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42e jiergong 

Yn dizze skille: 

 
2022 was een pittig jaar! 
Corona, oorlog in Oekraïne, de enorme 
stroom vluchtelingen, de angst voor 
escalatie, vogelgriep, milieucrisis, stikstof-
crisis, energiecrisis, inflatie…. 
Gelukkig was er ook goed nieuws: de 
coronamaatregelen werden versoepeld, 
we mochten weer bij elkaar op bezoek, 
weer sporten, weer feesten. 
Een verademing: we konden weer een 
beetje plezier maken met elkaar! 
Want dat is toch wel de ‘les’ geweest van 
de Coronacrisis: we hebben elkaar nodig! 
 

Fan de redaksje 

mailto:mbhesp@gmail.com
mailto:doarpsskille@hotmail.com
mailto:anneke.weidenaar@gmail.com
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Om ons een beetje lekker in ons vel te voelen, om ons een beetje mens 
te voelen, om niet eenzaam te worden. 
Sociale media, ZOOM, WhatsApp, allemaal erg handig maar uiteindelijk 
toch veel minder bevredigend dan ‘echte’ ontmoetingen. 
Een praatje over de heg, een beetje belangstelling, een leuk gesprek, een 
gezellig ontmoeting…doe die telefoon eens even uit! 
We lossen er de ‘grote’ problemen niet mee op maar het helpt zeker om 
ons gelukkiger te voelen. 
Dus laten we vooral naar elkaar ‘om blijven kijken’! 
Dan wordt 2023 vast een beter jaar! 
Maria Hesp 

 
Nij redaksjelid 
It opropke yn de foarige Doarpsskille hat fertuten dien! 
Joanne Wijtsma melde har as belangstellende, yntusken hat se de earste 
redakjefergadering bijwenne en sil se ynwurke wurde yn it opmeitsjen fan 
de Doarpsskille. Joanne fan herte wolkom yn de redaksje! 
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Dû mny's tinzen 

 
 

 
 

Komt ons in diepe nacht ter ore: 

de morgenster is opgestaan, 

een mensenkind geboren, 

‘God zal ons redden’ is zijn naam. 

Open uw hart, geloof uw ogen, 

vertrouw u toe aan wat gij ziet: 

hoe ’t woord van God van alzo hoge 

hier menselijk aan ons geschiedt. 

 

Geen ander teken ons gegeven 

geen licht in onze duisternis 

dan deze mens om mee te leven 

een God die onze broeder is. 

Zing voor uw God, Hij openbaarde 

in Jezus zijn menslievendheid.  
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Yn de lêste Skille fertelde ik jimme oer de Nederlânske Brassband 
Kampioenskippen. Wat hawwe wy mei inoar in moaie dei hân! We 
ha hearlik spile op dit moaie poadium. In moaie dei, in moai 
optreden en moaie punten. In optreden om grutsk op te wêzen! 
 
Nei de NBK kaam de earste Krystmuzyk op’e stander. Dat fielt 
dochs altyd wat nuver. Yn oktober al Krystmuzyk, mar it hat ek altyd 
wol wat! Wy binne drok dwaande foar ús Krystkonsert op sneon 17 
desimber. Miskien dat jo it noch lêze foardat it safier is; kom dan 
foaral!! It wurdt in moaie jûn yn de Grutte Tsjerke yn Dokkum. It 
Popkoar fan Opus3 sil der ek wêze. It begjint om 20.00 oere. 
  
Nei it konsert sille jo ús krystjûn en krystmoarn ek wer heare. Mar 
ek mei de tsjerketsjinst op earste Krystdei! Einliks wer. Wy hawwe 
der nocht oan. De tsjinst is yn de skoalle. Kom foaral! 
  
Jo sille ús yn koarten ek wer oan de doar treffe. De oaljekoeken 
aksje komt der wer oan. Sa slute wy it jier wer op de ‘âlderwetske’ 
manier ôf.  
 
It is wat oan de betide kant, mar fan dit plak ôf wolle wy jimme in 
waarme Kryst winskje en in skitterjend en natuerlik foaral muzikaal 
nij jier! 
 
Rinskje 
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Meisjong Kryst Konsert 
 

Op sneintemiddei 18 desimber is der yn de Petrustsjerke fan Ljussens in 

middei om mei-inoar krystlieten te sjongen yn it Mei-sjong Kryst Konsert. 

 

Us koar Sjong de Heare ú.l.f Henry Pickée fersoarget dizze middei. 

 

De ynrin mei kofje en wat lekkers is fan fjouwer oere ôf. It konsert begjint 

om healwei fiven. 

 

De yntree is fergees en der is in kollekte foar de ûnkosten. 

Sjonge jimme graach?  

Dan sjogge we jimme graach op sneintemiddei 18 desimber oansteande. 

 

Sa as jimme miskien witte is dit it lêste jier foar it koar omdat de dirigint 

emigrearje sil nei Spanje. 

Takom jier wolle we noch graach in ôfskiedskonsert yn Nijtsjerk hâlde, dit 

wurdt dan D.V yn april. 

 

Tettie Stiemsma  
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Mei elkoar Warber 

 
 
Sint Maarten 2022 
Als Mei Elkoar Warber vinden wij het belangrijk dat we evenementen 
organiseren waarbij we het hele dorp bij kunnen betrekken.  En deze keer 
was er een samenwerking met de basisschool de Wrâldwizer, Drum & 
Lyrakorps Oosternijkerk en onze lokale ondernemers. 
Op school waren er 2 crea middagen voor de groepen 4 tot en met 8, waar 
door de kids lampionnen konden worden gemaakt. 
Dit waren 2 supergezellige middagen waar ouders uit ons dorp en de 
leerkrachten mee hielpen om de mooiste creaties te maken met de kids. 
Aan het eind van de tweede middag werden de lampionnen beoordeeld 
door een onafhankelijk jury, deskundig laten we maar even in de midden. 
De 5 lampionnen, welke er uitsprongen, kregen een prijs. Want eerlijk, alle 
creaties waren prachtig. 

 
 
En dan is het 11 november en we zijn dan altijd heel benieuwd naar de 
opkomst en die was groot. Ouders met kids in een wandelwagen, Kids 
welke nog net niet alleen durfden te gaan en kids welke er misschien wel 
van baalden dat de ouders mee liepen en zich enigszins moesten 
gedragen.  
Klokslag 7 uur begon de Drum & Lyrakorps Oosternijkerk aan hun 
rondgang door ons dorp en er werd weer gezellig met elkaar gebabbeld 
terwijl de kids bij de deuren langs ging om hun nodige snoepgoed bij 
elkaar te verzamelen. 
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Na afloop konden de 
kids voor 0,50 cent 
een zakje snoep halen 
bij de basisschool 
Wrâldwizer en hier 
werd dankbaar 
gebruik van gemaakt. 
Binnen 10 minuten 
waren alle kids 
voorzien van een 
zakje en konden de 
ouders, nog 
nababbelend naar 
huis. 
Voor ons was het even 
een moment om te kijken hoeveel kinds er waren geweest. Na de 
overgebleven zakjes te hebben geteld kwamen we op 102.  
Wat een super opkomst weer en toen het geld geteld werd, waren we 
helemaal verbaasd want er waren ouders die meer hadden betaald dan 
de 0,50 cent, 

Dit betekent heel veel voor ons, 
want met dit geld kunnen we 
volgend jaar onze evenementen zo 
goedkoop en toegankelijk houden 
voor alle kids uit ons dorp. 
Langs deze weg willen we dan ook 
onze speciale dank geven aan 
deze stille donateurs. Maar zonder 
de samenwerking van de 
basisschool de Wrâldwizer, Drum & 
Lyrakorps Oosternijkerk, Anno 
1832 en Jan en Sjoukje Mook was 
dit zeker niet gelukt. Voor volgend 
jaar hebben we natuurlijk weer 
Paaseieren zoeken, Simmer wille 

en Sint Maarten in de planning en hopen dat we dan weer samen met alle 
mensen uit ons dorp onvergetelijke herinneringen kunnen maken. 
Wensen wij u alle fijne feestdagen en graag tot ziens in 2023. 
Mei elkoar warber 
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Als dit nummer van De Doarpsskille verschijnt, is de Canoncommissie twee 
keer bijeengeweest. De eerste keer was dat gecombineerd met 
afgevaardigden van Doarpsbelang en onder leiding van Bauke Folkertsma, 
de organisator, regelaar, initiatiefnemer enz. van de Doarpscanons in 
Fryslân. Hij kwam uitleg geven over een nieuw initiatief: Het Dorpsarchief. 
Gaandeweg het project over de Doarpscanons werd het duidelijk dat er in de 
Friese dorpen heel veel informatie is te vinden over de historie van het (elk?) 
dorp. Dat kan bestaan uit foto’s en films, maar ook uit artikelen in 
(dorps)kranten en boeken, maar ook uit verhalen en getuigenissen van 
(oudere) mensen in het dorp. Het zou jammer zijn als deze informatie verloren 
gaat als mensen verhuizen of overlijden zonder dat de informatie is 
doorgegeven. Dan kan die informatie, die foto’s of films, die prachtige 
verhalen voorgoed verloren zijn. 
Folkertsma pleit daarom voor het opzetten van een dorpsarchief op internet, 
zodat de informatie (voor altijd?) bewaard blijft en jarenlang door iedereen 
geraadpleegd kan worden, waar men ter wereld ook woont. Voor naar het 
buitenland geëmigreerde families is dit een unieke gelegenheid om kennis te 
maken met de ‘roots’ van de familie. Dit is maar één voorbeeldje van de vele 
mogelijkheden die zo’n dorpsarchief op internet biedt. Denk bijvoorbeeld ook 
aan toeristen die onze streek komen bezoeken: met een paar drukken op 
(mobieltjes)knoppen is allerlei informatie over de dorpen die ze komen 
bezoeken te vinden. 
Maar...dit betekent natuurlijk wel veel werk om dat allemaal te verzamelen, te 
organiseren, te beschrijven, te digitaliseren enz. De canoncommissie zoekt 
daarom om enthousiaste dorpsgenoten die willen helpen om foto’s en films te 
verzamelen, interviews te houden, artikelen te schrijven, na te denken over 
de mogelijkheden, foto’s en kaarten te scannen enz. Er is ook zeker behoefte 
aan dorpsgenoten die handig zijn met computers want al het verzamelde 
materiaal moet wel in een programma (CMS) verwerkt worden. Tot nu toe zijn 
er na de oproep via de dorps-app geen reacties gekomen, maar dat moet toch 
beter kunnen? Oosternijkerkers kennende moeten er toch mensen te vinden 
zijn die hier de schouders onder willen zetten!  
Toon lef en meld je aan op r.tolsma01@knid.nl !!! 

mailto:r.tolsma01@knid.nl
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De tweede bijeenkomst was bedoeld om weer eens samen te komen als 
canoncommissie om onderwerpen voor dorpsvensters te bedenken en 
afspraken te maken wie welk verhaal gaat schrijven. Tot nu toe staan er 
20 verhalen op onze dorpscanon en het is zeker de moeite waard om daar 
weer eens een kijkje te nemen: www.dorpscanon.nl. Daarna klikken op 
‘Oosternijkerk’. Dat moet in 2023 zeker ‘Easternijtsjerk’ worden. 
 
It kanonfinster fan dit kear is skreaun troch Reinder Tolsma en giet de 
Fryske skriuwer Anne Jousma. Hy is berne yn de stêd Grins yn 1900, mar 
kaam in jier letter yn ús doarp wenjen en hat hjir syn jongereinsjierren 
trochbrocht en is op it tsjerkhôf yn ús doarp rêst. Dit ferhaal is ús twadde 
yn it Frysk. 
 
Anne Jousma, Frysk skriuwer 1900-1981 
 
It hat him syn hiele libben dwers sitten, dat hy ‘geboren in Groningen’, 
opskriuwe moast by it ynfuljen fan papieren. In echte Fries hat er him 
altiten field, ek al wenne hy it grutste part fan syn libben yn Hollân. Syn 
âldelju wiene fan Easternijtsjerk nei Grins ferhuze om’t der yn it âlde doarp 
gjin wurk mear wie en heit timmerman Jan Jousma yn Grins wurkje koe 
by de bou fan in sikehûs yn de nije wyk Helpman. Jousma hat der sels in 
fers oer skreaun: 
 
Fries. . . of net? 
Jo binne grif in Fries, in echten ien? 
En mei ik freegje hwer’t jo berne binne? 
Dêr ha jy’t wer, ik kin der net omhinne: 
dat wie to Grins, dêr hat myn widze stien. 
... 
Dy’t my net kenne, hawwe ’t nea rjucht witten: 
In Grinzer of in Fries, hoe sit dat nou? 
Dêr dan: in Fries, sa frysk as it mar koe. 
 
Nei in heal jier kamen Jan en Geartsje Jousma mei de lytse Anne wer 
werom nei Easternijtsjerk, nei it selde hûs noch wol. Hja kamen by beppe 
Janke yn hûs te wenjen op ‘e hoeke Grienewei-Ald Tún. Dat hûs is yn 
1933 ôfbrutsen en opnij wer opboud, mar der is noch in âlde foto fan, in 
foto dy’t op it omslach fan ‘Dêr’t de woartels lizze’ ôfprinte is. Ek oer dat 
âlde hûs hat hy in gedicht skreaun: 
 

http://www.dorpscanon.nl/
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Ald hûs 
O, smûk âld hûs, dat ‘k op dy foto foun... 
’t Stie yn in oare wrâld, fierôf fan dizze. 
En dy’t der mei my wenne hawwe, lizze 
al jierren yn de klamme tsjerkhôfsgroun. 
 
Ien esk en fjouwer wylgen stiene foar, 
in hagedoarn yn’t west oan de hússide 
en oan de noardkant gie’t alhiel forside 
efter de flearebeam by d’efterdoar. 

Jousma bleau iennichst bern en gie mear mei folwoeksenen om as mei 
oare bern dat doe’t er op skoalle kaam, hie er frijwol gjin freonen en waard 
er gauris pest. De oare bern neamden him ‘professor’ om’t er sa goed 
leare koe. Yn it boek ‘Wibe professor’ hat er letter dy muoilike tiid op 
skoalle fan him ôfskreaun. Hy hat fan 6 oant 15 jier op de legere skoalle 
yn Easternijtsjerk sitten. Master Reiding seach wol wat yn him en hat him 
taret op it talittingseksamen foar de Rykskweekskoalle yn Grins. Ek dêr 
hat Jousma it earst muoilik hân, mar hy slagge op syn 19de jier fuort foar 
syn eksamen en krige in baantsje as ‘volontair’ yn Mitselwier: soks 
betsjutte as frijwilliger sûnder lean yn de praktyk oan it wurk. 
Syn earste betelle baan krige hy yn buorskip De Valk by Lunteren. Dêrnei 
folge in baantsje yn Aldtsjerk, dêr’t hy syn frou Aukje Mook moetet en yn 
1923 trout, wylst er yn 1926 haad fan it lytse skoaltsje oan de Ald Dyk 
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ûnder Sint Jabik wurdt. Hy studearret troch en behellet trije akten, Dútsk, 
Frânsk en Ingelsk. Dêrtroch kin hy ek sollisitearje nei in baantsje yn it 
ferfolchûnderwiis en sa komt er yn 1929 op de Mulo yn De Haach telâne. 
Hy wurket yn De Haach oan twa ferskillende skoallen en hat ek fan twa 
ferskillende skoallen direkteur west. Hy gie yn 1965 mei pensjoen. 
Jousma hat syn hiele libben gedichten skreaun dy’t hy yn njoggen 
dichtbundels publisearre. Nei syn ferstjerren is noch de bundel ‘Samle 
Fersen’ útjûn en dêr steane op 200 blesiden samar 400 gedichten yn. Hy 

skriuwt sels oer dat dichtsjen: 
Hwerom’t ik fersen skriuw? Ik soe’t net witte! 
Ik haw it altyd dien, ik kin’t net litte. 
Faeks hat it út noch yn gjin sin of doel; 
mar ’t moat! Ik kin’t ienfâldich net forjitte. 
 
As hy yn 1919 wer yn Nijtsjerk wennet, bringt 
syn freon Jaap Hartmans, sels ek skriuwer, him 
yn ‘e kunde mei it nije tydskrift ‘Frisia’, it blêd fan 
in nije feriening ‘De Jongfryske Mienskip’. 
Jousma wurdt lid en stjoert gedichten op dy’t 
pleatst wurde yn ‘Frisia’. Yn 1922 kriget hy in sit 
yn de redaksje fan it blêd, nêst de grutte lieder 
Douwe Kalma. Nei in rûzje oer de kêsten wurdt 

Jousma lykwols út de redaksje set en publisearret hy jierrenlang net yn 
Frisia. Pas yn 1953 komme syn gedichten wer yn ‘Lyts Frisia’ en fan 1967 
oant syn dea yn 1981 is hy redakteur fan dit blêd. Yn 1965 neamt hy de 
ûnderwerpen fan syn gedichten ‘mythysk, romantysk en nasjonalistysk’. 
Dêr kin oan teheakke wurde ‘religieus’ want mei it leauwe hat er syn hiele 
libben omtangele, lykwols de âlde tsjerke hat er nea ferlitten. 
Yn 1928, as hy haad fan de skoalle op Ald Dyk is, ferskynt syn earste boek 
‘Hans en syn maten’. Dêrnei hat hy it blykber te drok want pas yn 1940 
publisearret hy syn earste dichtbundel en nei syn pensjoen begjint er wer 
proaze te skriuwen. Jousma skriuwt yn syn boeken gauris oer syn jeugd 
yn Easternijtsjerk, oer de famylje, it doarp, de tsjerke, oer libben en dea. 
As men syn earste ferhaal ‘Mearke fan de see’ út 1920 lêst, is it krekt as 
spilet it ferhaal by de seedyk fan Nes. It boek ‘Hans en syn maten’ út 1928 
is maklik te pleatsen yn Easternijtsjerk en bepaalde persoanen lykje 
werom te kommen yn syn oare boeken. De persoanen yn ‘Dûmny’s 
twilling’ boartsje fansels yn de tún fan de pastory yn De Buorren en de 
tsjerke is dúdlik de Sint Cecilia. 
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In oar aspekt fan syn boeken is it autobiografyske karakter; men herkent 
yn de persoanen yn it boek Anne Jousma sels en de minsken om him 
hinne: ‘Faes efter glês’ giet oer direkteur Wybe Wiarda fan in Mulo-skoalle, 
yn ‘Wibe professor’ komt Wybe Wiarda (= Anne Jousma) wer werom. Oer 
syn famylje skriuwt er yn ‘De pleats oan de feart’ en it Easternijtsjerk fan 
syn jeugd kriget de haadrol yn ‘Dêr’t de woartels lizze’. 
Jousma hat yn syn libben in soad krityk hân yn resinsjes fan syn boeken. 
Dat hat faaks te krijen mei syn âlderwetske styl, hy hâlde fêst oan de 

idealen fan de Jongfriezen, ja de nije stavering yn 1980 woed er perfoarst 
net oan. Foarbyldsjes? Der sit gjin tempo yn, âlderwetsk, de komposysje 
is slim fragmentarysk – Wol goed bedoeld, mar net sa goed beteard – De 
meagere kant it neist –En oer syn lêste boek: ‘In ôffaller as útsetter!’ 
Dochs hat Jousma in oantal prizen wûn foar syn wurk: acht kear in Rely 
Jorritsmapriis en trije kear in KFFB – Romanpriisfraach. Hy seit sels fan 
syn wurk: ‘Hat ús wurk bedoeling? ...Foar my is it wichtichste: Hwer kom 
ik wei? Hwer bin ik hjir? Hwer geane wy hinne? En dat it dan wolris by 
‘stammerjen’ bliuwt, hwat sil men dêroan dwaan? 
Yn De Haach hat er ek in oantal toanielstikken skreaun yn it ABN en in 
tsjok boek: ‘Toetanchamon, roman van een farao’. Hy waard yn 1980 
‘ridder yn de oarder fan Oranje Nassau’ en leit op it tsjerkhôf yn Nijtsjerk 
begroeven. 
Reinder Tolsma 
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CINDY 

Guon minsken sil har noch wol kenne, in golden retriever wêr’t gjin 
avensearjen mear by siet, yn alle gefallen tink ik dan, de hûneminsken dy’t 
we gauris foarby kamen. Yn 2010 is sy, Cindy, by ús kaam. Sy wie fan 
febrewaris, dus it sil april west ha doe’t we har ophellen by in fokker. Der 
wennen doe noch twa fan ús bern thús en it wienen benammen dy bern 
dy’t derop oanstjoerden dat der wer in hûn komme moast. De earste, in 
stabij, wie doe in goed healjier dea en ja, “sa wie der ek neat oan”, sa 
waard der sein. De baas, in hûneminsk yn ieren en sinen, hie der wol 
earen nei fansels. Sels siet ik net echt te wachtsjen op wer in hûn. Ik sil 
mysels dan ek net in hûneminsk neame, mear in leafhawwer,  yn alle 
gefallen leaver in hûn as in kat. Nee, ik fûn it wol noflik sa, gjin hierren as 
fize poaten mear op de flier, net altyd der mear út moatte yn waar en wyn, 
fuort gean kinne wannear je wolle… Spitigernôch hienen de echte 
hûneminsken hjir gjin earen nei. It wie trije tsjin ien. Der wie ek wol wat 
foar te sizzen, want ja in húsdier bringt ferdivedaasje mei en dat is goed 
tsjin stress en soks moat je altyd wolle en earlik is earlik earne hie ik stikum 
ek wol sin oan sa’n pup, dat it moast mar trochgean. Mear hienen de bern 
net nédich. Nei in syktocht achter de laptop op de bank hienen sy in fokker 
fan Golden Retrievers fûn. Ien tillefoantsje en in ôfspraak letter rûn hjir in 
puppy yn ‘e hûs om. De namme wie noch even in dinkje, mar úteinlik is it 
Cindy wurden. Wat in skatsje! Wat in poepie! Wy moasten allegear even 
wenne, mar al rillegau hearde Cindy by it gesin. Fansels moast der wer 
faker sûgd en dweile wurde, mar ach ús flier koe it ha en it wie ommers 
samar klear en hoe faak reint it eins ast de hûn útlitst? Oan de oare kant, 
no moasten we der wer op ‘e tiid út en dat is altyd goed foar in minsk. 
Cindy wie in leave hûn, der siet gjin kwea by. Altyd wer bliid ast thús 
kaamst. As ik middeis om in oere as fiif it kofjesetapparaat oansette, dan 
rûn Cindy nei it rút, want dan wist sy dat de baas hast wer thús kaam. Oan 
it beweegjen fan de sturt koe ik dan wol sjen dat de auto yndie it paad 
opriid. It sil foar altyd in fraach bliuwe wêr’t sy blider om wie, de thúskomst 
fan de baas as de bôlekoarsten dy’t er eltse dei oerhold foar de hûn. Nei 
de kofje it folgjende hichtepunt: mei de baas yn de auto fuort om earne in 
ein te rinnen. Dat wie foar beide partijen in útsje. Se ha tegearre in grut 
diel fan noardeast Fryslân bekuiere. By thúskomst fûn de hûn it net 
ferfelend om noch in skofke yn de auto lizzen te bliuwen, mei de klep iepen 
koe se har dêr oeren noflik deljaan. Je hienen der by wize fan sprekken 



17 
 

gjin bern oan. Somtiden tocht ik wolris:  “wêr is dy hûn eins?”, mar dan lei 
se noch moai yn de kofferbak. Dat is jierren sa gien. Sa’n oardel jier lyn 
ha wy in oare auto kocht en mocht Cindy net mear yn de kofferbak. Dat 
wie net sa’n grut probleem, want it wie foar har al hiel lestich wurden om 
yn en út de kofferbak te springen, dat rêde se allinnich hast net mear op. 
Dêr oan koenen wy sjen dat se âlder waard. Mar net allinnich dêroan, ek 
oan it rinnen koenen wy dat fernimme, de ‘faasje ’gong der út. Ien fan de 
dingen dy ik nea ferjitten bin, is it byld fan ús eardere buorman dy’t foarby 
rint mei syn beide hûnen, twa golden retrievers. Ik sjoch it noch foar my, 
earst seachst altyd buorman foarby kommen, mei syn beide earms nei 
achteren. Yn syn hannen de beide hûneriemen, dan meters hûneriem en 
úteinlik seachst Prins en Toby (sa hieten se) foarby kommen. Wy koenen 
der altyd wol om glimkje, Stie ús dat ek te wachtsjen, tochten we dan 
wolris. We wisten it net, mar it bliek wol sa te wêzen. Stadichoan waard 
se de lêste jierren minder fluch op ‘e gong. No koe der fansels mear oan 
de hân wêze, hie se miskien earne pine? Fan ús earste hûn hienen we 
nammentlik leart dat hûnen boppe alles de baas in plesier dwaan wol. Sels 
al ha se pine, dan noch gean se troch. Dat woenen wy no foarkomme. Nei 
in besyk oan de bistedokter bliek it allegear noch wol ta te fallen, mar se 
begûn hieltyd stadiger te rinnen krekt sa as de beide buorhûnen. De 
hûneriem achter ús waard langer en langer. Hienen we in wedstriid 
holden, dan hiene Toby en Prins it miskien ek noch wol wûn. Wy moasten 
ús oanpasse, it koe net oars. It lêste jier woe it net sa goed mear mei 
Cindy. It ein rinnen waard hieltyd koarter en it duorre hieltyd langer, se siet 
oan de pynstillers fanwege har rêch en somtiden koe se hast net oerein 
komme. Se waard no echt wol âld. Wannear is in hûnelibben gjin 
hûnelibben mear? Wy wisten it net en fûnen it dreech om dêroer in 
beslissing te nimmen. Yn jannewaris fan dit jier soe it hast al wurde. Sy 
wie sa min, dit wie foar har gjin libben mear, mar nei dat wy it útsteld 
hienen (ien fan de bern woe noch komme om ôfskied te nimmen en it soe 
op de jierdei fan de baas en dat moast dochs mar net) knapte Cindy wer 
wat op en ja dan set je net troch fansels. Sa hat sy noch in noflike simmer 
hân, it wie prachtich waar, dat sy koe in protte bûten yn it sintsje lizze. Yn 
oktober krieg sy ynienen in ûntstekking yn har liif, it wie allegear bloed. Nei 
in tillefoantsje mei de bistedokter wie it wol dúdlik, dit wie it einde. Sy 
moast opereare wurde en dat koe se net mear oan. Sa hat sy op in 
woansdei har lêste reis yn de auto makke. Soenen se it oanfiele? Wist it 
net. Oan it einde ta wie sy sa noflik as wat, de dokter koe sûnder 
argewaasje in ynfuus oanlizze en foardat wy der erch yn hiene wie Cindy 
fuort.  
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It is no in pear moanne lyn en it went al sûnder hûn. Guon dingen bin 
fansels makliker wurden. Hast fansels in skjinner hûs en hoechst der net 
mear út yn waar en wyn, mar it noflikste is dochs wol datst fuort gean kinst 
wannear ast wolst en dat de tiid fan thúskommen net safolle úmakket, der 
is ommers gjin hûn mear dy’t der nédich út moat. Nei dizze dan ek net in 
frisse. Wy komme trouwens gauris in hûnebaas mei in golden retriever 
foarby en dan is it krekt as rint Cindy dêr wer, dochs net hielendal fuort. 
         awb  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Op vrijdagavond 13 januari komt de jeugd 
van club langs om lege flessen in te 
zamelen. Graag willen we het bedrag wat 
we hiermee ophalen, besteden voor 
clubkamp dat in juni plaatsvindt.  
 
Helpen jullie vast mee met verzamelen? 
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Echtpaar Weidenaar ûit Oosternijkerk 60 jaar getroûwd  

 OOSTERNIJKERK – Zondag 2 oktober 2022 was het 60 jaar geleden dat Jentje en Sjoerdje 
Weidenaar uit Oosternijkerk in het huwelijk traden in het gemeentehuis in Oost-
Dongeradeel. 
Afgelopen weekend hebben Jentje en Sjoerdje hun diamanten huwelijk gevierd met hun 6 
kinderen met aanhang, 22 kleinkinderen en partners en 4 achterkleinkinderen in een klein 
kasteeltje op het park van Slagharen. Dinsdagmiddag kwam wethouder Pieter Braaksma van 
de gemeente Noardeast-Fryslân langs om het echtpaar te feliciteren met hun 60-jarig 
huwelijksjubileum. Hij nam een bos bloemen mee en een afschrift van de huwelijksakte. 
Jentje en Sjoerdje woonden beide in hetzelfde dorp, dus ze kenden elkaar al vanaf de lagere 
schooltijd.  Sjoerdje droeg het haar altijd in een paardenstaart. Jentje zei altijd tegen zijn 
kameraden: “Dat famke mei de paardenstaart is foar my”! “Jentje zegt nog, sy is noch fan 
my”! Jentje Weidenaar is 80 jaar en geboren in Oosternijkerk. Sjoerdje Boersma is 78 jaar en 
is afkomstig van Bollingawier. Ze hebben aan de Wiesterwei in Nes een akkerbouwbedrijf 
gehad, waar ze onder andere broccoli, bloemkool, granen, uien verbouwden. Mevrouw 
Weidenaar deed de administratie van het bedrijf. In 1997 is de zoon op de boerderij gaan 
wonen en zijn ze zelf naar Oosternijkerk verhuisd. Het echtpaar is erg dankbaar, dat ze 
ondanks dat ze een heel druk leven hebben gehad, heel veel leuke dingen samen hebben 
kunnen doen en dat ze allemaal goed gezond zijn. Jentje heeft veel bestuurswerk gedaan en 
Sjoerdje heeft veel vrije tijd besteed aan het Vluchtelingenwerk.Samen hebben ze vijftien jaar 
lang de golfsport beoefend en ze hielden veel van reizen. Veel landen hebben ze bezocht, 
maar ook op wintersport gaan was voor hen een aantrekkelijke bezigheid. 
Auteur: Redactie RTV NOF 
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Bûertkastje 

In pak rys, in pot tomatensaus as in sek sop. In Buertkastje stiet fol mei 
lekker iten fan minsken dy’t wat oer hawwe. Om oaren te helpen dy’t it 
minder ha en om fuortsmiten te foarkommen. 
As tsjerkeried hawwe wy it initiatyf naam om in Buertkastje te meitsjen.  
It buertkasje is bedoeld foar hâldbere produkten lykas griente yn blik, sop, 
koekjes, kofje, tee, ranja, ruften, katte iten, sjippe, toskepoetsersguod, 
shampoo of waskmiddel. It product mei noch net ipen wêze, mei noch net 
oer de hâldberheidsdatum wêze en it mei gjin alkohol of rokersguod wêze 
(dit om’t bern ek by it kastje kinne. Fierder is alles wolkom. 
It is in soart ‘minivoedselbankje’ wêrsto gjin lid fan hoechst te wêzen. It 
Buertkastje is benammen bedoeld as stipe foar buorlju dy’t it (op it stuit) 
wat minder goed hawwe. It idee is: Nim wasto nedich hast en jou wasto 
misse kinst om sa elkoar te helpen. 
Mar do kinst ek produkten ruilje sûnder dasto yn finansjele need sist; it 
doel fan it Buertkastje is nammentlik ek it foarkommen fan it fuortsmiten 
fan iten, dit komt noch te faak foar. Elkenien hat wol produkten oer út in 
krystpakket of út in mei segels by mekoar sparre boadskippepakket dy’t 
yn de kast stean bliuwe. 
Betink wol: it is absolút de bedoeling dasto der út nimme kinst wast nedich 
hast mar lit ek wat oer foar in oar. 
Op it stuit wurd it kastje timmere en sykje we in gaadlik plak om it del te 
setten. At we los kinne dan heare jo dat fansels. 
At jo fragen as tips ha dan heare wy dat graach. Jo mei dan kontakt 
opnimme mei Sjoerdje Faber, till. 0622464931. 
Litte we der mei mekoar in sukses fan meitsje! 
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25 jier lyn yn  
de Doarpsskille                  

 

 
JIERLIKSE 55+ERS REIS  

   FAN EASTERNIJTSJERK  
 

Dizze reis fûn plak op freed 15 septimber. Der wie in 

hiel grutte belangstelling. Mear as santich (70) 

minsken hienen har opjûn. Dêrom waard der in hiel 

grutte bus besteld bij Paulusma fan Drachten: in 

saneamde “dubbeldekker”. Men koe sawol ûnder as boppe 
sitte. It skifte him al gau. De mear “gewoane” minsken 

bliuwden ûnder en de oaren, jim begripe wol wa’t dat 

wiene, by de trep op nei boppen. Earst wie der even 

wat drokte, want in bestjoerslid fan doarpsbelang, De 

Graaf hiet de man, sei: “Fan ‘e moarn kin dat wol, mar 

op de middei moat se allegear ûnder sitte, want middeis 
ha ik de kreake ticht”. De Graaf, Geart is koster fan 

‘e tsjerke en fandêr syn opmerking. Mar de foarsitster, 

Annie Bremer, loste dat misferstân gelokkich taktysk 

op. “Geart wy binne net yn tsjerke mar yn‘e bus”.   

Sa koenen we dus sûnder problemen om acht oere moarns 

de reis oanfange. Piet Paulusma hie goed waar beloofd. 

Ik tink dat er oandelen hat yn de busûndernimming 
Paulusma, want it wie ek prachtich moai waar: net te 

hyt, net te kâld en wy hienen der allegear echt sin 

oan. Fia de rûnwei om Dokkum richting Ljouwert. Yn 

Dokkum wie alles noch yn’e rêst. De Stedswachten 

bewaakten De Granaet ûnder de Syl, dêr’t dy 

stedsbewenners deadsbenaud foar wienen.  
Sa fia Ljouwert troch Harns (Harlingen) de Ofslútdyk 

oer nei Den Oever wer’t de kofje mei gebak al klear 

stie. Dy man hat seker witten dat wy kamen. “Wat 

prachtich”, sei Taede’ Baafke, “om my koenen wy hjir 

wol sitten bliuwe”. Mar wy moasten fansels fierder. Sa 

gie de reis doe nei Hoorn en minsken-noch-in-ta dêr 

stie de stoomtram klear. Wy koenen sa yn-stappe: Twa 
grutte treinstellen reservearre foar Nijtsjerk! Dy 

kondukteur tocht dat alle minsken út dit doarp hjir 
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wienen, mar dat ha wy him wol even oars ferteld. 

Bestjoerslid Hoogland sei: “Man, er zijn nog wel 

duizend thuis en er worden bij ons nog honderd huizen 

bijgebouwd”. De lokomotyf begûn grutte reekwolken út 

te blazen en sa rekke it spul útein: Eindoel Medemblik. 
Dat wie in hiele lange reis mar nei in goed oere wienen 

wy te plak. Yn de stoomtrein wie ek fan alles te krijen: 

poeiermolke, mar ek wol jonge jenever. Gelokkich mar, 

want wy hienen ek in pear manlju yn ús selsskip dy 

moasten op doktersadvys foar tolve oere twa jonge ha. 

Dus dat koe der ek klear komme. Wat moai net! 

Yn Medemblik stie de bus al wer klear en dy brocht ús 
nei Broek op Langedijk. Dêr ha wy de Broeker 

grientefeiling besocht. Wy koenen ek sels spul feile. 

Der wienen dy betellen fyftjin gûne foar in kropke sla 

mar dat komt der op sa’n dei net op oan. Men is mar 

ien kear fuort! 

We hawwe der ek noch in boattocht makke troch it gebiet 
fan “de duizend eilanden”. Sa neamde de kapitein it en 

dan sil it wol wier wêze. Dy kapiteinman hat ús fan 

alles ferteld. Hy begûn mei it jier 1400 mar hy kaam 

net oan 1997 ta want wy wienen earder al wer oan wâl. 

Fan de boat ôf koenen wy ek noch wat drinken krije en 

in grutte punt iisko. It koe wol lije en men koe ús 

dêr net. Dat is dan wol sa moai. Dat kaam ús dêr letter 
noch goed fan pas want de sjauffeur woe graach opsjitte 

mar ien fan ús selsskip luts oan in tou en doe gie de 

brêge omheech en dat moast earst ferholpen wurde. Jan 

Zijlstra krige de skuld, mar it kin Albert K. ek wolris 

west ha, mar it is wer klear kommen. De weromreis koe 

begjinne: richting Boalsert. Dat wie ek wer regele, 
want dêr koenen wy allegear oan tafel. Meiinoar ite, 

lekker iten, it koe net better! Om healwei achten 

wienen wy werom yn Easternijtsjerk. In prachtige dei 

ha wy hân. Tank oan ús sjauffeur en foaral net te 

ferjitten de froulju en manlju fan ús 

doarpsbelangbestjoer!! 

 
                 

AANT 
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Oars Aktyf 

Yn oktober ha wij mei Oars Aktyf in mooi útstapke makke nei Lauwerseach 

Ek yn it nije jier hoopje wij wer in pear kear in geselliche middei te  

organisearjen. Foar 24 februari 2023 hawwe wij dhr. Wytse van der Molen 

út Rinsumageast útnoege.  

Hij sil fertelle en ek op de beamer sjen litte hoe’t hij fan Rinsumageast nei  

Peking ta fytst is. Dizze reis hat hij yn 2017 makke.  

Nei ôfrin kinne jimme fansels wer lekker ite.  

André en Marjan hiene in winterbuffet foar jimme yn gedachten. 

Hâld de datum alfêst frij , fierdere ynformaasje komt noch fia de posters 

en yn de Geandewei. 

 

Groetnis fan Grietje en Hilda 
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Oûderen- en alleenstaanden 
week 

Eindelijk kon dit jaar ook de ‘ouderen en alleenstaanden-week’ weer 
doorgang vinden. 
Sjoerdje Faber, Meta Roosendaal en Margreet Schroor, stonden garant 
voor een hartelijk welkom en een vlekkeloze organisatie! 
 

 
De feestcommissie! 
 
Van tevoren hadden alle genodigden een uitnodiging in de bus gekregen 
waarmee zij zich op konden geven voor een gezellige koffieochtend en 
een heerlijk warm en koud buffet in Het Koetshuis. 
De opkomst was geweldig: na twee jaar ‘lockdowns’ had iedereen erg veel 
zin om elkaar weer eens te ontmoeten. 
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Volle bak 
 
De koffieochtend was gezellig en ontspannen. Iedereen werd hartelijk 
ontvangen en voorzien van koffie, thee en gebak. Een potje bingo met 
leuke prijsjes en een borreltje met een hartig hapje stonden ook ‘op het 
menu’.  
Om het buffet in de avond ook op rolletjes te laten lopen, hadden de 
dames versterking gekregen van een aantal jonge vrijwilligers: Jan 
Bandstra, Susanne Torensma, Jacob Hendrik Heeringa, Minze Faber en 
Patrick Nijenhuis, deden hun uiterste best om het de gasten naar de zin 
te maken. (Susanne had voor de gelegenheid zelfs twinkelende 
feestverlichting in haar haar gevlochten) 
Nadat iedereen een plekje aan een van de vele tafels had gevonden, 
heette Margreet alle aanwezigen hartelijk welkom en las zij een mooi 
gedicht voor.  
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Kom met elkaar aan tafel 

in eenheid met de Heer. 

Gezamenlijk te proeven 

genietend van de sfeer. 

 

Wees hartelijk warm genodigd 

komend tot goed gesprek. 

Voedsel drank samen delend 

hier kent men geen gebrek. 

 

Hier is elk mens genodigd 

die om hulp en steun vraagt. 

Welke hij kan verkrijgen 

zoals het God behaagt. 

 

Hier wordt naar elk geluisterd 

is aandacht voor elkaar. 

Hier zijn wij broers en zusters 

in liefde bij elkaar. 

 

Geen mens wordt hier vergeten 

want open staat dit huis. 

En velen laten voelen 

ervaar die plaats als thuis. 
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Vervolgens kon eenieder naar hartenlust opscheppen van de 
overheerlijke gerechten. 
De jongelui zorgden dat de glazen gevuld bleven en het de gasten aan 
niets ontbrak. 
 

 
              Heerlijke gerechten 
 
Het was een zeer geslaagde avond en al met al een hele succesvolle en 
leuke week! 
Bedankt organisatoren en vrijwilligers! 
Maria Hesp 
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Op bezoek bij de Fû gelpits 

Dit wordt helaas geen vrolijk Frans kerstverhaal. 
Geen feestelijk gedekte kersttafels, leuke anekdotes of ‘Canard à 
l’Orange’ maar eerder ‘Eend in de Penarie’…  
 
Want het kan niemand ontgaan zijn: de vogelgriep maakt nu ook onder 
wilde vogels dramatisch veel slachtoffers! Vooral watervogels, zoals 
eenden, zwanen, ganzen, sternen, blijken kwetsbaar. 
Hele kolonies leggen het loodje…. 

 
Dode stern 
 
Nadat ik zelf een zieltogende Jan van Gent had gemeld bij vogelopvang 
de Fûgelpits, begon ik mij af te vragen hoe zíj ́deze ramp eigenlijk ervaren?  
Hoe is het om een niet aflatende stroom zieke vogels binnen te krijgen? 
Hoe houd je dat vol?  
De locatie is in verband met deze uiterst besmettelijke ziekte zeer beperkt 
toegankelijk maar ondanks dat werd ik hartelijk ontvangen door beheerder 
Eelke Jan Wiersma.  
Samen met zijn partner Cornelis Jan Cuperus en een handjevol 
vrijwilligers draaien ze normaal al overuren maar de vogelgriep heeft daar 
“nog een flinke schep bovenop gedaan”. 
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Eelke Jan vertelt over hoe het ooit allemaal begon. 
“44 Jaar geleden begonnen mensen gevonden en gewonde dieren naar 
mijn opa en oma te brengen” vertelt hij.  
“Ze dachten waarschijnlijk: dat zijn een boer en een boerin, die weten wel 
wat ze er mee aanmoeten.” 
En inderdaad vonden de dieren bij hen een veilig toevluchtsoord. En “dus” 
werden het er steeds meer….De Fûgelpits was geboren! 
 
Destijds was er onder dierenartsen niet zo veel kennis over ‘wilde dieren’. 
“Sterker nog”, vertelt Eelke Jan, “de dierenartsen kwamen regelmatig naar 
mijn opa en oma om raad.” 
Door veel liefde en geduld maar ook simpelweg “uitdokteren en 
uitproberen”, groeide de kennis en ervaring en konden steeds meer dieren 
worden gered.  
“De liefde voor de beestjes” zat er ook bij hem dan al vroeg in en het 
voelde ‘als vanzelfsprekend’ dat hij, 3e generatie Wiersma inmiddels, de 
opvang zou overnemen. Ook zijn twee broers: Jappie en Sikke zijn 
betrokken bij het centrum. Met hun kringloopwinkel ‘de Fûgelpits’ dragen 
zij bij aan de broodnodige financiële middelen. 
“Dat heeft wel geholpen”, vertelt Eelke Jan. 
 
Want dat de opvang geld kost zal niemand verbazen: behuizing, voer, 
medicijnen, dierenartskosten, ambulances, brandstof en ander materiaal; 
het is elk jaar weer “puzzelen om het financiële plaatje rond te krijgen”. 
Gelukkig bestaat er een goede samenwerking met de stichting Dierenlot. 
Zij geven steun, met materiaal en met subsidie maar er wordt ook 
gezamenlijk gewerkt aan een databank waar alle informatie over 
gevonden en zieke dieren worden verzameld. 
Immers: “met een internationale epidemie als de vogelgriep, is het heel 
belangrijk dat alle gegevens centraal binnenkomen. We moeten kunnen 
lokaliseren waar en bij welke dieren het virus toeslaat. Daar kunnen we 
veel van leren en hopelijk…”, verzucht Eelke Jan, “vinden we dan een 
oplossing!” 
 
Maar de vogelgriep zet het opvangcentrum wel onder druk: “Als mensen 
donateur worden zou dat erg helpen!”  
Een beetje verlegen voegt hij er aan toe: “ik vind dat financiële stuk, ‘geld 
vragen’, lastig…Je kunt immers niet in iemands portemonnee kijken. Maar 
we zouden echt al heel blij zijn met een kleine bijdrage. We zijn dankbaar 
voor alle kleine beetjes!” 
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In voorgaande jaren werd er ook wel, in de ‘rustige’ zomerperiode, een 
open dag met een markt georganiseerd.  
Maar daar heeft eerst de Corona, en nu dus de vogelgriep, een dikke 
streep door gehaald. 
“Ik hoop echt dat het volgend jaar wèl door kan gaan. Het was altijd heel 
erg gezellig. En wij vinden het heel belangrijk dat de mensen ons kunnen 
blijven vinden! Want zonder hen, om de zieke vogels of dieren te zien, te 
brengen of te melden, kunnen wij ons werk niet doen!”. 
 
“Wat vindt je het mooiste aan je werk?” vraag ik Eelke Jan. 
Hij begint te stralen en zonder aarzelen antwoordt hij: “de dieren weer 
loslaten!! Daar doe je het voor. Dat is zo’n prachtig gezicht!”  
Meestal gaan ze daarvoor naar het Lauwersmeer-gebied; een goede en 
veilige plek. 
Naast vogels vangt de Fûgelpits ook wilde dieren op zoals reeën, hazen, 
tuinvogels, egels, slangen; “alles eigenlijk”. Maar voor verdwaalde of 
gewonde honden en katten wordt in hun netwerk een andere opvang 
gezocht. “Want dat zijn toch roofdieren hè, dat geeft te veel stress bij de 
vogels”.  

 
Alle dieren tellen 
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En wat vindt hij het moeilijkste aan zijn vak?” 
“Tja”, zegt Eelke Jan, “dat is toch echt als je ze in moet laten slapen. Soms 
kun je ze gewoon niet helpen; zijn ze te verzwakt of niet meer te redden; 
de verwondingen te ernstig. Dat besluit is elke keer weer heel naar.  
De vogelgriep is wat dat betreft verschrikkelijk. Want er is gewoon geen 
genezing op dit moment. Na een melding halen we de vogels wel áltijd op 
maar dat is alleen om ze erger lijden te besparen en om verdere 
verspreiding tegen te gaan. 
Dus we moeten nu soms wel meerdere keren op een dag zo’n beslissing 
nemen Dat is afschuwelijk! Daar kan ik echt wel eens narrig van worden…” 
 
Aan de dieren die in de opvang komen kun je ook aflezen wat er zoal in 
de natuur misgaat. Maar soms kun je juist ook conclusies trekken uit 
dieren die nièt (meer) gebracht worden.  
“De laatste jaren komen bijvoorbeeld heel weinig weidevogels binnen”, 
vertelt Eelke Jan.  
“Het intensieve gebruik van de landerijen met weinig of geen schuil- en 
nestgelegenheid beginnen we nu echt in de populaties te merken. Die 
vogels zijn er gewoon nauwelijks meer.” Wat meer wilde stroken zou echt 
helpen. We zien dat de resterende vogels daar dankbaar gebruik van 
maken”.  
 
Hoe kunnen wij, als gewone mensen, de natuur een handje helpen?, 
vraag ik hem. 
Eelke Jan aarzelt want hij wil vooral niemand de les lezen, “maar” zegt hij, 
“soms zijn mensen zich niet bewust van het effect van bepaalde zaken”.  
Zo hebben de populaire maairobots onverwachte en dramatische 
gevolgen: “We krijgen tegenwoordig veel meer egels binnen. Kapot 
gereden door zo’n apparaat. Echt afschuwelijke verwondingen! Mensen 
weten dat niet en zien het ook niet want die robot doet ‘onzichtbaar’ zijn 
werk. Maar het zou bijvoorbeeld al helpen als je hem niet ’s nachts aanzet. 
Want egels zijn nachtdieren en gaan juist dán aan de wandel.” 
 
Ook minder gif en meer beplanting in de tuin helpt de dieren enorm. “We 
krijgen nog steeds (tuin-)vogels binnen die dan toch gif hebben gegeten. 
Slakkenkorrels, insectenverdelging, onkruidbestrijding ….het zijn ècht 
geen onschuldige middelen.” 
Beplanting in de tuin daarentegen, biedt voedsel, beschutting en 
broedgelegenheid en zeg nou zelf, daar valt voor mens en dier toch veel 
meer plezier aan te beleven dan aan grind of tegels? 
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Aarzelend vervolgt hij: “let op je honden en katten”. Hij snapt dat mensen 
het hun huisdieren gunnen om lekker vrij buiten te spelen en te rennen. 
Toch blijven het wilde dieren, jagers.  
Dat is gewoon hun instinct. “We krijgen echt nog te vaak reekalfjes binnen 
die door een hond zijn aangebeten of vogels of jonge konijnen die gepakt 
zijn door een kat. Dat kan ècht voorkomen worden”. 
 
Achtergelaten troep is ook zo’n ‘killer’.  
Visdraad, soms met de haken er nog aan, is een marteling voor vogels die 
aan de waterkant hun voedsel zoeken. Ze raken erin verstrikt, en/of 
ernstig gewond en sterven een ellendige dood als ze niet op tijd gevonden 
worden. Ook (schuim-)plastic, elektriciteit-draad, plastic potjes, dopjes 
e.d., zijn gevaarlijk. “De dieren slikken het in, stikken of worden erdoor 
verwond of gewurgd”  

 
Zwaan verstrikt in elektriciteitsdraad! 
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Dus mensen: ruim je troep op en leg ook aan de kinderen uit dat het 
gevaarlijk is om rotzooi achter te laten. 
“Maar het allerbelangrijkste” besluit Eelke Jan,  “is dat mensen de 
gevonden en gewonde dieren blijven brengen. Telefonische melden kan 
natuurlijk ook altijd”. 
“Want”, benadrukt hij: elk dier telt!” 
 
Tot slot vraag ik Eelke Jan: “Zijn er nog vrijwilligers nodig of materiaal? 
Waar zouden jullie mee geholpen zijn?” 
“We zijn altijd heel blij met oude handdoeken, lakens, dekens, en fleece-
dekens (heerlijk nestmateriaal voor jonge dieren). 
Ook helpt het ons natuurlijk enorm als mensen hun oude spullen naar de 
kringloopwinkel blijven brengen en, maar dat durf ik bijna niet te hopen”, 
voegt hij er schoorvoetend aan toe: “een klusjesman die ons wil helpen 
met de kooien en de hokjes, dát zou echt geweldig zijn!!” 
(Dus als u iemand weet…!!) 
 
Op weg naar de deur kom ik langs een prachtig schilderij. “Wie heeft dat 
gemaakt?”, vraag ik nieuwsgierig. “Ik”, zegt Eelke Jan bescheiden, “Als ik 
tijd heb schilder ik. Maar jammer genoeg is dat tegenwoordig niet vaak het 
geval.”  
De schilderijen van Eelke Jan zijn te koop in ‘tWinkeltje’, een heel 
bijzonder klein ‘boetiekje’ in het opvangcengtrum. Een initiatief van 
Cornelis Jan, die naast het opvangen van vogels ook heel veel weet van 
natuurgeneeswijzen en de wijsheid van moeder natuur. (zie ook zijn 
website over natuurbewustwording: sheias.nl). 
‘tWinkeltje is open op afspraak. 
 

http://sheias.nl/
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Eelke Jan en Cornelis Jan hebben een hart voor dieren! 
 
Het was een bijzonder gesprek op een bijzondere plek! 
Bedankt Eelke Jan en Cornelis Jan en vrijwilligers, voor het fantastische 
werk dat jullie doen voor de dieren in onze streek! 
 
TIP voor de decembermaand:  
Geef iemand een donateurschap van de Fûgelpits cadeau!  
Daar maak je alle vogels blij mee! 
(Aanmelden kan via de website of telefonisch) 
 
Vogelopvangcentrum De Fûgelpits 
Tel: 0519-321591 
Fûgelpits@planet.nl 
Bankrekening: NL36 RABO 0117 6589 52 
 
(Handdoeken, lakens en (fleece-)dekens bestemd voor de opvang, kunt u 
(ook) afgeven op de Dobbe 13 Oosternijkerk! Ik zorg dan dat ze op de 
opvang komen) 
Fijne feestdagen gewenst! 
Maria Hesp 

mailto:fugelpits@planet.nl
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Meld je nu aan voor Gouden gidsencursus 
 
Iedereen kan meedoen! 
 
Je wilt meer te weten komen over het ontstaan, de natuur, de cultuur en de 
identiteit van het Waddengebied? Uit interesse. Omdat je er woont, werkt 
of actief bent in de HORECA. Of omdat je graag als ambassadeur of gids 
anderen bekend wilt maken met het bijzondere karakter van het gebied. 
Dan heb je geluk. Vanaf vandaag kun je je inschrijven voor de Gouden 
gidsencursus die je in acht modulen bekend maakt met alle facetten van 
het gebied. Grijp je kans! 
 
De Friese Waddenkust is een bijzonder gebied, dat zie je meteen. Toch blijft er 
ook veel verborgen voor zowel bewoners als bezoekers. Mooie verhalen over 
de cultuur en de unieke waddennatuur bijvoorbeeld. Maar ook over bijzondere 
planten, dieren en sporen in het landschap die herinneren aan lang vervlogen 
tijden. 
Deze en andere verhalen zijn er in overvloed. Je leert ze kennen tijdens de 
Gouden gidsencursus die Vitale Waddenkust, samen met It Fryske Gea en de 
Waddenvereniging, vanaf half januari verzorgt. De cursus vereist geen 
voorkennis, iedereen kan zich aanmelden. Jong en oud(er), inwoner, bezoeker 
én ondernemer. Enige voorwaarde is: belangstelling voor het Waddengebied in 
al haar verscheidenheid. 
Tijdens de cursus komen de aspirant-gidsen alles te weten over het ontstaan, 
de geschiedenis, het landschap, de landbouw, de natuur én de taal van de 
Waddenkust. Waddenkenners en -liefhebbers als Meindert Schoor, Josse 
Pietersma en Renate de Backere nemen je daarvoor enthousiast bij de hand. 
Deel je liefde voor de Friese Waddenkust 
Om een predicaat te krijgen, volg je acht modules in vier dagen of acht 
avonden. Maar net wat je het beste past. Ook ga je vier keer op excursie in het 
gebied. De eerste bijeenkomst (dagcursus) is op 14 januari in Theaterkerk Nes. 
De kosten voor de cursus bedragen € 200,- 
De aanmelding sluit eind december, maar meld je zo snel mogelijk aan.  
Het aantal deelnemers is namelijk beperkt.  
Meer info over cursus, data en inschrijving vind je 
https://vitalewaddenkust.nl/goudengidsengilde/ 
 
Het Gouden Gidsengilde is een initiatief van Vitale Waddenkust in 
samenwerking met It Fryske Gea en de Waddenvereniging. 
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Nieuws uit het dorpshuis 
 
Verbouw 
Begin november was het zover, de sloop van de gymzaal werd in gang 
gezet. Daarna was het de beurt aan Bouwbedrijf Holwerda om de 
fundering te maken en beton te storten. Intussen werd een start gemaakt 
om de dakbedekking van het resterende gebouw te vernieuwen. 
Binnenkort wordt met de aanleg van de riolering begonnen. 
Ook achter de schermen wordt er hard gewerkt door een deskundig team 
in de bouwcommissie. Deze vrijwilligers denken en beslissen mee in de 
bouwkundige en technische keuzes die er gemaakt moeten worden. 
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Activiteiten 
30 december:  Maatjassen (19.30 uur) 
31 december:  Oud en Nieuw (tentfeest) 
21 januari:   Darttoernooi (20.00 UUR) 
24 februari  Oars Aktyf 
17, 18 en 19 maart: Bûnte Flinters 
 
Info volgt via de Facebookpagina en de Dorpsapp. 
 
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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Sjoelen 

Op 25 november jl. werd er een sjoelwedstrijd georganiseerd door het 
dorpshuis “de Terp”. 
Er waren helaas maar 12 deelnemers, 8 volwassenen en 4 van de 
basisschool, misschien kwam het door het WK voetbal. Maar desondanks 
was het een gezellige avond. Er werden steeds wisselende groepjes 
gevormd, die dan 2 keer moesten sjoelen. 
Nadat er 6 keer gesjoeld was werden de punten opgeteld en mochten de 
twee die de meeste punten hadden gescoord de finale spelen. 

 Naam punten punten punten Totaal 

1 Annemarie de Vries 111 115 137 363 

2 Marjan Beeksma 87 132 118 337 

3 Tieteke Faber 63 121 112 296 

4 Janet Postmus 120 86 85 291 

5 Richtsje Eisenga 72 118 100 290 

6 Teke Meindersma 92 91 97 280 

7 Germ Durk de Vries 96 79 92 267 

8 Renske de Weger 58 101 81 240 

      

 Naam punten punten punten Totaal 

1 Pieter Meindersma 82 95 98 275 

2 Sanne Meindersma 79 57 120 256 

3 Siebren Jan de Vries 56 88 103 247 

4 
Amber Leanne de 
Vries 81 65 74 220 

 
Bij de jeugd t/m de basisschool waren dat Pieter Meindersma en Sanne 
Meindersma, waarbij Pieter de winnaar werd en met de eerste prijs naar 
huis ging en Sanne met de tweede. 

 Finales punten punten Totaal 

1 Pieter Meindersma 49 44 93 

2 Sanne Meindersma 42 35 77 
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Bij de senioren werd de finale gespeeld door Annemarie de Vries en 
Marjan Beeksma. De overwinning ging naar Annemarie en Marjan werd 
tweede. 

 Finales punten punten Totaal 

1 Annemarie de Vries 68 63 131 

2 Marjan Beeksma 48 35 83 

De winnaars kregen een mooie standaard en een envelopje met inhoud. 
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“Jild is ek net alles” 

In klucht fan Gerben Pijl, fryske oersetting fan Gurbe Dijkstra 

 

Hoi allegeare, 
Wy binne ynmiddels alwer in skoftsje drok dwaande mei it oefenjen fan in 
nij stik. It stik wurd spile troch 2 manlju en 4 froulje.  
Ferdinand is in ferfelende, kribbige man, sûnder respekt foar froulje. Nei 
dat de bern it hûs út gien binne, is it alline mar slimmer wurden. Syn frou, 
Marie-Claire, is by him wei gien en hy hat dyn krigen op syn wurk. It hûs 
is te grút en te djoer foar him alline. Syn dochter, Petra, is tydlik by him 
ynlutsen en helpt him wer’t se kin. Buorfrou Annie bringt sa no en dan wat 
iten en haldt it hûs wat op oarder. Dan komt der in brief fan in muoike fan 
Marie-Claire, út Kanada. Muoike sil net lang mear leve en se wol net dat 
de erfenis yn ferkearde hannen komt. Derom hat se betocht om nei 
Fryslân te kommen en mei eigen eagen te sjen at Ferdinand en Marie-
Claire noch wol gelokkig binne. Mar Marie-Claire is fuort en Ferdinand 
wennet alline en muoike stiet al gau op ‘e stoepe. Hoe moat dit no?  
 
De útfiering fan it stik sil wêze op: 
Freed 17 maart om 20.00 oere. 
Sneon 18 maart om 20.00 oere. 
Snein 19 maart om 16.00 oere. 
 
Fanôf 1 maart kinne jo kaartsjes reservearje bij Anja Weidenaar (Griene 
Wei 10). Dit kin fan moandei o/m freed tusken 8.00 – 17.00 oere.  
Efkes belje of in berjochtsje stjoere kin ek: 06 – 40298592. 
Wy ha der sin oan! Hopelijk sjuche wy jim dan!  
Groetnis, Anja, Ada, Jenny, André, Sjoerd en Tineke 
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Zaterdag 27 augustus werd het voetbalseizoen geopend met de inmiddels 
traditionele Kick-Off dag. Deze keer werd er vanwege de vele andere 
activiteiten in de omgeving alleen een schoonmaak/opruim ochtend 
gehouden. Vele vrijwilligers waren aanwezig om de kantine en opbergruimte 
schoon te maken.  Rondom het veld werd alles onkruidvrij gemaakt.  Ook 
waren een aantal timmermannen actief om het kassahokje een beetje 
toonbaarder te maken. Dit alles om met een goed onderhouden en opgeruimd 
sportcomplex de competitie te beginnen.  Ropta Boys gaat dit jaar met twee 
seniorenelftallen aan de competitie beginnen. Het 1e elftal komt na degradatie 
van vorig seizoen uit in de 4e klasse waarbij veel ploegen uit de omgeving 
spelen. Het 3e elftal is een 7tal geworden maar heeft tot op heden nog geen 
wedstrijd gespeeld omdat ze of zelf te weinig spelers hebben of de 
tegenstander had spelersproblemen. De 45+ en 35+ zijn ook dit jaar weer 
actief op de vrijdagavonden. Ook de dames hebben geen elftal meer en 
spelen dit seizoen op vrijdagavond hun wedstrijden en dan ook als 7tal. 
Verder zijn er natuurlijk ook nog de diverse jeugdelftallen waarbij het de 
laatste jaren opvalt dat er veel meisjesteams actief zijn.  Er wordt dus volop 
gevoetbald en publiek is van harte welkom op het sporterrein in Oosternijkerk. 
Wat gebeurde er verder nog en wat staat ons dit jaar nog te wachten. 
18 juni werd het seizoen voor de jeugd afgesloten met een mixtoernooi. Ook 
op 18 juni speelde Ropta Boys de beslissingswedstrijd om degradatie te 
voorkomen. Dit was een beslissingswedstrijd gespeeld in Drachten. Zoals de 
meesten wel weten ging dit niet goed want er werd kansloos met 4-0 verloren 
tegen Lycurgus uit Groningen zodat degradatie naar de 4e klasse een feit 
was. 
Na lang zoeken om een geschikte datum werd op 8 juli de jaarlijkse 
vrijwilligersavond gehouden.  Een dag later, op zaterdag 9 juli, was de 
CopaRopta die onder mooie weersomstandigheden werd gehouden. De 
organisatie had gekozen om de opzet iets kleiner te houden om het 
overzichtelijk te houden.  
Ondertussen zijn er ook alweer diverse actie geweest zoals de Grote Club 
actie en de Rabo-clubsupport actie. In november is de jaarlijkse 
aardappelactie weer gehouden.  
In de weken rond de kerst gaan we de kantine verbouwen. Het puntdak wordt 
hersteld en de bedoeling is om het wat gezelliger te maken.   
7 januari is de crossloop en wandeltocht. De crossloop is voor de 25ste keer 
en hier zal extra aandacht aan gegeven worden.  Roel Sikkema 
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EEN WARM KERKELIJK WELKOM 

Begin september vond ik een uitnodiging in de bus voor de start van het 
kerkelijk jaar 2022-2023 met als thema “Aan Tafel”. Een en ander zou 
plaats vinden in de nieuwe school de Wrâldwizer. 
Nu heeft het geloof in het algemeen mijn warme belangstelling en ik vond 
het dan ook een mooi  gebaar dat ik, hoewel van huis uit katholiek, toch 
welkom was!  
En natuurlijk wilde ik ook wel eens de nieuwe school bewonderen! 
 
 
  



45 
 

Zondag 18 September regende het pijpenstelen! En niet alleen dat maar 
ik merkte dat ik ook een beetje mijn verlegenheid moest overwinnen 
(tenslotte een heleboel mensen die ik (nog) niet kende bij elkaar!). Maar 
‘gewapend’ met een paraplu waagde ik mij toch over de drempel. 
Toen ik arriveerde bleek de aula van de School inmiddels tjokvol.  

 
Door weer en wind: een grote opkomst! 

Het was er een gezellige boel: kinderen leken blij om iedereen in ‘hun’ 
nieuwe school te ontvangen. Ouders waren geanimeerd in gesprek en 
ouderen zaten gezellig aan de koffie. 
De Corona-periode lag gelukkig 
achter ons! 
Ook ik werd warm ontvangen en van 
koffie en iets lekkers voorzien. 
 
Na enige tijd nam dominee Geert Van 
Wieren het woord en heette iedereen 
hartelijk welkom. Er werd gezongen, 
de grote kaars werd ontstoken en hij 
ging dieper in op het thema van de 
dag: ‘Aan Tafel’, met het voorlezen 
van een mooi verhaal uit de bijbel 
(Lucas 24: 13-32) over de 
Emmaüsgangers.  
 
  Opening van het kerkelijk jaar 
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Vervolgens gingen de kinderen, onder begeleiding, naar de ‘kinderkerk’ in 
een aparte ruimte. Aan de volwassenen werd gevraagd in kleine groepjes 
over de bijbeltekst na te denken: wat sprak je aan en waarom? Wat 
kunnen we hieruit leren voor ons dagelijkse leven?  
 
Even dacht ik: “oh wat nu? Want ik ken hier zo weinig mensen… Maar ik 
werd direct hartelijk uitgenodigd door een groepje mensen om bij hen aan 
tafel te komen zitten. 
Ik vond het bijzonder 
hoe we, door samen 
aandachtig naar het 
verhaal te kijken en 
er met elkaar over te 
praten, tot diepere 
inzichten kwamen.  
We vonden het een 
mooie tekst en ook 
heel toepasselijk in 
deze tijd waarin het 
vertrouwen soms zo 
onder druk staat. 
 
 
Na ongeveer een half uurtje voegden de kinderen zich weer bij de 
volwassenen; er werd samen gezongen en tot slot was er nog een 
geanimeerde afsluiting onder het genot van een hapje en een drankje. 
 
Het was voor mij, als relatieve ‘buitenstaander’, een hele mooie ervaring 
om deze kerkdienst mee te maken. 
De gezamenlijkheid lijkt hier, veel meer dan in de katholieke kerk, centraal 
te staan.  
Het viel mij op hoe de gemeente de mensen lijkt te verbinden: niet alleen 
kent men elkaar vaak al (heel) lang, maar men is ook bekend met elkaars 
(groot-)ouders, kinderen, kleinkinderen, familie en geschiedenis. 
Verbonden door het geloof, het dorp, de streek, de familie en de 
geschiedenis.  
Dat lijkt mij een waardevol en kostbaar goed. 
Als het mag kom ik dus zeker nog eens ‘buurten’.   
Maria Hesp 
  

Aan tafel 
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Helaas hebben we vanuit de gymnastiekvereniging minder goed nieuws.  
De gymdocent van de groepen drie t/m acht heeft aangegeven de 
gymlessen niet meer te kunnen combineren met zijn afstuderen.  

Achter de schermen zijn wij nu druk bezig met het zoeken naar een 
vervanger, tot nu toe helaas zonder resultaat.  

Zodra dit gelukt is laten wij het weten.  
Groep drie kan wel blijven gymmen, zij kunnen namelijk aansluiten bij de 

gymles van groep een en twee.  
Deze is op woensdag van 13.00 tot 13.45 en wordt gegeven door juf 

Ingrid.  
 

Voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben en wel graag hun kind 
willen laten sporten, is er het Jeugdsportfonds. Dit fonds betaalt de 
contributie voor kinderen uit gezinnen waar te weinig geld is voor 

bijvoorbeeld een sportclub.  
Voor meer informatie, ga naar 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/friesland/ 
of benader gerust een van de bestuursleden.  

 
We hopen snel met positief nieuws te komen!  

 
Vriendelijke groet van het bestuur van gymnastiekvereniging S.S.S.  

Voorzitter: Anneke Swart  0642131590 
Secretaresse: Rianne Sprietsma 0624121931 

Penningmeester: Rosanna de Jong 0623062766 
Bestuurslid: Paulien Post 0657553996 

Bestuurslid: Aukje Braaksma 0613198765 
  

https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/friesland/
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Wordt uw oudste kind bijna 4 jaar?   
Wordt uw oudste zoon of dochter 
komend schooljaar 4 jaar?  
Dan nodigen wij u van harte uit 
voor een kennismaking bij 
Kindcentrum de Wrâldwizer!  
Graag vertellen we u meer over 
de school en geven u een 
rondleiding. U kunt dan de 
school bekijken op het moment dat de kinderen er zijn en er les wordt 
gegeven in de klassen!   
 
Welkom in De Lytse Wrâld 
We zijn een kleinschalige kinderopvang, peuterspeelzaal en voor- en 
naschoolse opvang. We zijn gevestigd in de nieuwe basisschool de 

Wrâldwizer, zowel kinderen van de Wrâldwizer als 
van de omliggende scholen zijn van harte welkom.  
Als je een kijkje wil nemen, kun je contact 
opnemen met Jacqueline van der Velde 

0682060843 
vandervelde@kinderopvangfriesland.nl 
 
Wie zich wil inschrijven voor opvang kan dit doen 
op de website www.kinderopvangfriesland.nl 
 

Openingstijden 
Peuteropvang (2-4 jaar) 
- Maandag t/m Vrijdag van 7.15 tot 18.15 uur 
 

mailto:vandervelde@kinderopvangfriesland.nl
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Buitenschoolse opvang (BSO: 4-12 jaar) 
- Maandag 14.30 tot 18.15 uur 
- Dinsdag 12.00 tot 18.15 uur 
- Woensdag 12.00 tot 18.15 uur 
- Donderdag 14.30 tot 18.15 uur 
Op de vrijdag BSO en voorschoolse opvang in overleg en bij voldoende 
aanmeldingen. 
 
 
Volwassenen bibliotheek bij KindCentrum de Wrâldwizer 
 

Bent u op zoek naar een heerlijk boek om te lezen? Dan 
kunt u bij het Kindcentrum (KC) terecht! In het KC zijn 
nu ook boeken te halen voor volwassenen. De 
bibliotheek verzorgt een aanbod voor volwassenen in 
de school. Hiervoor hoeft u geen lid te zijn van de 
bibliotheek!  
U kunt boeken halen en brengt deze na het lezen weer 
terug.  

 
Overdag kunt u op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 16.00 
uur een boek halen en op de woensdag tot 14.00 uur. Dit kan ook onder 
schooltijd. Stap gerust binnen! 
 
Vrijwilliger gezocht voor bibliotheek KC de Wrâldwizer in de 
vakanties  
Naast dat de bibliotheek open is op schooldagen, zou het ook mooi zijn 
wanneer er in de vakanties gelegenheid is voor u om een boek te halen.  
 
Wij zoeken hiervoor een vrijwilliger! Bent u op zoek naar een leuke 
bezigheid en heeft u een groot hart voor lezen? Wilt u graag dat uw 
dorpsgenoten ook boeken kunnen halen in de vakantie? Dan zijn wij op 
zoek naar u! Graag vragen we u contact op te nemen met Michelle van 
der Sluis. Zij is op de dinsdag, woensdag en donderdag te bereiken op 
telefoonnummer: 0519-235020 en via mail op wraldwizer@arlanta.nl  
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Activiteiten Wrâldwizer.  
Hierbij geven we een impressie van een aantal activiteiten waaraan de 
leerlingen van de Wrâldwizer hebben deelgenomen.  

 
De bibliotheek op school 
De Wrâldwizer doet mee aan ‘de bibliotheek op 
school’ meerdere keren komt er een 
leesconsulent van de bibliotheek 
leesactiviteiten met de groepen doen.  
 
 

 
Schoolschaatsen groep 8 
De leerlingen van groep 8 
krijgen een aantal 
schaatslessen in de 
Elfstedenhal in Leeuwarden 
 

 
 
Nationaal schoolontbijt groep 1 t/m 8 
De peuters en groep 1 t/m 8 hebben allemaal 
meegedaan aan het Nationaal schoolontbijt. Zij 
hebben gezellig op school samen een gezond ontbijt 
gehad! 
 
 
 
 
 
 
 

Terug in de tijd met Fredau en Redlef 
Vrijdagochtend 5 november heeft groep 8 een 
plezierige en leerzame ochtend mogen ervaren 
bij de Klyster. Ze hebben vuurstenen gezocht, 
geleerd welke bloemen een geneeskrachtige 
werking hebben, een soepje (eten) gemaakt van 
granen en bessen en nog meer opdrachten 
uitgevoerd met betrekking tot de steentijd.          
Het was een geslaagde ochtend.   
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Pietengym voor groep 3 t/m 8! 
In de gymzaal van Ternaard is een heus pieten 
parcours neergezet! 
De leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben tijdens de 
gym het parcours gedaan en zijn met vlag en 
wimpel geslaagd! Ze hebben een pietendiploma 
gekregen! 
 
 
 
 
 
 
 

Sinterklaasfeest 5 december! 
Sint en de 2 pieten kwamen in de trekker op school!  
Het was een groot feest in alle groepen! 
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Nieuws van peuterspeelzaal ‘de Lytse Wrâld’ 
 
‘Lang zullen we lezen!’ 
In ons vorige bericht vertelden we al dat de kinderen uit groep 8 de peuters 
soms komen voorlezen. Dit is een groot succes en daarom doen we dit 
regelmatig. Vaak wordt er voorgelezen aan een klein groepje kinderen, 
maar de peuters hebben soms ook een ‘privé voorlezer’! 

 
 
‘GI-GA-GROEN!’ 
Het thema van de Kinderboekenweek in oktober was ‘Gi-Ga-Groen!’ 
Uiteraard hebben de peuters hier ook aan gewerkt. Bij ons stonden 
‘kriebelbeestjes’ centraal. De kinderen mochten allemaal hun eigen mier 
maken. Deze moest natuurlijk eerst wel even geverfd worden. En tja, dan 
komt er soms wel eens een likje verf in je gezicht…! 
  



53 
 

Wist u dat… 
…de peuters een prachtige lampion hebben gemaakt voor Sint-

Maarten? 
…we op vrijdag 11 november samen op school gingen ontbijten? 

…we soms bezoek krijgen van een mooie rode poes voor ons raam? 
…de peuters hun zelf geknutselde schoentje mochten zetten op school? 

…we op maandag 5 december bezoek kregen van Sinterklaas en de 
Pieten? 

… Sinterklaas deze keer naar school kwam in de trekker? 
…sommige peuters Sinterklaas zelfs een hand durfden te geven? 

…de kinderen allemaal een cadeautje hebben gekregen van 
Sinterklaas? 

…de jongens werden verwend met een stuntauto en de meisjes make-
up kregen? 
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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 Jeffina 

Donderdag Afke Jeffina 

Vrijdag Froukje Jeffina 
 
 

Nieuwsgierig? Kom gerust een kijkje nemen op ‘de Lytse Wrâld’! 

  

Contactgegevens ‘de Lytse Wrâld’ 
06-13575848 
Opgave peuters  
www.kinderopvangfriesland.nl 
(online inschrijfformulier) 
Tijden 
Brengen: 8.15 – 8.30 uur 
Ophalen: 12.15 uur 
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DE SOPSLEEF 

 

Krystbeamkes 
Dizze krystbeamkes kin makke wurde foar in lekker hapke, mar 
bin ek in tige tapaslik foargerjocht op it Krystdiner. 
* 8 lapkes blēddei út de friezer 
* 1 aai 
* 2 ytl. wetter 
* 100 gr. Rjemmepatee 
* stikje stevich papier 
 
De lapkes blēddaai op it oanrjucht dellizze om te ûntteien. Tekenje 
in krystbeamke op in stikje stevich papier (sjoch tekening) en knip 
it út. Lis it beamke op in stikje dei en snij sa 8 krystbeamkes út. 
Op 4 krystbeamkes in heapke patee lizze. De oerbleaune fjouwer 
beamkes in bytsje utrolje, 
sadat die krekt in bytsje 
grutter wurde en fêstplakke 
mei wat wetter op de beamkes 
mei patee.  
De oven foarferwaarmje op 
200⁰C. Mei in pripper in lyts 
gatsje meitsje oan de boppe en 
ûnderkant fan elk fold 
beamke. Fersier elk beamke 
mei wat lytse rûntsjes dei 
(krysballen!), dy’t der mei in 
lyts drupke wetter opplakt 
wurde kinne. No de fjouwer 
beamkes bestrike mei 
losreard aai en 20 minuten yn 
de oven goudbrûn bakke. 
Lekker ite! 
Alien 
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KERSTPUZZEL  

Het einde van het jaar is in zicht. Nog een paar weken en dan bevinden 
we ons in 2023. We hebben echter nog een aantal bijzondere dagen voor 
ons liggen, de kerstdagen. Vaak dagen van familie en gezelligheid. Niet 
voor iedereen zijn die dagen echter feestdagen. Er zijn dorpsgenoten die 
dit jaar met zorg of verdriet moeten afsluiten. Dan zijn de komende 
kerstdagen niet gemakkelijk. Laten we daarom in deze tijd met elkaar om 
elkaar denken. Een kaartje door de bus, een praatje op straat doet daarin 
veel. 
 
Met het oog op de kerstdagen heb ik een kerstwoordzoeker (zie volgende 
pagina) gemaakt. In deze woordzoeker staan 20 woorden die allemaal 
met kerst te maken hebben. Tip bij het oplossen: alle 20 woorden 
beginnen met ‘kerst’. Kun jij ze vinden? 
 

D. G. Noot 
 
 
 
Oplossing fotopuzzel buurtversieringen: 
 
1 = Langgrousterwei 7 
2 = Mûnewei 1d 
3 = Lou Sânen 3 
4 = Ald Tún 10 
5 = Griene Wei 2 
6 = Achterkant Buorfinne 32 
7 = De Nijbuorren 32 
8 = De Buorren 4 
9 = De Buorren 21 
10 = Lou Sânen 4 
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Z S K S Z E F T K E R S T M A N W R G R 

H S U K B W Z K E R S T L I C H T E F A 

H B V Q E M K E R P K E R S T D A G E K 

V Y H O H K E R S Q E M F E E L X N J S 

N H U K K E R S T B R O O D O M N I R X 

S S O T E R S T D C S O L Q M B G L K O 

Q Q R E R S T A I E T B E D O K F S F R 

B D R W S T S V N K F T R K Q E W T L Z 

P L K T T L T O E E E S E E J R A S A E 

G E H L P I A N R I E R T R B S I R A H 

X Y D Z U E L D P H S E S S Y T U E H M 

P W P W Z D V F Z N T K T T P K I K R O 

Z K V K Z E M D V O S T S K B R I P E J 

Q R U K E R S T S F E E R I P A H M V C 

Q T V J L E O K Y X X D E N W N L K T T 

Q D W T M N W Y T C T W K D C S S E S S 

C B N O Q K S O M K Y O P Q Z J D F R A 

V N C C C U K E I Z U M T S R E K I E B 

V E V T S N E I D T H C A N T S R E K S 

P G A D T Q D R H C N T S J U X F X J G 
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PAADWIZER 

Doarpsbelang D. Holwerda 242212 

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

241744 
241486* 

Wrâldwizer  241530 

Protestantse Gemeente Sj. Faber  06-22464931 

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 06-13575848 

Biljertferiening De Terp L. Bergema 241704 

Gymfer. S.S.S. Anneke Swart 06-42131590 

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 

 
 
 
December 
16 Doarpsskille 203 verschijnt 
17 Krystkonsert UDI Grutte Tsjerke Dokkum 20.00 oere 
18 Meisjong Krystkonsert Petrustsjerke Ljussens 16.00 oere 
30  Maatjassen 
31 Oudjaarsfeest 
 
Januari 
 7 Crossloop en wandeltocht Ropta Boys 
13 Flessenactie Jeugdclubs 
21 Darttoernooi  
 
Februari 
24 Oars Aktyf 
 
Maart 
  2 Redactievergadering Doarpsskille 
17 Bûnte Flinters 
18 idem 
19 idem 
24  Doarpsskille 204 verschijnt 
 
 


