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Ik wit net oft it jim opfallen is, mar it kin jim 
hast net ûntgien wêze, de ôfrûne tiid wie 
Nijtsjerk folop oanwêzich yn de ferskate 
media. It wie fansels ek in prestaasje fan 
formaat. “Kin net bestiet net, dus boude 
Easternijtsjerk sels in brêge”, stie boppe it 
stik yn de Ljouwerter Krante. En sa is it mar 
krekt. De brêge ferbynt net allinnich de iene 
mei de oare kant, mar ferbynt ek minsken 
dy’t harren ynsette wolle foar harren doarp 
en omjouwing. En dy minsken leverje in 
wichtige bydrage oan de leefberens fan ús 
moaie doarp! Dêr meie wy grutsk op wêze! 
Wy hoopje dat er in protte gebrûk fan 
makke wurde sil, simmers en winters.--> 
 

Maart                188                 Nûmer 1/ 2019 

Njoggenentritichtste 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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Mar d’r barre mear moaie saken, de aktiviteiten foar de jeugd 
organisearre troch Mei elkoar Warber binne in grut súkses! 
De kommende tiid kin jim nei De Bûnte Flinters, de Lentefair en op 
Keningsdei kin jim de bakkeunsten wer sjen en priuwe litte! 
Dernei stiet it doarpsfeest ek rap foar de doar, it foarlopige programma 
stiet fierderop yn dizze Skille.  
Wy winskje jim folle wille mei de tariedings en ek mei it lêzen fan dizze 
Skille fansels! 

 tsg 
Wy ha in finansjele bydrage ûntfongen fan: 

- Drumband UDI 
- Doarpsbelang 

Tige tank foar jim stipe! 
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Dû mny's tinzen 

 
 
 
 
 
 

Kruisdragen is niet het lijden dat mij opgelegd wordt, 

maar het lijden dat ik op mij neem 
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Nieuws van dorpshuis de Terp. 

Takomst Doarpshûs De Terp 
 
Op freedtejûn 8 febrewaris jl. kamen in lytse 30 persoanen nei doarpshûs 
De Terp. Om 20.00 oere iepene foarsitter André Beeksma de byienkomst 
en hiet eltsenien wolkom. 
André fertelde dat dizze jûn bedoelt wie om mei elkoar fan gedachten te 
wikseljen oer de takomst fan it doarpshûs. 
Dit jier fiert De Terp har 60 jierrich bestean en op 23 novimber sil in 
feestdei organisearre wurde om hjir by stil te stean. Ek krije ferienings út 
eigen doarp fan 1 septimber oan’t 31 desimber dit jier 60% koarting op 
de hierpriis. 
Eartiids wie it finansjeel dreech om it doarpshûs draaiende te hâlden, mei 
tank oan de frijwilligers draait it doarpshûs goed. It bestjoer is de 
frijwilligers dêr tankber foar. Foar it behear fan de  finansjen wurdt 
profesjonele help ynskeakele. Ek om’t d’r feroarings bin yn de ôfdracht 
fan de BTW en it ôfdragen fan belesting. It doarpshûs stiet d’r finansjeel 
goed foar, de ôfrûne jierren is it efterstallich ûnderhâld oanpakt.  
De sfear yn it Doarpshûs is gastfrij en gemoedlik, gasten komme graach. 
It ôfrûne doarspdiner luts in lytse 100 persoanen. Dit is in grut súkses. 
Gearwurking skoalle en doarpshûs.  
Fan’t simmer der is oerlis west mei skoalle. Sy ha in probleem mei de 
húsfesting fan alle bern, de skoalle is te lyts en d’r binne plannen foar 
nijbou. It bestjoer hat tegearre mei doarpsbelang plannen makke om op 
it plak fan it Doarpshûs de skoalle en it doarpshûs te húsfesten. D’r soe 
dan nei boppen ta útwreide wurde moatte. Foar it doarpshûs en de 
skoalle kin de gearwurking foardielen ha, yn persoaniel en yn it 
mienskiplik brûken fan rûmten, sa as de sportseal. Dizze is ferâldere en 
oan fernijing ta. Ek kin gearwurking mei Ropta Boys en de keatsferiening 
socht wurde, sy kin bygelyks winters de seal brûke om yn te trainen. Foar 
de soarch en de dokter bliuwt rûmte yn de plannen. It is in kâns dy’t him 
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1 kear foar docht. Mar op dit stuit is noch net bekend wêr’t de nijbou plak 
fine sil. Hjir komt 28 febrewaris dúdlikheid oer. Ek Nes/Niawier hawwe 
belangen yn dit stik fan saken. 
De fraach komt of it doarpshûs dan noch draaie kin op frijwilligers? 
Frijwilligers bliuwe nedich, mar d’r kin tocht wurde oan de ynset fan in 
dieltyd-konsiërzje dy’t wat taken oernimme kin dy’t no troch frijwilligers 
dien wurde.  
André jout oan dat d’r op dit stuit noch wol wat frijwilligers by kinne en 
ropt eltsenien op om minsken persoanlik te benaderen.  
D’r komt in fraach at der útwreide kin nei de Doktersfiif. De húzen sille op 
termijn sloopt wurde, Thuis Wonen hat gjin diel út makke fan de 
projektgroep, derneist kin men disse wenningen net samar slope. De 
minsken dy’t der wenje sil oar plak ha moatte en wolle jo soks 
soarchfâldich dwaan dan duorret dat jierren . De skoalle hat op dit stuit in 
probleem, en der moat op koarte termyn in oplossing komme. It 
doarpshûs wol hjir by helpe troch gear te wurkjen mei de skoalle en is ree 
om ek te ynfestearjen, mar de kar is net oan har mar oan de gemeente. 
 

Tsjerke 
De ferkeapfolder fan de grifformearde tsjerke is makke, de tsjerke wol 
graach in seal dy’t sij brûke kin op heechtydagen. Doarpshûs wol graach 
gearwurkje. 

Ideeën/fragen 

Âld en Nij 
De fraach komt of’t d’r net wer in feest organisearre wurde kin mei Âld en 
Nij foar it hiele doarp. Doarpshûs stiet hjir iepen foar at de tariedings op 
tiid, sis mar yn maaie,  oppakt wurdt. Wol moatte d’r goede ôfspraken 
makke wurde. 

Keuken 
D’r bin klachten dat it somtiden hiel lang duorret foardat de bestelling 
klear is. Dit kostet klanten. André jout oan dat d’r in gesprek west is mei 
de “bakkers” , mar men moat der wol rekken mei hâlde dat, as it drok is, 
de wachttiid wol mear as in heal oere wêze kin. 
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Frijwilligers 
Op dit stuit binne d’r sa’n 40 frijwilligers aktyf. It foarstel is om it roaster 
foar 3 moannen foarút te plannen en rûn te stjoeren. D’r kin dan 
“ynskreaun” wurde op de iepen plakken yn it roaster. Frijwilligers moatte 
ûnderling ruilje.  
Foar guon frijwilligers is it lestich om in fet bier te ferwikseljen, hjir sil 
oandacht oan bestege wurde. 
D’r wurdt ôfpraat om de restjes wyn fuort te dwaan, om’t net altyd bekind 
is hoe lang in flesse iepen is. 
D’r stiet in protte druk op de biertap mei in protte skûm as gefolch. Ek 
wurdt d’r klage oer lauw bier. De tap en de koeling sille neisjoen wurde. 

Bern 
Is d’r in mooglikheid om ris wat aktiviteiten foar de bern te organisearjen 
sa as in bernedisko. Dit is gjin probleem, Richtje Eisinga en Aukje 
Weidenaar sil dit opsette. 

tsg 
Jaaragenda activiteiten 
* Lentefair     5 april         2019    → 15.00 
* Dorpsbarbecue  24 augustus 2019  
 
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 

 
André Beeksma (voorzitter) 
Peet Kuiper 
Tineke Slager (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. 

 
 

mailto:dorpshuisdeterp@hotmail.com
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JACKYS filmwerk 
 
Laat uw/jouw evenement, feestje, huwelijk of ander bijzonder 
moment filmen, bewerken en tenslotte vastleggen op  
USB/DVD of Harddisk. 
- Het grote evenement terugkijken;  
- Jullie trouwdag wat één van de mooiste dagen in jullie leven zal worden, samen 
  weer gaan herbeleven;  
- Of een bijzondere gebeurtenis vastleggen als herinnering voor later. 
Ik leg deze belangrijke gebeurtenis/dag graag voor jullie vast zodat je deze steeds 
opnieuw kunt beleven.  
Met oog voor detail en een originele invalshoek ga ik enthousiast te werk. 
Altijd naar jullie wensen, want een persoonlijke gebeurtenis vraagt om een 
persoonlijke aanpak.  
Red je herinneringen en breng ze naar het digitale tijdperk. 
Heb je nog videobanden liggen? Laat ze digitaliseren, want de kwaliteit gaat heel 
snel achteruit! Ik zet ze voor jou op dvd/usb of op een Harddisk. 
Voor meer info kun je uiteraard contact met mij opnemen: 
Jacqueline Solle, jackysolle15@gmail.com , 0612885604,  
Langgrousterwei 15 in Oosternijkerk 

mailto:jackysolle15@gmail.com
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De brûg 

Na 4 jaar voorbereiding en 2 maanden bouwtijd werd zaterdag 16 maart de 
brug over de vaart officieel geopend. Het bijzondere aan deze brug is, dat 
zowel de voorbereiding als de bouw geheel door vrijwilligers is gedaan. Door 
de vele media-aandacht heeft het Oosternijkerk zeer positief op de kaart 
gezet! Iets waar alle vrijwilligers trots op mogen zijn.  
De avond voor de opening was er een feestje in de tent naast de brug voor 
de vrijwilligers. Onder genot van een hapje, drankje en muziek werd er 
teruggekeken op een succesvol project. Zaterdagmiddag werd onder 
belangstelling van ruim 100 dorpsgenoten, genodigden en belangstellenden 
de brug door de jongste opzichter, Hidde van der Wagen geopend. Samen 
met Johan Dijkstra en Willem Postmus waren zij de eersten die onder de 
nieuwe brug door voeren, gevolgd door een groot aantal bootjes en kano’s.  
Hierna was er koffie en taart in de tent waar foto’s van de bouw konden 
worden bewonderd. Ook waren Douwe Streekstra en Jan Prins uitgenodigd 
om een woordje te doen over de opvaarten. Samen zijn ze de drijfveer achter 
het project om de opvaarten in Noard-East-Fryslan weer bevaarbaar te 
maken. Beide heren gaven uitleg over het project in de tent. 
De brug is een prachtige aanvulling voor het dorp en dat is iets waar we trots 
op kunnen zijn. 
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Wat stimt Easternijtsjerk? 

Woansdei 20 maart 2019 wiene der ferkiezings foar Provinsjale Steaten 
en foar it Wetterskip. De oanrin fan kiezers/stimmers kaam wat let op gong 
mar jûns tusken seizen en achten begûn it stoarm te rinnen, ja minsken 
moasten sels op harren beurt wachtsje foar’t se it hokje yn mochten. It 
resultaat wie in opkomst fan leafst 50,78 %, dus krekt wat mear as de 
helte fan de 701 stimgerjochtigen hat yndied in stim útbrocht. 
Wat is no de útkomst fan it ynfuljen fan dy lapen papier? 
Der is in fergelyk makke mei 2015 doe’t der ek  foar Provinsje en 
Wetterskip stimme wurde koe. 
 
Provinsje: 2019 2015 Wetterskip: 2019 2015 
CDA 99  107 CDA  127 97 
FNP 62    58 FNP    80 62 
Forum v Dem. 58   VVD    34 14 
VVD 30    25 Water Nat.   29 22 
PVV 22    33 Lage LB    29 32 
Chr. Unie 17    12 PvdA    16   8 
PvdA 14      9 Chr. Unie    13 13 
SP 10    35 P vd Dieren   12 11 
Partij vd Dieren 10      2 50 Plus      3   7 
Prov. Belang Fr. 10   Blanco      4   2 
D66   9    11 Ongeldig      2 
Grien Links   7      6 
50 Plus   4      2 
Natuurlijk Fryslân   1 
DENK   1 
SGP   0 
Blanco   2 
 
Totaal 356 stimmen Totaal  349 
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Notulen van de leden-vergadering woensdag 21 maart 2019. 

 

Aanwezige raadsleden; 
Aant Jelle Soepboer (FNP). 
Lysbeth Vellinga- Zeilstra (ChristenUnie). 
Ina Witteveen, dorpen en wijkcoördinator. 
Leden Dorpsbelang; ongeveer 55 personen. 
 

Voorzitter Klaas Jensma opent om goed acht uur de vergadering en heet de 
aanwezigen van harte welkom, met name de raadsleden en Ina Witteveen. 
Hij meldt ook dat we nog zonder voorzitter Dries onze bestuurstaken zo goed 
mogelijk proberen te doen.    
 

Allereerst worden de notulen (verkorte versie) van de ledenvergadering 
van 22 maart 2018 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 Klaas wat voor activiteiten er allemaal weer hebben 
plaatsgevonden het afgelopen jaar. Naast de jaarlijkse activiteiten was er op 
24 februari een succesvolle Spokentocht georganiseerd met maar liefst 115 
deelnemers. De angstaanjagende taferelen werden door een grote groep 
creatieve dorpelingen met veel enthousiasme neergezet en uitgebeeld. Op 
26 mei was er de reünie ter ere van het 150-jarig bestaan van het Christelijk 
onderwijs in Oosternijkerk. Onder de meest ideale weersomstandigheden 
konden de ruim 300 reünisten 
elkaar weer ontmoeten, bijpraten en genieten van alles wat de 
reüniecommissie die dag georganiseerd had. (Een verslag van deze 
bijzondere dag staat in de Doarpsskille 185 van 
juni en er is tevens een extra editie verschenen i.v.m. deze schoolreünie).  
 

Na een oproep van Dorpsbelang is halverwege het jaar de 
activiteitencommissie  ‘Mei Elkoar Warber’ ontstaan. Een viertal zeer 
creatieve dames is van plan zo’n vier keer per jaar wat voor de kinderen van 
de basisschool te organiseren. Hun eerste activiteit ‘levend bingo’ was gelijk 
al een enorm succes.  
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19 Oktober werd er weer de kennisquiz “Slimste Dorp van Friesland” 
georganiseerd met als winnaar het team uit Bollingwier. Zij gaan nu door 
naar de regiofinale. Op 3 november was er in een tal van dorpen en in 
Dokkum het afscheidsfeest van de gemeente Dongeradeel. Ook 
Oosternijkerk deed hieraan mee en in de dorpshuis de Terp kon men onder 
het genot van een bakje koffie met oranjekoek genieten van een optreden 
van Cabaretploeg Noordenbos & Ko. 20 November stond in het teken van 
de techniek en de duurzaamheid. ’s Ochtends konden basisschoolkinderen 
van groep 6 t/m 8 uit ons dorp,maar ook uit nog een aantal omliggende 
dorpen de technobiel bezoeken. In deze grote trailer met allerlei technische 
snufjes, mochten zij zelf ervaren hoe leuk techniek eigenlijk is.  ‘s Middags 
was er in het dorpshuis een duurzaamheidmarkt met diverse (lokale) 
ondernemers en andere informanten op dit gebied.     
 

Het financieel verslag van het dorpsbelang en Ooster@ ligt op tafel en 
Dieta licht enige posten van het verslag toe. De kascontrole is deze keer 
uitgevoerd door Anne van der Heide en Gjalt van der Zee. Het verslag werd 
door hen beide goedgekeurd. Voorzitter Klaas bedankt Gjalt voor de twee 
jaar controle en volgend jaar neemt Willem Postmus zijn plaats in. 
 

Mededelingen/stand van zaken; 
Brug over de vaart; onder grote belangstelling en media aandacht is de 
brug afgelopen zaterdag16 maart officieel en feestelijk geopend. Johan 
Dijkstra,vraagt tijdens de vergadering even het woord. In een persoonlijk 
verslag bedankt hij een ieder die bijgedragen heeft om zijn droom (met een 
bootje vanuit Oosternijkerk naar Dokkum te komen) te verwezenlijken. Een 
speciaal woord van dank is er voor Willem Postmus en Dieta Holwerda. 
 

In de pauze; worden er foto’s/filmpjes vertoond van gebeurtenissen, 
activiteiten in ons dorp van het afgelopen jaar. (Gemaakt door Jeannette v.d. 
Meulen). 
 

Dorpsontwikkelingsmaatschappij 2.0; de Dom–groep Oosternijkerk 
bestaat vooralsnog uit voorzitter Jan Age Wijma, Tineke Slager en namens 
dorpsbelang Freerk en Klaas.  De DOM is in het leven geroepen om de 
kwaliteit van het dorp (leefomgeving) te bewaren en te 
ontwikkelen/versterken. Freerk vertelt hoe of het dorpsbelang het aangepakt 
heeft om van de 30 aangemelde dorpen uiteindelijk als beste van de 11 
geselecteerde dorpen uitgekozen te zijn om een DOM project op te starten. 
De ontwikkeling van projecten kan nu van start en  meer mensen zullen 
hierbij in de toekomst nog nodig zijn, net als ideeën. Een project wat al 
aangedragen is, is het dorpsplein. Maar ook andere ‘kleinere’ en niet fysieke 
zaken zijn mogelijk en kunnen aangemeld worden. 
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Dorpsfeest; Jelle vertelt wat over het aanstaande dorpsfeest. Dat er muziek 
in zit, is al duidelijk! Wat ook duidelijk moet zijn dat de feestwagens aan 
bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Het moet een degelijke constructie 
zijn en niet hoger dan 6 meter. Gegevens van de bestuurder en/of eigenaar 
van de tractor moeten doorgegeven worden en dit jaar moet er ook een 
algemeen aanspreekpunt/verantwoordelijke (naam + 06-nummer) van de 
wagen bij de opgave vermeld worden. Opgave via; 
jthemmenwestra@gmail.com. Ook zal de feestcommissie t.z.t. een mobiel 
nummer bekend maken waarop ze altijd bereikbaar zijn als er onverhoopt 
wat gebeurt tijdens de optocht. De extra jeugdoptocht is op vrijdagmiddag. 
Op deze jeugdroute zijn 6 extra verkeersregelaars nodig, wat de jeugd zelf 
zal gaan regelen. 
Iedereen moet zich natuurlijk fatsoenlijk gedragen tijdens de optocht, dat is 
ook belangrijk om de toekomst van de te houden optochten veilig te stellen. 
 
Dorpsapp; om onze dorpbewoners beter en gemakkelijker te bereiken met 
informatie heeft het dorpsbelang gezocht naar een mogelijkheid om dit te 
verbeteren. En om ook met de tijd mee te gaan werd aan een dorpsapp 
gedacht. Een app die je kunt downloaden op je mobiele telefoon en waar alle 
informatie van verenigingen, ondernemers, kerken, gemeente etc. 
gebundeld is op een platform. En waarop ook pushberichten kunnen worden 
weergegeven bij activiteiten, maar ook bij eventuele calamiteiten. Freerk 
ging hiermee aan de slag en kwam uit bij Hoogkarspel. Dat dorp had zelf al 
een dorpsapp gerealiseerd en de twee ontwikkelaars hiervan hebben ons als 
bestuur uitvoerig geïnformeerd. Of wij ook gebruik gaan maken van hun 
kennis, hangt nog af van de kosten die hieraan verbonden zijn. Intussen 
hebben wij met succes een subsidie aangevraagd bij ‘Kern met Pit’ en als 
wij de app dit jaar nog realiseren kunnen wij €1000,= van hun tegemoet zien. 
Wordt vervolgd.   
 
Ontwikkelingen nieuwe school; dorpsbelang heeft zich hier veelvuldig 
mee beziggehouden. Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest met 
diverse partijen uit het dorp. (Dorpsbelang, Roptaboys, school, dorpshuis en 
de kerk). Dit om te zien wat voor invloed en kansen de nieuw te bouwen 
school op de diverse betrokken partijen kan hebben. Bijvoorbeeld elkaar 
versterken door school en dorpshuis in één gebouw te huisvesten. Al met al 
werden er 6 locaties aangewezen die  eventueel geschikt zouden zijn voor 
her- of nieuwbouw. De gemeente werd in kennis gesteld van al deze 
bevindingen en er volgende een eerste inventarisatie. Daarna startte de 
gemeente een locatie onderzoek. De definitieve uitslag hiervan is nog niet 
bekend. De gemeenteraad zal hierover nog een besluit moeten nemen en in 
april horen we van hen waar de nieuwe school komt te staan in ons dorp.  

mailto:jthemmenwestra@gmail.com
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Leefbaarheid en nieuwbouw in Oosternijkerk; momenteel staan er maar 
2 woningen in ons dorp te koop. Ook is er geen aanbod van huur- of 
koopwoningen door Thús Wonen. Afgelopen jaar zijn er twee nieuwe 
woningen gebouwd op de Lou Sanen en momenteel bouwt Bouwbedrijf 
Holwerda hier nog twee-onder-één kap woning en een vrijstaande woning. 
Al met al een gunstige ontwikkeling voor ons dorp. 
 
Activiteiten 2019; in de loop van dit jaar zal er gebroken asfalt op de 
bospaden komen in het bos bij de ijsbaan. Dit zal door vrijwilligers over het 
bos verspreid moeten worden en Johan en Jelle zullen dit na het dorpsfeest 
oppakken en vrijwilligers hiervoor zien te vinden. De ‘historische’ bordjes die 
in ons dorp staan zijn niet meer mooi en goed te lezen. Daarom zullen al 
deze bordjes worden vervangen door nieuwe bordjes. 
 
17 april   Paaseieren verven voor de basisschool jeugd.   
 
27 april Koningsdag met muziek en drumband door de 

Buorren.  
Heel Oosternijkerk Bakt en nadien koffiedrinken in 
dorpshuis de Terp en ‘s middags de autopuzzeltocht. 

 
21 mei t/m 24 mei Avond vierdaagse. 
 
20 t/m 23 juni  Dorpsfeest met als thema ‘Daar zit muziek in’. 
 
Oudejaarsnacht Gezamenlijk oudejaarsfeest met jeugdhonk en 

dorpshuis?   
 
Canons van de Friese Dorpen en Steden; Lobetje Swijgman vertelt hier 
wat over en met name over de canoncommissie van Oosternijkerk. Deze 
commissie bestaat uit Reinder Tolsma, Gerrit Elzinga, Annie Bremer, Geart 
Cuperus en de spreekster zelf. Ze hebben al verschillende informatie op de 
website gezet , zoals het ontstaan van Oosternijkerk, de Torenklok en Foeke 
Sjoerds en zullen dit eens per maand aanvullen met nieuwe 
wetenswaardigheden. (Zie hiervoor op: www.dorpscanon.nl). 
 
Melding wijkbeheer; het is nu mogelijk om online klachten door te geven 
aan de gemeente.  
Te denken valt aan overlast, ongedierte, zwerfvuil, slechtwegdek, losse 
stoeptegel etc. 
Dit kan via; www.noardeast-fryslan.nl/melding-maken. 
 

http://www.dorpscanon.nl/
http://www.noardeast-fryslan.nl/melding-maken


14 

 

Rondvraag; Alies Swart geeft aan dat het ‘hondenpoep’ probleem nog 
steeds actueel is en vraagt wat hieraan te doen valt. Meer prullenbakken? 
Als de hondeneigenaren op heterdaad worden betrapt, zullen ze beboet 
worden, maar dat is een bijna onmogelijke gedachte en zal ook niet 
gebeuren. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de hond(en) 
zelf en deze zal hierin actie moeten ondernemen.(Misschien nog eens een 
stukje in de Skille?). Jeannette v.d. Meulen geeft aan dat er erg veel bomen 
in het bos bij de ijsbaan scheef staan en dat het een gevaarlijke situatie is. 
Helaas kunnen wij hieraan niets doen en zullen wij moeten wachten tot in 
november, als SBB dan rigoureus gaat snoeien hier. Jen Sjoerdsma 
vermeldt dat er ‘snelheidskastjes’ geplaatst zijn op de Langgrousterwei en 
de Grienewei. Het meet de snelheid, het gewicht en ook de lengte van het 
voertuig. Dit is goed nieuws en nu maar afwachten wat de resultaten zijn en 
of er iets mee gedaan wordt. Theun Dijkstra geeft aan dat de bestrating voor 
zijn huis aan de Langgrousterwei nog steeds niet goed is. Geadviseerd om 
dit te gaan melden via de nieuwe meldingssite van de gemeente. Geert van 
Wieren geeft aan dat de avondvierdaagse samenvalt met het schoolkamp 
dit jaar van de basisschool. Dat is erg jammer,maar daar kunnen wij niets 
meer aan veranderen. Johan Dijkstra zegt dat het riool nog te vaak 
overstroomt in de vaart. Wij zijn bekend met dit probleem en zullen hier in 
september mee aan de slag. Anne van der Heide vraagt of wij ook al iets 
weten van uitbreiding van bedrijventerrein ’t Oogh. Alle kavels op Fase-1 zijn 
al bebouwd en Fase-2 zou al geopperd zijn. Wij zijn hiervan niet op de hoogte 
maar zullen bij de gemeente de beleidsstukken hierover opvragen en dit 
volgen en delen. 
 
Sluiting; om ongeveer 22.00 uur sluit voorzitter Klaas de vergadering en 
bedankt alle aanwezigen, met name Ina Witteveen en de raadsleden, voor 
hun komst. 
 
Janneke Themmen. 

Dorpsbelang Oosternijkerk.  
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Slimste Dorp 
In de competitie voor Slimste Dorp doet Oosternijkerk 
het weer erg goed. Hierbij onze felicitaties voor team 
Bollingwier met het halen van de 1e prijs bij de 
regiofinales “Slimste Dorp” op 16 februari jl. in Ternaard. 
Goed gedaan!  
 
Op 5 april mag team Bollingwier in Ureterp de finale 
spelen van het Slimste Dorp van Friesland! 
Bollingwier moet het dan opnemen tegen 
Kollumerzwaag, Wijnaldum, Ureterp en Elahuizen.  
 
Wil je hierbij zijn dan kunnen kaarten besteld worden op 
https://www.ticketkantoor.nl/shop/hetslimstedorp 
 
  

https://www.ticketkantoor.nl/shop/hetslimstedorp
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Dorpsfeest 20-23 jûni 2019 

Thema dorpsfeest: Oosternijkerk …. Daar zit muziek in! 

Muziek….. daar kunnen we het komende dorpsfeest niet omheen. Het 
hele programma is gevuld met muziek!  
Het is dan ook een thema waar iedereen wat betreft wagens en 
buurtversieringen wel wat mee kan. De eerste aanmeldingen zijn binnen 
en…..we zijn blij verrast!  Wat een creativiteit weer en wat wordt de lat 
hoog gelegd !! 
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Oosternijkerk staat bekend om een lange stoet met versierde wagens. 
We hopen ook dit jaar weer op een grote deelname en een lange stoet 
met mooie wagens. We hebben besloten de prijscategorieën gelijk te 
houden. 5 prijzen + 1 publieksprijs en evt. een eervolle vermelding voor 
wagens en auto’s. We gaan geen extra categorie voor fietsers inbrengen. 
Dus mensen  “Aan de slag en geef je op”! 
 

Voorlopig programma 
Donderdagavond 
19:00 uur : muziek en drumband door het dorp. 
19.45 uur : ludieke opening dorpsfeest door de kinderen  
20.30 uur : Swingo Bingo voor jong en oud én muziek van  
   Sjanz 
Vrijdag 
9.00 uur : Optocht versierde wagens 
14.00 uur : Keatsen op het sportveld vanaf 12 jaar.  
 : Kinderactiviteit op feestterrein (jeugd basisschool) 
19.00 uur : Disco in de feesttent voor de kids 
21.00 uur : PRIME SUSPECT in de feesttent  
 
Zaterdag 
9.30 uur : Entertainment voor 65 + van Adriana Westra, 
   Programma  “De hort op” met  Tetje van Toen 
11.00 uur : Matinee met “Gang is alles” 
11.00 uur : Atrracties en sminken voor de kinderen 
14.00 uur : Expeditie Robinson 
16.30 uur : Prijsuitreikingen op het feestterrein 
19.00 uur : Optocht versierde wagens door het dorp 
21.00 uur : Topband de PPM BAND in de feesttent 
 
Zondag 
10.00 uur : Feestelijke tentdienst met mmv onze eigen brassband 
   UDI en zangeres   
   aansluitend koffiedrinken 

 
De feestgids met het volledige programma en nadere informatie 

ontvangt u in mei in de brievenbus! In mei komen wij tevens bij u langs 
voor een vrijwillige bijdrage voor het feest. 

Opgave buurten en versierde wagens bij Janneke Themmen: 
jthemmenwestra@gmail.com 

mailto:jthemmenwestra@gmail.com
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Oproep BHV-ers 
 
Bij het dorpsfeest gaat het natuurlijk om zoveel mogelijk plezier maken. 
Maar bij alle activiteiten is het natuurlijk mogelijk dat er eens een pleister 
moet worden geplakt of een verbandje aangelegd. We hebben het liever 
niet, maar een ongeluk zit in een klein hoekje. 
 
Daarom deze oproep. Wie is er BHV-er en wil er tijdens het dorpsfeest 
een dag of dagdeel oproepbaar zijn als BHV-er ?  
 
Je kunt zelf gewoon deelnemen aan de activiteiten en hoeft niet aldoor 
paraat te zitten, maar als we je mogen inschakelen, dan zou dat fijn zijn. 
 
Je kunt je opgeven middels een mail naar: 
dorpsbelang@oosternijkerk.com 
 

 
 
Gevonden voorwerpen 
 
Sleutel is af te halen aan de Langgrousterwei 17 
 

 

mailto:dorpsbelang@oosternijkerk.com
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De wjûkken û tslaan 

Tegen de vraag van de redactie van de Doarpsskille om mee te werken 
aan de rubriek “De wjukken útslaan” kon ik natuurlijk geen nee zeggen, 
dus hierbij een stukje over hoe ik mijn vleugels tot nu toe heb uitgeslagen. 
 
Ik ben Sander Jongeling (inmiddels 40 jaar), oudste zoon van Siebe en 
Gaatske (De Lyts Ein 30) en broer van Wiebe Jan (Nijbuorren 10) en 
Annemarie (Griene Wei 3). Ik heb, samen met mijn ouders en zus, tot 
april 2004 in Oosternijkerk gewoond, eerst op Ald Tún 12 (naast Nanne 
en Martsje), waar ik ben geboren, en later op De Lyts Ein 30, in het 
ouderlijk huis van mijn moeder. Ik heb goede en mooie herinneringen aan 
het opgroeien in Oosternijkerk. Op de Ald Tún woonden we tegenover de 
vaart. In de winter, als het goed had gevroren, konden we daar leuk 
schaatsen en over het ijs naar school toe lopen. In de zomer werden er 
vaak vlotten gebouwd, waarmee werd gevaren (althans dat werd 
geprobeerd). Achter onze woning op de Ald Tún was een groot weiland, 
waar in 1987 voor het eerst de “Expo” werd gehouden. Ik vond dat een 
prachtig en groots evenement. Op de Foeke Sjoerds Skoalle en daarvoor 
op de toen nog aparte kleuterschool op de Terp heb ik onder andere les 
gehad van juf Jannie en meesters Zijlstra, Tolsma en Van Toorn. We 
kregen muziekles van iemand van de muziekschool in Dokkum 
(‘Snappie’) en vanaf volgens mij klas 3 (groep 5) kregen we (onder 
schooltijd) (verplicht) zwemles in het Sportfondsenbad in Dokkum; ik kan 
me nog goed herinneren dat we daar vanaf school altijd met een (gele 
FRAM-)bus naartoe gingen. Wat me verder van de basisschooltijd is 
bijgebleven, zijn het uit het hoofd leren van psalmen en gezangen, de 
“expressiemiddagen” op de donderdag, de ouderavonden (met door ons, 
leerlingen, opgevoerde toneelstukken als “Paniek in de luie lift”), en 
natuurlijk de schoolreisjes en -kampen. 

Maar hoe is het mij verder vergaan? Na de basisschool heb ik Atheneum 
(VWO) gedaan aan de school Oostergo in Dokkum, die later is opgegaan 
in het huidige Dockinga College. Van 1990 tot 1996 heb ik daar mijn 
middelbare schooltijd doorlopen. Twee hoogtepunten waren de 
werkweek naar Engeland (onder andere Londen) in de vierde klas en de 
deelname aan het NCRV-programma “Schoolstrijd” in de zesde klas. 
Nadat ik mijn diploma op zak had, ben ik rechten gaan studeren aan de 

https://maps.google.com/?q=De+Lyts+Ein+30&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Nijbuorren+10&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Griene+Wei+3&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Ald+T%C3%BAn+12&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=De+Lyts+Ein+30&entry=gmail&source=g
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Rijksuniversiteit Groningen. Het eerste jaar, de propedeuse, heb ik in 
Leeuwarden gedaan, wat toen - net als voor economie - mogelijk was. 
De volgende jaren vonden in Groningen plaats. Rechten is (nog steeds) 
een behoorlijk massale studie en ik heb dus regelmatig colleges gevolgd 
in een overvolle collegezaal en ook in de Martinikerk. Toch wel bijzonder 
om in die bekende kerk, aan de Grote Markt, les te hebben gehad. 
Tijdens mijn studie - het onderscheid bachelor en master bestond nog 
niet - heb ik gekozen voor de richting Nederlands recht (in plaats van 
bijvoorbeeld notarieel recht of internationaal recht) met, na de verplichte 
basisvakken, als hoofdrichtingen privaatrecht (burgerlijk recht) en 
strafrecht. In 2001 ben ik in die beide richtingen cum laude afgestudeerd. 
 
In het laatste jaar van mijn rechtenstudie heb ik stage gelopen bij de 
strafsector van het gerechtshof in Leeuwarden. Na mijn studie ben ik daar 
aangenomen en heb ik daar tot april 2004 als gerechtssecretaris gewerkt. 
Als gerechtssecretaris ondersteun je de rechters: je bereidt de zaak voor, 
op de zitting ben je de griffier (degene die het verlag bijhoudt), na de 
zitting praat je (hoewel je geen officiële stem hebt) mee over de zaak en 
je schrijft het concept van de uitspraak. Een erg boeiende en mooie tijd, 
waarin ik veel heb geleerd. Verder heeft deze tijd mij duidelijk gemaakt 
dat ik - als dat mogelijk zou zijn - zelf rechter wilde worden. Daarom heb 
ik medio 2003 gesolliciteerd voor de toen nog bestaande RAIO-opleiding, 
de opleiding tot rechter of officier van justitie. De afkorting RAIO stond 
voor Rechterlijk Ambtenaar In Opleiding. Om daarvoor in aanmerking te 
komen, moest je natuurlijk over de titel mr. beschikken, maar verder 
moest je een heel selectieproces door, bestaande uit intelligentie- en/of 
analytische testen, een assessment (psychologisch onderzoek) en 
gesprekken met de toelatingscommissie. Gelukkig is mij dit alles gelukt 
en werd ik aangenomen als RAIO per 1 april 2004. Ik werd geplaatst bij 
de rechtbank in Alkmaar. Reden voor mijn verhuizing naar Haarlem; na 
bijna 26 jaar weg uit Oosternijkerk, een hele stap! 
 
Mijn RAIO-opleiding - die gezien kan worden als werken en leren, met 
een vast salaris - heeft vijf jaren geduurd. Normaal was deze opleiding 
zes jaren, maar vanwege mijn werkervaring als gerechtssecretaris kreeg 
ik een jaar korting. Ik ben in de sectoren strafrecht, civiel (burgerlijk) recht 
en bestuursrecht opgeleid. Verder ben ik een jaar officier van justitie 
geweest en - in het kader van de verplichte “buitenstage” - ook een jaar 
advocaat, en wel strafrechtadvocaat in Amsterdam. Op je fietsje door het 
Vondelpark om in een politiebureau bijvoorbeeld aan een aangehouden 
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junk die verdacht wordt van diefstal, rechtsbijstand te verlenen. Een erg 
leerzame tijd, waarin je - net als in je werk op de rechtbank - ervaart dat 
het allemaal niet zo “zwart-wit” is als de media je vaak wil doen geloven. 
In 2009 heb ik mijn opleiding afgerond, waarna ik officieel benoemd ben 
tot rechter. Dit gebeurt bij Koninklijk Besluit, waarvoor destijds Koningin 
Beatrix heeft moeten tekenen. 

Als rechter ben ik bij de rechtbank in Haarlem, mijn woonplaats, aan de 
slag gegaan. Deze rechtbank is in 2013 opgegaan in de rechtbank 
Noord-Holland, met vestigingen in Alkmaar, Haarlem en Schiphol. Ik werk 
tot op de dag van vandaag bij deze rechtbank en steeds als strafrechter. 
Qua zaken komt er echt van alles langs. In je eentje, als politierechter, 
behandel je de wat eenvoudiger zaken, zoals belediging, bedreiging, 

mishandeling, openlijk geweld en het rijden onder invloed. Als 
meervoudige kamer (drie rechters) behandel je zwaardere zaken, zoals 
(woning)overvallen, zedenzaken (verkrachting/misbruik), 
cocaïnesmokkel, dodelijke verkeersongevallen. Het is interessant en 
boeiend werk, met een (hele) grote verantwoordelijkheid. Je bent je daar 
goed van bewust. Het is niet altijd gemakkelijk, zeker niet in een tijd 
waarin ‘iedereen altijd met zijn mening klaar staat’. 
Ik ben ook een aantal jaren rechter-commissaris geweest. In die functie 
beslis je of verdachten na drie dagen in voorarrest op het politiebureau 
nog langer in voorarrest moeten blijven (waarna ze naar een huis van 
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een bewaring gaan). Verder geef je wel of geen toestemming voor het 
afluisteren (tappen) van telefoons, het afluisteren/opnemen van 
gesprekken in bijvoorbeeld een horecagelegenheid of een auto (met een 
geheime zender), en andere ingrijpende opsporingsmiddelen. Als 
rechter-commissaris doe je ook huiszoekingen bij mensen thuis, althans 
die huiszoekingen vinden onder jouw verantwoordelijkheid plaats; de 
politie zoekt. Dit is toch wel een van de meest ingrijpende dingen die ik 
in mijn werk heb gedaan. Daar sta je dan om 06.00 uur in de ochtend 
ergens in een dorp of stad in Noord-Holland, wetende dat je zo het leven 
van een heel gezin op zijn kop gaat zetten. Natuurlijk..., je doet het niet 
zomaar, er is een goede reden voor, maar toch... (iemands partner en 
eventuele kinderen worden ook enorm getroffen). Verder hoor je als 
rechter-commissaris veel getuigen, soms ook in het buitenland. Zo heb 
ik (in drugsonderzoeken) getuigen in Zwitserland (Zürich) en Suriname 
(Paramaribo) moeten horen. Het was extra bijzonder om in Suriname te 
zijn, omdat mijn vader daar een deel van zijn dienstplicht heeft vervuld.Ik 
vind dat ik een fantastische baan heb en ik hoop dit werk nog lang te 
mogen doen! 

Nadat ik in 2004 naar Haarlem ben verhuisd, heb ik mij in eerste instantie 
volledig op mijn opleiding/werk gestort. In de weekenden ging ik eerst 
regelmatig nog naar “huis” in Oosternijkerk - net als een student die op 
kamers woont - maar na verloop van tijd werd dat steeds minder en vond 
ik meer en meer mijn draai in Haarlem, waar ik mij nu helemaal thuis voel. 
Ik heb hier een appartement op de negende verdieping van een flat. Op 
de fiets ben ik zo in het gezellige centrum van Haarlem en met een half 
uurtje fietsen ben ik op het strand van Bloemendaal of Zandvoort, wat in 
de lente en zomer heerlijk is. Verder is Amsterdam ook om de hoek, waar 
ik regelmatig met vrienden afspreek. 
In mijn vrije tijd ben ik - hoewel vroeger vaker dan nu - met enige 
regelmaat in de sportschool te vinden. Acht jaar lang heb ik hier in 
Haarlem ook Body Step gegeven, maar ik sta nu alleen nog als 
deelnemer in de zaal. Verder heb ik het reizen ontdekt en heb ik mooie 
verre landen bezocht, waaronder Vietnam, Zuid-Afrika, Thailand, Peru en 
de Verenigde Staten (VS). Tijdens mijn reis naar Miami, Florida (VS) in 
de zomer van 2015 heb ik daar mijn vriend Paulo leren kennen, met wie 
ik een LAT-relatie heb. Hij is van oorsprong Filipino, maar hij woont al 
jaren in New York City (Brooklyn), waar hij werkt als fysiotherapeut. We 
proberen elkaar zoveel als mogelijk te zien, maar het is en blijft een 
afstand. Gelukkig bestaat er zoiets als FaceTime. In april vorig jaar heb 
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ik mijn ouders en zus Annemarie meegenomen naar New York City, een 
hele belevenis. Inmiddels ben ik ook zelf twee keer met Paulo naar de 
Filipijnen geweest om daar zijn ouders en verdere familie te bezoeken. 
Zo kom je nog eens ergens. 

Ik heb mijn vleugels dus behoorlijk breed uitgeslagen, en daar heb ik 
geen spijt van. Sinds ik uit Oosternijkerk ben verhuisd, ben ik ook 
“verwesterd”, ik hou er van om in een stad te wonen, met restaurants, 
een bioscoop, gezellige 
winkels e.d. om de hoek. 
Wat ik echter mis aan 
Oosternijkerk, is het 
‘saamhorigheidsgevoel’ 
als dorp. Iedereen kent 
iedereen, men maakt 
gemakkelijk een praatje 
met elkaar, men zet zich 
samen in voor dingen, men 
houdt een oogje voor 
elkaar in het zeil. Dat is in 
de (grote) stad in de regel 
wel anders. Het is hier een 
stuk individualistischer. 
Ook al ben ik nu al 14 (!) 
jaar uit Oosternijkerk weg, 
als ik er weer kom, als ik 
via de Griene Wei en De 
Lyts Ein het dorp inrijd, 
bekruipt me altijd een 
gevoel van “thuis” komen. 
Dat is een fijn gevoel! 

Sander Jongeling 
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UDI hat wer net stil sitten de lêste tiid, wy ha it tige drok hân. Nei de Kryst 
en de oaljekoeke aksje, koenen wy net genietsje fan in koarte fakânsje. 
Mei it Nijjierskonsert en it federaasjefestival yn oantocht moast der dochs 
repetearre wurde. Dat wy hienen sels in rippetysje ferset fan tiisdei nei 
woansdei. In oantal wike lang ha wy wurke oan it stik ‘Magnificat’. Dat stik 
koene jo belústerje op ús Nijjierskonsert dat plakfûn op 5 jannewaris. 
Dêrneist spilen wy noch in oantal bekende nûmers op dat konsert. It wie 
in moaie jûne, mei in knallend ein. Nei it konsert ha wy mei inoar noch in 
borrel dronken yn it Doarpshûs. Magnificat bleau noch efkes op de 
stander stean. It wie ús grutte wurk foar it federaasjefestival. Op sneon 9 
febrewaris wie it dan safier. Oerdei mochten de solisten oan ’e bak. Dit 
jier hienen wy de hannen ynien slein mei de federaasje fan West-
Dongeradiel foar it solistenkonkoers. Wat dit jier plakfûn yn de 
muzykskoalle fan Dokkum. Us solisten ha wer goed fan harren hearre 
litten en binne elk mei moaie punten nei hûs gien. Jûns wie it wer tiid foar 
ús eigen fertroude festival. Wy wienen dit jier wer yn de ‘Dobbe’ yn 
Eanjum. It wie in moaie, muzikale jûn dêr’t wy trije stikke spile ha. We 
iepenen ús diel mei ‘Mid all the trafic’. In prachtich koraal dat ek werom 
te finen is yn it boek fan it Leger des Heils. It bekende ‘Shenandoah’ is 
hjiryn ferwurke. It earder neamde ‘Magnificat’ wie ús grutte wurk. Dit wurk 
hat in hantsjefol minsken yn 2005 alris spile op de Nederlânske 
Brassband Kampioenskippen. As útsmiter spilen wy ‘Buglers Holiday’. In 
frolik trio wêryn ús trije solokornetten Geartsje, Anne en Suzanne hearre 
litte koenen wat sy kinne. Us optreden waard beleane mei de koraalpriis. 
En no moat wy wer troch, de folgjende eveneminten steane wer foar de 
doar. It begelieden fan in tsjerketsjinst mei in oanslútend kofjekonsert yn 
Mitselwier, it festival op Skiermûntseach, it begelieden fan de 
pinkstertsjinst en ek it doarpsfeest komt deroan. UDI sil dan ek op 
sneintemoarn de tsjinst begeliede. Oer dy optredens letter mear. Binne 
jo benijd nei mear nijs oer en fan UDI? Folgje ús dan op facebook! 

RB 
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Op 30 en 31 maart oansteande steane de spilers fan De Bûnte Flinters 
fan Easternijtsjerk wer mei nocht op it toaniel.   
Op it programma stean twa ienakters.  
 
“Kofje of Tee?” is in komyske skriller fan Gerrit Groot Karsijn en oerset 
troch Tineke Hoekstra. It draait hjir om de erfenis fan frou Kooistra, in 
iensume frou yn it fersoargingshûs. Ferpleger Frank is goed befreone mei 
har en rekkent him al ryk, mar is hy wol sa’n goeie freon? 
 
“Falks Alarm” is in fleurich stik fan Lieke de Groot en oerset troch Gurbe 
Dijkstra. Pytsje wennet allinne en is jierdei, har feestje falt yn it wetter 
om’t d’r net ien op komt dagen. Se sil op bêd mar komt in ynbrekker oer 
it mad dy’t har bedriget mei in mes. At heit en mem op de stoepe stean, 
nimt it ferhaal in hiele oare wending. 

 
De útfoerings binne te sjen yn Doarpshûs De Terp 
op sneon 30 maart 2019 om 20.00 oere en  
op sneintemiddei 31 maart 2019 om 15.30 oere. 
 

Net stinne mar hinne! 
  



27 

 

 
  



28 

 

Sneller hûlp bij hartstilstand, ook hier? 

In februari waren we weer met ons jaarlijks groepje (7 personen) om 
bijgeschoold te worden in het gebruik van de AED en het levensreddend 
handelen. 
 
De kop boven dit artikel “Sneller hulp bij hartstilstand” stond in de krant 
van 4 maart. Het vertelde over een landelijke stijging van het aantal 
AED’s van 45%. Ook het aantal burgerhulpverleners steeg met een derde 
tot 225.000 in Nederland. De vrijwilligers worden via een systeem 
opgeroepen en kunnen in de cruciale eerste minuten alvast hulp bieden 
totdat professionele hulpdiensten gearriveerd zijn. Het doel van de 
hartstichting is dat ieder slachtoffer van een hartstilstand binnen zes 
minuten gereanimeerd moet worden en aangesloten op een AED. Dat 
geeft 50-70% kans op overleving. 
 
Het is bekend dat Oosternijkerk veel BHV-ers 
kent en AED-bekwame mensen. Vraag is 
natuurlijk wel of ieder zich heeft aangemeld bij 
HartslagNu. 
 
Wanneer 112 wordt gebeld, worden een 
aantal mensen in de nabijheid opgeroepen. 
Zij krijgen instructies van de meldkamer. 
 
Belangrijk:  Bel 112   Zij geven instructies  

AED apparaat (laten) halen. Ook het AED apparaat geeft 
instructies. 
Reanimeren en beademen, Defibrilleren tot de komst 
van professionele hulp.  

 
BHV Friesland heeft ons weer bijgeschoold in kennis en in handelen. 
We zagen o.a. hoe het werkt in de meldkamer als er een oproep binnen 
komt en hoe ze de hulpverleners telefonisch begeleiden bij een 
reanimatie oproep. Dank aan onze trainer Dik Zijlstra van BHV Friesland! 
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Ons AED apparaat is weer getest. Dit jaar moest de grote batterij na 7 
jaar dienst worden vervangen en moesten er weer nieuwe plakkers 
komen. 
De kosten, totaal 350 euro, worden gedragen door de vier partijen die 
de AED geïnitieerd hebben in 2011.  
 
Initiatiefnemers AED:  
Dorpshuis de Terp  
Dorpsbelang  
Ropta Boys 
en de Protestantse kerk 

 
 

Waar een Verenigd Oosternijkerk groot in kan zijn 
 
 
Nog niet geregistreerd?? Ga naar www.hartslagnu.nl 
 
Wil jij in 2020 op 5 februari ook deelnemen aan de training 
Reanimatie met een AED… 
dan kan je het nu al doorgeven aan: 
Anneke Dijkstra corenanneke@knid.nl   telefoon   242066 
Annie Bremer anniebremer@gmail.com   telefoon   241937 
 
Dan word je begin 2020 nog eens persoonlijk uitgenodigd. 
 

 
 

 

  

http://www.hartslagnu.nl/
mailto:corenanneke@knid.nl
mailto:anniebremer@gmail.com
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25 jier lyn yn  
de Doarpsskille 
 

 

Dinsdag 28-12-93 jl. was er het eerste snooker-

tournooi van de club "WAT SKILT IT" in De Donge met 

onder andere ook nog klaverjassen en sjoelen.  

De prijzen werden uitgereikt door één van de 

bestuursleden.  

 

De prijzen gingen naar:  

 

Sioelen: 

le Jan Doede Bosgra  

2e Lolke Bergema  

3e Klaas Haaksma  

 

Klaverjassen:  

le Johan Wijma  

2e Jan Doede Bosgra  

3e Henkie Heeringa 

Snookeren:  Afvalronde:   

le Haike Kingma  le Johan Dijkstra  

Siebe Marten Cuperus  Simon van Dijk  

2e Henk Bergema  2e Herman Iedema  

Sjoerd Groenia  Klaas Jensma  

3e Ibo Heeringa  3e Freddie Wiersma  

Johan Blom  Piet v.d.  Ploeg  

 

Bestuursleden: 

Harry Holtewes, Haike Kingma, Bassie Dijkstra en  

Jan Wybren Faber 
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Uitvaartvereniging De Laatste Eer 
 
Het verlies van iemand uit uw naaste omgeving roept 
veel emoties op. Het betekent tevens dat er veel 
geregeld moet worden en dat er veel beslissingen 
genomen moeten worden, dit terwijl de 
nabestaanden daar eigenlijk helemaal niet toe in 
staat zijn. Beslissingen lopen ook vaak dwars door 
alle emotionele gevoelens heen wat het allemaal 
nog moeilijker maakt. Daarom is het goed om de 
organisatie van een uitvaart aan anderen over te 
laten, aan mensen die bekend zijn met de 
regelgeving en de plaatselijke gebruiken. Dit is 
natuurlijk de reden dat u lid bent van onze 
vereniging. 
 
Op 18 februari jongstleden is de jaarlijkse ledenvergadering gehouden 
van onze vereniging. Ieder lid is hierbij altijd van harte welkom en wordt 
dan ook via een krantenadvertentie en onze website uitgenodigd deze 
vergadering bij te wonen.  De vergadering wordt in het algemeen niet 
druk bezocht, waarschijnlijk ook omdat het een onderwerp is waar 
mensen nog niet te veel over na willen denken. 
Eigenlijk gek, want we krijgen er allemaal mee te maken, vroeg of laat! 
In verband met de vele veranderingen dit jaar, vond het bestuur het 
toch gewenst om het één en ander onder de aandacht te brengen. 
 

Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen: 
Anneke Dijkstra   Secretaresse 
Siebe Jongeling  Penningmeester 
Klaas Haaksma   Technische dienst 
Natasja Wagenaar  Lid 
Benno Holwerda  Voorzitter 
 

In de vergadering hebben we afscheid genomen van een bestuurslid een 
bode en twee dragers. 
Jan Bergmans en Gerrit Brouwer hebben afscheid genomen als drager, 
als bestuurslid heeft Marjan Boltjes haar bestuursfunctie opgezegd in 
verband met een verhuizing. Natasja Wagenaar heeft haar taken 
overgenomen en door haar werkzaamheden in het crematorium in 
Dokkum zien wij haar als een goede opvolgster van Marjan.  
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Na het vertrek van twee dragers hebben wij gelukkig ook weer drie 
nieuwe dragers bereid gevonden dit werk te gaan doen, waaronder 
twee vrouwelijke draagsters. Onze tweede bode Ruurd Verbeek heeft 
ook afscheid genomen, zijn taak is overgenomen door Watse Elzinga. 
Watse ondersteunde al enige tijd zijn moeder Klaske Elzinga en is 
vanaf zijn jeugd al zeer betrokken bij de uitvaartverzorging. De dragers 
en bodes zijn op dit moment: 
 
Eerste bode:  Griet Post  
Griet is te bereiken op nummer 06-50855011 b.g.g. 0519-141816 
Tweede bode:  Watse Elzinga 
Watse is te bereiken op nummer 06-51640661 b.g.g. 0519-561374 
Dragers: Piet de Boer, Anne Coster, Durk Slager, Gooitzen Cuperus, Jan 
Hoekstra, Wiebe Westra, Tjeerd Doeke Wilman, Natasja Wagenaar en 
Rennie Meinema. 
 
Op onze website vind u een kosten indicatie van een begrafenis en die 
van een crematie. Wij merken namelijk dat men vaak geen idee heeft wat 
de kosten van een begrafenis of crematie zijn. Bij deze kosten indicatie 
moet worden opgemerkt dat dit duidelijk een indicatie is en dat de 
werkelijke kosten uiteraard geheel afhangen van persoonlijke wensen. 
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met het bestuur of met de 
bode’s. 
 

Wij als bestuur willen u nu alvast uitnodigen voor de ledenvergadering 
van volgend jaar. Wij zijn namelijk voornemend deze vergadering te 
combineren met een bezoek incl. rondleiding aan het crematorium in 
Dokkum. Februari 2020 staat de volgende ledenvergadering weer 
gepland. 
Uiteraard wordt t.z.t. de precieze datum in februari nog vermeld via de 
uitnodiging in de krant en op onze website. 
 

Onze website is overigens te vinden onder: 
www.oosternijker.com en vervolgens verder te klikken naar; 
verenigingen/ belangenverenigingen en organisaties/ uitvaartvereniging 
de laatste eer. 
 
Vriendelijke groet, 
Het bestuur Uitvaartvereniging de laatste eer Oosternijkerk. 
          
P.S. Wist u dat de vaan in ons logo op de Sint Cecilia staat? 
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Bericht van de Canoncommissie Oosternijkerk  

Na een oproep in het vorige nummer van De Doarpsskille heeft zich 
gelukkig toch nog een dame aangemeld: Lobetje Swijgman. Hiermee is 
de commissie compleet en bestaat nu uit de volgende leden: 
Annie Bremer, 
Geart Cuperus, 
Gerrit Elzinga, 
Lobetje Swijgman, 
Reinder Tolsma 
 

In de tweede vergadering van de commissie werd de lijst van 
onderwerpen enigszins aangepast en uitgebreid. Intussen staan er al vier 
‘vensters’ onder het kopje ‘Oosternijkerk’ op de website 
www.dorpscanons.nl. Neem gerust een kijkje op die website, kijk ook 
eens bij andere dorpen, misschien brengt u dat op een idee voor onze 
eigen canon. Want u weet het: de canon van Oosternijkerk is vóór het 
dorp en dóór het dorp! Samen kunnen we de hele wereld laten zien wat 
wij belangrijk vinden in de geschiedenis van Oosternijkerk. 
 

Naast de eerste vier onderwerpen zijn er nog drie in voorbereiding. Deze 
staan misschien bij het uitkomen van dit nummer van De Doarpsskille 
ook al op de website.  
De eerste vier onderwerpen zijn: 

1. Het wapen en de vlag van Oosternijkerk 
2. Het ontstaan van Oosternijkerk, het verhaal van Dodo en Siburg 
3. De klok in de toren 
4. Foeke Sjoerds 

In voorbereiding zijn: 
5. Het arm- en weeshuis 
6. Mijmeringen van een es 
7. De hervormde pastorie 

http://www.dorpscanons.nl/
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Om u een indruk te geven van de inhoud van zo’n venster geven we 
hierbij het derde venster van onze canon weer: De klok in de toren, 
1668. 

De torenklok 
Met gebalde vuisten staat president-kerkvoogd Gerrit Gardenier naar de 
brutale schending van ‘zijn’ hervormde kerk te kijken: werklieden halen 
op last van de Duitsers de klok uit de toren. Als een paar dagen later zijn 
woede enigszins is bekoeld, besluit hij een verslag te schrijven in het 
notulenboek van de kerkvoogdij: 
‘Op 19 maart 1943 is gevolg gegeven aan de verordening, van den 
Rijkscommissaris Dr. Seijs Inquart voor het Nederlandsche bezette 
gebied, betreffende vordering van kerkklokken, waaraan ook de klok van 
Ooster Nijkerk ten offer moest vallen. 
Op bovenvermelde datum, verschenen hier enkele werklieden, uitgerust 
met lieren, waaraan staaldraden enz., welke één der kloksgaten door 
uithakken vergrootten, waardoor de klok naar beneden werd gewerkt. 
Door de val en mede door het zware gewicht, drong deze wel ruim een 
½ Meter diep in het kerkhof. 
Op 25 maart 1943 verscheen er een vrachtauto, versierd met het 
opschrift ‘De Vrolijke Trekkers’, waarin eenige mannen, om de bel op te 
halen. Ze moesten echter onverrichter zake weer vertrekken, aangezien 
ze geen genoeg materiaal en krachtwerktuigen bij zich hadden, om het 
zware gewicht uit de grond te heffen. 
Op 2 april 1943 is de poging hervat, met het resultaat, dat de oude klok 
van Ooster Nijkerk als slachtoffer van den oorlog is weggevoerd. 
Als bijzonderheid zij nog vermeld, dat de klokluider Pieter G. Torensma, 
vóór het verwijderen, van de aannemer permissie kreeg, om de klok nog 
eens te luiden. Nadat dit met behulp van meerdere personen ongeveer 
drie kwartier was geschied, heeft Ooster Nijkerk hiermede afscheid 
genomen, van de zoo bekend klanken.’ 
 

Hij sluit zijn verslag af met enkele bijzonderheden van de klok, afkomstig 
uit een inventarisatie van alle klokken in de gemeente Oostdongeradeel 
door de gemeente-architect Vellema. 
 

In de toren hangt op de vierde verdieping een klok uit 1668 gegoten door 
de Leeuwarder klokkengieter Jurjen Balthasar; het was diens laatste klok 
in Friesland. Het gewicht van de klok is 750 kg en de doorsnede is 110 
cm. 
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De klok draagt het volgende opschrift: 
“Jurjen Balthasar heeft mij gegoten    1668 
Georg Wilco Freiheer toe Schwartzenberg 
en Hohenlantsberg Grijtman over Oostdongeradeel Johannes Hilarius 
Pastor in Nijkerk Wybe Annes 
mede bizitter van t Gerecht Oostdongeradeel” 
 

Hierbij is het wapen van Schwartzenberg afgedrukt. In 1909 vertoonde 
de klok een scheur waardoor deze opnieuw moest worden gegoten. Dat 
leverde het volgende opschrift op: 
“Ten tijde dat Burgemeester van Oostdongeradeel 
was Syds Lieuwes Sytsma Secretaris Geert 
Ybeles van der Veen wethouders Douwe Johan 
nes Beintema en Oeble Ypes Viersen ben 
ik omdat ik gescheurd was in 1909 op 
nieuw vergoten door gebr. van Bergen 
te Midwolda” 
Het wapen van Oostdongeradeel werd er aan toegevoegd. 
 

Na de oorlog werd de klok onbeschadigd teruggevonden in een 
opslagplaats te Meppel. In september 1945 volgde herplaatsing van de 
klok. Daarbij werden met grote witte letters in de binnenkant van de klok 
de namen R. Cuperus en T.A. Faber aangebracht. De reden hiervan is 
niet bekend, misschien hebben zij geholpen bij de herplaatsing? Rense 
Cuperus was schilder en Theunis Aukes Faber was timmerman. 
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Voorlopige lijst Onderwerpen Canon van Oosternijkerk 
Onderwerp: Categorie: Tijdperk: 
*Dode en Siburg, ontstaan O-nijkerk Eerste bewoners 1165 
De klok in de toren Kerk & Religie 1668 
Foeke Sjoerds Onderwijs 1713-1770 
Het Arm- en Weeshuis Zorg & Welzijn 1832 
Ontstaan christelijke school Onderwijs 1868 
De Pontenier Markant persoon 1869-1942 
De verdwenen molen Middenstand 1872 
De Matglêzen Kerk & Religie 1890 
Jaap Hartmans Cultuur 1895-1974 
Anne Jousma Cultuur 1900-1981 
Het Lokaal Kerk & Religie 1908 
Drie pastorieën Architectuur 1910-1913-1996 
U.D.I. Muziekcultuur 1911 
Opvang Belgische/Franse Vluchtel. Gebeurtenis 1914-1919 
Tilkema en Weidenaar,  VTBVerkeer 1922 
Faecaliënbergplaats opgericht Gezondheid 1924 
Openbare School opgeheven Onderwijs 1934 
Comité VIK Architectuur 1935 
Gunnar Daan Architectuur 1939-2016 
Froukje Noordenbos Cultuur 1941-1998 
SDO opgericht Sport 1948 
Oosternijkerker Walvisvaarders Economie 1952 
De froulju fan De Lêste Slach Sport 1981 
*Het Wapen en de Vlag Vlag & wapen 1984 
Fatels-  Holland Crop Landbouw 1984 
De EXPO Middenstand 1987 
De IJSbaan Sport 199? 
Een nieuwe brug Scheepvaart 2018 
Oosternijkerker Middenstanders, toen en nu Middenstand 
Sjong de Heare wint de Noardske Balke Muziekcultuur 
De laatste es aan De Lyts Ein vertelt Verhaal 
 
* aangeboden aan de redactie van de dorpscanons 
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Hoe is it no mei? 

Mijn naam is Eelkje Weidenaar. Heel veel Nijtsjerkers kennen mij niet, 
maar kennen wel mijn broer Taede die op de Tille woont en mijn vader 
Eppie Weidenaar die op de Buorfinne woont. Ik woon al veel langer in 
Harlingen dan dat ik in ON heb gewoond.  
Ik ben de oudste dochter van Eppie en Annie Weidenaar. Mijn zusje 
Sietske woont met Folkert en de kinderen in Niawier. Mijn broertje Taede 
woont met Aukje en de kinderen op de Tille.   
 
Oosternijkerk betekent voor mij allemaal jeugdherinneringen. Ik ben in 
1968 geboren op de Buorfinne 6, waar nu Durk en Froukje v/d Veen 
wonen. Naast ons woonden aan de ene kant de Familie Klijnstra met 
Hilda en Petra en aan de andere kant de familie Holtewes met Roelof, 
Jan, Harry en Silvia. De Buorfinne was een kinderrijke buurt. De meeste 
kinderen waren ongeveer van dezelfde leeftijd. We hebben dan ook veel 
buiten gespeeld. Wat mij bij is gebleven, is dat buorfrou Klas(ke) altijd 
mee wilde doen met het touwtje springen. Dat vonden wij als kinderen 
een beetje gek, maar dat was ze soms ook wel een beetje. Grote boezem 
en bloemetjesjurken en dan touwtjespringen.  
 
We hebben heel wat tijd doorgebracht in de speeltuin met het maken van 
hutten. Dit was met Marjanne, Annemieke, Sietske, Dietha en Baukje. 
We vonden onze eigen creaties altijd zeer goed geslaagd. 
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Ook het bouwen van vlotten ging ons ook goed af. Alleen vond onze 
vader dit niet zo leuk, want er verdween nogal eens een hamer in de 
vaart. In de zomer gingen we vaak kamperen. Dit deden we dan bij de 
zusters Swart aan de Ropsterwei. Het nadeel van deze plek was dat boer 
Eelke hier vlakbij woonde. Deze wou nog wel eens langskomen met zijn 
paard. Wij vonden deze mopperende oude meneer niet zo prettig. 
 

Na mijn MAVO-examen ben ik aan 
de slag gegaan bij Jappie Tanja als 
vakantiewerk. Deze buurtwinkel is er 
ook al jaren niet meer. Als je in een 
winkel werkt leer je de mensen goed 
kennen. Mensen die alleen bier 
kochten; het bier mocht ik dan naar 
de auto sjouwen. Als er spullen in de 
reclame waren, kochten mensen in 
een keer heel veel. Tegenwoordig is 
alles geautomatiseerd, dat was toen 
nog niet het geval. Alle prijzen van 
zuivel, boter etc. moest je uit het 
hoofd weten. Elke prijs werd ingetikt 
op de kassa. De Frico, vla en yoghurt 
zaten in glazen flessen en dat was 

dus vrij zwaar. Volgens mij is dat nu Arbo- technisch niet meer 
verantwoord. 
In het Dorpshuis heb ik ook nog gewerkt; tijdens feestjes. Was ook altijd 
erg gezellig. En zaterdag natuurlijk patat bakken.  
In die tijd gingen veel kinderen naar het land om een centje bij te 
verdienen. Eerst gingen we tulpen pellen bij de Friese Mij. Later broccoli 
en kool snijden. Bij Holland Crop in de sla, dit was morgens heel vroeg 
uit het bed. We begonnen vaak al om 5 uur. Elke herfstvakantie natuurlijk 
in de wortels. Met het verdiende geld gingen we dan een dagje shoppen. 
Tegenwoordig is veel van dit werk ook geautomatiseerd.  
 
Tijdens mijn stage ben ik in contact gekomen met de Bouwvereniging. Dit 
is een woningcorporatie die woningen verhuurt in Harlingen, Midlum en 
Wijnaldum. Inmiddels werkte ik bij een aannemer, maar werd gebeld of 
ik bij de Bouwvereniging wou werken. Na een gesprek ben ik daar 
aangenomen. Binnen het bedrijf heb ik meerdere functies gehad. Nu ben 
ik werkzaam als projectleider en zit ik op de afdeling onderhoud.  
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We regelen het planmatig onderhoud en het contract onderhoud van de 
woningen. Op dit moment speelt de energie transitie een grote rol. Hoe 
gaan wij straks onze woningen verwarmen? Ben wel heel benieuwd hoe 
dit plaatje er straks uit zal zien. Afgelopen jaren hebben wij veel gedaan 
om de huurwoningen zo goed mogelijk te isoleren en zijn bijna alle 
woningen voorzien van zonnepanelen. De meeste huurwoningen hebben 
dan ook Label B. 
 
In Harlingen heb ik René leren kennen. René heeft twee dochters 
Tamara en Moniek en samen hebben we nog Sven, na de geboorte 
overleden en Myrthe Noa gekregen.  
Sinds december zijn 
we opa en oma van 
Julia Suus. Erg lief, 
dat kleine spul. In 
Harlingen ben ik 4 
keer verhuisd, maar 
inmiddels wonen we 
alweer bijna 12 jaar 
aan de Zuiderhaven.  
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We wonen dus aan de haven, dit geeft altijd levendigheid voor de deur. 
De bruine zeilvaart met heel veel toeristen. Zolang ik in Harlingen woon 
kom ik ook al op Terschelling. Wij zijn een beetje verslaafd aan 
Terschelling. Het liefst gaan we er drie keer per jaar (voorjaar, zomer en 
herfst) heen. Op Terschelling heb je alles: mooi Noordzeestrand, 

Waddenkust, bos en hei. Heel 
veel natuurgebieden met veel 
vogels. We gaan meestal ook 
nog ergens anders op vakantie. 
Dit jaar maken we een kleine 
rondreis door Schotland.  
 
Harlingen is een leuke stad om 
in te wonen, er valt bijna altijd 
wel iets te beleven: de 
Tallships, Zoutsloter 

kerstmarkt etc.… We wonen in het centrum, dus alles is op loopafstand.  
Sinds kort zit ik in het bestuur van de Vereniging Oud Harlingen. Deze 
vereniging heeft als doel het monumentale karakter van de stad in stand 
te houden. Harlingen heeft ruim 500 monumenten. Dit samen met 
betrokken medebestuursleden te doen geeft veel voldoening.  
Wie weet zien jullie mij nog wel eens een keer in Oosternijkerk. 
 
Vriendelijke groet, 
Eelkje Weidenaar 
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Pisje 

Miskien nuver om oer te praten, mar we moatte allegear pisje. Man, frou, 
jong, âld… We begjinne yn de ruften en faak eindigje we yn de ruften. 
Neat oan fansels, we ha it der leaver net oer, mar soks falt foar. Yn de 
tiid tusken it earste en it lêste ruft kin der trouwens ek fan alles barre. 
Hâlde we it ek net altyd droech of somtiden mar krekt….                                                                                                                           
In folle blaas kin goed lestich wêze. Ast jong bist hast der safolle erch net 
yn leau ik. Mar ek doe koe der wolris wat mis gean. Wolris dreamt datst 
nedich moastest? No ik wol en ek yn de dream wie it noflik om nei de 
W.C. te gean. Hearlik, sitte en rinne litte…, mar och heden dat kaam net 
goed. Gelokkich wiest by de earste drippen al wekker en koe it op de 
goede manier. Soks barde komselden gelokkich, want doe’st jong 
wiedest hoegdest nachts eins nea nei de W.C., de blaas koe wol wat ha 
blykber. No ’t ik wat âlder bin is it mear regel as útsûndering dat ik der 
nachts ôf moat. Gelokkich rêd ik it meast mei ien kear, mar ik hear ek wol 
oare ferhalen, guonlju dy’t nachts twa, trije kear moatte. Ferhalen dêr’st 
net fleurich fan wurdst, hawar ik wachtsje it mar ôf. Eins is it ek noch net 
iens sa’n grut probleem, allinnich mar ferfelend, want it mei dan wol 
nachts wêze, it is allegear ûnder eigen dak en in W.C. is meast net safier 
fuort. Just as je net thús binne en der gjin W.C. yn de buert is kinst der 
raar mei oan wêze. Bygelyks ast in flinke kuier makkest. Foar ús froulju 
is it ek noch wer lestiger as foar manlju. Dat ferlingstikje fan de mannen 
is dan wol hiel noflik hear. Wy froulju moatte de boel út ha en yn ‘e hoksen 
sitte. No bin der froulju dy’t dêr hielendal gjin probleem mei ha en foar’st 
der erch yn hast binne se klear, mar it is net myn hobby. Omdat ik net 
heal wol dat ien my sjocht, moat ik yn of tusken de strûkjes of yn heech 
gers. Mar echt ûntspannen pisje slagget my net, ik sjoch oeral bistjes 
krûpen en dy ha dan foaral belangstelling foar dat ljochte oerflak dêr 
tusken al dat grien: ‘der hinne jonges!’ Dat tink ik yn alle gefallen. Ek bin 
ik bang dat der immen oankomt: ‘hear ik dêr net ien?’ Avensearje dus en 
dat soarget eins altyd foar wiete skuon. Beskamsum. Op sa’n stuit kin ik 
jaloersk wêze op de manlju. Je soene hast tinke, dat ik regelmjittich yn ‘e 
hoksen  tusken de strûkjes sit, mar om earlik te wêzen kin ik my de lêste 
kear net mear heuge. Wol dat ik noch ris in kear soe, mei in kuiertocht 
wol ik leauwe en dyjinge dêr’t ik mei rûn hie al even yn ‘e hoksen sitten, 
sy hie der gjin muoite mei. Sels hie ik it alwer in skoft útstelt en it wie no 
dochs de heechste tiid, ik koe it hast net mear hâlde. Sil ik al, sil ik net? 
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Ja no koe it wol even, mar sa ik tusken de strûken stapte seach ik guon 
oankommen. Yn ‘e fierte, dat wol, mar dat joech neat, ik hie se net sjen 
moatten, want it is der net fan kaam en doe koe ik oars net as gewoan 
trochstappe en der net mear oan tinke. Hoe it ôfrûn is wit ik net mear, wol 
goed nim ik oan, mar mei pine yn it liif tink ik. Ja, dat ústellen is fansels 
hielendal net goed en je ha jesels te pakken. Spitigernôch bin ik dêr hiel 
goed yn. Sels thús. Sil je krekt earne mei dwaande moat je wer pisje. 

Krammele dêr ha ik dan even gjin nocht 
oan. Even wachtsje, earst noch krekt 
dit of dat. Dom fansels, echt wille ha je 
dan net mear. Oars is it ast ûnderweis 
bist. As ik oan it riden bin is der net altyd 
in mooglikheid of tiid om even nei de 
W.C. te gean. Mar soms, as de need 
echt heech is, jou ik it oan en pak ik de 
earste bêste kâns. Mei as sûnder 
passazjier, dat makket my dan neat út, 
se moatte mar even w achtsje. De 
minsken ha der ek altyd wol begryp 
foar. Dan komt it noch fansels, want nei 
de W.C. ta gean is net itselde as op de 

W.C. sitte. Dochs mient dy blaas fan my dat dat wol itselde is. Blykber 
stjoert myn brein fuortendaliks in berjocht nei de slútspieren fan de blaas 
dat it wurde kin sadree ik fan doel bin nei de W.C. te gean. It grutte 
gefjocht om droech oan te kommen begjint dan. Earst moatte der noch 
wat meters ôflein wurden en wat koarter de ôfstân wat heger de need. It 
binne bytiden drege meters. Soms stean ik earst noch yn de W.C. sels te 
dûnsjen om it noch even út te stellen, want ja der moat noch wat klean út 
en as ik tink dat it in bytsje ôfsakke is kin it heve. Hèhè, wat in ferromming. 
It is wer slagge. Hoe it de oare kear giet sjoch ik dan wol wer. Meast nim 
ik my foar net wer sa lang te wachtsjen, mar sa giet it al jierren, dus net 
allinnich dom ek noch hurdlearsk.                                                                                              
 
No hat ús hûn op ’t heden ek swierrichheden op dat mêd. Nea by stil stien 
dat dat ek koe. De lêste tiid seagen we hieltyd drippen op de flier, ek as 
se krekt úlitten wie. No is it in teef en kin se loopsk wêze fansels, mar al 
rillegau wie it dúdlik dat it dat net wie. Dus earst mar mei húskepapier der 
achteroan en om it hurdsje dweilje, mar dat wie net genôch, it bleaun in 
fize boel. De koarste klap wie it om it foar te kommen. Want wês earlik, 
sadree wy minsken begjin te drippen doch we dêr wat oan, of we no jong 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiq48Da3ZXhAhVQKuwKHULRDQMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.homesweethomedussen.nl%2Fa-49049885%2Ftoilet-badkamer-sticker%2Fsticker-voor-dames-toilet-vrouw-met-hoge-nood-rosami%2F&psig=AOvVaw3PFGg9yO15--yPpGfN2MH6&ust=1553343502558776
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binne of âld, beide kearen gean we oan de ruften. Dus op nei de 
bistewinkel en wrachtich der besteane ek hûneruften. Krekt as foar bern 
en folwoeksenen. Dizze, foar de hûn,  binne swart en der sit in gat wêr’t 
de sturt trochhinne kin. Wy ha fuort in pak kocht, net om ‘e nocht fansels, 
mar we moasten wat. De grutste maat ha we mar meinaam, mar 
spitigernôch wie it krekt te krap, der sil noch in maat grutter wêze, mar op 
dat stuit net yn de winkel. Us hûn wie der ek raar mei oan doe’t se it ruft 
om hie, se sil wol tocht ha: ‘wat hinget my dêr no om ‘e kont?’ en it siet 
wierskynlik ek super strak. Se gie net sitten as lizzen, mar bleaun stean. 
Wol grappich om te sjen mar gjin boppeslach. Wat no? Der leine ek 
broekjes yn ‘e winkel, mar dat wie mear foar wannear se loopsk wie. 
Dochs der mar even wat oer lêzen op ynternet en it bliek ek goed te 
funksjonearjen as in hûn urine dripket. No jûpsty, gau wer nei de winkel 
foar in broekje, in wat dikker ferbantsje deryn en klear is Kees. Wy binne 
der bliid mei, want ús flier bliuwt skjin, en ek ús hûn hoopje we, it sit yn 
alle gefallen folle nofliker. Mar no hâld ik op, want ik moat nedich pisje.  
                    AWB                                      
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We zijn alweer een paar maanden onderweg in 2019. Uitgerust en 
uitgefeest kwamen de kinderen het nieuwe jaar weer op de Bernejister.  
Eind januari viel er eindelijk weer eens een pak sneeuw, een uitgelezen 
kans om lekker buiten te spelen en te genieten van écht winterweer. Ook 
hebben we natuurlijk winterknutsels gemaakt en lekker warm binnen 
gespeeld met nep sneeuw net als heksje Mimi die sneeuw kan toveren! 
 

 
 
Alle peuters hebben begin februari een bezoek gebracht aan de 
bibliotheek in Dokkum. Het prentenboek ‘een huis voor Harry’ werd 
voorgelezen en ook werden er leuke spellen gedaan met de peuters. Aan 
het einde mocht iedereen Harry natuurlijk een dikke knuffel geven! Het 
was een prachtige, leerzame ochtend.  
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Aangezien juf Wietske op een andere locatie meer uren heeft gekregen 
hebben wij helaas afscheid van haar moeten nemen. We hebben er een 
feestelijke ochtend van gemaakt met afscheidscadeautjes en 
overheerlijke poffertjes. We wensen juf Wietske heel veel plezier toe in 
Holwerd! 

 
 
Extra informatie Peuterspeelzaal “de Bernejister” 
Peuterspeelzaal “de Bernejister” is gevestigd in basisschool de Foeke 
Sjoerds Skoalle. De peuters hebben hun eigen lokaal en een 
afgescheiden plein, zodat de peuters zich er veilig kunnen voelen en toch 
alvast een stukje van de sfeer van de basisschool kunnen proeven.  
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Op de peuterspeelzaal kunnen kinderen in de leeftijd van 2 en een half 
tot 4 jaar twee t/m vier ochtenden per week komen spelen. Ze maken 
kennis met verschillende soorten materiaal die voor zijn/haar 
ontwikkeling van belang zijn en spelenderwijs leert het kind delen en 
omgaan met andere leeftijdsgenoten.  
De peuters kwamen voorheen in een jongste en oudste groep. Sinds de 
overname door de SKF kunnen ouders zelf kiezen welke dagdelen hun 
peuter naar school gaat.  
Hierbij is het niet meer haalbaar om vaste groepen te behouden.  
 
Elke week krijgen de kinderen een tas met 2 boeken mee naar huis. Dit 
is om de taalontwikkeling van de peuters extra te stimuleren. Deze 
boeken kunnen thuis samen met de ouders gelezen worden. Een aantal 
keer per jaar staat een prentenboek centraal, alle peuters krijgen dan 
hetzelfde boek mee naar huis en er worden allerlei activiteiten rondom dit 
thema gedaan.  
 
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. 
 
Contactgegevens Juf Afke Jongeling                   
0519-241918  
06-13575848  
 
Opgeven peuters  
(online inschrijfformulier) 
www.kinderopvangfriesland.nl 
Tijden peuters 
Maandag t/m donderdag 
8.30uur – 12.00uur 
Nieuwsgierig?  
Kom gerust eens een kijkje nemen op “de Bernejister”! 
 
  

http://www.kinderopvangfriesland.nl/
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Mei elkoar warber 

Kindercarnaval 15 februari 
Je mag het rustig een gevalletje flabbergasted noemen of zoals ze het in 
het nederlands schrijven met stomheid geslagen. Een week voor de 
kindercarnaval sloot de 
aanmelding en we gingen er 
vanuit dat we natuurlijk 
nooit weer 75 
aanmeldingen zouden 
krijgen. Kom, dat zou toch 
wel heel eigenwijs van ons 
zijn geweest. 
Ik denk dat ik wel 3 keer heb 
geteld voordat ik in lichte 
paniek de andere dames op 
de hoogte bracht.  
 
 
We hadden 91 aanmeldingen, lieve help, dat zou nooit in het speel-lokaal 
van school passen. U ziet het zeker wel voor u, 91 kids uit hun panty in 
een te kleine ruimte, veel plezier zouden ze niet beleven tenminste daar 
waren we bang voor en dus de stoute schoenen aangetrokken en een 
bezoekje gebracht aan Dorpshuis de Terp om te vragen of we gebruik 
konden maken van de grote zaal. En hoe geweldig is het dan wanneer 
Beeksma ( voorzitter van het Dorpshuis) ons helpt om van dit evenement 
een succes te maken. Een dikke kus op zijn voorhoofd en met een big 
smile kon ik de andere dames op de hoogte stellen dat de accommodatie 
gelukt was.Nu konden we verder. Er moest dan toch maar een echte DJ 
komen, grabbelton klaarmaken, bedankjes en vrijdagmiddag konden we 
los om alles te versieren. 
 
Kwart over 6 kwamen de eerste carnavalsvierders binnen en al snel was 
de zaal gevuld met kids en ouders die heerlijk hebben mee genoten van 
dit alles. De DJ was een lot uit de loterij. Zo geweldig hoe het de kinderen 
op de vloer kreeg en zelf de ouders deden heerlijk mee. 
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Ondertussen waren 
er natuurlijk ook 
andere dingen te 
doen, even 
grabbelen, 
gezamenlijk op de 
foto en schminken 
waren activiteiten 
waar gretig gebruik 
van werd gemaakt. 
 
Zo rond een uur of 
half negen was het 
wel welletjes. Kids 
met rode slaap- 
wangetjes wilden toch wel heel graag naar huis maar je kon aan de 
gezichten zien dat ze zich prima hadden vermaakt.  
Bij deze willen we Dorphuis De Terp bedanken voor het gebruik van hun 
locatie, DJ PC voor de muziek, Dorpsbelang Oosternijkerk voor hun 
ondersteuning en niet te vergeten onze helpende handjes Richtsje, 
Maaike, Ineke, Antina en Anita. Zonder jullie was ons dit niet gelukt. 
 
Onze volgende activiteit is op 19 april (Goede Vrijdag). 
We organiseren paaseieren zoeken met de basisschoolkinderen..  
Voor verdere informatie kunt u onze facebookpagina bezoeken. 
Groetjes Sietske, Marianne, Jantina en Jeanette 
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Oars Aktyf 

Tongersdei 2 maaie is alwer de lêste geselliche middei fan Oars 
Aktyf. 
Dizze middei komt Jaap Klimstra út Broeksterwâld om te fertellen 
oer syn belevenissen as mantelsoarger. Hij rekket dêr net gau oer 
útpraat en hat dêr ek een boek oer skreaun. 
De middei begjint om 14.30 ûre. 
Nei ôfrin stiet dêr een lekker buffet klear foar de leafhawwer. 
Dizze kear is dat “een maitiidspriuwke”. 
Kosten foar de middei binne 6 euro en it iten 10 euro p.p. 
Opjaan kin bij Hilda: till. 242085. 
Groetnis en oant sjen, Hilda en Grietje 
 

 
Verhûûr  “Het Lokaal” 

Het lokaal wordt alleen verhuurd aan de inwoners van Oosternijkerk en 
is beschikbaar tot 23.00 uur ’s avonds. 
Voor verdere inlichtingen over verhuur van “ Het Lokaal”,  
Foeke Sjoerdsstrjitte 2 kunt u contact opnemen met : 
Klaas en Tatjana Jensma 
De Terp 2 
Tel.nr. 242204 of 0637457434  
k.jensma@knid.nl 
  

mailto:k.jensma@knid.nl
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Sjong de Heare 

 
Vorig jaar rond deze tijd waren we als koor druk aan het repeteren voor 
de  ’Messiah’ die we eind april 2018 uitgevoerd hebben in de Petruskerk 
te Lioessens. Ook dit jaar gaan we een uitvoering geven in deze 
akoestische en fraai gerestaureerde kerk. Dit jaar staat in het teken van 
oorlog en vrede. De maand mei worden oorlogsslachtoffers herdacht 
maar mogen we ook de bevrijding vieren. Rond dit thema heeft onze 
kundige dirigent Henry Pickée een liederenlijst samengesteld die 
gevoelens van ‘leed en lok’ verwoorden. Waarin kun je dit beter uiten dan 
in de muziek. Een kleine greep uit het repertoire: Hallelujah van Leonard 
Cohen,  Adiemus van Karl Jenkins beide in een arrangement van Henry 
Pickée. We’ll meet again en Top of the world van de Carpenters. Een 
gevarieerd programma dat we graag aan u laten horen op vrijdagavond 
10 mei aanstaande. 
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Gymtijden voor 2019: 
Groep 1+2                       13.30-14.30 
Groep 3+4                       14.30-15.30 
Groep 5+6                       15.30-16.30 
Freerunning (gr. 7+8)      16.30-17.30 
 
Afmelden voor de gym kan voor 1 januari en voor 1 juli 
 
Binnenkort is er weer een open les van de gymnastiek en freerunning.  
Meer info hierover volgt nog. 
 
Op de donderdagavond is er buikdansen in het dorpshuis o.l.v. Usha 
Uppal. Zij woont met haar gezin in Nes. Zij heeft al jarenlang ervaring 
met het buikdansen en is helemaal enthousiast over het lesgeven.  
Je voelt je er fit en gezond door en het is goed voor het lichaam en de 
houding. En ook heel belangrijk, het is een gezellig samenzijn. 
  
Kom vrijblijvend eens kijken!  
Iedere donderdag in het dorpshuis van 19.15 tot 20.15    
 
5 april is er een buikdans optreden tijdens de lentefair. 
 
Check ook ons Facebookpagina, Sport Staalt Spieren Oosternijkerk 
Een sportieve groet namens, 
het bestuur van gymnastiekvereniging S.S.S. 
 
Voorzitter               : Jolanda Hoogterp                     06-51547376  
Secretaresse         : Aukje Weidenaar                      0519-720306 
Penningmeester    : Aaltsje Meirink                          0519-241419 
Bestuurslid             : Maaike Brouwer                       0519-720282 
Bestuurslid             : Annemarie de Vries                 0519-250151 
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DE SOPSLEEF 

Pot-Iten fan Tsjerk Hiddes 
 
Het is onbekend hoe vaak dit gerecht bij Tsjerk Hiddesz (de Fries), een 
admiraal en zeeheld uit de 17e eeuw, op tafel stond. Wel weten we dat 
hij vaak op de zeeën te vinden was, als schipper, op de koopvaardij, en 
later als kapitein en admiraal. Hij werd geboren in Sexbierum als zoon 
van een molenaar en werd later inwoner van Harlingen. 
Naast schepen, sluizen en andere vernoemingen prijkt zijn naam op dit 
Friese visgerecht van in bouillon gegaarde vissoorten. 
 

  
Ingrediënten voor Pot-Iten  
(4 personen): 

• 750 gram gemengde, stevige 
witvis (denk aan filets van tong, 
tarbot, kabeljauw), in stukken 

• mosselen en/of garnalen. Een 
zeevruchtenmix kan ook 

 

Voor de bouillon:  

• 1,5 liter water 

• 1 ui 

• 1 kleine prei 

• bouquet garni van groene (soep)kruiden 

• 1 laurierblaadje 

• scheut citroensap 

• zout en peper 
 

Voor de saus: 

• 40 gram boter 

• 30 gram bloem 

• scheutje witte wijn 

• scheutje cognac 

• scheutje room 

• 2 el tomatenketchup 

• zout en peper 
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Keukengerei: 2 kookpannen, 1 sauspan, snijplank, zeef, soeplepel en 
garde.  
Tijdsuur: 25 minuten. Reken extra tijd voor het tegelijk bereiden van 
aardappelen of rijst. 
 

Bereiden  
Kook het water. Maak intussen de prei schoon en snij deze, net als de ui, 
in halve ringen. Voeg ze toe aan het kokende water, hang er het bouquet 
garni in, voeg het laurierblaadje toe, en trek er een bouillon van. Breng 
op smaak met zout en peper en eindig met een scheut citroensap. 
Kook de grove stukken vis in de bouillon gaar. Voeg halverwege de 
kooktijd de mosselen en/of garnalen toe (deze garen sneller dan de 
witvis). Zeef alles boven een tweede kookpan. Hou het vismengsel 
ondertussen warm. Hou ook het kookvocht (de visbouillon) warm. 
 

Breng in een sauspan de boter op een zachte temperatuur tot smelten. 
Voeg zodra de boter niet meer bruist, de bloem toe en laat deze op een 
zachte temperatuur borrelen. Het is de bedoeling dat de bloem gaart, 
maar niet bruin wordt. Schenk op deze roux beetje bij beetje de 
visbouillon (steeds per 1/3 soeplepel), tot de saus bindt en de juiste dikte 
heeft. Breng deze op smaak met een scheut witte wijn, een scheut 
cognac, zout en peper en 2 eetlepels tomatenketchup. Voeg als laatste 
nog een scheut room toe als de saus van de warmtebron wordt gehaald. 
 

Doe de vis in een serveerschaal en voeg de saus er aan toe. Serveer met 
gekookte aardappelen, aardappelpuree of gekookte rijst. Eet smakelijk! 
 

Tip:  Wil je liever geen alcohol in je eten, vervang dan de cognac door 
peren-, perziken- of abrikozensap. Vervang de witte wijn door witte 
balsamicoazijn, appelsap of appeldiksap dat verdund is met water. 
 

Tip2: Je kunt dit gerecht relatief goedkoper maken door diepvries-witvis 
te kopen, eventueel aangevuld met een diepgevroren zeevruchten-
mengsel. Maar als vers je voorkeur heeft, kan je voor prachtige witvis 
uitstekend terecht bij onze buren in Lauwersoog. 
 

Tip3: Ondanks de romige, gebonden saus, blijft dit gerecht licht 
verteerbaar als je het bijgerecht niet te zwaar maakt. Gekookte 
aardappelen hebben daarom de voorkeur. 
 
Dit was de laatste bijdrage van Anita Kriele voor deze rubriek, bedankt voor de 
lekkere recepten! In de Doarpsskille van juni stellen wij de opvolger aan u voor.  
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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 

Het Lokaal Klaas en Tatjana Jensma 242204 of 
0637457434 

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.wraldwizer-arlanta.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
http://www.mijnschool.nl/
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 AGENDA 

 
 

Maart 
30 Bûnte Flinters 
30 Oud papier naar de container aan De Lyts Ein 
31  Bûnte Flinters 
 
April 
5 Lentefair 
5 Dorpsklaverjassen 
5  Regiofinale Slimste Dorp in Ureterp 
13 Oud papier naar de container aan De Lyts Ein 
17  Paaseierenverven op basisschool 
19 Paaseieren zoeken 
27 Koningsdag 
27 Oud papier naar de container aan De Lyts Ein 
 
Mei 
2 Oars Aktyf met buffet 
11 Oud papier naar de container aan De Lyts Ein 
21-24 Avondvierdaagse 
25 Oud papier naar de container aan De Lyts Ein 
 
Juni 
1 Kopij Skille inleveren 
8 Oud papier naar de container aan De Lyts Ein 
14 Doarpsskille 189 verschijnt 
22 Oud papier naar de container aan De Lyts Ein 
20-23  Dorpsfeest 
 


