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Ferslaggen fan Crossloop fan Ropta Boys,
UDI, de Bernejister,
Doarpsklaverjassen en
Klaverj. Mei Nocht en Wille
Nijs út Doarpshûs de Terp en nijs fan it
Doarpsbelang oer de steiger yn de feart.
In foto út it argyf en Oantinkens fan Geart
Cuperus, diel 3
Ús fêste rubriken sa as:
Boargelike Stan, Hoe is in no mei.....
Bedrijf in Beeld, Aginda en Paadwizer

Fan ‘e redaksje
2012
Foar jim leit alwer in nije Doarpsskille. In
jier is samar om. Ôfwaait praat fansels,
mar wol wier. Ik ha ris werom sjoen nei de
earste skille dêr't ik in bydrage oan levere
ha. Jannewaris 2005, al sân jier. As... noch
mar sân jier, sjoen nei de jierren dat
Reinder en Jannie yn de redaksje sitten
ha. Oer Jannie sprutsen, dit wie de earste
Skille sûnder Jannie en der waard gjin
puzel oanlevere, dus moasten wy sels yn't
spier en kreatief wurde. Dat is slagge mar
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wol mei kreatief gebrûk fan in plaatsje en in scanner. Wy sykje in nij
redaksjelid en hoopje him as har yn maart foar te stellen. Jannie hat
neist it meitsjen fan de puzel de lêste pear jier it ferstjoeren fan de
skilles nei de lêzers om útens fersoarge. Tige tank foar dyn wurk foar ús
doarpskrante!
Wat soe in nij jier ús bringe? It is wer ôfwachtsjen fansels. Yn elk gefal
in grut barren yn septimber. De doarpsreuny. We kinne der allegear nei
útsjen. Al dy ald Nijtsjerksters werom yn ús doarp, byprate oer ús doarp
en hoe it in elk ôfgien is yn de ôfrûne jierren. Yn dizze skille gjin nijs oer
de reuny, mar ynkoarten wol nije berjochtjouwing hjir oer op de nije
doarpswebside. Der wurdt in nije webside makke. It doarpsbelang wol
Easternijtjerk mear promoate op it -www- en sjen litte hoefolle ús doarp
te bieden hat oan aktiviteiten, ferienings en hoe ûndernimmend ús
doarp is.
Wy as redaksje hoopje yn 2012 ús finansjele saakjes ynoarder te
hâlden. Betsjut wol dat wy skerp wêze moatte. Yn dit nije jier nije
advertearders, mar der binne it ôfrûne jier ek in pear ôfhekke.
Fan ús ponghâlder kaam it berjocht dat wy stipe binne troch:
Lêzers om útens
A. Kingma
M.H. van de Graaf, Poortugaal
De Bruin-Blom, Ruinen
Giften Ferienings
K.V. De Lêste Slach
Gymnastykferiening SSS
Buertferiening
Mounewei
Allegear tige tank foar jim bydragen. Dan no mar fierder mei de Skille,
der stiet wer allegear nijs yn. Goeie en poasitieve berjochten mar ek
minder moaie berjochten.
Yn "Bedrijf in Beeld", troch P. Hoogland dizze kear in ynterview mei in
doarsgenoat dy't we allegear wol kinne. En yn "Hoe is it no mei...."fan
Sytze Wiersma, de famylje Koster, by de jongerein net bekend tink ik.
Yn dizze skille in soad histoarje. De leafhawwers dêrfan kinne genietsje.
Mar gau fierder, in soad lêswille tawinske.
Dieta
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A.W.R. VAN BURGSTEDEN is op 10 desimber ferstoarn
yn „e âldens fan 64 jier. Langgrousterwei 56
BAUKJE SIJTSMA-CUPERUS is ferstoarn op 18
jannewaris yn „e âldens fan 87 jier. Langgrousterwei 26
HOULIKSSAKEN
YDE EN MINKE VAN KAMMEN wiene 30 desimber 40 jier troud.
Ald Tún 6.
PETER EN JEANNE VAN DEN BEMT wiene 2 jannewaris 55 jier troud.
Nijbuorren 5.
WIEBE EN ANTJE KUIPER wiene 15 jannewaris 30 jier troud.
Mûnewei 14.
FERHUZERIJ
Yn ferbân mei de "privacy" fuortlitten
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NIJE BEWENNERS
Yn ferbân mei de "privacy" fuortlitten

Anneke
Mochten jim nijs hawwe foar dizze rubryk, belje of mail my dan efkes, it
is sa maklik en jo hoege de doar der net foar út (info op side 1). In
briefke yn „e brievebus mei ek fansels.

Steiger in de vaart langs de Fiver
Een aantal jaren geleden heeft dorpsbelang Oosternijkerk het plan
opgevat om een steiger in de dorpsvaart te realiseren. Redenen
hiervoor zijn:
 markering van een historische plek, de oude haven van de
opvaart
 verfraaien van het plein voor het dorpshuis
 opstapplaats voor schaatsers
 vissteiger en ontmoetingsplek voor jong en oud
De steiger zal in het begin van de vaart komen, ongeveer naast het
dorpshuis. Naast het plaatsen van de steiger zal er een talud gemaakt
worden en hebben we de wens om een zitbankje te plaatsen. We willen
ook het aangezicht van de vaart opknappen door bomen en bosjes te
snoeien en nieuwe beplanting aan te brengen.
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Na de zomer zijn de subsidieaanvragen door ons verzonden en met
resultaat! De gemeente zal ons project voor 25% financieren en st.
Plattelansprojekten zal ook 25% financieren. Een kwart kunnen we zelf
verdienen door middel van zelfwerkzaamheid, wat betekent dat we 25
% dmv acties of fondsenwerving moeten bijelkaar zien te krijgen.
Zaterdag 14 jan. jl heeft Freerk de Beer namens het dorpsbelang een
presentatie van het project gehouden voor Kern met Pit en nog eens
€ 1000,00 in de wacht gesleept. Dit stemt ons positief. Het is een
opsteker om in deze crisistijden toch een project van de grond te
krijgen. We streven ernaar om voor eind maart de financiering rond
krijgen en het project realiseren tussen april en juli.
Sleutel zoutbak
Als we nog een winter krijgen en u heeft zout nodig uit de zoutbak voor
het strooien bij openbare ruimten en verenigingsgebouwen zoals
dorpshuis, school, de kerk, bushalte of bij seniorenwoningen dan kunt u
de sleutel van de zoutbak halen bij Willem Postmus, de Terp 5. Dit is
ook aangegeven op de zoutbak.
Het komende voorjaar zal het dorpsbelang traditiegetrouw een aantal
activiteiten organiseren.
Allereerst is er een gezellige 55+ middag op 10 februari met Trije
Kaart. Verderop in deze skille meer informatie.
Begin april is er paaseierenverven voor basisschoolkinderen. In de
week voor pasen nemen de kinderen twee eieren mee naar school,
welke ze onder schooltijd mogen kleuren of verven. Het dorpsbelang
jureert deze eieren voor goede vrijdag en zorgt ervoor dat ze uitgestalt
worden bij Piet en Saakje de Boer, waar iedereen ze kan bewonderen.
De prijswinnaars in de verschillende leeftijdscategorieen ontvangen een
mooie prijs. Over de volgende activiteiten informeren wij u in de
volgende Skille.
In maart zullen we onze jaarlijkse ledenvergadering houden. U ontvangt
hier persoonlijk een uitnodiging met agenda voor. In deze
ledenvergadering zullen we u ook bijpraten over Lou Sanen en over
onze gesprekken met woningstichting Thús Wonen.
Namens Dorpsbelang
Dieta Holwerda
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Is der nijs fan UDI? Jawis! Dêr is altyd wol wat te belibjen. We ha in
soad dien yn 'e ôfrûne moannen, en dan net allinnich blaze.
Op sneon 10 desimber wie der in Krystfair yn it doarpshûs. It wie wat
lytser fan opset mar dêrom net minder gesellich. UDI stie dêr om
oaljebollen te ferkeapjen. Yn it doarpshûs stiene by toerbeurt leden fan
UDI, mar dy oaljebollen moasten ek bakt wurde. Mei 4 frituurpannen
koene wy teplak yn 'e skuorre fan 'e famylje De Beer oan de Terp. Dat
wie moai tichtby, dus wiene de oaljebollen goed waarm as wy se
ferkochten. Wy wolle de famylje De Beer tige tank sizze foar it gebrûk
fan harren skuorre, wy hoopje dat jimme net al te lang lêst hân ha fan
de bakluchten.
In wike letter ha wy mei ús nije (foarearst tydlike) dirigint Gijs
Heusinkveld in Krystkonsert jûn yn 'e Bining. Dêrby wie ek in goeie
sangeres, nl. Fardau v.d. Woude. Sy hat in pear stikjes songen ûnder
begelieding fan UDI. En wat in stim! Geweldich! De tsjerke siet ek
aardich fol, dat docht ús tige goed! Minsken, tankewol foar jim' kommen.
Wy hoopje dat jimme der krekt like folle fan genoaten ha as wy sels.
Yn 'e wike nei it Krystkonsert moasten wy noch wol efkes de ferskes
repetearje foar de tsjinst op Krystmoarn en giene we mei de
oaljebollelisten by de doaren lâns. En sa wie it ek al gau Kryst. It wie
gjin moai winterwaar, mar it wie goed genôch om op Krystjûn spylje te
kinnen yn 'e tsjerketoer. Mei 9 man/frou-sterk klauteren wy by de smelle
ljedderkes op nei boppe. It spyljen boppe gie knap, mar by de ynset fan
it Stille Nacht wie it krekt 11 oere en begûn de klok te lieden. Dan
moatte jo de hannen wol efkes foar de earen dwaan. Ja.. en dan moatte
jo ek noch wer nei ûnderen en fan boppe ôf liket it noch heger as fan
ûnderen. Lokkich kamen we feilich wer op 'e grûn.
Doe mar gau op bêd, want de oare moarns rûn de wekker wer betiid. It
wie droech en sadwaande koene wy mei in moaie ploech muzykanten
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om 'e buorren. Dizze kear spitigernôch gjin moarnsiten by Abe, de
kommunikaasje wie net hielendal goed gien. Mar hawar, dan thús mar
in stikje Krystbôle. In folgjend jier moatte wy dat mar wol wer efkes goed
regelje, want it is dochs wol hiel gesellich.
Om healwei njoggenen sieten wy
klear yn tsjerke, noch efkes
ynblaze en dan de tsjinst
begeliede. Foar de tsjinst wie der
noch in bakje kofje as thee fan
koster Van Dellen, hearlik is dat,
tige tank dêrfoar. It wie in moaie
tsjinst mei in protte minsken, sa
begjinne jo de Krystdagen goed.
Tusken Kryst en Ald en Nij moasten wy de tiisdeitejûns wol repetearje.
En no foar it Festifal yn Anjum op sneon 18 febrewaris o.s. En der moat
noch wol wat gebeure! Evolution, sa hyt it wurk en dat stik is net om 'e
nocht, dus mar goed oan 'e slach.
En dan âldjiersdei, oaljebollebakke! Wy koene lokkich wer te plak yn 'e
loads fan 'e famylje Faber oan 'e Lyts Ein. Moarns efkes nei trijen wiene
de earste minsken fan UDI dêr om de oven oan te stekken en it earste
beslach te meitsjen. Der moast aardich wat bakt wurde, mar it ferrûn
allegearre goed. Om healwie tsienen kamen de sútelders en om 11
oere wiene de oaljebollen te plak. Wy betankje eltsenien dy't oaljebollen
besteld hat en hoopje dat se tige smakke ha. Ek tank oan 'e minsken dy
't gjin oaljebollen ha woene, mar ús dêrfoar yn it plak wol in gift jûn ha.
En fansels tige tank oan Jan Wybren en Jolanda Faber foar it gebrûk
fan 'e loads, wy ha by jimme in prachtplak foar dizze aktiviteit.
Nei alle feestdagen is it wer tiid om te repetearjen. Dêr binne wy no drok
mei dwaande. Eltse tiisdeitejûn begjinne wy mei in seksje (bygelyks de
bassen as de alten) om sân oere en mei it hiele korps om kertier foar
achten. Wy sille sjen dat wy in moaie útfiering jaan kinne op 18
febrewaris yn Anjum. Dizze dei is der in solistekonkoers en de jûns
binne de korpsen fan East Dongeradiel oan bar. Fan UDI binne der ek
aardich wat solisten en wa 't der efkes hinne wol, is tige wolkom yn 'e
Dobbe, jo kinne der gratis yn.
Oant safier it nijs fan UDI. Wy winskje fanút De Skille eltsenien in
lokkich en muzykaal 2012.
MF
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Hallo lezers,
De hoogste tijd om jullie weer bij te praten over de peuters!
Voor de gezellige maar toch ook spannende tijd van Sinterklaas werd er
van thuis een schoentje meegenomen en die werd op school geverfd.
Op een ochtend waren deze schoentjes gevuld met een zakje
pepernoten.
Op 5 dec. werden de peuters vereerd met een bezoekje van Sinterklaas
en 2 zwarte Pieten. Het was een gezellige ochtend. De peuters kregen
allemaal een cadeautje mee naar huis. Ook nam de Sinterklaas een
overvloed aan boeken en rugzakken voor de peuters mee. De boeken
komen in een mooie boekenkast en vanaf januari krijgen de peuters per
keer 2 boeken mee naar huis.
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Voor de kerstvakantie werd fanatiek gekleurd en geknutseld. Er werd
onder andere een lichtje geverfd, een kerstboom, klok en een kerststal
gemaakt.
De peuters zijn inmiddels alweer een week naar school. Ze hebben de
eerste 2 boeken al mee naar huis gekregen. Hier kunnen ze thuis mooi
in kijken en natuurlijk uit voorgelezen worden. De boeken kunnen op
maandag en dinsdag weer ingeleverd worden.
Dit jaar gaan beide groepen peuters naar de
jaarlijkse voorleesochtenden in de bibliotheek.
Voor de jongste peuters is dit op woensdag 18
januari en voor de oudste peuters is dit op
donderdag 19 januari.
Hoe dit is geweest kunnen jullie in de volgende
doarpsskille lezen.
Kijk ook eens voor verslagen en foto‟s van de
peuters op de website van de Bernejister. www.foekesjoerdspcbodongeradeel.nl
Voor vragen e.d. kunt u/jullie altijd contact opnemen met Afke
Jongeling, haar telefoonnummer is 241918. Het bestuur bestaat uit Ted
Oldescheper (voorzitter), Alice Klimstra (penningmeester), Maaike
Westra (secretaresse), Pieter Leistra en Aletta Keegstra.
Tijden jongste peuters:
Maandag 08.30-11.00 uur
Woensdag 08.30-11.00 uur

Tijden oudste peuters:
Dinsdag
08.30-11.00 uur
Donderdag 08.30-11.00 uur

Alzheimercollecte 2011
De alzheimercollecte heeft dit jaar € 433,70
opgebracht,
Dorpsgenoten allemaal hartelijk bedankt
namens de alzheimerstichting.
Gay Stolk
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Beste dorpskrant lezers
Wij als toneelspelers van ons dorp, kunnen u een heuglijk feit
mededelen. Dit jaar gaan we een gezellige toneelavond niet aan uw
neus voorbij laten gaan. Wij zijn dit nieuwe toneelseizoen, dat was
afgelopen oktober, met frisse moed weer aan het repeteren gegaan om
u een prachtige avond te kunnen geven.
Vorig seizoen, hebben we dan wel niet een avondvullend programma
voor u ingestudeerd, maar helemaal overgeslagen hebben we ook niet.
In mei hebben we, met het iependoarp, het einde van deze succesvolle
dag mogen afsluiten met de eenakter “Ierdbeien mei slachrjemme”.
Een zeer geslaagde dag, en voor ons ook een zeer geslaagde afsluiter,
een zaal vol enthousiaste mensen.
Op 30 en 31 maart willen wij graag “Groeten fan‟e Veluwe” voor u
opvoeren. Deze komedie is geschreven door Carl Slotboom en door
Abele Krist in het fries overgezet. Zoals de titel al een beetje verklapt,
is het een stuk dat met een vakantie te maken heeft. En wat kan er
zoal allemaal gebeuren als u op vakantie gaat….. of eigenlijk, wat kan
er allemaal wel niet mis gaan….. en wat als je op een camping terecht
komt, terwijl je eigenlijk dacht ergens in een luxe villa of hotel terecht te
komen, omdat je een prijs hebt gewonnen met het oplossen van een
kruiswoordraadsel? Wat als je buren op het niet al te luxe vakantieoord
er wat andere gewoonten en gedachten op na houden dan je zelf?
Kortom, dit word een avond waar u uw lachspieren weer eens echt gaat
voelen, een avond die u niet mag missen.
Wij hopen u dan ook graag terug te zien op vrijdagavond 30 maart, of
een avond later op zaterdag 31 maart. T.z.t hoort u nog van ons over
het precieze tijdstip en de kosten. U kunt deze data ‟s alvast noteren in
uw agenda.
Namens het bestuur van de Bûnte Flinters,
N.W.I
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Nieuw van dorpshuis de Terp.
In de Skille van september heb ik jullie verteld dat het zware tijden zijn
voor het dorpshuis en dat wij al vele jaren geen positief resultaat meer
op de exploitatie kunnen behalen. Door oude belasting teruggaven en
bouwsubsidies hebben we de touwtjes nog enigszins aan elkaar
kunnen knopen maar vanaf begin 2011 hebben wij de laatste reserves
aan moeten spreken. De laatste jaren hebben wij getracht met het
organiseren van diverse activiteiten de exploitatie nog enigszins rond te
krijgen maar dit is jammerlijk mislukt.
Na gesprekken met de bank, de accountant en het doorlichten door
doarpswurk is gebleken dat verdere mogelijkheden om de omzet naar
een hoger plan te trekken nauwelijks mogelijk waren en dat daardoor de
enige remedie was om verder te bezuinigen in de kosten. Omdat de
meeste kosten al tot een laag punt zijn gereduceerd moeten wij
besluiten om de personeelskosten drastisch te verlagen wat betekend
dat wij per 31 mei afscheid nemen van onze beheerder. U begrijpt dat
een besluit als dit een moeilijk besluit is geweest, mede omdat Abe
altijd met hart en ziel zijn taak als beheerder heeft uitgeoefend en in al
die jaren het gezicht is geweest van dorpshuis de Terp.
Het bestuur staat nu voor de taak om de organisatie om te bouwen naar
een exploitatie met inzet van vrijwilligers. Dit betekend dat er binnenkort
een avond zal worden georganiseerd waar jullie uitleg zullen krijgen
over hoe wij dit denken te doen en hoe de inzet van het dorp daarbij
onontbeerlijk is.
Vaak is het zo dat wanneer er negatief nieuws is er ook positief nieuws
is en dat is ook nu zo. Zoals u misschien gehoord of gelezen heeft is bij
een inspectie van de brandweer gebleken dat het dorpshuis niet geheel
voldoet aan de eisen en dat er een aantal bouwkundige aanpassingen
gedaan moeten worden. Jullie begrijpen dat wij geen financiële
middelen hebben om dit te betalen en daarom heeft de gemeente
Dongeradeel besloten om het geld beschikbaar te stellen.
Dit
betekend dat het plafond en de verlichting in “de Mieden” ( grote zaal )
zullen worden vervangen en dat ook het podium kan worden
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aangepakt. Tevens zal het plafond in “it Heegje” ( bovenzaaltje ) worden
vervangen waardoor ook dit zaaltje weer kan worden gebruikt. Verder
zal het plafond in “de Finne” ( zaal 2 ) worden vervangen en zullen alle
gordijnen met uitzondering van de hal worden vervangen door nieuwe.
Wij hopen dat de aannemers komende zomer de werkzaamheden
zullen uitvoeren waardoor bij het begin van het nieuwe seizoen het
dorpshuis bijna geheel vernieuwd is.
Het bestuur gaat ook het komende half jaar door met het organiseren
van activiteiten kijk dus uit naar de bingo, het lentematinee en de
dorpsbarbeque.
Het bestuur vindt het wrang dat we aan de ene kant gedwongen
afscheid moeten nemen van onze beheerder terwijl aan de andere kant
het wel mogelijk is om het dorpshuis aan de binnenzijde te renoveren,
maar dit is de enige mogelijkheid om ons dorpshuis voor de toekomst te
behouden.
Bestuur van dorpshuis de Terp.

_________________________________________________________

Wiete fuotten
Wat is it dochs spitich dat it net wat winterje wol,
fyn jim ek net? No hast hieltyd fan dat minne
waar, in protte rein en hurde wyn, minder is der
net. Yn de taksy ha we it dêr ek wakker oer hân.
No hast it fansels altyd wol even oer it waar,
ûnskuldiger ûnderwerp is d‟r net en elk hat der
mei te krijen. Mar no it sa wiet wie en it wetter sa
heech kaam koenen we it der wat langer oer ha.
Hindert neat, de tiid moat ek om. It wie elkenien wiet genôch. Se
koenen der wol raar fan wurde en it wie ek al wiken sa. Moast ris sjen,
sa heech it wetter yn de sleatten stiet en it hâld ek noch net op. Nee,
Piet hie it d‟r oer moarn en oaremoarn krije we noch mear. It is dat se
earne hinne moasten, oars hiene se thús bleaun. Mar gelokkich ha we
gjin winter, nee dan dochs mar rein en hurde wyn, dat ha we leaver as
snie en iis. Soest se net?
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Mar enfin it hat der even om spant. Hâlde we de fuotten droech of net?
Hat dat alris earder sa west? Ik soe it eins net witte. Ja, hurde wyn en in
protte rein ha we fansels folle faker en dan wie der ek wolris sprake fan
springfloed en dykbewekking, mar dêr meitsje ik my net sa drok mear
om. It falt oant no ta hieltyd noch ta. Eartiids wol, doe ha ik my der wol
drok om makke, foaral jûns op bêd en meinammen doe de bern lyts
wienen. Ik koe my hielendal yntinke dat it wetter oer de dyk kaam en
hoe de kom wêr‟t wy hjir yn wenje fol streame soe. Ja en wat dan? Ik
seach my al op it dak sitten mei de jonsten fêstbûn op it liif as op de
rêch of beide en de âldsten, ja dy moasten goed yn de gaten hâlden
wurde. En dan tocht ik altyd, je moasten eins in boatsje oan de
skoarstien fêst bine. Kinst der sa yn stappe as de need oan de man
komt. No ja it hat net nedich west en it hie fêst ek hiel oars gien as dan
ik it my foarstelde. Hjoeddedei ha ik fan dit soarte fantasijen gjin lest
mear en dat komt net allinnich omdat de bern no grutter binne, swimme
kinne en trije as fjouwer
heech wenje. Sa‟t ik sei, falt it
oant no ta ta. De diken wurde
goed yn de gaten hâlden en
hoe mâl soe it gean kinne?
Moatte we dan echt it dak op?
Of is it genôch om de
keamers leech te heljen en
alle húsrie nei boppe te
sjouwen. Dat is trouwens al
slim genôch. Al ridend troch
Fryslân tink ik wolris as ik in
hûs op in terp stean sjoch en it is wer need waar: dy hat earst gjin lest
fan wiete fuotten. Mar de measten fan ús wol liket my. Je moatte der net
oan tinke dat der in heale meter wetter yn je hûs stiet. We kinne it faak
genôch op de tillevyzje sjen. Wat sil dat in binde wêze. It behang
smoarch, de flier nei syn moer en ja ús djoere kokens moatte ek
ferfongen wurde tink. Reden genôch om even in potsje te janken en wat
in wurk om dat allegear wer ynoarder te krijen.
Nee, dan dochs leaver winter, snie en iis. Lekker droech, it sintsje skynt
en je kin d‟r op út as je dat wolle. Wat it taksyriden oanbelanget is it dan
in stik rêstiger ha ik wol yn de gaten, mar enfin, dat sjoch we dan wol
wer.
AWB
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In foto út it argyf - 21

Van het thema „senioren op de leugenbank‟ zijn er ook van ons dorp
een aantal voorbeelden bekend. Zo stond er bij het artikel “Oantinken
oan De Lyts Ein” in het juninummer van De Doarpsskille een prachtige
foto van senioren op een bank met de kloeke toren van de Sint
Caecilia-kerk op de achtergrond. Een andere plaats waar een
dergelijke bank stond, was daar net tegenover: tussen hervormde
pastorie en Rabobank. Daar was een kleine inham met in een halve
cirkel drie gedeelten bank.
Een derde plek was op de Boate‟ hoeke, ongeveer waar nu de door
Daan bedachte OOSTERNIJKERK-bank staat. De eerste, mij bekende,
foto op deze plek stond in mei 1973 in de Dokkumer krant: Johannes
Pauzinga, Willem Haaijema, Durk Bergema, Jacob de Vries en Jan de
Vries werden geportretteerd. De hierbij afgedrukte foto stond in juni
1980 in dezelfde krant met als tekst: „Op de hoeke te Nijtsjerk is altyd
wol wat te bepraten‟. Dat klopt, zeker op deze strategische plaats waar
het verkeer uit vier richtingen kan komen en café, bakker en
kruidenierswinkel dichtbij zijn/waren. Natuurlijk werden ook de
dorpsnieuwtjes en oude (sterke!!) verhalen uitgewisseld. O, als die
bank eens kon praten!
De mannen op de bank zijn van links naar rechts: Wytse Grijpstra
(overleden 15 maart 1999) met zijn onafscheidelijke hond, Johannes
Rijpstra (overleden 21 juni 1986, meestal foutief Johannes‟ Doedes
genoemd: zijn broer heette Doede), Harke Kooistra, Eelke Walsma
(overleden 10 november 2000), Sjoerd Elzinga (woont in De Spiker) en
Geert Sijtsma (overleden 18 januari 1991). Let u ook even op de
prachtige oude richtingaanwijzer van de ANWB? En op de intussen
behoorlijk gegroeide bomen en struiken bij de boerderij van Jaap
Torensma?
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De twee andere foto‟s in deze aflevering vragen om uw mede-werking:
“Herkent u deze oude foto?”
Na het overlijden van Gepke Jongeling-Eisenga kwam uit een doosje
deze beschimmelde foto tevoorschijn. Goaitske Jongeling-Cuperus
herkende direct haar moeder, maar hoe kwam die terecht op een foto
in de verzameling van de moeder van Siebe Jongeling? De enige
verbinding moest wel De Lyts Ein zijn, want daar hebben ze beide
gewoond. Nu is dat wat problematisch want links is geen sloot te zien
(die er toen nog was) en rechts geen kerk. Zou de foto dan misschien
in Morra genomen zijn, want daar woonde Gepke Jongeling vroeger.
Tot dusver zijn bekend: de tweede vrouw van rechts met het kind op
de arm is Cornelia (Kee) Cuperus-Postma, de man daar vlak achter
met de snor is Jacob Hendriks Heeringa. Wie heeft dezelfde foto of
weet namen van de andere personen???

De tweede foto kwam ook uit een oud doosje, na het overlijden van de
moeder van Aukje Bakker van de Griene Wei. Het vreemde aan deze
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foto is dat alle namen wel bekend zijn maar dat Aukje eigenlijk geen
idee heeft wat de verbinding met haar moeder kan zijn. Was het een
jeugdvriendin? Was ze ook „tsjinstfaam‟ zoals haar moeder en kregen
ze zo contact? In ieder geval is deze vrouw verhuisd naar Amerika en
vandaar kwam de foto.

Achterop staat:
Het Faber-Jellema Kroost, mei 1946
August, 10 jaar, Alice S, 7 jaar, Kathryn H. 5½ jaar, Sallyann, 4 jaar,
Bernies Theodora, 3 jaar, Anna Wilma 12 jaar, Westtown, New York,
USA.
Wie herkent de foto of weet de verbinding met Kornelis Bakker of zijn
vrouw Dieuwke Jantje, de ouders van Aukje Bakker. Graag contact
opnemen met Aukje of met 241593.
Hebt u zelf nog een mooie oude foto, geschikt voor deze rubriek, of
hebt u ook zo‟n foto waarvan u de afgebeelde personen niet kent?
Even bellen met 241593 of r.tolsma01@knid.nl.
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BIB - Piet de Boer
Bedrijf
in
_____________________________________________
Beeld

In deze editie een interview met Piet de Boer, bij iedereen natuurlijk
bekend als de winkel waar geen nee te koop is.
Staat het gewenste product niet in de winkel dan staat het vast wel op
zolder en anders zorgt Piet of Saakje er gewoon voor dat het product zo
snel mogelijk besteld wordt. Huishoudelijke artikelen, gereedschap,
schoeisel, hobby en knutselartikelen, speelgoed, kortom je kunt het zo
gek niet bedenken of Piet en Saakje kunnen het leveren en vaak ook
nog tegen een lagere prijs dan elders. Een winkel met een lange
historie.
Piet zijn opa en een broer van zijn opa zijn in 1915 gestart met een
bedrijf in Oosternijkerk. Piet zijn opa en de broer van zijn opa werkten
als beurtschipper en hadden een bollenkwekerij, daarnaast handelden
ze in brandstof en fourageproducten. De beide mannen hadden elk een
zoon die het bedrijf zouden voortzetten, aangezien dit niet een ideale
combinatie was besloten ze het bedrijf te splitsen.
De ene zoon werd beurtschipper en de andere zoon ( Piet zijn vader )
ging samen met zijn vader verder met
de tulpen en de handel.
Dit duurde tot eind jaren ‟60 begin
jaren ‟70 toen werd besloten om een
punt te zetten achter de tulpen, mede
vanwege
zeer
teleurstellende
resultaten. In die bewuste zomer
stopte Bart de Jong met zijn winkel.
Dit was de winkel in het huis aan de
Buorren, waar Lammert van der
Meulen nu woont. In deze winkel
waren hoofdzakelijk huishoudelijke
producten en boerenartikelen te koop.
Bart de Jong had destijds de winkel
van zijn schoonvader, Sieger Cuperus
overgenomen.
Piets vader ( Jan de Boer ) had
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weleens de gedachte om zijn handel verder uit te breiden. Piet zijn
broer en een zwager van Bart de Jong werkten allebei op het
belastingkantoor in Dokkum. Als ze naar hun werk fietsten was dit ook
vaak onderwerp van het gesprek. Op deze wijze is de winkel uiteindelijk
tot stand gekomen.

Eerst was de locatie op de Buorren nog geen winkel maar meer een
depot voor boerengereedschap, klompen, laarzen e.d. In die tijd waren
er nog heel veel kleine boeren.
Piet kwam in 1978 volledig in het bedrijf. In 1981 trouwde Piet met
Saakje en sindsdien runnen ze samen het bedrijf. Saakje was voorheen
werkzaam bij het gasbedrijf.
In de beginperiode was de opslag voor brandstof en veevoer nog aan
de Foeke Sjoerdsstrjitte ( het huis waar Klaas Haaksma nu woont ). Aan
de Foeke Sjoerdsstrjitte woonden de ouders van Piet zijn moeder
(Aafke Tilkema). Piet wou niet een bedrijf runnen met 2 opslagplaatsen,
daarom werd grond aangekocht om aan de Buorren een loods erbij te
bouwen. In 1979 werd het oude pakhuis winkel en werd de loods erbij
gebouwd. In 1999 werd de winkel gemoderniseerd en vergroot tot de
huidige situatie.
Piet heeft naast de winkelwerkzaamheden volop drukte in de graan- en
kunstmesthandel en in het seizoen natuurlijk de verkoop van
gewasbeschermingsmiddelen.
Doordat er steeds meer boerenbedrijven verdwijnen is het steeds
lastiger om de handel die daardoor verloren gaat op te vangen.
19

Natuurlijk is ook Piet zijn grote hobby ( misschien moeten we wel passie
zeggen ) ter sprake gekomen. We zien de witte bus regelmatig staan op
plekjes waar het viswater goed is.
Ik heb aan Piet ook 10 vragen voorgelegd:
1. Favoriete eten
- Bami, maar eigenlijk vindt hij alles
lekker.
2. Favoriete vakantiebestemming - Terschelling
3. Favoriete tijdschrift

- vakliteratuur

4. Favoriete auto

- geen voorkeur ( “als ie maar rijdt”)

5. Mooiste plekje in Oosternijkerk - voormalige hervormde pastorie
6. Lelijkste plekje in Oosternijkerk - de voormalige locatie van Holland
crop, zoals deze er nu bij ligt.
7. Favoriete TV programma(s)

- 7 uur nieuws (omrop Fryslân),
8 uur journaal (NOS),
river monsters, politieseries of een
andere actieserie.
Geen spelletjesprogramma‟s!!!!

8. Favoriete muziek

- mannenkoren, shantykoren, Dana
Winner enz.

9. Favoriete „stekje‟

- huis aan het water ( viswater
natuurlijk! )

10. Favoriete „slokje‟

- Sonnema berenburg

Het was weer een uiterst aangenaam interview met volop gespreksstof.
PJH
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VOEDSELBANK AKTIE.
Op 20 december jl. hebben wij (de jeugd van Oostenijkerk) een
inzamelingsaktie gehouden voor de voedselbank in Dokkum. ‟s Avonds
zijn wij bij de deuren langs geweest om bijdragen (etenswaren) op te
halen. Dit was een groot succes. Bijna iedereen had spullen klaar te
staan en gaf gul, we hebben bijna GEEN NEE gehad. Dit resulteerde in
een geweldige opbrengst: een aanhangwagen van ca. 4 m3 vol.

Daarna zijn we met zijn allen naar de voedselbank in Dokkum gereden
om de spullen weg te brengen. Daar waren ze erg blij met onze aktie.
Nadat we de auto‟s uitgeladen hadden hebben we nog een rondleiding
en uitleg van de beheerder gekregen over hoe de voedselbank werkt en
wie er voor in aanmerking komen. Het is ons wel duidelijk geworden dat
je er niet zomaar voor in aanmerking komt en ook dat het niet een
vetpot is. (1 maal in de 2 weken een krat vol levensmiddelen). Tevens
bleek dat de voedselbank volledig afhankelijk is van giften (landelijk en
lokaal) en dat ze zelf niets kopen.
Al met al kunnen wij terugkijken op een geslaagde aktie die misschien
voor herhaling vatbaar is.Wij willen iedereen hierbij, mede namens de
voedselbank, bedanken voor hun bijdrage.
Jeugdclubs Oosternijkerk
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25 Jier Lyn
yn de
Doarpsskille
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OANTINKENS OAN BEPPE EN HAR HÛS (*)
It paad nei it hûs fan ús beppe Tryntsje har hûs wie meastentiids min
begeanber. It rûn fan de Langgrousterwei (foar de Bining oer) ôf
rjochting it hûs fan Benno en Dieta Holwerda, sawat dêr‟t no in
parkearplak is. Der stie in foech spultsje dêr‟t ús pake eartiids in pear
kobistkes hie en wat geiten, fierder bewurke hy wat lân. Yn 1954 is hy
ferstoarn.
Beppe wenne der yn myn bernetiid mei har beide soannen Doede en
Johannes, beide frijfeint. Omke Doede hie it lytse spultsje fan pake
oernaam en krige sa stadichoan in pear bistkes mear, in lyts gernierke
wie hy dus. Omke Johannes wie fêst arbeider by Van Kleffens en by
Anne Joekes Dorhout.

It hûs fan ús beppe Tryntsje
As wy by beppe yn „e hûs woene, moasten wy altiten troch de
skuorredoarren dêr‟t altiten ien fan iepen stie. In grouwe balstien lei
derfoar om dy doar teplak te hâlden. Om de doarren fêst sette te
kinnen as se jûns ticht moasten, wie der in dwersbalke en dêr moastest
dy de holle foar bûge om der ûnder troch te kinnen. Ik fergeat dat
betiden dat ik ha my der gauris oan stompt!
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Efter de skuorredoarren wie in smel paadsje. Nei links kaamst yn in lyts
bûthús mei 4 kowestâlen en dêroan fêstmakke, nei bûten ta, in hokje
dêr‟t in pear keallen stiene (sjoch op de foto alhiel links, der stiet in
molkbus tsjin oan).
Nei rjochts yn dat smelle paadsje, dêr‟t it hea oan de linkerkant oan
boppen ta lei, koest op‟e ein links ôf om it hea hinne. Dêr wie it húske
mei reepkes papier fan de radiogids om te brûken as toiletpapier. Neist
it húske wie noch krekt plak foar in hokkeling.
Rjochtút yn dat smelle paadsje kaamst yn in soarte fan keammerke
dêr‟t ek in bedstee yn siet mei dêrûnder in kelder mei dêr yn de
foarbiten foar de kij. Fierder in tafel mei in pear stuollen en beppe har
kookkachel dêr‟t se it iten op klearmakke. Dy kachel waard stookt mei
turf en mei wat fierde ek mar baarne woe. Wy soene soks meast yn de
Kliko smite.
Oan de oare kant fan dat keammerke kaamst troch in lyts dûnker
gonkje yn de keamer mei links en rjochts in bestee. Beppe siet meast
efter de tafel en foar de kast. Midden yn de keamer stie in kachel mei
in lange piip dwers troch de keamer omheech nei de skoarstien.

Beppe Tryntsje op har fêste plakje
As‟t yn „e keamer kaamst, hiest oan de linkerkant in doar nei de „loads‟
sa‟t beppe dat neamde. Dat wie in soarte fan delweach dêr‟t de
reinwettersbak yn siet en beppe har itensfoarrie lei. It wie dêr altiten
koel. Der stiene fan dy grutte brune potten mei ynmakke andivy as
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beantsjes. In plankje mei in grouwe balstien der op soarge foar in
goede ôfsluting.
By beppe stie altiten it teeblikje op tafel en in ienpits petroaljestel (sjoch
de foto) om de tee waarm te hâlden. Op de radio wiene stikjes plakbân
fêstmakke om de sinders oan te jaan. Op it plankje neist dy radio stie in
skealje dêr‟t it iten fan omke Doede op woegen waard, want dy hie
slimme sûkersykte. Dat weagen die beppe o sa krekt, der mocht neat
oan miskearje; de bôle, de bûter, ierdappels, alles kaam der op. De
bôle waard doe noch troch beppe sels snijd. Dat die se net op in
bôleplankje mar se hold de bôle foar it boarst en snijde sa de stikjes
der ôf en o sa rjocht! Keunstich fûn ik dat altiten.
Beppe hie fan dy fergroeide hannen, artrose neame se dat hoed-dedei. Mar noflik wie it wol by beppe yn it altyd wat tsjustere keammerke.
Beppe siet altyd op it selde plak foar it rút, dêr koe se de reed del sjen
en dan nei de wei ta. Fertelle koe se ek en dan meastal oer eartiids
fansels.

It gesin fan ús beppe yn myn jonge jierren: omke Johannes, beppe
Tryntsje, pake Durk en omke Doede. Se steane foarhûs, de pleats
rjochts wennet Anne Coster no, it hûs dêr tusken wie de winkel fan
Doede Jongeling, yntusken ek ôfbrutsen
Sa fertelde se my gauris it ferhaal fan boer Bolman. Dy wenne op de
pleats oan de wei fan Nijtsjerk nei Nes, sawat healwei: Gerrit Breteler
wennet dêr no. Ik krige dan it gefoel dat se ús dat ferhaal
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as in soarte fan warskôging meijaan. Bolman wie in grut-boer, wie slij
nei drank en kaam sadwaande gauris yn it kafee fan De Graaf yn Nes.
Op in kear, se hiene al aardich preaun, kamen se op it idee om it
nachtmiel te fieren sa‟t dat wenst wie yn tsjerke, mei bôle en wyn, mar
dan de gek der mei beslaan fansels. Nei dat feest, it wie al let, sette elk
op hûs oan, wol wittend dat se wat úthelle hiene, dat eins net koe. Boer
Bolman gie ek op wei nei syn pleats mar hy wie noch mar krekt it kafee
út as dêr seach er in man stean yn in swart pak. Dy man folge him it
hiele paad op nei de pleats ta, mar sei neat. De boer waard deabenaud
en begûn hyltiten hurder te rinnen. Hy wist no dat se yn it kafee
ferkearde dingen dien hiene en dat dy man yn dat swarte pak dy‟t him
folge, mar neat sei, de duvel sels wêze moast. By de pleats oankaam,
wie er sa hastich om yn‟e hûs te kommen dat er net omrinne woe, mar
dwers troch de grêft baaide en troch de ruten nei binnen gie: gjin tiid
om de doar iepen te dwaan, sa bang wie er!
Dit ferhaal fertelde beppe ús en se sei der by dat se wis wie dat it sa
bard wie. Wie it in warkôging oan ús om ús soks net yn „e holle te
heljen? Ik bin it yn alle gefallen nea fergetten.
Ik fytste in kear op mei Gerrit Breteler en frege him at er dat ferhaal,
dat him ôfspile op syn pleats, wolris heard hie. Hy wist fan neat dat doe
ha‟k it him ferteld en der
wol by sein dat it net de
bedoeling wie dat dit
ferhaal aanst ris yn De
Bûnte Bok yn Ljussens
opfierd wurde soe as
ûnderdiel fan ien fan
Gerrit syn toa-nielstikken.
Soks hie de bedoeling
fan ús beppe mei dit
ferhaal net west.

De âld
ôfbrutsen

klinte

wurdt

*Wa folget Geart Cuperus op mei âlde ferhalen oer Nijtsjerk??!!
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Hoe is it no mei ......
_________________________________________________________

Douwe (80) en Alie (77) Koster, kroech- en kroechbasin fan it kafé en
de sliterij: De slokjewinkel.
We waarden wer tige gastfrij ûntfongen, de opgetten (pruttel)kofje stie
foar ús klear.
Hoe is it no?
Douwe en Alie wenje no yn
Dokkum. Se ha yn Nijtsjerk wenne
fan 1967 tot 1975. Yn jannewaris
binne we der wei gien. Se ha trije
bern, Thea, (57) dy wennet yn
Dokkum en is trout mei Ljibbe
Teades Weidenaar, Tsjikke is trout
en wennet yn Grou en Siebe
(Siepie) (46) is trout mei Aukje en
se wenje yn Hantum, hy wurket op
„e bank yn Ljouwert, hy is in echte
natoerman en hy wurke der
wykeins by as boskwachter yn
Lauwerseach.
Hoe wie it doe?
Wat ha wy dêr in prachtige tiid
hawn. It wie in drokke tiid mar heel
gesellich en we ha in hiele protte
lake.
We hiene der in hele moaije frijgeselleploech, Kees Seepma, Doede,
Johannes, Jan Braaksma, Sjouke fan de Tille, Eelke Walsma, Evert van
der Veen. Doede kaam moarns wolris en dy oaren kamen jouns en
sneons.
Ek altyd Sinterklaas fiere. Elk gie nei hûs om thús Sinteklaas te fieren
en dan bleaun dy ploech sitten. We hiene foar elk in lyts kleinigheidsje.
As om 11 ûre de kroech ticht gie dan gie de leste derút en dan kaam de
earste ta de winkel der wer yn.
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Dy tiden wiene doe noch sa dat de kroech om 11 ûre ticht gie mar dat
ferskode doe ek al wat.
Sneons kamen de measten moarns even en dan nei hûs te iten en om
in oer of healwei fjouweren bigoun it wer te rinnen en om 4 ûre siet de
kroech wer smoarfol. De barte oer it biljert, in seiltsje deroer hinne dan
koest dêr it drinken ek op sette. Oars koest ek net in kant út, sa drok.
Freedtemiddeis, sju
dan
hiest
dy
Lauwersséwurken en
der
kamen
doe
gauris nochal wat
minsken wei, en as
se dan fan‟t wurk of
kamen dan ééven
oanwippe. We ha der
in hele moaije tiid
hawn.
We wiene moarns
om 9 oere ek al
iepen, dan wiene de earste kofjedrinkers der al. En middeis iterstiid.
Dan hiest dy ruilverkaveling yn dy tiid, “dy stokjemannen” seine we dan
altyd en dy fan ‟t elektrys en fan ‟t gas, no dy mannen kamen allegear
by us te iten. Frou Koster hie 8 pitten yn de keuken. In protte
karbonaadsjes mei bôle, sop, snert by‟t winderdei, gehaktballen.
We ha in hele protte wille hawn en we hiene goeije buorlju (fam. Blom
en van der Ploeg). Dy ha ek faak ris holpen, ek mei de bern. En ek Durk
van der Veen hat ús in protte holpen.
En ek mei de tiid dat Douwe yn‟t sikenhus lein hat. Dat wie in swiere tiid
en sa koe‟t net bliuwe dat doe binne we dêr wei gien.
Se ha beide freselijk ûnwennich west. Doe‟t Douwe wer in bytsje
opknapte binne se wer ris werom west mar dat wie it ek net, it wie sa
eigen hi. De doar gong, oh né, dêr hoe we net hinne, de tillefoan gong,
oh né, dy hoe we net oan te pakken…dy taffeltsjes en dy kleedsjes…
Ik sei tsjin Douwe, ik kom der nooit wer…ik koe der net oer. We giene
wolris nei Imie en Sytze Blom (dy wennen dêr tjsinoer), en dan gie ik
der mei de rêch hinne sitten.
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Komme jim noch wolris yn Nijtsjerk?
No komme se hast noait mear yn Nijtsjerk. Sa no en dan ris nei Klaas
en Tryn as der ien jierdei wie, mar letter giene se nei de Skûle nei Tryn.
Famylje hast der net mear en fynst der ek noait mear wat‟st litten hast
fansels.
Noch even wer oer dy frijgeselleploech, we hiene dan ek potfertearen.
Boppe de bar dêr wie sa‟n glêsplaat en dy foaikes dy‟t we krigen
goaiden we der dan op. En dan ien kear yn‟t jier dan noadigen we in
pear út. Yn de regel wie ien fan dy twaling út Peasens dy wie der ek by.
Pyt, en dan seinen we, de sinten moatte jim der efen ôfhelje en dan
meitsje we dat op. Potferteare. No en dan op in middei dy mannen telle,
yn in amer, dan skriuwden we dat op en dan wisten we krekt hoefolle
we derfoar tape koenen. No en dan dy mannen self oberje. En
Johannes en Kees, dat wie it stel dan hi, dan hie er de mouwen
omheech en ien wie yn‟t himd. It baaijen himd der ûnderwei. En wy
koenen sitten bliuwe. We hoechden niks te dwaan.
Ja, Douwe tape yn en sy besoarchen it, skitterend. Sa‟n joun dan rekke
dat op. Potferteare. Hele moaije tiid.
Douwe mocht dan ek wol graach oer in grapke, in gekhytsje. Hy gie dan
ek wolris nei Ljouwert, nei dy fopwinkel. Dan hie‟k fan dy sukerklontjses
en dy wipte ik dan yn in fleske bier. Dit wie sa‟n brûstabletsje, se
dronken doe in protte út it fleske. No en dan bigoun dat te brûsen, in
slokje derút en wér begoun it te brûsen, en dat hâlde dan nooit wer op
hi.. dan koest dy wol deagnize..
Ek hie‟k sa‟n lyts romerke, der siet in dubele boaijem yn. Hy preaun wol
en dan in kear of trije acherinoar pakte er it gleske hyltyd wer op.....
Ek hie er ris fan dy geperste kurk kocht, dat wiene lytse rûpkes. En dy
die er dan stikum yn it romerke mei jenever, en dan Jan Braaksma mei
it leppeltsje dat der wer úthelje...
Douwe lei soms dûbeld achter de bar.
Ek Klaas Wynberg fan de fytsen kaam gauris del om yn dizze omkriten
handel te dwaan. Hy hie syn hountsje Trixi altyd mei. Doe hie Douwe ris
in fopkeutel kocht en dy lei er dêr del fansels. Nou, seit Wynberg, op
syn dokkumers, dat doet ons Trixi anders nooit!. Mar ja, geef my in
krant dan rúm ik het zelf wel op.. en doe kaam er derachter dat it in
nepdrol wie....
Alles koe dêr yn de kroech.
30

Ekris op in joun, doe wie de kroch al ticht, it wie 11 ûre west. We sieten
noch even nei en ynienen hearden we ien by de trep delkommen. Dêr
kaam in kloft jongbazen deryn. Se wiene by Klaas en Tryn oer it platdak
klommen en sa by ús nei binnen slûpt.
Douwe is in soan fan in arbeider fan
in boer en derom binne se gauris
ferhúze. Hy is yn Hallum berne. Yn
novimber bestelden se har dan by
de boer. In segje fan Ealse Postmus
wie dan: No frou, we krije no wer
twa winters en ien simmer.
We hiene doe yn it kafe in hele
moaije ploech, dy kooplju kamen
dan ek allegear hi. Dy sieten dan om
de roune tafel. En dan siet Ealse der
ek wolris by en dan kloppe er op de
tafel en sei: Jonges, even lústerje..
en dan wiene se allegear stil.
En dan hiest Ryp en Jantsje. Alie seit: “Ik wit wol. Doe‟t Douwe út it
sikenhûs wei kaam moest se sa gûle, sa meager wie Douwe”. En dêr
kaam se oan mei sop. Dy frou stie altyd klear.
Wat ha jim dien nei de perioade Nijtsjerk?
Doe binne se hjirwei gien. Doe hat Douwe siik west en hy hat it fier
weihelle mar it is allegear goedkaam gelukkich. Hy hat doe letter noch
oan it wurk west by de Hanap. Dat is in bedriuw dat leidingen graaft.
Nije gasleidingen of wetterleidingen ensa.
No en doe ha‟k noch in skoftke op Lauwerseach west. Der ha‟k de saak
op gong brocht, dy saak boven de fiskôfslach. Dat draaide as in trein
mar dat is al wer even lyn. En doe ha ik ek noch in skoftke yn de Halve
Maan stien. Dat wie in drokke kroech.
Alie is berne yn Bitgum. Se hat, nei it kroechbasin wêzen ek noch in
skoft yn de Spiker wurke. Dat wie in hiele gesellige en moaije tiid. Yn de
tachtiger jierren waard alles dêr doe feroare en doe is se der wei gien.
Soene jim ek wer werom wolle nei Nijtsjerk?
Né, yn‟t begjin wol graach, de earste pear jierren, mar no net mear. We
wenje hjir sa moai.
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Ús Siep foun it earst ek ferskrikkelijk yn Dokkum, dy wie echt
ûnwennich. Hy miste it doarpslibben. Mar ek dat is goed beteard.
Wêr kinne jim jim no echt lulk om meitsje?
As de minsken je besodemiterje, ûnrjochtfeardige dingen.
De lêste fraach is altyd: Wolle jim noch wat kwyt?
No né, we ha alles ferteld.

De fotograaf (Willem) hat noch in foto makke en we ha it dêr héél
gesellich hawn.
Groetnis Sytze.
_________________________________________________________

Gevonden Voorwerp:
Een zilveren hanger: kaatsmof met een kaatsbal.
B. Holwerda, tel. 0519-242212
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In maart willen we bij voldoende deelname, nog 1 keer een nieuwe
“Start to run” groep opzetten.
“Start to run” is een hardloopcursus van 6 weken, deze wordt
gegeven door Sport& Loopadviesbureau Hugo Veenker. Deze cursus
wordt gegeven op maandag en woensdagavond, beide keren van 19.30
tot 20.30 uur.
Het hardlopen wordt in deze cursus stapsgewijs opgebouwd en na 6
weken wordt de cursus afgesloten met een 3 km loop, die een ieder
op zijn of haar niveau kan volbrengen.
Er is in de trainingen veel aandacht voor een goede warming-up, een
stuk loopschooltraining om de looptechniek te verbeteren en om
blessurepreventief te werken. Daarnaast wordt er vooral gewerkt
aan het opbouwen van uithoudingsvermogen.
Na deze 6 weken kun je ervoor kiezen om zelf het lopen te
onderhouden, maar er is ook de mogelijkheid om het 1 keer per week
voort te zetten in groepsverband onder professionele begeleiding .
Opgeven kan tot 15 februari bij Wilma Liemburg tel. 0519-720344
of per mail de.liemburgjes@knid.nl
Dus ………zou je het toch nog willen proberen en is het er tot nog toe
niet van gekomen………grijp dan nu de kans om het in eigen dorp
gezamenlijk op te bouwen!!!
Zodat je na 6 weken bij de bestaande groep (in het begin met een
aangepast schema) kunt aansluiten. En vooral heren, trek de
(stoute) hardloopschoenen aan!!!
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Gymvereniging SSS

In verband met het nieuwe werk van
juf Maaike moesten we in de maand oktober op zoek naar een nieuwe
gymjuf. Marijke Solle deed al invallessen voor de vereniging en was
bereid om alle gymlessen over te nemen. Hier zijn we heel blij mee.
Juf Maaike kwam nog 1 keer om afscheid te nemen van de kinderen.
Dit deed ze samen met de komst van Sinterklaas op 30 november.
Sinterklaas kon vanwege de drukte deze middag helaas zelf niet
langskomen, maar hij had de kinderburgemeester gevraagd om de
pakjes uit te delen. Iedereen was heel erg blij met de cadeaus.

Ook was er voor de gymvereniging een cadeau. De leden van de
streetdance hebben goed hun best gedaan en voor de vereniging loten
verkocht van de Grote Clubactie.
Dit leverde een aardige duit op, wat we kunnen gebruiken voor de
dansspiegels die we graag willen hebben. Meiden bedankt.
Groeten van Gymvereniging SSS
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55+ middei mei "Trijekaart"
Foar de 55 plussers ûnder ús is der op
freed 10 febrewaris 2012
yn it doarpshûs fan
16.00 oan't 18.00 oere
in gesellige middei
wer't ûnder it genot fan in bakje tee as kofje en letter in drankje
lústere wurde kin nei in sankje . . . en in praatsje. . . . . . .
Nei in gedichtsje. . . .as fleurich ferhaaltsje út eigen wurk . . . .
ôfwiksele troch moaie akkordeonmuzyk mei alderhande
bekende lietsjes. Ek kin de'r sa no en dan mei songen wurde . .
. . . mar neat hoecht alles mei !
Dit alles wurd brocht troch Klaske Kingma-Noordenbos, Aan
Westra en Janneke Themmen -Westra.
De kosten foar dizze middei binne € 7,50 pp. ( ynkl. kofje as
tee).
Wy hoopje dat wy jo dêr begroetsje meie
It Doarpsbelang
Is it ferfier foar jo in probleem, dan kinne jo belje mei Aukje
Sikkema, tillefoannûmer 0519-241512 en wurd der foar
ferfier soarge sawol hinne as werom
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Het is alweer enige tijd geleden dat we vanuit de dartclub wat van ons
hebben laten horen. Bij deze even een update.
Op onze laatste vergadering zijn we het eens geworden dat we als club
zijnde weer meer van ons moeten laten horen en zien. Om hier aan te
kunnen voldoen is er deze avond een officieel bestuur gevormd.
Het bestuur bestaat uit :
Siemen Weidnaar, voorzitter
Jelle Weidenaar, penningmeester
Watse Elzinga, secretaris
Henk van Dekken, alg. bestuurslid
Ate Heeringa, alg. bestuurslid, vice voorz
Sjouke Dijkstra, Klaas Dijkstra, Arjen Visser en Jelle Weidenaar,
toernooicommissie.
Momenteel beschikken we over drie fanatieke teams die ieder aan een
verschillende competitie deelnemen.
Team 1 speelt in de 2e divisie 2C en bestaat uit: Ate Heeringa, Sjouke
Dijkstra, Jelle Weidenaar, Siemen Weidenaar en Jacob Cuperus.
Team 2 speelt in de 4e divisie 4E en bestaat uit: Menno van der Zee,
Watse Elzinga, Klaas Dijkstra, Theunis Linthof, Geert Jan Hiemstra en
Jacob Eelkema.
Team 3 speelt in de 3e divisie 3F en bestaat uit: Henk van Dekken,
Arjen Visser, Pier Wiersma, Piet van der Ploeg, Anne van der Heide en
Andre Holwerda.
Voor actuele standen, uitslagen en eventueel behaalde resultaten zoals
180-ers en High Finishes is het zeker de moeite waard om eens een
kijkje te nemen op de site van de Friese dartbond : www.fdbdarts.nl.
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Ook willen wij bij deze onze sponsoren bedanken, dankzij hun wordt
het allemaal mogelijk gemaakt.
Cafe ’t Hoekje
Bouwbedrijf Holwerda
CIV Harlingen/Lauwersoog
Autobedrijf Pieter Wijtsma
Van Driesum Bouw

De Alde Stjelp
Auke Zuidema Rioleringswerken
Pyt van Dyk; schildersbedrijf
C. Mulder assurantieën
Van Kammen tenten en

catering

Op 20 December jl. werd er in Cafe `t Hoekje het Clubkampioenschap
2011/2012 gehouden. Dit Kampioenschap is dit jaar voor het eerst in
het leven geroepen door Ate Heeringa . Er werd deze avond zeer fel
gestreden door de spelers om zich als eerste clubkampioen te noemen.
Uiteindelijk ging Sjouke Dijkstra met de titel naar huis. Na een prachtige
dartavond welke zeker voor herhaling vatbaar is, werden de prijzen als
volgt verdeeld.
1e prijs : Sjouke Dijkstra (Clubkampioen 2011/12)
2e prijs : Siemen Weidenaar
3e Prijs : Klaas Dijkstra
3ePrijs : Arjen Visser
Hoogste Finish: 114 door Sjouke Dijkstra
Graag willen wij ook diverse spelers uitlichten in De Skille over hun
ervaringen. Deze keer is de beurt aan Pier Wiersma die op het
Nederlands jeugdteam kampioenschap darten heel knap derde is
geworden met zijn team:
**************
Op 20 november werd ik uitgenodigd om in Kamerik te darten, hier
werd het Nederlandse jeugd team kampioenschap darten gehouden.
Samen met Mats Gies zijn wij om 6 uur vertrokken richting Sneek.
Eenmaal in Sneek heeft de fdb (friese darts bond) gratis vervoer voor
ons (Mats Gies, Remon Wouters, Rick Schaafsma en Pier Wiersma) en
onze mede darters geregeld om vanaf Sneek richting Kamerik (Utrecht)
te gaan.
Eenmaal aangekomen begonnen mijn team en ik een beetje in te
gooien en omdat dit slechts mijn 2de toernooi ooit was wist ik niet wat
voor niveau ik kon verwachten.
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Onze eerste wedstrijd tegen Wijk bij Duurstede werd met 5-0
gewonnen (de maximale score) Eerst werden alle singles gegooid van
best of 5 legs en als laatst team tegen team dat wil zeggen 4 tegen
4.Onze 2de wedstrijd tegen Darts Bond Almere werd ook gewonnen en
daaruit vloeide de kwalificatie voor de winnaarsronde. De eerste
wedstrijd in de winnaarsronde moest worden gespeeld tegen het team
van de Rivierenlandse Darts Bond uit Nijmegen, wat een sterk team
was, maar we wisten uiteindelijk met 3 – 1 te winnen (de laatste partij
hoefde niet gespeeld te worden omdat ze ons niet meer in konden
halen).
De halve finale ging tegen DVS Oost-Gelderland uit Deventer en was
een wedstrijd van zeer hoog niveau. Na een aanvankelijke voorsprong
van 1 – 0 hebben we helaas toch nog met 1-3 verloren.
De finale werd dus net niet gehaald, maar we zijn tevreden met een
mooie derde plaats .

(Van
links
naar
rechts)
Mats
Gies,
Remon
Wouters,
Sylvester
Paassen
(onze coach),
Rick
Schaafsma en
Pier Wiersma.

Mvg, Pier Wiersma
***********
Tijdens het seizoen speelt er elke dinsdagavond wel een team thuis in
Café „t Hoekje. Vanaf 20:00 uur ‟s avonds beginnen de wedstrijden en
iedereen is van harte welkom om een kijkje te nemen.
WE
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Op vrijdag 28 december hadden we onze jaarlijkse maatklaverjas
avond. Ook dit jaar was het weer een groot succes er kwamen maar
liefst 132 deelnemers op af! Waarvan veel jeugd uit Oosternijkerk en uit
Metslawier.
Winnaars, top 5
1
2
3
4
5

naam1
Eddie Rolf
Nanne Jan Post
Ruurd Verbeek
Jan Werkman
Peet Kuiper

naam2
Wieger Dijkstra
Geert Linthof
Sytse Verbeek
Johan Bos
Henk van Ommen

score1
2751
2215
1566
2026
2040

score2
1730
2334
1703
1579
1729

score3
1953
1702
1986
1922
1914

score4
1534
1632
1900
1599
1368

totaal
7968
7883
7155
7126
7051

Kaartdata 2012 : 6 jan., 3 febr., 2 maart,
Jan Bergmans

Klaverjasclub
Mei Nocht en Wille

Op 21 December hadden we in een sfeervol dorpshuis de Terp weer
ons jaarlijkse kerst klaverjassen.
Met een prijs voor iedere deelnemer, de eerste 15 een mooie rollade en
voor de overige 23 deelnemers een mooie vlees prijs. Na ons heerlijke
kopje koffie was er nog de verrassing van onze huis slager Hoekstra uit
Anjum die ons gratis van lekkere hapjes voorzag. Het was een zeer
gezellige ochtend en we hopen dan ook in het Nieuwe jaar een ieder
weer in goede moed en gezondheid te mogen begroeten.
Peter van den Bemt
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Ropta Boys

Willem Wijma wint 16e crossloop
Zaterdag 7 januari werd er de jaarlijkse crossloop verlopen bij Ropta
Boys. Met voor de tijd ongebruikelijk hoge temperaturen begon de loop
om 14.30. Deze keer deden er 43 mensen mee. Er was een kort
parcours met een lengte van 6 kilometer en een lang parcours van circa
8 km.
Na het startsignaal ontstond er direct een kopgroep. Deze bestond uit
alleen maar spelers van het eerste. Na 1 kilometer viel die groep ook al
deels uit elkaar. Er bleef een groep over van vier man. In deze groep
zaten de twee favorieten, Sander Braaksma en Willem Wijma. Het was
al snel duidelijk dat ook dit jaar de strijd tussen deze twee heren zou
gaan. Ze bleven lange tijd bij elkaar in de buurt maar tussen Niawier en
Metslawier wist Willem een gaatje te slaan. Meer dan 50 meter
voorsprong kreeg Willem echter niet.Bij elke versnelling die Willem
uitvoerde bleef Sander keurig bij hem in de buurt. Pas na Metslawier
werd het gat iets groter. Willem finishde na precies 34 minuten en
Sander volgde op een minuut. De groep die hier weer achter zat had
meer dan een minuut achterstand op Sander. Auke Meinsma die vanaf
Metslawier een goede inhaalreeks maakte wist derde te worden met
een tijd van 36.15 minuten. Arend Castelein wist knap vierde te worden
met 36.41 minuten. De andere vier jongens van het eerste die
meededen kwamen hierna allemaal binnen.
Bij het tweede ging de strijd tussen Oane Wijma en Jorrit Weidenaar.
Ze bleven de hele race bij elkaar in de buurt en kwamen gezamenlijk
Oosternijkerk binnen. Met een eindsprint wist Jorrit als eerste van het
tweede elftal te eindigen. Erg spectaculair was het niet van de jongens
van het tweede want voor hen eindigde Gerard Torensma die al vele
lentes heeft meegemaakt. Gerard was overduidelijk de sterkste bij het
3e elftal en finishte als eerste na de jongens van het eerste met een tijd
van 39.38 minuten.
Van het damesteam deden er slechts drie mee, een schandalig lage
opkomst. Bij de dames was het ook al snel duidelijk wie zou winnen
aangezien er maar 1 van de drie was die de lange route liep. Liesbeth
Nutma liep de volle 8 kilometer uit in 44.29 minuten. De deelname van
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de dames viel al tegen maar de B-junioren waren nog slechter
vertegenwoordigt. Rudi Torensma was de enige die meedeed en werd
uiteraard eerste van zijn team. Hij had 41 minuten en 11 seconden
nodig om te finishen.
Ook dit jaar deden enkele supportes en sponsoren mee aan de
crossloop. Van deze groep was er een persoon die er met kop en
schouders bovenuit stak. Henk van Dekken liep de acht kilometer uit in
39.46 en was daardoor 4 minuten eerder binnen dan de nummer twee
Arnold Nutma.
De crossloop was dit jaar wederom een succes met vrij veel deelname.
Al begint het zo langzamerhand wel op te vallen dat dezelfde personen
elk jaar verstek laten gaan. Willem Wijma was de terechte winnaar en
wint hem daardoor voor de 3e keer. Volgende week is er het
snerttoernooi en hopelijk wordt dat net zo‟n feest als vorig jaar
JJW
_________________________________________________________

advertentie pier braaksma
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Moterklup Waadriders

Sinds oktober 2004 heeft Noordoost
Friesland zijn eigen motorclub. Met
trots kunnen we zeggen dat MK
Waadriders inmiddels 7 succesvolle
seizoenen achter de rug heeft. Naast
de 6 Waadriderritten organiseert MK
Waadriders het volgende:
De 11-Stedentocht wordt volledig verzorgd gereden. Wij verzorgen de
aanschaf van de kaarten, koffiestops en lunch. Steevast wordt een prijs
in de wacht gesleept voor grootst deelnemende groep.
Naast de 6 Waadriderritten wordt er eenmaal per jaar een 2-daagse rit
georganiseerd. Met de navigatie op het stuur worden twee dagen mooie
en liefst onbekende wegen bereden onderbroken door een gezellige
hotelovernachting.
Gezelligheid! Dat staat voorop bij de jaarlijkse barbeque. Grote
opkomst, lekker eten en veel lachen.
Er is aandacht voor de rijvaardigheid. Henk van der Meulen, rijinstructeur bij auto- en motorrijschool Van der Veen uit Ternaard en lid
van MK Waadriders, frist onze rijvaardigheid jaarlijks op met een
rijvaardigheidstraining.
Op vertoon van de ledenpas kun je gebruik maken van kortingen bij:
Bernard Motoren in Dokkum
Motoport in Leek
KOBO Motoren in Drachten
De contributie voor dit alles bedraagt slechts € 15,- per jaar.
Uitgebreide info lees je op www.mkwaadriders.nl.
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Man/Vrouw moppen
_____________________________________ ___________________

Wat is het dunste boek van de wereld ?
Wat mannen weten over vrouwen.
Een dochter gaat binnenkort trouwen en ze praat over het huwelijk met
haar vader.
De vader vertelt over zijn eigen ervaring. Ik wist al heel vroeg wat voor
een soort relatie je moeder en ik zouden hebben. Toen we gingen
trouwen vroeg de priester aan je moeder "neemt u hem tot
echtgenoot?" Je moeder antwoordde toen "Ja, ik wil." Toen vroeg de
priester aan mij Neemt u haar tot echtgenote ? Toen zei je moeder "Ja,
hij wil."
Om de liefde voor zijn vrouw te bewijzen, beklimt Henk de Mount
Everest, zwemt door de Nijl en wandelt héél Amerika door. Toch wil zijn
vrouw van hem scheiden. Als Henk vraagt waarom, zegt ze : „Je bent
nooit thuis!‟.
Een man en een vrouw hebben de hele dag al ruzie. Ze zitten in de
auto en komen langs een boerderij.
Een eindje verderop staan wat biggen in de wei, zegt de vrouw "kijk,
familie van je?"
Waarop de man antwoord " Ja lieverd, aangetrouwd."
De man van Elise heeft de hele dag hard gewerkt en gaat na het eten
op de bank de krant lezen. De vrouw is in de hoek van de kamer de
was aan het strijken. De man kijkt naar haar en vraagt: "Waarom ben jij
je bh's aan het strijken? Er zit toch nooit wat in?"
Waarop zij zegt: "Ik strijk jouw onderbroeken toch ook?!"
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PUZEL - Woordzoeker
_________________________________________________________
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PAADWIZER

Doarpsbelang------------------- D. Holwerda-------------------- 242212
Groencommissie--------------- P. Liemburg------------------- 720344
Doarpshûs De Terp------------A. Visser------------------------- 241486
Foeke Sjoerds Skoalle---------------------------------------------- 241530
Protestantse Gemeente .-----scriba F. Meinsma---------- 242208
Koar „Sjong de Heare‟--------- A. v.d. Wagen----------------- 589243
U.D.I.----------------------------- E. Buwalda--------------------- 294331
Drumband U.D.I.--------------- P. de Boer----------------------- 241230
Bernejister----------------------- Afke Jongeling---------------- 241918
Biljertferiening „De Terp‟----- L. Bergema---------------------- 241704
Chr. Vrouwengroep ON------- A. Bakker------------------------ 241773
S.S.S.----------------------------- T. de Groot----------------------- 242334
Iisferiening----------------------- H. Zijlstra------------------------ 241313
Jeugdhonk ‟t Terpke----------- B. Cuperus-Sijtsma------------ 242048
Doarpsklaverjassen------------ J. Bergmans-------------------- 241754
Klaverjasclub „Nocht en Wille‟-G. Cuperus-------------------- 241686
Keatsfer. „De Lêste Slach‟---- S. Weidenaar-------------06-18150569
„De Bûnte Flinters‟------------- N.Wagenaar- Iedema--------- 241777
„Ropta Boys‟--------------------- J.A. Wijma------------------------ 241574
OCO------------------------------- Th. Faber sr.--------------------- 241652
„Oars Aktyf‟---------------------- A. Brouwer----------------------- 241965
Knutselen------------------------ J. Hoekstra----------------------- 241367
Dartclub Easternijtsjerk------- H. Van Dekken----------------- 241447
„De Laatste Eer‟---------------- G. Post-de Boer--------------- 241199
55+ Gymclub-------------------- B. Elzinga-Rispens------------ 241400
Koersbalvereniging ON------- A. Wolsink----------------------- 241613
Burenhulpdienst ---------------A.Kuiper-Wijtsma --------------241384
Ynternet:
Nijtsjerk---------------------------------------------www.Oosternijkerk.com
Skoalle--------------------------www.foekesjoerds-pcbodongeradeel.nl
Ropta Boys------------------------------------------------www.roptaboys.nl
Contact met „de kerk‟ --------------- http://onijtsjerks-dumny.hyves.nl
Moat der wat feroare wurde?
Lit it witte oan Anneke Weidenaar (ynf. op bls. 1)
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AGENDA

Februari
3
Doarpsklaverjassen
4
U.D.I. haalt papier op. Container naast dorpshuis
4
Schaatsen met IJsvereniging naar Groningen
(onder voorbehoud)
10
55+ middei mei "Trijekaart" yn dorpshuis de Terp
16
Spelmiddag Oars Aktyf
18
U.D.I. haalt papier op. Container naast dorpshuis
25
Voorjaarsvakantie
Maart
2
3
15
17
7
8
9
31
31

Doarpsklaverjassen
U.D.I. haalt papier op. Container naast dorpshuis
Spelmiddag Oars Aktyf en na de pauze Bingo
U.D.I. haalt papier op. Container naast dorpshuis
Lenteknutsel groep 4-8 't Terpke
Redaksjegearkomste De Skille
Lenteknutsel groep 1-3
U.D.I. haalt papier op. Container naast dorpshuis
Doarpsskille nûmer 155 ferskynt

April
4
6
6-9
12
14
28
30

Wedstrijd Paaseieren verven op school
Paaseieren zoeken met Knutselclub
Paasvakantie basisschool
Spelmiddag Oars Aktyf
U.D.I. haalt papier op. Container naast dorpshuis
U.D.I. haalt papier op. Container naast dorpshuis
Koninginnedagactiviteiten Dorpsbelang
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