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42e jiergong 

Yn dizze skille: 

 
Skille 201 leit foar jim. Krekt nei it wykein 
as it goed is en dus sit it doarpsfeest der 
wer op. Der kin wer opromme wurde. Dat 
giet meastentiids flugger as it opbouwen. 
Ek wol wer spitich fan al it wurk en de tiid 
dy’t der oan bestege is, mar ja soks wit je 
yn ’t foar. It hat fansels ek wol wat, dat 
‘meielkoar de hannen út de mouwe stekke’ 
op de buert. Men leart elkoar wer wat better 
kennen (dat is altyd goed) en it is gesellich. 
No kin ik fansels net foar it hiele doarp 
prate, mar sa wie it by ús wol. Wy ha it der 
mar drok mei hân, de ien wat mear as de 
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oar (men hat net allegear deselde feardigens), mar sa meielkoar bin we in 
hiel ein kaam. Wat ik sels ek altyd hiel moai fyn is de swym fan 
geheimsinnichheid dy’t oer de warberens hinget. Yn it ‘djipste’ geheim fynt 
it allegear plak. Jûns op it fytske nei in loads as skuorre as oars wat, 
doarren ticht en mar wer fierder. Wy ha it de ôfrûne dagen allegear sjen 
en bewûnderje kinnen wat de moannen fan tarieding oplevere ha. It wie 
wer nijsgjirrich!  
                                                                                                                              
Wat ek nijsgjirrich wie is ús nije skoalle ‘De Wrâldwizer’. De skoalle is al 
iepene en wer yn gebrûk, de bern kin der wer teplak. It sil net allinnich foar 
de bern, mar ek foar de learkrêften even wennen wêze, mar it sjocht der 
prachtich út, sawol fan bûten as fan binnen. Dat lêste ha we allegear 
bewûnderje kinnen op de iepen dei. Hoe oars is it ferlike mei de tiid doe’t 
ik sels nei skoalle gie en dan bedoel ik net allinnich it gebou, mar ek it 
ûnderwiis sels, dat hjoed-de-dei folle mear rjochte is op de ûntwikkeling 
fan elk bern sels. Hie it libben oars rûn as de start der oars útsjoen hie? 
Soks silst noait witte fansels en dat hoecht ek net. Doe is doe en no is no! 
Foar ús doarp is it yn alle gefallen prachtich sa’n moaie nije skoalle, dêr 
kin we grutsk op wêze en we kin wer jierren foarút mei we hoopje. Yn dizze 
skille sjogge we noch even werom hoe it krekt alwer gien is mei de skoalle 
en ek sjogge we even werom nei 25 jier lyn, in mei in knypeach skreaun 
ferhaal oer it aaisykjen. De kanonkommisje hat in ferhaal oer UDI, Maria 
hat it oer de krêft fan freonlikheid en de OCOO docht ferslach fan harren 
ledengearkomste. Dit en mear kin jim lêze yn dizze skille. Mar gau los soe 
ik sizze.  
 
AWB 
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Ytsje Groenwold-Dijkstra uit werd 25 april jl. gehuldigd voor het feit dat zij 
65 jaar lid is van het Christelijk gemengd koor ‘Sjong de Heare’ . In 1956 
werd ze lid van het koor als zeventienjarig meisje. Officieel was dat vorig 
jaar. Door Corona is dit een jaar uitgesteld. Voorzitter Djoke Holwerda 
noemde haar in de toespraak een trouw lid die als voorzitter en ook 
secretaris het koor gediend heeft. Uit handen van Gerda de Jong kreeg 
ze een fraaie oorkonde en een bos bloemen overhandigd. Dochter 
Theresa had gezorgd voor een toepasselijk spandoek. 
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De kracht van vriendelijkheid 

Ik kreeg van iemand een prachtig boek: ‘De jongen, de mol, de vos en het 
paard’ Geschreven en geïllustreerd door Charlie Mackesy. 
Zulke mooie ontroerende teksten en tekeningen! 
Toen ik het opensloeg kwam ik deze illustratie tegen:  

 
Zo waar! 
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Het voerde mij terug naar mijn voettocht door Frankrijk, inmiddels alweer 
bijna 10 jaar geleden. Samen met mijn zus was ik op pelgrimstocht 
gegaan naar Santiago de Compostella, een belangrijk bedevaartsoord in 
Spanje. De beenderen van Sint Jacob zouden daar begraven liggen. Maar 
zoals met zoveel dingen, het is niet het doel dat belangrijk is maar het pad 
ernaartoe. 
Dat hebben mijn zus en ik ook ervaren. 
Optimistisch en fris van start in Vezelay in Noord-Frankrijk, ontdekte wij al 
snel dat we een barre en uitdagende onderneming waren aangegaan. Te 
voet door een zeer dunbevolkte en soms ‘uitgestorven’ wereld, weinig tot 
geen pleisterplaatsen onderweg laat staan ‘een gezellig kopje koffie’; door 
soms zeer heuvelachtig gebied en in de brandende zon. Per dag zo’n 30 
km lopen met een zware rugzak om er dan achter te komen dat er geen 
slaapplek is. Dan nog eens kilometers moeten lopen naar een volgende 
gelegenheid terwijl je er al helemaal doorheen zit en de nacht begint te 
vallen… Nee, na een week had ons optimisme al plaats gemaakt voor een 
koppig “we gaan tóch door!”  
Gelukkig went een mens kennelijk aan alles: vieze bedden, snurkende 
slaapzaal-genoten, smerig eten en kilometers maken op soms saaie of 
onherbergzame wegen, berg op, berg af. 
Na een paar weken merkten we dat we ’s ochtends fluitend onze 
schoenen aantrokken, onze rugzak opsjorden en verwachtingsvol de dag 
tegemoet gingen. Fit als een hoentje het avontuur tegemoet! Het is een 
geweldig gevoel om op ‘eigen kracht’ door bossen, velden en dorpen te 
trekken. Met alleen een kaart en een kompasje steeds richting zuidwest. 
Niet te weten wie of wat je tegen zult komen, waar je ’s avonds zult slapen 
en waar (en of!) je zult eten.  
Gaandeweg merk je wat een fantastische ‘machine’ je lijf eigenlijk is. Je 
wordt supergevoelig voor wat je voedt en wat niet goed voor je is. Zo 
merkten we dat (na enige oefening haha) een paar kilometer meer of 
minder geen enkel probleem was; voldoende water van levensbelang is, 
junkfood écht geen goed idee is; croissants met boter daarentegen 
geweldig zijn net als noten en pruimen; oud brood nog geweldig smaakt 
als je maar genoeg honger hebt en vriendelijkheid je vleugels geeft!! 
Jazeker! Als we moe en dorstig door een dorpje kwamen en de mensen 
riepen hartelijk zwaaiend “bon courage!” oftewel “houdt moed!”, dan 
maakte dat een groot verschil. Maar kwamen we door dorpjes waar de 
mensen geen boe of bah zeiden, we niet werden teruggegroet of waar er 
zelfs wat argwanend werd gekeken naar ‘die vreemdelingen en 
rugzaktoeristen’. Nou, dan voelde je je bloedsuikerspiegel pijlsnel dalen 
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en de motivatie ook. Maar ‘cadeautjes’ zoals mensen die ons uitnodigden 
voor de lunch, vriendelijk de weg wezen, een eindje met ons opliepen, een 
glaasje verse melk of een bloemetje gaven, daar konden we úren op 
vooruit.  
Bijzonder wat een beetje vriendelijkheid doet: het kost niets, het verplicht 
tot niets maar het maakt een wereld van verschil! 
Laatst was ik in een grote stad in het westen en merkte dat mensen me 
een beetje raar aankeken als ik ze goedendag wenste. Men is het daar 
kennelijk niet meer zo gewend om te groeten. 
Gelukkig dat die vriendelijkheid hier nog niet verloren is gegaan! 
Want ook hier, in Oosternijkerk, ben ik een ‘vreemdeling’ maar vaak 
genoeg word ik hartelijk begroet, vragen de mensen hoe het met me gaat, 
waar ik woon of maken gewoon simpel een gezellig praatje over het weer 
of de hond. 
Ook al regent het en waai ik hier regelmatig ‘uit mijn verschoninkje’, die 
dorpse vriendelijkheid geeft mij dan toch een heel zonnig gevoel! 
 
ps. We hebben het gehaald…..tot aan de de Spaanse grens. Na 6 weken 
en 800 kilometer vonden onze achillespezen het welletjes.  
Binnenkort misschien toch de 2e etappe…? 
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Folkert de Boer en Trijntje de Boer-Kooistra 
65 jaar getroûwd 

OOSTERNIJKERK – Op 16 mei vierden Folkert de Boer en Trijntje de Boer-Kooistra 

hun 65-jarig huwelijksfeest in Oosternijkerk. Folkert de Boer is 92 jaar en is 

geboren onder de rook van Oosterwolde. Trijntje Kooistra is 93 jaar en is geboren 

in Metslawier. Burgemeester Kramer kwam maandagochtend langs om het 

briljanten paar te feliciteren. Hij nam een prachtig bos bloemen mee. 

Vijfenzestig jaar geleden, op 16 mei 1957, trouwde het jonge stel in Metslawier. 
De huwelijksvoltrekking werd destijds gedaan door burgemeester Sietsma, aldus 
de nog krasse Folkert de Boer. 
Het paar woont ook al vijfenzestig jaar in dezelfde woning in Oosternijkerk, aan 
de Buorren 23. Het echtpaar kreeg vier kinderen, drie dochters en een zoon, tien 
klein- en acht achterkleinkinderen. Maar ook verdriet vanwege verlies werd hun 
niet bespaard, twee van de kleinkinderen zijn helaas overleden. 
Folkert de Boer werkte tot zijn 35e bij de boer, waarna hij zich liet omscholen tot 
installateur. Mevrouw de Boer deed eerst huishoudelijk werk bij een 
boerenfamilie, en deed dit later in haar eigen huishouden. Het echtpaar is 
dankbaar dat ze in redelijke gezondheid nog zelfstandig wonen en hoopt dit, met 
de nodige ondersteuning van de kinderen, te kunnen blijven doen. 
(Bron: RTVNOF) 
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Optocht 

Doarpsfeesten, dêr ha ik al hiel wat fan meimakke en ik wit net oars as 
freedtemoarnen is de optocht mei de weinen,                                                                                               
sûnt jierren myn favorite ûnderdiel fan it feest. It is altyd wer sa nijsgjirrich 
wat der foar it ljocht komt. Wy bin sokke dagen net let fan it bêd, want de 
earste weinen ride, faak mei lûde musyk, al wit hoe betiid by ús lâns. Dat 
it sliepen is dan wol oer en dan wolst der ek wol ôf, sa benijd wat der lâns 
komt, dus gau foar de ruten. It is faak in wat gaoatyske moarne, want ja, 
stiest yn de dûs dy klear te meitsjen rydt der wer in wein lâns. Somtiden 
wurdt der wakker beart fanút de keamer en wat moast dan, trochgean as 
der hinne?, no ja, kom dan mar ris knap yn de klean. In jier as wat lyn 
moast der ek noch wolris in bern fan ús op in wein en dat soarge dan faak 
foar noch krekt wat mear gaos. Fragen sa as: wêr is dit? wêr is dat? hat 
ien myn broek as skuon as oars wat ek sjoen?.... bin dan net fan de loft. 
Meast is it antwurd: wit net, as nee, dus dat wurdt sykjen. It is faak in 
optilling fan klean en oar guod, mar dêr moast dy net drok om meitsje, it 
belangrykste is dat dat bern op tiid de doar út is en do sels trouwens ek, 
want wolst graach rom de tiid ha om by de weinen lâns, en dy tafel mei 
itensresten kin letter wol opromme wurde.                                                                                              
It is in oantal kearen bard (jierren lyn) dat ik sels op in wein sitten ha en 
dat is fansels machtich moai. De earste kear heugt my noch, mar dat komt 
miskien ek wol omdat dêr noch in foto fan is, en dat wie op de beukerwein. 
Ferklaaid as hinnen sieten wy achter gaas op de wein. Der stie ek in 
‘hinnehok’ op mei dêryn û.o. in pot as amer om te pisjen. Lekker praktysk 
want soks moat kleuters om it hurdsje. It ‘hinnepak’ kin ik my noch wol in 
bytsje heuge. Letter ha ik op in wein stien mei in tal freondinnen en wienen 
we dûnspearkes, dat wie ek noch yn de legere-skoalle-tiid tink ik. Wat my 
sels noch it measte bystiet fan de optochten troch de jierren hinne is 
fansels de sigeunerwein. Dy ried altyd achteroan yn de optocht en makke 
in protte lawaai. Gjin musyk, mar in sirene. Neffens my wie de wein oan- 
as omklaaid mei reid en de jongens dy’t der opsieten wiene nuver yn de 
klean mei grutte learzens oan, in prûk op de kop en it gesicht ynsmard mei 
swartsel (wat wie dat foar guod, skuonpoets?), mar it kin ek wêze dat se 
in masker op hienen. Wy hienen blykber net safolle op ‘e rekken fan 
sigeuners as wie it om net fuort werkent te wurden? It wie yn alle gefallen 
tige spannend en eng foar my as bern. Dêrby komt dat sy net rêstich op 
de wein sitten bleaunen, mar mei in fleske bier yn de hân op strjitte 
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omronnen as, wannear sy in frommeske op it each hienen, omfleagen. 
Dat is wat my noch it measte heugt, dat se achter fammen oansieten, de 
fammen waarden pakt en meinaam op de wein; hoe dat dan fierder hie ik 
gjin idee fan. Wat wie dat spannend. Gelokkich koest de earste jierren 
achter de rokken fan mem en letter feilich achter de stekken fan it 
skoalleplein bliuwe, dan wie der neat oan de hân. No hast as bern fansels 
hielendal net yn de gaten dat it de ‘sigeuners’ foaral om fammen fan eigen 
jierren giet, mar dy kennis hie neat jûn, foar in bern bliuwt it spannend. Mei 
it âlder wurden, wie de kâns om meinaam te wurden fansels grutter. It is 
my ien kear oerkaam. Ik hie in fakânsjebaantsje yn de Skûle en de optocht 
fan ien fan de doarpen út de omkriten kaam foarby. Fansels mei in 
‘sigeunerwein’. No sitte der yn in fersoargingstehûs net allinnich âlderen, 
mar der rinne ek in nust jonge froulju om, dat de jongens seachen harren 
kâns skjin. Foardat ik der erch yn hie siet der in ‘sigeuner’ achter my oan 
en fleach ik as in opjaagd skiep troch de gongen fan de Skûle, hurd in 
bocht om, noch in bocht om, by in trep op, noch mar ris in bocht om, mar 
op it lêst rûn ik fêst en hie hy my te pakken. Flugger hat myn hert noch net 
wer slein wol ik leauwe, man wat wie dat spannend. Ik waard meinaam en 
op de wein set. Se hienen noch in frommeske út de Skûle helle en tegearre 
waarden wy, yn ús unifoarmen, in ein meinaam. De spanning wie doe wol 
fuort trouwens, de jongens hienen wer in ‘proai’ (twa sels) te pakken, dat 
sy koenen harren earst wer deljaan. Nei in skofke binne wy der ôfstapt, 
wy wienen tenslotte oan it wurk en yn dy tiid hie de Skûle in direktrise, in 
bytsje in ‘typstra’ en wy hienen gjin idee hoe sy reagearje soe op ús 
‘ûntfiering’. Somtiden ha je samar gedonder, mar wy hiene ús gjin soargen 
hoecht te meitsjen, de direktrise fûn it ‘proaachtich’. Foel dat wer ta. Sûnt 
dy tiid ha ik my net wer sa drok makke om in sigeunerwein. Hjoed-de-dei 
sjochst se net mear en ha de sigeunerweinen plak makke foar 
jeugdweinen, en dy jeugd stiet meielkoar, jonges en fammen, keurig yn 
de klean op in prachtich oanklaaide wein. Somtiden moast noch oppasse 
foar in striel wetter, dan mar even achterút it paad op en fierder giet it wol. 
Lekker ûntspannen sjen nei de optocht, noflik. De ‘sigeuners’ fan eartiids 
binne hjoeddedei fan alle jierren, man, frou it kin allegear, noch wol leafst 
ûnwerkenbaar ferklaaid. Apen, hûnen, swervers en ûnhuerige types, fan 
alles komst foarby. De iene noch moaier as de oare. Hoechst dy der net 
drok om te meitsjen, se rinne wat om en sjogge dy ris even op en del oan, 
mar fierder bin se nuet. Krekt wat minder spannend as jierren lyn, mar de 
optocht bliuwt leuk en nijsgjirrich, it moaiste ûnderdiel fan it doarpsfeest! 
         awb  
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Kaatsvereniging De Trije Doarpen 
_____________________________________________ 
 
 
 
 
We zijn inmiddels al enkele weken los met het kaatsseizoen.  
De wedstrijden zijn weer volop aan de gang.  
Ook wordt er weer flink getraind. 
 
De trainingen zijn op donderdag, de jongsten beginnen om 16.00 uur  
(8, 9 ,10 jaar) daarna volgt de groep van 17.00 uur (11,12,13 jaar). 
Deze trainingen worden gegeven door Aljantine Holtewes. 
De oudste jeugd wordt getraind door Jelmer Torensma om 18.30 uur  
(14 jaar en ouder) 
Ook de allerkleinsten (5,6,7 jaar) trainen al en dat is op maandag van 
16.30 tot 17.15 uur.  
Dit wordt gedaan door Isabella Sijtsma en Suzanna Allema. 
 
In de volgende Doarpsskille kunnen we meer vertellen over het verloop 
van het seizoen. Hieronder ons wedstrijdprogramma en wie 
wil…………..kom gerust langs om een balletje te slaan of om onze leden 
aan te moedigen. 
 
Een hartelijke groet van het kaatsbestuur, bestaande uit: 
 
Antje Allema 
Gert Jan Sijtsma 
Neeltje Cuperus 
Anja Bandstra 
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DOARPSWURK MOET BLIJVEN, TEKEN DE PETITIE! 

Het zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan: Stichting Doarpswurk wordt in 
haar voortbestaan bedreigd. 
De provincie Fryslân heeft afgelopen week bekendgemaakt dat 
leefbaarheid niet meer tot haar kerntaken behoort. Dat is op zijn zachtst 
gezegd een curieuze uitspraak, zeker wanneer gekeken wordt naar het 
huidige collegeprogramma ‘Lok op 1’ dat vol staat van doelstellingen die 
rechtstreeks zijn gekoppeld aan leefbaarheid. 
Het afbouwen van de subsidierelatie met Doarpswurk (en ook anderen) 
en deze vanaf 2026 volledig stopzetten, beschouwen wij dan ook als 
kapitaalsvernietiging. In de afgelopen decennia is veel kennis & kunde 
opgebouwd, zijn vele initiatieven ondersteund en tot bloei gekomen en 
daarnaast is er veel kennis gedeeld met anderen. Daardoor is 
overheidsgeld zeer efficiënt en effectief ingezet. 

De maatschappelijke uitdagingen worden groter en complexer. 
Overheden vinden het daarbij van belang dat de mienskip participeert en 
meer invloed gaat krijgen. En dus doet zij een beroep op u en ons allemaal 
om ons actief in te zetten voor velerlei vraagstukken. Van energietransitie 
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tot een dorps- of woonvisie, uw stem wordt belangrijk geacht. Om dat mee 
mogelijk te maken dient een overheid – althans dat is onze visie – die 
mienskip ook te faciliteren door professionele begeleiding mogelijk te 
maken. Onafhankelijk en laagdrempelig toegankelijk. Dat is de precies de 
rol en taak, die Doarpswurk wil en kan vervullen. 

Teken onze petitie 

Wij zullen ons dan ook tot het uiterste inspannen om deze 
onheilstijding te keren. En wij doen daarbij ook een beroep op u. 
Want met uw steun staan wij sterker. U zou ons zeer helpen door 
onze online petitie namens uw dorpshuis, uw dorpsbelang, uw 
vereniging/stichting of uw coöperatie te ondertekenen. Persoonlijk 
mag én kan uiteraard ook. 
 
Alvast ontzettend bedankt voor uw steun. En mocht u zich zorgen maken: 
Doarpswurk gaat ‘gewoon’ door met haar werk en met het ondersteunen 
van de vele vrijwilligers, die zich in Fryslân elke dag weer onbaatzuchtig 
inzetten voor hun eigen leefomgeving. Heeft u vragen of behoefte aan 
ondersteuning: u bent en blijft welkom en daar waar wij kunnen, zullen wij 
u gaan ondersteunen. 

Namens het team, 

Theo Andreae 
Directeur 
 
https://www.doarpswurk.frl/doarpswurk-moet-blijven-teken-onze-petitie/ 
  

https://www.doarpswurk.frl/doarpswurk-moet-blijven-teken-onze-petitie/
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Bericht van de Canoncommissie Oosternijkerk 
 
Deze keer geven we de lezers van De Doarpsskille een overzicht van de 
door de Canoncommissie gepubliceerde canonverhalen. We hebben nog 
een 15-tal andere verhalen op het oog over zeer gevarieerde 
onderwerpen, maar die verhalen moeten nog geschreven worden. Mocht 
u naast onderstaande lijst nog andere geschikte onderwerpen voor een 
canonverhaal weten, dan graag doorgeven aan de commissie via 
r.tolsma01@knid.nl. 
     

Onderwerp: Categorie: Tijdperk: 

01. Het Wapen en de Vlag Vlag & wapen 1984 

02. Dode en Siburg, ontstaan Oosternijkerk  Pioniers en eerste 
bewoners 

1170 

03. De klok in de toren Kerk & Religie 1668 

04. Foeke Sjoerds Onderwijs 1713-1770 

05. Mijmeringen van een overjarige es Verhaal 1909 

06. De hervormde pastorie Architectuur 1913 

07. De gereformeerde pastorie Architectuur 1910 

08. Walvisvaarders en hun thuisfront  Economie 1952 

09. Het Arm- en Weeshuis Zorg & Welzijn 1832 

10. Ontstaan christelijke school Onderwijs 1868 

11. De verdwenen molen Middenstand 1872 

12. De Pontenier Markante persoonlijkheid 1869-1942 

13. Gunnar Daan, architect en kunstenaar Architectuur 1939-2016 

14. De Matglêzen Kerk & Religie 1890 

15. Openbare School opgeheven Onderwijs 1934 

16. Fanfarekorps U.D.I. Cultuur 1911 

17. Froukje Annema-Noordenbos Cultuur 1941-1998 

18. Anne Jousma Cultuur 1900-1982 

19. Belgische Vluchtelingen Gebeurtenis 1914-1915 

20. Franse Vluchtelingen Gebeurtenis 1918-1919 

 

mailto:r.tolsma01@knid.nl
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We willen u ook deze keer weer een canonverhaal voorschotelen. Deze 
keer geschreven door Lobetje Swijgman. Veel leesplezier en voor 
opmerkingen en aanvullingen omtrent onze dorpscanon houden we ons 
graag aanbevolen. 
 
Fanfare en Brassband U.D.I. 
‘Ooster-Nijkerk, 11 februari 1911. In onze plaats is thans ook van 
Gereformeerde zijde een fanfarekorps opgericht, zodat hier nu twee 
fanfares zijn. Als directeur treedt op de heer De Jong van Nes.’ 
 In dit kleine bericht ziet men het officiële begin van Muziekvereniging 
U.D.I.: ‘Uitspanning Door Inspanning’. Als oprichtingsdatum wordt 11 
februari aangehouden. 
In Oosternijkerk bestond ook al een Hervormd korps, “Us Nocht”, 
opgericht in 1909 (12 leden). Bij deze vereniging speelden drie 
gereformeerde personen, deze drie vonden dat ze niet serieus werden 
genomen, omdat ze geen stem in het bestuur mochten hebben. Dit was 
de aanleiding om zelf maar een vereniging op te richten: U.D.I.: 
Uitspanning Door Inspanning. Lang hebben deze twee verenigingen niet 
naast elkaar bestaan. Volgens documenten uit die tijd is “Us Nocht” 
opgeheven rond 1914. 
Na de officiële oprichting van U.D.I. werd er geld opgehaald in het dorp 
voor instrumenten, in totaal werd er 300 gulden opgehaald. 
Sinds de oprichting heeft de vereniging roerige tijden gekend; zoals menig 
ander korps. Er zijn perioden geweest dat het ledental zo laag was, dat er 
werd vergaderd of men wel of niet door zou gaan (9 leden in 1958), maar 
aan de andere kant heeft U.D.I. ook zijn hoogtijdagen gevierd met vele 
prijzen en als beloning het spelen in hogere divisies. 
In 1999 vond er in het bestaan van de vereniging een grote verandering 
plaats. Na bijna 90 jaar als fanfarekorps is de bezetting veranderd naar 
een Brassband. 
In de jaren die volgden heeft de band zich snel ontwikkeld tot een 
vereniging met toekomst. 
 
Vanaf de oprichting kwamen er nog twee wereldoorlogen tussen door 
1914 – 1918 en 1940 – 1945. 
Jacob Tjerks de Jong, directeur van U.D.I. 1911 – 1914. Jacob Rosier was 
van 1915 – 1918 dirigent. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Klaas van Dijk van 1941-1943 
directeur van U.D.I. Helaas werd hij in december 1944 door de bezetter 
doodgeschoten. Toen de oorlog uitbrak ging alles in het begin gewoon 
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door, maar later moesten veel leden onderduiken en konden ze niet meer 
op de repetitie komen. 
In 1945, midden april, had men weer de moed om te beginnen met 
repeteren. Onder leiding van Jan Wiebren Eelkema waren ze klaar voor 
het grote feest op 31 augustus en 1 september. De bevrijdingsfeesten 
werden groot aangepakt: met een zangkoor “Vredeloot” (ook onder leiding 
van J.W. Eelkema) dat in de kerk een cantate opvoerde en 35 versierde 
wagens voor de optocht door het dorp. De krant schreef: ‘En nu begon het 
feest voor de schoolkinderen, in een lange rij opgesteld, versierd met 
vlaggen en erebogen begon een optocht door ’t dorp vooropgaande door 
’t muziekcorps U.D.I. uitgedost in historische klederdracht voorwaar een 
prachtig gezicht.’ 
 
Brassband U.D.I. 
Op concoursen en kampioenschappen, ook op de Nederlandse 
Kampioenschappen (NBK) komt U.D.I. uit in de vierde divisie. In 2005 
werd op dit kampioenschap een 4e plaats behaald en in 2006 een 
verdienstelijke 2e plaats. 
Op 12 februari 2011 vierde U.D.I. haar 100-jarig bestaan met een 
jubileumdag, bestaande uit de verschijning van een herdenkingsboek en 
een concert in samenwerking met de Friese zanger Gurbe Douwstra en 
het jeugdorkest van U.D.I. en Euphonia Ternaard. 
In het voorjaar van 2020 is Johan Postma dirigent van U.D.I. Daarvoor 
stonden we onder muzikale leiding van Gijs Heusinkveld, hij is vijf jaar bij 
ons geweest. Het bestuur van U.D.I. vertelt: 
‘U.D.I. heeft op dit moment 24 leden (een officiële brassband bestaat uit 
28 leden). Nu is niet iedere stoel bezet, met optredens werken we met 
hulp vanuit andere verenigingen. De verdeling mannen en vrouwen is 
precies 50/50% een mooie mix. We hebben een mengelmoes aan jeugd 
en ouderen van 14 tot 65 jaar en dit klikt geweldig, we doen het samen. 
We doen ieder jaar mee met verschillende 
concoursen/kampioenschappen/federatieoptreden etc. Kampioen zijn we 
nog nooit geworden, een mooi streven voor de toekomst. 
Het jaar 2020 is voor U.D.I. door de Coronapandemie heel vervelend, we 
mogen niet repeteren en we weten niet hoe lang dit gaat duren. 
Samen met dirigent Postma is besloten om de samenwerking na een 
periode van vier jaar in 2020 te beëindigen. Inmiddels is een nieuwe 
dirigent gevonden in de persoon van Marco Middelburg.  
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De Brassband en Drumband verzorgen op speciale dagen zoals 
Koningsdag en bij het dorpsfeest muziek voor de dorpsgenoten. Ook de 
optredens rond kerst zijn jaarlijkse hoogtepunten. 

U.D.I. in het Bonifatiuspark te Dokkum, 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.D.I. op weg naar het feestterrein op Lou Sânen met op de achtergrond 
de Openbare School, 1938. 
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25 jier lyn yn  
de Doarpsskille                  

 
EERSTE KIEVITSEI OOSTERNIJKERK 

 

De kieviten waren dit voorjaar vroeg “aan de leg”. Veel 

liefhebbers van kievitseieren-zoeken konden dan ook 

volop aan hun trekken komen. Dit ondanks de vaak lage 

temperaturen en harde wind. Echter, deze natuurlijke 
elementen kunnen de rasechte eierzoekers niet 

weerhouden om de strijd aan te gaan. Voor de “betûfte” 

eierzoekers staat niet het vinden van zoveel mogelijk 

kievitseieren op het spel, maar vooral de onuitwisbare 

roem van het vinden van het eerste kievitsei en de naam 

die wordt gegraveerd in de wisselbeker van het 
dorpshuis zijn zaken die van méér gewicht zijn.  

Dit jaar was het een natuurtalent van de Grienewei nr. 

20, die het intense gevoel van het rapen van het eerste 

kievitsei mocht beleven. Deze nog jonge telg uit een 

beroemd Fries geslacht heeft een degelijke opleiding 

van z’n vader gehad, ook een vermaarde eierzoeker en 

tevens geslepen als een vos.  
Zodra de eerste kieviten vanuit zuidelijke streken ons 

Friese land komen binnenvliegen, begint het bloed bij 

deze twee kievits-specialisten sneller door de aderen 

te stromen. Samen gaan ze dan al vroeg op 

verkenningstochten uit, waarbij zeer scherp wordt 

gekeken naar de gedragingen van de kieviten. Gras- of 
bouwland, waterhuishouding en structuur van de grond 

zijn aspecten die ook bij hun analyse worden 

meegenomen. Thuisgekomen worden de bevindingen 

genoteerd. Bovendien worden daarbij situatieschetsen 

gemaakt. Vervolgens worden de aangemerkte kieviten 

dagelijks in de gaten gehouden en eventuele bevindingen 

vastgelegd (bijv. de bouwfase van het nest en 
vliegbewegingen). Uit dit alles blijkt dat wij met zeer 

ervaren mensen hebben te doen die bij de top van de 

Nederlandse rapers behoren. Uiteindelijk moeten al deze 

bezigheden naar een climax toegroeien en op 24 maart 

van dit jaar was het dan zover. HAROLD-JILDERT IEDEMA 
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raapte het eerste eitje op een perceel weiland ten 

zuidwesten van ons dorp. De exacte locatie wordt 

natuurlijk geheimgehouden in verband met de 

concurrenten voor het volgende seizoen.  

Razendsnel, maar zorgvuldig en bewust van de mogelijke 
vervoersrisico’s heeft hij het eitje naar het dorpshuis 

vervoerd. Daar aangekomen wachtte de beheerder, A. 

Visser, hem op en nam het gespikkelde kleinood in 

ontvangst. Harold-Jildert kreeg de wisselbeker 

aangeboden en mag zich voor een jaar eigenaar van deze 

trofee noemen. Bovendien komt zijn naam met de 

voorgaande prominente personen op de wisselbeker te 
prijken. Harold-Jildert, vanaf deze plaats nog van 

harte gefeliciteerd namens het bestuur van het 

dorpshuis! ! ! 

Tevens heeft Ibo Heeringa, ook weer van de Griene Wei, 

een herinneringsteken van het dorpshuis ontvangen. 

Vorig jaar was hij de vinder van het eerste 
Oosternijkerkster kievitsei en als zodanig moest hij 

de wisselbeker inleveren. Het is daarbij gebruikelijk 

dat degene die de wisselbeker inlevert, een blijvend 

herinneringsteken krijgt aangeboden.  

Nu de rust in de akker- en weilanden is teruggekeerd, 

hopen wij dat het een zeer goed jaar voor de kieviten 

zal worden. Hierdoor kan volgend jaar de traditionele 
competitie voortgang vinden en kunnen mensen als de 

Iedema’s en de Heeringa’s hun talenten opnieuw ten toon 

spreiden. 

 

               

Bestuur  
Dorpshuis  
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De rust is weergekeerd in het Dorpshuis, de kinderen van de peuter en de 
basisschool zijn na een kleine twee jaar vertrokken naar een prachtig 
nieuw kindcentrum. 
Voor het dorpshuis begint na de vakantie een periode van sloop en 
opbouw. De bouwvergunning voor de verbouw en uitbreiding van de 
gymzaal is binnen en van de aangevraagde subsidies is een aantal 
toegekend, al zijn nog niet alle benodigde financiën binnen. 
Wij hopen in september 2023 een mooie vernieuwde multifunctionele zaal 
in gebruik te nemen, up-to-date en klaar voor de toekomst. 
Voor sommige gebruikers van het gebouw betekent dit dat ze tijdelijk van 
een andere ruimte gebruik zullen moeten maken. Hierover is met de 
betrokkenen overleg geweest. 
 
OPROEP 
Het is de laatste tijd op bepaalde momenten lastig om de bezetting met 
vrijwilligers rond te krijgen, waardoor op zaterdagmiddag de bar niet open 
kan omdat er niemand beschikbaar is. Daarom doen wij een oproep aan 
eenieder die zich een paar uur per maand wil inzetten, meld je dan op het 
mailadres bestuur@dorpshuisdeterp.nl 
 
Het dorpshuis is gesloten van 30 juli tot 20 augustus 2022. 
Wij verwachten jullie allemaal op de dorpsbarbecue van 20 augustus 
2022. 
 
Bestuur dorpshuis de Terp.  
 
André Beeksma, voorzitter 
Tineke Slager, secretaresse 
Geke Braaksma, penningmeester 
Mark Boersma 
Taede Anne Holwerda 
Mirjam Pel 
Livius Post 

mailto:bestuur@dorpshuisdeterp.nl
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Ledenvergadering OCOO 

Zaterdag 9 april jl. was de jaarvergadering van 
de OCOO. We waren als bestuur erg blij dat het 
dit jaar gewoon door kon gaan. De bijeenkomst 
was bij “Café Veldzicht” in Metslawier. De leden 
werden verwelkomd met koffie en gebak. En 
toen iedereen een plekje had gevonden in de 
zaal begon voorzitter Hinke Elzinga met de 

vergadering. Er werden een aantal zaken medegedeeld waar het bestuur 
momenteel mee bezig is. O.a. Zijn we bezig met een pilot techniekweek 
welke in de week van 21 Mei op de basisschool in Oosternijkerk zal 
worden gehouden. Dit om kinderen vanaf de basisschool al 
geïnteresseerd te laten raken met techniek. Het is de bedoeling dat dit een 
jaarlijks terugkerende week zal worden. Ook is het bestuur bezig met een 
kadobon welke ingeleverd kan worden bij de lokale detailhandel. We 
hebben ervoor gekozen samen te gaan met de Dockumer kadobon. Deze 
bon wordt al succesvol verkocht in Dokkum en wij mochten onze 
vereniging hierbij aansluiten. Meer hierover, en wanneer deze bon 
verkrijgbaar is zal later volgen. Na de vergadering volgde er een 
bestuurswissel. Pieter Hoogland trad vorig jaar af als voorzitter. Omdat er 
toen geen ledenvergadering gehouden kon worden, was het afscheid 
tijdens deze vergadering. En Erna Brouwer (secretaris) en Chris Miedema 
(Penningmeester) traden af. Zij kregen alle drie een Dockumer kadobon 
en een mooi bos bloemen aangeboden als dank voor hun inzet. Nieuw 
toegetreden tot het bestuur is Foekje Meindersma- Kingma. Na de 
bestuurswissel was er een korte bedrijfspresentatie van Jurjen Zwerver 
van “North stickers”. En daarna konden we aanschuiven voor een heerlijk 
warm buffet van “Jan Cooks 4 you”. Met als afsluiter een heerlijk ijs toetje. 
Het bestuur kijkt terug op een geslaagde middag/avond. 
Het bestuur van de OCOO bestaat uit: 
Rudi Groenwold 
Foekje Meindersma (secretaris) 
Anton Nutma 
Yme Meirink (penningmeester) 
Hinke Elzinga (voorzitter) 
 
Heeft u vragen of wilt u graag met uw bedrijf lid worden van onze 
vereniging mail dan naar info@ocoo.frl of bel 0620741629 

mailto:info@ocoo.frl
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De voetbalcompetitie is sinds vorig jaar september weer volop bezig. In 
het begin leek alles weer gewoon zoals vanouds zonder aangepaste 
regels. Dat hield echter niet lang stand want half november ging de kantine 
alweer dicht en mocht er geen publiek meer bij de wedstrijden komen. 
Eind november werd er ook besloten dat er maar tot 17.00 uur getraind 
mocht worden en werd de seniorencompetitie weer stilgelegd.  De 
winterstop werd vervroegd en vanaf 12 december werd er niet meer 
gevoetbald. Ondanks al deze regels werd de JO-17 najaar kampioen.    
Door de maatregelen konden we net als het jaar daarvoor de crossloop 
en nieuwjaarsreceptie niet organiseren. Het zou de 25ste  editie worden en 
daarom zouden we hier extra aandacht aan besteden. Dit wordt nu 
uitgesteld naar 2023. Wat in het vat zit verzuurt niet!  
Eind januari kon de jeugdcompetitie gelukkig weer beginnen en een paar 
weken later mochten de senioren ook weer los. Vanaf 25 februari werden 
de meeste corona regels afgeschaft zodat alles weer op de oude manier 
los kon.  
Het voetbal is dus weer los. De resultaten voor de senioren zijn niet echt 
goed te noemen. Alle 3 elftallen hebben het moeilijk. Het 1ste elftal heeft 
de strijd tegen rechtstreekse degradatie in de laatste wedstrijd kunnen 
voorkomen door met 3-1 te winnen van Minnertsga. Echter op 18 juni 
moeten ze nog een keer vol aan de bak om degradatie te voorkomen.  Ze 
spelen tegen de winnaar van RWF uit Frieschepalen of Lycurgus uit 
Groningen.  Het 2e elftal komt na de winterstop beter voor de dag en pakt 
de benodigde punten. Het 3e elftal zit in een vrij zware competitie maar 
schraapt toch de nodige punten bij elkaar. Dit team heeft het ook lastig 
omdat er vrij veel blessures bij de senioren zijn. De 45+ is ook weer los en 
is op een mooie 2e plek achter FC Bergum geëindigd. De dames, in 
combinatie met Anjum, doen goed mee en staan mooi in de middenmoot. 
Ook bij de jeugd zijn de resultaten verschillend. Uitslagen en standen zijn 
te vinden op voetbal.nl 
Ook zijn er nog diverse actie geweest zoals de grote clubactie die ruim 
2200 euro heeft opgebracht, de Poiesz actie met ruim 1000 euro. Ook de 
aardappelactie en violenactie zijn ook weer succesvol gehouden maar de 
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online bingo was dit jaar het grootste succes met veel mooie prijzen. 
Eenieder die aan deze actie acties mee hebben gewerkt worden namens 
Ropta Boys bedankt. 
15 maart is er jammer genoeg een brandje bij de kantine gesticht wat maar 
net goed is afgelopen. Een attente buurtbewoner zag in de nacht dat er 
container in brand waren gestoken en heeft de brandweer gebeld die het 
op tijd kon blussen zodat de schade beperkt is maar dit had ook ander 
kunnen aflopen.  
 
Komende activiteiten zijn (onder voorbehoud): 
6 juli   - Afsluiting voor de jeugd 
9 juli   - Copa Ropta 
27 augustus - Start nieuw seizoen.  
 
RS 
 
 
 
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 
 

 
 
Draag bij aan een toekomst zonder MS  
Collecte Nationaal MS Fonds van 27 juni 
t/m 2 juli  
Van 27 juni t/m 2 juli 2022 is de 
landelijke huis-aan-huis collecte van het 
Nationaal MS Fonds. Duizenden 
collectevrijwilligers gaan langs de 
deuren of komen online in actie voor de 
strijd tegen MS (multiple sclerose). 
Draag bij aan onderzoek naar deze 
zenuwslopende ziekte en geef aan de 
collectant!   
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Biljarten 2022 10 over rood 

 
Biljarten competitie 2021-2022 
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Wat kinne wy weromsjen op in moaie perioade! Op Keningsdei ha wy in 
slach troch de buorren west. Dêrnei koenen wy, einlings, allegear 
genietsje fan in hiele moaie, gesellige dei.  
Mei Peaske hawwe in fjouwertal leden fan ús de tsjinst begelied. 
 
De ôfrûne tiid hawwe wy drok dwaande west mei it stik ‘The Power of the 
Megatsunami’ fan Carl Wittrock. Dat stik hawwe wy ynstudearre foar it 
Muzykfestival op Skiermûntseach. Op sneon 11 juny wie it dan safier. Om 
healwei tsienen sieten wy mei inoar op de boat nei it eilân. Dêr stie in bus 
foar ús klear dy’t ús nei de lokaasje brocht om yn te spyljen. Nei in pear 
koraaltsjes mochten wy trochrinne nei it tsjerke, dêr’t wy wer ris op in 
poadium sitte koene. Wat ha wy genietsje kinnen fan ús twadde offisjele 
optreden mei ús dirigint, Marco. Wy wienen tefreden oer ús útfiering en 
koenen doe hearlik yn de sinne genietsje fan in gesellige dei. Om in oer 
as fiif gienen wy werom nei it tsjerke foar de útslach. De sjuery joech ús 
88 punten foar ús optreden! Nei alle punten heard te hawwen, wienen wy 
sels al oan it prakkesearjen. Huh, kloppet dit echt? Ja, it kloppe echt! Mei 
88 punten wiene wy de winners yn de 4e divyzje! De beker is meigien nei 
Nytsjerk. En wy hienen ek nochris de op ien nei heechste skoare fan de 
hiele dei. Wat bysûnder! Wy binne tige wiis en grutsk mei ús behelle priis. 
No op nei mear moaie optredens! 
 
Wy sjogge jim allegear mei it doarpsfeest. Wy sille op snein de 
tsjerketsjinst yn de tinte begeliede. Dêrnei is it al gau tiid foar 
simmerfakânsje. Nei de fakânsje steane der al moaie dingen op ’e 
plenning. Sa sille wy yn septimber mei inoar op stúdzjewykein en hoopje 
wy op 28 oktober, nei trije jier ôfwêzigens, wer diel te nimmen oan de 
Nederlânske Brassband Kampioenskippen yn Utert. Wy wolle jim foar no 
in moai feest tawinskje en alfêst in noflike fakânsje.                      
Rinskje 
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Hûiskamerbibliotheek 
Oosternijkerk voor iedereen  

 
Op 13 mei jl. was de opening van Kindcentrum de 
Wrâldwizer met daarin een prachtige huiskamer-
bibliotheek. Oosternijkerk heeft nu dus een eigen bibliotheek, hoe 
bijzonder is dat! Iedereen kan er boeken lenen, of u nu lid bent van de 
bibliotheek of niet. Op deze manier zijn boeken altijd binnen handbereik, 
iets wat de school en Bibliotheken Noord Fryslân erg belangrijk vinden. 
 
5 dagen open 
Op maandag, dinsdag en donderdag van 8.00 tot 17.00 uur is de 
bibliotheek in school geopend. En op woensdag en vrijdag van 8.00 tot 
12.30 uur. Om boeken uit de huiskamerbibliotheek te lenen, hoeft u niet 
lid te zijn van de bieb. Iedereen kan er dus gebruik van maken. U kunt 
gewoon zelf boeken uitzoeken, meenemen en op een later moment weer 
inleveren. De boeken hoeven dus niet gescand of geregistreerd te 
worden, lekker makkelijk dus. Naast het lenen van boeken bent u van 
harte welkom om een krantje te lezen of een bakje koffie te drinken. Ook 
is er een laptop voor het opzoeken van informatie op internet.  
De huiskamerbibliotheek is in school waar ook leerlingen aan het werk 
zijn. De Wrâldwizer en Bibliotheken Noord Fryslân stellen het op prijs dat 
bezoekers hier rekening mee houden. 
 
De bieb is meer dan boeken 
De bibliotheek van nu is meer dan boeken alleen. Naast de 
huiskamerbibliotheek heeft Bibliotheken Noord Fryslân 15 bibliotheken. In 
deze bibliotheken kunt u terecht voor vragen over onlinezaken regelen 
met de overheid en voor het beter leren lezen, schrijven en computeren. 
Ook is er in Bibliotheek Dokkum een juridisch en digitaal spreekuur. Deze 
dienstverlening is gratis en voor iedereen. In de huiskamerbibliotheek is 
geen bibliotheekmedewerker aanwezig. Heeft u vragen over de 
dienstverlening van de bibliotheek? Dan kunt u terecht in Bibliotheek 
Dokkum, kijken op ontdekdebieb.nl of bellen/mailen met onze 
klantenservice via 088 - 16 56 123 of info@bnfrl.nl. 
 
 

https://www.facebook.com/wraldwizer?__cft__%5b0%5d=AZXECenhtPlaB6NgIJsftmK7hVcO7c0n5EWdmWRe79nP8Mq1gBePTDIZmFFd8MINGUwzz0Fi5mNccdudLXB7f1kAvn0veJaKtuGJGFfyOoU_Phl4eW3qcVHPFqoVU4CCf1s1bio7tKAGBQ9T6SDVybSeG5Uwh8Cx5TkuVN8TIWsmw5gO0GM6jOaUiqAR3FEXRNxeSiHiNGmfryrnf5_6k672&__tn__=-%5dK-R
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Nieuws Kindcentrum de Wrâldwizer 
 
In de maand mei heeft de school 
afscheid genomen van de tijdelijke 
locaties; buurthuis de Terp in 
Oosternijkerk en schoolgebouw By 
de Boarne in Niawier.  
 
Voor de meivakantie hebben we stil 
gestaan met de dorpsgenoten bij het 
afscheid van de school in Niawier. 
Een mooi initiatief vanuit het team 
om de onderwijslocatie die we enorm hebben gewaardeerd en die jaren 
een plek was waar kinderen konden leren, te eren. Met het vertrek van de 
leerlingen naar de nieuwbouw werd de sluiting van de basisschool in 
Niawier een feit. Een verdrietig moment.  
 
De tijdelijke locatie in Oosternijkerk, 
in en bij dorpshuis De Terp, is voor 
de meivakantie ook leeggeruimd. De 
kinderen en het personeel hebben 
ook hier een prachtige tijdelijke plek 
gehad! 
 
In de meivakantie zijn alle spullen 
vanuit de beide tijdelijke locaties 
verhuist naar de nieuwbouw. 
 
Na de meivakantie zijn we met zijn allen gestart in het nieuwe Kindcentrum 
De Wrâldwizer! We kijken terug op een mooi openingsfeest!  
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Er gaan nu kinderen vanuit de 
dorpen Nes, Niawier/ Wetsens, 
Wierum, Lioessens en Oosternijkerk 
naar Kindcentrum De Wrâldwizer.  
We kijken terug op een goede start! 
 
Naast de school, zit ook Stichting 
Kinderopvang Friesland in het 
gebouw en bieden straks de 
bibliotheek, GGD  en OPUS 3 ook 
een aanbod in het gebouw.  
In de loop van de tijd informeren we 
u hierover! 
 
Michelle van der Sluis 
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Nieuws van peuterspeelzaal ‘de Lytse Wrâld’ 
Yes! Op vrijdag 13 mei was het dan eindelijk zover: het nieuwe 
Kindcentrum ‘de Wrâldwizer’ werd op feestelijke wijze geopend. De 
peuters hebben meerdere bezoekjes gebracht tijdens de bouw én toen 
het gebouw bijna klaar was. Nu mochten alle kinderen, samen met hun 
ouders, eindelijk het eindresultaat bewonderen. De peuters hebben een 
prachtig ingerichte ruimte in het nieuwe gebouw. Bij een feestje hoort iets 
lekkers en dat ging er bij de peuters wel in!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na deze verwennerij was het tijd voor de workshops. Bij de workshop van 
‘Opus 3’ gingen de peuters op reis in een luchtballon. Ze reisden o.a. naar 
de koude Noordpool en maakten muziek met stokjes.  Vervolgens heeft 
Anita van de bibliotheek het boek ‘Coco kan het!’ voorgelezen m.b.v. het 
vertelkastje. Knuffel Coco was zelf natuurlijk ook van de partij en heeft de 
kinderen laten zien dat hij écht kan vliegen. De peuters mochten hem 
proberen te vangen! 
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Met de komst van het nieuwe gebouw is ook de naam van de 
peuterspeelzaal veranderd. Onze nieuwe naam ‘de Lytse Wrâld’ past 
goed bij de naam van KC ‘de Wrâldwizer’. Het idee hierachter is dat de 
kinderen in de peutergroep starten vanuit Oosternijkerk. Daarom hangen 
er verschillende foto’s van het dorp in ons lokaal. In de onderbouw breidt 
de wereld van de kinderen zich uit naar Friesland en zo gaat dit verder 
naarmate ze in een hogere groep/bouw komen.  

Inmiddels zijn de peuters 
helemaal gewend aan hun 
nieuwe stek en zijn ze het 
lokaal en het plein volop 
aan het ontdekken. Ook de 
eerste feestjes zij alweer 
gevierd. De kinderen 
hebben het druk met het 
mooi maken van elkaar en 
de juffen. Er worden nagels 
gelakt, mooie kapsels 

geföhnd en prachtige make-up aangebracht. Onze peuters weten wel wat 
mooi is! 
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Extra informatie Peuterspeelzaal ‘de Lytse Wrâld’ 
Peuterspeelzaal ‘de Lytse Wrâld’ is gevestigd in het nieuwe gebouw van 
Kindcentrum ‘de Wrâldwizer’. De peuters hebben hun eigen ruimte binnen dit 
prachtige gebouw en kunnen lekker buiten spelen op een omheind speelplein aan 
de achterkant van het Kindcentrum. 
 
De peuterspeelzaal is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. ‘De Lytse 
Wrâld’ is geopend op maandag t/m vrijdag van 8.15 uur tot 12.15 uur. De kinderen 
maken hier kennis met verschillende soorten materiaal die van belang zijn voor 
hun ontwikkeling. Spelenderwijs leren ze omgaan met andere leeftijdsgenoten. 
Sinds de overname door ‘Stichting Kinderopvang Friesland’ kunnen ouders zelf 
kiezen welke dagdelen hun peuter naar school gaat.  
 
Elke week krijgen de kinderen een tas met 2 boeken mee naar huis. Dit is om de 
taalontwikkeling van de peuters te stimuleren. Deze boeken kunnen thuis samen 
met de ouders worden gelezen. Een aantal keer per jaar staat een prentenboek 
centraal en worden er allerlei activiteiten rondom dit thema gedaan.  
 
In de school is een informatiemap voor ouders aanwezig. Hierin staat meer 
informatie over de organisatie ‘Stichting Kinderopvang Friesland’ en 
peuterspeelzaal ‘de Lytse Wrâld’. In deze map zitten ook de gegevens die de 
GGD nodig acht voor ‘de Lytse Wrâld’. De map staat in de hal boven de 
kapstokken. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, aarzel dan niet, en neem 
contact op met de leidsters. 

 Leidsters 

Maandag Afke Froukje 

Dinsdag Afke Froukje 

Woensdag Afke Femke 

Donderdag Afke Femke 

Vrijdag Froukje 

 
Contactgegevens ‘de Lytse Wrâld’ 
06-13575848 
 
Opgave peuters 
www.kinderopvangfriesland.nl (online inschrijfformulier) 
 
Tijden 
Brengen: 8.15 – 8.30 uur 
Ophalen: 12.15 uur 
Nieuwsgierig? Kom gerust een kijkje nemen op ‘de Lytse Wrâld’! 
  

http://www.kinderopvangfriesland.nl/


38 
 

Reanimatie en gebrûik AED… 

Op 11 mei j.l. werd onze kennis weer bijgespijkerd door BHV Friesland. 
Dik Zijlstra heeft elke training weer een nieuwe vorm om onze kennis te 
testen en te leren. En elke keer blijkt dat we dat ook nodig hebben. Even 
het geheugen weer opfrissen. Alhoewel de mensen van de alarmcentrale 
je bijstaan in de handelingen, na het bellen van 112 of na de oproep van 
112, is het goed om te oefenen en je de handelingen eigen te maken. 
 
In 2011 namen we gezamenlijk het initiatief om een AED aan te schaffen 
en hulpverleners te zoeken. Inmiddels zijn we 10 jaar verder. Gelukkig 
hebben we weinig oproepen gehad. Maar het blijft van levensbelang dat 
er genoeg bekwame hulpverleners zijn in Oosternijkerk. 
Met niets doen red je geen leven. 
 
Onze AED hangt bij It Koetshûs en kan daar gehaald worden bij een 
oproep.  
 
De groep hulpverleners is nooit groot genoeg, nieuwe vrijwilligers zijn zeer 
welkom!! 
 
We hebben de nieuwe trainingsdatum vastgesteld op: 
 

woensdag 22 maart 2023 
om 19.00 uur in de Terp 

 
Noteer deze datum alvast! 

 
 
Wil jij de volgende keer 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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PUZZEL  
PAARDENSPRONG SUPERHELDEN 

Met deze puzzel blijven we nog even bij het thema van het dorpsfeest: 
Helden. In de optocht op vrijdag en zaterdag zagen we verschillende 
prachtige creaties van helden langskomen. Wat een tijd is daar 
ingestoken! Met wat een mooi resultaat! Van mij mag je alle bouwers van 
die uitbeeldingen ook helden noemen. 
 
De puzzels hieronder zijn een zogenaamde Paardensprong (bekend van 
het schaken). In elke puzzel is een superheld (denk bijvoorbeeld aan 
Spiderman) verstopt. Kun jij ze vinden? Onderaan de puzzels is een hint 
gegeven, mocht je er niet uitkomen. 
 
Succes ermee! 
 
D.G. Noot 
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Hints bij de Paardensprong Superhelden: 
* Paardensprong 1: tweede letter is een P 
* Paardensprong 2: tweede letter is een U 
* Paardensprong 3: tweede letter is een A 
* Paardensprong 4: tweede letter is een O 
* Paardensprong 5: eerste letter is een W 
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DE SOPSLEEF 

Krûdkoeke 
 
Dizze kear in maklik recept foar by in feestlik bakje kofje! 
 
Fetsje in cakeblik royaal yn mei bûter. Bestow de binnenkant mei 

panearmoal en klopje it oerstallige panearmoal derút. 

Ferwaarmje de hiteluchtoven foar op 150 graden. 

 

Ming yn in grutte kom alle yngrediïnten, behalve de molke en de bigarro’s, 

trochinoar. Soargje dat der gjin klûntsjes yn de sûker efterbliuwe. Jit de 

molke als lêste der rêstich by en rier oant it daai glêd is en sa tsjok as in 

sjerp. Doch no eventueel de bigarro’s derby. Skep it daai yn it cakeblik en 

set dit 90 minuten ûnder  yn de oven. Kontrolearje mei in sateeprikker oft 

de koeke gear is. Lit him ôfkuolje en ferpak him dêrnei yn aluminium of 

plestikfoly. Lit de krûdkoeke sa in pear dagen stean. 

 
Yngredïinten  

• Búter, om yn te fetsjen 

• 2 yl panearmoal 

• 500 g blom 

• 6 tl bakpoeier 

• 2 tl sâlt 

• 350 g donkerbrune 

bastertsûker 

• 4 tl kaniel 

• ½ tl pimint 

• ½ tl krûdnagelpoeier 

• ½ tl nútmuskaat 

• ½ kardemompoeier 

• 400 ml folle molke 

• Bigarro’s ( geconfijte kjersen), fynsnijd (opsjoneel) 

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 

De Lytse Wrâld 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 

 
 
 
Juni 
26  Doarpsskille 201 verschijnt 
 
Juli 
1  Jeugd/Senioren ledenpartij De Trije Doarpen 
6  Afsluiting jeugd Ropta Boys 
8  Jeugd/Senioren ledenpartij De Trije Doarpen 
9  Copa Ropta 
23  It Hokje partij De Trije Doarpen 
 
Augustus 
20  Dorpsbarbecue bij het Dorpshuis 
20  Slotpartij jeugd/senioren De Trije Doarpen 
27  Start seizoen Ropta Boys 
 
September 
1  Inleveren kopij Doarpsskille 202 
24  Doarpsskille 202 verschijnt 
?  Viswedstrijd 
 
 
 
 
 
 
 


