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Fan ‘e redaksje
Beste lezers,
Hierbij ontvangt u de 163 ste editie van de
doarpsskille.
De hevige storm op 28 oktober ligt nog
vers in het geheugen bij iedereen en de
naweeën zijn nog steeds merkbaar. Voor
zover ons bekend, is er geen sprake
geweest van lichamelijk letsel in ons dorp.
Maar de materiële schade is bij sommige
dorpsgenoten bijzonder groot-->
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Ook ons bestuur is door een zware storm getroffen, Sytze Wiersma
heeft besloten om zich aan het bestuur te onttrekken.
Sytze is sinds eind september weer thuis, na een verblijf van 4.5 maand
in Lyndenstein te Beetsterzwaag. Sytze heeft ons regelmatig versteld
doen staan, vanwege zijn fenomenale geheugen.
Natuurlijk kennen we allemaal de rubriek “Hoe is it no mei”.
Deze rubriek is vele jaren verzorgd door Sytze en om zich optimaal voor
te bereiden zorgde hij zelfs voor een privé chauffeur, Willem Postmus,
die hem bij deze interviews vergezelde.
Sytze namens alle bestuursleden, enorm bedankt voor al jou
onnavolgbare bijdrages aan de skille.
PJH

BERTENIJS
DAMIAN
(Damian Wieger)

jonkje fan Klaas Dijkstra en
Minke Schoorstra
broerke fan Ruben
berne 29 septimber, De Buorren 1

MARE SOFIE

famke fan Anco Reitsma en
Anita Zijlstra
suske fan Ilse, Yesmer en Tessa
berne 4 oktober, Buorfinne 20

LIEKE

famke fan Jelle de Jong en
Rosanna Visser
berne 23 oktober, Langgrousterewei 36
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HOULIKSSAKEN
HENDRIK EN LIES HEERINGA-TIJTSMA wiene 16 oktober
55 jier troud. Doktersfiif 7
BOTE EN ANNIE VAN DELLEN wiene 26 novimber 45 jier troud.
De Buorren 3
THEUNIS EN GRIETJE LINTHOF-KINGMA binne 10 novimber 25 jier
troud. De Buorren 18a
FERHUZERIJ
EPPIE EN ANNIE WEIDENAAR binne ferhuze nei De Buorfinne 7.
Hja wennen op de Ald Tún 28 en dat is no de nije wente wurden fan
harren soan TAEDE WEIDENAAR en syn frou AUKJE mei harren bern
Hidde en Fenna. Hja wennen earst oan de Buorfinne 7.
ROMKE HOEKSTRA EN BIANCA CLEMENT binne mei harren bern
Nick en Iris ferhuze nei Snits. Hja wennen op de Nijbuorren 15.
SANNE FABER is mei har freon GJALT VAN DER ZEE ferhuze fan de
Ald Tún 4 nei de Lou Sânen 8. Gjalt komt fan Ljouwert en is
opliedingskundige by de ambulânsesoarch fan it Umcg. Sanne wurket
by @work, in útstjoerburo. Ien fan harren hobby’s is ús eigen brassband
U.D.I.
Anneke
Mochten jim nijs hawwe foar dizze rubryk, belje of mail my dan efkes, it
is sa maklik en jo hoege de doar der net foar út (info op side 1). In
briefke yn ‘e brievebus mei ek fansels.
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Yn de ôfrûne tiid is der eins net safolle bard by UDI. We binne drok
dwaande mei it NBK op 6 desimber yn Grins. Sa ha wy alle wiken
seksjerepetysjes. Dat hâldt yn dat in groepke muzykanten, bygelyks de
alten as de trombônes om kertier foar sânen, foar de repetysje, al
begjint. Om kertier foar achten geane wy dan fierder mei it hiele korps.
Dêrneist binne der ekstra repetysjes op tongersdeitejûns.
It freeget op ’t stuit in grutte ynset fan al ús spilers, mar dat hawwe wy
der foar oer.
Sa ha wy op tongersdeitejûn 14 novimber in gastdirigint foar it korps
hân, dit wie Sietse Hamersma. Ús eigen dirigint wie der ek by en makke
foaral oantekeningen. Sietse is in hiel erfaren dirigint en wy ha der in
bulte fan leard. Dit lêste wie fansels ek de bedoeling.
Op it momint fan skriuwen stiet it folgjende noch op it program: sneon
23 novimber in saneamde Try Out yn Ferwert en snein 1 desimber yn
Menaam. Op sa’n Try Out komme meardere korpsen dy’t meidogge oan
it NBK. We spylje dêr dan it ynstudearre wurk en dan kinne wy
ûnderfine hoe ’t it giet op in poadium. De dirigint (en wysels) wit dan
wêr ’t it bygelyks noch net hielendal goed rint yn sa ’n stik en dat kinne
wy dan noch ferbetterje.
Nei it NBK kinne wy net de toeters nêst ús del lizze. Wy moatte dan gau
fierder mei it oefenjen foar de krysttsjinst, mar ek foar it
Federaasjefestival yn Anjum op sneon 15 febrewaris 2014. It klinkt
noch fier fuort, mar nei de Krystdagen hawwe wy dan noch sa’n 6
repetysjes.
Fierder geane in protte (jeugd)leden drok oan it ynstudearjen mei
harren eigen stikjes foar it solistekonkoers. Dit fynt plak op deselde dei
mar dan oerdeis.
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Dit jier steane wy net op de krystfair, sa as oare jierren, dit fanwege alle
drokte dy ’t wy al ha. Foar de krystdagen en tusken Kryst en Âld-en-Nij
komme wy wol wer by de doaren lâns mei ús oaljebollelystjes. Jo kinne
dan in bestelling dwaan en op Âldjiersdei sille wy oan it bakken en
besoargjen.
Dan noch in pear dingen út de feriening: Jaap Bergema hie betanke as
lid, mar wy binne bliid dat hy ús no wol helpe wol (op ‘e kornet) foar it
NBK. Annagreet Tilma hat oanjûn te stopjen mei de muzyk nei it NBK
fanwege drokte thús. As jo lytse berntsjes ha en dêrneist wurkje jo ek
noch dan falt it net ta om noch folle mear dernêst te dwaan. In
muzykferiening freget wol in protte ynset en tiid. Wy fine it tige spitich
dat Annagreet ophâldt en hoopje fansels dat se yn ‘e takomst dochs
wer werom komt by ús. Annagreet, fan hjirút tige tank foar dyn ynset yn
de ôfrûne jierren, ek mei nammen foar it wurk yn it bestjoer.
Yn ‘e folgjende Skille fansels mear nijs oer ús prestaasje op it NBK.
MF

Keukentafelgesprekken
Dongeradeel verandert. We worden met zijn allen steeds ouder en
minder jongeren blijven in de streek wonen. Ook voor de
gezondheidszorg zal de ontwikkeling consequenties hebben. Als we
niets doen, als we niet vooruit denken en handelen, dan kan het zomaar
zo zijn dat er straks van goede zorg nauwelijks sprake meer is.
Zorgbelang Fryslân heeft daarom het initiatief genomen tot het project
'de Dongeradeelnemers'. Zorgbelang Fryslân werkt in het project nauw
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samen met Stichting Welzijn ‘Het Bolwerk’. Beiden vinden ze de mening
van de burgers echt onmisbaar en hebben ons als dorpsbelang
benaderd om bijeenkomsten te organiseren met inwoners van ons dorp.
De bedoeling van deze bijeenkomsten is het volgende:
In totaal worden er in deze maanden zeventig bijeenkomsten gehouden
om van alle dorpen en wijken in Dongeradeel te horen wat belangrijk is
om ook in de toekomst een waardevol leven te kunnen leiden.
Bij
ons
in
Oosternijkerk zijn
er
3
avonden
georganiseerd
waarbij per avond
5-8 inwoners bijeen
zijn gebracht aan
de keukentafel. We
zijn in gesprek
gegaan aan de
hand van foto’s en
aan de hand van
een “toekomstige
inwoner”, Johanna.
Aan de keukentafel bij Aukje Sikkema
Het gesprek ging over de buurt, over onze gezamenlijke omgeving.
Over wat het dorp en de streek bijdraagt aan een waardevol bestaan.
Van alles kwam daarbij op tafel. Alles vanuit de gedachte dat
Dongeradeel / Oosternijkerk een goede plek om te wonen, te leven en
om oud te worden moet zijn.
Afgelopen woensdag is er een gezamenlijke, afsluitende bijeenkomst
geweest in Dorpshuis de Terp. In deze laatste bijeenkomst is er
besproken wat er in de verschillende groepen aan bod is gekomen. De
uitkomst van deze gesprekken levert waardevolle informatie voor het
dorpsbelang, voor de gemeente en andere regionale organisaties,
opdat we weten wat er lokaal leeft onder de inwoners van deze regio.
DH
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Nieuws uit Dorpshuis
De Terp

In de volgende skille ontvangt u
nieuws over het reilen en zeilen van
de Terp.
We hebben deze keer echter wel een aantal data die u kunt noteren:
7 december

:

Winterfair

30 december :

Maatklaverjassen

Oudejaarsnacht:

De Terp geopend vanaf 00.45 uur

Bestuur "de Terp"

_________________________________________________________

OPROEP
voor bezoekers van de Terp
Wilt u uw auto's zorgvuldig parkeren en daarbij rekening houden met
de bewoners van de Doktersfiif?
De ingang naar de Doktersfiif moet vrij blijven, zodat evt hulpdiensten
hier kunnen komen. Wilt u uw auto's ook niet voor de 3 woningen
tegenover de Terp parkeren? U blokkeert dan de uitritten van deze
woningen.
Alvast bedankt voor uw begrip.
Dorpsbelang, bestuur de Terp en bewoners van de Doktersfiif
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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. J. Post, Buorfinne 16, 0519-241816
e-mail: postjpt@hotmail.com

Kollege fan behear
Sûnt lange tiid is it ûnderhâld fan de beide tsjerken yn ús doarp yn
hannen fan de Kommisje fan Behear. Hjoed oan de dei hjit it offisjeel
‘College van Kerkrentmeesters’. De namme is feroare, mar de opdracht
is gelyk bleaun. Ien fan de taken fan it kollege is om ien kear yn it jier de
beide tsjerken sawol fan binnen as fan bûten skjin te meitsjen. Faak mei
help fan gemeenteleden. Somtiden moat d’r mear barre. Op it stuit is
men drok dwaande mei de St. Cecilia, de âldste fan de beide tsjerken,
dy’t oan de Buorren stiet. Alle jierren komt ien fan Monumentenwacht
lâns om te sjen of d’r ek ûnderhâld dien wurde moat oan dizze tsjerke.
Hjir wurdt in rapport fan makke en opstjoerd nei de St. Alde Fryske
Tsjerken. Underhâld oan tsjerken wurdt foar in diel (65%) troch harren
betelle. Dizze stichting stjoert op har beurt in arsjitekt dy’t de lieding hat
oer it wurk. Hy seit wat d’r barre moat en wa’t dat dwaan moat. Sa leit
d’r no in rapport klear mei wurk foar de kommende jierren (2012-2017).
Boubedriuw Holwerda docht it timmerwurk, Van der Heide it stúkwurk
en Hoek en Wad docht it skilderwurk. Sa wurdt ûnder oare de flier
oanpakt, dy’t foar in diel fersakke is, wurdt de lambrisearring makke
(û.o. om de preekstoel) en wurde alle muorren stúkt. De souder wurdt
earst skjinmakke sadat ankom maaitiid sjoen wurde kin of de boktor ek
yn’t hout sit. Mocht dat sa wêze dan wurdt de souder spuite. Bûtenom
wurdt û.o. de súdkant fan de muorre foege en sawol it lead as de
goatten neisjoen. Guon hoeken fan de muorre sitte los, dit wurdt ek
oanpakt. Skildersbedriuw Hoek en Wad sil fan binnen sa nédich de
muorren sauzje, de banken byhelpe en, mocht d’r jild genôch wêze, de
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flier fervje. Gelokkich kin in grut part fan it wurk noch dit jier dien wurde.
Dat betsjut wol dat de rest fan it jier de tsjinsten yn ‘De Bining’ binne, de
tsjerke oan de Langgrousterwei.
It Kollege

De Groencommissie

Graag wil ik jullie vanuit de groencommissie even op de hoogte brengen
over de ontwikkelingen met betrekking tot de dorpsbosjes.
Begin november ben ik op bezoek geweest bij Staatsbosbeheer in
Twijzel.
Voor
deze
bijeenkomst
waren
de
verschillende
groencommissies uit Dongeradeel uitgenodigd. De boodschap was vrij
duidelijk “het geld om de dorpsbossen te onderhouden is op”.
Samen
met
de
groencommissies,
dorpsbelangen
en
"Landschapsbeheer Friesland" willen ze zoeken naar een oplossing. Er
zal op zoek worden gegaan naar subsidies bij gemeenten en provincies.
De heer Jan Piet de Boer zal hierin de touwtrekker worden. Vanuit de
groencommissie Oosternijkerk heb ik mij beschikbaar gesteld.
Tot die tijd zal er een tussen oplossing worden gekozen. Het is de
bedoeling dat de groencommissie zelf de bomen gaat omzagen (let wel
staatbosbeheer gaat van de voren de bomen blessen).
Tevens willen ze, dat we gaan betalen voor het hout, dat uit het bos
komt. De meesten stonden hier niet negatief tegen over, mits de prijs
maar acceptabel is. Staatbosbeheer komt nog met een voorstel.
Ik heb aangegeven dat er nogal wat stormschade is in het bos. De
reactie van staatbosbeheer was dat ze erg druk waren en voorlopig
geen tijd hebben om dit op te pakken. Daarom heb ik aangeboden om
dit zelf te gaan oppakken. Dit is akkoord bevonden. De afgelopen
zaterdagen hebben we al een flinke opruiming gehouden in het bos.
Christiaan Miedema
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De OCO op reis
________________________
Sneon 16 novimber 2013 stie d’r om
16.00 oere in grutte bus fan Dalstra klear
by Doarpshûs De Terp.
In lytse tritich man/frou stapten by
sjauffeur Auke yn foar in ritsje nei Eelde.
No is dêr ek in fleanfjild fansels mar sa
fier is it net kaam, de reis einige by it nije
bedriuwsgebou fan Faber Bloementransport. Wy waarden opwachte troch
Theun , Karin, Jan Wybren en Jolanda. De lampkes op’e frachtweinen
wienen ta gelegenheid oan dien, it seach d’r feestlik út.
Nei in lytse smookpauze foar guon, bin wy mei syn allen nei binnen ta
gien. In prachtich nij kantoargebou mei twa ferdjippings wêr’t de Fabers
sûnt begjin 2013 húsmanje.
Nei in bakje kofje of thee hat foarsitter Anne van der Heide eltsenien
wolkom hjitten en dêrnei naam Theun ús mei nei de hallen fan de
blommefeiling. We kamen yn de romte wêr’t de Fabers harren guod ynen útlade kin, we ha de kuolsellen troch west wêr’t de blommen kuold
wurde sadat se langer goed bliuwe.
Yn noch in oare rûmte wurde de blommen ferpakt, de klant kin oanjaan
hoe’t hy it ien en oar oanlevere ha wol. Yn boskjes of per stik ferpakt.
We ha ek noch efkes yn de romte west wêr’t de ynkeapers harren guod
op de feilingklok keapje kin. It guod wurdt lânsriden yn grutte karren, de
priis start op bygelyks in Euro en de earste dy’t op’e knop drukt, stelt de
priis fêst en mei sizze hoefolle at d’r ôfnimme wol. At d’r noch wat
oerbliuwt, giet dit wêr yn’e ferkeap. It ynternet hat de ferkeap wol bot
feroare, mei in ynlogkoade kin je oan’e oare kant fan de wrâld de feiling
folgje en taslaan op it momint dat it gaadlike guod foarbij komt. De
finansjele ôfhanneling wurdt folslein troch de feiling dien.
Nei de feiling moat it guod ek wer te plak brocht wurde nei de
ferskillende ôfnimmers en dan komt d’r in grut part fan’e hannel yn in
frachtwein fan Faber Bloementransport telâne. Sy ride nei ferskillende
feilingen en fan dêr út nei de klanten. It moaiste is fansels at in
frachtwein net leech hinne of werom rydt, it fergjet hiel wat planning om
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dit slutend te krijen. Dêrneist wurdt it hieltyd wichtiger dat de
frachtweinen op de oerienkommen tiid by in klant binne.
Om’t de frachtweinen fan Faber no fanôf Eelde ride wurdt d’r hiel wat
diesel útsparre. De sjauffeurs steane altyd yn kontakt mei it kantoar fia
in boardkompjûter. Op dizze wize kin hiel gau ynspyle wurde op
feroarings yn de ritten. It systeem hâldt krekt by wêr’t in sjauffeur is en
somtiden at ien it paad net goed wit, kin d’r fia de boardkompjûter nei it
goeie adres stjoerd wurde.

Nei dit ynteressante en ynformative diel waard it tiid foar de hjerstborrel
en in goed miel. Ek hjir kaam Faber Bloementransport goed fan pas, sy
hawwe it drinken, glêzen, pannen en bestek (sels in kuolkast) meinaam
út Nijtsjerk. De stamppotten (wat moasten wy ek sûnder Van Kammen!)
foelen d’r ek goed yn,
Om goed njoggen oere stie sjauffeur Tsjip op ús te wachtsjen en hy hat
ús wêr feilich thús bracht, al foel it foar guon net ta om steande en
droech te bliuwen, want om al dat focht wer kwyt te wurden is it soms
wat behelpen yn sa’n bus......
Al mei al wie it in tige slagge middei en jûn.
Faber Bloementransport nochris betanke foar it gastfrije ûnthaal en
sukses yn Eelde.
N.B. de OCO is ek te finen op Facebook
TSG
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BIB - Weidenaar
Zonne Energie

Bedrijf
in
Beeld
_____________________________________________

In deze skille een impressie over Weidenaar zonne-energie. Geert
Weidenaar (41), woont samen met Anja (40) en hun kinderen, Eppie
(13) en Hilda (10) aan de Griene Wei 10.
Na de LTS (installatietechniek) heeft Geert bij vele bedrijven gewerkt.
Deze zal ik niet allemaal noemen, want dan wordt het een hele dikke
doarpsskille. Geert is onder andere een half jaar werkzaam geweest als
rietdekker in Oost Duitsland, nadien heeft hij gewerkt bij van Kammen,
Faber transport, de Vries transport te Hallum en vele andere
bedrijfstakken.
Geert heeft zich in de afgelopen jaren bekwaamd door met succes
diverse opleidingen af te ronden, zoals de cursus PV basis, PV advies
en erkend solar today installateur. Deze maand volgt er nog een
examen voor het cito diploma: solar
specialist. Twee jaar geleden
installeerde Geert een zonneboiler in
zijn huis, dat was tevens het moment
dat hij zijn bedrijf in zonne-energie
vorm begon te geven.
De betreffende zonneboiler is
voorzien
van
een
dubbele
warmtewisselaar en daardoor ook
geschikt voor de vloerverwarming.
Het gebruik van zonnepanelen is
natuurlijk momenteel een hot item,
men
kan
daardoor
de
energierekening
flink
omlaag
12

brengen. Zelfs zonder subsidie kunnen de panelen soms binnen 8–10
jaar terugverdiend worden. Geert kan beoordelen of de zonnepanelen
genoeg rendement opleveren. D.m.v. berekeningsmodules wordt
gekeken naar de plaatsingshoek t.o.v. de stand van de zon, eventuele
schaduwwerking en andere bijkomstigheden.
Schaduwwerking is een probleem wat vaak onderschat wordt. Bij
zonnepanelen bepaalt de zwakste schakel het uiteindelijke rendement.
De panelen zijn bijna altijd in serie geschakeld, dus is het belangrijk dat
alle panelen optimaal functioneren. Na plaatsing van de zonnepanelen
wordt het zonnepaneelsysteem aangemeld bij de netbeheerder. Bij een
draaischijfmeter wordt gecontroleerd of deze terugdraait, zodra er
levering aan het net plaatsvindt. In nieuwere huizen wordt er meestal
gebruik gemaakt van 2 meters, 1 voor het eigen gebruik en 1 voor de
levering aan het net. Door middel van salderen (eigen gebruik - levering
aan het net) wordt het verbruik berekend.
Na verloop van tijd
komt er een waas
op de panelen, in
tegenstelling wat de
meeste
mensen
denken regenen ze
niet schoon.
Voor een optimaal
rendement moeten
de panelen jaarlijks
gereinigd worden.
Geert
kan
de
efficiëntie van de
panelen doormeten. Vaak worden de panelen door de mensen zelf
gereinigd met kraanwater, echter dit is funest voor de panelen.
Kraanwater bevat namelijk schadelijke zouten en mineralen. Weidenaar
zonne-energie reinigt de panelen met osmosewater, osmosewater heeft
een sterk oplossend vermogen. Osmosewater is ontdaan van alle
schadelijke stoffen en is daardoor neutraal.
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Geert heeft zelf 22 panelen op het dak, daarvan zorgen 4 voor een
optimale werking van de zonneboiler. Het toilet wordt gespoeld met
regenwater, d.m.v. een hydrofoorpomp in de vroegere gierkelder wordt
dit gerealiseerd.
De hydrofoorpomp is voorzien van een expansievat en is daardoor bij
uitstek geschikt voor de spoelfunctie. Ook voor 1 van de buitenkranen
wordt regenwater gebruikt. Het ideaalbeeld van Geert is natuurlijk een
energieneutraal huis.
Naast de levering en het onderhoud van zonnepanelen heeft Geert ook
nog een bedrijf in keukenrenovatie.
Vroeger deed Geert dit via een franchiseformule, tegenwoordig is hij
zelfstandig ondernemer en verzorgt ook zijn eigen inkoop, hierdoor kan
hij met concurrerende prijzen werken.
Natuurlijk heb ik Geert ook nog een paar vragen gesteld die geen
betrekking hebben op het bedrijf:
1. Favoriete auto

- dodge charger

2. Favoriete muziek

- halloween, iron maiden

3. Favoriete eten

- lasagne

4. Favoriete tv programma

- Married with children

5. Favoriete sport

- darten

6. Favoriete hobby

- motorrijden

7. Mooiste plekje van het dorp

- Griene Wei 10

8. Droomvakantie

- Australië

9. Favoriete drankje

- biertje

10. Toekomstdroom

- continuering en uitbreiding van de
bedrijfsactiviteiten
PJH
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Intocht Sint Nicolaas 16 november 2013
_____________________________________________
Wat een Stress!
Dit jaar kwam Sinterklaas aan in de stad Groningen. Op zich niets aan
de hand natuurlijk, ware het niet dat Sint direct daarna, namelijk begin
van de middag al, in Oosternijkerk werd verwacht. De pieten moesten
dit jaar dus echt alles op alles zetten om op tijd in Oosternijkerk aan te
komen.

Wat te doen?
Het paard was geen optie, die ene PK is niet snel genoeg en ook de
stoomboot was lang niet snel genoeg om van Groningen naar
Oosternijkerk te varen en op tijd aan te komen. Nee! er waren snellere
vervoermiddelen nodig en wat is er sneller dan de stoomboot en een
1PK paard?……..inderdaad een motor met wel 100PK. Snelle Piet had
in Groningen een aardige meneer zo vriendelijk gekregen zijn motor af
te staan, dat is tenminste wat Piet aan Sinterklaas had verteld. De
waarheid was anders, maar daar zou Sinterklaas later nog wel achter
komen. Voor Piet was het een noodgeval, want….

Stel je voor dat Sinterklaas te laat komt!
De rest van de Pieten, onder leiding van Rappe-Piet, hadden ook in de
stad Groningen supersnelle scooters of andere vervoermiddelen
gevonden en met het spreekwoord “Nood breekt wet” in het achterhoofd
was niet bij alle scooters eerlijk gevraagd of ze wel even geleend
mochten worden. Rappe-Piet was, samen met de andere Pieten, al
lekker op tijd in Oosternijkerk en met z’n allen scheurden ze door het
dorp op zoek naar kinderen om te vertellen dat Sinterklaas onderweg
was. Rappe-Piet was nogal gestrest omdat alles superrrrrr snel moest
wat ook wel bleek toen meneer Beeksma op de “Lou sanen” vroeg waar
Sinterklaas bleef. Rappe_Piet stotterde er namelijk van, “als het goed
is, is Sinterklaas met Snelle Piet onderweg”, was het antwoord van
Rappe-Piet. Sinterklaas paste met zijn mooie tabbert natuurlijk niet op
een scooter, wat Snelle Piet dan ook exact voor vervoermiddel had
gevonden was voor iedereen nog een verassing, maar dat hij onderweg
was, dat was zeker.

Hij komt, hij komt!
Omdat Snelle Piet, Sinterklaas begeleide bestond het gevaar dat ze het
dorp voorbij zouden rijden, Snelle Piet doet zijn naam namelijk nogal
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vaak eer aan en is naast dat hij heel snel is, soms ook wel een beetje
dom. Besloten werd dan ook dat de kinderen Sinterklaas maar beter op
konden wachten bij de Dongerawei om er zo zeker van te zijn dat
Sinterklaas wel op tijd de afslag zou nemen. Maar wat al werd gevreesd
gebeurde, Sinterklaas kwam in de verte aangereden, maar die domme
“Snelle Piet” keek de verkeerde kant op en reed Oosternijkerk gewoon
voorbij. Gelukkig keek Sinterklaas wel de juiste kant op en kon
sinterklaas met handbewegingen piet duidelijk maken dat ze te ver
waren gereden. Snel werd er gekeerd en volgas terug gereden.

eindelijk Sint was aangekomen!

Snelle Piet had een supersnelle trike gevonden om Sinterklaas mee te
vervoeren. Volgens Sinterklaas had Snelle Piet zich tijdens de rit van
Groningen naar Oosternijkerk niet helemaal aan de regels gehouden en
reden ze wel 200 km per uur. Volgens Snelle Piet liep de snelheid soms
zelf op tot wel 300 km per uur, maar of dat nou wel helemaal waar was
werd flink betwijfeld. Ook werd getwijfeld of Snelle Piet de motor wel
helemaal op de juiste manier had verkregen. Al snel werd duidelijk dat
dit niet het geval en dit kon Sinterklaas natuurlijk niet waarderen.

Dit muisje zou nog wel een staartje krijgen!
Samen met Sinterklaas en Snelle Piet op de trike ging de rit van de
“Lou Sanen” naar “het lokaal” waar de kinderen waren uitgenodigd om,
samen met Sinterklaas en de Pieten feest te vieren. Veel kinderen
16

hadden tekeningen voor Sinterklaas gemaakt en hadden honderden
vragen voor Sinterklaas. Zo werd bijvoorbeeld de vraag
gesteld: “waarom is er ’s nachts een maan?” en “hoe oud
is Sinterklaas eigenlijk?”. Op alle vragen wist Sinterklaas
natuurlijk het antwoord, maar omdat Sinterklaas niet was
vergeten dat Snelle Piet en ook de andere Pieten niet
helemaal op de juiste manier aan hun vervoermiddel
waren gekomen, leek het Sint een goed idee om de
kinderen maar eens te laten vertellen hoe het wel en hoe
het niet hoorde.
Mag je bijvoorbeeld andere kinderen pesten? Mag je
door het rode verkeerlicht rijden? Gelukkig waren er geen kinderen die
pesten en waren ze allemaal lief voor elkaar. Al werd er wel eens aan
het haar van iemand anders getrokken. De tijd ging snel en na het
zingen van Sinterklaas liedjes, het stellen van vele vragen en het
dansen op muziek moest Sinterklaas al weer snel naar het volgende
feest, er zaten nog vele kinderen op hem te wachten. Heel belangrijk
was natuurlijk dat Snelle Piet onmiddellijk de motor terug ging brengen
samen met een flinke hand vol pepernoten en een chocoladeletter
moest Piet van Sinterklaas zijn excuses maar gaan aanbieden.
Sinterklaas werd uitgezwaaid waarna alle kinderen een cadeautje
kregen en de vaders en moeders de kinderen weer konden ophalen.

Eind goed al goed!
Gelukkig is Sinterklaas toch nog op tijd aangekomen en Snelle
Piet…..die heeft zijn lesje wel geleerd. Voortaan zal hij alles doen zoals
het hem door de kinderen geleerd is namelijk ”EERST VRAGEN”
voordat je iets leent bijvoorbeeld.
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25 Jier Lyn
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In foto út it argyf - 29

Deze keer een wat “jongere” foto, ook al is het bestaan van de
hervormde vrouwenvereniging intussen geschiedenis geworden. De
dames staan hier nog behoorlijk trots op de foto, geplaatst in de
Nieuwe Dockumer Courant van 21 december 1987, nu 26 jaar
geleden. Deze vrouwenvereniging bestaat niet meer, ook de
gereformeerde evenknie, de naam daarvan is mij niet bekend, is
opgeheven. Zelfs de veel later opgerichte (1956?) Vrouwenbond is al
ter ziele.
De dames van “Uw Koninkrijk Kome” vierden volgens het bijbehorende
krantenartikel hun 50-jarig bestaan:

Op de foto staan v.l.n.r. achter:
Hitje Torensma-Minnema, Geertje Torensma-De Jong, Tettie
Rozendal-Groen, Klaske Hiemstra-Dijkstra, Eke Dijkstra-De Haan en
Tetje Dijkstra-Nauta.
V.l.n.r. voor: Richtsje van der Vliet-Haagsma, Eelkje Linthof-Klijnstra en
Anneke de Jong-De Vries.
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Op de twee foto’s met onbekende personen van de vorige keer zijn
verschillende reacties binnengekomen.
Zo wist Ytsje Groenwold-Dijkstra te vertellen dat haar vader Wessel
Dijkstra op de bovenste foto staat afgebeeld. Hij is de persoon midden
op de foto bij de
paarden. Wessel Dijkstra
is op 16 mei 1938
getrouwd met zijn Tet en
werkte de eerste jaren
van zijn huwelijk bij de
“fuormanderij”,
tegenwoordig heet zoiets een
loonbedrijf, van Harm
Sjoukes Dijkstra (Harm
en Nynke). Dat bedrijf
was gevestigd aan de Ropsterwei waar nu Pieter en Hanneke Postma
wonen. Daarmee is tevens de ouderdom van de foto bepaald op
ongeveer 1940-1941. Harm Sjoukes staat niet op de foto, wel zijn zoon
Sjouke Dijkstra; hij is de man links op de vlasbinder. Wie de jongen is,
die ook op de vlasbinder zit, wist Ytsje Groenwold niet te vertellen
maar gelukkig belde Harm Dijkstra van de Mûnewei. Hij kende alledrie
de personen. Natuurlijk zijn vader Sjouke en Wessel Dijkstra, maar de
jongen wist hij te identificeren als Wybren, ook een zoon van Harm
Sjoukes. Deze woont tegenwoordig in California. Daarmee zijn alle
personen van deze foto bekend: v.l.n.r.: Sjouke Dijkstra, Wybren
Dijkstra (zonen van Harm Sjoukes) en Wessel Dijkstra.
Helaas is over de tweede
foto
niets
bekend
geworden, nou ja, er is veel
discussie over. Alles nog
eens overwegend en heel
erg vergrotend op de
computer lijkt het zeker dat
rechts op de foto de oude
christelijke school aan de
Langgrousterwei staat. De
foto moet dus vóór 1950
zijn
gemaakt.
Het
boerderijtje op de achtergrond is Langgrousterwei 24, Lieuwe Elzinga.
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Dat is vrijwel zeker want de drie “kowerútsjes” met schuiven zitten nog
steeds op dit boerderijtje. Grote vraag blijft: welke boerderij aan de
Ropsterwei staat op de foto afgebeeld? Ropsterwei 3 of 5? Bij beide
boerderijen kan ik een mesthoop náást de boerderij niet plaatsen. Wie
het weet mag het zeggen. Het is een beetje jammer dat de foto nogal
donker is afgebeeld zodat herkenning moeilijk wordt. Er staan
bijvoorbeeld twee personen bij de giertank, van de ene is trouwens
alleen maar een pet te zien.
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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Slipkursus
Wolris in slipkursus dien? No ja, it is eins in training yn rydfeardigens.
Slipkursus is wol wat koart troch de bocht, sil we mar sizze, want d’r wie
hiel wat te learen. It soe fan moarns 10 oant jûns 6 oere duorje. In hiele
dei lang dus. Mei dochs wol in bytsje pyn yn it liif bin we dy kant útgien,
8 froulju en 1 man. Mei in bakje kofje foar ús noas kriegen we earst in
oerke teory fan Willem.
Sa hiet de man dy’t ús dy
deis de kursus jaan soe.
Willem hie it oer de
spanning fan de bân, oer
de remwei, de stopôfstân,
wannear
je
in
bân
ferfange moat, de beste
manier om it stjoer fêst te
hâlden en hoe te stjoeren
as je in bocht om gean.
Dat wie allegear noch wol te begripen, mar letter hie hy it oer ‘kinetische
energie’, ‘onderstuur en overstuur’ en moasten we út rekkenje hoelang
de remwei wie ast mei in bepaalde gong boppe op de rem moastest.
Doe hat hy ús noch ferteld hokker ynformaasje der op in bân stiet. Sa
kinst û.o. sjen wannear in bân makke is en hoe hurd ast der mei ride
meist. Nea witten. Nei it oerke teory wie it tiid foar wat praktyk. Earst hat
hy ús ferteld hoest it beste achter it stjoer sitte kinst en hoe de spegels
stean moatte. Praktyske tips, sis mar. Doe mochten we sels achter it
stjoer. We waarden ferdield oer 3 auto’s. Slalom om pionnen. Dêrby
moasten we it stjoer trochjaan en mochten we net oerpakke. No dat foel
net ta, de measten fan ús dienen dat fansels al jierren op de ferkearde
manier, dus der waard noch wol gauris wat smokkele. Mar dat seach
Willem en dan die hy it wer foar hoe it al moast. Doe’t we ek noch
allegear achterút om de pionnen hinne riden wiene, wie it tiid foar de
lunch. Nei de lunch begaan it echte wurk. Mei pionnen hie hy in diel fan
de baan yn trijen ferdield. We moasten mei 60 km oanride komme, op
syn teken boppe op de rem gean, al trochremjend útwike nei rjochts, it
stjoer wer rjocht dwaan en remje oant we stil stiene. We moasten ek wol
úwike, rjochtút koe net, dêr stiene pionnen. Hy hat it earst in kear foar
dien mei 80 km. Wy moasten útrekkenje wêr’t hy ûngefear stil stean
soe, dêr hienen we it moarns oer hân en koenen we witte. No dat foel
raar ôf, hy hie hiel wat meters mear nédich om stil te stean dan wy
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tochten. Doe mochten wy. 60 kilometer is noch hiel fluch ast wist datst
aansens boppe op de rem moast en hoe soe it mei it útwiken gean? Mei
klopjend hert fan start, faasje krije en op Willem lette. Op it lêste momint
joech hy it teken, boppe op de rem, remje remje remje, ûnderwilens it
stjoer omskuorre en wer werom en remje remje remje. De auto skodde
der oer en doe stienen we stil. Dêr kaam
Willem oan. It rútsje iepen om te hearren
wat Willem te sizzen hie. No hy wie net
tefreden, dat hy sei ús it leksum op:
wêrom wy de auto total loss riden
hienen, want wy hienen in nustje pionnen
omriden en meinaam en pionnen stienen
fansels foar beammen of in oare auto,
betink mar wat. It moast better, dat wie
dúdlik. Mar omride en op ‘e nij en no nei links útwike op syn teken. Dat
gie net folle better en as lêste gie Willem yn it midden stean en soe hy
oanjaan of wy nei links of nei rjochts útwike moasten. Ferskrikkelik, wat
is 60 kilometer dan fluch. En dy ferrekte Willem wachtte wit ik hoe lang
foardat hy it teken joech, it duorre my te lang, ik skeat nei rjochts en
fansels moast ik nei links. It hindere Willem net iens safolle, as ik dy
pionnen mar net rekke hie. Gelokkich wie d’r noch in frommis dy’t de
ferkearde kant útgie. De twadde oefening wie op de glêde baan. Kranen
waarden iepenset en liters wetter waarden op de baan spuite. Willem
sette no dêr in parkoers út. Hy hat ús earst even fiele litten hoe’t it wie
ast mei glêdens ynienen remje moast. Trije oan trije by him yn de auto,
hy ride en fûl remje en dan gean je dus trije, fjouwer slaggen yn it rûn.
Op’t lêst fielst de mage sels in bytsje. Krammele. En doe mochten wy.
Mar wy hoegden sa fluch net. Earst mei 50 kilometer rjocht út ride en
fûl remje oanst stil stiest. Dat wie wol te dwaan. As twadde oefening
moasten we mei tritich oanriden komme, op syn teken boppe op de rem
gean, remje remje remje, om in pion (lês beam) hinne ride en remje
oanst stil stietst. No dat foel net ôf, we stienen rillegau stil en gienen net
yn it rûn. Tritich wie te dwaan. Mar Willem wie net tefreden. Fierstente
let begaan te stjoeren, wol dy beam rekke fansels, de auto wie alwer
total loss. Noch mar in kear en fiif kilometer hurder. Mar earst moast dy
pion ûnder de auto wei. Hy moast trouwens wol gauris in pion ûnder ien
fan de auto’s wei fiskje. Dy pionnen seachen der ek net út, fan guon wie
de helte noch mar oer, it barde blykber alle dagen. Gelokkich mar, d’r
wiene mear hakkenkrukken. De twadde kear stienen we al mei de noas
de oare kant út, mar it gie noch net sa mâl. Noch mar in kear en wer fiif
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kilometer hurder. Ja en doe giene we wol meardere kearen yn it rûn. It
wie spannend genôch. Neidat we allegear west wienen koenen we even
bekomme. Stiekum hoopte ik dat we klear wienen, it waard ek al wat
skimerich, mar nee hear, Willem hie noch ien oefening op de glêde
baan foar ús yn’t fet. Mei sa’n 25, 30 kilometer om in pion ride en dan
de hânrem oanlûke en sa trochride oanst fan it glêde stik ôf wiest, dan
de hânrem d’r wer ôf en trochride. Tsja, dan begjint it achterein fan de

auto te giseljen fansels en moast tsjinstjoere. Mar wer allegear om bar
achter it stjoer en in pear kear de oefening dwaan. No dat gie wat ús
oanbelanget sa bêst as wat en doe mochten we gelokkich fan de baan
ôf. Hè hè, dat hienen we d’r ôf swit. Wer nei binnen en doe kriegen we
noch wat fragen. It wie in spannende dei, dat fûn ik yn alle gefallen wol,
mar we ha d’r hiel wat fan leart. Net allinnich praktyske dingen, bygelyks
hoe’t de spegels stean moatte of hoe’st it bêste yn de stoel sitte kinst,
mar hast ek meardere kearen oefene om boppe op dy rem te gean en
in bytsje fiele kind wat de auto dan docht. No ride we deis faak hurder
dan 60 kilometer en ik ha yn de dagen dernei faak tocht as ik achter it
stjoer siet: ik moat d’r net oan tinke dat ik no itselde dwaan moast as
doe op dy baan. Dat kaam op de kop ferkeard, tinkst dan. Sa kinst
fansels net autoride, dan kinst dat ding better stean litte, mar dochs.
Eins soe eltse autorider wol sa’n kursus dwaan kinne, miskien moat dat
nochris ferplicht wurde. Mar mei dy Willem koest wol op ‘en paad, dat
wie in baas sjauffeur!
AWB
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Nog op zoek naar Sinterklaas- of kerstcadeau ?
Dan is het boek:

Op de Praatstoel - 2

Verhalen uit Noordoost-Friesland vanaf 1850
vast iets voor u !! En dat voor maar 20 euro !!
In 2008 verscheen het eerste deel van
“Op de Praatstoel” met 37 verhalen.
Het tweede deel bevat 31 verhalen
met
meer
dan
400
pagina’s
leesplezier!
Naast verhalen uit Dongeradeel nu
ook
verhalen
van
personen
uit
Kollumerland en Dantumadeel:
Nes: Andries Meinema en Richtsje
Mollema
Metslawier: Meindert Meindersma,
Klaske de Haan, Lieuwe van der Zee en
Tjalling de Jong
Paesens: Age de Jong
Wierum: Jan Smit
Engwierum: Fokke van der Veen
Ee: Lubbert Visser
Nijewier: Grietje van der Mossel
Holwerd: Former Idsardi
Hantum: Oane Visser
Veenklooster: Ljibbe Rekker
Kollum: Sjouke Starkenburg, Oeds Radema en Joop Bosgraaf
Kollumerzwaag: Sjoerd de Boer en Durk Geertsma
De Westereen: Klaas Baarsma en Hendrik Dijkstra
Dokkum: Wiebe en Klaas van Klaarbergen, Jantje ObermanVisser, Siebe de Vries, Hein Joustra, Sofrides Viet, Johannes
Poortinga, Cornelis Wijga en Klaas Elzinga
(Verkrijgbaar bij de boekhandels in Dokkum of even bellen naar R.
Tolsma, De Lyts Ein 16: 241593, zelf halen of laten bezorgen!)
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De Sopsleef

Pizza
Een vers gebakken pizza uit je eigen oven
belegt met alles wat jij lekker vindt. Heerlijk!
Je kunt ervoor kiezen om één grote pizza te maken, maar je kan het
ook verdelen in kleine pizza's ( leuk voor de kinderen om een eigen
pizza te maken)
Nodig voor de bodem:
500 gr. witbroodmeel,
1 theelepel zeezout,
2 theelepels Provencaalse kruiden,
versgemalen peper,
15 gram verse gist,
280 ml. handwarm water,
1 eetlepel olijfolie.
Meng het meel, zout, kruiden en peper in een kom. Maak een kuiltje in
het midden. Doe het water in een kommetje en verkruimel de gist
erboven en roer dit glad. Daarna de olijfolie erdoor roeren en dit
mengsel in het kuiltje van het meel schenken. Het deegmensel op een
met bloem bestoven werkvlak 10 minuten goed kneden tot het soepel
en elastisch is. Dit terug in de kom doen, afdekken met huishoudfolie en
een uur op een warme plaats laten rijzen tot het volume verdubbeld is.
Bestuif het werkblad met bloem. Daarna het deeg uittrekken en met een
deegroller mooi plat rollen. Om te voorkomen dat het deeg aan de
deegroller blijft plakken ook een beetje bloem op het uitgetrokken deeg
strooien. Nu afdekken met een droge theedoek en weer 15 min. laten
rusten. De oven voorverwarmen op 230°C.
Voor de tomatensaus:
een blikje gepelde tomaten in een kom doen en hierdoor een teentje
knoflook, peper, 1 eetlepel olijfolie en een eetlepel basilicum prakken.
Deze saus is de basis voor de pizza.
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Nadat de pizza 15 min. gerust heeft beleg je hem met alles wat je lekker
lijkt en strooi je er als laatste geraspte romige kaas over.
Dan 6-8 minuten bakken tot de pizza mooi bruin en knapperig is.
************************
Is de bodem je teveel werk?
Je kunt tegenwoordig natuurlijk pizzameel kant en klaar kopen, scheelt
veel tijd en werk voor de luie koks met tijdgebrek. Of een verse
pizzabodem kopen. Deze verse deegbodem is verkrijgbaar op rol en
heeft de afmeting van je bakplaat. Ideaal. Lekker volgooien met alles
wat je lekker vindt en 10 minuten in de oven.
Dit laatste past eerlijk gezegd beter in mijn straatje. Lekker Ite !
DH
ps. hebben jullie de pizza's van de Donge al geproeft? Heerlijk.

Oudejaarsnacht Vuurwerk

Zoals de laatste jaren gebruikelijk willen we
weer een groots vuurwerk houden midden in
het dorp. Om dit mogelijk te kunnen maken
vragen wij van u als dorpsbewoner een
bijdrage. Tussen 9 en 22 december zullen een aantal vrijwilligers langs
de deuren gaan om van u een bijdrage te vragen. Met de opbrengsten
hiervan hopen we weer een prachtig vuurwerk voor u te kunnen
afsteken.
Aanvang 00.45 bij dorpshuis de Terp.
Alvast bedankt voor uw bijdrage. Wij zien u graag terug om het nieuwe
jaar samen flitsend in te gaan.
Jeugd Oosternijkerk
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Knutselclub
_____________________________________________

It nije knutselprogramma is klear!! Wy binne al begûn mei it meitjsen
fan lampionnen foar sint Maarten en we hawwe in dropping hawn op
18 novimber. Mar der steane mear leuke knutsels en aktiviteiten op
stapel!
De bingo komt wer foarby,
it peasaaisykjen...
Yn january in winterknutsel en
yn april in lenteknutsel.
Koartsein in moai fariearre programma.
Der hat ek in bestjoerswiksel plak fûn. Joke Miedema hat har funksje
as foarsitster dellein en hat Jannie Bosgra frege omhar plak yn te
foljen. Dankewol Joke! Wolkom Jannie!
Fierder bin we noch op syk nei nije enthûsjaste frijwilligers! Wa liket it
leuk om ris te helpen? Lit it us mar witte!
It bestjoer bestiet op it heden út;
Meta Tolsma
Christina Elzinga
Jannie Bosgra
Jetty Holwerda

242031
518846
242246
241980
Jetty Holwerda
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Stoarm Moandei 28 oktober 2013
____________________________________________________
It wie wol eefkes skrikken moandei 28 oktober. It KNMI hie dizze kear
gelyk. Hja ferhegen de waarkoade fan oranje nei read. En we hawwe it
witten. Oeral yn ús doarp waarden benamme de beammen de dupe fan
de hurde wyn. Lokkich binne der gjin minsken ferwûne rekke en bleaun
it by skea oan beammen en hûzen.
Wol tige spitich ast sjochst dat byldmeitsjende beammen samar as
lusjeferhoutjes knappe. De rige beammen fan Torensma oan de
Mûnewei 28 bygelyks. Wat skande. Ik moat der noch hieltyd oan wenne
as ik der lans ryd.
Ek yn it reedridersbosk wie it in ravaazje. Lokkich is de grienkommisje
dêr al drok dwaande west mei opromjen en seagjen.

Bollingwier
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Kaatsvereniging De Trije Doarpen
_____________________________________________

Het kaatsseizoen 2013 is nauwelijks afgelopen of wij zijn al weer bezig
met het nieuwe seizoen 2014. Alle wedstrijden van de K.N.K.B., de
Federatie Dongeradeel en onze eigen partijen moeten op elkaar
afgestemd worden, om zoveel mogelijk aan die wedstrijden deel te
kunnen nemen.
Het hoogtepunt van het komende seizoen zal zijn de organisatie van
een hoofdklasse wedstrijd. Deze zal eind mei worden gehouden. Dit
verzoek kwam van de K.N.K.B. in samenspel met de federatie
Dongeradeel. Wij als bestuur tesamen met het jeugdbestuur hebben
hier uitgebreid over gesproken en wij realiseren ons dat dit evenement
“niet niks is “. Toch waren wij van mening dat onze vereniging dit aan
kan en we gaan deze uitdaging aan.
De kosten van deze partij gaan we binnenkort in beeld brengen en
zullen zo rond de € 1300,- uitkomen. Deze kosten hopen wij te “dekken”
met sponsoren, verloting en entree gelden.
Natuurlijk zullen de weersomstandigheden dan heel belangrijk zijn want
mooi weer betekend veel publiek, bovendien staat deze partij gepland
aan het begin van het kaatsseizoen, dan is iedereen nog “gretig”. Er
zullen veel keurmeesters nodig zijn op die dag en wij gaan er van uit dat
al onze leden zich “vrij maken” om dit te laten slagen.
Verder staat er van de bond nog een jongenswedstrijd op het
programma.
Het afgelopen seizoen is voor wat de jeugd betreft prima geslaagd met
veel deelname aan zowel de bonds- federatie en onze eigen partijen.
Bij de senioren en dames viel dit tegen en moesten meerdere keren
partijen worden afgelast, erg jammer.
Misschien dat een nieuwe competitie opzet in de week nog een optie is.
Via “Wis in” hebben we een oproep geplaatst voor een gediplomeerde
trainer voor onze jeugd, want dat heeft onze grootste aandacht.
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Alle categorieën vanaf de welpen tot aan de senioren kaatsen op
officiële bondswedstrijden en eventueel andere wedstrijden in de club
kleuren van Ropta Boys. Elk van deze categorie heeft een eigen shirt
sponsor. Bij het begin van het nieuwe seizoen zullen we dit prachtige
resultaat laten zien, met uiteraard veel dank aan deze sponsoren, die
dit mogelijk hebben gemaakt.
Kaatsvereniging “De Trije Doarpen” is een vereniging met ambitie en wij
hopen dat onze leden dit met ons gaan oppakken.
Bestuur en jeugdbestuur
“De Trije Doarpen”.

_____________________________________________
TALANT zoekt …MEELEEFGEZINNEN
Nieuwe Meeleefgezinnen, waar een kind met een beperking meer dan
welkom is.
Dit betreft de hele provincie Friesland.
Is dit iets voor u of kent u iemand binnen uw netwerk die dit zou
willen doen??.
Kinderen/jongeren met een verstandelijke beperking (en eventuele
bijkomende problemen) kunnen soms om verschillende redenen niet in
hun eigen gezinssituatie opgroeien. Binnen een meeleefgezin wordt
zorg geboden aan een kind/jongere met een verstandelijke beperking,
waarvan de verwachting is dat hij/zij het beste kan
functioneren/opgroeien in een gezinssituatie. Een meeleefgezin kan op
deze manier een gezin ondersteunen door het kind/jongere volledig of
deeltijd bij hen te laten wonen en op te nemen in de gezinssituatie.
Talant wil de kinderen/jongeren die in een meeleefgezin wonen een
veilige woonplek met structuur en regelmaat bieden, waar ze zich
optimaal kunnen ontwikkelen!
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Het uitgangspunt binnen Kind & Gezin is dat een gezinssituatie primair
de 'opvoedingssituatie' is voor een kind. In nauw overleg met de
ouders/voogd zorgt het meeleefgezin voor het kind/jongere. Waar
mogelijk nemen de ouders delen van de zorg van hun kind weer voor
hun eigen rekening. Het behouden en onderhouden (indien mogelijk)
van een goede band met de ouders is hierbij een belangrijk gegeven.
Het meeleefgezin wordt begeleid door een ambulante
gezinsondersteuner. Deze komt regelmatig op huisbezoek bij het
meeleefgezin en heeft nauw contact met een multidisciplinair team. De
ambulant gezinsondersteuner onderhoudt ook contacten met de ouders
en werkt vanuit het systeemgericht werken.
Wij vragen
Goede communicatieve vaardigheden; Bereidheid tot samenwerken;
Reflectievermogen; Pedagogische bekwaamheid en bij voorkeur
bevoegdheid (één van de meeleefouders heeft minimaal een
MBO diploma op uitstroomniveau 4, bijvoorbeeld Z, SPW-VG, of hoger,
bijvoorbeeld HBO-V, SPH);
Inzicht in de eigen gezinsprocessen, gerelateerd aan een opname van
een kind/jongere met een beperking in het gezin, en competenties
om deze processen aan te gaan; Een gezinsklimaat waarin het accent
ligt op het vergroten van de mogelijkheden.
Wij bieden
Een overeenkomst van opdracht met Talant met een basisbedrag per
maand en een aanvullende dagvergoeding afhankelijk van de leeftijd
van het kind (beide bedragen zijn bruto bedragen).
Informatie en aanmelding.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw J. de
Haan , teamleider gezinsondersteuning, telefoon 06 – 17 26 66 39.
Uw reactie, voorzien van een uitgebreid CV, kunt u mailen naar
Ja.d.Haan@talant.nl
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PUZEL - Sifers
_________________________________________________________
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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
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’--------------------- H. Dijkstra----------------------- 242085
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

December
5
Sinterklaas, pakjesavond
6
Doarpsklaverjassen
7
UDI haalt papier op. Container naast dorpshuis
7
Winterfair in Dorpshuis De Terp
12
Bijeenkomst Oars Aktyf 14.30 uur
23
Kersvakantie basisschool
30
Maatklaverjassen in De Terp
31
Oudjaarsnacht De Terp geopend vanaf 00.45
Januari
1
Inleveren kopij voor de Skille
3
Doarpsklaverjassen
4
UDI haalt papier op. Container naast dorpshuis
6
Einde kerstvakantie
9
Redaksjegearkomste de Skille
16
Bijeenkomst Oars Aktyf 14.30 uur
17
Winterknutsel gr. 1- 3, gr 6-8
24
Winterknutsel g. 4 en 5
25
Doarpsskille nr 164 verschijnt
Februari
1
UDI haalt papier op. Container naast dorpshuis
7
Doarpsklaverjasssen
13
Bijeenkomst Oars Aktyf 14.30 uur
24-28 Voorjaarsvakantie
Maart
1
7
13
12, 14
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UDI haalt papier op. Container naast dorpshuis
Doarpsklaverjassen
Bijeenkomst Oars Aktyf 14.30 uur
Plaatjesbingo knutselclub

