
1 

 

 
- Canon over Gunnar Daan 

- Verslag van de viswedstrijd 

- Ropta Boys neemt “afscheid” van een 

clubicoon 

- Opening van een nieuwe winkel 

- Mei elkoar warber 

- KF De Trije Doarpen boekt succes! 

 

 

 

 

                  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Redaksje: 
 

Baudy Cuperus-Sijtsma 
De Dobbe 7 
Tel. 242048 

baudycuperus@knid.nl 
 

Maria Schweitzer 
De Dobbe 13 

Tel. 06-44121160 
maria.schweitzer@schweitz.net 

 
Tineke Slager–Groenewoud 

(Lay-out) 
De Lyts Ein 2 
Tel. 242020 

doarpsskille@hotmail.com 
 

Anneke Weidenaar-Bergema 
(Boargerlike Stân) 

Langgrousterwei 23 
Tel. 242148 

annekebergema@hotmail.com 
 

Geert van Wieren 
Lou Sanen 1 
Tel. 346683 

gmvanwieren@hetnet.nl 
 
 

Bankrek. nr. 
NL32 RABO 03461.40.293 

 
 
 

 
 

 

 
Septimber                   198              Nûmer 3/2021 

41e jiergong 

Yn dizze skille: 

 
Foar jim leit dan alwer de tredde Skille fan 
dit jier. We sitte no yn ‘e neisimmer. In 
neisimmer mei echt ‘neisimmerwaar’. 
Hearlik, kin we noch even genietsje fan 
sinne en waarmte. Doe’t wy fuort wienen yn 
ús fakânsje like it wol as hienen wy net 
allinnich ús fytsen meinaam, mar ek 
reinbuien. Sadree wy fan doel wienen om 
te fytsen hongen der wolken yn ‘e loft. 
Seagen we op de buienradar dan dreaunen 
allinnich oer it stikje Nederlân wêr’t wy 
sieten wolken, yn de rest fan it lân gjin 
wolkje te sjen, dêr wie it droech 

Fan de redaksje 
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Dan mar mei auto en fytsen nei droech gebiet. Wat tinkst, wienen we goed 
en wol op ‘e fyts begaan it dêr te reinen. Op ’t lêst ha we it mar opjûn en 
bin op hûs oan gien. Sorry Nijtsjerk, tocht ik, wy komme der oan…. Hawar 
net seure (it wie ek wol ris droech hear) it wie al moai dat we folle mear 
koenen as yn it jier dat achter ús leit. Wy koenen en kinne wer op in 
terraske sitte as we wolle en in winkel kinst wer yn sûnder al te folle 
gedoch. De wrâld giet wer iepen gelokkich. Dat kinst ek yn ús doarp 
fernimme. Wy ha tenminste tiisdeis wer in dochter oan tafel mei it jûnsiten, 
wat betsjut dat UDI wer los is. It koar is ek wer los ha ik heart, de bern 
gean wer hiele wiken nei skoalle en it doarpshûs is wer iepen…. 
Stadichoan liket it wer in bytsje ‘normaal’ te wurden. Dêr kin we bliid om 
wêze, we ha lang genôch thús sitten. Fansels moatte we ús noch yn acht 
nimme, mar it begjin is der. Jim kinne yn dizze Skille lêze wat der allegear 
wer mooglik is en wat de plannen bin fan de ferskate ferieningen, De Terp, 
it Doarpsbelang ensfh. Mar gau los soe ik sizze. 
                                awb 
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Dû mny's tinzen 

 
 
 
 
 
 

 

De gedachte 
dat we 

eenmaal 
allemaal in 
vrede met 

elkaar zullen 
samenleven, 
strekt ons 
eerder tot 

troost dan dat 
het ons 

aanspoort dit 
te realiseren. 
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We binne los!  
Verhalenavond 2021 komt eraan! 
 
De eerste fanatieke vertellers hebben zich al aangemeld via de site. Zo zijn 
er verhalen te horen in Wetsens, Dokkum, op Ameland, Niawier en in 
Easterlittens. Een verhaal over ‘De taal van Camino de Santiago, de leafde 
foar de natoer en ook een verhaal in het Brabants. De laatste is een 
verteller van de vertelgroep Ameland Vertel!, dit is een groep die met 
meerdere vertellers deelnemen aan Verhalenavond.  
 
‘Steeds vaker krijgen we aanmeldingen van vertel-groepen die soms zelfs 
ontstaan zijn vanuit eerdere edities van Verhalenavond. Maar ook van 
dorpen die meedoen met een route door het dorp met verschillende 
vertellers op diverse plaatsen. Naast het feit dat het geweldig is dat dit soort 
initiatieven ontstaan is het ook voor het publiek erg leuk om een dorp op 
een nieuwe manier te leren kennen. Je gaat met hele andere ogen kijken 
naar een dorp en ook krijg je op een nieuwe manier contact met 
dorpsbewoners. Verhalenavond is dan ook zoveel meer dan alleen het 
vertellen van een verhaal of er naar luisteren’ aldus een trotse Janneke de 
Haan die artistiek leider is van het project.  
 
In de aanloop naar Verhalenavond worden, verspreid door Fryslân, een 
vijftal inspiratiesessies voor vertellers georganiseerd waarop vertellers aan 
hun verhaal kunnen werken en tips krijgen van Jos Thie over hoe je een 
verhaal vertelt. 
 
Pier21 produceert, in samenwerking met Solidair Friesland en Kleurrijk 
Fryslân, de nieuwe editie van Verhalenavond op 26 november 2021. ‘We 
zijn ontzettend blij met deze samenwerking temeer in het kader van het 
thema van dit jaar. We hopen dat er deze editie extra veel andere talen te 
horen zullen zijn tijdens Verhalenavond. Dus naast Nederlands, Fries, Bildts 
misschien ook wel Afghaans, Turks en Chinees, om maar een paar 
voorbeelden te noemen’ zo zegt David Lelieveld Creatief producent van 
Pier21. 
 
Vertellers kunnen zich aanmelden via verhalenavond.nl waar de verhalen 
terug te vinden zijn op een kaart. Zo kunnen bezoekers die op 26 november 
naar Verhalenavond toe willen makkelijk een route uitstippelen.  

 

http://verhalenavond.nl/
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Viswedstrijd Bollingawier 

 
Wat een avondje dorpshuis wel niet kan brengen. Zaterdag 28 augustus 
jl. kwam Johan Dijkstra bij mij in het dorpshuis, hij had een idee over een 
viswedstrijd en of wij daar als Dorpsbelang aan mee wilden werken. 
Het idee werd voorgelegd aan het Dorpsbelang en er werd enthousiast 
gereageerd. 
De maandag daarop werd er met Johan direct een datum gepland. 4 
september. Misschien iets te kort dag, maar het weer leek mooi te worden 
dus met z’n allen de schouders eronder om te zorgen dat alles op tijd 
geregeld werd. Er werd een flyer gemaakt door Jelle Wagenaar.   
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We mochten gebruik maken van het weiland van Gerrit Brouwer, waarvoor 
dank. Een partytent werd geregeld met een hapje en een drankje en voor 
de kinderen een springkussen van Pieter Hoogland.  
 
Uiteindelijk waren er 33 
opgaves van jong tot oud. Het 
was prachtig weer. 14:00 uur 
werd het startsein gegeven en 
iedereen begon enthousiast en 
vol goede moed aan de 
viswedstrijd. De één had meer 
geluk dan de ander.  
Sommige haalden de ene na de 
andere vis binnen, terwijl de 
buurman helemaal niks ving. 
Om 16:30 uur was het tijd om de balans op te maken. Wie had in totaal 
de meeste centimeters vis gevangen? 
 
1ste prijs Rein Pieter Kooistra was de duidelijke winnaar met een totaal van 
3385 cm aan vis. 
2de prijs Sylvia Zwerver met 1670 cm 
3de prijs Gerwin Sneijder met 83 cm 
4de prijs Hidde Jongeling met 76,5 cm 
5de prijs Menno v.d. Zee met 74 cm 
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De prijs voor de langste vis ging naar Gerwin Sneijder met een mooie vis 
van 25cm lang. 
 
De prijswinnaars kregen een 
tegoedbon in te wisselen bij 
Piet en Saakje de Boer. Het 
was een zeer geslaagde 
vismiddag en deze activiteit 
is zeker voor herhaling 
vatbaar.  
Alle deelnemers en 
organisatie bedankt en tot 
volgend jaar! 
 
Marcel 
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Wanneer:   
Vanaf donderdag 23 september wekelijks vanuit het Koetshûs.  
 
Voor wie:   
Ouderen en chronisch zieken met of zonder rollator, ook 
rolstoelgebruikers kunnen meedoen! 
 
Het is een rustige wandeling van ongeveer een uur met halverwege een 
pauze. We beginnen om 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur.  
Na de wandeling kunnen we even napraten met een kop koffie of thee in 
het Koetshûs. 
 
Omdat bewegen ons gezond houdt én het gezellig is om samen te doen, 
willen we graag “Mei elkoar ûnderweis”.  
 
We hopen weer op uw deelname! 
 
Team Buurtzorg Dongeradeel 
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Jeû de Boûles 

Wij kregen vanuit het dorp zo nu en dan wel 
eens de vraag of er ook (weer) eens wat 
gedaan kon worden met de jeu de boules 
baan aan de Doktersfiif. De laatste officiële wedstrijd voor het hele dorp 
was in juli 2011, dus alweer een hele tijd geleden. En het was ook alweer 
enkele jaren terug dat de buurtvereniging Langgrou/De Terp van de baan 
gebruik maakte. Maar daarna bleef de baan onberoerd. Eigenlijk zonde, 
want door toedoen van Albert Meinsma, lag de baan er picobello bij. Met 
dat gegeven en het feit dat door corona veel binnen activiteiten niet meer 
mogelijk waren hebben wij actie ondernomen om weer te gaan jeu-de-
boulen. De buurten werden aangeschreven en er was contact met de 
volleybalvereniging en de leden van het koersbal.  
 

Het resultaat was 
een mooi ploegje van 
ruim 12 personen, 
die met hulp en 
kennis van Jen 
Sjoerdsma en Karin 
Schuurman de ballen 
weer lieten rollen aan 
de Doktersfiif. Ook 
was er tijd voor een 
bakje koffie met een 
koekje en werden de 
laatste nieuwtjes uit 
het dorp onder 
zonnige 
omstandigheden uitgewisseld. Twee spelmiddagen mocht ik, als 
bestuurslid van het Dorpsbelang, meemaken en daarna werd afgesproken 
dat men het op eigen initiatief door zou gaan zetten. Dus als het weer 
meewerkt, zal er waarschijnlijk tot ver in de herfst reuring zijn bij de jeu de 
boules baan aan de Doktersfiif. En laat dat nou precies de bedoeling zijn 
geweest!       
JannekeThemmen. 
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Bericht van de Canoncommissie Oosternijkerk 
 
De Canoncommissie van Oosternijkerk is nog steeds niet bijeengeweest 
sinds het begin van de Corona-tijd. Er zijn daarom ook geen nieuwe 
vensters in onze dorpscanon geplaatst, het zijn er nog steeds 17. Het is 
wel de bedoeling om de komende tijd nieuwe vensters te plaatsen want er 
zijn onderwerpen genoeg voor handen: we hebben een lijst met 33 
onderwerpen opgesteld. Mocht u zelf nog een geschikt onderwerp voor 
een venster weten, dan houdt de commissie zich aanbevolen. 
De geplaatste verhalen zijn te vinden op www.dorpscanon.nl. Deze 
webside is geheel vernieuwd en echt de moeite waard om eens te 
bezoeken! 
Gelukkig zijn er wel (niet eerder in De Doarpsskille geplaatste) verhalen 
beschikbaar en daarom plaatst de commissie (bestaande uit: Lobetje 
Swijgman, Annie Bremer, Geart Cuperus en Reinder Tolsma) ook nu weer 
een verhaal in onze dorpskrant, het betreft het venster over de persoon 
van architect Gunnar Daan. 
 
 
Gunnar Daan – Nederlands architect en beeldend kunstenaar 
 
Gunnar werd geboren op 15 maart 1939 in het Limburgse Plasmolen en 
vestigde zich in de jaren ’70 in Oosternijkerk. Hij vertelt in interviews dat 
zijn fascinatie voor architectuur terugvoert naar zijn ouderlijk huis, een 
sleets bessensapkleurig Palladiaans buitenhuis op een heuvel in een 
Engelse landschapstuin.  
In een lijst van door hem uitgevoerde werken zien we een restauratie van 
een steenoven-woonhuis in 1972 als eerste werk staan in Nieuwerkerk 
aan de IJssel. Andere ontwerpen op zijn naam zijn o.a.: Crystalic in 
Leeuwarden, het Carillon in Drachten, gemeentehuizen in Dokkum en 
Zuidhorn, de uitbreiding van het Fries Museum en het Aquaverium bij 

http://www.dorpscanon.nl/
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Grou. Maar hij tekende vooral woonhuizen. Hij maakte ontwerpen 
passend in de omgeving, zodat er oog kwam voor die omgeving die 
opwaardering verdiende. 
In Oosternijkerk gaf Gunnar Daan april 1995 een voorzet voor een 
opwaardering van de kern van het dorp. Met een presentatie op de Expo 
in 1996 werden zijn ideeën getoond en ideeën en reacties van 
dorpsbewoners werden geschreven in een commentaarboek. Gunnar zag 
dat individuele bewoners hun best deden hun huis en hof zo goed mogelijk 
te tonen, maar de openbare ruimte lag er haveloos en onverzorgd bij. Het 
plan “Nijsgjirrich nei in Oosternijkerk” was een aanzet tot discussie en 
ontwikkeling. Er werd gelet op historie, karakter van het dorp, beleving, 
gebruik, maar ook veiligheid speelde een rol. Gunnar gaf delen van het 
dorp beeldend weer als ‘de hal van het dorp’, ‘de groene landweg’ en ‘de 
woonkamer met amphitheatertrappen’. De prachtige schetsen van elk 
onderdeel van opwaardering maakten bijna iedereen enthousiast. Het 
plan vroeg om doorzettingsvermogen en volharding om het juiste 
karakteristieke materiaal te krijgen en de benodigde gelden, maar het 
lukte. Gunnar Daan zorgde ook, samen met Anne van Driesum voor de 
bonus op het project; de ‘dorpsbank’ van cortenstaal. Hij maakte verder 
een ontwerp voor en deelde zijn ideeën over De Fiver en de toegang tot 
Het Oogh. 
Gunnar Daan publiceerde verschillende werken; hij schreef in 2001 met 
Dieuwke van Ooij het boek ‘Een eigen aardig huis’, waarin ze laten zien 
en vertellen over het proces bij de bouw van twaalf eigenzinnige 
woningen. Huizen die elk op hun eigen manier iets zeggen over de 
opdrachtgevers. Soms in een woonwijk, op een boerenerf, een werkhuis 
en vakantiehuis. Maar altijd passend bij de bewoners, hun manier van 
leven en hun visie op de omgeving of de wereld. De architect die zich 
inleeft en verbeeldt. Als zijn beste project noemde hij Galerie / woonhuis 
Waalkens te Finsterwolde. 
Het Driemaandelijkse Tijdschrift voor architectuur wijdde een nummer aan 
Gunnar Daan in 1991. 
Zijn architectenbureau Gunnar Daan Architektuur was vanaf 1972 
gezeteld in Oosternijkerk en vanaf 2004 in Burdaard als GDA architecten. 
Gunnar Daan had landelijke bekendheid als architect, maar in de jaren 
negentig was hij ook hoogleraar aan de TU Delft. Hij was docent op de 
HTS Leeuwarden en op de Akademie van Bouwkunst te Groningen. 
Gunnar was tevens een gewaardeerd tekenaar. 
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Gunnar en Els Daan-van Brink begonnen op een woonschip in de buurt 
van Capelle aan de IJssel. Daarna woonden ze een aantal jaren met een 
broer en schoonzus op een boerderij in Morra Lioessens ‘Lyts Huistra 
State’. Grootvader Daan was gemeentesecretaris in Ternaard en sprak 
over “in gaadlik plakje”. 
Rond 1975 kwamen ze wonen op ‘Donia Sathe’ aan de Ropsterwei. 
Gunnar en Els Daan kregen vier kinderen.  
Gunnar was eigenzinnig en daardoor vernieuwend. “Hij hechtte meer aan 
waardering van zijn collega’s dan aan die van het publiek. Hij was een 
man van weinig woorden, maar met een bedachtzame, zelfverzekerde 
doortastendheid; een karaktereigenschap die een grote verscheidenheid 
aan werk opleverde.“ (Forum 35/3, Frank Wintermans 1991). 
 
Hij overleed op 30 oktober 2016 in Oosternijkerk op 77-jarige leeftijd. Het 
afscheid vond plaats in de boerderij aan de Ropsterwei op een wijze die 
paste bij zijn levensstijl en werk. 
 
Annie Bremer 

 
Tekening: De Woonkamer van Oosternijkerk, Gunnar Daan 
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Steunpunt Mantelzorg van Welzijn Het Bolwerk  
  
Mantelzorg is er in vele vormen. Van een paar weken op je 
partner ‘passen’ wanneer die zijn of haar been gebroken heeft, tot de complete 
dagelijkse verzorging van een ernstig ziek persoon.   
  
Ook in de regio Noordoost Friesland zijn veel mantelzorgers actief. De ervaringen 
van mantelzorgers zijn verschillend, maar wat veel mantelzorgers gemeen 
hebben is dat mantelzorg hen overkomt. ,,Je ziet jezelf niet direct als een 
mantelzorger.”. Het is heel vanzelfsprekend dat je zorgt voor je naaste, wanneer 
hem of haar iets overkomt. Maar wanneer je merkt dat de verhoudingen binnen 
een relatie uit balans raken, wanneer de één meer zorgt en de ander meer zorg 
ontvangt en dat voor langere tijd, dan kan het besef binnendringen dat je wel 
degelijk mantelzorger bent. Een valkuil van ’mantelzorgen’ is, dat je er heel 
langzaam in meegezogen wordt. Als mantelzorger is het erg belangrijk dat je ook 
zelf je ontspanning hebt. Al is het maar even onbezorgd de boodschappen doen 
terwijl je weet dat er iemand is die op je partner let. Want als je er 
zelf aan onderdoor gaat, dan kun je helemaal niets meer voor de ander 
betekenen."  
  
Veel mantelzorgers weten niet goed welke weg ze moeten bewandelen om 
passende hulp te krijgen. Ook de vanzelfsprekendheid waarmee ze hun 
zorgtaken uitvoeren zorgt dat zij soms denken geen hulp nodig te hebben, of dat 
zij geen recht hebben op hulp. Stichting Welzijn het Bolwerk heeft 
een Steunpunt voor mantelzorgers, dit is de plek waar je terecht kunt met je 
vragen. Zij kunnen jou ook meer vertellen over steun in de vorm van 
een Mantelzorgmaatje, een Netwerkcoach, het Respijtweekend en het 
Mantelzorgcafé.   
Contactpersoon is Baukje Brander, b.brander@het-bolwerk.eu of bel met 
Stichting Welzijn Het Bolwerk, Zuiderschans 10, 9101 PZ te Dokkum, tel. 0519-
292223.  

  

mailto:b.brander@het-bolwerk.eu
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Opening Anno 1832 

In een gedeelte van wat vanaf 1832 het 
armenhuis van Oosternijkerk was, is op  
28 augustus “ Anno 1832 “ geopend. 
Een winkel met een knipoog naar vroeger. Een 
gezellige en knusse plek. Met een krakende 
houten vloer en eeuwenoude gebinten erin. 
Waar kinderen snoep kunnen scheppen en 
stroopsoldaatjes en ouderwetse spelletjes 
kunnen kopen en waar de kassa nog 
aangedraaid moet worden en met een vrolijke 
bel opengaat na een verkoop. 
Het ruikt er heerlijk naar zepen, kruiden en losse thee.  
Er is voor iedereen wat wils, van een Frysk slokje tot gelukspoppetjes. Van 
decoratie tot kadopakketten, van lieveheerstbeestklompjes tot 
badbommetjes. 
En er is een zithoekje waar je van een kopje gratis koffie en thee kunt 
genieten met een warme stroopwafel en ondertussen kunt lezen wat er 
allemaal in de omgeving is te doen én over de historie van deze omgeving.  
 
Dus wees van harte welkom en kom even struinen! 
Maaike Miedema 
Grienewei 2 
 
Openingstijden;  
Maandag  13.00-18.00 
Dinsdag  10.00-18.00 
Woensdag  10.00-18.00 
Donderdag  10.00-18.00 
Vrijdag  10.00-20.00 
Zaterdag  10.00-16.00 
 
 
 
 

Ook voor het afhalen en opsturen van DHL- 
pakketten kun je hier terecht.   



16 

 

  



17 

 

Mei elkoar warber 

Simmerwille, 25 augustus 2021 
 
En dan hadden we ineens weer de mogelijkheid om wat voor de 
basisschool wat te organiseren waar de kinderen gewoon bij aanwezig 
konden zijn.  
 
We gingen er een beetje vanuit dat het bloedje heet ging worden ten tijde 
van de voorbereiding en bedachten natuurlijk allemaal spelletjes waar we 
water bij gebruikten. 
 
Nou om te spreken van “Simmer” dat konden we wel vergeten het was 
bewolkt en af en toe viel er wat motregen maar dat mocht de pret niet 
drukken. 
 
75 kinderen waren niet meer te stoppen. 
 
Er werd naar lieve lust met een dienblad met gevulde bekers gelopen, 
flessen water moesten om met een voetbal, knikkers met je tenen uit het 
water halen en nog veel meer van die bezigheden.  
Maar de zeepbaan was wel iets waarnaar uitgekeken werd. 
 
Was de opstart een beetje moeilijk maar toen de baan eenmaal glad was 
waren de kinderen helemaal door het dolle heen. 
 
Na afloop waren er poffertjes en pannenkoeken en eenieder kreeg een 
leuk prijsje mee naar huis. 
 
Langs deze weg willen we alle vrijwilligers super bedanken want zonder 
de helpende handjes zijn we natuurlijk nergens. 
 
De Ropta Boys voor het “lenen” van het kunstveld en het Jeugdhonk ‘t 
Terpke waar we gebruik konden maken van de accommodatie en 
natuurlijk het Dorpbelang. 
 
Groetjes, 
Mei elkoar warber 
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Het team en de leerlingen van de Wrâldwizer volgen de bouw nauwgezet. De 
onder- en middenbouw  volgt de bouw op 100 meter van de bouwplaats. Van 
de bovenbouw locatie in Niawier fietsen veel kinderen dagelijks langs de 
school. Kinderen vragen soms ook in hun vrije tijd aan de ouders om langs 
de nieuwe school te gaan, zodat ze even kunnen kijken. We hebben er zin in 
en kunnen bijna niet meer wachten… 
 
Deze week wordt er 
gestart met het metselen 
van de muren van 
Kindcentrum de 
Wrâldwizer. En over een 
paar weken komen de 
kozijnen erin. Het aanzicht 
van de betonplaten, 
steunpilaren en alle kabels 
is dan verleden tijd. We 
kunnen dan in ruwe versie 
zien hoe het gebouw eruit komt te zien. Ondanks dat het dan misschien lijkt 
alsof het bijna af is, zullen we toch nog even iets langer moeten wachten. 
Eerst was de planning gericht op de Kerstvakantie 2021, deze moest worden 
aangepast. We richten ons nu vooralsnog op een verhuizing per 
voorjaarsvakantie 2022.  
 

Vorige week heeft de werkgroep voor de bouw van het Kindcentrum vergadert 
op de bouwplaats en ook even in het nieuwe gebouw rondgelopen. Dit was 
een mooie ervaring. Door in het gebouw te staan, wordt duidelijk zichtbaar 
hoe het gaat worden. Het is interessant en indrukwekkend om dit te zien. We 
delen dit graag ook met de kinderen en het team van de Wrâldwizer. In de 
komende weken bezoeken daarom alle groepen de bouwplaats. De groepen 
zien waar ze ongeveer komen te zitten in het gebouw en in de oudere groepen 
krijgen ze uitleg van Siep Bruining, hij is uitvoerder bij Friso Totaalbouw. 
Geweldig mooi dat dit in samenwerking met de aannemer mogelijk is.  
Voor de kinderen van de Wrâldwizer een prachtig mooie leerervaring en 
belevenis!     
Michelle van der Sluis 
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In nij seisoen! No hoopje op in moai seizoen fol mei musyk. Ofrûn jier 
moasten de ynstruminten lange tiid yn de koffers bliuwe en mochten wy in 
hiel skoft net mei elkoar repetearje. Wy wienen hiel bliid dat wy yn juny, 
op ôfstân, wer spylje mochten. Wy hoopje dat wy dit hiele jier gewoan 
repetearje kinne en meie. Hoe’t it jier der presys útsjen giet, is noch efkes 
ôfwachtsjen. Wy hoopje in oantal moaie konserten jaan te kinnen. Sa 
hoopje wy yn desimber in konsert jaan te kinnen yn it doarp. Yn febrewaris 
stiet it federaasjefestival pland. Foar alle updates, konserten en útfieringen 
kinne jo ús folgje op Facebook!   
  
Noch efkes oer it âld papier. De iepeningstiden fan de hikke feroarje wat. 
De hikke slút troch de wike om 18:00 oere. Op sneon is de hikke iepen 
tusken tusken 08.00 en 12.00 oere. Graach it papier safier mooglik nei 
efteren sette yn de kontener.   
  
Rinskje  

  



21 

 

 
 
 
 
 
 
Us koar is tiisdei 7 septimber gelokkich wer begûn nei dochs wol in 
turbulente tiid. Yn maart 2020 eindigen we halje-trawalje de repetysjes yn 
de Terp. De iene wike noch sjonge en sizze: ‘Oant nije wike’ net wittende 
dat we der foar tenminste in pear jier net werom komme soenen. 
 
Yn septimber fan datselde jier woenen we it dochs mar wer probearje mar 
nei twa byienkomsten binne we wer ophâlden. It risiko wie te grut, de 
besmettingen rûnen op en de faksinaasjes wienen der ek noch net. It 
sjongen waard mist mar ek it byinoar wêzen. Dêrom wie it in besûndere 
jûn de earste tiisdei fan septimber. Fol ferwachting gienen we op nei it 
Koetshûs, de prachtige lokaasje wêr’t we nei oardel jier wer ûnder lieding 
fan Henry Pickée sjonge soenen. Spitichernôch wienen der trije leden net 
mear bij. Om reden fan sûnens koenen se net langer lid bliuwe. We 
begûnen de jûn eins dûbel feestlik want behalve it feit dat we wer sjonge 
koenen hienen we ek in jubilaris yn ús midden. Koarlid Anne Kingma en 
syn Doetsje wienen 50 jier troud en dêrom krigen we in hearlik stik taart 
en songen we de jubilearende brêgeman it ‘Lang zullen ze leven ta’ It 
foldie ús wol dêr yn dat moaie Koetshûs. Marjan Beeksma hie yn de pauze 
in lekker bakje kofje en tee klear sadat we ek nei de pauze wer fol goede 
moed sjonge koenen. As de omstannichheden it talitte wolle we takom jier 
rûnom de Peaske in kompilaasje hearre litte fan de Mattheüs Passion. 
Hjirfoar krigen we fuort al stikjes dy’t we meielkoar repetearden. Op de 
twadde jûn sei ús trou lid Goai Holwerda dat se ek net wer werom komme 
soe. Foarsitter Djoke Holwerda ferwurde ek al ús gefoelens, tige spitich 
mar begryplik. En sa hawwe we ek de twadde sjongjûn wer belibbe. Jûnen 
weryn we sjonge meie foar de Heare mar ek it leaf en leed wat al ús 
minsken treft meielkoar belibje.  
Tettie Stiemsma-Walda 
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Nei in pear jier fan stilte, kinne wy no wer sizze: wy binne los!  

Sûnt in pear wiken binne wy nammentlik wer oan it repetearjen.  

Mei 3 ‘âlde’ spilers en 3 nije spilers hoopje we der in moai seizoen fan te 

meitsjen en fansels foar jimme in moai stik op te fieren yn febrewaris.  

De eksakte datums binne noch net bekend, mar yn de folgende skille komt 

dêr mear ynformaasje oer.  

 

Graach oant takom jier! 

De Bûnte Flinters 

 
 
 
 
Fawaka, Stichting Welzijn Het Bolwerk  
 
Eén op de 4 jongeren groeit op in een gezin waar langdurige zorg aanwezig is, 
bijvoorbeeld een ziekte of beperking. Zij combineren de zorgen thuis met 
school, vrienden en hobby’s. Deze zorg is waardevol, maar kan ook soms ook 
zwaar zijn. Ben jij een jonge mantelzorger? Zorg dan ook goed voor jezelf. Door 
over je zorg(en) te praten, je grenzen aan te geven en hulp te zoeken als het 
nodig is.  Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe doe je dat dan? 
Wat is belangrijk? Waar kun je terecht?   
 
Fawaka is de organisatie voor jonge mantelzorgers in Noardeast-Fryslân 
en Dantumadiel, en altijd beschikbaar voor jou!  Je kunt vrijblijvend contact 
opnemen voor een praatje, luisterend oor of advies. Je kunt andere jonge 
mantelzorgers ontmoeten en we organiseren zo nu en dan leuke uitjes.  
Contactpersoon is Jetske Leijenaar info@fawaka.nu – 06-49671231   
Meer weten over wat Fawaka doet? Kijk dan op de website: www.fawaka.nu   

http://www.fawaka.nu/
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Start seizoen 2021-2022 
Op 28 augustus jl. fleagen de aaien dy om de earen…..  
Doarpsbelang en De Terp organisearden in wedstriid Aaigoaien.  
De 42 dielnimmers gooiden om beurten in aai nei elkoar, at it aai hiel bleau 
dan waard de ôfstan hieltyd grutter makke, krekt salang it aai net mear 
fongen waard. Dit alles ûnder tafersjoch fan haadskiedsrjochter Klaas 
Jensma. 
De bêste aaifangers wienen: 
Pearkes:  Pieter en Joanne Wytsma 
Mannen:  Anne Wyb Dijkstra en Sebastiaan Dijkstra 
Jeugd:  Tieme van der Wagen en Bauke Jan Faber 
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Nei dit tige slagge evenemint gie it op nei De Terp wêr eltsenien plak naam 
yn de tún. It moaie waar holp mei oan in geselliche sfear, de drankjes en 
lekkere hapkes fan de barbekjû gienen d’r ek wol yn. Om in oere as 
healwei alven wie it bier skjin op en kaam er in ein oan in noflike dei. 
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Projekt “Yn beweging nei de takomst” 
Op dit stuit is de projektgroep drok dwaande mei de tariedings fan it 
projekt.  It projektplan is opstelt, de begrutting wurdt makke, d’r wurde nei 
finansieringsmooglikheden socht sa as subsydzje by ferskillende partijen. 
De oanfraach dy’t nei it Iepen Mienskipsfûns gien is, is posityf útfallen! 
Mei de subsydzje is in bedrach fan € 75.000,-- binnenhelle,  
Dit is in moai begjin, mar fansels lang net genôch foar alle plannen! 
Understeande jout yn it koart in byld fan wat it projekt allegearre ynhâldt. 
 
Yn beweging nei de takomst  
De verbouw van de beweegzaal moet zorgen voor een multifunctionele 
ontmoetings- en toekomstgerichte ruimte ten behoeve van de versterking 
van de leefbaarheid van Oosternijkerk en de regio. De sport- en 
gymnastiekruimte wordt bijna verdubbeld waardoor de mogelijkheden 
voor sport, spel en bewegen groter worden. De kleedruimtes worden 
vernieuwd, het podium verdwijnt en maakt plaats voor het ‘vlakke vloer 
theater’. Er wordt ruimte gecreëerd voor een verrijdbare bar en er wordt 
een verrijdbare tribune aangekocht. De ruimte kan in de toekomst gebruikt 
worden voor sport, maar ook voor feesten en culturele activiteiten. 
Daarnaast worden er op de eerste verdieping kantoorruimtes gesitueerd 
voor onder andere Buurtzorg en het dorpshuis zelf. Tenslotte wordt op 
deze verdieping een balustrade gemaakt zodat ervan bovenaf gekeken 
kan worden naar de sportieve activiteiten 
 
Frijwilligers – wy kin net sûnder jim! 
No de aktiviteiten sa stadichoan wer wat oppakt wurde, kin wy noch wol 
wat helpende hântsjes brûke. Wy ha frijwilligers nedich dy’t sa no en dan 
ris efter de bar stean, as kofje/tee sette foar ferienings ensafuorthinne. 
Mear witte? Nim kontakt op mei 1 fan de bestjoersleden 

 

Doarphûs De Terp foar elkoar – mei elkoar! 
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Coronatoegangsbewijs 
Het bestuur van het dorpshuis heeft van de gemeente Noardeast-Fryslân 
een mail ontvangen met de gewijzigde coronaregels die vanaf 25 
september 2021 gaan gelden. Ook het dorpshuis valt onder deze nieuwe 
voorwaarden. 
Het bestuur zal zich beraden over hoe we met de handhaving hiervan om 
zullen gaan, maar wij rekenen op uw begrip!  
Onderstaande regels zijn van toepassing.  
 

Voorwaarden coronatoegangsbewijs per 25 september 
De 1,5-meterregel komt per 25 september 2021 te vervallen, het 
coronatoegangsbewijs komt daarvoor in de plaats. 
·    Vanaf 13 jaar moeten alle bezoekers gebruik maken van het 
 Coronatoegangsbewijs; 
·    Het toegangsbewijs geldt binnen én buiten, met én zonder vaste 

zitplaats; 
·   Twee derde (75%) van de totale capaciteit van de ruimte of zaal mag 

gebruikt worden; 
·   Het dorps- of buurthuis moet tussen 00:00 en 06:00 uur gesloten zijn; 
·   Het dorps- of buurthuis is verantwoordelijk voor controle van de 

coronapas van bezoekers; 
·   Een dorps- of buurthuis die bezoekers niet controleert, loopt het risico 

gesloten te worden.          
 
Wat is een coronatoegangsbewijs? 
Het coronatoegangsbewijs is een papieren of digitaal bewijs dat aantoont 
dat je: 
·   Volledige gevaccineerd bent; 
·   Een negatieve test binnen 24 uur hebt gedaan; 
·   Afgelopen 6 maanden corona hebt gehad; 
Testen blijft gratis voor iemand die geen herstel- of vaccinatiebewijs heeft. 
 
André Beeksma, foarsitter 
Tineke Slager, sekretaresse 
Geke Braaksma, ponghâlder 
Mark Boersma 
Taede Anne Holwerda 
Mirjam Pel 
Livius Post 
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25 jier lyn yn  
de Doarpsskille                     

 
 
WA HAT HIM SJOEN?  WA HAT HIM SJOEN? 
 
Ien fan myn jonge penanten (in parkyt) is útnaaid. Wa hat 
him sjoen? It is in fûgel mei in grien dek en fan ûnderen 

read. Wa hat de gouden tip foar my?  
 

     Jaap Dijkstra, Ald Tún 3 
     --------------------------------------------------------------------- 

          Mededeling van de Uitvaartvereniging 
                     “De Laatste Eer” 
 
N.a.v. de ledenvergadering op 19 febr. vernamen wij, dat 

degenen die samenwonen elk f 40,- contr./premie betalen 
aan onze vereniging (is tesamen f 80,-), terwijl dit niet 
klopt.  

Als deze personen nu een copie van hun samenlevings- 
contract inleveren bij penningmeester D. Wolsink (Griene 
Wei 25), behoeven ze maar 1 keer f 60,- te betalen, gelijk 

bij getrouwde stellen/gezinnen.  
Voor de goede orde is de contributie voor gezin/samen- 

wonen f 60,- en voor alleenstaanden f 40,-. Dit graag vóór 
1 september overmaken. 
          Banknr. 3461.64338 

          Gironr.   3743667          
       t.n.v. “Laatste Eer” 

              B.v.d. 
            Het Bestuur. 
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Bij het schrijven van dit stuk hebben we op de Bernejister helaas volop te 
maken met het coronavirus, we hebben de deuren tijdelijk moeten sluiten! 
We hopen snel alle peuters in goede gezondheid weer te ontvangen om 
samen te spelen.  
 
De afgelopen periode hebben we mooie dagen gehad met z’n allen! Voor 
de zomervakantie waren er nog een aantal peuters jarig, vierden we met 
juf Fokeline van de Wrâldwizer dat ze al 25 jaar juf is en namen we 
afscheid van onze eigen (stage)juf Tialda. De laatste schooldag werd een 
extra feestje omdat we verkleed naar school mochten komen, chips 
gingen eten en zelfs patat en een ijsje kregen! Een goed begin van de 
vakantie! 
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Na de vakantie hebben we alweer een paar weken kunnen genieten van 
het buitenspelen en hebben we alweer feest mogen vieren! Juf Attje van 
de Wrâldwizer was maar liefst 40 jaar juf en dat moest natuurlijk gevierd 
worden! We kregen allemaal wat lekkers en een mooie bellenblaas, juf 
Attje kreeg natuurlijk ook namens alle peuters een mooi cadeau! 
 
Wist u dat er op de Bernejister ook een logeerbeer is? Om beurten krijgen 
de peuters de beer mee naar huis om er een gezellige week van te maken. 
De beer beleefd allemaal mooie avonturen bij de peuters en gaat zelfs 
mee naar de kapper en het zwembad. 
 

 
 
  



30 

 

Extra informatie Peuterspeelzaal “de Bernejister” 
Peuterspeelzaal “de Bernejister” is gevestigd in een tijdelijk onderkomen bij 
dorpshuis de Terp. De peuters hebben hun eigen unit en kunnen lekker buiten 
spelen op een speciaal ingericht speelplein bij het dorpshuis.  
    
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 of 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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Kaatsvereniging  
De Trije Doarpen 

Kaatseizoen 2021 zeer succesvol 
 
Het kaatsseizoen 2021 ligt alweer achter ons. Hij was een bijzonder seizoen 
dat later startte vanwege Covid-19. De jeugd mocht wel los in onderlinge 
wedstrijden maar de senioren moesten nog langer wachten. In Juni ging dan 
eindelijk alles weer los. We organiseerden dit jaar 14! wedstrijden, 2 KNKB 
wedstrijden, 1 federatie- en 11 ledenwedstrijden, waarvan 2 zonder senioren 
en 9 met senioren. De opkomst was bijzonder goed te noemen dit jaar, de 
jeugd is bijna altijd wel goed vertegenwoordigd, maar bij de senioren waren 
ook elke partij wel 6 of meer parturen. Er waren 4 parturen weg te kaatsen op 
de afdelingswedstrijden van de KNKB, waarbij het schoolmeisjespartuur, 
bestaande uit Suzanna Allema, Hester Torensma en Isabella Sijtsma een 
unieke prestatie neerzetten. Zij wisten op 10 Juli de bondspartij te winnen en 
mogen zich Nederlands Kampioen noemen. De dames kregen in Peins de 
prachtige kransen omgehangen en een beeldje uitgereikt. 

 



32 

 

Thuis gekomen gingen ze vanaf Wetzens op de koets door “de trije doarpen”. 
Veel mensen hadden de vlag uitgehangen en stonden langs de weg om ze 
toe te zwaaien. Na de rit kon een ieder ze feliciteren op het kaatsveld. De 
barbeque werd aangestoken en het was nog lang gezellig met familie, 
vrienden en vrijwilligers. Op de ledenvergadering van maandag 20 
September zullen zij nogmaals samen met coach Jelmer Torensma in het 
zonnetje worden gezet. We gaan nu eerst de winterstop in en hopen in de 
wintermaanden de kantine wat op te kunnen knappen. Afgelopen winter is het 
kleedgebouw opnieuw in de verf gekomen. Nog een bijzonder woord van 
dank voor de vrijwilligers die ons die seizoen wekelijks bij stonden. Ook een 
woord van dank aan onze sponsors. Zonder hen hadden we dit allemaal niet 
mogelijk kunnen maken om 14 wedstrijden te organiseren.  
Anja 
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Ropta Boys  

 
 
 
ROPTA BOYS WERKT AAN DE TOEKOMST EN NEEMT AFSCHEID. 
 
3 juli jl. werd het seizoen 
afgesloten voor de pupillen en 
junioren met een spelochtend. 
Met onderlinge wedstrijden, 
voetbaldarts, hindernisbaan 
en andere spelattributen werd 
dit een groot succes, ook 
omdat het weer meezat.  
 
Tijdens de weken dat er geen 
voetbal was werd er aan de 
toekomst gewerkt. De entree 
werd van voor tot achteren opnieuw gelegd. Het opberghokje werd gestript 
en opnieuw bekleed met sandwichpanelen zodat het weer jaren mee kan. 
Ook is het de bedoeling dat het kassahokje hierin komt. Het oude 
kassahokje is al opgeruimd. En last but not least zijn er 45 zonnepanelen 
geplaatst. Met deze aanpassingen kunnen we weer jaren vooruit. 
 

Op 21 augustus werd er in de 
ochtend druk schoongemaakt 
in en rond het sportveld. De 
kantine werd opgefrist, onkruid 
gewied en tevens werden er 
borden geplaatst die het 
rookverbod tot 12.00 uur 
aangeven. 
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In de middag werd er afscheid 
genomen van Kees Kool en 
Christiaan Wijnsma die Ropta Boys 
verlaten na 6 jaar. Ze gaan allebei 
naar VV Dokkum waar ze hun carrière 
voortzetten. Na een wedstrijd waarbij 
er gespeeld werd tussen Ropta Boys 
1 en een team met uitgenodigde 
spelers werd deze avond gezellig 
afgesloten met alle publiek en spelers. 
 
 
 
Een week later was het de beurt aan Yme Braaksma. Yme heeft dik 50 
jaar bij Ropta Boys gevoetbald en diverse functies gehad binnen Ropta 
Boys. In overleg met de familie is er een afscheidswedstrijd 

georganiseerd.  Op 28 augustus jl. 
speelde het 45+ team tegen een 
samengesteld Braaksma team. 
Onder toezicht van veel publiek 
won het Braaksma team, met veel 
jeugdig talent, van de 45+. Yme 
werd voor zijn lange staat van 
dienst door het bestuur bedankt en 
erelid gemaakt.  Na afloop van de 
wedstrijd werd er in de kantine nog 
even nagepraat met vele oude 
bekenden.  
 

De eerste oefen- en bekerwedstrijden zijn alweer gespeeld met publiek 
erbij. De meeste coronaregels zijn gelukkig niet meer van toepassing. Wij 
gaan ervan uit dat we dit jaar eindelijk weer een seizoen kunnen 
voetballen waarbij jullie van harte welkom zijn. 
Roel Sikkema 
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Na de zomervakantie zijn we weer gestart met de gymlessen.  
Juf Hinke is gestopt met lesgeven en we hebben een nieuwe juf gevonden. 
Yneke Bruinsma zal nu de lessen verzorgen voor groep 3 t/m 8. 
Ze doet dit op donderdagmiddag. Yneke geeft al een aantal jaren gymles aan 
kinderen van de basisschool. Sinds juli 2021 is ze begonnen als zzp'er in het 
geven van sport- en bewegingslessen.  
Voor meer informatie over Yneke kijk op www.bruinsmasportenspel.nl. 
Wij zijn erg blij dat Yneke de gymlessen komt verzorgen. 
Juf Ingrid geeft op woensdagmiddag les aan de kinderen van groep 1 en 2. 
Op donderdag 14 oktober is er een ouder/kind les. 
 
Kinderen zijn altijd welkom voor een proefles 

 
Gymtijden voor 2021/2022: 
Woensdagmiddag 
Groep 1+2 13.00-13.45 
 
Donderdagmiddag 
Groep 3+4 14.45-15.45 
Groep 5+6 15.45-16.45 
Groep 7+8 16.45-17.45 
 
Check ook onze Facebookpagina, Sport Staalt Spieren Oosternijkerk. 
Een sportieve groet namens, 
het bestuur van gymnastiekvereniging S.S.S. 
Voorzitter:   Anneke Swart  06-42131590 
Secretaresse:  Annemarie de Vries  06-28950100 
Penningmeester:  Aukje Braaksma  06-13198765 
Bestuurslid:   Maaike Brouwer  06-12903002 
Bestuurslid:   Paulien Jagersma  06-57553996 
 
Email: sss-oosternijkerk@live.nl   
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DE SOPSLEEF 

 

Sausizebroadjes 

Makkelijk self heerlijke sausizebroadjes meitsje! 

 

1 pakje blêddei 

400 gram kowegehak 

1 aaidjerre (it giel fan it aai) 

Sâlt 

Piper 

Nútmuskaat 

2 ytl. pannearmoal 

 

Meitsje it gehak oan mei sâlt, piper en nútmuskaat, de helte fan de 

aaidjerre en it pannearmoal. Ferdiel it gehak yn tsien gelikense 

heapkes. Fetsje in bakplaat yn mei bûter as brûk bakpapier.  

De oven foarferwarmje op 225°C. Tear om elk gehakrôltsje in lapke 

blêddei. Plak de naad fêst mei wetter en druk dy in bytsje oan mei in 

foarke. Lis de sausizebroadjes op de bakplaat en bestryk se mei in 

bytsje loskloppe aaidjerre dat noch oer is. 

Set de bakplaat in bytsje under yn it midden fan de oven en bak se 

yn in goed heal oere gear en goudbrún. 

 

Lekker waarm opite, geniet derfan! 

Alien  
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FONTEINEN PUZZEL 

In 2018 was Friesland culturele hoofdstad van Europa. Tijdens dat jaar 
werden er door de hele provincie heen veel culturele evenementen 
georganiseerd. Denk aan de optocht van de drie metershoge reuzen van 
Royal de Luxe door Leeuwarden. Of aan het spektakelstuk De Stormruiter 
over de strijd tegen het water. 
 
Wat ook bij de Culturele hoofdstad hoort zijn de elf fonteinen, in elke Friese 
elfsteden-stad één. Fonteinen ontworpen door internationale kunstenaars. 
Fonteinen die veel tegengestelde reacties oproepen.  
In deze puzzel heb ik de elf fonteinen bij elkaar gebracht.  
De vraag is: 

 
Weet jij welke fontein in welke stad staat? 

 
Uiteraard is één en ander via internet snel op te zoeken. Maar wees 
sportief en probeer het zonder de digitale hulplijn. 
 
Succes ermee! 
 
D. G. Noot 
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Fontein 1 

Fontein 1 

 

Fontein 2 

Fontein 6 

Fontein 5 

Fontein 4 
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Fontein 11 

Fontein 10 

Fontein 8 

Fontein 9 

Fontein 7 
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PAADWIZER 

Doarpsbelang D. Holwerda 242212 

Doarpshûs De Terp  A. Beeksma 241486 

Wrâldwizer  241530 

Protestantse Gemeente A. Bremer  241937 

Koar Sjong de Heare T. Stiemsma-Walda 321688 

It Koetshûs Jacqueline Solle 
Jackysolle15@gmail.com 

06-12885604  

U.D.I. Sanne Faber 06-22676016 

Drumband U.D.I. P. de Boer 241230 

Bernejister Afke Jongeling 241918 

Biljertferiening De Terp L. Bergema 241704 

Gymfer. S.S.S. Maaike Brouwer 06-12903002 

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 

Anja Bandstra 
h.j.bandstra@knid.nl 

241541 

De Bûnte Flinters Bettina Weidenaar 06-25595228 

Ropta Boys J.A. Wijma 241574 

OCO  Hinke Elzinga 701967 

Oars Aktyf H. Dijkstra 242085 

Dartclub Easternijtsjerk Siemen Weidenaar 06-18150569 

De Laatste Eer W. Elzinga (1e bode) 
watse@uitvaartzorgelzinga.nl 
G. Post-de Boer (2e bode) 

06-51640661 
06-50855011 of 
241816 

Koersbalvereniging ON W.Dijkstra 241690 

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. 
 
 
September 
23 Start wandelmiddagen elke donderdag 14.00 uur 
 
Oktober 
 
 
November 
5 Oars Aktyf: geselliche middei 15.00 oere yn it Koetshûs 
26 Verhalenavond 
 
December 
1 Inleveren kopij Doarpsskille 199 
? Concert UDI 
17 Doarpsskille 199 verschijnt 
 
 


