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Fan ‘e redaksje
Alweer de laatste skille van 2012, ‘time
flies’.
Ik voel mij soms een beetje de allochtoon
van het skillebestuur, want ik ben de enige
die de kopij in het Nederlands inlevert.
Misschien kan ik het eens in het Fries
proberen, dan kunnen we misschien weer
eens flink lachen.
Volgens het pas geïnstalleerde kabinet valt
er jammer genoeg de komende jaren niet
zoveel te lachen. ->
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Toch zien we bij de ondernemers in Oosternijkerk dat ze volop
vertrouwen in de toekomst hebben.
Faber transport bouwt een nieuw kantoor in Eelde, natuurlijk met het
oog op de toekomst een logische keus. Het is altijd wel spijtig dat we
een bedrijf uit ons dorp zien vertrekken, maar zoals u in dit nummer
kunt lezen was er voor hen geen andere optie.
En wat te denken van de metamorfose die het vroegere terrein van
Holland Crop nu al heeft ondergaan, sinds Johan van Driesum daar de
scepter zwaait. Pieter Wijtsma heeft geïnvesteerd en zijn autobedrijf
naar Dokkum verhuisd en ook Van Kammen zit niet stil, want de 2
‘bollenloodsen’ hebben inmiddels een bijzonder frisse aanblik gekregen.
De gebouwen worden binnen afzienbare tijd in een “van Kammen jasje”
gegoten en zullen in de toekomst als opslagloodsen fungeren.
Verder naast de gebruikelijke rubrieken natuurlijk volop aandacht voor
een terugblik op een supergeslaagde reünie.
D’r bin noch in pear buerten dy’t betelle ha. Tige tank foar jim stipe.
- De Lyts Ein
- Griene Wei
- Ropsterwei
Pieter
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OVERLIJDENSBERICHT
Op de feestlike dei fan de Reüny, 15 septimber, krige de redaksje
berjocht fan it fersterren fan Nienke Boersma-Gardenier, berne 27-41922 yn Wierum, ferstoarn 13-9-2012 yn Gouda. De reünydei wie net
sa’n goed momint om tinge te dwaan fan dit ferstjoerren, dêrom jouwe
wy jimme no dit berjocht troch:
‘Jongstleden donderdag, 13 september, is op 90-jarige leeftijd
overleden

Nienke Boersma-Gardenier
schrijfster van de boeken ‘De Levenscirkel’ en ‘De rop fan it oargel’.”

Foar my bliuwt it ferhaal “De Mondscheinsonate”, dat hja skreau foar
de Extra-Reüny-Edysje yn 1991 it moaiste, foaral ek om’t hja dêr de
Fryske taal brûkt. Hja beskriuwt dêryn hoe’t sy en Klaas Boersma inoar
fûn ha doe’t Klaas ûnderdûker wie by de famylje Gardenier op it Ald
Tún. Jimme moatte dat mar ris neilêze (side 81). Benammen it stikje
oer de wite sokken dy’t Klaas yn syn skûlplak ynienen foar eagen
krige, is moai troffen!
RT
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It is al wer in skoftke lyn dat der nijs wie fan UDI. Dêrom falt der ek in
soad te fertellen.
Nei de simmerfakânsje binne wy (tradisjoneel) begûn mei ús blomkeaksje. De earste wike nei de fakânsje fan de basisskoalle ha wy op
moandei-, tiisdei- en woansdeitejûn oan it súteljen west om ús ynkochte
plantsjes kwyt te reitsjen. En dat is goed slagge. Alle keapers hjirby tige
tank. Ek tank oan Theunis en Janny Faber (Lyts Eind) foar it gebrûk fan
harren loads.
In wike letter moast it stof wer út ‘e toeters foar de earste repetysje fan
dit seizoen. No blykte it mei dat stof ek noch wol wat ta te fallen, de
measten hiene dat er thús al útspile. Dêrmei klonk it net iens sa mâl
dizze earste jûne. We moasten wol fuortdaliks goed oan it repetearjen
foar it konkoers yn Drachten. De stikken dy ’t wy dêr spylje sille, binne
net om ‘e nocht. Diogenes en Episodes for Brass hjitte te spyljen
wurken. Dizze jûne wie der ek in nei jeugdlid te ferwolkomjen, hy hyt
Wieger Okkema en komt fan Mitselwier en sil by ús begjinne oan ‘e
tredde kornet. Wieger, we hoopje datsto it by ús tige nei ’t sin ha silst.
Ek moasten wy in lid misse, Roelianda Heeringa, sy hat oanjûn
foarearst betankje te wollen as lid en soks is fansels spitich.
Op 15 septimber wie
der in reúny yn ús
doarp en de middeis
ha wy yn ‘e tint in
oerke spile. It wie tige
gesellich en der wiene
ek noch wat âld-leden
fan UDI op de reúny.
Jan Jousma, by de
measten wol bekend,
hat al in skoft net mear
op de repetysjes west
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en hie al betanke foar syn lidmaatskip (dit yn ferbân mei syn sûnens).
Wy koene him fansels net samar gean litte. Jan hat lid west fan UDI
fanôf 1954 en hat mannich jierren yn it bestjoer sitten, hy hat in soad
foar UDI dien en betsjutten. Dêrom ha wy him op tiisdeitejûn 25
septimber nei it doarpshûs lokke (mei in smoeske) en him beneamd ta
eare-lid.
Nei alle feestlikheden oan it begjin fan ús seizoen, moast der no dochs
flink blaast wurde. Ekstra repetysjes waarden ynpland en in
stúdzjewykein koe fansels net útbliuwe. It wykein fan 12 en 13 oktober
ha wy nei Appelskea west. We sieten dêr yn in moaie
groepsakkomodaasje. Troch it bestjoer wie in strak programma
gearstalt. Mar… der wie ek rûmte foar fertier. De sneontejûns wie in
tema-jûn, “Ik hou van Holland”. Wa ’t dit tillevyzje-programma wol ris
sjoen hat, kin him in foarstelling meitsje fan hoe ’t it der by ús om en ta
gie. In protte hylariteit en eltsenien prachtich ferklaaid (fan overall oant
oranje-prûk). It wie alles mei inoar in geweldich wykein wêryn in protte
repeteard is, mar seker ek in protte wille makke is.

En doe hiene we der ynienen ek in lid by, Eele-Jan Bergsma. Hy spile al
wit hoe faak mei ús mei, mar dan noch as hulp. Hy bespilet de Escornet, it lytste ynstrumintsje fan ús korps, en kin dêrmei ferdulte heech
spylje. Wy binne tige wiis dat Eele-Jan lid wurde woe fan UDI. As jo
witte wolle hoe ’t dizze man derút sjocht: gean dan nei de site
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www.brassbandudi.nl. Hy stiet al op de gefoelige plaat.
Op 3 novimber ha wy in saneamde Try-Out hân yn Bakkefean. Hjir
spilen ek in 3-tal oare korpsen harren konkoers-wurken. Jo kinne op sa
’n jûne efkes fiele hoe ’t it is om op it poadium te sitten en hoe ’t de
ynstúdearre konkoersstikken út ‘e ferve komme.
Ôfrûne sneon, 10 novimber, wie dan it konkoers yn Drachten. Wy ha
spile as in grutten en dan komt de spanning dochs wol om ‘e hoeke.
Der gie in protte goed, mar ek altyd ha jo wol eintsjes dat it net hielendal
giet sa ’t jo graach wolle. Al mei al hiene wy dochs in earste priis, de
juery wurdearre ús optreden mei 80,08 punten. Wy ha wol wat
hulptroepen ynskeakelje moaten, in pear âld-leden: Marius v.
Scheltinga en Tina de Jong (beide blaze sy trombone). Ek Atze
Holwerda wie fan ‘e partij, hy hat ús wolris earder holpen op ‘e
euphonium, mar dizze kear spile hy de 1e kornet. Geweldich dat dizze
minsken ús helpe woene, sy ha in protte fan harren tiid oan UDI
bestege.
En wat stiet der no noch op ús programma? Earst de Krystmarkt op 8
desimber, dêr ferkeapje wy lekkere banketstaven, dat is ris wat oars as
oaljebollen. Fansels kinne jo ús belústerje mei de Krystdagen. As it
waar meiwurket op 24 desimber, dan spylje wy de jûns yn ‘e tsjerketoer.
Earste krystdei, moarns ierebetiid geane wy troch it doarp om eltsenien
wekker te spyljen mei krystferskes. En dêrnei sille wy de tsjerketsjinst
begeliede.
De oaljebollen kinne net útbliuwe en dêrom komme wy wer del mei in
list (sa krekt foar de Krystdagen) om de bestelling op te nimmen.
Âldjiersdei wurde de oaljebollen bakt en útsútele. En dan is dit jier al
wer om. Fanút de Skille: noflike feestdagen tawinske en foaral in sûn en
lokkich 2013 tawinske.
MF
OMTINKEN!!
Elke 14 dagen stiet der in âld-papier-kontener by it doarpshûs. Wy
binne tige wiis mei alle âld-papier wat der brocht wurdt. Mar wy ha wol
in fersyk: bringe jo it papier moarns foar 10 oere, set it dan safolle
mooglik efteryn de kontener. Wy ha der nammentlik in bulte wurk fan as
it foaroan stiet.
As jo it papier net op ‘e tiid bringe kinne, dat wol sizze fóar healwei
tolven, set it dan asjeblieft net foar de tichte kontener del. As de
kontener dan ophelle wurdt, bliuwt it papier wat der bûten stiet gewoan
stean. Nim it dan wer mei nei hûs en bring it de oare kear. Alfêst tige
tank dat jo hjir om tinke wolle.
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_________________________________________________________

Kerkdiensten: 9.30 uur in ‘de Bining, de Langgrousterwei.
Via de radio te ontvangen op 102.8 FM.
Scriba : F. Meinsma, Langgrousterwei 44, 0519-242208
e-mail : scriba-on@hotmail.com
Voorzitter : dhr. H. Solle, Langgrousterwei 15, 0519-241885
e-mail: jackys@knid.nl

Het college van kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters heeft als taak het beheren van de
eigendommen en financiën van de kerk. Het college bestaat uit 4
ouderling kerkrentmeesters (bezoeken de kerkenraadsvergaderingen) 3
kerkrentmeesters en de penningmeester.
De werkzaamheden van het college bestaan:
 Zorgdragen van de geldwerving. Hiervoor zijn we in het
bijzonder aangewezen op de jaarlijkse KerkBalans en de
wekelijkse collecten in de kerk.
 Beheer van de kerkgebouwen, het Lokaal en de pastorie.
 Beheer grondzaken van de gemeente.
 Beheer onderhoudsfonds St.Ceciliakerk en de begraafplaats.
 Voorbereiden en opstellen van de begroting en de jaarrekening.
 Onderhoud en vaste lasten kerkgebouwen, pastorie en het
Lokaal.
 Vergoeding predikant, koster en organist.
 Ledenadministratie
 Solidariteitskas
Wij vergaderen ongeveer 10 keer per jaar, meestal in de week na de
kerkenraadsvergadering.
Let wel, de kerk kan niet zonder vrijwilligers! Het college stelt het zeer
op prijs dat er ieder jaar weer vrijwilligers zijn, zodat we samen de
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schouders eronder kunnen zetten.
Met vriendelijke groet,
Het college van kerkrentmeesters

NB. Sinds kort is de website van de kerk van Oosternijkerk
vernieuwd. U kunt deze site vinden op www.pg-oosternijkerk .nl

Dorpsfeest 27 t/m 30 juni 2013
De feestcommissie is inmiddels al twee keer bijelkaar geweest. Deze
commissie bestaat uit 10 personen: de leden van het dorpsbelang en
een drietal vrijwilligers, te weten Djoke Wilman, Siemen Weidenaar en
Bas Dijkstra. De sfeer en stemming komt er bij de feestcommissie al
goed in. We hebben al leuke ideeen en onderzoeken nu wat er allemaal
haalbaar en te bekostigen is. We zijn in ieder geval al enthousiast bezig
met het voorbereiden van een enerverend programma.
Zoals misschien al bij u bekend is het
thema voor het feest
FILM
Het doorgeven van buurtversieringen en
versierde wagens kan bij Janneke
Themmen.
Het
liefst
per
e-mail:
pmthemmen@hetnet.nl
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Oosternijkerk ’s got talent
Voor de startavond van het dorsfeest willen wij graag een talenten show
organiseren voor volwassenen en jongeren van het voorgezet
onderwijs. Wij denken namenlijk dat in ons dorp heel veel talent schuilt.
Dit kan natuurlijk individueel of in groepsverband zijn.
Wie weet hebben wij in ons dorp wel een verborgen stand-up-comedian
of een geweldig cabaret duo. Wellicht dat iemand heel zijn leven al
graag een clown zou willen spelen of wil gaan koortdansen.
Dit is je kans, laat je talent zien en laat het hele dorp van jou talent
genieten.
Dus ben jij die moppentapper of kun je ontzettend goed dansen of zou
jij ons de tent uit willen zingen, spelen of desnoods tapdansen. Laat het
ons weten. Wij willen graag weten wat de animo voor Oosternijkerk 's
got talent is. ( het is overigens niet de bedoeling om er een playback
show van te maken)
Namens feestcommissie
Dieta Holwerda

Gemeente Dongeradeel- Gladheidbestrijding
Gladheid als gevolg van sneeuw of ijzel komt over het
algemeen voor in de periode van 15 november tot 15 april.
Om de veiligheid te bevorderen regelt de gemeente gladheidbestrijding
op wegen en fietspaden.
Gemeentelijke wegen
In de dorpen worden de wegen door
medewerkers van Gemeentewurk gestrooid. Dit
gebeurt na melding via het gemeentelijk gladheid
systeem.
Voetpaden
De bestrijding van gladheid op voetpaden blijft beperkt tot die bij openbare
gebouwen tijdens de normale werktijden. Wij wijzen er op dat dit niet
betekent dat altijd alles sneeuw- of ijsvrij kan zijn. U heeft daarin zelf als
bewoner ook een verantwoordelijkheid. Wij doen dan ook een dringend
beroep op alle bewoners om gladheid op voetpaden grenzend aan uw
perceel zelf schoon te maken.
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Voor gladheid en of sneeuwvrij houden van de trottoirs hebben bewoners
de beschikking over het zout uit de zoutbak. Dit zout is uitsluitend
bestemd voor het openbare trottoir en niet voor eigen gebruik..
Het is het vaak maar een kleine moeite om deze service te verlenen aan
de ouderen en minder validen, zodat ook zij gebruik kunnen blijven maken
van schoongemaakte trottoirs tijdens de winterperiode.
Rij voorzichtig
Ondanks alle zorg die uw dorpsgenoten, de gemeente en de provincie
besteden aan het voorkomen c.q. beperken van gladheid op de wegen
blijft het voor de weggebruiker van groot belang om de rijstijl en de
rijsnelheid aan te passen op de weersomstandigheden. Ook op gestrooide
wegen kan het voorkomen dat er toch nog gladde plekken zijn. Verder zal
men altijd alert moeten zijn op (plaatselijke) gladheid tijdens het opvriezen
van wegen.
Meer informatie
Voor informatie over de gladheidbestrijding kunt u terecht op de website
van de gemeente Dantumadiel www.dantumadiel.eu, dan wel de
gemeente Dongeradeel www.dongeradeel.nl. Voor meldingen van
gladheid kunt u tijdens werkdagen contact opnemen met de melddesk van
de gemeente Dantumadiel, telefoonnummer 0511-426270, of de
melddesk van Dongeradeel telefoonnummer 0519-298777.

Hallo lezers,
We gaan nog even terugkijken naar wat de peuters voor de
zomervakantie nog gedaan en beleefd hebben.
Voor moederdag maakten de peuters een mooie theepot. Een van de
peuters zei: “Ik mei net fertelle dat ik in theepot foar mem makke ha” en
vervolgens werd het wel mooi verstopt onder het bed.
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Begin juni kwam Jackie Gardenier weer voorlezen uit Tomke. Het
verhaal ging over een kikker dus gingen de oudste peuters zelf ook
maar eens een kikker in elkaar knutselen. Bij de jongste peuters kwam
Janet voorlezen, zij maakten een wesp. Alle peuters kregen een Tomke
boekje mee naar huis.
Voor vaderdag werd in het geheim een mooi oranje medaille gemaakt.
Deze konden de vaders dragen tijdens het voetballen. Helaas dit keer
van korte duur.
En op 26 juni was het zover. Alle peuters met de juffen en een aantal
ouders gingen op schoolreisje naar de kinderboerderij. Dit is altijd een
groot succes. Als een ouder of iemand anders nog een leuk uitje in de
buurt voor peuters weet geef het dan even door aan juf Afke of aan de
oudercommissie.
Voor de vakantie werd de schoolkrant uitgedeeld vol met leuke
verslagen en kleurplaten. Ook werd er afscheid genomen van stagiaire
juf Lise de Vries uit Niawier. Lise heeft sinds begin maart stage gelopen
en haar periode zit er weer op. Lise hartelijk dank voor je hulp en inzet
en heel veel succes met je opleiding.
Na de zomervakantie hebben de peuters weer wekelijks 2 boeken mee
naar huis gekregen, ook krijgt 1 van de peuters de logeerbeer mee naar
huis, die peuter mag over 1 van de boeken vertellen op de vertelstoel.
Inmiddels is Froukje Leijstra het team komen versterken. Froukje heeft
een kleine verstandelijke beperking, ze zal voornamelijk
ondersteunende taken uitvoeren. Tot nu toe heeft ze het hartstikke naar
haar zin bij de peuters.
En 4 okt. was het dierendag, er werden weer vele dieren geaaid en
bekeken. Zie foto’s op de site.
Op donderdag 11 okt ging de oudste groep eens in het bos kijken, daar
werden veel paddestoelen bekeken. En toen was het alweer tijd voor
een welverdiende herfstvakantie.Tot zover eerst weer de belevenissen
van de peuters.
Tot de volgende keer!
Kijk ook eens voor verslagen en foto’s van de peuters op de website
van de Bernejister. www.foekesjoerds-pcbodongeradeel.nl
Voor vragen e.d. kunt u/jullie altijd contact opnemen met Afke
Jongeling, haar telefoonnummer is 241918. Het bestuur bestaat uit
Alice
Klimstra
(penningmeester/voorzitter),
Maaike
Westra
(secretaresse), Pieter Leistra, Sjoukje van Driesum en Aletta Keegstra.
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15 september 2012: een feestdag voor velen!
Het is al weer een poosje geleden, maar nog geregeld worden wij als
Reünykommisje-2012 aan deze prachtige dag herinnerd. Een paar
weken geleden nog ontvingen wij deze brief:
“Geachte Reüniecommissie,
Inmiddels is het alweer een paar weken geleden dat wij in Oosternijkerk
waren voor de Reünie.
Alle indrukken van kijken ‘wie is dat?’, herken ik die of die, het vele
praten is weer rustig geworden in m’n hoofd (delbêde).
Tijd om iedereen te bedanken die dit allemaal tot stand hebben
gebracht, wat een werk, wat een geweldige twee dagen hebben jullie
ons gegeven.
En ik maar opscheppen tegen iedereen die het horen wil, uit wat een
geweldig dorp ik kom. Hoe een klein dorp (het is groter dan toen ik
vertrok in 1951) groot kan zijn!
Hartelijk dank voor deze geweldige dagen,
Appie Douma-Sijtsma, Renkum”
Deze brief is er één uit de vele brieven die we hebben gekregen, maar
ook vele mails kwamen binnen en leuke notities zijn gemaakt in ons
‘gastenboek’. Ze hebben ons duidelijk gemaakt dat iedereen
verschrikkelijk genoten heeft deze dag. Er was maar één minder
positieve reactie: ‘Jammer dat deze dag nu al voorbij is, kunnen we over
vijf jaar nog eens zo’n Reüny houden?”
Toen de Reünykommisje op die zaterdagochtend om half acht naar de
lucht keek, was onze eerste reactie: met het weer komt het goed, dan
gaat de rest ook wel lukken. En zo was het ook, vanaf de ontvangst van
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de eerste gasten, al kwart vóór negen begon het te lopen, zat de sfeer
er goed in; zo is het de hele dag gebleven.
Complimenten kregen we ook voor de prima verzorging van de innerlijke
mens, vooral ‘het drie-gangen-diner’ viel erg in de smaak, sommigen
schepten drie keer op! Bewondering was er voor de vlotte bediening: in
zo’n korte tijd 400 mensen aan een warme maaltijd helpen maakte
indruk. De Reünykommisje geeft deze complimenten graag door aan
Van Kammen Tenten en Catering en het bedienend personeel: het was
dik in orde!
Ook de activiteiten ’s middags werden goed bezocht. De filmzaal in De
Terp was vier keer afgeladen vol, de hal zat en stond vol met mensen
die de oude foto’s vanaf het scherm bekeken. De sfeer was geweldig en
er werd wat afgepraat en gelachen. De onthulling van het schilderij van
Reitse Bierma werd goed bezocht en direct daarna waren het vele
vingers die huizen aanwezen waar mensen geboren waren of waar ze
hadden gewoond.
De Foeke Sjoerds Skoalle, met zo’n 90 oude schoolfoto’s + de namen,
was op een gegeven moment zo overladen vol dat directeur Onno
Bouma maar om de school heen liep, de gang was geen doorkomen
aan!
Ook de kerken, de motoren van Geert Cuperus, de schilderijen van
Kees Schweigman, de streetdansers en de oude en nieuwe leden van
drumband U.D.I. hadden niet over belangstelling te klagen. De Jan
Plezier had in het begin weinig klandizie, maar in de loop van de middag
werd dat beter; er werd zelfs een tochtje via Bollingawier naar het einde
van Berghuizen gemaakt. In de tent gaf U.D.I. nog een fleurig concert
voordat aan de warme maaltijd kon worden begonnen.
Na het afscheid van de (meeste) reünisten, waarbij de Reünykommisje
nog even in het zonnetje werd gezet, begon het avondprogramma met
muziek van Sunshine. Opnieuw raakte de tent mooi vol en tot in de late
uurtjes werd er feest gevierd, waarbij het opviel dat er bijna alleen (oud-)
Oosternijkerkers aanwezig waren. Zo was het weer gezellig.
Daarna was het opruimen geblazen en stoelen klaarzetten voor de
tentdienst van de volgende dag. Ook toen was de tent mooi vol, de 300
klaargezette stoelen waren niet genoeg!
Om eerlijk te zijn heeft de Reünykommisje wel een beetje ‘in de piepzak’
gezeten, of het allemaal wel goed zou komen, zeker ook financieel zag
het er op een gegeven moment niet zo best uit. Door de medewerking
van Van Kammen, een goed geslaagde sponsoractie (alle sponsoren
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geweldig bedankt!) en veel betalend publiek op de zaterdagavond
springt de Reünykommisje er gelukkig ook financieel behoorlijk uit.
Het is moeilijk om iedereen apart te bedanken, zoals de voorzitter tijdens
de afsluiting al opmerkte, je vergeet gemakkelijk iemand. Daarom een
hartelijke dank aan allen die op wat voor wijze ook hebben meegewerkt
om deze Reüny-2012 tot zo’n groot succes te maken. Een kleine
uitzondering waag ik te maken voor de leden van Dorpsbelang, die
belangeloos, vooraf en verder de hele dag, hebben bijgesprongen waar
maar nodig was: onze hartelijke dank!

Maaltijd thuis project
_____________________________________________

Informatie brief voor alle inwoners,
In deze brief willen we u bekent maken met het maaltijd thuis project
van zorggroep pasana.
Wat is maaltijd thuis:
Maaltijd thuis is de naam van de uitbrengmaaltijdservice van zorggroep
Pasana. Dit wordt in uw regio verzorgd door de keukens van De Spiker
in Ternaard en De Skule in Metslawier. Maaltijd thuis levert 7 dagen
in de week warme maaltijden aan huis tussen 11.30 en 12.30. Deze
warme maaltijden zijn direct na bezorging klaar om gegeten te worden.
Er zijn dus geen verdere handelingen meer nodig, u kunt direct aan
tafel.
Voor wie is het bedoeld:
Maaltijd thuis is bedoeld voor alle inwoners van Ternaard,Metslawier en
omstreken die niet in staat zijn om te koken of gewoon geen zin hebben
om te koken. Wij leveren altijd een warme maaltijd die voldoet aan de
gestelde HACCP normen en voedselveiligheid eisen. Of u nu iedere
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dag of éénmaal in de week een maaltijd wilt alles is bij ons mogelijk u
houdt zelf de regie in handen.
Keuze maaltijd via bestelformulier
Elke dag is er keuze (componentenkeuze) uit verschillende
maaltijdcomponenten die u zelf uit mag kiezen.
Onze afnemers (klanten) krijgen iedere week een bestelformulier
thuisbezorgt waarop u voor de volgende week aan kunt geven wat voor
maaltijden u wilt hebben en op welke dagen u dit wilt. Deze lijsten
neemt de chauffeur weer mee en worden op de locaties verwerkt.
Bestellen:
De bestellingen kunnen worden doorgegeven via het bestelformulier
wat u ontvangt en wijzigingen kunnen dagelijks voor 9.30 door gegeven
worden.
De keukens:
De maaltijden worden bereid door de keuken van de “De Spiker”. Het
personeel staat garant voor maaltijden van goede kwaliteit en kunnen
ingaan op uw dieetwensen.
De bezorging:
De maaltijden worden in warmhoudcassettes bij u thuisbezorgd, dit
gebeurd tussen 11.30-12.30 door vrijwilligers van het UVV. Zij
overhandigen u een volle cassette en nemen de lege weer mee terug.
Betaling:
Als u klant wordt dan ontvangt u een incassoformulier van ons en wordt
eens per maand het bedrag voor de maaltijden afgeschreven, tevens
krijgt u een nota thuis gestuurd met een overzicht.
Voor meer info/prijzen en bestellingen
De spiker
De skule
Nesserweg 2
Stationsweg 12
9145 CG Ternaard
9123 JZ Metslawier
0519-574100
0519-244502
Mail: keukenspiker@pasana.nl
Mail: keukenskule@pasana.nl
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Hoe is it no mei ......
_________________________________________________________
We binne nei Fimme en Fokje de Vries west. Sy ha kafè it Hoekje hân
tusken 1980 en 1990. Sels ha se der oant 1985 yn stien. No it moat
sein wurde, se kinne de minsken yn Nijtsjerk better as ik, dus se ha in
protte kontakten hân. Dat heart ek by it runnen fan in kafé fansels.

Fimme en Fokje hawwe nei dat se út ús doarp gien binne in bar dancing
en in snackbar hân yn St. Nyk [nicolaasga]. It kafe yn Nijtsjerk hienen
se doe ferhiert. Der binne doe minsken, Teade Weidenaar en Albert
Kingma, nei st. Nyk west om te sjen wat wij der dienen en wêrom we
fuort gienen, want se woenen us eins wol yn Nijtsjerk halde.
We hienen it hûs al ferbouwd en Fokje wie doe ek wer yn ferwachting,
we hiene op ‘t lest net genoch slieperij en doe ha we it ferboud. Jan van
Assen wie doe de timmerman bij ús. Dan bepraten we moarns alles wat
der gebeure moast en dan earst even sitte mei in bakje.. want we
moasten inoar net yn ‘t paad rinne. En doe wiene sy oan it stukadoorjen
en wij rounen der ûndertroch mei de pannen mei utsmiters yn de hân.
En doe krigen we kontrôle.. mar se ha der niks fan sein..
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Letter siet Fimme yn it begraffeniswêzen en Fokje wurket no noch altyd
by de gemeente Snits wêr’t se no ek wenje. Se ha fjouwer bern krige.
Rudy is kompjoeterman, Pieter wurket bij poeisz op de ôfdieling P&O
en is heit fan 2 dochters, (dat koenen wij al net foarinoar krije). Robert is
kok, doe’t Willem Postmus en ik der wiene, wie Robert krekt op de
tillevysje te sjen. En Marinus wurket by de Rabobank. Se dogge
allegear ferskillend wurk mar se binne allegear teplak. 1 is trouwt en 2
hokke (it binne krekt skiep). De bern wenje ek mei hun famyljes yn Snits
en dat is hiel gesellich.
Fimme is no 68 jier en moat trije kear yn de wike nei it sikehûs te
spielen y.f.m. diabetes mar it bliuwt in fleurich man. Se ha lesten noch
nei Kanada west op fekânsje no dat seit genoch. Fokje is 59 en noch sa
fit as wat.

Rudie, Robert, Fimme, Gonny ( vrouw van Pieter), Pieter, Fokje,
Marinus, Marion ( vriendin van Marinus ).
Nijtsjerk founen se in gesellich plak en de minsken pasten ek goed op
mekoar as der bygelyks problemen wienen. Yn it kafe wie it ek noflik
mei de gasten, noait ruzje en in soad wille.
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Op it sportfjild wie it al sa moai. Dêr hienen we in houten hokje. Mei it
keatsen ferkochten we dêr patat, frikandellen en bier, frisdrank foar de
bern, hearlik. No, in grutte heineken sticker derop en sa stiene je op it
fuotbalfjild, dat gie harstikke best. En dat gie om en om, Sjoerd en Geke
dienen dat ek, dy hienen letter in auto/tent.
En datselfde hokje hat noch 20 jier by ús yn de tún stien. Kees Seepma
hat it noch mei oerbrocht. De bern koene der moai yn boartsje.
De mens is een wens steek er een breinaald in en weg is de mens.
(Sjoerd Blom)
Us bern giene ek altyd nei âlde beppe Blom, en dêr learden se bidden,
en letter mei juf Jannie dan giene wij ek mei nei tsjerke.
Wat is it leukste fan Nijtsjerk?
Se ha altyd mei nocht en in soad ‘plesier’ oan Nijtsjerk tocht. Fimme
fertelt: Ik moat alle dagen prikke foar myn diabetes en sju dan goai ik
hjir de nillen yn. En dat wie dus in jiskebak fan it kafee. Dus alle dagen
tinke we noch oan Nijtsjerk.
Fokje: Alles wie leuk mar ik foun it machtich moai om de jonges dy
sneontemiddeis altyd kwamen fuort te bringen nei Dokkum. Dan wiest
somtiden noch mar krekt werom en dan rugelen de earsten der al wer
yn. Heel gesellich.
Dat gie sa: We hienen in karke efter de auto en dan brochten we de
jeugd sneons wol nei de Zambezi bar yn dokkum. Wol mei 15 man
tagelyk op inoar pakt yn dat karke, Beregesellich, dat koe doe noch..
Dan mei de ferbouwing , foarhinne wie it in sliterij en de flier der sakken
we trochhinne. En doe hiene we in hiel soad pún. En dat moasten we
ek kwyt. Holwerda kaam toendertiid om de jiskefetten te leegjen. Wij
hienen dy mannen bij ús op it platdak want dêr lei ek allegear pún. Dy
mannen wienen oan it skeppen yn de auto op it plat dak en dan krigen
se bij ús gratis iten en in berehap. En de mannen iten goed en Andrys
Wybenga siet dêr nei te sjen. “Hoe kin se ‘t frette” sei er, dy ‘babystront’
Man, jo moatte earst mar ris in oarloch meimakke ha. Mar ja Andrys
Wybenga hie wol twa meimakke no..!
En Simon Mol, hij naam in berehap mei foar syn frou en hij wie utstapt
en de berehap wie fuort. Hij koe ‘m nergens fine. No de oare deis mar
wer sjen en doe wie er yn it sydfakje glide en stjonke!
En Scheepstra, skilder fan Nijewier hie in auto kocht bij S. Mol. Hij sei:
Fimme no ist wat, hast do ek in strik om de auto hinne, want dan kin
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Johannes dy auto moai oan syn frou jaan mei in strik deromhinne.
Fimme: “Moast even nei Willem Sonnema, dy wurket op in kraan, dy
koe wol strikke”. Willem hat ‘m helemaal oer de hege beammen setten,
de krante en alles wie der bij, yn de achtertún fan Johannes. (letter ha
se ‘m der ek wol wer weihelle hjer..)
Dat bin moaie oantinkens.
Leste fraach: wolle jim ek wer werom nei Nijtsjerk?
As we der komme dan herkenne de minsken ús altyd en we tinke mei
nocht oan Nijtsjerk werom. Mar der wer wenje, nee, we ha al ús bern
hjir ek hin. Mei de begraffenissen fan in pear bekenden komme we
noch. En we misse Nijtsjerk ek wol en de minsken wiene ús goed
gesind, mar we wenje hjir no mei nocht yn Snits.
Sytze

Wat stemt Oosternijkerk?
_____________________________________________
lijst

partij

aantal stemmen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
16
20

VVD
PVDA
PVV
CDA
SP
D66
GROENLINKS
CU
SGP
P.v.DIEREN
DPK
50+
P.vd.TOEKOMST
TOTAAL

105
103
35
124
46
35
4
39
1
3
1
1
2
499

RUIM 72%
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25 Jier Lyn
yn de
Doarpsskille
Dûmny sjocht werom
nei:
“HET LOKAAL”… in de
jaren 1964 – 1969!
Het lokaal van de hervormde gemeente te Oosternijkerk
bestond en bestaat nog steeds uit de “hoofdruimte”,
een kleinere ruimte, de keuken en de hal, waar de
jassen konden worden opgehangen en de lompen worden
neergezet, wat veelal zó gebeurde, dat je bij het
binnenkomen moest oppassen niet over de eerste de
beste paar klompen te “stroffeljen”…
Zodra je hetzij van binnen hetzij van buiten de
keuken binnenging, kwam de petroleumlucht je
tegemoet. Gas was er in 1964 nog niet zodat het een
en ander op petroleumstelletjes werd gedaan. Eerst in
1968 met de komst van het aardgas in Noord-Oost
Friesland werd dat anders. Dat hield onder meer ook
in dat de grote oliekachel in de “hoofdruimte” – die
voor een enorme warmteontwikkeling kon zorgen –
uiteindelijk moest wijken.
Mannensoos…
Deze grootste ruimte van het lokaal werd vrij
intensief gebruikt. Wekelijks was er tweemaal soos.
Dat betekende toen echter een soos die alleen maar
bestemd was voor mannen, van wie meerderen met
enthousiasme het ringspel beoefenden – vrouwen zouden
geen behoefte aan een soos hebben gehad… Zij zouden
het nog te druk hebben met de werkzaamheden thuis. Of
ze dat zelf zeiden of dat de mannen dat beweerden,
vertelt het verhaal niet…!
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De enige dames die zich steevast tussen de bejaarde
mannen van het dorp in het lokaal ophielden, waren de
dames De Vries, die voor koffie en koek zorgden.
Behalve de oudste bewoners van het dorp kwamen op een
gegeven moment ook de jongsten daarheen, hoewel nog
niet “op eigen benen”. Het lokaal diende namelijk ook
als zuigelingenbureau!
Tsjerkerieds-sigaren…
Minstens elf keer per jaar vergaderde in het lokaal
de kerkeraad van de hervormde gemeente. Voor die
gelegenheid werd de grote ruimte “teruggebracht” tot
een kleinere ruimte. De temperatuur naderde in die
tijd, dat de kachel moest branden, niet zelden tot
het “kookpunt”. Daarbij kwam nog, dat binnen de
kortstmogelijke tijd je de rook binnen die ruimte kon
snijden. Welhaast iedereen had daarin zijn aandeel –
óók de voorzitter van de vergadering. De doos sigaren
meestal het merk Agio – werd doorgaans tot de laatste
sigaar geledigd. De kerkeraad bestond in die dagen
nog volledig uit mannen. Veelal was dat een minimum
aantal van drie ouderlingen, drie diakenen en de
predikant. De kerkvoogdij, die niet “aangepast” was –
en nog steeds niet! – maakte geen deel uit van de
kerkeraad.
Als ik na zo’n vergadering thuis kwam, rook mijn pak
“een uur in de wind”, want de afstand tussen het
lokaal en de pastorie was te kort om die rook kwijt
te raken. Als de weersomstandigheden het toelieten,
hing mijn vrouw het pak buiten in de verwachting, dat
na enige uren de sigarenrook eruit verdwenen zou
zijn…
Lêste Ear…
Het lokaal fungeerde menigmaal ook als
“uitvaartcentrum” – om een moderne uitdrukking te
gebruiken. Voordat de begrafenis plaatsvond rond de
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hervormde kerk midden in het dorp, werd in het lokaal
een “rouwdienst” gehouden.
Slechts een enkele keer was er sprake van een echte
rouwdienst in de kerk. In het lokaal werd in
tegenwoordigheid van de familie van de overledene,
van vrienden, bekenden en buren uit de bijbel
gelezen, een woord ter gedachtenis gesproken bij het
licht van het evangelie en gebeden. Daarna werd door
de begrafenisbedienaar gevraagd of de familie
afscheid wilde nemen en als de kist was gesloten werd
deze buiten het lokaal op de wagen gezet door een
aantal mannen van “De Laatste Eer” en werd de korte
afstand tussen lokaal en kerkhof lopend achter de
baar afgelegd.
Na de begrafenis keerde de familie met een aantal
andere begrafenisgangers naar het lokaal terug waar
koffie werd gedronken en de traditionele
“begrafeniskrakelingen” werd gegeten. Ruim een uur
later ging iedereen dan weer “zijns of haars weegs”.
Fraachleare…
De bovengenoemde kleine ruimte van het lokaal werd
van “dank- tot bidstond” gebruikt als catechesatielokaal. Het geven van catechese aan de jongste groep
zal voor menige predikant geen onverdeeld genoegen
geweest zijn. De meeste jongeren maakten tijdens het
catechesatie-uur niet de indruk, dat zij gekomen
waren om wat op te steken, maar daarin zullen zij
zich niet onderscheiden hebben van generaties vóór
hen…
Al met al heeft “HET LOKAAL” in de genoemde jaren een
belangrijke rol gespeeld in de hervormde gemeente en
in het dorp; dat doet het wellicht voor een deel nòg!
DS. C. SCHILDER – hervormd predikant in Oosternijkerk
van: 12 april 1964 tot 13 april 1969
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knutselprogramma 2012/2013
DATUM

AKTIVITEIT

TIJD

GROEP

(herfstvak.)
Maandag
22-okt

speurtocht

14.15

1 t/m 6

Maandag

12 nov.

sint maarten
18.30
met prijsjes voor de mooiste lampion

Woensdag

21-nov

knutsel

14.00-15.30

5,6,7,8

Vrijdag

23-nov

Sinterklaas knutsel
schoen verven
Sinterklaasknutsel
schoen verven
kijkdoos maken

14.00-15.00

1,2.

15.30-16.30

3,4.

13.30-14.30

1,2.

kijkdoos maken

14.45-15.45

3,4.

zeepketting maken

13.30-15.00

5,6,7,8

(voorj.vak)
Woensdag 20 20
febr.
febr.

bingo

13.30-15.00

6,7,8

Donderdag 21 21
febr.
febr.

plaatjesbingo

13.30-15.00

1A

plaatjesbingo

15.15-16.45

2,3.

plaatjesbingo

13.30-15.00

1B

(kerstvak)
Donderdag 27 dec

Vrijdag

Vrijdag

28 dec.

22 febr.

bingo

15.15-16.45

4,5.

(goede vrijdag)
Vrijdag
29 mrt.

paasei zoeken

14.00

1 t/m 8

Woensdag

24 apr.

lenteknutsel

13.00-14.30

3,4.

26-apr

lenteknutsel

13.30-14.30

1B ,2

lenteknutsel

14.45-15.45

1A

lenteknutsel

15.45-17.00

5 t/m 8

Afsluiting

15.30

1 t/m 8

Vrijdag

Vrijdag

31 mei.

Tot ziens in het 't Terpke, Joke Hoekstra
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BIB - Faber Bloementransport

Bedrijf
in
_____________________________________________
Beeld
Faber Bloementransport bouwt een nieuw kantoor in Eelde op het
terrein van Flora-Holland. Voor mij een reden om de historie van Faber
bloementransport te belichten, hierbij wil ik Theun Faber nog bedanken
voor de enthousiaste medewerking.
Vanaf de beginjaren ’60 hadden Theunis en Janny Faber een
bloemenkwekerij aan De Lyts Ein. In het begin teelden zij daar groente,
daarnaast hadden ze de bollenteelt. Aan het eind van de jaren ’60
kwam de bloementeelt erbij, deze bloemen werden door hen naar de
veiling in Leeuwarden gebracht.

Luchtfoto van de kassen op De Lyts Ein
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Vanaf 1972 ging Theunis Faber het verderop zoeken, een deel van de
bloemen werd door Theunis vervoerd naar de bloemenveiling in
Rijnsburg. Door enthousiaste reacties van collega kwekers uit de buurt,
ging Theunis ook producten vervoeren voor collega tuinders. Faber
bloementransport was geboren.
Eind jaren ’70 raakte Nederland in een crisis, Theunis en Janny
moesten noodgedwongen stoppen met de kwekerij. Het transport van
bloemen werd voortgezet, en werd door Theunis gecombineerd met
een baan bij de melkweg.
Begin ’90 begon het transport echt te groeien en kwam Jan Wybren, als
chauffeur, Faber bloementransport versterken. Rond 1996 kwam ook
Theun Faber het team versterken en werd samen met Theunis en
Janny het bedrijf verder ontwikkeld. Rond die tijd veranderden de
transportstromen en werd er gezocht naar een optimale
bezettingsgraad van de vrachtauto’s.
Binnen de sierteelt realiseerde men zich dat er samenwerkingsvormen
nodig waren. Dit resulteerde eind jaren ’90 in de eerste fusie van 2
veilingen; Rijnsburg en Eelde. In samenwerking met de veiling begon
Faber bloementransport een pendeldienst tussen deze 2 veilingen,
daarna was er sprake van een explosieve groei. Het team van
enthousiaste medewerkers groeide dan ook elk jaar.

De LZV die in 2004 het wagenpark kwam versterken.
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Door
schaalvergroting werd
er gezocht naar
efficiëntere
transportmogelijkheden. In 2004 werd daarom de LZV aangeschaft,
dertig procent meer lading mee, tegen nagenoeg dezelfde kosten.
Een LZV (Langere en Zwaardere Vrachtautocombinatie) mag maximaal
25.25 mtr. lang zijn, een gewone vrachtauto mag maximaal 18.75 mtr.
lang zijn.
Niet alleen met grotere vrachtwagencombinaties werd geprobeerd om
de efficiëntie te verhogen. Ook in het automatiseringstraject werd een
inhaalslag gemaakt, Met behulp van het TMS (Transport Management
System), worden de ritten geoptimaliseerd. TMS is een software
systeem dat helpt bij het berekenen van de optimale routes en die
bovendien de registratie en de uitvoering van de transportplanning
ondersteunt.
Naast het TMS pakket wordt er sinds 2011 gewerkt met
boardcomputers, de communicatie gaat sindsdien niet meer telefonisch,
maar via de boardcomputer. Faber bloementransport weet d.m.v. van
deze techniek exact waar de vrachtauto’s zich op enig moment
bevinden.

In 2010 werd de nieuwe huisstijl ontworpen.
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Ondanks
al
deze
ondersteunende
kostenbesparende
hulpmiddelen wordt steeds meer
duidelijk dat er zeer veel
inefficiënte kilometers worden
gemaakt, omdat het meeste
werk zich verplaatst heeft naar
de andere kant van de A7 en
Noord Duitsland.
De medewerkers zijn daarom
vanaf mei 2011 gestationeerd
op Eelde. De bedoeling is dat
eind 2012 de nieuwbouw in
Eelde wordt opgeleverd. Begin
volgend
jaar
verhuist
de
planning en vanaf 1 februari
2013 ligt de oplossing voor
sierteeltlogistiek dus in Eelde.
Nieuwbouwwerkzaamheden in Eelde.
Natuurlijk had ik nog even 10 extra vragen voor Theun:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Favoriete vakantiebestemming
Droomvakantie
Mooiste plekje in Oosternijkerk
Lelijkste plekje in Oosternijkerk
Favoriete maaltijd
Favoriete muziek
Favoriete lectuur

8. Favoriete boek / schrijver

9. Favoriete film
10. Beste live act

- Turkije
- Nieuw Zeeland
- Griene Wei 50
- Geen
- Mexicaans
- 3 J’s
- TLN ( Transport Logistiek
Nederland )
- Stephen Covey – De zeven
eigenschappen van effectief
leiderschap
- Top Gun
- Robbie Williams
PJH
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Knutselclub

Hallo kinderen,
Inmiddels is het knutselseizoen weer begonnen. In de herfstvakantie
hielden we een speurtocht. Er werden 3 groepen gemaakt. Deze
hadden elk weer een andere route door het dorp. De kinderen moesten
de pijlen volgen en naar letters speuren. Die vormden uiteindelijk weer
een woord. De 3 verschillende woorden waren;
START
KNUTSEL
SEIZOEN
Na afloop was er voor iedereen ranja en wat lekkers. Door het mooie
weer was de speurtocht weer een leuk begin van het knutselseizoen.
Op maandag 12 november was het Sint-Maarten. De kinderen konden
hun zelf gemaakte lampion inleveren in het jeugdhonk, waarbij ze een
kadobon konden winnen, die weer te besteden was bij Piet de Boer.
De Prijswinnaars;
peuters,gr.1,2;
gr.3,4,5;
gr.6,7,8;

Thijs Velkers
Anna Wytske Holwerda
Cornelis Elzinga

Foto`s hiervan zijn te zien op de site www.oosternijkerk.com. `s Avonds
waren er heel veel ouders met kinderen die, onder begeleiding van de
muziek, door het dorp trokken. Na afloop konden ze een zakje snoep
ophalen, om thuis lekker op te smikkelen.
Vrijdag 23 november gaan we èchte schoenen verven voor Sinterklaas
Deze schoenen kan Sinterklaas dan allemaal bewonderen wanneer hij
bij ons in het dorp is.
groetjes van de knutselclub
Meta,Joke,Christina en Jetty
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Dagboek uit de oorlog- deel 3

De redactie heeft van Doede Jongeling, zoon van Geert Jongeling en Jantje
Jongeling-Rispens het dagboek gekregen dat zijn vader bijgehouden heeft
in de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog (8 maart 1944 tot en met
16 april 1945). Zijn ouders zijn geboren en getogen in Oosternijkerk en in
1953 verhuist naar Metslawier. Doede Jongeling, woont in Metslawier en
heeft zijn vaders dagboek overgezet in "word". Dit is het 3e deel uit de
serie
Donderdag 1 maart 1945:
In de krant staat dat alle staten van Zuid-Amerika, Duitsland en
Japan de oorlog verklaard hebben. Even later ook Egypte en Syrië.
Anne S. Wiersma neemt zijn intrek in het huis van L. Zwart. Deze is
verhuisd naar een rusthuis in Kollum.
Vrijdag 2 maart 1945:
Vanmorgen komen 5 Duitsers van Oostmahorn in het dorp. Zij
rijden eerst naar Jac. G. Elzinga en onderzoeken daar alles. Het
doel moet een radiotoestel geweest zijn. Ze vinden daar echter
niets. Hiervandaan gaan zij naar zijn broer Lieuwe G. Elzinga met
dezelfde boodschap. Ze doorzoeken het huis, maar vinden hier ook
niets. Nadat zij nog bij de Hervormde Pastorie zijn aangeweest
gaan zij naar de garage bij het huis van D. Tilkema. Hier laden ze 2
wagens vol hooi. Deze worden door een voerman met een paard
weggehaald. Hierna vertrekken ook de Duitsers.
Maart 1945:
Ook in Metslawier komen Duitse soldaten. De scholen zijn
gevorderd in een aantal huizen. Hun aantal wordt gesteld op ca.
500 man. Heel Metslawier is in wanorde, want de één moet bij de
ander intrekken. Een dag later komen er onverwacht hier in ons
dorp ook enkele Duitsers. Zij vorderen een paar fietsen van o.a. één
van Brand Holwerda. Met een gevorderd paard en wagen +
voorman, gaan ze bij alle huizen langs en vragen potten, pannen en
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emmers enz. Zelf hebben ze zeker niet veel meer. Ook worden bij
verschillende slagers in de omgeving stookpotten gevorderd. De
soldaten beginnen om Metslawier heen te graven, en beginnen te
oefenen. Ook komen er hier marcherende troepen door het dorp, op
naar de Nessemer brug, waar ze in de greiden beginnen te
oefenen. Als ze door het dorp marcheren zingen ze hun Duitse
soldatenliederen. Het mogen dan Duitsers zijn, hun zingen klinkt
prachtig tussen de huizen. Met de kort gebeten woorden is het echt
militair.
Zaterdag 31 maart 1945;
Duitse officieren komen in het dorp. Al vlug gaat het bericht door het
dorp, dat ons dorp ook Duitsers moet opbergen. De Christelijke
School moet ontruimd worden. Op wagens worden de
schoolbanken en boeken enz. uit de school gebracht. Ook de
Hervormde pastorie moet ontruimd worden. Vloerbedekking en
gordijnen enz. moeten echter blijven liggen en hangen. ‘s Avonds
komt er een wagen vol met Duitsers en bagage. Deze nemen hun
intrek in de school. De officieren krijgen hun thuis in de Hervormde
Pastorie.Alles wordt gereed gemaakt voor de anderen die nog
moeten komen.
Zondag 1 april 1945 (Pasen):
‘s Zondagsmorgens om ca. 8 uur komt een ploeg Duitse soldaten
van ca. 100 man marcherend en zingend het dorp binnen. Deze
moeten allemaal onderdak in de school hebben. Enkele wagens
rijden achter de troep aan, beladen met ransels en verdere bagage.
Ze treden aan op het plein bij de school en worden daar
toegesproken door een officier die uit de Hervormde pastorie is
gekomen. Hierna gaan ze de school binnen en worden de wagens
afgeladen. Deze kunnen hierna weer vertrekken. Als we om een uur
of elf uit de kerk komen, fietsen de officieren uit de Hervormde
Pastorie door het dorp, en bezien enkele huizen. Eerst bij M.
Meinsma, hier vorderen ze een paar vertrekken achterin het huis
(brandstofhokken). Verder gaan ze naar Wessel Rozendal, Romke
Boelens en Fokke Noordenbos. Na praten, en het huis bezien,
waarbij Anne Wiersma als tolk dienst doet, worden Romke Boelens
en Fokke Noordenbos aangezegd dat ze vanavond om 5 uur het
huis moeten ontruimd hebben. Na het eten om 12 uur, hebben we
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met elkaar het huis van R. Boelens leeg gesjouwd terwijl Jac.
Noordenbos van Berghuizen komt met paard en wagen, om het huis
van zijn vader leeg te halen. Fokke Noordenbos en zijn vrouw gaan
ook mee naar Berghuizen. Romke Boelens en zijn vrouw blijven bij
Dirk S. Postma terwijl de kinderen hier en daar in het dorp onderdak
krijgen. Om even voor 5 uur komen de soldaten aan, die in deze
huizen moeten. Even daarna begint het geloop door het dorp om
melk enz. Een uur voor spertijd beginnen 2 soldaten te wachtlopen,
met het geweer in de hand. Om 8 uur (sluitingstijd) is er niet een
mens meer op straat.
De meeste van deze soldaten krijgen zeker niet al te veel te eten,
want ze vragen allemaal om brood enz. Sommigen willen hun lange
jassen wel verruilen voor 2 broden. s' Morgensvroeg houden ze
appél. De troepen uit de school, op het schoolplein. Die uit de
huizen van Fokken Noordenbos en Rome Boelens komen bij elkaar
op het hoekje groeide bij Dirk Postma, vlak voor onze ramen
‘s Morgens worden we wakker van het geschreeuw en
gecommandeer van de officieren. Verder houden ze hier en daar
oefening en trekken ze zingende door het dorp.
Woensdag 4 april 1945:
Er gaan geruchten, dat er vanmiddag Duitsers gaan vertrekken. Al
spoedig blijkt dit waar te zijn. Boeren krijgen boodschap dat ze met
paard en wagen op het schoolplein moeten komen. Ze moeten eten
voor zichzelf meenemen. Om een uur of elf treden alle soldaten die
vertrekken (dit zijn allen uit de school en ca. 15 bij Romke Boelens
weg) aan op het plein met de volle uitrusting op de rug. Ze worden
grondig geinspecteerd. Dan gaan ze weer in de school om te eten,
en ‘s middags wordt de zaak op de wagens geladen. De soldaten
treden aan en marcheren zingend weg, de weg naar Metslawier op.
De wagens rijden er achter aan met de bagage. Ongeveer bij J.
Beetsma brommen de Engelse vliegtuigen in de lucht. Met het oog
op het beschieten van de troep, gaan ze allemaal uit elkaar en
trekken ze één voor één achter elkaar de berm langs, verder 50
meter van elkaar verwijderd, volgen de wagens.
Donderdag 5 april 1945:
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Nu wordt vernomen dat de mannen met de paard en wagens in
Veenwouden zitten, waar alles in de trein geladen moet worden. De
meeste mensen die thuis zijn, zijn ongerust, want het gevaar voor
beschietingen is groot, en altijd is het gevaar er dat de mannen
verder gestuurd worden met de wagens.
Op de middag komt er bericht dat ze vermoedelijk vanavond of
vannacht thuis komen, omdat ze de wagens om half acht kunnen
lossen. Ook komt nu het bericht dat de andere Duitsers, die nog
overgebleven zijn, zullen vertrekken. Het hele dorp raakt dus weer
leeg. De soldaten die bij Romke Boelens en Fokke Noordenbos weg
marcheren naar de Hervormde pastorie, worden daar bij elkaar
opgesteld en marcheren dan weg, denkelijk naar Metslawier. Enkele
wagens volgen met de bagage. Over deze voerlui zit men zoveel
niet in als die van gisteren, want deze rit gaat naar Metslawier. Ze
kunnen dan vanavond weer terug zijn. Vanavond om acht uur als
we in’t donker in de kamer zitten, horen we geratel van wagens. Alle
wagens komen terug. Hier en daar hoort men het blijde geroep van
mensen. Allen zijn blij dat ze weer terug zijn. De onzekerheid is
weer uit de weg.
Vrijdag 6 april 1945:
Geboren Hiltje, dochter van Yme Holwerda en Hiltje HolwerdaHoogstra
zondag 8 april 1945:
Hiltje Holwerda gedoopt.
Tevens voorbereiding voor het Heilig Avondmaal en het afleggen
van belijdenis door de volgende personen (alfabetisch)
Piet Buwalda, Simon Hoekstra, Ype Jac. Heeringa, Klaas Haayema
(uit Leeuwarden) Siemen Heeringa (uit Metslawier) Aetze de Jong,
Anna Nieuwland, Renske Rispens, Trijntje Swart, Wessel de Vries,
Maaike Wiersma-Faber en Aaltje Zwart.
Dinsdag 10 april 1945:
De gehele dag horen we in de verte vliegtuig gebrom en schieten
met mitrailleurs. Vermoedelijk op de Groningerstraatweg op de
troepentransporten. Er komt hier bericht in ’t dorp, dat de brug
achter Ee op het Steenvak de vorige nacht helemaal kapot gemaakt
is. Er wordt gedreigd dat er mensen voor dood geschoten zullen
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worden. Het wordt beschouwd als sabotage. Dit zal het dan ook wel
degelijk zijn.
Woensdag 11 april 1945:
Om een uur of tien rijden er 4 Duitsers in het dorp en kijken bij alle
huizen op. Ten slotte rijden ze naar de Hervormde pastorie. Al
spoedig horen we, dat er weer Duitse soldaten komen. De pastorie
wordt gevorderd en bovendien nog het Hervormde lokaal. Als we er
heen gaan om er nog wat meubels uit te sjouwen worden we met
scheldwoorden weggestuurd. Op de middag komen er wagens met
bagage en soldaten, ook veel op fietsen. De meeste zijn beter
bewapend dan de vorige troepen. De pastorie en het lokaal worden
bezet, terwijl ook de
garage van Douwe Tilkema aan de
Bollingwiersterweg en het huis van Pieter D. Tilkema er naast vol
gezet worden. Het gehele dorp is weer vol en onrustig.
12 april 1945:
De gehele nacht lopen er duisters door het dorp. Ze letter er echter
niet zoveel op dat de mensen na spertijd wel in huis zijn. Dit is wel
gemakkelijk.
Vanmorgen trekt er een troep op uit die om het dorp heen en in het
land en in de greiden grote gaten graven. Het lijkt er veel op, dat ze
het hele dorp in staat van verdediging willen brengen. Het lijkt
tenminste erg onrustig. Onrustig zijn de Duitsers zelf trouwens ook.
De gehele dag en ook de gehele avond lopen ze om en schreeuwen
ze door het gehele dorp.
Als we ‘s avonds om een uur of tien op bed liggen, horen we ineens
bij Dirk Postma op de ramen slaan. Ook wordt er Duits gesproken.
We zijn allen benieuwd wat die lui nu weer voor boodschap hebben.
Als Dirk uit bed komt horen we algauw hoe het in elkaar zit. De
Duitse soldaten gaan weer vertrekken. Dit verklaart meteen ook de
onrustigheid van al die mannen de gehele dag en ‘s avonds. Het is
echter een hele opluchting voor ‘t dorp, dat ze weer ophoepelen.
Minder mooi is het echter voor de voerlui, die weer mee moeten om
ze weg te brengen.
Dit waren: Dirk Postma, Marten Rispens, Anne de Boer, Wybren
Visser (arbeider bij J. Beetsma), Jan Torensma (arbeider bij D.
Sipma) en Harm Sj. Dijkstra. Waar ze heen moeten weet niemand.
De familie van deze mensen zit dus alweer in ongerustheid.
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In foto út it argyf - 25

Ald Each 1, ongeveer 1955
Op 28 februari 1910 keurde B&W van Oostdongeradeel de tekening
goed die Anne Ypes Jousma, timmerman aan De Lyts Ein, gemaakt had
van een stelpboerderijtje dat hij wilde bouwen voor de heer Fokke
Meinsma. Dit boerderijtje zou komen te staan aan de weg van ‘Nijkerk
naar Bollingawier’.
Honderd jaar later is er veel veranderd aan de door Jousma gebouwde
boerderij. Zo werd er in 1934 een ‘lyts hûs’ bijgebouwd door timmerman
Theunis Aukes Faber, zoals op deze foto uit ongeveer 1955 te zien is.
Ook aan dat lyts hûs is weer veel veranderd door de verschillende
bewoners:
1910-1945 Fokke Meinsma, daarna Pope Meinsma en nog eens Fokke
Meinsma, drie generaties Meinsma, van beroep gardeniers. In 1973 was
het een recreatiewoning, ‘bewoond’ door de Duitse familie Petzold. Deze
heeft er veel aan verbouwd. Sinds 1987 woont de familie Eelkema er.
De foto geeft een aantal prachtige details weer. Zo staan er twee
melkbussen aan de weg te wachten op de melkrijder, of heeft hij ze juist
weer teruggezet?
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De elektriciteitsdraden geven ook een al lang vervlogen tijd weer: alles
gaat nu ondergronds.
Wat dacht u van die prachtige ‘dongbult’, direct rechts van de ingang, de
‘homeie’, de houten hooiwagen met grote wielen, de giertank die al klaar
staat, de ‘jarrebak’? En hoe verhard is de weg? Dit was de hoofdweg
van Ternaard naar Metslawier. Van al die bomen aan de rechterkant van
de foto zijn er nog precies twee over (of er staan twee nieuwe!).
Misschien zelfs is alleen de kastanjeboom aan de voorkant van de
boerderij overgebleven. Wat er nog wel is gebleven dat is ‘it ûleboerd’. In
de stijl van Nes, met een tulp in het midden.
Om de herinnering vast te houden aan ‘hoe het eens was’, gaat hierbij
nog de oude tekening uit 1910.

1 = de kamer
3 = de keuken
4 = een werkruimte
6 = het koehuis, met:
8 = het merriehok
10 = de schuur
12 = de regenwaterbak

2 = de bedsteden met een kast
ertussen
5 = de gang
7 = een privaat
9 = plaats voor zes koeien
11 = de voordeur
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Verzorgingshuis Spiker
Ternaard, Nesserweg 2, 9145 CG
Ternaard
De jeugd van toen.
Het verzorgingshuis Spiker is bekend in
Ternaard en omgeving. In verzorgingshuis
Spiker wonen oudere mensen die zich in
de thuissituatie niet kunnen handhaven en
zich niet meer thuis veilig voelen of zorg
nodig hebben.
De huisartsen, dokter
Nesshart, Dr.
Stender en Dr. Kotcherguine leggen visite
af bij hun eigen patiënten in Spiker. Indien
uw huisarts het nodig vindt wordt er een
beroep
gedaan
op
de
specialist
ouderengeneeskunde.
Vanuit de thuissituatie kunt van vele diensten gebruik maken zoals:
De mogelijkheid om gebruik te maken van het dagcentrum. Het
dagcentrum is twee dagdelen per week geopend en bied waardevolle
ondersteuning voor zowel mensen met geheugenproblemen als voor
hun mantelzorger(s) De activiteiten kunnen er voor zorgen dat u zich
zowel geestelijk, lichamelijk als sociaal prettig voelt. Om gebruik te
maken van het dagcentrum kunt u uw huisarts hiervoor inschakelen
Maaltijd thuis, is een warme maaltijd service.
Bedoeld voor inwoners van Ternaard, Metslawier en omgeving, voor
ouderen (55+) (chronisch) en lichamelijk of verstandelijk beperkten.
Heeft u een speciaal dieet, bent u net thuis uit het ziekenhuis, lukt het
koken gewoon niet zo goed of vindt u het prettig om niet altijd zelf te
hoeven koken? Dan kunt u hiervan gebruik maken.
Spiker geeft ook thuiszorg, soms in samenwerking met enkele andere
thuiszorgorganisaties. Men wil vaak zo lang mogelijk thuis blijven
wonen in de eigen vertrouwde omgeving.
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Ook aanvullende deskundigen kunnen door Spiker worden
ingeschakeld. De fysiotherapeut komt iedere dinsdag en donderdag.
De logopediste, diëtiste en ergotherapeut kunnen
eveneens
ingeschakeld worden.
Zo ziet u, verzorgingshuis Spiker is een vertrouwde zorgaanbieder voor
de omgeving van Ternaard. Er werken deskundige zorgverleners,
ondersteund door vrijwilligers
Inlichtingen over al bovengenoemde zaken kunt u inwinnen bij
Trieneke Hiemstra, zorgmanager van verzorgingshuis Spiker.
Telefoonnummer 0519 – 574083.

We hebben nu weer twee keer geklaverjast, zowel inOosternijkerk als in
Nes. In oosternijkerk kaarten we de eerste vrijdag van de maand en in
Nes de tweede vrijdag van de maand.
Data Oosternijkerk
7 -12-12
4 -01-13
1 -02-13
1 -03-13
5 -04-13 slot avond

Data Nes
14-12-12
11-01-13
08-02-13
08-03-13
12-05-13 slot avond

Ook mensen die graag klaverjassen, maar nog niet zijn geweest of niet
durven..... Kom een keer het is altijd gezellig.
jan bergmans

peet kuiper

pier braaksma
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Deze zomer heeft Dartclub Easternijtsjerk een onderlinge competitie
gehouden, om ook tijdens de zomerstop van de reguliere dartcompetitie
in vorm te blijven voor het nieuwe seizoen. De competitie was verdeeld
in een Premier League en een Eerste Divisie.
In de Eerste Divisie moest men 15 keer tegen elkaar darten waarbij de
1e plaats een zekere promotie zou opleveren naar de Premier League.
Deze zeer spannende strijd werd uiteindelijk gewonnen door Pier
Wiersma, die op de hielen werd gezeten door Henk Hiemstra, maar
toch aan het langste eind kon trekken en zo de beker mee naar huis
kon nemen. Hierdoor mag Pier volgend jaar bij de Premier League
aansluiten.
In de Premier League werd 14 keer tegen elkaar gestreden, waarbij 1
speler zou degraderen. Ate Heeringa zal volgend jaar in de eerste
divisie uitkomen en is daarmee gedegradeerd.
De grote winnaar van de Premier League 2012 is Siemen Weidenaar
geworden. Met maar liefst 10 zeges bleek Siemen over stalen zenuwen
en het sterkste spel te beschikken.
In de nacompetitie werd een poule gespeeld met de top van de Eerste
Divisie en de laatsten van de Premier League. Uiteindelijk kwamen hier
geen verrassingen meer uit, waardoor de rest van de club volgend jaar
nogmaals in hun eigen League zal uitkomen.
Premier League 2012
Ranking
Naam
1
2
3
4
5
6
7
8
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Siemen
Sjouke
Arjen
Theunis
Jacob E.
Jelle
Henk V.D.
Ate

Wi
nst
10
7
7
7
6
5
4
2

Gelijk

Verlies

Punten

1
5
3
1
1
2
2
1

3
2
4
6
7
7
8
11

21
19
17
15
13
12
10
5

Eerste Divisie 2012
Rankin
Naam
g
1
Pier
2
Henk H.
3
Watse
4
Klaas
5
Anne
6
Menno
7
Suhas
8
Geert-Jan
9
Jacob C.

Wi
nst
12
10
9
7
6
3
3
2
1

Gelijk
1
3
4
2
4
3
3
1
1

Verlie
s
2
2
2
6
5
8
9
12
6

Punten
25
23
22
16
16
9
9
5
3

Hoogste Finish : Sjouke Dijkstra 128
180ers
: Jacob Eelkema 4

De trotse winnaars van de Zomercompetitie 2012 ,Siemen Weidenaar
en Pier Wiersma
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Inmiddels zijn alle teams weer begonnen aan het nieuwe seizoen,en
ook dit jaar komen de drie teams elk in een verschillende divisie uit.
Team 1 speelt in de 2e divisie B en bestaat uit: Ate Heeringa, Sjouke
Dijkstra, Jelle Weidenaar, Siemen Weidenaar en Jacob Cuperus.
Team 2 speelt in de 4e divisie C 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 G en bestaat uit: Henk van Dekken, Arjen
Visser, Pier Wiersma, Suhas Dijkstra, Anne van der Heide en Henk
Hiemstra.
U kunt alle standen en uitslagen nalezen op de website www.fdbdarts.nl
en uw favoriete team volgen. Ook bent u van harte welkom op
dinsdagavonden vanaf 20:00uur in Cafe ’t Hoekje om de dartclub in
actie te zien.
WE
_________________________________________________________

I.v.m. onze drukke werkzaamheden zoeken wij, (Grietje Linthof en
Aukje Sikkema) een nieuwe collecteteamleider voor het
Diabetesfonds.
Om een plaatselijke collecte goed te kunnen organiseren is een
collecteteamleider onmisbaar. De collecteteamleider zorgt ervoor dat de
collectanten zo goed mogelijk kunnen collecteren.







Je regelt en organiseert de collecte in uw woonplaats
Je werft collectanten
Je deelt straten en wijken in en verdeelt die onder de
collectanten
Je voorziet de vrijwilligers van de benodigde collectematerialen
Je verzorgt de publiciteit, hangt wervings- en
voorlichtingsmateriaal op
Je handelt de administratieve verwerking van de
busopbrengsten af

Lijkt je dit leuk om te doen neem dan contact op met Grietje.
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Gymvereniging SSS

Hallo Dorpsgenoten,
Het nieuwe seizoen is weer begonnen. We hebben een nieuwe BOM
instructrice gevonden, haar naam is Ykje de Vries ze woont in Dokkum.
Ze werkt als fysiotherapeut en het leek haar een hele leuke uitdaging
om donderdags het Bewegen Op Muziek op haar te nemen. De tijden
zijn van 20.15 tot 21.15 uur.
We kunnen hier nog wel wat nieuwe leden voor gebruiken, dus
dames, schroom niet en Geef U op, Jong en Oud!
Natuurlijk kunt u altijd even een proef les meedraaien. De contributie
bedraagt 8,50 per maand.
Bij de streetdance lessen hebben we besloten dat vanaf heden ook
groep 5 mee mag dansen, dit hebben we besloten omdat we hier toch
steeds vraag naar hadden.
Dus ook voor de streetdance geldt, kom gerust even kijken!!! De
contributie bedraagt 8,50 per maand. De tijden van de streetdance zijn:
Donderdagavond om: 18:45 tot 19:30 & 19.30 tot 20.15
Vanaf januari heeft het plan dansspiegels vorm gekregen. We hebben
Rudi zover gekregen dat hij deze “ klus “ wel op zich wou nemen, het
begin was zo gezet. IJzer gehaald en lassen maar, na een paar weken,
stond het frame in elkaar.
Zonder bouwbedrijf Holwerda hadden we dit niet verder kunnen
realiseren, zij hebben ons de platen hout gesponserd. Hartstikke
bedankt!!!
Wieltjes eronder en dan lijkt het al heel wat natuurlijk. Daarna in de verf,
nu wachten op de spiegels. Kunstof spiegels besteld, helaas dit was
kwalitatief niet goed genoeg, dus we moesten nieuwe laten komen.
Onze dank gaat uit naar Hoek en Wad die een van deze spiegels voor
ons heeft laten snijden.

42

Tja en zo’n knaap van een spiegel neemt heel wat ruimte in beslag, de
laatste weken mocht de spiegel bij de familie Themmen staan, dank
jullie wel voor deze dienst Peter en Janneke.
Bij de familie Themmen hebben Klaas de Vries en Rudi Groenwold de
spiegels geplakt.
Dan moet dit geheel ook nog vervoerd worden, via van Driesum Bouw,
kon dit gedaan worden, Johan kwam met auto en supergrote kar, de
spiegel vervoeren.
En natuurlijk de sterke mannen die hier ook bij nodig waren, willen we
toch even bedanken, Roel Sikkema, Bas Dijkstra, Jelle Wagenaar &
Jelmar…..Geweldig, tige tank!!
Bij deze willen we Rudi (b.b.o) even persoonlijk bedanken, voor de tijd
die je in deze “ klus” hebt gestoken.
In januari willen wij voor de gymnastiekvereniging een koekactie
houden, u begrijpt natuurlijk, ondanks onze geweldige sponsors, dat we
hier toch wel een flink bedrag aan hebben uitgegeven, om de spiegels
te bekostigen.
De reepkoek die wij aanbieden, komt bij Bakkerij van Eck vandaan.
Een sportieve groet van bestuur gymnastiekvereniging S.S.S.
Henke van der Heide, voorz.
Tjitske Dijkstra, secr.
Aukje Sikkema, penn.m.
Ageeth Groenwold
Natasja Wagenaar
(voor informatie over tijden, contributie e.d. kunt u terecht op de site van
Oosternijkerk)
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PUZEL
_________________________________________________________
Hieronder staan Nederlandse spreekwoorden
en gezegden. Alleen staan ze door elkaar
gehusseld, wat hoort bij wat?
1 Als de katjes muizen......in een klap slaan
2 Zijn haan moet.....meewaaien
3 Geen zorgen....staan aan de wal
4 Hoogmoed....is oud gedaan
5 De aap....komt voor de val
6 wie goed doet....is zelden goed
7 Met alle winden....op het droge
8 Moord en brand....piepen de jongen
9 Van de wal....mauwen ze niet
10 Wie dan leeft....van een kikker
11 Voor galg en rad....schreeuwen
12 Holle vaten....en weinig wol
13 Dat muisje....komt uit de mouw
14 Veel geschreeuw....voor de dag van morgen
15 Haastige spoed....in de sloot raken
16 Twee vliegen....zullen de laatsten zijn
17 Jong geleerd....klinken het hardst
18 Van een mug....dertien ongelukken
19 Je kunt geen veren plukken....koning kraaien
20 Het sop....goed ontmoet
21 Oost west....de kool niet waard
22 Uitzonderingen....hebben twee schuld
23 Twaalf ambachten....vangen veel wind
24 Waar twee kijven....kent men de boom
25 Hoge bomen....opgroeien
26 De eersten....heeft nog een staartje
27 De beste stuurlui....een olifant maken
28 Aan de vruchten....wie dan zorgt
29 Zoals de ouderen zongen....bevestigen de regel
30 Hij heeft zijn schaapjes....thuis best

Succes met het oplossen van de puzzel. Ook de jongere kinderen
kennen vast wel een paar van deze uitdrukkingen
BCS
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PAADWIZER

Doarpsbelang------------------- D. Holwerda-------------------- 242212
Groencommissie--------------- P. Liemburg------------------- 720344
Doarpshûs De Terp------------D. Wolsink------------------------ 241486
Foeke Sjoerds Skoalle---------------------------------------------- 241530
Protestantse Gemeente .-----scriba F. Meinsma---------- 242208
Koar ‘Sjong de Heare’--------- A. v.d. Wagen----------------- 589243
U.D.I.----------------------------- T. Popkema---------------06 15338608
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’----W. Westra ----------------------- 241636
‘De Bûnte Flinters’------------- N.Wagenaar- Iedema--------- 241777
‘Ropta Boys’--------------------- J.A. Wijma------------------------ 241574
OCO-------------------------------A. van der Heide---------------- 297986
‘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’ ------------------------- www.pg-oosternijkerk.nl
Moat der wat feroare wurde?
Lit it witte oan Anneke Weidenaar (ynf. op bls. 1)
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AGENDA

December
5
(12 en 19) Klaverjassen Mei Nocht en Wille
8
U.D.I. haalt papier op. Container naast dorpshuis
8
Winterfair in Dorpshuis de Terp
13
Spelmiddag Oars Aktyf
22
U.D.I. haalt papier op. Container naast dorpshuis
26
Kerstvakantie basisschool t/m 6 januari 2013
27
Kijkdoos maken met knutselclub gr. 1-4
28
Zeepketting maken met knutselclub gr. 5-8
28
Maatklaverjassen in Dorpshuis de Terp
31
Oudejaarsavond, de Terp is geopend 00.30 uur

Januari
1
Inleveren kopij voor de skille
2
(9, 16, 23 en 30) Klaverjassen Mei Nocht en Wille
5
U.D.I. haalt papier op. Container naast dorpshuis
10
Redaksjegearkomste de Skille
19
U.D.I. haalt papier op. Container naast dorpshuis
26
Doarpsskille 159 ferskynt

Februari
2
U.D.I. haalt papier op. Container naast dorpshuis
16
U.D.I. haalt papier op. Container naast dorpshuis
18-22 Voorjaarsvakantie basisschool
20
Bingo gr. 6-8 in het Terpke
21
Plaatjesbingo gr. 1A, 2, 3 in het Terpke
22
Plaatjesbingo gr. 1B in het Terpke
22
Bingo gr. 4 en 5 in het Terpke

46

