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Het is stil in ons dorp. Onwerkelijk stil. 
Op het moment dat Doarpsskille 192 
verschijnt, zitten we in een vreemde tijd. 
Vanwege het coronavirus zijn veel 
activiteiten afgelast. Het sportveld ligt er 
verlaten bij. Dorpshuis De Terp heeft de 
deuren gesloten. De school is in ieder geval 
tot 6 april dicht. Ook de kerkdiensten gaan 
niet door. Een bijzondere situatie die we niet 
eerder hebben meegemaakt. Niemand die 
kan zeggen hoelang dit zal duren. 
Ondertussen verscherpen de maatregelen 
per week. Een onzichtbare vijand heeft zich 
aangediend en is vooralsnog 
onverslaanbaar. Het is daarom goed om de 
richtlijnen van overheid en RIVM op te >> 

Maart                       192                   Nûmer 1/ 2020 

Fjirtichste Jiergong 

Yn dizze skille û.o.: 

Fan de redaksje 
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volgen. De hoop is dat zo de piek van zieken wordt afgevlakt waardoor 
er ruimte ontstaat in de nu overbelaste gezondheidszorg. Op deze plaats 
wensen we de vele zieken sterkte en beterschap toe. Ook hebben we 
respect voor de velen die werken in de gezondheidszorg en allen die 
nodig zijn om het dagelijkse leven door te laten gaan. Zij lopen risico’s 
maar blijven op hun post. 
De maatregelen hebben gevolgen voor de werkgelegenheid. Veel 
bedrijven sluiten de deuren en personeel komt thuis te zitten. Ook het 
voortbestaan van bedrijven staat in deze tijd op het spel. Dat maakt de 
toekomst onzeker. We hopen (en als dominee zeg ik ook: en bidden) dat 
het goed mag komen. 
Premier Rutte eindigde zijn historische toespraak op maandag 16 maart 
met de woorden: ‘Let een beetje op elkaar. Ik reken op u.’ Laten we dat 
in Oosternijkerk ook doen. Op elkaar letten en elkaar tot steun zijn. Dat 
kan met een telefoontje, een kaartje, een bloemetje. Misschien met 
boodschappen voor elkaar. Een aantal oud-Nijtjerksters wonen in 
verzorgingshuis De Skûle in Metslawier en verpleeghuis De Waadwente 
in Dokkum. Misschien nog wel meer in andere huizen. Zij mogen geen 
bezoek meer ontvangen. Vergeet ook hen niet. Laten we elkaar door 
deze onrustige tijd heen dragen. 
 
Wat de inhoud van deze Doarpsskille betreft, veel staat daarin wat we 
gewend zijn zoals nieuws van UDI, dorpsbelang en van stichting 
Dorpshuis ‘de Terp’ In de vaste rubriek ‘De Sopsleef’ krijgen we voor de 
laatste keer van Aaltsje een bijzonder recept. Wij (redactie en lezers) 
bedanken haar voor de mooie en lekkere gerechten die ze ons steeds 
weer wist voor te schotelen. Vanaf juni zoeken we een andere kok/bakker 
(m/v). Lijkt het je wat, laat het ons weten.  
Namens de redactie: in protte lêswille mei dizze Doarpsskille. 
 

Geert 
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Dû mny's tinzen 

 
Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, 
de maan en de sterren door U daar bevestigd, 
wat is de sterveling dat U aan hem denkt, 
het mensenkind dat U naar hem omziet? 
(Psalm 8: 4 en 5) 
 

 
 
Op 14 februari 1990, dertig jaar geleden, bevond Nasa’s ruimtesonde 
Voyager zich zo’n 6,4 miljard kilometer van huis. Met hoge snelheid vloog 
het vaartuig richting de uitgang van ons zonnestelsel, toen haar aardse 
hoeders besloten de camera nog één laatste keer om te draaien. 
 
Een klompje stof, zwevend in een zonnestraal 
‘Kijk nog eens naar die stip. Dat is hier. Dat is thuis. Dat zijn wij. Daarop 
leeft iedereen die je liefhebt, iedereen die je kent, iedereen van wie je ooit 
hebt gehoord, elke mens die ooit heeft bestaan. Het is de samenballing 
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van ons geluk en lijden. Duizenden religies, ideologieën en economische 
doctrines, elke jager en verzamelaar, elke held en lafaard, elke maker en 
vernietiger van beschavingen, elke koning en bedelaar, elk verliefd jong 
stel, elke moeder en vader, elk hoopvol kind, elke uitvinder en verkenner, 
elke docent van moraal, elke corrupte politicus, elke ‘superster’, ‘grote 
leider’ en elke heilige en zondaar uit de geschiedenis - ze leefden 
allemaal hier, op een klompje stof, zwevend in een zonnestraal. 
 
De aarde is een heel klein podium in een uitgestrekte kosmische arena. 
Denk eens aan de eindeloze wreedheden waaraan de inwoners van een 
hoek van deze pixel de nauwelijks onderscheidbare inwoners van een 
andere hoek hebben blootgesteld. Hoe vaak ze elkaar niet begrijpen, hoe 
gretig ze elkaar vermoorden, hoe vurig hun haat is. Denk aan de rivieren 
van bloed die al die generaals en keizers hebben vergoten zodat ze, in 
glorie en overwinning, de tijdelijke meesters konden worden van een 
fractie van een stip. 
 
Onze aanstellerij, onze ingebeelde belangrijkheid, de waan dat we een 
bepaalde bevoorrechte positie hebben in het universum − al die ideeën 
worden in twijfel getrokken door dit bleke licht. Onze planeet is een 
eenzame stip in het grote omhulsel van het kosmische donker. In onze 
obscuriteit, in al deze uitgestrektheid, schuilt geen enkele hint dat iets van 
elders zal komen dat ons kan redden van onszelf. 
 
De aarde is de enige wereld die we kennen waarop leven kan 
voorkomen. Er is nergens een plek, niet op de korte termijn, waar onze 
soort naartoe kan verhuizen. Bezoeken, ja. Bewonen, nog niet. Wat je er 
ook van vindt: we zullen het met de aarde moeten doen. 
Mensen zeggen weleens dat astronomie nederig stemt, dat je er karakter 
van krijgt. Er bestaat wellicht geen betere demonstratie van de menselijke 
verwaandheid dan dit verre beeld van onze kleine wereld. Voor mij 
onderstreept het onze verantwoordelijkheid om vriendelijk te zijn voor 
elkaar, en om die vale blauwe stip, het enige thuis dat we ooit hebben 
gekend, te behouden en koesteren.’ 
- Fragment uit Pale Blue Dot, Carl Sagan (1994) 
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Het verhaal van het zilveren 
doopbekken en de zoektocht 

Op 31 dec 2019 komt de volgende mail binnen bij de scriba Annagreet 
Tilma:  
Op de valreep van het jaar nog een vraag die u waarschijnlijk wel kunt 
beantwoorden. 
Ik ben bezig met een voordracht in Utrecht en een publicatie voor Stavelij 
(Nederlandse zilverclub) in maart a.s. over Fries doopzilver ter gelegenheid 
van het 45-jarig jubileum. 
Volgens mijn gegevens (cat. Zilvertentoonstelling Dokkum 1954) is uw kerk 
in het bezit van een zilveren doopbekken gemaakt door Pieter Meeter in 
1783. Heeft u daarvan een digitale foto voor mij, en zou ik het doopbekken 
mogen komen bekijken? 
Met een vriendelijke groet, 
Hans Smelik directeur-conservator Museum ’t Coopmanshus, Franeker 
 
Op 3 januari 2020 stuurt de scriba deze mail naar het moderamen ter info 
alvast met het voorstel bespreking in het moderamen. 

Op 4 januari 2020 stuur ik als voorzitter, de volgende mail door aan 
Reinder Tolsma en moderamen ter voorbereiding op de behandeling in het 
moderamen: 
Hallo Reinder en leden van het moderamen, 
Reinder, jij bent vast op de hoogte van hetgeen Hans Smelik schrijft?? 
Het doopbekken in de St Ceciliakerk is van koper toch. Gaat dit over het 
doopbekken in de Bining?? 
Ik lees in de brochure van de St. Ceciliakerk dat het doopbekken in de 
koperen hand vastgemaakt, volgens de diaconieboeken gemaakt is in 1783 
(jaartal komt overeen) door Saco van Aalsum. 
 
Op 4 januari 2020 komt er al het volgende antwoord van Reinder Tolsma: 
Hans Smelik doelt fansels op it bekken yn de Cecilia, yn 1783 wie der noch 
gjin Bining.  
Fansels soe yn de grif. tsjerke nei 1890  in âlder bekken oanskaft wêze 
kinne, mar dêr is my neat fan bekend. Foar safier ik wit, giet it om dizze twa 
berjochten: 
-‘Dit geheel is volgens de diaconieboeken in 1783 gemaakt door Saco van 
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Aalsum en heeft 88-7-0 carolusguldens gekost en de ‘koperen Drajer tot 
het gebruik van de doopbekken 28 cg’. 
-‘Volgens een opgaaf uit de 19e eeuw stond er voorheen op het 
doopbekken te lezen: ‘Den 6 November 1783 doe deese Doop Bekken is 
gemaakt, waren Douwe Wierds en Geert Johannes Diakenen’. (komt út de 
oantekens fan notaris Mr. Andreae fan Kollum oer de skiednis fan 
Eastdongeradiel) 
Sels ha’k altiten oannaam dat it bekken fan koper wie, sjoen de kleur  en de 
‘koperen hand’, dy’t krekt allyk is. Ik ha it bekken gauris besjoen, mar koe 
gjin ynskripsje fine (sa’t Andreae skriuwt).  

Faaks stiet der in ‘master-teken’ yn en komme se sa (yn 1954) by de 
namme Pieter Meeter, mar dat wit ik net. Ik stjoer in foto mei, neffens my 
binne ‘hân’ en bekken fan koper, mar ik bin gjin saakkundige op dit mêd, 

Op 8 januari 2020 verstuurt de scriba de reactie van onze ‘dorpshistoricus’ 
Reinder Tolsma. 
 
Op 9 januari 2020 bedankt dhr. Smelik Reinder Tolsma voor zijn uitvoerig 
expliqué en de toegezonden foto van het koperen doopbekken en word ik 
gebeld. Maar hij blijft zeggen dat er nog een ander doopbekken is welke 
van Meeter is.  
  
Ik krijg nog een foto toegestuurd op 9 januari 2020  van het doopbekken 
van Oosterbierum, een prachtig sierlijk exemplaar op stander in een houder 
met inscriptie. Later hoor ik van dhr. Smelik dat dit de inspiratie werd van 
zijn zoektocht. 

Op 10 januari 2020 antwoord dhr. Smelik:  Ik ben reuze benieuwd naar uw 
foto. 

Op 12 januari 2020 maak ik foto’s van het doopbekken in de Bining. 
(zonder merktekens) maar deze wordt niet herkend als een Meeter. 

Op 13 januari 2020 verzend ik de volgende mail met foto’s aan dhr. 
Smelik:  
Ik heb de door u genoemde zilveren doopbekken niet gevonden. Helaas..... 
Het doopbekken in de Bining, de vroegere Gereformeerde kerk, heb ik op 
de foto gezet en er zijn weer foto's gemaakt van het doopbekken in de St. 
Ceciliakerk. Ook bij zorgvuldig bestuderen zie ik geen inscriptie in het 
koperen bekken. Tot nu toe heb ik ook in de archieven en de kasten geen 
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‘mobiel’ doopbekken gevonden. 
Dus rest mij de opmerking: waar is deze gebleven na de zilvertentoon-
stelling in 1954?? 
Of klopt uw informatie niet, gelet op het onderzoek van Reinder Tolsma en 
anderen waarbij alleen het jaartal klopt van het bekken. De maker verschilt 
en de inscriptie is nooit gevonden. 

Op 13 januari 2020 bezoek ik Geert en Griet de Graaf, vroeger koster van 
de Bining. 
Vroeger bracht men kostbaarheden ook wel naar de bank, om daar in de 
kluis te doen en het college stond erop dat de avondmaalsbeker etc. in de 
kerk bewaard werden, omdat ze anders niet verzekerd waren. 
 
Op 13 januari 2020 krijg ik 3 mails van Hans Smelik met; 
1. het voorblad van de Zilver – tentoonstelling Dokkum 1954, van 5 juli t/m 
4 september 
2. Tinnegieterij ‘Loch Tollenaar & Co’ en de geschiedenis plus de 
merktekens 
3. Onderwerp ‘scan binnenkant catalogus met zilveren doopbekken 
Oosternijkerk van Pieter Meeter’ en bijgaand bericht:  
Geachte mevrouw Bremer, 
Dank voor uw uitgebreide fotoreportage. De informatie over Tollenaar heb 
ik u apart gestuurd. Het is inderdaad een raadsel waar het bekken uit 1783, 
dat gemaakt werd door Pieter Meeter, gebleven is. Het doop-bekken staat 
ook vermeld in het merkenboek van de Friese zilversmeden van Elias Voet 
onder de werken van de hand van Pieter Meeter. 
Als het verkocht is, wat weinig aannemelijk is gezien de betrekkelijke 
waarde voor particulieren, kan het ook nog ten geschenke gegeven zijn 
aan een andere kerk. Of in bruikleen gegeven zijn aan een museum, 
Dokkum? Of in het ergste geval ontvreemd.   
U zou er de notulen van de kerkenraad van 1954 eens over na kunnen 
lezen. Die moet toch toestemming gegeven hebben voor het uitlenen ervan 
aan het Museum in Dokkum. 
Ben reuze benieuwd of dit alles nog iets oplevert. Ik zet u wel aan het werk 
en bezorg uw Gemeente een hoop opschudding. Toch heb ik hoop dat het 
bekken ergens opduikt en niet door een onverlaat is omgesmolten voor de 
waarde van het zilver.  
Hans Smelik 

De scan uit de catalogus bevat de volgende tekst gerelateerd aan 
Oosternijkerk: 
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61 DOOPBEKKEN. Met de volgende inscriptie: “Doe dese Doopbekken is 
gemaakt; waren Douwe Wieds en Geert Johannes Diakenen; Nijkerk Den 6 
November 1783” 
Leeuwarden 1783 jrl. F. Meesterteken van Pieter Meeter 
   Ned. Herv. Gem., Ooster Nijkerk. 

Op 13 januari 2020 delen we de ontwikkelingen in de kerkenraads-
vergadering met de conclusie: de zoektocht in archieven etc. wordt 
vervolgd 
 
Op 14 januari 2020 bezoek ik Wiep en Zus Torensma (kerkvoogd en 
ouderling geweest) vanwege archiefstukken nog in hun bezit. 
Zus Torensma was niet bekend met het doopbekken, dacht ook niet dat wij 
een doopbekken hadden voor thuisdoop. Wiep Torensma verraste mij; hij 
was ervan overtuigd dat er een doopbekken van zilver was, wist hoe groot 
en hoog het was, sprak ook over een kist met blauwe bekleding binnenin. 
Goed nieuws. Hij wees ook op de kluis achter in de St. Ceciliakerk. Ik wist 
van het bestaan, heb er in een vorige ambts-periode wel eens over horen 
praten, maar heb deze nooit open gezien. 
Wiep vertelde dat deze niet met een sleutel te openen is, maar een soort 
pin (met iets eraan). 

Op 17 januari 2020 breng ik de kerkrentmeesters Djoke Wilman en Dieta 
Holwerda op de hoogte: Elke dag kom ik iets meer te weten over het 
zilveren doopbekken van de St Ceciliakerk……… het doopbekken van de 
Bining niet van zilver is, maar gemaakt is in de Tinnengieterij Loch 
Tollenaar & Co rond het jaar 1900, door Hermannes Tollenaar. Of door zijn 
zoons die in 1919 verhuisden met het bedrijf naar Buiksloot. 
Maar terug naar het doopbekken van de St Cecilia, nu een koperen bekken 
zonder enig merkteken of kenmerk. Is de inscriptie eruit gepoetst met de 
jaren?? We zouden de boeken kunnen raadplegen. 

Ik vroeg al verschillende mensen ernaar. Wiep Torensma verraste mij en 
bracht goed nieuws. 
Hij wees ook op de kluis achter in de St Ceciliakerk. Ik wist van het 
bestaan, heb er in een vorige ambtsperiode wel eens over horen praten, 
maar heb deze nooit open gezien. 
Wiep vertelde dat deze niet met een sleutel te openen is, maar een soort 
lange pin (met iets eraan). 
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De volgende morgen krijg ik opnieuw een telefoontje van Smelik. Hij kreeg 
toegang tot een groot archief (via het Catharijne convent) en zocht meteen 
naar Oosternijkerk.  
In 1995 is het zilveren doopbekken volgens een inventarisatie op schrift 
gezet > 
Deze zit in de kluis in de St Ceciliakerk, zo staat beschreven; eenvoudig 
model met een parelrand. 
Zilver valt onder de roerende goederen van de kerk. 

Nu is de vraag, waar is de pin / sleutel van die kluis. Ik heb Johannes al 
gevraagd en onze scriba, zij weten niet van een sleutel en ook niet van een 
kluis. 

Dus mijn zoektocht gaat verder. Wie weet er iets van de sleutel / pin en wie 
weet van de kluis of waar de sleutel mogelijk te vinden is? 
ik hoor graag van jullie en zoek / vraag ondertussen zelf ook verder. 

Ga morgen nog even langs Wietse Dijkstra als voormalig koster in de St 
Cecilia. Piet de Boer en Anneke Wolsink zijn ook al gevraagd. 

Op 18 januari 2020 krijg ik de volgende mail van Djoke:  
Wat een interessant verhaal! Ik heb helaas geen idee wat betreft een 
pin/sleutel van de kluis….in de St. Ceciliakerk.  Deze kluis is tijdens mijn 2 
ambtsperiodes nooit ter sprake gekomen. CvK beheert bij mijn weten deze 
pin niet. Wellicht bekend bij de leden van de kerkenraad van 1995? 
 
18 januari 2020 is ook de dag van de ontknoping. 
Ik ga langs Jan Post, eerder 2 maal voorzitter geweest. Hij weet niet van 
het zilveren doopbekken en de sleutel van de kluis en kan me niet verder 
helpen. 
Ik ga langs Wietse Dijkstra. Hij weet hoe de sleutel er uitziet, weet niet waar 
deze nu is. Nam hem nooit mee naar huis, maar waar werd deze 
bewaard?? Hij wil wel naar de kerk gaan: “als ik voor de kluis sta, schiet het 
mij mogelijk te binnen” 
Ik ga langs Piet en Saakje de Boer, zij hebben geen sleutel, weten dat deze 
er is, maar hebben de kluis nog nooit geopend. Ze willen wel nog eens 
kijken in de doos van Piet zijn vader, die kerkvoogd was. 
Ik ga langs Jannie Weidenaar (zij helpt mij met de archivering en 
opruiming) om haar bij te praten over de stand van zaken en mijn zoektocht 
nu om de sleutel van de kluis achter in de St. Ceciliakerk. Jannie zegt 
“wacht even, misschien hebben wij hier de sleutels” en ze komt met 
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sleutels van de St. Cecilia. De sleutel heeft een pin, zoals eerder 
beschreven door Wiep Torensma en Wietse Dijkstra. 
Jannie en ik besluiten naar de kluis te gaan en deze te openen. Helaas 
blijken we dat samen niet te kunnen, we begrijpen niet hoe het moet. Zien 
een gaatje in de kop van de kastdeur, maar er zit een dichte plaat voor het 
sleutelgat. De pin reageert, maar we krijgen de deur niet open. 

Ik mail Djoke en Dieta: Ik was vanmorgen nog bij Jan Post, Wietse Dijkstra 
en Piet de Boer. 
Wietse had de sleutel vaak gebruikt, maar wist niet waar hij naar toe 
gegaan was na zijn kosterschap. Inmiddels was ik ook bij Jannie 
Weidenaar en zij hadden een bos oude sleutels thuis van de St Cecilia. 
Daar zit zo'n bewuste pin/sleutel aan, alleen we kregen de kluis niet 
geopend. Ik ga nu Wietse Dijkstra vragen er met mij naar te kijken 
volgende week. 
’s Avonds zie ik licht branden bij Wietse en Jannie Dijkstra en bedenk dat 
het goed is hen te melden dat de sleutel mogelijk de bewuste pin/sleutel is. 
Ik bel aan, Wietse doet open en roept meteen “dat is de sleutelbos”. Ik 
vraag hem, zullen we maandag gaan 
kijken, want er zit een dichte plaat voor 
het slot, de deur laat geen kier zien, kan 
deze nog wel open?? En wil jij proberen of 
je de deur kan openen?? 
Wietse zegt “zullen we nu maar gaan, 
anders zit ik hier toch maar op de bank”. 
Ik werp noch tegen; “het is 
zaterdagavond, het is donker, het kan 
wachten tot maandag….” Maar we gaan 
op weg naar de kerk, zaklamp mee en 
sleutel. 
Wietse gaat ervoor zitten en zonder 
moeite opent hij, routinematig de deur en 
de 2e deur. 
Ik ben hoogst verbaasd van de wijze van 
openen, Wietse zegt “het is een kluis hè 
Annie, die gaat nooit eenvoudig open” 
We vinden het doopbekken, een tas met 
avondmaalskleden, een avondmaalsbeker 
uit 1931 en schalen. In het doopbekken 
ligt een bruikleenovereenkomst afgegeven 
voor de avondmaalsbeker. (Terug te 
bezorgen na de bruikleen bij Wietse 
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Dijkstra Buorfinne). 
Ik neem verscheidene foto’s van dit moment en de inhoud van de kluis. 
We sluiten daarna de kluis, ruimen alles zorgvuldig op. 
Thuis bel ik met de betrokkenen van het college, Zus Torensma, Piet de 
Boer en Jannie Weidenaar. Ook Reinder Tolsma wordt het verhaal verteld 
en klinkt verbaast en enthousiast. 
 

Op 18 januari 2020 om 21.00 uur Dhr. Smelik en Reinder worden gemaild: 
Beste heer Smelik en beste Reinder,  
Ik houd het maar kort, maar na een flinke zoektocht is de sleutel van de 
kluis en nu ook de zilveren doopbekken gevonden van de St. Ceciliakerk uit 
1783, gemaakt door Pieter Meeter.  
 
Een eenvoudig doopbekken met 
parelrand.  
Ljibbe en Jannie Weidenaar waren in 
het bezit van de pin/sleutel.  
Wietse Dijkstra, ervaren ex-koster van 
de St Cecilia heeft in mijn 
aanwezigheid de kluis geopend.  
 
We vonden 3 schalen, 1 
avondmaalsbeker met de inscriptie 
Ooster Nijkerk 1931, een avondmaalskan, een stel avondmaallakens en 
het bewuste doopbekken.  
Ik doe enkele foto's hierbij,  
met dank aan Wiep Torensma die als eerste overtuigend vertelde over het 
zilverendoopbekken, dhr. Smelik (directeur conservator) die ons er naar 
vroeg en Wietse Dijkstra voor de hulp bij het openen van de ingewikkelde 
kluis en Ljibbe en Jannie voor het zorgvuldig bewaren van de sleutels.  
Fijn weekend, Annie Bremer  Voorzitter (en speurneus..) 

Ook de kerkenraad krijgt eenzelfde mail……titel ‘zoektocht levert een 
verhaal, maar ook …’ 
Dhr Smelik antwoord even later: Geachte mevrouw Bremer, wat een leuke 
ontknoping. Een heel mooie zondag morgen en voor nu rust omtrent het 
kerkzilver! 
 
Annie Bremer, voorzitter Protestantse Gemeente Oosternijkerk 
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In verband met het coronavirus hebben wij, net als alle verenigingen en 
belangenorganisaties, onze bijeenkomsten zoals de geplande jaarlijkse 
ledenvergadering op woensdag 18 maart af moeten zeggen.    
We hebben er ook voor gekozen om de vergadering niet te verzetten, 
maar om de meeste info in deze Skille te zetten. Volgend jaar hopen we 
dan weer een normale ledenvergadering te houden. 
 
De notulen van de ledenvergadering van 21 maart 2019 zijn vorige jaar 
in de Doarpsskille gezet. Mocht u deze graag terug willen lezen, dan kan 
dat op de website van Oosternijkerk. Doarpsskille 188 maart 2019. 
 
Jaarverslag: 
Aukje Sikkema heeft een PowerPointpresentatie gemaakt voor deze 
geplande ledenvergadering met een zeer uitgebreide fotoreportage als 
jaarverslag. Veel foto’s van activiteiten en van het dorpsfeest. De moeite 
waard om nog eens te bekijken. De PowerPoint met het jaarverslag staat 
op de website van Oosternijkerk, onder het kopje dorpsbelang. 
 
Financiën Dorpsbelang: 
We hebben dit jaar een negatief resultaat behaald van € 2.588,40. De 
grootste kostenpost is het dorpsfeest geweest. Meestal kunnen we het 
feest organiseren volgens begroting, maar vorig jaar kwamen we voor 
grote kostenposten te staan welke we niet hadden begroot. Kosten zoals 
verplichte EHBO en beveiliging in de feesttent. Daarnaast hadden we 
dure bands en wat minder bezoekers op zaterdagavond. Maar dit is niet 
erg, want hiervoor hebben we een buffer. We hebben een geweldig mooi 
feest met elkaar gevierd en dat is het belangrijkste. 
De kastcontrole is uitgevoerd door Anne van der Heide en Willem 
Postmus. Zij hebben goedkeuring gegeven. Anne bedankt voor het 
controleren van de boeken de afgelopen twee jaren. Volgend jaar zullen 
we iemand vragen om samen met Willem de kascontrole te verzorgen. 
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Bestuurswisseling: 
Dries Faber is al 17 jaar lang voorzitter van het dorpsbelang. Dries heeft 
de afgelopen maand zijn functie neergelegd. Dit begrijpen we helemaal, 
maar spijt ons ook wel. Eigenlijk kunnen we ons een dorpsbelang zonder 
Dries bijna niet voorstellen en we zullen hem in ons bestuur dan ook 
enorm missen. Hillie heeft al deze jaren voor de hapjes en drankjes 
gezorgd. Dit was altijd geweldig goed verzorgd, we hebben in de kantine 
van Faber dan ook hele gezellige bestuursavonden gehad. Dries en Hillie 
allebei bedankt!.  Ook Aukje Sikkema en Freerk Ids de Beer gaan 
binnenkort uit het bestuur. Aukje Sikkema is sinds 2010 bestuurslid en 
heeft ook alweer 10 jaar meegedraaid. Dit betekent 3 dorpsfeesten en 
veel activiteiten organiseren. Aukje verzorgde daarnaast ook altijd de 
PowerPointpresentaties van de ledenvergadering en was altijd bereid om 
mee te gaan naar de diverse vergaderingen waar wij Oosternijkerk 
moesten vertegenwoordigen. Aukje heel erg bedankt! 
Aukje zal worden opgevolgd door Renske de Weger. Daar zijn we 
natuurlijk heel erg blij mee. Renske welkom in ons bestuur. 
Freerd Ids de Beer gaat binnenkort, na 11 jaar ook stoppen als 
bestuurslid. Freerk is ons creatieve brein bij het dorpsfeest. Ideeën als 
de geblindeerde auto bij de zeskamp, expeditie Robinson etc komen 
allemaal uit zijn koker. Vanuit het dorpsbelang is Freerk ook bestuurslid 
van DOM 2.0. Hier blijft Freerk voor eerst ook in zitten. We zijn in geprek 
met nieuwe kandidaten voor het dorpsbelang. We houden jullie op de 
hoogte en zullen in de volgende Skille vertellen wie welke functies 
overgenomen hebben. 
17 jaar, 11 jaar en 10 jaar bestuurslid in het dorpsbelang. Bijzonder toch!!. 
Dit geeft alleen maar aan hoe leuk het is om in dit bestuur te zitten en 
ook dat we een goed team met elkaar zijn. Later dit jaar willen we nog 
even een gezellig avondje met de afscheidnemende bestuursleden 
houden als dank voor hun inzet. 
 
DOM 2.0: Verslag van de DOM staat elders in deze Skille 
 
Stand van zaken rond de nieuwe school 
Ouders met leerlingen op de basisschool worden regelmatig 
geïnformeerd over de ontwikkelingen, middels de ‘Nijsflits” van school. 
Wij hebben Michelle van der Sluis gevraagd naar de laatste informatie en 
wilden deze op de ledenvergadering vertellen, zodat de inwoners zonder 
kinderen op de basisschool ook op de hoogte zijn van het laatste nieuws. 
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Groepen 6, 7 en 8 zijn gehuisvest in Niawier, voor de groepen 1 t/m 5 
wordt tijdelijke huisvesting gezocht tijdens sloop en bouw van het nieuwe 
kind centrum in schooljaar 2020-2021. 
KAW-architecten uit Groningen hebben een bouwontwerp voor de 
nieuwe school gemaakt. Momenteel wordt gewerkt aan het laatste 
stadium van de bouwtekening. Wanneer deze definitief is wil de school 
deze eerst presenteren aan ouders en omwonenden en vervolgens aan 
de dorpsbelangen en dorpsgenoten van de drie dorpen Nes, Niawier en 
Oosternijkerk. 
 
Dorpshuis de Terp: elders in deze Skille. 
 
Koopwoningen  
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er in Oosternijkerk niets te koop staat. 
Oosternijkerk zit eigenlijk op slot. Er zijn bouwkavels, maar bestaande 
woningen worden momenteel niet te koop aangeboden. Wel is er vraag 
naar geschikte levensloopbestendige woningen. Eigentijdse woningen 
met slaapkamer en badkamer op de begane grond en een garage. We 
weten dat hier veel behoefte aan is. Dit zou bovendien voor doorstroming 
zorgen, omdat dan een aantal bestaande woningen vrijkomen voor jonge 
gezinnen.  
Dorpsbelang en de ondernemers uit Oosternijkerk hebben daarom 
gezamenlijk een plan hiervoor ontwikkeld. Dit plan houdt in dat er 4 2/1 
kap woningen met garage voor deze doelgroep ontwikkeld en gebouwd 
worden aan de Lou Sanen. Dit project is nog pril, maar zeer veel- 
belovend!!!. Belangstellenden kunnen contact opnemen met het 
dorpsbelang. Wij zullen bovendien binnenkort meer informatie over dit 
plan presenteren. 
 
Huurwoningen 
Op een van onze laatste bestuursvergaderingen hebben we 
vertegenwoordigers van de woningstichting uitgenodigd. We willen 
namelijk graag weten wat de plannen met de huurwoningen in ons dorp 
zijn. Thús Wonen heeft verteld dat voor de komende jaren de roodstenen 
woningen aan de Griene Wei en de flat op de Nijbuorren voor sloop en 
nieuwbouw op hun lijst staan. Thús Wonen is bezig met diverse 
doorrekeningen van de plannen en verwacht in de tweede helft van 2020 
duidelijkheid te hebben wanneer er gestart kan worden met de plannen. 
Thús Wonen gaat dit t.z.t. in gesprekken met de bewoners verduidelijken. 
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Dorpsbossen 
Staatsbosbeheer is dit jaar niet aan het onderhoud (dunning) van de 
bossen in Oosternijkerk toegekomen door de weersomstandigheden. De 
bodemgesteldheid is dusdanig dat er niet met groot materieel kan worden 
gewerkt. I.v.m. het broedseizoen worden de werkzaamheden aan de 
dorpsbossen ieder jaar na augustus gepland. Het onderhoud wordt 
uitgevoerd door een externe aannemer. Staatsbosbeheer kan ons niet 
garanderen dat het onderhoud in 2020 wordt uitgevoerd. De voorspelling 
van Staatsbosbeheer is dat het onderhoud pas in 2021 zal worden 
uitgevoerd. De planning was om na het onderhoud een aantal paden in 
het bos te voorzien van gebroken asfalt. Maar omdat het onderhoud 
waarschijnlijk nog lang op zich laat wachten zal Dorpsbelang 
heroverwegen om alvast de paden te voorzien van gebroken asfalt. 
 
Duurzaam Oosternijkerk 
De afgelopen jaren hebben we als bestuur diverse activiteiten geïnitieerd 
op het gebied van duurzaamheid met als doel om de inwoners te 
informeren en te bewegen tot het nemen van maatregelen. 

• Geert Bril heeft op een ledenvergadering namens Ecodon verteld 
over de energiecoöperatie Ecodon 

• Vervolgens hebben we een bijeenkomst in dorpshuis georganiseerd, 
waarin Ecodon uitleg heeft gegeven over haar activiteiten en de 
mogelijkheden voor deelname van inwoners van Oosternijkerk 
middels de postcoderoos. 

• We hebben een duurzaamheidsmarkt gehouden in november 2018  

• Het afgelopen jaar hebben we informatie ingewonnen bij de 
Energiecoöperatie in Anjum. Deze coöperatie is snel opgezet en erg 
succesvol en we waren erg benieuwd hoe zij dit hebben gedaan.  

• In januari van dit jaar hebben we een actie in het dorp gehad met 
een warmtecamera. De organisatie Elkenien Grien heeft via het 
dorpsbelang 30 aanmeldingen gekregen. Dit was zeer succesvol. 

• Janneke Themmen heeft als vervolg op deze actie een 
informatiebijeenkomst hierover georganiseerd. Een verslag hiervan 
staat elders in de Skille.  

We hebben als bestuur moeten concluderen dat we collectieve 
initiatieven in ons dorp niet goed van de grond krijgen. Als bestuur 
kunnen en willen we dit ook niet op pakken. Mochten er enthousiaste 
inwoners zijn die met veel enthousiasme dorpsbewoners kunnen 
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inspireren en bewegen tot verduurzaming al dan niet samen met de 
energiecoöperatie in Metslawier, dan zouden wij dit toejuichen.  
 
Geplande Activiteiten in 2020 

- Paaseieren verven gaat niet door 
Het is goed mogelijk dat meer van onze onderstaande geplande 
activiteiten niet door kunnen gaan, of dat we een aangepast programma 
maken. Wij blijven jullie informeren op Facebook en middels een flyer. 

- Koningsdagactiviteiten 27 april met natuurlijk de autopuzzeltocht 
- 4 mei dodenherdenking met kranslegging 
- 5 mei 75 jaar bevrijding 
- 12-15 mei avondvierdaagse 
- 13 juni zeskamp  

 
Overige mededelingen 

• We hebben klachten ontvangen van inwoners over de speeltuin in 
de Lytse Buorfinne. De gemeente heeft hier eind vorig jaar drainage 
aangebracht, maar heeft de werkzaamheden moeten staken wegens 
de slechte weersomstandigheden. Dat is de reden dat het 
speelterrein er nu slecht bij ligt. In het voorjaar wordt de speeltuin op 
nieuw ingezaaid. 

• Met ingang van 2020 is er een nieuw Dorpen en Wijkenfonds 
functioneel. De komende 4 jaar is er jaarlijks € 300.000 in totaal 
beschikbaar voor dorpen en wijken in de gemeente Noardeast 
Fryslan. We zijn naar de informatiebijeenkomst geweest en hebben 
meegedacht over de vorm en werking van dit fonds. De gemeente 
werkt dit nu uit. Binnenkort horen we de spelregels en krijgen we 
informatie over de werking van dit fonds.  

 
We sluiten de vergadering normaal gesproken af met de rondvraag. 
Mochten er dringende zaken zijn waar je een vraag over had willen 
stellen op de ledenvergadering, dan kun je altijd één van de 
bestuursleden vragen of een mail naar het dorpsbelang sturen. 
 
Dieta Holwerda 
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Warmtecamera Oosternijkerk 

Elkenien Grien benaderde eind vorig jaar het dorpsbelang met de vraag of wij 
ook belangstelling hadden om de inwoners van Oosternijkerk te informeren over 
de warmtecamera?  
 
Het aanbod was om met een 
speciale warmtecamera langs de 
huizen van geïnteresseerden te 
gaan om foto’s te maken van hun 
huis. Aan de hand van deze foto’s 
kon je dan zien,of je huis wel goed 
geïsoleerd was of op welke 
plekken dat beter kon. 
 
Zo’n dertig belangstellenden 
meldden zich hiervoor aan en 
werden door Elkenien Grien 
bezocht. Nadien werden de 
gemaakte ‘warmte- foto’s’ van de huizen naar de bewoner gemaild.  
 
Omdat er wel enige toelichting nodig was, werd er later een bijeenkomst 
georganiseerd. 
Deze werd 
gehouden in de 
kantine van de 
familie Meirink. 
Veel deelnemers 
van de actie 
waren daarbij 
aanwezig. Bert 
Barten van 
Elkenien Grien 
vertelde wat er op 
de foto’s te zien 
was, en ook was 
er gelegenheid om vragen te stellen. Tips en trucs kwamen ook voorbij om zuinig 
met energie om te gaan. Goed voor je energierekening en goed voor het klimaat!  
Janneke Themmen. 
Dorpsbelang Oosternijkerk. 
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Verbouw gymzaal/huisvesting Wrâldwizer. 
Op de ledenvergadering van het dorpsbelang waren wij van plan jullie 
iets te vertellen over het dorpshuis en de verbouw van de gymzaal. 
Omdat de vergadering van het dorpsbelang niet door kan gaan hebben 
we besloten jullie via de Doarpsskille in te lichten. 
 
Zoals jullie waarschijnlijk weten hebben wij vorig jaar geprobeerd om 
samen met de school een nieuw gebouw te bouwen op de plaats van het 
dorpshuis. Wij vinden het erg jammer dat we hier niet in geslaagd zijn, en 
dat de gemeente besloten heeft de school te bouwen op de plaats waar 
deze nu ook staat. Onze achterliggende gedachte was dat de gymzaal 
niet meer voldoet aan de eisen en dat de zaal binnenkort aan groot 
onderhoud toe is en dat onze financiële middelen hiervoor niet toereikend 
zijn. Verder had er een verregaande samenwerking kunnen ontstaan 
tussen de school en het dorpshuis wat voor beide erg voordelig had 
kunnen zijn. 
Hierdoor zitten wij natuurlijk nog wel met een verouderde zaal waar in de 
komende jaren iets aan gedaan moet worden. Als bestuur zijn we na 
gaan denken hoe we mogelijk financieel mee kunnen liften met de 
nieuwbouw van de school. Zo ontstond het wilde idee om te zorgen voor 
de tijdelijke huisvesting van de school in of bij het dorpshuis in ruil voor 
het tijdelijke huisvestigingsbudget uit de begroting van de bouw van de 
school. We zijn in gesprek gegaan met de gemeente en de school en zijn 
inmiddels zo ver dat, als het gemeentebestuur akkoord gaat, wij een deel 
van het dorpshuis in gaan richten als school en wij 2 tijdelijke schoolunits 
gaan plaatsen op ons terrein. Hierdoor wordt een deel van de 
verbouwkosten van de gymzaal gedekt en verwachten wij dat wij met 
subsidies de rest kunnen dekken. Al met al een revolutionaire oplossing 
waarmee de leefbaarheid van het dorp verder wordt versterkt. 
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Jullie begrijpen dat al deze “bouwerij” in de komende jaren consequenties 
zal hebben voor het verenigingsleven, onze vrijwilligers en de 
leefbaarheid in het algemeen. Wij denken dat wij er samen voor kunnen 
zorgen dat Oosternijkerk, ook tijdens de bouwtijd, goed vooruit kan. 
Hierover gaan wij binnenkort met alle belanghebbenden in gesprek. Tot 
slotte willen wij nu alvast iedereen bedanken die heeft meegewerkt of nog 
gaat meewerken aan deze unieke constructie.  
Let wel, het kan pas doorgaan als het bestuur van onze gemeente 
akkoord gaat. 
 
Corona 
I.v.m. het heersende coronavirus is Dorpshuis De Terp de komende tijd 
gesloten, wij hopen u snel weer in goede gezondheid te mogen 
begroeten. 

 
Bestuur stichting dorpshuis De Terp 

 
Geschoold, maar ook aangemeld?? 

In februari werden er in de Terp weer 10 mensen bijgeschoold in het 
gebruik van de AED en het levensreddend handelen. 
 
De kop boven dit artikel “Geschoold, maar ook aangemeld??” betekent 
een oproep aan ieder die dit nog niet heeft 
gedaan. 
Het is bekend dat Oosternijkerk veel BHV-ers 
kent en AED bekwame mensen. Veel meer 
dan nu geregistreerd. 
 
Als ik inlog bij hartslagnu.nl (Mijn omgeving) 
zie ik dat er slechts 15 vrijwilligers aangemeld 
zijn. En er zijn 3 actieve AED’s, 2 in Niawier 
en 1 in Oosternijkerk.  
 
Geschoolde vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij HartslagNu.nl 
Zijn er AED’s in Oosternijkerk nog niet geregistreerd dan kan dat 
ook bij HartslagNu.nl 
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Vrijwilligers worden via 112 reanimatie-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 binnen zes minuten 
gereanimeerd moet worden en aangesloten op een AED. Dat geeft 50-
70% kans op overleving. 
 
Belangrijk:  Bel 112  Zij geven instructies hoe te handelen 

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

Wanneer 112 wordt gebeld, worden een aantal mensen in de nabijheid 
opgeroepen. Zij krijgen instructies van de meldkamer. 
 
BHV Friesland verzorgde weer onze scholing in kennis en handelen. We 
oefenden onze kennis en bespraken de stappen. Dank aan trainer Dik 
Zijlstra van BHV Friesland! 
 
Helaas zijn er bij de AED van de Terp verschillende malen vernielingen 
geweest. Degenen die dit doen, hebben wellicht geen weet van de 
mogelijke consequenties en de kosten. 
Ons AED apparaat is gecontroleerd. Het vernielde kastje en de vermiste 
sleutel moet gerepareerd worden. De kosten 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 
 
 
Wil jij in 2021 op 10 februari ook deelnemen aan de training 
Reanimatie met een AED… 
dan kan je het nu al doorgeven aan:  
Anneke Dijkstra corenanneke@knid.nl  tel. 242066 
Annie Bremer anniebremer@gmail.com tel.  241937 
 
Dan word je begin 2021 persoonlijk uitgenodigd. 

 
 

mailto:corenanneke@knid.nl
mailto:anniebremer@gmail.com
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Mei elkoar Warber - Valentijns Disco 

Je neemt natuurlijk wel een risico. Alweer een disco en dan ook nog een 
Valentijns disco. En wees nou eerlijk het is natuurlijk ook wel heel zoetsappig 
allemaal. 
 
Uitnodigingen, in de vorm van een 
hartje, de aankondigingen in het dorp 
waren natuurlijk gekenmerkt door 
hartjes en wat dachten jullie van onze 
facebook pagina. Ja juist hartjes. 
 
Nou zoetsappig of niet de opkomst was 
weer helemaal top. Ruim 90 kids gingen 
op 14 februari uit hun panty op de 
dansvloer en voor de kids welke even 
het wat te druk was, was er in de hal 
genoeg andere activiteiten te doen. 
 
Zo was er een grabbelton, kon je 
natuurlijk een hartje op je wangen laten 
schminken en samen met je 
hartsvriendin op de foto. 
 
Kortom het was een succes.  
 

 
Langs deze weg willen we 
natuurlijk ook de helpende 
handjes bedanken voor hun 
inzet. Richtsje, Aukje en 
Sietske het was top. 
Het Dorpsbelang voor hun 
financiële bijdrage en het 
Dorpshuis de Terp voor het 
gebruik maken van de grote 
zaal en als laatste André en 
Marian Beeksma dankzij jullie 
inzet is het een topavond 
geworden. 
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20 jaar hobbyclûb 

In het jaar 2000 startte ons clubje met 6 dames en wel: 
Annie Schoo uit Metslawier, Ria Stavernuite, Jeanne van der Bemt 
Gay Stolk, Janny Faber en Ytsje Groenwold. 
Er werd van alles geknutseld van geverfde dakpannen, 
fietsbinnenbanden daar werd een mooi schilderij van gemaakt. 
En natuurlijk onze beroemde kaarten. Met de kerst maakten we 
kerststukjes. En ons jaarlijkse uitje, alles was heel gezellig. 
In het jaar 2002 verliet Ria onze club wegens verhuizing, in 2011 verliet 
Jeanne de club en kwam Djoke Holwerda erbij. 
Om de 3 weken komen we bij elkaar bij Gay Stolk en zij is onze stimulator! 
Het is geweldig zoveel mooie creaties zij altijd voor ons bedenkt. 
Wij hopen nog vele jaren deze hobby te mogen uitoefenen. 
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DOM2.0 Oosternijkerk 

Dorpsapp Oosternijkerk 
Al een tijdje is dorpsbelang bezig met het laten ontwikkelen van een 
DorpsApp. De DOM2.0. heeft dit project overgenomen wat zich in een 
afrondende fase bevindt. 
Het was de bedoeling om u 
op de jaarvergadering van 
dorpsbelang hierover meer 
te vertellen, maar zoals 
bekend is deze niet 
doorgegaan. 
 
Door middel van de 
dorpsapp op je smartphone  
kunnen activiteiten 
aangekondigd worden en 
kunnen verenigingen hun 
informatie delen. 
 
Er zal samenwerking met 
omringende dorpen worden 
gezocht, zodat zij kunnen 
meeliften op de kennis die 
de afgelopen tijd is 
opgedaan.  
In de volgende Skille hopen 
wij u daarover meer te 
kunnen vertellen. 
 
Voor het indienen van projecten en ideeën, groot of klein, kunt u terecht 
bij één van onderstaande leden. 
De DOM2.0 Oosternijkerk bestaat uit: 
Freerk de Beer 
Klaas Jensma   
Fokke Meinsma 
Tineke Slager, secretaresse 
Jan Age Wijma, voorzitter 
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De tiid hâldt gjin skoft. Der is wer in soad bard de ôfrûne moannen. Yn 
desimber hienen wy it wer drok. Op sneon 21 desimber hawwe wy in 
Krystkonsert jûn yn de Grutte Tsjerke yn Dokkum. Dit wie yn gearwurking 
mei sjongeres Iris van der Weide. It wie in hiele moaie jûn. De learlingen 
ûntfongen de minsken by de doar mei de earste waarme Krystklanken. 
Dêrnei kaam UDI, yn gala-outfits, op. It wie in prachtjûn. De presintaasje 
lei yn hannen fan âld-leden Jan Age Wijma en Bettina Weidenaar. Wy 
binne hiel wiis dat it tsjerke sa goed as fol siet. Wy kinne werom sjen op 
in fantastyske jûn! Dêrnei stienen de Krystdagen foar de doar. Dit jier 
hawwe wy Krystjûn net spile. Mar Krystmoanne stienen wy om 06.15 wer 
op Bollingwier. Nei de rûngong troch it doarp stie der yn it Doarpshûs wer 
in hearlik moarns iten foar ús klear. Hjir ha wy fan genietsje kinnen. 
Dêrnei wer gau troch nei it tsjerke foar it begelieden fan de tsjinst.  
In wike letter wie it tiid foar de jierlikse oaljekoeke-aksje. Dit jier mochten 
wy de oaljekoeken bakke yn ‘it Taarthûske’ yn Dokkum. Wy hoopje dat 
sy jo smakke hawwe. Dêrnei binne wy mei-inoar muzikaal 2020 yngien. 
Stil sitte is der foar UDI nea by. It federaasjefestival stie wer foar de doar. 
Op 7 febrewaris begûn om 10 oere it solistenkonkoers yn de 
musykskoalle fan Dokkum. Hjir dienen 4 UDIsten mei. Sy hawwe it alle 
fjouwer hiel goed dien, hjir kinne wy as ferniening grutsk op wêze! Jûns 
moast UDI sels oan de bak. Mei alle muzykferieningen út de omkriten 
gienen wy wer nei Eanjum. It wie in prachtjûn mei foaral wer in hiele 
gesellige neisit. Oranje Dokkum wûn de koraalpriis en Halleluja Anjum 
krige de priis foar it grutte wurk. Wy sjogge werom op in moaie dei. De 
kommende tiid steane d”r noch wat dingen op ’e planning. It begelieden 
fan de Peasketsjinst, it Gouden Spiker festival en in muzikale bydrage op 
4 en 5 maaie. Hâld Facebook yn de gaten foar updates dêroer.  
Nei it federaasjefestival hawwe UDI en dirigint Johan Postma besletten 
om nei de simmer harren gearwurking te beëinigjen. Wy sjogge werom 
op in hiele moaie tiid mei elkoar en sille de kommende wiken noch goed 
genietsje fan de muzikale mominten dy’t wy mei-inoar ha sille.  
 
Rinskje 
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25 jier lyn yn  
de Doarpsskille 
 

                              
Moarns by it earste sinneljocht 
kraait it warber hoantsje 
Moarns by it earste sinneljocht 
hat er al in serenade brocht 
 
Sjongend begjint de dei 
Blier skettert syn gekraai 
’t klinkt yn de stille moarn 
’t galmet oer greide en lân 
 
Sjongend set hy útein 
Hieltyd in nij refrein 
Blier kûkelt hy syn liet 
ier-en-betiid 
 
Mar,….it kin ek oars!!! 

 

’t Is moarns in oere as fiif, alles is yn djippe rêst. 

Ek op it Ald Tún nûmer 30. Dan komt der in auto oan 

riden, dy komt fan De Buorren 11. De auto rydt súntsjes 

it hiem op. De doar giet iepen en in man stapt ta de 
auto út. Hy pakt in blêd mei dêr op: in pear stikjes 

bôle mei tsiis, twa seane aaien, in beskútsje mei 

hagelslag en in teepot. 

At er nei de doar rint, begjint de Skotse Kolly oan 

te slaan: “Woef, woef, woef!” (da’s oars wat as in 

hoanne). Lokkich hat de man in kaai by him (krigen fan 
de bern) en kin er de doar iepen krije. De hûn blaft 

mar troch, fierder bliuwt it stil. De man wurdt no 

dochs wat ûnrêstich: soene se hjir no noch net wekker 

wêze. Hy begjint wat te sjongen: “Lang zal ze leven, 

lang zal ze leven!” Noch bliuwt it stil boppe. De man 

tinkt: “Ik bin hjir net fergees kommen, ik moat mar 

nei boppe ta”. Lûd sjongend giet er by de treppen op: 
“Lang zal ze leven!!”. Hy docht de sliepkeamersdoar 
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iepen en noch gjin gelûd fan de bewenners. Hy raast 

no: “Lang zal ze leven!!!” Dan sjit Gerard’s Ytsje 

ynienen rjochtop yn bêd en raast: “Gerard, ynbrekkers, 

dieven!” Gerard komt no ek omheech en seit: “Hea, 

Jappie, do hjir?” en dan sjocht er it blêd mei it 

moarnsiten dat Jappie yn de hân hat. O ja, no hat er 
it troch: juster hie hy Jappie noch te ferstean jûn 

dat er al in presintsje ferwachte, om’t it Ytsje har 

jierdei wie, mar dat Jappie dat sá oplosse soe, hie 

er net betinke kinnen! 

 

 
Oars Aktyf 

Tongersdei 23 april is it alwer de lêste middei fan Oars Aktyf. 
We wolle mei elkoar in útstapke meitsje nei de fiskôfslach fan 
Lauwerseach. 
We fersamelje om 12.45 oere bij De Terp en gean mei eigen auto’s die 
kant út. 
Bij de fiskôfslach wurde we ûntfongen mei thee/kofje en we krije in film te 
sjen mei útlis fan in meiwurker. Dêrbij ha we útsicht oer de haven wêr’t 
de skippen binnenfarre mei de fisk. 
Dan folget dêr in rûnlieding troch de ôfslach en it feilinggebou. We meie 
ek noch even garnalenpelle. 
As ôfslúter gean we mei elkoar nei “Schierzicht”, want ek oan de 
ynwindiche minsk moat tocht wurde fansels. 
De kosten foar dizze middei binne 15 euro p.p. 
Opjaan kin bij Hilda foar freed 17 april. 
Wij hoopje op in geselliche middei mei elkoar, 
 
Groeten Hilda en Grietje. 
 
NB: de kantine is op de 1e etage fan it gebou. Helaas is d’r gjin lift mar de 
trep is breed en feilich. 
 
Grietje en Hilda. 
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Pad 

Ik zag een pad op het pad. Hij (of was het een zij?) bewoog niet. Daardoor dacht 
ik dat zij niet meer tot de levenden behoorde. Eerder op mijn tocht door het dorp 
had ik al enkele padden gezien waarvan ik zeker wist dat ze niet meer verder 
kwamen. De gedachte dat deze pad het levenspad had verlaten, was dan ook 
voorstelbaar. Trouwens, ik zeg wel pad, maar misschien was het wel een kikker. 
Ik weet het verschil tussen een fietspad en een paddenstoel, maar tussen een 
pad en een kikker is een ander verhaal. 
Vooral wanneer ze bewegingloos voor zich 
uit zitten te staren. Toch houd ik het maar 
op een pad. Waarschijnlijk was deze pad op 
het pad in gedachten verzonken. Ik vroeg 
mij af, wat haar bezig hield. Was hij van het 
padje geraakt? Is natuurlijk mogelijk. Het 
was avond, en dan zie je niet zoveel. Een 
verkeerde kant op padden en je bent 
zomaar ver van huis. Misschien speelde hij 
ook wel een spel. Verstoppertje met andere 
padden en was zij bijvoorbeeld de 
padvinder. En dan is de wereld voor een 
kleine pad groot. Met hun groene-bruine 
kleur zijn ze ook goed gecamoufleerd. Vind 
dan als pad je padvriendjes maar eens. Het 
zou ook kunnen dat zij een bezoekje had 
afgelegd en nu gewoon aan het padden was. Even een blokje om want het was 
eindelijk een windstille avond, ideaal voor een avondpaddeling. Een onzekere 
indruk maakte de pad op het pad overigens niet op mij. Rustig zat hij daar. Alsof 
ze alles onder controle had. Eerder uitdagend dan verlegen keek ze mij aan. Een 
van ons beiden moest aan de kant, maar hij was het niet van plan, dat was 
duidelijk. Ik stond in dubio. Zou ik voor deze pad op het pad van het pad gaan? 
Of staan blijven en kijken wie de langste adem heeft; het meeste geduld? Ik 
besloot voorlopig tot het laatste. En zo stonden we tegenover elkaar. Zij 
verroerde geen vin en ik evenmin. Het gaf mij wel de tijd om de pad op het pad 
eens goed te observeren. Langzaam drong de waarheid van de pad op het pad 
tot mij door. Hij was helemaal niet verdwaald. Ze speelde helemaal geen 
verstoppertje. Hij maakte helemaal geen avondpaddeling. Niets van dat alles. 
Dat kon zij/hij ook helemaal niet. De pad op het pad bleek niet echt te zijn. In 
elkaar geknutseld van papier zat ze daar voor mijn voeten. Opgelucht haalde ik 
adem, liet de pad op het pad achter mij en vervolgde mijn pad. 

D.G.Noot  
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Bericht van de Canoncommissie Oosternijkerk 
 
De Canoncommissie van Oosternijkerk leed de afgelopen tijd een 
gevoelig verlies door het overlijden van ons zeer gewaardeerd lid Gerrit 
L. Elzinga. Elzinga was steeds goed voor een mooi verhaal of anekdote, 
wist details die niemand anders van de commissie ooit had gehoord.  
Zo vulde hij verschillende vensters van de canon aan met zijn 
opmerkingen, kregen verhalen wat kleur. Daarnaast schreef hij zelf ook 
een venster en vele verhalen in De Doarpsskille. Natuurlijk is het verlies 
voor zijn familie het grootst, maar ook de Canoncommissie zal zijn inbreng 
missen. 
 
Tot nu toe zijn er 13 vensters toegevoegd aan de Canon van 
Oosternijkerk: 
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 
5. Mijmeringen van een overjarige es 
6. De hervormde pastorie 
7. De gereformeerde pastorie 
8. Walvisvaarders en hun thuisfront 
9. Het Arm- en Weeshuis 
10. Ontstaan christelijke school 
11. De verdwenen molen 
12. De Pontenier 
13. Gunnar Daan, architect en kunstenaar 
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In bewerking zijn nog: 
-Schrijfster Froukje Annema 
-De matglazen in de gereformeerde kerk 
-De sluiting van de openbare school 
-Muziekvereniging U.D.I. 
-Coureur Lammert van der Meulen 
Deze afleveringen zullen de komende tijd aan de redactie van de Canons 
van de Friese dorpen en steden worden aangeboden.  
Ook in dit nummer van De Doarpsskille weer een venster uit de reeds 
geplaatste verhalen: De walvisvaarders en hun thuisfront, geschreven 
door Geart Cuperus. De foto betreft allemaal Anjumers, maar deze foto 
past zo mooi bij het verhaal: dus niet zoeken naar Oosternijkerker namen! 
 
Wilt u vaker op de hoogte blijven van de werkzaamheden van de 
commissie dan kunt u zelf kijken op www.dorpscanon.nl waar alle 
geplaatste onderwerpen, nu dus al 13 in getal, te vinden zijn onder het 
kopje ‘Oosternijkerk’. 
 
Venster 8: Walvisvaarders en hun thuisfront 
 
Over walvisvaarders uit de Dongeradelen is al veel geschreven, ook 
recentelijk nog. In Oosternijkerk zijn de volgende personen (voor zover 
bekend) op walvisvaart geweest: 
Jacob van der Wagen – 12 keer 
Nutte Cuperus – 3 keer 
Durk Cuperus – 2 keer 
Dirk van der Veen – 2 keer 
Nutte Dijkstra – 2 keer 
Bauke Werkhoven – 1 keer 
Sjoerd Nieuwland – 1 keer 
Harke Kooistra – 1 of 2 keer 
Dat waren de walvisvaarders, maar hoe zat het met het thuisfront? 
 
Dat de walvisvaart lokte met goede verdiensten is te begrijpen voor 
jongens van 18 jaar (de minimumleeftijd) en ouder in een regio waar ’s 
winters weinig werk was. Soms was voor hen een werkloosheidsuitkering 
de enige uitkomst. Na overleg met de ouders thuis en/of met het meisje 
werd besloten om de contactpersoon in de regio (Jaap Holwerda uit 
Anjum) op te zoeken en zich aan te melden bij de Nederlandsche 

http://www.dorpscanon.nl/
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Maatschappij voor de Walvisvaart (NMW) en hun fabrieksschip de Willem 
Barendsz. 
Dan volgde de keuring in Amsterdam wat op zich al een belevenis was, 
immers velen waren daar nog nooit geweest. Voordat de reis werd 
aanvaard moest er heel wat gebeuren, o.a. inenten en een 
monsterboekje halen. De ouders werden steeds zenuwachtiger 
naarmate de vertrekdatum naderde want het waren soms nog maar grote 
kinderen. Sommige ouders van toekomstige walvisvaarders gingen zelfs 
naar Jaap van der Wagen, de veteraan onder de walvisvaarders, en 
vroegen hem om een beetje op hun zoon te passen. Anderen stopten 
stiekem een bijbeltje in de koffer van zoonlief. 
Als ze eenmaal uitgevaren waren, zou er weinig contact zijn. Het 
thuisfront kon brieven en pakketjes sturen naar rederij Vinke & Co 
(verzorgde de bedrijfsvoering van de NWM) in Amsterdam. Die zorgde 
dat de post in Kaapstad was als de Willem Barendsz daar aankwam. Dat 
was ook mogelijk met de kerst als er een tanker naar de Willem Barendsz 
voer om olie af te leveren en traan op te halen. 
Veel wereldnieuws kwamen de walvisvaarders tijdens de reis niet te 
weten. In een van de pakketjes deed moeder een nummer van De 
Spiegel, een weekblad dat toentertijd populair was. Daarin stond een 
verslag van de oorlog in Hongarije (1956), dat blad is het hele schip rond 
geweest en door zeer velen gelezen, zo hoorden we later. 
Terwijl de walvisvaarders in het verre zuiden in de buurt van Antarctica 
hun zware werk deden, had ook het (vrouwelijk) thuisfront het niet 
gemakkelijk. Bij storm en regen in de herfst klaagde moeder: ‘Die arme 
jongens op dat schip op die grote zee met deze zware storm, zouden ze 
ook zeeziek zijn?’ Waarop vader dan zeer nuchter zei: ‘Misschien schijnt 
de zon daar wel.’ Soms was moeder dan wat gerustgesteld maar niet als 
een neef die de geheime zender ‘De Blauwe Reiger’ bemande, ’s avonds 
deze boodschap de ether in stuurde: ‘En deze plaat is voor muoike Neel’, 
waarna het bekende lied ‘Als de zuidwester loeit, kan ik des ’s nachts niet 
slapen’ door de luidsprekers schalde!! 
Bij heldere maan ging moeder naar buiten en zag de maan ‘Nu kunnen 
we samen naar dezelfde maan kijken,’ zei ze dan. Wie ze met die ‘we’ 
bedoelde, is wel duidelijk! 
In mei werd door de rederij aangekondigd: ongeveer op die datum komt 
de Willem Barendsz terug in Nederland. Transportondernemer Eelze 
Weidenaar haalde ze vaak uit Amsterdam op met de taxi. Eenmaal thuis 
was er blijdschap en dankbaarheid voor de goede afloop. 
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Het loon werd bij het van boord gaan contant uitbetaald en was bepaald 
niet mis, veel meer dan ze elders konden verdienen. Na de eerste reis 
werd van het loon door de heren de felbegeerde brommer gekocht, die 
ze anders waarschijnlijk niet hadden kunnen kopen. Heit zei: ‘De rest 
naar de bank.’ Als jongen van 11 jaar mocht ik met mijn grote broer mee 
en daar zag ik voor het eerst van mijn leven een briefje van 1000 gulden! 
Wat een kapitaal vond ik dat. 
Vele moeders werden bij thuiskomst verwend met een stofzuiger of 
wasmachine, die velen in die tijd niet bezaten. Wij als kinderen deelden 
ook mee in de vreugde. Elke thuiskomst kreeg ik een mecanodoos, 
anders onmogelijk in onze huishouding. In het dorp waren wij de eersten 
die een spijkerbroek droegen, die namen mijn broers mee uit Kaapstad, 
die waren hier toen niet te krijgen. 
Als de heren uitgefeest waren, begon het werk bij de boer alweer. 
Sommigen hadden bij thuiskomst gezegd: ‘Ik ga nooit weer mee.’ Het 
was zwaar werk en soms maakten ze hele lange dagen, maar in het 
najaar gingen ze toch weer mee. Nou ja, sommigen moesten een reis 
overslaan omdat ze eerst nog hun dienstplicht moesten vervullen. 
Toch heeft het op die jongens van 18 jaar een grote indruk gemaakt; nu 
ze omtrent 80 jaar zijn, hoor je de verhalen over de Willem Barendsz nog 
steeds. 

Geert Cuperus 
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Nieuws van Peuterspeelzaal " De Bernejister" uit Oosternijkerk. 
 
2020 is alweer 3 maanden oud maar zoals beloofd in de vorige Skille 
blikken we eerst nog even terug naar de spannendste tijd van het jaar. 
Lang verwacht en ook op 5 december weer op de Bernejister 
aangekomen, Sinterklaas en twee van zijn pieten. Voorafgaand aan deze 
bijzondere dag hebben alle peuters het pietendiploma gehaald!  
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De ochtend van 5 december kwam Sinterklaas met zijn pieten op school 
aan in de tractor! 
 
 
Daarna kwam Sinterklaas samen met zijn 
pieten op bezoek in ons lokaal! Hartstikke 
spannend maar ook enorm gezellig! Een 
aantal peuters durfden zelf even op schoot bij 
de Sint!  
Naast heel veel pepernoten kregen alle 
peuters een mooi cadeau.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Met de kerst in aantocht hebben heel veel peuters met hun ouders 
meegedaan aan de kerstkuier van de Wrâldwizer, dit was een groot 
succes!  
 
Het nieuwe jaar zijn we rustig begonnen met lekker spelen, als het een 
beetje kan het liefste buiten en anders is er binnen ook volop vertier; 
spelletjes spelen, met sneeuw (scheerschuim) kliederen, boekjes lezen 
en nog veel meer! 
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Tsjerke yn de eftertû n              

Sa no en dan komme der oantinkens oan pake en beppe by my nei 
boppe. In jierdei, in stjerdei mar soms ek as ik wat rûk. Terpentine en 
ferve, it kin my hielendal werombringe nei de tiid dat ik útfanhûze by pake 
en beppe. De skilderswinkel de kwasten yn de amers, de ljedders ûnder 
de ferve-spatten. De touter dy't yn dy winkel hong en dêr't we al touterjend 
ferskes songen. Poupee de cire poupee de son. Ik snapte neat fan it 
Frânsk mar it wie op de 
radio, en sa'n moaie 
melody.  Ik wie sân. Pake 
en beppe hiene ek in 
alkoof. In lúkse bedstee 
mei in lytse romte derfoar. 
Wat in sillichheid om dêr 
ûnderstoppe te wurden 
troch beppe. De 
dimmene  lûden yn de 
keamer opheine en je sa 
hearlik feilich en 
ûnbesoarge fiele. By pake en beppe boppe op de sliepkeamer koene we 
troch de ruten yn de grifformearde tsjerke sjen. It moaiste wie fansels op 
snein, seachst dan yn in folle tsjerke. Thús moast ik twa kear hinne mar 
by beppe mocht ik soms útsliepe, krige ik cake foar moarnsiten en waard 
ik wekker fluite troch de kanarje. De tsjerke stie by pake en beppe yn de 
eftertún. Alteast de saneamde 'nije ein' fan tsjerke. Yn de oarloch wie der 
in stik oanboud omdat it gebou te lyts waard. De tún wie dêrtroch aardich 
ynkoarte en it útsicht raar bedoarn. Mar ja pake wie hússkilder, hie 
klanten en doarst net heal nee te sizzen. Beppe stoar yn 1988 en pake 
yn 1997. Se leine op de dei fan begraffenis foar de lêste kear yn harren 
eigen eftertún. No binne we 2020 en de tsjerke wurdt ferkocht. De nije 
ein is tenein. Eartiids boud foar in te koart oan plakken no fan de hân dien 
om in tekoart oan minsken. De kosten wurde te heech, de tsjerke te leech. 
It binne stiennen mar wol mei histoarje. In hillige histoarje. It tij is 
ûnkearber. Miskien wurdt de tsjerke wer tún mar de gesangen 
 
Dizze kolom is earder pleatst yn de Geandewei en is skreauwn troch 
Tettie Stiemsma-Walda út Ljussens.   
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Ropta Boys 

 
 
 
 
Ropta Boys is, net als vele andere verenigingen, altijd in beweging. Niet 
alleen op voetbalgebied, maar ook organisatorisch, dat blijkt wel weer als 
je nagaat wat er in de eerste helft van seizoen 2019-2020 alweer 
voorbijgekomen is.  
Het begint al met het indelen en inschrijven van de teams. In het seizoen 
2019-2020 heeft Ropta Boys 17 teams ingeschreven, namelijk: 2 
senioren elftallen, Ropta Boys 3 zevental, een 45+ heren zevental, een 
35+ heren zevental, een dames zevental, 8 jongensteams en 3 
meisjesteams.  
De Technische Commissie houdt zich met de indeling van de 
seniorenteams bezig terwijl het jeugdbestuur alles rondom de jeugd 
indeelt. Bij die teams moeten leiders en trainers gezocht worden. Ook 
moeten er op de speeldagen scheidsrechters komen. Met de indeling van 
de jeugdteams houdt het jeugdbestuur zich voornamelijk mee bezig en 
elk jaar slagen ze er weer in om dit rond te krijgen. Ook de kantine draait 
op vrijwilligers. En ook hier is het niet altijd makkelijk om mensen te 
vinden. Bijvoorbeeld bij de ingelaste wedstrijden, maar tot nu toe heeft 
iedereen koffie gekregen met dank aan de kantinecommissie. 
In augustus werd er weer “kick-off day” gehouden. Door vele (jeugd) 
leden, ouders en vrijwilligers is alles schoongemaakt en opgeruimd zodat 
we schoon en opgeruimd aan het nieuwe seizoen konen beginnen. ’s 
Avonds was er een wedstrijd tussen Ropta Boys 1 en een all-stars team 
waarbij een aantal spelers afscheid namen. 
In het seizoen 2019/2020 is Ropta Boys de samenwerking aangegaan 
met Intersport Dokkum. Op de site van Ropta Boys staat onder 
“webshop” meer informatie over deze samenwerking. De producten 
kunnen snel geleverd worden en eventueel bedrukt met naam, afgehaald 
worden bij Intersport Dokkum.  
In oktober zijn er weer veel loten verkocht voor de grote clubactie terwijl 
er in november weer de zo langzamerhand bekende aardappelactie was.    
Aan het einde van 2019 konden we drie najaars kampioenen noteren. De 
Meisjes MO-19 werden kampioen, zij mogen het nu in de 1e klasse 



38 

 

proberen. Het Dames 7tal en de Heren 45+ zijn ook najaarskampioen 
geworden. Het dames 7tal werd met overmacht kampioen terwijl de 45+ 
het spannend hield en pas de benodigde punten in de laatste wedstrijd 
pakte. Ons 1e elftal heeft het moeilijk in de 3e klasse en zal in het voorjaar 
nog een aantal punten moeten binnenhalen om in deze klasse te blijven. 
Het 2e elftal zit vrij hoog ingedeeld en dat blijkt ook aan de stand want ze 
staan troosteloos onderaan. Het 3e elftal is een 7tal geworden en speelt 
hun wedstrijden buiten de KNVB om tegen teams die ook te weinig 
spelers hebben om een elftal te vormen.  
Antje Allema is de nieuwe “stukjesschrijver” is voor de krant en diverse 
sites. Antje volgt Jan Torensma op die jarenlang voor Ropta Boys 
correspondent is geweest.  
De laatste zaterdag van het jaar werd het snerttoernooi gehouden waarbij 
er ’s ochtends door de jeugd werd gestreden terwijl de senioren in de 
middag hun kunsten konden vertonen. Een week later was er alweer 
actie want de crossloop stond als eerste van het jaar op de agenda. De 
commissie had in de ochtend een crossloop voor de jeugd uitgezet en in 
de middag voor de senioren in verschillende klassen. Ook gingen ’s 
middags de wandelaars los met een tocht van ongeveer 12 kilometer via 
Bollingwier naar Wierum, bij de zeedijk langs en via de Nes weer naar de 
kantine. De algehele winnaar werd net als vorig jaar Gerwin Haaksma.  
Last but not least is de Technische Commissie samen met hoofdtrainer 
David Elmendorp en keepertrainer Klaas de Boer overeengekomen de 
samenwerking een jaar te verlengen! 
 
Voor de laatste nieuwtjes kunnen jullie op de website van Ropta Boys 
www.roptaboys.nl terecht en op onze facebookpagina.  
RS 
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KF De Trije Doarpen 

 
 
 
 
Een uitnodiging van de dorpskrant om een stukje te schrijven over  
kaatsvereniging de Trije Doarpen. Met grote zorgen denk ik aan het komende 
kaatsseizoen. Het teruglopende aantal leden, leden die liever naar andere 
dorpen gaan te kaatsen omdat het veld daar “smûker” is. Te weinig tijd, geen 
zin, noem maar op. Iedereen heeft het druk, maar als je lid (of je kind) bent van 
een vereniging, schept toch ook enige verplichtingen.  
Even helpen met perk leggen, een handje helpen tijdens de wedstrijden bij de 
jeugd of een paar uurtjes in de kantine staan, het veld weer opruimen. Als je als 
vereniging lid bent van de Knkb, schept dit ook verplichtingen. Er moet een Knkb 
wedstrijd georganiseerd worden, waarbij lijnrechters nodig zijn. Tijdens de 
federatiewedstrijden moet er in elk veld iemand staan om de kinderen te 
begeleiden. Op dit moment komt bijna alles op het bestuur aan, enkele 
uitzonderingen(ouders) daargelaten, om dit in goede banen te leidden.  
Een hele organisatie als je dit zo leest, om dan nog maar niet over de vrije tijd te 
spreken die erin gaat zitten. Op dit moment zijn er nog maar 4 bestuursleden 
waarvan 1, na jarenlang in het bestuur te hebben gezeten, afscheid gaat nemen 
tijdens de aankomende ledenvergadering. Dan zijn er nog maar 3……. 2 Van 
deze bestuursleden hebben inmiddels ook te kennen gegeven dat hun laatste 
seizoen in is gegaan, het enthousiasme is niet meer op te brengen. Vele mensen 
zijn gevraagd om zitting te nemen in het bestuur, persoonlijk en via oproepen op 
social media, maar ieder heeft zijn eigen redenen om dit niet te doen. Wij weten 
inmiddels niet meer wie we moeten benaderen…… 
Voor aankomend seizoen hebben we Boele weer bereid gevonden om de 
kaatstrainingen te geven. Ook Aljantine, die haar trainersdiploma heeft behaald, 
zal training gaan geven. Hoe dit vorm wordt gegeven, zal later bepaald worden. 
Wij zijn erg blij met deze twee enthousiaste trainers. Volg onze facebook site of 
www.kfdetrijedoarpen voor meer informatie. Hier komen de data van het begin 
van de trainingen en de aanmeldprocedure binnenkort op staan. Ook de datum 
van de ledenvergadering zal hier binnenkort op vermeld staan.  
Daarom langs deze weg nog eenmaal een dringende oproep aan mensen 
om het bestuur te komen versterken, anders zal dit het laatste seizoen zijn 
dat Kv de Trije Doarpen bestaat en zal de stekker er aan het einde van het 
seizoen helaas uit worden getrokken. 
 
 

http://www.kfdetrijedoarpen/
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!Belangrijk bericht voor alle dorpsgenoten! 
 

De oud papier container 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Brassband UDI verzorgt al sinds jaar en dag de inzameling van het oud 
papier in Oosternijkerk. Erg blij zijn wij met de vaste plaats van de container 
op het terrein van de familie Koudenburg. Eens in de twee weken op 
zaterdagochtend van 10.00 – 11.00 uur treft u enkele muzikanten aan bij de 
container om u eventueel te helpen met het oud papier. 
De opbrengsten van het oud papier worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld de 
opleiding van muzikanten of het onderhouden van het instrumentarium. De 
opbrengsten van het oud papier zijn dus van groot belang. 

 
Er zijn de afgelopen periode meerdere malen ongeregeldheden geweest 
bij de container waar zowel de familie Koudenburg als de bewoners van 
de omliggende huizen hinder van hebben gehad. 
Wij willen u graag de mogelijkheid bieden de gehele week papier in te 
leveren maar om te voorkomen dat er weer ongeregeldheden zijn 
hieronder de regels omtrent de container op een rijtje. 
Wij vragen van u het volgende: 
- Uw oud papier graag zo ver mogelijk achter in de container en 
stapelen om zoveel mogelijk papier in een container kwijt te kunnen. 
- Uw oud papier IN de container, wanneer deze vol is neemt u dit 
weer mee naar huis en zet u dit NIET buiten de container. 

- Wanneer u een volle container aantreft mag u dit doorgeven aan 
Sanne Faber: 06 22676016, er wordt dan z.s.m. een nieuwe container 
geregeld. 
- In het voorjaar wordt er bij de familie Koudenburg een afsluitbaar 
hek geplaatst, dit hek is van ma t/m za dagelijks geopend  
- van 7.00uur – 19.00uur. 
Namens Brassband UDI alvast bedankt voor uw medewerking! 
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60 jarig jubileum gymnastiekvereniging S.S.S. Oosternijkerk 
Op woensdag 8 januari vierden wij het jubileum van de 
gymnastiekvereniging. De hele middag werd er in de groepen gestreden 
om de titel ‘de gymtoppers van het jaar’ 
Er was een krachthonk, ballenhonk, snelheidshonk en een rusthonk.  
Elk honk bestond uit 3 onderdelen waarbij punten gescoord konden 
worden. Het was de bedoeling dat de onderdelen in tweetallen werden 
uitgevoerd. 
Bij het rusthonk was koffie/thee en ranja met wat lekkers. 
Ook kon je hier een selfie maken met je vader/moeder of pake/beppe. 
Want ook zij waren van harte welkom om een kijkje te nemen en mee te 
doen met de spelletjes.  
Het was een drukbezochte middag, waar hard werd gestreden! 
Als herinnering aan het jubileum kregen alle leden een leuke gymtas, met 
groepsfoto en wat lekkers. 
Wij, als bestuur van de gymnastiekvereniging, kijken terug op een 
geslaagde middag! 
 
Ook willen wij het dorpshuis bedanken voor het beschikbaar stellen van 
de koffie, thee en ranja. 
 
Een sportieve groet namens, 
het bestuur van gymnastiekvereniging S.S.S. 

 Voorzitter:  Jolanda Hoogterp 06-51547376  
 Secretaresse: Aukje Weidenaar 0519-720306 
 Penningmeester: Anneke Hoekstra 0642131590                 
 Bestuurslid: Maaike Brouwer 0519-720282 
  Bestuurslid:  Annemarie de Vries 0519-250151 

 

Een sportieve groet namens, 
het bestuur van gymnastiekvereniging S.S.S. 
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DE SOPSLEEF 

Power to the pieper 
 
In lêste resept fan my, mei fansels, jirpels! 
Mar earst noch in oar resept, no ja, eins is it sa maklik dat it net iens echt 
in resept is.  
Pakjes en zakjes, hartstikke leuk. Mar ik brûk se net in protte. Foar iets 
nijs of iets oars as oars op tafel is it fansels hiel handich. En it is faaks 
gau klear, ideaal. Mar ik fyn it dan wer in leuke útdaging om op ’e strún 
te gean nei itselde gerjocht, mar dan sûnder de Honig, Knorr of soksewat.  
Ek by ús stean wraps, nasi of in pasta op it menu. Dêr brûk ik dan myn 
eigen krûdemiks foar. Hjirby de ingrediïnten foar in krûdemengsel dat ik 
brûk foar de nasi: 

• ½ theelepel cayennepeper 
• 2 theepels gemberpoeder 
• 2 theelepels korianderpoeder  
• 2 theelepels komijnpoeder  
• 1 theelepel kurkuma  
• 1 theelepel kerrie 
• 2 theelepels knoflookpoeder 

Alle yngrediïnten yn in skaaltsje skeppe, trochelkoar minge en klear. By 
it meitsjen fan de nasi kinst sels witte hoe ‘pittich’ of ‘krûdich’ atst de nasi 
makkest.  

Ditselde krûdemingsel brûk ik ek gauris yn in ovenskotel. Hjirûnder it 
resept fan in ovenskotel mei snijbeantsjes: 
Yngrediïnten (foar 4 persoanen): 

- 800 gr. krommige jirpels (foar de puree, ik brûk altyd Bildtstar) 
- Klontsje bûter 
- Molke (sa’n 150-200 ml.) 
- Nútmuskaat en piper 
- 500 gram rundergehak 
- 1 sipel 
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- 1 teantsje knyflok 
- 800 gr. snijbeantsjes (yn stikjes fan 1-1½ sm)  
- Eigenmakke nasi-krûdemengsel 
- raspe tsiis 

Skyl de Bildstar en snij de grutste jirpels eventueel troch de midden. 
Opsette mei in laachje wetter. At de jirpels op it fjoer stean, kin it gehak 
rult wurde yn in grutte briedpanne (of wok mei deksel). It gehak kin sûnder 
fet yn de panne, d’r komt geandewei it rullen wol fet en focht fanôf. At it 
gehak heal gear is kin d’r in snijde sipel by en dêrnei de knyflok (efkes 
útperse). At de sipel en knyflok goed troch it gehak mengt is, kin it 
krûdemengsel d’r by. Ungefear 1 teeleppel per persoan, mar tuskentroch 
efkes priuwe is in goed idee! At it krûdemengsel ek goed troch it gehakt 
mengt is, kinne de snijbeantsjes d’r by. Skep de beantsjes goed troch it 
gehakmengsel. No de deksel op de panne en sa no en dan omskeppe. 
Nei sa’n 10 minuten binne de snijbeantsjes ‘beetgaar’.  
It gehakt/snijbeantsje mengsel kin no yn in grutte ovenskaal skept wurde.  
Nei sa’n 25 minuten binne de Bildtstar gear. It eventuele lêste wetter 
ôfjitte en de panne werom op it fjoer. No de molke d’r by yn jitte. At de 
molke siert, kin de panne fan it fjoer. In klontsje bûter d’r by, nútmuskaat 
en wat piper en de jirpels stampe oant in smeuïge puree. At dit alles goed 
mengt is, kinst de puree oer it gehakt/snijbeantsje mengsel ferdele. As 
lêste in laachje raspe tsiis oer de ovenskaal en dan de oven yn! 
De ovenskotel is nei sa’n 30 minuten (oven op 180°C) klear.  

Noch wat fariaasjetips: 

- plakjes champignons en/of stikjes paprika by it gehaktmengsel 
(tagelyk mei de snijbeantsjes) 

- yn plak fan snijbeantsjes is dizze ovenskotel ek lekker mei 
spitskoal 

Lekker ite!! 

Aaltsje 
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Uitvaartvereniging de Laatste Eer  

 
 
 
 
 
Verslag ledenvergadering uitvaartvereniging ‘de Laatste Eer’  
Op 17 februari jl. was er weer de jaarlijkse ledenvergadering van 
uitvaartvereniging ‘de Laatste Eer’. Deze keer niet zoals gewoonlijk in de 
Terp, maar dit jaar op uitnodiging van het Crematorium en 
Uitvaartcentrum Noordoost Fryslân in Dokkum. Er was dit jaar een 
duidelijk grotere opkomst dan wat we de laatste jaren gewend waren. Dit 
had waarschijnlijk alles te maken met de rondleiding welke we hier 
zouden krijgen. Nadat we allen waren voorzien van koffie en thee, 
werden we welkom geheten door onze voorzitter Benno Holwerda en dhr. 
Rein Zijlstra, medewerker van het crematorium.  
 
Halverwege de vergadering vond er een kleine pauze plaats waarna dhr. 
Zijlstra ons meenam op een boeiende en interessante rondgang door het 
gebouw. We mochten overal een kijkje nemen. Als eerst de 
opbaarkamers en de huiselijk ingerichte familiekamers waar familieleden 
zich even kunnen terugtrekken. Vervolgens door naar de ruimte voor de 
afscheidsdienst en tot slot het crematoriumgedeelte. Hier werd ons 
uitgelegd hoe dit proces van begin tot eind heel precies en nauwkeurig in 
zijn werk gaat en welke mogelijkheden er zijn voor het bewaren of 
uitstrooien van de as.  
 
Tijdens deze rondleiding werd ons ook het bestaan van het Dr. C.J. 
Vaillantfonds toegelicht, waar het crematorium in Dokkum ook aan 
meewerkt. Niemand van de aanwezigen wist van het bestaan van dit 
fonds. Dit fonds heeft zijn naam te danken aan Dr. Vaillant. Hij was als 
arts in 1874 een van de oprichters van de Vereeniging voor Facultatieve 
Lijkverbranding (thans Koninklijke Vereniging voor Facultatieve 
Crematie). Hij was voorstander van crematie vanwege de hygiëne, de 
piëteit en vooral vanwege het vrijheidsbeginsel. Op 27 maart 1914 
overlijdt Dr. Vaillant te Schiedam en op 1 april 1914 wordt hij als eerste 
persoon in Nederland gecremeerd, dit is ook de reden dat zijn naam 
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gekoppeld is aan het fonds. Het fonds is in 1997 opgericht door de 
Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) met onderstaande 
gedachte. 
 
Bij een crematie blijven, naast de as van de overledene, ook metalen 
achter. Deze zijn bestand tegen de hoge temperaturen en als zodanig 
ook duidelijk herkenbaar. Het betreft hier vooral de hoogwaardige 
materialen die worden gebruikt voor kunstgewrichten en andere 
chirurgische materialen. Juist omdat deze materialen hoogwaardig zijn, 
zijn ze in de regel ook kostbaar. Nadat de hoogwaardige metalen uit de 
crematie-as zijn verwijderd, worden deze in het crematorium bewaard. 
Gespecialiseerde bedrijven verzamelen ze en dragen vervolgens zorg 
voor de recycling van de basismaterialen. Deze worden gebruikt als 
grondstof voor verschillende industrieën, zoals bijvoorbeeld de 
vliegtuigbouw. Ook edelmetalen, zoals bijvoorbeeld goud, worden soms 
in de as aangetroffen. De opbrengsten hiervan worden gestort in het Dr. 
C.J. Vaillantfonds – het Goede Doelen Fonds van de LVC – dat hiermee 
sinds 1997 veel goede doelen en waardevolle initiatieven ondersteunt, 
waaronder bijvoorbeeld het Koningin Wilhelminafonds, Stichting De 
Opkikker, Villa Pardoes, KNGF Geleidehonden en verschillende 
hospices.  
 
Kort samengevat: een hele leerzame en interessante rondleiding, 
waarvoor dank aan dhr. Zijlstra.  
Na het afsluiten van dit officiële gedeelte was er nog een kleine nazit. Als 
bestuur en medewerkers van onze vereniging vonden we het erg fijn dat 
we hier deze avond aanwezig mochten zijn.  
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PAADWIZER 

 
Doarpsbelang D. Holwerda 242212 

Groencommissie C. Miedema 571173 

Doarpshûs De Terp  A. Beeksma 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 

Antje Allema 
s.allema@knid.nl 

242243 

De Bûnte Flinters N. Wagenaar-Iedema 241777 

Ropta Boys J.A. Wijma 241574 

OCO  P. Hoogland 241284 

Oars Aktyf H. Dijkstra 242085 

Dartclub Easternijtsjerk Siemen Weidenaar 06-18150569 

De Laatste Eer G. Post-de Boer 06-50855011 en 
0519-241816 

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 

 
 

In verband met het Coronavirus zijn de aangekondigde activiteiten 
in deze Doarpsskille allemaal onder voorbehoud. 
 
April 
4 Oud papier naar de container aan De Lyts Ein 
18  Oud papier naar de container aan De Lyts Ein 
23 Oars Aktyf 
27 Koningsdag 
 
Mei 
2 Oud papier naar de container aan De Lyts Ein 
4 Dodenherdenking 
5 Bevrijdingsdag 
16 Oud papier naar de container aan De Lyts Ein 
30 Oud papier naar de container aan De Lyts Ein 
 
Juni 
1 Kopij inleveren Doarpsskille 193 
3 Redactievergadering 
13 Oud papier naar de container aan De Lyts Ein 
27 Oud papier naar de container aan De Lyts Ein 
27 Doarpsskille 193 verschijnt 
 
 
 


