarte peper 

• 2 blaadjes salie of 
laurierblaadjes 

• zout 

• 8 eetlepels olijfolie, extra 
vergine 

• 2-3 droge Friese worstjes 

• Stevige saladebladeren, zoals rucola 

• Bruinbrood of volkorenbrood 
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Keukengerei: keukenmes en snijplank, kookpan, kookplaat, vergiet.  
Totale tijdsduur: inweektijd 20 uur, voorbereidings- en kooktijd 45-75 
minuten. 
 
Bereiden 
Stap 1. Zet de avond ervoor de boontjes in de week in een laag water. 
De boontjes moeten onder staan. 
 
Stap 2. Snij de ui fijn in ringen, leg ze in de azijn (hou 2-3 eetlepels azijn 
achter voor de vinaigrette) en laat ze een uur met rust. De ringen moeten 
onder staan. 
 
Stap 3. Voeg de kruiden toe aan de boontjes en kook ze voorzichtig 
beetgaar in het weekwater, op een lage kookstand. Hou 30 minuten aan 
voor boontjes die vers geoogst zijn en 40-60 minuten voor gedroogde 
boontjes. Check ze na 35 minuten koken voortdurend op gaarheid en 
stevigheid. 
 
Stap 4. Maak in de tussentijd een vinaigrette van 8 eetlepels olijfolie, 1 
theelepel mosterd en 2-3 eetlepels azijn. Voeg naar smaak zout en verse 
peper toe. 
 
Stap 5. Was de saladebladeren/rucola en dep ze droog. Snij de worstjes 
in dunne plakjes. Giet de gekookte boontjes af en meng ze voorzichtig 
door de vinaigrette. Voeg de worstplakjes en de uiringen toe en meng 
alles goed. Laat alles afkoelen en voeg tenslotte de saladebladeren toe.  
 
EET SMAKELIJK 
 
Tip: Dit is een salade met stevige smaken. Serveer er daarom grof brood 
bij, zoals bruin brood of volkoren. 
 
Tip2: Liever een variant met een bite? Maak dan croutons van het brood: 
snij grote dobbelstenen uit het brood en bak ze in wat olijfolie krokrant. 
Voeg eventueel nog wat knoflook(poeder) er aan toe.  
 
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 

Wrâldwizer  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 

 
 

September 
29 Doarpsskille 186 verschijnt 
 
Oktober 
4 Biljartvereniging start weer 
5  Dorpsklaverjassen 
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 
1 Oars Aktyf 
2 Dorpsklaverjassen 
3 Afscheid Gemeente Dongeradeel 
10 Oud papier naar de container aan De Lyts Ein 
16 Optreden Marcel Smit 
23 Inleveren kopij Doarpsskille 
24 Oud papier naar de container aan De Lyts Ein 
29  Duurzaam Oosternijkerk 
 
December 
7 Dorpsklaverjassen 
8  Oud papier naar de container aan De Lyts Ein 
22 Doarpsskille 187 verschijnt 
22  Oud papier naar de container aan De Lyts Ein 
28 Maatklaverjassen 
 


