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Yn dizze skille û.o.:
Ferslaggen fan:
UDI en Drumband UDI
Doarpsbelang
De Bernejister
Roptaboys
- Yn gebrûknimming Doarpsbuordsjes
- Aktiviteiten op Burendag
- Programma Knutselclub
Feste rubriken sa as: In foto út it argyf,
25 jier ferlyn, in ferhaal...., Boargerlike stân
en in puzel.

Fan ‘e redaksje
It hie net folle skeeld as dit foaropwurdsje
wie net skreaun. It moast fansels wer op
de lêste haren en snaren. Dat ha je soms
sa. Krekt foardat de kopij ynlevere wurde
moast, moast dit noch skreaun wurde en
dêr wie eins gjin tiid foar, want it wie hjoed
drok yn Nijtsjerk. Fierstente drok. Der wie
fan alles te rêden yn en om dorpshûs De
Terp hinne. Ast alles wat meimeitsje
woest, koest de avesearskuon mar
oandwaan.-->

Bank: Rabobank
Rek.nr.: 3461.40.293
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It begaan moarns al,
De
Terp
krieg
bûtenom
in
skjinmaakbeurt. Doe
koenen we om 13.00
oere nei de St.
Cecilia.
Dêr
wie
Reinder Tolsma al
oan it wurd oer de
nije buordsjes mei
‘historische
afbeeldingen’
dy
troch
Nijtsjerk
ferspraat
steane.
Neidat Tirza van der
Velde de buordsjes ûntbleate hie, koenen we meidwaan oan in
speurtocht by de buordsjes lâns, mei fragen der oer. Der wie ek noch in
priis te winnen, dus we ha allegear goed ús bêst dien. Om kertier foar
trijen kriegen we de goede antwurden yn De Terp, wêrnei we
fuortendaliks
nei
bûten
koenen omdat
de
survival
begûn.
Om
fjouwer
oere
(doe
wie
it
spektakel bûten
noch net ôfrûn)
koenen we nei
in optreden yn
De Terp fan de
‘Brassbengels’.
Underwilens wie der ek op it fuotbalfjild fan alles te rêden. Om healwei
trijen moast it earste fan de Ropta Boys spylje, dus jim snappe wol, it
wie drok yn Nijtsjerk. Fierderop yn dizze skille kinne jim fêst folle mear
lêze oer de niiskrekt neamde aktiviteiten, mar ik wol it gers net foar
guon fuotten wei meane, dus we litte it sa. Jim kinne ek noch geniete
fan in nije puzel, in prachtich stikje ’25 jier lyn’ en noch folle mear. In
protte lêswille tawinske.
awb
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OCO NIEUWS
__________________________

De Ondernemers Club Oosternijkerk is
opgericht in 1989 en bestaat eind volgend
jaar 25 jaar.
Momenteel heeft de OCO 29 leden en
komt een aantal keren per jaar bijeen.
Op het programma staat o.a. een feestelijke jaarvergadering, een
herfstborrel waarbij enkele ondernemers een presentatie geven van hun
bedrijf en werkzaamheden. Ook wordt er financiële ondersteuning
gegeven aan de intocht van Sinterklaas, dit gebeurt in samenwerking
met Dorpsbelang.
Burgemeester en Wethouders van Dongeradeel zullen vrijdagochtend 4
oktober a.s. een bezoek brengen aan de OCO. Er zal een presentatie
gegeven worden van de werkzaamheden van De Âlde Stjelp en er
zullen bedrijfsbezoeken afgelegd worden aan Kapsalon Geartsje en
Schoonheidssalon Nadine. Ook staat een vergadering gepland waarbij
de agenda bepaald is door de leden van de OCO.
Het bestuur van de OCO bestaat uit:
Anne van der Heide, voorzitter
Antje Kuiper, secretaresse
Ale Siemen van Kammen, penningmeester
Johan van Driesum, lid
Tineke Slager, notulist
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De simmerfakânsje is foarby en it ferieningslibben is folop begûn. Ek
UDI is wer drok oan it repetearjen.
De earste wike nei de fakânsje ha wy sútele mei koeken yn plak fan
plantsjes. Dit hat ús goed foldien en foar ús is dit foar herhelling fatber.
It hat aardich wat sinten yn it laatsje brocht, mar dy binne ek al wer
útjoen. Foar Eele-Jan is in Es-kornet oanskaft, net hielendal gloednei
mar wol in prachtich ynstrument. Hy wie ek oan in better ynstrumint ta.
Eltsenien tige tank foar it keapjen fan ien as mear koeken. Ek Theunis
en Janny Faber fan ‘e Lyts Ein tige tank foar it gebrûk fan ‘e loads.
Jaap Bergema hat oanjûn dat hy stopje woe by UDI, nei goed 40 jier
wie hy “útblaast”, sa ’t er sels sei. Dit hie hy al sein foar de
simmerfakânsje, mar eins bliuwe jo hoopjen dat er dochs noch
trochspylje wol. Dat wie spitichgenôch net sa en mei de start fan dit
seizoen moatte wy Jaap misse by ús korps. Jaap, fanút de Skille: tige
tank foar dyn ynset foar UDI, foar de jierren yn it bestjoer en foar it
jierrenlang beskikber stellen fan hûs en hiem yn ferbân mei de aksjes
fan UDI.
Annagreet Tilma hat in skoftke op ‘e earste kornet spile, mar dy woe
dochs graach wer werom nei de twadde kornet. Fandêr dat sy fanôf no
op de efterste rige te finen is. Wy hoopje dat dit dy goed foldwaan mei,
Annagreet.
Wy binne op it stuit drok oan it repetearjen foar it Nederlânsk Brassband
Kampioenskip yn Grins. Dit sil plakfine op freed 6 desimber o.s. Wy
sille dêrom noch seksje-repetysjes hâlde en extra repetysjes mei it hiele
korps. Op 12 en 13 oktober ha wy in stúdzjewykein en geane nei
Appelskea.
Al dat oefenjen moat earst út ‘e ferve komme op sneon 23 novimber.
Dan ha wy in Try Out yn ‘e sporthal yn Ferwert. In wike letter ha wy
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noch in Try Out yn Menaam. As it goed is, binne wy dan hielendal klear
foar it NBK.
Nei it NBK geane we op nei de ein fan it jier en mei de Krystdagen sil it
korps tradysjegetrou spylje yn ‘e tsjerketoer en earste Krystdei de
moarns yn ‘e tsjinst.
Dêroer yn in folgjende Skille mear.
MF
_________________________________________________________

Verlaagde brug over de Paessens hierlangs gaan o.a.
*
Fietsknooppunten routes
*
Waddenwandelroutes
*
Historische wandelpaden routes
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Drumband UDI

_______________________________________

Drumbandnijs!
Ek wy har wer ús bêst dien om een leuk ferslachje te skriuwen foar de
Doarpsskille! We ha wer in soad te fertellen oer wat wy, as Drumband,
by’t ein hân ha. Allerearst:
Keninginnedei!
Of is it no Keningdei? Yn elk gefal wie it in hiele frolyke dei; alle bern,
dy’t in soad wurk makke hienen fan hun klean, skelters en fytsen, alle
minsken, dy’t ek dit jier wer trou efter de Drumband oanstapten, en
fansels, in stikje musyk! We ha ús nijste marsen d’r fol trots útknalt! En
toen kaam:
Doarpsfeest!
Dêr wienen we eins al folle langer mei oan’e gong, want spesjaal foar
ús ‘Sisteract-thema’ hienen we in stik ynstudeare. Mar dêr sa mear oer,
want we krigen eerst de ear om it feest te iepenjen. In soad reünisten
hienen wol wer sin om noch een keartsje mei ús mei te spyljen.
Geweldich fansels, want we hienen in hele moaie grutte groep! Mei ús
wyte klean oan en ús âld tamboermâtre Douwe Streekstra foarop
stapten we troch it doarp. Super om mei sa’n grutte groep op paad te
wêzen!
De folgende deis heisten we ús yn de nonnepakjes, en gienen we mei
de wein op paad. We hienen in nij stik ynstudeare, ‘I will follow Him’.
Dat wie in suksès. It wie kâld, en it waar wie net al te bêst, mar we ha
ús d’r letterlik en figuerlik trochslein!
En by de twadde optocht, de folgende deis, wienen we wer mei de
groep op paad. Mei in hiele stoet weinen efter ús oan, en in hiel soad
minsken op de stoep, ha we d’r wer in moaie optocht fan makke!
En toen kamen we alwer by de:
Âlderjûn!
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Wiken fan tefoaren ha we mei de groepen 6, 7 & 8 fan de Foeke
Sjoerd’s skoalle oefene mei de “Body language”. In stik allinne spile mei
it lichaam, hannen, fuotten en mûle. De 40 bern hienen we yn 12
groepkes ferdield, en elk groepke hie syn eigen partij. We hawwe hiel
wat ôf oefene mar it resultaat wie der ek neffens, geweldich en sels de
juffen en master dienen mei! Ek dit wie in grut suksès! En ja, foar it…
Ferfolg …
…ha wy wer in soad neis. Noch eefkes en dan kinne we alwer oan de
sinterklaasnûmers begjinne (en dan sese se dat de pipernúten d’r betiid
by binne..) En gau dêrnei hawwe wy ek alwer de kryst foar de doar! Ek
binne d’r ek wer in pear nije leden bykaam en ek binne we dwaande
mei in facebookpagina (jaja, hja moatte al wat by de tiid bliuwe!)
Jo sille yn elts gefal gau wer fan ús heare!
De Drumband.

Reünisten, bedankt!
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Burendag
Vorige week zaterdag was het burendag. Burendag is een jaarlijks
terugkomend initiatief van het Oranjefonds. Deze dag is bedoeld om
gezellig samen te komen én om iets goeds te doen voor de buurt. Het
Oranjefonds stelt hiervoor een bijdrage ter beschikking.
Dorspbelang heeft samen met het bestuur van de Terp deze dag
ingevuld. 's Morgens kon er geklust worden bij de Terp. De oprit, het
hekje en een deel van de gevels is schoongemaakt en in de
voorraadkast is een deel van de vloer venieuwd.
's Middags was het tijd voor het gezellig samenzijn. Allereerst werden
de dorpsbordjes onthuld en door middel van een speurtocht konden we
alle bordjes bewonderen. (meer hierover verderop in de Skille en op de
website staan foto's)
Na de speurtocht was het tijd voor actie en spektakel op de
survivalbaan. Pieter Hoogland heeft een nieuwe attractie. Een
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schitterend mooie 38 meter lange survivalbaan. Voor Oosternijkerk en
in de gemeente Dongeradeel was het deze zaterdag de primeur.
Per race speelden twee teams tegen elkaar op de survivalbaan. De
teamleden moesten om beurten achterelkaar in een soort van estafette
de hindernissen nemen. Een zware dobber voor velen. Het lijkt
gemaklijk, maar was erg zwaar. Het team dat het snelst was en de
minste strafpunten had werd winnaar.
De uitslag was als volgt:
3e prijs : De Lyts Ein
2e prijs : De Langgrousterwei
1e prijs : Mûnewei
De prijsuitreiking was in het dorpshuis, waar we nog een aantal uurtjes
gezellig met de "buren" hebben nagezeten.
Fietspad
In de vorige skille hebben we verteld dat de brug over de Paessens is
verlaagd en dat het fietspad naar Nes zou worden aangelegd. Dit is
inmiddels gebeurd.

We zijn de afgelopen weken echter weer veel aangesproken door
dorpsbewoners die verontwaardigd zijn over grote hoeveelheid modder
op het fietspad. Dit is voor ons, Dorpsbelang, ook een voortdurende
bron van irritatie. We hebben hierover in het voorjaar al met de
gemeente gesproken en nu moeten we alweer aan de bel trekken. We
hopen dat het fietspad weer schoon is op moment van verschijnen van
deze skille.
DH
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YN-GEBRÛK-NIMMING DOARPSBUORDSJES
Sneon 21 septimber, begjin fan de hjerst en tagelyk Burendag, waarden
de buordsjes mei histoaryske strjitbylden yn ús doarp yn gebrûk naam.
Dat wie sawat oardel jier neidat Tirza van der Velde ûnderskreaune in
email stjoerde mei de fraach oft it ek ris tiid waard dat yn Nijtsjerk sokke
buordsjes pleatst waarden.
Ommers, rûnom sjocht men dy buordsjes, meast mei foto’s as
tekeningen en wat ynformaasje oer de histoaryske kontekst foar
belangstellende foarbygongers. Doarpsbelang waard ynskeakele en
sûnt oktober 2012 wie der in kommisje, besteande út Aukje Sikkema en
Jelle Wagenaar foar doarpsbelang en Tirza van der Velde en Reinder
Tolsma as yntressearre doarpsgenoaten, yn it spier om soks te
realisearjen.
De earste opdracht wie om moaie foto’s út te sykjen dy’t geskikt wiene
om op buordsjes set te wurden. Dy moasten fan fóár de oarloch wêze,
guon minsken moasten der op stean en der moast goed te sjen wêze
wat der gelyk bleaun wie en/of wat der krekt feroare wie sûnt de tiid dat
de foto’s makke waarden.
Fierder moasten it
strjitbylden wêze, dus
net
foto’s
fan
gebouwen.
De
iennichste útsûndering
waard makke foar de
beide
eardere
pastorijen yn it doarp.
Dat betsjutte tagelyk
dat tastimming fan de
gemeente nedich wie,
want
samar
in
buordsje
op
de
iepenbiere romte sette,
mei net. It hat hiel wat
fuotten yn ierde hân, mar by eintsjebeslút is it yn oerlis mei
gemeentewurken slagge om lokaasjes foar de buordsjes tawiisd te
krijen. Lykwols, de gemeente hie der gjin jild foar (oer).
Doe besleat doarpsbelang dat it doarp it dan sels mar betelje moast
want it pleatsen fan dy buordsjes hat mearwearde foar it doarp en is dus
doarps – belang! Om de kosten leech te hâlden waard alles safolle
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mooglik troch eigen doarpsgenoaten dien en benammen Klaas
Haaksma hat dêr in grut oanpart yn. Klaas hat alle RVS-ûnderdielen
yninoar set en dat hat noch in hiele put west. Hy fertsjinnet de tank fan
syn doarpsgenoaten! Yntusken hat Klaas twa pylders mei dêrop acht
foto’s klear, de oare sân buordsjes binne spitigernôch noch net klear en
wiene foar dizze gelegenheid noch fan hout, mar dy sille de kommende
wiken ek allegear yn RVS útfierd wurde.
Doarpsbelang hat de gemeente tasein dat hja steane foar it ûnderhâld
yn de kommende jierren, mar it is fansels folle moaier as alle
doarpsgenoaten in eachje hâlde op de buordsjes en der meiïnoar om
tinke dat se noch lange jierren brûkt wurde kinne troch yntressearre
foarbygongers.
De iepeningshanneling, nei in ynliedend wurdsje fan Reinder Tolsma,
waard ferrjochte troch Tirza van der Velde dy’t twa flaggen fan de pylder
by de St Ceciliatsjerke ferwidere. Dêrnei diene inkelde tsientallen
doarpsgenoaten mei oan in speurtocht by al dy buordsjes lâns. De
fragen leveren letters op en dêr moast in wurd fan makke wurde. Dat wie
fansels OOSTERNIJKERK en der wiene fiif minsken dy’t alles goed
hiene. Anneke Weidenaar en Jaap Bergema waarden útlotte as winners.

De lettere priiswinners noch dwaande mei de fragen
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Se krigen in hiele grutte fotowiksellist mei dêrop 12 foto’s dy’t ek op de
buordsjes te finen binne. Foar de jeugd wie der ek in speurtocht: Hendrik
en Ashley Berendsen giene dêr mei de priis nei hûs.
RT

Maatsschappelijke stage scholieren voortgezet onderwijs.
( Gezocht; aanspreekpunt dorpenstage !)
Voor leerlingen ( 12 t/m 18 jaar) van alle leerniveaus binnen het
voorgezet onderwijs is het sinds het schooljaar 2011/2012 verplicht om
maatschappelijke stage te lopen. Maatschappelijke stage is een vorm
van tijdelijk vrijwilligerswerk, zodat leerlingen kennis maken met het
vrijwilligerswerk en zich belangeloos inzetten voor een ander.
Hierdoor hebben de scholen binnen het voortgezet onderwijs behoefte
aan voldoende stageplaatsen en aan een netwerk van organisaties die
deze stageplekken aanbieden.
In Friesland is daarom een dorpenstage ontwikkeld, waarbij de
scholieren zelf op zoek kunnen gaan naar mogelijke stageplaatsen in
hun eigen dorp. Hierbij is begeleiding nodig van iemand die het dorp
goed kent en leerlingen helpt om stageplekken in het dorp te vinden
middels contacten met diverse verenigingen en andere instanties
(stichtingen,zorginstellingen,dorpshuis etc.).
Is er misschien iemand in ons midden, die als aanspreekpunt wil
fungeren voor deze functie? Zorg dan dat scholieren u weten te vinden
en plaats een vacature voor de dorpenstage op de vacaturewebsite van
Fryslân. (www.keiindemaatschappij.nl >stagebieder> aanmelden
stagebieder).
Heeft u over bovenstaande nog vragen of suggesties dan kunt u dat
mailen naar Janneke Themmen ( info@pmthemmen.nl).
Dorpsbelang Oosternijkerk.
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Peuterspeelzaal de Bernejister is gevestigd in de basisschool "de
Foeke Sjoerddkoalle". De peuters hebben daar hun eigen lokaal en
een afgescheiden plein, zodat de peuters zich er veilig kunnen
voelen en toch alvast een stukje van de sfeer van de basisschool
kunnen proeven.
De kinderen zijn voor de zomervakantie bezig geweest met het
thema "Feest". Er werd volop geknutseld en gelezen rondom dit
thema. Ook zijn de kinderen een blokje om geweest met juf Afke,
om de versierde straten te bekijken. Op woensdag 10 juli zijn de
peuters op schoolreisje geweest. Om het weer konden we dit jaar
niet naar de kinderboerderij, maar hebben we het feestje gehouden
in de loods bij de fam. Meirink. Er werd een springkussen en een
ballenbak gehuurd bij Hoogland. En de kinderen konden daar mooi
fietsen op de tracktors en fietsen. Aan het einde van de ochtend
hebben we met z'n allen patat gegeten. Wat een feest! Het was een
leuke ochtend voor alle peuters!
Na de zomervakantie gaan de peuters bezig met het thema
"huisdieren".
Kijk ook eens voor verslagen en foto's van de peuters op de website
van de Bernejister. www.foekesjoerds-pcbodongeradeel.nl
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met juf Afke Jongeling 0519241918.
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Foto 1

Foto 2
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In foto út it argyf -28

In 1979, ter gelegenheid van de eerste Dorpsreünie, verscheen het boek
“Een geschiedenis van Oosternijkerk”. Hierin beschreven Ulbe Buwalda,
Tom Zijlstra en ondergetekende in het kort de geschiedenis van ons
dorp tot aan 1940. Het was haastwerk want het aanvankelijke plan, een
boekje met foto’s plus korte beschrijving, werd op verzoek van het
dorpsbelang in sneltreinvaart omgetoverd tot een ‘heus’ geschiedwerk.
Naast de tekst werd er ook een aantal foto’s geplaatst, voornamelijk
achter in het boek. Daarvoor werd de medewerking van de
dorpsgenoten gevraagd en na een rondgang door het dorp kwamen er
echt honderden foto’s op tafel. Natuurlijk konden die niet allemaal
geplaatst worden; er moest een keuze worden gemaakt.
Ik was in de gelegenheid om dia’s van sommige niet-geplaatste foto’s te
maken. Die dia’s vond ik laatst bij het opruimen terug en twee daarvan
zijn weer digitaal gemaakt en worden in deze rubriek geplaats met de
vraag: wie zijn dit? Het is mij namelijk niet bekend wie er op de foto’s
staan, ik heb uw hulp nodig!
Foto 1: De eerste foto beeldt een schovenbinder uit, getrokken door vier
paarden. Links staat het graan (is het vlas?) dat wordt gemaaid (zie die
grote schoepen die het graan voor de messen duwen), in het midden de
bestuurders van het apparaat en rechts daarvoor de vier paarden,
blijkbaar nog geleid door de derde persoon op de foto.
Foto 2: De tweede foto is gemaakt op het erf van een boerderij, dicht bij
de mesthoop. Er staan twee paarden voor de aardkar waarop een
giertank is geplaatst. Tot zover lijkt alles duidelijk. Maar wie is de
persoon die de paarden ment? En welke boerderij is het? Of welke twee
boerderijen zijn het, want bij het achterwerk van de paarden is in de
verte nog een boerderij zichtbaar.
De vraag is dus: wie kent deze personen? Of wie heeft deze foto zelf en
weet er daardoor meer van want de foto’s zijn destijds opgehaald uit het
dorp. En: wanneer zijn ze gemaakt?
Graag reacties naar Reinder Tolsma, 241593
(Hebt u ook een geschikte foto voor deze rubriek? Dan graag reacties
naar hetzelfde adres)
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25 Jier Lyn
yn de
Doarpsskille
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Bietenopslagplaatsen houden we samen schoon!
Vanaf het voorjaar 2013 is de Gemeente Dongeradeel in actie tegen
illegale stalling en vervuiling op de bietenopslagplaatsen.
Diverse opslagplaatsen zijn inmiddels opgeruimd. Zoals onlangs in
Wierum, Lioessens, Niawier e.a.. De opruimactie is in nauw overleg met
Gemeentewurk uitgevoerd. De gemeente is blij dat boeren gehoor
geven aan de oproep. Stap voor stap wil de gemeente samen met de
verenigingen van dorpsbelangen, bewoners, agrariërs, akkerbouwers
de bietenopslagplaatsen veilig en schoon maken.
Schoon maken en schoon houden
Om er met elkaar voor te zorgen dat de bietenopslagplaatsen schoon
blijven vragen wij u, als inwoner van de gemeente Dongeradeel, uw
materieel, tractoren en aanhangwagens op uw eigen erf op te
slaan en geen afval meer achter te laten op de bietenopslagplaatsen.
De akkerbouwers werken mee
De akkerbouwers werken op twee manieren mee.
1. Zij zorgen ervoor, dat, na het storten van de bieten, deze worden
voorzien van een bord met de naam van de akkerbouwer erop.
2. Na het afvoeren van de bieten wordt de grond zorgvuldig
opgeruimd en afgevoerd naar het eigen perceel.
Waar kunt u uw afval kwijt?
Gemeentewurk biedt u verschillende mogelijkheden voor het aanbieden
van uw grof afval. U kunt dit afval zelf naar de milieustraat brengen of
gemeentewurk bellen om het bij u thuis op te halen. Voor informatie
over de mogelijkheden kunt u bellen met de gemeente, telefoonnummer
14 0519, of kijken op www.dongeradeel.nl.
Kortom, als iedereen meewerkt gaat het samen lukken!
Gemeentewurk.
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It moat der mar jong yn
Myn wurk bringt mei dat ik in protte minsken tref, jongere en âldere.
Faak ha je even in praatsje en dat kin alle kanten út gean. It kin oer it
waar gean, de bern, mar ek oer syktes of oare swierrichheden. Dat is
faak hiel oandwaanlik, pikefel krijst der bytiden fan. Sa no en dan kin it
ek hiel humoristysk wêze.
Sa ek it neikommende ferhaaltsje. Ik helle de man op fan syn pleatske,
wêr’t hy tink ik al syn hiele libben wenne hie, sa net fan jongs ôf oan
dan dochs fan nei syn trouwen. De soan hie it buorkjen fan him
oernaam. Hy wie al oer de tachtich en ron krûm, mar it ferstân wie noch
goed, hy rûn goed lyk. Hoe’t we der krekt by kamen wit ik net, ja miskien
wol sa: dat it allegear minder waard mei himsels no hy âlder waard, dat
er net mear auto ride koe en dus folle ôfhinkliker wurden wie en wa soe
dat net ferfelend fine? Om dochs wer wat mobiler te wurden hie hy in
elektryske fyts kocht. Grut gelyk. Dus op in goede dei, hy op dy nije
fyts. Hy sil fêst wol útlis hân ha, sanet fan de fytsferkeaper dan dochs
fan de soan. Goed en wol, hy op de nije fyts, de ljochtsjes sil wol baarnd
ha, dus it koe heve. Sitte en traapje. Hy gie útein, mar nei twa kear
traapjen lei hy al yn de hage. No dat wie ek wol wat. Earst mar mei fyts
en al út dy hage wei, fiele of alles noch hiel wie, de bledsjes fan de
hage wat ôfskodsje, sjen of de fyts it
noch die en doe mar wer útein.Twa
tellen letter siet hy tsjin in muorre
oan, dat kaam al wat hurder oan as
de hage, lokkich wie alles noch hiel.
Mar hy hie it no earst wol besjoen,
de fyts mar yn de skuorre, moarn
mar wer sjen. De oare deis hat er it
wer prebearre. De ljochtsjes mar wer
oan, op it sadel en hoe’t er it hân hat
wit hy sels net, mar doe bedarre de
man mei fyts en al yn de sleat. It is allegear goed beteard, de man
mankearre neat, mar de fyts wie nei syn moer. It hindere him neat, hy
woe dochs net wer. Hy koe gelokkich de humor d’r wol fan ynsjen.
Ja raar, dat hear ik dochs folle faker yn de taksy, minsken dy’t falle of
earne tsjin oan ride mei de elektryske fyts. Dan doarre se net mear of
de bern wol it net mear lije. D’r is ek wol ris ien dy wat brekt en ja, dan
hâldt it hielendal op. Dat is begryplik, mar wat dogge dy minsken dan?
22

Hoe mal kin it gean mei sa’n fyts? It is op ’t least noch altyd in fyts.
Om dêr achter te kommen ha ik sels mar ien kocht. Tsjong, wat in
aardichheid. It fytst lekker licht, bist samar in ein fuort en ek mei hurde
wyn hoechst net thús te bliuwen, ik ha my der oer fernuvere hoe hurd
ast kinst, sels al hast op ‘e kop yn de wyn. No sil net alle fytsen gelyk
wêze, mar dy fan my hat fjouwer sterktes wat it stypjen oanbelanget.
Ast útein giest stiet er op 1 en dan kin hy al rillegau yn de 2. Ast op ‘e
kop yn de wyn hast setst ‘m yn de 4. Ast net trapest hâld it stypjen op
en sadree’st wer trapest krijst wer help. En dêr kin it dus mis gean.
Soms trapest in skoftsje net, om wat snelheid te minderen, miskien
omdatst bygelyks in bocht om giest. Begjinst dan wer, dan kin it barre
dat de fyts mei in skok útein set omdat hy yn in hegere ‘fersnelling’ stiet
dan past by de snelheid. Ik snapte al rillegau hoe ’t dy ûngemakken,
wêr’t dy minsken it oer hienen, barre koenen. Ja, dêr kinst yndie mar
om tinke, foaral ast wat âlder bist. Je reagearje wat minder hurd en dan
leist ek foardatst der erch yn hast. No ja, foarsichtich mar soe ik sizze.
Sels siet ik der net mei, ik siet ommers al ‘jong’ op sa’n fyts. En dan
learst der wol mei om te gean. Neat oan de hân soenen je sizze. Oant
de dei dat ik by de doaren lâns moast om te kollekteren. In diel fan
Langgrou en ek bûtenút. Bûtenút koe fansels moai op de elektryske
fyts. Ik moast ek folders der by lâns bringe, no dat koe tagelyk. As ik by
de doaren lâns moat te kollekteren ha ik it spul altyd gewoan yn de hân,
in pen, de beurs en it boekje, it hat neat gjin sin om in tas mei. Sa ek no,
hannen fol en op de fyts. Ik wie noch net sa fier fuort doe’t my de folders
wer yn’t sin kamen, wol fergetten fansels. Mar wer werom, dus al
fytsend in bocht op ‘e dyk meitsje. It wie by de parkearplakken en dêr
stie ûnder oare in buske. No bin ik wol wat in kruk op in fyts moat ik
earlik wêze, foaral as ik in bocht meitsje moat. Oait oer de kop flein yn
in bocht mei losse stientsjes en dat jûke net. Sûnt dy tiid bin ik wat
foarsichtiger wurden. Mar goed, ik moast dus in bocht meitsje, dus even
net traapje, want ik seach dat buske wol stean en dêr woe ik net tsjin
oan fansels. De dyk wie ek krekt sa’n bytsje breed genôch foar dizze
manoeuvre. Ik wie der hast klear mei, doe’t ik dochs wer begaan te
traapjen. Doe ‘skeat’ de fyts foarút, it minske dy’t wat foarsichtiger
wurden wie hie de hannen fol en koe net goed by de remmen en dêr
wie it buske al. Ik tearde moai om de foarkant hinne, twa tellen letter
stie ik ek al wer op ‘e dyk. De beurs en it boekje en myn gefoel fan
eigenwearde leinen op ‘e grûn, mar ik hie de fyts noch beet en sa te
fielen wie der ek neat stikken, dus it gie net iens sa mâl. Al dy ferhalen
oer ûngemakken mei elektryske fytsen skeaten my troch de holle en no
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oerkaam it my ek. Oh oh wat fielde ik my even in âld wiif. Ik ha de fyts
op ‘e stander set, alles fan de grûn ôfpakt en mar krekt dien as wie der
neat oan de hân. De beide manlju dy’t even fierderop stienen te praten
hienen it wol sjoen fansels, dus dêr ha ik mar
even mei praat. Nee, ik hie neat stikken, mar ik
koe wol fernimme dat der in flink blau plak op
myn iene heup komme soe en ek it ankel hie in
tik hân. Fierder wie foaral myn grutskens flink
skansearre, mar dat ha ik mar net sein. Tenei kin
ik yn alle gefallen mei prate oer ûngemakken mei
elektryske fytsen. Hoe ‘jong ‘ moat je eins wêze
om it goed te leren? Miskien is it wol krekt sa as
mei kompjoeters, hoe jonger se d’r mei begjinne
hoe better se d’r mei omgean kinne. It moat d’r
mar jong yn!
AWB
_________________________________________________________

Zaterdag 2 november open dag
NAM
Op zaterdag 2 november a.s. heet NAM de
inwoners van onze regio van harte welkom
tijdens een open dag. Op deze dag vertellen
medewerkers alles over het
boorproces en het winnen van aardgas.
Ook kunt u per bus een rondleiding volgen langs NAM-locaties hier in
de buurt. Daarbij neemt u ook een kijkje achter de schermen op de
grote locatie in Anjum.
U bent op de open dag welkom tussen 10.00 en 16.00 uur, maar
aanmelding is verplicht ! Dit kan kunt u doen via ;
www.nam.nl/opendag.
Ook zijn er aanmeldingskaarten te verkrijgen die ingevuld kunnen
worden en die u hierna kunt versturen naar de NAM in Assen.
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Campagne Groen in Groen
Op alle grijze containers in de Dongeradeel en Dantumadiel is in de
week van 17 juni tot en met 21 juni 2013 een ‘Groen in Groen’ sticker
geplakt. De gemeenten doen hiermee een beroep op alle inwoners om
geen GFT afval meer in de grijze container te gooien.
Doel Campagne
Uit steekproeven blijkt dat er te veel Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT)
in de grijze container terechtkomt. GFT afval hoort niet in de grijze
container thuis. Bovendien zorgt minder GFT afval in de grijze container
voor lagere kosten. Groen afval wordt namelijk veel makkelijker
verwerkt en dat scheelt geld en energie. Wel zo vriendelijk voor het
milieu! De gemeenten Dantumadiel, Ferwerderadiel en Dongeradeel
introduceren daarom de campagne ‘Groen in Groen’.
Besparing mogelijk van €160.000,- per jaar
Helaas wordt lang niet al het GFT afval gescheiden ingezameld.
Bekend is dat ongeveer 35% van het afval in de grijze container uit GFT
afval bestaat. Dit is op jaarbasis circa 77 kg per inwoner. In de drie
gemeenten (met circa 52.000 inwoners) wordt jaarlijks maar liefst
4.000.000 kg oftwel 4.000 ton GFT-afval in de grijze container gegooid.
Als al dit afval in de groene container zou komen, levert dit een totale
besparing van maar liefst € 160.000,- per jaar op.
65 warme maaltijden in de container
Een groot deel van het huishoudelijk afval bestaat uit voedselresten. En
dat is zonde, want u gooit geld en energie weg. Het eten heeft namelijk
een lange weg afgelegd voor het in de afvalbak belandt. Het is geteeld,
vervoerd, bewerkt en verpakt. Jaarlijks verdwijnt circa 40 kilo eetbaar
voedsel per persoon in de afvalbak. Dit is ongeveer evenveel als 65
warme maaltijden.
Wat is GFT?
Groente-, Fruit- & Tuinafval (GFT) bestaat uit keukenafval, zoals
etensresten en schillen. Ook klein tuinafval, zoals gemaaid gras,
bladeren en geknipt snoeihout zijn GFT afval.
Wat mag in de groene container?
loof, schillen en resten van groente, fruit en aardappelen
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alle etensresten, eierschalen
snijbloemen en kamerplanten
koffiefilters, koffiedik, theezakjes en theebladeren
doppen van pinda’s en noten
gras, stro, bladeren , klein snoeiafval, ingekorte takken
resten van tuinplanten (maar geen zand)
kattenbakkorrels met milieukeur en mest van huisdieren

Het gescheiden inzamelen van GFT-afval is in Nederland
vanzelfsprekend. Dat we hiervan compost maken, is algemeen bekend.
Maar wist u dat we GFT-afval ook vergisten? Dat levert ons compost,
biogas, elektriciteit, warmte en CO2 op!
Grof tuinafval
Grof snoeiafval kunt u gratis naar de milieustraat brengen.
Dongeradeel en Dantumadiel
Milieustraat Koailoane 2, Damwâld
Openingstijden:
maandag
gesloten
dinsdag t/m vrijdag 08.30 tot 16.30 uur
zaterdag
09.00 tot 12.30 uur
Aanvragen tweede groene container of compostvat
Heeft u niet voldoende ruimte in uw container? U kunt tegen betaling
een extra container van de gemeente huren. Neem voor meer
informatie hierover contact op met uw gemeente.
Dongeradeel en Dantumadiel
De gemeenten Dongeradeel en Dantumadiel stimuleert het
composteren door de verkoop van compostvaten tegen de sterk
gereduceerde prijs van € 20,-. Voor een bestelling of voor vragen kunt u
contact opnemen met het meldpunt van Gemeentewurk.
Campagne
Dit is een campagne van de gemeente Dongeradeel, Dantumadiel en
Ferwerderadiel. Voor meer informatie over de gescheiden inzameling
van afval wordt verwezen naar de afzonderlijke websites van de
deelnemende gemeenten.
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hOBBY beurs 2014.
Beste de hobbyisten van Oosternijkerk,
Bij voldoende deelname wil ik in samenwerking met Dorpshuis “De
Terp” een hobbybeurs organiseren.
Heb je een hobby bijvoorbeeld: modelbouw, postzegel verzamelen,
duiken, schilderen, zingen, muziek enz. enz. en heb je zin om je hobby
te laten zien, horen en mee te doen, geef je dan op.
Het gaat om alle hobby's in de breedste zin van het woord maar het
moet wel een hobby zijn en niet bedrijfsmatig.
Het is de bedoeling om deze beurs op een zaterdag in februari of maart
2014 te organiseren.
Opgave graag voor 1 november 2013 bij:
Jouke de Jong,
Nijbuorren 38
9137 SJ Oosternijkerk
Tel 0519-242170
Of mail jouke.dejong@tele2.nl
________________________________________________________________

Bedankt
Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de vele felicitaties, kaarten en
bloemen die wij mochten ontvangen bij ons 25 jarig huwelijk op 30
augustus jl.
Ook bedanken wij degenen die voor ons de vlag hebben uitgestoken.
Toon & Henriëtte van Lieshout, Grienewei
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Knutselclub - Programma
2013/2014

DATUM
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AKTIVITEIT

TIJD

GROEP

woensdag

06-nov

lampion maken

13.30-14.30

5,6

vrijdag

08-nov

lampion maken

13.00-14.00

1

vrijdag

08-nov

lampion maken

14.15-15.15

2

vrijdag

08-nov

lampion maken

15.30-16.30

3,4.

maandag

11-nov

sint maarten

18.30

vrijdag

18-nov

dropping

14.00-15.30

7,8

vrijdag

17-jan

winterknutsel

13.15-14.15

1

vrijdag

17-jan

winterknutsel

14.30-15.30

2,3

vrijdag

17-jan

winterknutsel

15,30-17,00

6t/m8

vrijdag

24-jan

winterknutsel

15,30-17,00

4,5.

woensdag

12-mrt

plaatjesbingo

15,30-17,00

3,4.

vrijdag

14-mrt

plaatjesbingo

13.30-15.00

1,2

vrijdag

14-mrt

plaatjesbingo

15.30-17.00

5t/m8

woensdag

09-apr

lenteknutsel

13,30-14,30

4,5.

vrijdag

11-apr

lenteknutsel

13.30-14.30

1

vrijdag

11-apr

lenteknutsel

13,30-14,30

2,3

vrijdag

11 apr

lenteknutsel

15,30-17,00

6,7,8

vrijdag

18-apr

paasei zoeken

14,00

1t/m8

Vrijdag

23-mei

Afsluiting

15.30

1t/m 8

1t/m8

Gymvereniging SSS

Gymvereniging Sport Staalt Spieren
Sinds 1959 is er in Oosternijkerk een gymvereniging met de naam Sport
Staalt Spieren. De vereniging telt momenteel bijna 100 leden en is
onderverdeeld in 3 groepen.
Op donderdagavond is er Streetdance, voor de kinderen van de
basisschool en voor de kinderen van het middelbaar onderwijs.
Groep 1 (groep 5,6 en 7)
18.30 uur tot 19.15 uur
Groep 2 (groep 8 en voortgezet onderwijs) 19.15 uur tot 20.00 uur
Ook is er op donderdagavond Bewegen Op Muziek (BOM), een hele
leuke manier om je conditie te verbeteren!
Dit begint om 20.00 uur tot 20.45 uur
Op woensdagmiddag is er gymles voor de kinderen van groep 1 t/m 8
van de basisschool.
De lestijden zijn als volgt ingedeeld.
Groep 1 & 2 van
13.30 uur tot 14.30 uur
Groep 3 & 4 van
14.30 uur tot 15.30 uur
Groep 5 van
15.30 uur tot 16.30 uur
Groep 6 & 7 & 8+
16.30 uur tot 17.30 uur
Spreekt het je aan en wil je er meer over weten, kom dan een keer
langs of neem contact met ons op!!!!!
Streetdance: j.wagenaar02@knid.nl
B.O.M: basentjitske@hetnet.nl
Gym: kraamzorgdebaakster@gmail.com
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Ropta Boys

Hallo dorpsgenoten,
Het voetbalseizoen is weer geopend!!!!
Zoals jullie wel gemerkt hebben is het weer allemaal gezellige drukte op
en rond het voetbalveld. Eind augustus zijn de bekerwedstrijden gestart
en in september begint de competitie weer!
Het eerste elftal van Ropta Boys komt dit jaar uit in de vierde klasse.
Het tweede komt voor het eerst uit in de derde klasse. Het derde in de
6de klasse en de dames in de derde klasse!
Ook dit jaar zijn er vele jeugdteams, waar we enorm trots op zijn, wat
dat is toch onze toekomst. Maar liefst 12 teams, van de A’s tot aan de
Fjes! De E1 zal het dit jaar voor het eerst in de historie gaan proberen in
de hoofdklasse. Het is altijd weer even wennen aan nieuwe
ploeggenootjes en andere leiders en trainers, maar we hebben er het
volste vertrouwen in dat het ook dit seizoen weer ontzettend leuk gaat
worden!
Trainers, leiders, vrijwilligers en voetballers, samen maken we er weer
wat moois van!
Het hoofdbestuur bestaat op dit moment uit:
Jan Age Wijma (voorzitter)
Wiebe Turkstra (penningmeester)
Anja Bandstra (sekretaris)
Bram Weidenaar (wedstrijdsekretaris)
Theunis Linthof
Jan Rispens
Jantina Terpstra
Tineke Terpstra

30

Het jeugdbestuur bestaat op dit moment uit:
Willem Wijma
Theunis Talstra
Sietske Torensma
Femke Elzinga
Freddy ter Harkel
Mochten jullie vragen hebben, kom dan eens langs of trek een
bestuurslid aan de mouw. De website heeft veel problemen gehad, we
hopen dat dit binnenkort beter zal gaan. Maar daar staat toch nog veel
informatie op hoor, dus kijk ook gerust eens op www.roptaboys.nl
Wie weet tot ziens op onze velden!!!!!!!!!!!!!

Groepsfoto F3
Anja Bandstra
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Ook dit jaar gaan we weer klaverjassen samen met Nes. 7 keer in
Oosternijkerk en 7 keer in Nes. Iedereen is van harte welkom. De
data zijn:
Oosternijkerk
4-10-2013
1-11-2013
6-12-2013
3-01-2014
7-02-2014
7-03-2014
4-04-2014 slot avond

Nes
11-10-2013
08-11-2013
13-12-2013
10-01-2014
14-02-2014
14-03-2014
10-04-2014 slot avond

De maatklaverjasavond is op 30-12-2013 in Oosternijkerk. Alle
avonden beginnen om kwart voor acht

Jan Bergmans, Peet Kuiper en Pier Braaksma

_______________________________________________________

Intocht Sinterklaas
Zaterdagmiddag 16 november a.s. zal
Sinterklaas in Oosternijkerk komen.
Jullie krijgen hierover nog bericht.
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PUZEL - Doalhôf
_________________________________________________________
De antwurden fan de puzel út Doarpsskille
nr. 161 binne:
bls 39: veren en bls 40:
Dizze kear in krúswurdriedling en foar de bern in doalhôf
bcs
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PAADWIZER

Doarpsbelang------------------- D. Holwerda-------------------- 242212
Groencommissie--------------- C. Miedema------------------- 571173
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. Holwerda---------------------- 241980
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
Moat der wat feroare wurde?
Lit it witte oan Anneke Weidenaar (ynf. op bls. 1)
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AGENDA

Oktober
4
Doarpsklaverjassen in de Terp, start nieuwe seizoen
5
U.D.I. haalt papier op. Container naast dorpshuis
6
11.00 uur koffieconcert door jeugdkorps De Brassbengels in
het Dorphuis van Ternaard
7
Biljarten in de Terp, start nieuwe seizoen
10
Bijeenkomst Oars Aktyf
12
Jubileum concert Prime Suspect op Bollingawier
21-25 Herfstvakantie basisschool
November
1
Inleveren kopij voor de Skille
1
Doarpsklaverjassen
1
Opgeven voor hobbybeurs bij J. de Jong
2
U.D.I. haalt papier op. Container naast dorpshuis
2
Open Dag NAM
6 en 8 Lampionnen maken Knutselclub
7
Redaksjegearkomste de Skille
11
St Maarten optocht
14
Bijeenkomst Oars Aktyf
16
Intocht Sinterklaas 's middags in Oosternijkerk
18
Dropping voor gr. 7 en 8 ( Knutselclub)
30
Doarpsskille 163 ferskynt
December
6
Doarpsklaverjassen
7
U.D.I. haalt papier op. Container naast dorpshuis
12
Bijeenkomst Oars Aktyf
23
Kerstvakantie basisschool
30
Maat klaverjassen in de Terp
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