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Maart                   200            Nûmer 1/2022 

42e jiergong 

Yn dizze skille: 

 
Dit is de 200e Doarpsskille! 
Toch een mijlpaal om even bij stil te staan. 
Daarom als cover van deze editie een 
herdruk van de allereerste Doarpsskille. 
Daarbij ook het voorwoord van de 
toenmalige redacteur Reinder Tolsma.  
De eerste Doarpsskille verscheen in 1981. 
Dat is veertig jaar geleden. Regelmatig zet 
Reinder Tolsma foto’s uit de oude doos op 
Facebook. Dan blijkt dat Oosternijkerk 
behoorlijk is veranderd. Niet alleen ons 
dorp trouwens, maar Nederland en heel  
de wereld zijn in die tijdsspanne veranderd.   
 

Fan de redaksje 

mailto:mbhesp@gmail.com
mailto:doarpsskille@hotmail.com
mailto:anneke.weidenaar@gmail.com
file:///D:/dslag/Doarpsskille/Doarpsskille%20juny%202019/gmvanwieren@hetnet.nl
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1981 was de tijd van de koude oorlog, met wapenwedloop en 
kernraketten. De dreiging van toen is in zekere zin vandaag de dag terug 
met de oorlog in Oekraïne. En oorlog die in de jaren 80 vooral op papier 
was, maar nu werkelijkheid is geworden. Sancties tegen Rusland volgen 
elkaar snel. Sancties die ook merkbaar zijn voor bedrijven in onze regio. 
We hopen dat de oorlog snel voorbij is en dat er op de puinhopen 
voorzichtig toekomst kan ontstaan. 
 
We hebben weer geprobeerd van deze Doarpsskille een mooie editie te 
maken. Uiteraard zijn we daarvoor ook afhankelijk van jullie inbreng. 
Gelukkig zijn er vaste schrijvers en rubrieken. Maar… we zijn blijvend op 
zoek naar nieuwe verhalen, foto’s, gedichten verslagen enz.  
Heb je iets, laat het ons weten! 
 
Voor nu: veel plezier met deze 200e uitgave van de Doarpsskille! 
 
Geert 
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Dû mny's tinzen 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

– en vele duizenden, ontheemd, 
gevlucht uit eigen land, 
beducht voor tirannie, geweld, 
voor dood, voor moord en brand; 
genade Heer, hoor ons gebed, 
zie deze wereld aan! 

 
O God, uw groot begrijpend hart 
kent onze angst en pijn; 
genees de zieke wereld weer, 
zodat zij goed zal zijn. 
Genade Heer, hoor ons gebed, 
zie deze wereld aan! 

 
(lied 997 – liedboek) 

 
 



4 

 

 
 
 
 
 
 
 
Speeltuin 
De geplande uitvoering van de speeltuin in dit voorjaar gaat helaas niet 
door. Dit vinden we enorm jammer, want we hebben verder alle subsidies 
binnen. Door drukte lukt het onze onderaannemer niet om de planning te 
halen en daardoor schuift ons project op naar oktober 2022. We hopen 
dan voor het eind van het jaar de speeltuin klaar te hebben. 
De geplande acties met de basisschooljeugd voor de speeltuin hebben 
we vanwege corona tot nu nog niet opgepakt maar deze komen nog wel. 
We zullen jullie hier t.z.t. over informeren. 
 
Lou Sanen Fase 3 
In de Skille van december hebben we jullie geïnformeerd over de 
prioritering van de woningbouw in gemeente Noardeast-Fryslan. 
Oosternijkerk zit niet in de eerste prioritering. Dit betekent dat er in ons 
dorp voor 2024 geen ontwikkelingen zijn. Hier zijn we niet blij mee en 
daarom zijn we naar een raadsvergadering gegaan en hebben hier 
gebruik gemaakt van het inspreekrecht. We hebben aangegeven waarom 
wij vinden dat de gemeente in ons dorp bouwkavels uit moet geven in Lou 
Sanen fase 3. We hebben nadrukkelijk aangegeven dat er vraag is, dat 
de bestemming er ligt, dat de bouwkavels in handen van de gemeente 
zijn, dat het plan al ontwikkeld is, kortom dat de gemeente de bouwkavels 
alleen maar hoeft uit te geven.    
Helaas is onze wens niet gehonoreerd. Vanuit de gemeenteraad en van 
verschillende contacten bij de gemeente is ons duidelijk gemaakt dat de 
gemeente niet de mankracht heeft om alle woningbouwprojecten 
gelijktijdig te behandelen. Voorrang voor Oosternijkerk betekent dat een 
ander dorp, waar de noodzaak net zo hoog is naar achter geschoven 
wordt.  
We hebben er nog altijd moeite mee, maar kunnen niet anders dan ons 
hier eerst bij neer te leggen.  
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Activiteiten 2022 
Voor dit jaar hebben we voor eerst de volgende activiteiten op ons 
programma staan: 
 
13 april  Jaarlijkse ledenvergadering om 20.30 uur in de Terp 
13 april Paaseiverven 
27 april Koningsdag met oprit/garagesale en autopuzzeltocht 
31 mei-3 juni Avond Vierdaagse 
24-26 juni Dorpsfeest 
September  Viswedstrijd 
 
Grasbakken: 
De grasbakken zijn in ons dorp komen te vervallen. Dit is een gemeentelijk 
besluit. De nieuwe gft-container daarentegen is groter dan de oude.  
 
Dorpsfeest 
“It kin heve”!  Ons 
dorpsfeest gaat door! De 
afgelopen weken 
hebben we dit middels 
de dorpsapp en 
facebook al zoveel 
mogelijk met iedereen 
gedeeld.  “De knop is om 
en dat kun je merken”, 
vertelde Janneke 
Themmen op de laatste feestcommissievergadering. De aanmeldingen 
voor versierde wagens en buurten komen nu binnen.  
Het thema “Helden” blijkt lastiger dan we in eerste instantie dachten. Onze 
ervaring is dat de Oosternijkerkers creatief zijn. We hebben er alle 
vertrouwen in dat jullie wel een leuke draai weten te geven aan dit thema. 
Door corona zat iedereen even in de wachtstand. Iedereen begint nu later 
met de voorbereidingen, maar ‘onder druk, wordt alles vloeibaar’, zullen 
we maar zeggen. Zet em op! 
 
We hebben besloten de prijscategorieën gelijk te houden. 5 prijzen + 1 
publieksprijs voor wagens en auto’s. (Op 4 of meer wielen)  
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Voorlopig programma 

 
Donderdagavond 
19:00 uur : muziek en drumband door het dorp. 
20.30 uur : De grote Quizshow voor jong en oud én muziek van  
   Sjanz 
Vrijdag 
9.00 uur : Optocht versierde wagens 
14.00 uur : Teatsen op het sportveld vanaf 12 jaar.  
 : Kinderactiviteit op feestterrein (jeugd basisschool) 
19.00 uur : Disco in de feesttent voor de kids 
21.00 uur : DJ Sipke in de feesttent  
 
Zaterdag 
9.00 uur : Dorpsontbijt voor jong en oud met akoestische muziek 
   van Sjerk Faber 
11.00 uur : Matinee met “Daniel Metz” 
11.00 uur : Zweefmolen, atrracties en sminken voor de kinderen 
14.00 uur : Expeditie Robinson 2.0 
16.30 uur : Prijsuitreikingen op het feestterrein 
19.00 uur : Optocht versierde wagens door het dorp 
21.00 uur : Topband Super Sundays in de feesttent 
 
Zondag 
10.00 uur : Feestelijke tentdienst met muziek van een gospelband  
   en een leuk programma voor de kinderen 
   aansluitend koffiedrinken 

 
De feestgids met het volledige programma en nadere informatie 

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

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

 
 
Feestcommissie  

mailto:jthemmenwestra@gmail.com
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Introdûctiezoektocht dorpsapp Oosternijkerk  

Donderdagavond 30 december jl. was het één en al reuring in 
Oosternijkerk. In ons, door de kerstversiering verlichtte, dorp liepen en 
fietsten inwoners in groepjes bijeen, fanatiek op zoek naar een wel hele 
specifieke locatie. En dat was niet zonder reden. 
 
Wat was namelijk het geval? Om de dorpsapp te promoten werden er via 
deze app door het Dorpsbelang pushberichten vrijgeven met daarop foto’s 
van in totaal 3 locaties. (Je moest dan al wel de dorpsapp gedownload 
hebben op je mobiele telefoon. En dat was natuurlijk de opzet van deze 
actie; het hele dorp ‘aan’ de dorpsapp!).   
 
Deze foto’s waren gemaakt op een plek, waar een waardebon verstopt 
lag, die verzilverd kon worden. De kunst was om aan de hand van de foto’s 
(3 stuks per locatie) de juiste plek op te sporen. De eerste foto gaf nog 
niet zo veel prijs van deze plek, maar met de tweede en derde foto werd 
het voor een echte speurneus steeds duidelijker waar de buit ongeveer 
moest liggen. (Volgt u het nog?).  
 
Dan was het zaak om er als eerste te zijn en dan ook nog de waardebon 
zien te vinden. Een hele spannende zoektocht die voor de winnaars een 
zeer gunstig resultaat had, namelijk 50 euro! 
 
De winnaars van de zoektocht waren; 
Froukje Wiersma en kinderen (locatie; de brug bij de sportvelden). 
José en Laura Holtewes (locatie; de speeltuin aan de Buorfinne). 
Jacob en Renke-Jacob Cuperus (locatie; verdeelkast aan de Mûnewei). 
 
Volgens ons een zeer geslaagde avond en heeft u de app nog niet 
gedownload? Doe het dan gelijk, zodat u op de hoogte blijft van het wel 
en wee in Oosternijkerk! 
 
Janneke Themmen. 
Dorpsbelang Oosternijkerk. 
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Oosternijkerk in het (kerst)licht 

 
Het is alweer een tijdje geleden, en ook met dit lenteweer ‘moeilijk’ voor 
de geest te halen, maar wat stond Oosternijkerk er met de kerst 2021 mooi 
verlicht bij! 
 
Vele inwoners hadden gehoor gegeven aan het verzoek van Dorpsbelang 
om, in deze feestelijke maar donkere maand, hun huis, tuin of straat te 
versieren met alles wat maar licht gaf.  
 
Daarom werd al vroeg in december alle kerstverlichting weer van zolder 
gehaald en kon het uit de knoop halen van alle lichtjes maar beginnen. Dit 
leverde toch nog wel wat stress op hier en daar. Want wat je eind 
december met een hoeraatje in een hoek gooit, moet in dezelfde 
feestmaand een jaar later weer strak én zonder knopen opgehangen 
worden. 
(Niet te geloven, maar er bestaat zelfs een heuse professionele 
kerstverlichtingontwarder!).  
 
Uiteindelijk kreeg iedereen het zelf voor elkaar en konden we genieten 
van prachtige versierde bomen, struiken, tuinhekken, dakgoten, 
zelfgemaakte sneeuwpoppen, een auto en noem maar op. Uit al dat moois 
moest dorpsbelang twee winnaars zien te vinden en dat werd de 
Grienewei in de categorie straat/buurt en Siebe en Petra 
(Langgrousterwei) in de categorie huis/tuin. Ze kregen beide een 
geldbedrag, vergezeld met felicitaties en PR. 
 
Iedereen bedankt voor de inzet en dit jaar december ons dorp maar weer 
in het licht! 
 
 
Janneke Themmen. 
Dorpsbelang Oosternijkerk 
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Oproep BHV-ers 

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

 
Wat hat Nijtsjerk stimt? 

Hjirby de útslach fan de gemeenteriedsferkiezings fan woansdei  
16 maart 2022. 
De opkomst wie 59.9% (tsjin 44% fjouwer jier lyn) 
Der waarden 420 stimmen útbrocht. 
 
De oantallen per list wiene: 

1. CDA                       46 
2. FNP                     170 
3. SIN                        77 
4. Christen Unie    25 
5. VVD                         9 
6. PvdA                     15 
7. Gem. Belang      34 
8. Actief Lokaal        2 
9. Waddenpartij    10 
10. BVNL                     33 

  

mailto:dorpsbelang@oosternijkerk.com
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Bericht van de Canoncommissie Oosternijkerk 
 
De werkzaamheden van de Canoncommissie Oosternijkerk staan al twee 
jaar op een laag pitje. Hoewel er vanuit de provinciale organisatie wel 
initiatieven zijn, o.a. digitale dorpsarchieven en online workshops, wil het 
bij onze commissie nog niet vlotten door de bekende omstandigheden. 
Toch zijn er weer drie canonverhalen geschreven die binnenkort 
gepubliceerd zullen worden.  
En... natuurlijk is er weer een canonverhaal beschikbaar voor De 
Doarpsskille. 
 
De Openbare School 
 
Iets meer dan 100 jaar stond het in ons dorp: het schoolgebouw voor 
Openbaar Onderwijs. Geopend op 1 januari 1884 werd het in april 1985 
door brand verwoest en daarna afgebroken om plaats te maken voor vier 
nieuwe woningen. 
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De voorganger van dit schoolgebouw stond op de hoek De Buorren-Foeke 
Sjoerdsstrjitte. Oudst bekende bewoner van dit schoolhuis met aan de 
achterkant de school, bestaande uit één lokaal, was Sibrant Hillebrantz. 
Hij verdiende per jaar zeven goudgulden als schoolmeester en mocht als 
koster zes pondematen land gebruiken. Net als zijn opvolgers als 
schoolmeester in het dorp had hij veel bijbaantjes om door de tijd te 
komen. Dat gold ook voor de bekende ‘schoenmaker, schoolmeester, 
geschiedenisschrijver’ Foeke Sjoerds die van 1742 tot 1770 in het 
schoolhuis woonde. 
 
Nadat in 1822 het schoolhuis was vernieuwd en in 1838 het schoolgebouw 
nog was vergroot en verhoogd, kwamen er van schoolopzieners en 
onderwijzers steeds meer klachten binnen bij het gemeentebestuur: het 
gebouw was niet meer toereikend voor het aantal kinderen (92 in 1865!) 
en bouwkundig helemaal uit de tijd. 
 
Er worden verschillende plannen gemaakt, aangewakkerd door 
onderwijswetten en aandrang van Provinciale Staten, maar die gaan 
allemaal de prullenbak in: te duur, vindt de gemeenteraad. 
Dan grijpt burgemeester Abe Sybenga in: hij biedt zijn eigen huis, een in 
1843 gebouwde boerderij (nu De Buorren 11), aan de gemeente aan. Het 
voorhuis zou de nieuwe woning voor de hoofdonderwijzer kunnen worden. 
Het achterstuk van de boerderij kon worden afgebroken om plaats te 
maken voor het schoolgebouw en daar tussenin de tuin voor het HDS. De 
gemeenteraad hapt na enige discussie toe en koopt de boerderij voor f 
5000,- en burgemeester Sybenga verhuist naar Mitselwier. 
Gemeentewerken komt met een bouwplan voor een schoolgebouw van 
twee lokalen, niet alleen voor de school te Easternijtsjerk, maar ook de 
openbare scholen van Moarre, Mitselwier en Ingwierrum worden volgens 
hetzelfde plan gebouwd. In de hele gemeente worden de scholen 
trouwens aangepakt, alleen de scholen in Wetsens, Eastrum en 
Iesumasyl behoeven geen verbetering.  
 
In het plan wordt alles minutieus weergegeven. Een voorbeeld: ‘In de vier 
privaten ieder een voorschutje met eene zitting, aan te brengen van 
vurenhout; in de zitting de noodige opening en deze met sluitbare deksels 
te voorzien.’ Hetzelfde geldt voor de ‘leerborden’ en de 48 leerbanken 
‘ieder van twee zitplaatsen, deze in drie hoogten te maken’. In de zomer 
van 1883 vindt de aanbesteding plaats en op 1 januari 1884 wordt de 
school al ingewijd.  
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Hoofdmeester Albert van der Woude betrekt de onderwijzerswoning, maar 
heeft intussen een grote concurrent in de Christelijke School die in 1868 
was geopend. Zijn leerlingenaantal van 92 in 1865 en 77 in 1880 is in 1890 
al teruggelopen tot 56. Deze dalende trend zet door en als zijn opvolger 
Pieter Reiding in 1910 moet constateren dat dominee Snoek de 
hervormde ouders aanmoedigt om hun kinderen naar de christelijke 
school te sturen in plaats van de gangbare openbare, bedankt hij wel als 
organist in de hervormde kerk, maar dat verhindert de daling niet. In 1930 
zitten er nog maar 16 leerlingen op zijn school, waarna in 1932 de 
gemeenteraad besluit om de school in 1933, als er nog maar 9 leerlingen 
over zijn, te sluiten. Niet alleen deze school moet sluiten maar ook die te 
Ingwierrum en Eastrum, in 1937 volgt ook Moarre. 
 
In april 1934 koopt Pieter Tammes Lolkema het gehele complex en gaat 
zelf in de voormalige onderwijzerswoning wonen. De school wordt 
bestempeld tot kaaspakhuis en tot een gebouw voor feesten en partijen, 
zelfs tot de bioscoopzaal ‘Eureka’ waar een week lang de film ‘Ben Hur’ 
draait: een sensatie in het dorp! Dat houdt in de moeilijke jaren dertig 
echter geen stand en in 1939 moet hij alles verkopen. In een gedeelte van 
de woning komt een kruidenierswinkel en dat zal tot 2005 zo blijven, 
waarna het alleen nog als woning wordt gebruikt. 
De school wordt overgenomen door timmerman Simon Zijlstra die voor 
zichzelf een huis tegen de school aanbouwt en in een gedeelte van de 
school een woning realiseert voor zijn ouders. De rest wordt timmerzaak.  
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Na 1951 is gardenier Durk Sakes Postma de bewoner van de school, hij 
gebruikt de rest van het gebouw als schuur en stal. In 1983 overlijden hij 
en zijn vrouw en staat de school leeg. Het wordt een speelplek voor de 
jeugd met de fatale gevolgen van april 1985. 
 

 
 
De voorzijde, nu ongeveer Langgrousterwei 8-8a was nog lang 
herkenbaar als schoolgebouw, ondanks een verbouwing tot woonhuis, 
filmzaal, veestalling, timmerzaak, enz. 
 
Reinder Tolsma  
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Mei elkoar warber 

Psssssssssss…………… jullie hebben het natuurlijk al een beetje kunnen 
zien op onze Facebookpagina, maar dan nu even officieel. 
 

WE GAAN PAASEIEREN ZOEKEN! 
 
Voor deze gelegenheid zijn niet alleen de groepen 1 tot en met 8 van harte 
welkom. Ook de peuters zijn van harte welkom. 
 
Wanneer:   15 april om 9:30 uur 
Verzamelplek   JEUGDHONK HET TERPKE. 
Opgave:  Vul het briefje hieronder in, en lever het in op de 

Grienewei 14 of via onze facebookpagina 
 
Opgave is mogelijk tot 12 april. 
Kosten: € 0,50. Betalen op de dag zelf. 
Graag tot 15 april.  
PS de ouders zijn natuurlijk zoals altijd van harte welkom.  
De koffie staat klaar! 
Groetjes,  
Mei elkoar warber 
 
 
 
 
 
 

 
 
Je naam: …………………………………………… 
 
In welke klas zit je: …………… 
 
Neem je ook een ouder mee? ………………… 
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Oars Aktyf 

Wij binne bliid, om werris een geselliche middei foar de âldere ynwenners 

fan Easternijtsjerk te organisearen. 

Freed 8 april is it de bedoeling om by elkoar te kommen yn "it Koetshûs". 

Dhr. Klimstra út Broeksterwâlde sil fertelle oer Jelle, een jonge út 

Noardeast-Fryslân. De middei kostet 6 euro. 

Nei ôfrin kinne jim wer lekker ite mei elkoar. Dit sil plakfine yn it doarpshûs 

en kostet € 13,00 p.p. (ynclusief 1 consumptie) 

Graach opjaan foar 4 april bij Hilda: tel. 242085. 

Oant sjen op 8 april om 3 oere yn it Koetshûs. 

Hilda en Grietje 
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De geboorte van een dorpskrant… 

De 200ste editie van De Doarpsskille…Dat is niet niks! 
Het maakte me nieuwsgierig naar hoe ‘het ooit begon’ en daarom sprak ik 
met Reinder Tolsma, redactielid van ‘het eerste uur’. 
 
Reinder kwam in 1973, samen met zijn echtgenote, naar Oosternijkerk om 
les te gaan geven op de lagere school. Het beviel hem hier.  
Niet alleen heeft hij 40 jaar voor de klas gestaan, en zodoende vele 
generaties Oosternijkerkers in de schoolbanken gehad, hij heeft zich ook 
intensief in de geschiedenis van het dorp en de omgeving verdiept.  
Zijn passie voor historie vertaalde zich al snel in een boek: “De 
geschiedenis van Oosternijkerk’. Geschreven samen met twee van zijn 
vrienden: Tom Zijlstra en Ulbe Buwalda. Aanleiding was de 1e reünie van 
(oud-) inwoners van Oosternijkerk in 1979. Een groot evenement: maar 
liefst 750 mensen uit alle windstreken namen deel, samen met de huidige 
bewoners zorgden ze voor een volle feesttent met 1200 personen! 
 
In 1980, Reinder was inmiddels gekozen in het Dorpsbelang, werd er een 
enquête gehouden: Wat willen de inwoners? Is er soms behoefte aan een 
dorpskrant?  
Dit idee werd zeer enthousiast ontvangen: “Iedereen zei JA!” 
Maar ja, zo bleek als snel voor Reinder, “wie A zegt moet B zeggen….!” 
 
Gelukkig stond hij er niet alleen voor want een mooi ‘kwartet’ van 
redactieleden trad aan. 
Tom Zijlstra en Janny Braaksma, beiden collega’s van Reinder, en Aant 
de Vries (destijds correspondent voor de Dokkumer Krant) wilden zich wel 
inzetten.  
 
Maar met enthousiasme, verslagen en verhalen was het werk niet gedaan!  
In onze tijd, waarin velen thuis een eigen printer hebben en we heel veel 
‘digitaal’ versturen, is het bijna niet meer voor te stellen wat een enorme 
klus het was om alle tekst op een ‘stencil’ te krijgen, af te drukken op een 
stencilapparaat, alle kopieën op de juiste volgorde te sorteren en 
vervolgens te nieten en rond te brengen! 
De krant telde vaak een flink aantal pagina’s en daar was dus ook veel 
ruimte voor nodig.  
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Het verzamelen en nieten van de krant gebeurde daarom op 
zaterdagochtend op school; tafeltjes genoeg om alles ‘uit te leggen’. 
 
Maar het beestje moest natuurlijk nog een naam hebben…. 
Daarom werd er in het allereerste nummer een prijsvraag uitgeschreven 
om een mooie passende naam te bedenken. Het werd De Doarpsskille! 
Een mooie herinnering aan de dorpsomroeper van vroeger die met zijn 
bel de straten in het dorp langsging om het laatste nieuws te verkondigen. 
 
Het maken van de dorpskrant kostte natuurlijk ook geld. “Het eerste jaar 
ongeveer 500 gulden”, herinnert Reinder zich. Dat werd toen door 
Dorpsbelang betaald. Dorpsbelang zorgde ook voor de verspreiding. Ook 
weer een grote en ingewikkelde klus want De Doarpsskille werd niet alleen 
binnen het dorp graag gelezen maar ook veel Oosternijkerkers ‘van buiten’ 
wilden graag de krant ontvangen… 
Na dit eerste jaar werd ook aan de verenigingen gevraagd of zij financieel 
wilden bijdragen en er is ook nog een tijdlang via de buurten een bijdrage 
per inwoner gevraagd. 
Zo werd beetje bij beetje het benodigde budget bij elkaar geharkt. 
 
Het stencilapparaat maakte inmiddels overuren en het kon niet uitblijven: 
het bakbeest gaf de geest. De gereformeerde kerk stelde toen voor het 
komende nummer haar stencilmachine beschikbaar. Maar die gebruikte 
andere stencils en toen moesten alle teksten worden aangepast. Een 
‘heidens karwei’ herinnert Reinder zich. 
De school, De Doarpsskille en de kerk legden daarom hutje bij mutje en 
hebben toen samen een nieuwe machine aangeschaft. Deze werd op de 
school neergezet en in een schriftje werd dan bijgehouden hoeveel 
stencils iedereen maakte zodat 1 keer per kwartaal kon worden 
afgerekend.  
 
Vanaf het vierde nummer kreeg de redactie versterking van Sieta Sijtsma. 
Zij heeft jarenlang de rubriek ‘burgerlijke stand’ voor haar rekening 
genomen.  
Het was een enthousiaste en productieve club, die redactie!  
“Ik denk dat ik wel zo’n 1500 bladzijden voor de krant geschreven heb”, 
vertelt Reinder.  
Vooral de ‘Priuwkes út it ferline’, de proefjes uit het verleden, vond hij erg 
leuk om te doen. Dit waren verhalen over het verleden van dorp en kerk 
of over beroemde inwoners.  
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Maar ook de rubrieken ‘Op de kofje by...’ en ‘Foto’s uit het archief’ hadden 
zijn warme belangstelling. 
 
De redactie heeft jarenlang in dezelfde samenstelling het nieuws voor 
Oosternijkerk verzorgd. “Het was een erg leuke ploeg, we hebben ons af 
en toe echt slap gelachen!” 
Over mijn vraag wat voor hem het allerleukste onderwerp was om te doen, 
hoeft hij niet lang na te denken: het jaar 2000. Toen was er een grote 
reünie van Friezen door heel Friesland! De redactie verzorgde een extra 
nummer van De Doarpsskille waarin de buurt-, sport- en culturele 
verenigingen zich voorstelden en tevens kerkelijke commissies en het 
onderwijs. Dat alles onder de titel ‘Easternijtsjerk 2000, in doarp yn byld’, 
geïllustreerd met tientallen foto’s. 
 
De Doarpsskille was “een verbindende factor” volgens Reinder. “Niet 
alleen stonden we soms met een hele kluit mensen de krant bij elkaar te 
‘rapen’ maar het is ook gewoon fijn om te weten wat er speelt in het dorp”.  
Ziet hij nog toekomst voor De Skille? “Als je kijkt naar de omliggende 
dorpen zie je wel dat de dorpskranten het moeilijk hebben. Nes is ermee 
gestopt en Niawier ook. Er zijn natuurlijk nu ook andere media, zoals 
Facebook en Whats-App. Dat spreekt jongeren toch meer aan en het 
werkt sneller. Maar voor oudere inwoners is het wel fijn dat ze het 
dorpsnieuws nog op papier kunnen lezen.” 
De tijd zal het leren! 
 
Toch besloot ook Reinder, inmiddels al een poos geleden (2005), dat het 
na 24 jaar Doarpsskille voor hem genoeg was geweest. “je moet ’n keer 
stoppen he!, stelt hij nuchter.” 
Maar gestopt met schrijven is hij zeker niet! 
Aan het eind van dit jaar hoopt hij weer met een collega-sneuper een 
historisch boek te publiceren. Over de vluchtelingen die in 1940-1945 in 
Westdongeradeel zijn opgevangen. Eerder verscheen er al een dergelijk 
boek over Oostdongeradeel. 
En dan blijkt maar weer, met de vluchtelingen uit de Oekraïne in 
gedachten, dat ‘geschiedenis’ nooit ver weg is en plotseling weer erg 
actueel kan zijn! 
 
Met dank aan Reinder Tolsma en de redactie van ‘het eerste uur’, 
 
Maria Hesp 
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Janny Meijer-Braaksma, Piet Holwerda, Sieta Bergema-Sijtsma, Tom Zijlstra, Aant de Vries 

 
Vele handen maken licht werk! 
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Eindcontrole onder toezicht van Tom Zijlstra door Tineke Slager-Groenewoud en 
Anneke Weidenaar-Bergema 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jarenlang was dit de omslag van de Doarpsskille, getekend door Roelof Holtewes 
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Snypsnaren û t 1981                  

Doarpskrante nr. 1   
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Doarpsskille nr. 2   
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 Doarpsskille nr. 3 
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Doarpsskille nr. 4 
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Hoe is it no mei….. Pieter Visser?  

Hallo mijn naam is Pieter Visser, 41 jaar. Ik ben de zoon van Evert Visser 
en Baukje Hoekstra-Tacoma. Misschien kennen mensen mij beter van 
Meindert Hoekstra waarmee mijn moeder inmiddels alweer 25 jaar mee 
getrouwd is! En ik ben het broertje van Jannie Dijkstra. De eerste jaren 
ben ik opgegroeid op de Buorfinne nr. 9 totdat ik een jaar of 8 was. Toen 
zijn we verhuisd naar Bollingwier. We hebben eerst gewoond op nr. 5 en 
later met Meindert op nr. 4. 
Het wonen op Bollingwier heb ik altijd heel mooi gevonden en als ik nu 
Bollingwier binnen rij dan voel ik me nog weemoedig. Het weidse uitzicht 
vanaf de glooiing van de terp over de landerijen en dan uitkijken naar 
Dokkum en bij helder weer zelfs Leeuwarden. Ik had het er prima naar 
mijn zin. Vooral op het laatst toen ik mijn eigen plekje kreeg boven op de 
zolder van het grote hok. Compleet met meubilair en alle gemakken. Ik 
ben dan ook niet heel bewust het huis uitgegaan en heb ook dus niet heel 
bewust afscheid genomen van Oosternijkerk. Het is min of meer zo 
gelopen. In het kort; ik ging op stage en ben niet meer teruggekomen.   
Na de LTS-elektro, ben ik MTS-automatiseringen elektronica gaan doen 
in Leeuwarden. Toen ik kon kiezen uit de voorgestelde stageplaatsen heb 
ik de 2 meest uitdagende gekozen. Uitdagend qua techniek en locatie. De 
eerste was in Aalborg in Denemarken en woonde daar een halfjaar. Ik zou 
daar heen met een klasgenoot maar die heeft op het laatst vanwege 
omstandigheden afgezegd. Mijn stageplek was een producent van 
navigatie-elektronica voor schepen. Ik deed daar reparatie van 
printplaten, zeer leerzaam allemaal, maar het meeste leerde ik van de 
ervaring om voor het eerst op jezelf te wonen en ook nog in het buitenland. 
Ik was toen 20 jaar. Daarna ben ik stage gaan lopen op de TU-Delft, als 
een assistent van de vakgroep Terahertz Imaging van de faculteit 
Technische Natuur Wetenschappen. Ik bouwde daar mee aan speciale 
elektronica die nodig was om proeven te doen.  
Voordat ik op stage ging ontmoette ik Ramona. Dit was in het jaar 2000. 
Ik zag haar voor het eerst in Fire Palace in Leeuwarden. Zij was daar aan 
het stappen met collega’s van de kapperszaak. Zij komt uit Echtenerbrug, 
dorpje bij Lemmer aan het Tjeukemeer. Met haar ben ik nog steeds 
samen. In die tijd van de stage in Delft verbleef ik in het weekend bij haar 
in Echtenerbrug, zodat ik dan op maandagochtend met het openbaar 
vervoer naar Delft kon reizen, waar ik op kamers verbleef. 
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Na de stage wou ik graag aan het werk in de elektronica. Mijn inmiddels 
schoonvader Frans hield de krant voor mij goed in de gaten. En vond voor 
mij een baan bij ICY in Lemmer. Een kleine startup die innovatieve 
elektronica op de markt bracht. Naast de zus die de administratie deed 
was ik de eerste echte werknemer van het bedrijf.  Ik deed daar van alles. 
Van ontwerpen, bouwen, testen, installeren, service. Echt van alles. Met 
mijn vriendin in Echtenerbrug en mijn werk in Lemmer zocht ik een woning 
in de regio daar, maar dat viel toen ook al niet mee. Uit nood heb ik eerst 
4 maanden in een bed-and-breakfast gewoond in Lemmer. Wonen bij mijn 
schoonouders zoals ik al in de weekenden deed was niet echt een optie. 
Zij woonden niet groot, dit mede omdat ze hun woonkamer hadden 
opgeofferd als winkel. Ramona’s moeder Geartsje heeft een winkel in 
woonaccessoires, “Geartsje.nl”. Later kon ik een flatje krijgen in 
Heerenveen en vanaf dag 1 bleef Ramona bij mij logeren en is niet meer 
weggegaan. Ook Ramona ging werken bij ICY.  Zij was het werk als 
kapster wel beu en ging elektronica assembleren. Dus waren we naast 
partners ook nog eens collega’s. Na een paar jaar langer op de wachtlijst 
te hebben gestaan kregen we eindelijk een woning toegewezen in 
Echtenerbrug en gingen we daar wonen.  Na een paar jaar bij ICY  te 
hebben gewerkt maakte ik de overstap van elektronica naar 
elektromonteur. Ik heb in de periode erna gewerkt bij verschillende 
technische diensten bij grote en kleine fabrieken van automobielindustrie 
tot voeding industrie. Veelal in de regio Amersfoort en Kampen, dit tot 
2014.  
Inmiddels waren we verhuisd in 2006 naar Creil. Voor wie dat niet kent, 
dat ligt in de Noordoostpolder bij Emmeloord. In 2007 zijn Ramona en ik 
getrouwd en op 1-1-2008 is onze zoon Hidde geboren en onze dochter 
Eva is geboren in 2012. We wonen in een rijtjeshuis in de kern van het 
dorp. We hebben een diepe achtertuin welke ik graag gebruik als 
moestuin. Dit is een hobby van mij.  Een andere hobby van mij is met de 
metaaldetector op pad. Op zoek naar verloren en soms oude spullen. Zo 
heb ik al heel wat oude munten gevonden en ook al eens een trouwring. 
De eigenaar van de ring heb ik kunnen opsporen en hij heeft de ring weer 
terug, net voor zijn 50ste jubileum.  De man was zo blij. Ik doe dit zoeken 
vaak in de bossen rond Oudemirdum, maar zou ook wel eens op een 
akker in Oosternijkerk willen zoeken. Dus laat het mij maar weten als u 
nieuwsgierig bent of er misschien wat interessants bij u in de grond zit.  
Na jaren in fabrieken te hebben gewerkt als monteur wilde ik wel wat 
anders. Ik kon bij Siemens coördinator worden in Lemmer van het nieuwe 
windmolenpark in het IJsselmeer. Een uitdagende functie dicht bij huis. Ik 
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heb dit zo’n 4 jaar gedaan, maar ik miste de techniek want toen de 
serviceorganisatie was ingericht bleef er vooral administratief werk over. 
In 2018 ging ik bij Alfen werken als commissioning engineer van 
energieopslagsystemen, zeg maar containers vol batterijen met 
omvormers. Ook werd ik hoofd van de serviceafdeling. Super interessant 
natuurlijk, maar deze baan gaf mij echter te veel stress. Ik verlangde terug 
naar de goede tijd dat ik in fabrieken werkte, daar waar je in je vrije tijd 
ook echt vrij bent. Dus heb ik inmiddels weer de overstap terug gemaakt 
naar de industrie. En ben sinds afgelopen november werkzaam bij de 
technische dienst van Morssinkhof als allround monteur in Oudehaske. Dit 
bedrijf recyclet plastic verpakkingen weer in plastic korrels die weer 
gebruikt kunnen worden om nieuwe producten van te maken. 
  
Hoewel we fijn wonen in Creil en onze kinderen hier prima zijn opgegroeid, 
zie ik ons in de toekomst nog wel eens verhuizen naar het zuiden van 
Friesland. Vooral Ramona mist de sfeer van het oude land. Nu ik in 
Oudehaske werk, lijkt deze stap dichterbij gekomen te zijn.  Met het oog 
op studerende kinderen wel makkelijk om in de buurt van Heerenveen te 
wonen, gezien het openbaar vervoer. Wie weet wat de toekomst brengen 
zal? 
Groeten Pieter Visser 

 



32 

 

 

 

 

 

 

 

Wy bin drok dwaande mei it oefenjen fan in nij stik; Wat in skrik! 

It is in kluchtich blijspul skreaun troch Henk Sloots.  

  

Berend – Benny foar freonen – Faber is al hast fiifentweintich jier troud 

mei Sippy. Mar ek oare froulju ha altyd al op syn belangstelling rekkenje 

kind. Ut in eardere ferhâlding hat er in dochter, Maaike, dêr’t er neat fan 

ôf wit. Dy is no nei har heit op ‘e siik gien, mei help fan it 

telefyzjeprogramma Spoorloos. Se ha, sûnder dat Berend der erch yn hat, 

regele dat Maaike in keamer hiert by Sippy, dy’t by harren oan hûs in Bêd 

en Brochje hat. 

As Berend in brief kriget fan Spoorloos, dêr’t ynstiet dat in frou him nei al 

dy jierren moetsje wol, brekt by him de panyk út, want Sippy mei der út 

noch yn fan witte. Mei help fan syn freon en kollega Sjoerd besiket er te 

rêden wat der te rêden falt. Hy wurket himsels lykwols hieltyd fierder yn 

de nêsten. Sil er him der noch út rêde? Dat spant derom.  

Wês mar bliid dat jim net yn syn skuon stean.  

 

We sille dit stik foar jim opfiere yn doarpshûs De Terp op: 

6 maaie om 20.00 oere 

7 maaie om 20.00 oere 

8 maaie om 16.00 oere  
 

In kaartsje kostet €7,50 en foar basisskoallebern kostet it €5,00.  

Om ’t it poadium fuort is, kinne wy minder minsken kwyt yn de grutte seal. 

Om gjin minsken teloar te stellen dogge wy in foarferkeap.  

Kaartsjes binne fan 11 april ôf yn de foarferkeap te krijen by: 

Anja Weidenaar (Griene Wei 10). Dit kin fan moandei o/m freed tusken 

09.00 – 17.00 oere. Har in berjocht stjoere is ek mooglik: 06 402 98 592.  

Helje jo kaartsje op tiid, want fol = fol! 

Graach oant dan!  
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En roûte! 
Het mag weer! Het kan weer! Op reis en op vakantie… 
Na twee jaar quarantaine, benauwde mondkapjes, handen-wassen en 
afstandelijkheid mogen we weer in beweging komen. 
En ja, dan het liefst ‘en route’ naar Frankrijk in mijn geval.  
Dat prachtige land waar je zo heerlijk kunt rondzwerven en op elke hoek 
van de straat wel kunt eten of blijven slapen. Frankrijk is geplaveid met 
hotelletjes en restaurants en de keuze is soms zo overweldigend dat je 
door de bomen het bos niet meer zit en waar je ook flink mis kunt kleumen! 
 
Hoewel ‘La Cuisine Française’ over de hele wereldvermaard is en de 
fransen zichzelf graag zien als de aartsvaders van elke zichzelf 
respecterende keuken, kun je je in Frankrijk behoorlijk ‘vergissen’. Nooit 
vergeet ik de gezichten van een groepje Japanners toen zij in een chique 
Parijs restaurant ‘la specialité de la maison’ kregen geserveerd….de 
enorme vette varkenskop op een immense berg choucroute (zuurkool), 
ging onaangeroerd terug naar de keuken en zelden heb ik mensen, het 
wit nog om de neus, zo snel om de rekening zien vragen. 
 
Daarom is advies nummer 1: weet wat je bestelt!  
Moeite met de Franse taal of de menukaart? Kies dan voor het ‘Menu du 
Jour’; het dagmenu. Meestal een veilige, goede en goedkope keuze. 
(Belangrijk: bestel NOOIT ‘tripe’! Fransen gruwelen bij het idee dat wij 
rauwe vis (haring) lekker vinden. Maar voor ons is “Tripe” ik weet het uit 
eigen ervaring, ronduit walgelijk. Ook ‘Andouillette’, een worst gemaakt 
van ingewanden, is, om dezelfde reden, niet aan te bevelen… 
 
Advies nummer 2: kijk goed uit wáár je gaat eten!  
Dat lijkt makkelijker dan het is want een goed Frans ‘adresje’ is voor 
Nederlanders niet altijd makkelijk te herkennen.  
Dus bij deze een paar tips als je ‘en route’ gaat naar het zuiden:  
 
Allereerst: vergeet de Guide Michelin!  
‘Le Guide’ zoals hij vaak kortweg wordt genoemd, is vooral een houvast 
voor mensen die meer geld uit willen geven dan nodig of niet op hun eigen 
gevoel durven te vertrouwen. Veel informatie is achterhaald en sommige 
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restaurants krijgen jaren achtereen een ster zonder dat daar enige 
controle op is. (En dat merk je als je daar gaat eten!!)  
Dan is er ook nog de eetgids ‘Le Gault Millau’.  
Die is al beter en heeft meer verassende adresjes maar het beste ga je 
gewoon je eigen neus achterna!  
Dus doe wat de fransen doen! En let op waar klokslag 12 uur de meeste 
auto’s worden geparkeerd… Ziet het er een beetje saai uit, alsof er al jaren 
niets meer aan het interieur gedaan is…? Helemaal goed!  
Vermoedelijk staat ‘maman’ nog zelf aan het fornuis!  
Fransen houden niet van verandering en zolang ‘le chef’ (m/v) in de 
keuken zijn vak verstaat maakt het ze niet of ze onder een tl-verlichting 
zitten of met een kaarsje op tafel. Sterker nog: ze geven de voorkeur aan 
tl-verlichting want dan kun je tenminste goed zien wat je eet! 
 
Goede restaurants zijn vaak onopvallend, onopgesmukt maar wel 
brandschoon (met helderwitte vitrage voor de ramen i.v.m. met de privacy 
van de klanten). Een ‘must’ is de overzichtelijke menukaart buiten in een 
vitrine.  
 
In Nederland is uit eten een ‘avondje uit’. Het moet er dan ook gezellig 
uitzien, muziekje, kunst aan de muur, sfeerverlichting…kortom: toeters en 
bellen. 
Fransen houden daar niet van. Die willen rust aan tafel! Zo kunnen ze des 
te meer genieten van hun diner!  
(Voor de fransen is er dan ook geen groter ergernis dan rondrennende 
kinderen van toeristen! Ze zullen er niet snel iets van zeggen 
maar….o,lala!  
Het Franse kroost kan zich daarentegen urenlang geluidloos vermaken 
aan de eettafel; die krijgen de restaurant-etiquette namelijk met de 
paplepel ingegoten). 
 
Nog een tip: bestel traditionele gerechten.  
De fransen houden van tradities en staan niet echt open voor vernieuwing. 
Zeker niet als het om hun smaakpapillen gaat!  
Ziet de kaart er ‘opgeleukt’ uit: in de trant van ‘op een bedje van dit’ of ‘met 
een vleugje van dat’…? Niet doen! Heel veel verschillende gerechten? 
Ook niet doen!  
Goede restaurants hebben een overzichtelijk menu met meestal een stuk 
of 3 tot 5 voorgerechten, hoofdgerechten en evenzoveel desserts. C’est 
tout! (die menukaart aan de buitengevel is daarbij erg handig). 



35 

 

En natuurlijk wel opletten dat het allemaal ‘Faites a la Maison’ 
(huisgemaakt) is. Dit staat altijd vermeld op de menukaart. De Franse 
wetgeving let streng op dat daar niet mee gesjoemeld wordt!  
 
De beste tip heb ik voor het laatst bewaard: probeer eens een 
wegrestaurant!  
‘Le Routier’ is hét restaurant voor de ‘gewone man’. De ambachtsman, de 
chauffeur of de werknemer die onderweg is en dus niet in staat om thuis 
warm te eten.  
Frankrijk biedt van overheidswege iedereen de mogelijkheid voor zeer 
weinig geld (dus met subsidie) tussen de middag een warme maaltijd te 
eten. Het ‘repas’ tussen de middag staat nog net niet in de grondwet! 
En daar wordt dan ook grootschalig gebruik van gemaakt.  
Een béétje Fransman laat immers klokslag 12 uur alles ‘uit zijn handen 
vallen’.  
Dat wij vaak alleen een ‘boterham’ eten tussen de middag, gaat er bij hen 
gewoonweg niet in! Ze vinden dat onbegrijpelijk en heel zielig voor ons! 
 
’Les Routiers’, liggen meestal langs de weg, hebben heel veel 
parkeergelegenheid zodat truckers er ook kunnen parkeren en zijn vaak 
bijzonder populair.  
De prijs is altijd (heel) laag (want van overheidswege vastgesteld), de 
porties enorm en de kwaliteit veelal redelijk tot goed. Verwacht niets 
bijzonders want het is wel de Franse versie van ‘de gestampte pot’. 
 
Wij hadden destijds ook zo’n Routier bij ons in de buurt en nieuwsgierig 
geworden gingen wij daar een keer lunchen. Klokslag 12 uur bleek de 
zaak al tjokvol. Bij binnenkomst werd ik aangegaapt door een zaal 
vol…mannen! Ik bleek, op de bediening na, de enige vrouw! 
Gelukkig weet een Fransman aan de eettafel zijn prioriteiten goed te 
stellen: Koken is een religie en eten het gebed! Dus al snel hervatte 
iedereen in de zaal zijn ‘diner’ en conversatie. 
 
Bekomen van de schrik en in een veilig hoekje, durfde ik een beetje rond 
te kijken. Overal overalls en laaghangende spijkerbroeken, lange tafels, 
Spartaanse aankleding, papieren tafelkleden en servetten, manden vol 
stokbrood en karaffen wijn. Veel gelach en jovialiteit…Het was duidelijk: 
hier waren (Franse) mannen onder elkaar…  
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De vrouwelijke bediening kende overduidelijk hun ‘Pappenheimers’. Hun 
benadering was een niet te evenaren mix van kordaatheid, vrouwelijke 
charme, moederlijke gestrengheid en geroutineerde gastvrijheid. Ook wij 
werden uitermate snel bediend. Wijn, brood, het stond er in een 
handomdraai. Soep vooraf, daarna keuze tussen twee oerfranse 
voorgerechten: ’charcuterie (vleeswaren) of crudité (rauwkost) en een 
tweetal hoofdgerechten. Vervolgens kregen we een kaasplank 
doorgegeven (maak niet de vergissing dat je alles begint op te eten! Het 
is de bedoeling dat je van maximaal 3 kaassoorten een klein stukje 
afsnijdt!) en tot slot nog een stuk taart met een kop koffie toe. 
Na een klein uurtje hadden we een overdadig en prima vijfgangen-menu 
weggewerkt en hoefden we in totaal, inclusief wijn, slechts 22 euro af te 
rekenen bij de ‘patron’: een indrukwekkende, goedmoedige maar ‘flik mij 
geen geintjes-achtige kleerkast’ Kortom de ideale uitsmijter voor een 
dergelijk restaurant. 
 
Toen we weer buiten stonden hadden we allebei het gevoel dat we even 
ondergedompeld waren geweest in het échte oude Frankrijk, die 
authentieke mix van culinaire traditie, de geur van knoflook en knapperig 
stokbrood, no nonsens en een ‘karafje wijn’.  
Zeker één keer doen!! 
Veel plezier, bon voyage et bon appétite! 
 
Maria Hesp 
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Het dorpshuis is weer open! 
 
Wat fijn om dat te kunnen zeggen, nu alle beperkingen m.b.t. het 
coronabeleid zijn opgeheven. 
Het verenigingsleven komt weer tot leven en daar zijn we blij om! 
 
Nog een paar weken en dan verhuizen de  
kinderen en hun leerkrachten naar het nieuwe kindcentrum De 
Wrâldwizer. Wij kunnen terugkijken op een goede samenwerking, maar 
kunnen ons voorstellen dat iedereen erg veel zin heeft om naar een mooi 
nieuw gebouw te verhuizen. 
 
Op dit moment worden de laatste subsidieverstrekkers aangeschreven, is 
de bouwvergunning aangevraagd bij de gemeente en hopen we na de 
zomer met de verbouw van het dorpshuis te kunnen beginnen. 
 
In de komende tijd zijn jullie welkom in De Terp: 
 
8 april  Oars Aktyf 
27 april Koningsdag 
6, 7, 8 mei Toneel Bûnte Flinters 
 
Bestuur dorpshuis de Terp.  
 
André Beeksma, voorzitter 
Tineke Slager, secretaresse 
Geke Braaksma, penningmeester 
Mark Boersma 
Taede Anne Holwerda 
Mirjam Pel 
Livius Post 
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Reanimatie en gebrûik AED… 

 
Op 16 februari 2022 ging de AED-training niet door. 
 
We hebben een nieuwe trainingsdatum vastgesteld op: 
 

woensdag 11 mei 2022  
om 19.00 uur in de Terp. 

 
Training blijft van belang, Dik Zijlstra van BHV-Friesland is de trainer. 
 
Wil jij ook deelnemen, dan horen we dat graag. 
Ben je verhinderd dan graag afmelden vóór 2 mei. 
 
Noteer deze datum alvast! 
 
Wil jij in 2022 ook meedoen aan de training Reanimatie met een 
AED… 
dan kan je dat doorgeven aan:   
Anneke Dijkstra corenanneke@knid.nl  tel. 242066 
Annie Bremer anniebremer@gmail.com tel.  241937 
 
  

mailto:corenanneke@knid.nl
mailto:anniebremer@gmail.com
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Vanaf februari mogen we weer gymmen! 
Helaas heeft onze gymjuf Yneke aangegeven te stoppen met lesgeven. 
Gelukkig hebben we een nieuwe vervanger kunnen vinden, namelijk Klaas 
Huizenga. Meester Klaas is laatstejaars ALO student en geeft op dit 
moment gymles in groep 3,4 en 5 van onze basisschool. We zijn heel blij 
dat Klaas vanaf februari de gymlessen van groep 3 t/m 8 gaat doen!  
Helaas zien we het aantal leden al een tijdje afnemen. Het zijn moeilijke 
tijden geweest, vele lessen zijn niet doorgegaan. Daarnaast zijn er veel 
wisselingen van docenten geweest.  
Gelukkig kunnen we door alle versoepelingen weer lekker gymmen. 
 
Kinderen zijn altijd welkom voor een proefles! 
Binnenkort hebben we nog een leuke actie! 
In week 12 en 13 (21/03 t/m 01/04) gaan we langs de deuren om eieren 
te verkopen. De eieren komen bij fam. Braaksma uit Niawier vandaan. 
1 doos: 10 stuks € 3,-, 2 dozen € 5,- 
De eieren worden op 8 april bezorgd (onder voorbehoud). 
We hopen zoveel mogelijk eieren te gaan verkopen. 
 
Gymtijden voor 2021/2022: 
Woensdagmiddag Groep 1+2   13.00-13.45 uur 
 
Donderdagmiddag Groep 3+4   14.45-15.45 uur 

Groep 5+6+7+8  15.45-16.45 uur 
 

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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Einlik wer echt mei inoar muzyk meitsje. Wat hearlik is dat! De ôfrûne 
moannen binne wy dwaande west mei de tarieding nei it 
Federaasjefestival. Foarich jier koe dat net trochgean, mar gelokkich no 
wol wer. Dit jier al yn oanpaste foarm. Net sa at wy wend binne yn Eanjum, 
mar dit jier gie it Festival ‘on tour’. It festival begûn yn Dokkum mei it earste 
optreden. De sjueryleden gienen fan doarp nei doarp om de ferskate 
korpsen te besykjen. Rûn de klok fan 20.00 oere wienen sy yn Nytsjerk. 
Hjir sieten wy klear foar ús optreden. In oantal minsken út it doarp kamen 
harkjen nei ús optreden. Wat moai dat ek dit wer kin! Wy spilen as koraal 
‘In Perfect Peace’, it grutte wurk wie ‘Saint Saëns Variations’ en wie sluten 
ús optreden ôf mei ‘Pop looks Beethoven’. Wy ha derfan genietsje kinnen 
om einlik wer mei minsken yn de seal te spyljen, wat hearlik. Nei de tiid 
koenen wy fia de livestream de oare korpsen beharkje fan út it doarpshûs. 
Dat alles ûnder it genot fan in hapke en in drankje. 
 
De enveloppeaksje fan dit jier sil net trochgean, om’t jo dit jier net echt fan 
ús muzyk genietsje koe fine wy dat no net op syn plak. Wy geane der fan 
út dat we fan no ôf wer fan ús hearre litte kinne, dat oar jier sil de aksje 
wol wer plakfine.  
  
En no op nei mear optredens! Wy ha der wer hielendal sin oan. Sa stiet 
der aanst in moai útstapke nei Skier op’e plenning en hoopje wy op 
Keningsdei moarn in slach troch it doarp te gean. Wy meitsje der noch in 
moai seizoen fan. Oant gau! 
 
Rinskje 
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Verloop bouw & opening Kindcentrum de Wrâldwizer 
De bouw van Kindcentrum (KC) de Wrâldwizer en het plein zit in de 
laatste fase.In de meivakantie worden alle spullen van de school naar 
het KC verhuist, worden de digiborden gemonteerd en het interieur in 
elkaar gezet.  
Na de meivakantie hebben de leerlingen van de Wrâldwizer 4 vrije 
dagen. Tijdens deze dagen richt het team het KC in en maakt zich 
startklaar.                                                  
 
Vrijdag 13 mei is de opening van KC de Wrâldwizer!  
 
Op de middag is er van 15.30 uur tot 18.00 uur open huis.  
De dorpsbewoners van Niawier, Nes en Oosternijkerk kunnen dan het 
KC van binnen bekijken.  
U bent dan van harte welkom!  
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Nieûwe kinderopvang 
vanaf mei geopend 

De peuteropvang en buitenschoolse opvang van SKF 
gaan verhuizen. De peuteropvang, buitenschoolse opvang én het nieuwe 
kinderdagverblijf zijn vanaf maandag 16 mei actief in het nieuwe 
schoolgebouw van Kindcentrum De Wrâldwizer. ,,Iedereen die het leuk 
vindt om na de opening een kijkje te komen nemen is natuurlijk van harte 
welkom”, zegt Jacqueline van der Velde namens de kinderopvang in 
Oosternijkerk.  
De opvang (peuter en buitenschoolse) zit voorlopig nog in een bijgebouw 
van het dorpshuis. ,,Eind april gaan we verhuizen. En we hebben er veel 
zin in. Ons nieuwe onderkomen gaat er namelijk geweldig uitzien. Straks 
zitten onze kinderen in de best denkbare ruimtes. Alles wordt volledig 
ingericht volgens de meest moderne en veilige normen.”  
 
De openingstijden zijn als volgt. 
Peuteropvang (2-4 jaar):  
- maandag t/m vrijdag van 8.15 tot 12.15 uur. 
Kinderdagverblijf (0-4 jaar): 
- maandag t/m vrijdag van 7.15 tot 18.15 uur. 
Buitenschoolse opvang (BSO, 4-12 jaar): 
- maandag 14.30 tot 18.15 uur;  
- dinsdag 12.00 tot 18.15 uur;  
- donderdag 14.30 tot 18.15 uur.  
Bij genoeg aanmeldingen starten we ook op andere dagen.  
Voor de BSO-kinderen die niet in Oosternijkerk wonen, wordt taxivervoer 
naar de opvang geregeld. Wie alvast kennis wil maken met Jacqueline, 
kan haar bellen of mailen. ,,En langskomen mag straks natuurlijk ook.  
Dan laat ik je onze nieuwe plek graag even zien.”  
Tel: 06-41867309; e-mail: vandervelde@kinderopvangfriesland.nl 

 
 

 
  

mailto:vandervelde@kinderopvangfriesland.nl
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Nieuws van Peuterspeelzaal " De Bernejister" uit Oosternijkerk. 
 
De laatste keer dat we jullie bijpraten vanuit onze unit, het is bijna zover; 
de verhuizing!  
We hebben ontzettend veel zin in ons nieuwe plekje! In de volgende Skille 
natuurlijk uitgebreid verslag van de eerste weken op onze nieuwe stek! 
Tot die tijd spieken we zo nu en dan nog even samen bij de bouw, altijd 
leuk! De kinderen geven de nieuwe school alvast een dikke duim! 
 
Eerst even terugkijken op de afgelopen 
periode. Na heel wat lege stoeltjes 
lijken de coronabesmettingen op de 
peuter nu mee te vallen en kunnen we 
weer met z’n allen genieten van de 
gezellige ochtenden. De peuters spelen 
graag samen en bij mooi weer gaan we 
natuurlijk graag met z’n allen naar 
buiten. Tijdens de wintermaanden bleef 
de sneeuw helaas weg, maar gelukkig 
is het altijd nog een mooie oplossing 
om te kliederen met scheerschuim, ruikt 
ook nog lekker! 
 
We hebben ook nog een mooi verhaal 
gelezen over Tomke en koeien 
geknutseld, dit vonden de kinderen ook heel leuk en de resultaten zijn 
prachtig! 
Wisten jullie trouwens dat de peuters iedere week twee boeken 
meekrijgen naar huis in een speciale boekentas? Thuis (voor)lezen is 
ontzettend belangrijk voor jonge kinderen, dit wordt op deze manier 
(hopen wij) gestimuleerd.  
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Let op! Waar we voorheen van maandag t/m donderdag open waren komt 
daar vanaf nu ook de vrijdag bij. Wilt u dus graag uw peuter op de vrijdag 
naar de peuterspeelzaal laten gaan, laat het de leidsters weten of neem 
contact op met SKF.  
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Pûzzel 10 x 1981 

Zoals inmiddels bekend, verscheen in 1981 de eerste Doarpsskille. 
In deze puzzel daarom 10 vragen over 1981.  
Uiteraard zijn de antwoorden op internet te vinden, maar…. waag een 
poging zonder deze hulplijn. 
Succes! 
 
1) Wie werd op 20 januari beëdigd als 40e president van Amerika? 
 A – Ronald Reagen 
 B – Jimmy Carter 
 C – Georg Bush 
 D – Bill Clinton 
 
2) Wie won het Eorovisie Songfestival? 
 A – Duncan Laurence (Nederland) 
 B – ABBA (Zweden) 
 C – Nicole (Duitsland) 
 D – Bucks Fizz (Verenigd Koninkrijk) 
 
3) Wat was de auto van het jaar? 
 A – Ford Escort 
 B – Opel Rekord 
 C – Ford Taunus 
 D – Citroën Visa 
 
4) Welke bekende BN-er werd er geboren? 
 A – Ronald Koeman 
 B – Andre Hazes  

C – Jandino Asporaat 
 D – Martin Garrix 
 
5) Welke voetbalclub behaalde op 3 mei voor het eerste het 
landskampioenschap 
 A – Sc Heerenveen 
 B – AZ’67 
 C – Vitesse 
 D – FC Utrecht 
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6) Wat was de populairste jongensnaam? 
 A – Sven 
 B – Pieter 
 C – Karel 
 D - Johannes 
 
7) Hoe zouden de Romeinen 1981 schrijven? 
 A – MMLCXXVI 
 B - LCMMXIIVX 

C – MCMLXXXI 
D - MCLMXVVI 

 
8) Welk kabeltelevisiestation begint op 1 augustus met 24 uur per dag 
muziek uitzenden? 
 A – Skyradio  
 B – MTV 
 C – TMF 
 D – The Box 
 
9) Hoeveel inwoners telde Nederland? 
 A – ruim 12 miljoen 
 B – ruim 13 miljoen 
 C – ruim 14 miljoen 
 D – ruim 15 miljoen 
 
10) Wat was de populairste meisjesnaam? 
 A – Merel 
 B – Maria 
 C – Famke 
 D – Wilhelmina 

 
D.G. Noot 
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DE SOPSLEEF 

 

Hjouwermoutkoekjes : in recept fan beppe 

 
 
Foar 25 stiks: 
100g hjouwermout 
100g blom 
100g wite bastertsûker 
100g bûter, yn klûntsjes 
6gr. bakpoeier 
pûdsje fanyljesûker 
snufke sâlt 
 
Ferwaarmje de hiteluchtoven foar op 180⁰ C. Doch alle yngrediïnten yn 
in kom. Snij de bûter mei twa messen oant dy lytse stikjes mei de rest 
een krommelige massa foarmje. Knyp dan it daai mei de hân ta in 
gearhingjende bal. Foarmje hjir koekjes fan, fan ongefear in heale 
sentimeter tsjok en lis se boppe op in mei bakpapier beklaaide bakplaat. 
Set de bakplaat mei de hjouwermoutkoekjes sa. 15 minuten yn de oven. 
Nei it bakken bin de koekjes earst noch sêft. As se ôfkuolle binne, wurde 
se knapperich. 
Succes mei bakken en geniet derfan!  

Alien de Beer 
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PAADWIZER 

Doarpsbelang D. Holwerda 242212 

Doarpshûs De Terp  A. Beeksma (contactpersoon) 
*Alleen tijdens openingsuren 

241744 
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 

mailto:jhoosternijkerk@gmail.com
mailto:harry.van.der.laan@politie.nl
http://www.mijnschool.nl/
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AGENDA 

 
 
 
April 
 8 april  Oars Aktyf 
13 april  Jaarlijkse ledenvergadering Doarpsbelang 
13 april Paaseiverven 
15 april Paaseieren zoeken 
27 april Koningsdag met oprit/garagesale en autopuzzeltocht 
 
Mei 
6, 7 en 8 mei Toneel Bûnte Flinters 
11 mei  Reanimatie en gebruik AED 
13 mei  Opening van KC de Wrâldwizer 
16 mei  Nieuwe kinderopvang geopend 
31 mei-3 juni Avond Vierdaagse 
 
Juni 
15 juni  Inleveren kopij Doarpsskille 201 
24-26 juni Dorpsfeest 
26  Doarpsskille 201 verschijnt 
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