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Ferslaggen fan Doarpsbelang, UDI
Sjong de Heare
Roptaboys
Dartclub Easternijtsjerk
Op 'e kofje by Piter Post, diel 3
In Foto út it argyf
Nijtsjerkster Skriuwers, diel 2
Rondreis Iran
Het WK bankzitten voor amateurs
Dorpshuis de Terp
25 Jier ferlyn yn de Skille
.
Fan ‘e redaksje
Fanatyk
Der binne samar wer trije moanne foarby,
en dus tiid foar in nije skille. En dat tidens
al de aktiviteiten yn ús doarp en it WK
fuotbaljen op de tillevyzje. Want we binne
allegear fanatyk supporter fan oranje
fansels. Fanatyk wiene ek de bern dy't
meidienen oan it Alvestêdenspul op
sneontemoarne 21 juny. It wie tiid foar een
lyts feest yn ús doarp. Dit begûn moarns
dus mei in tocht troch de Buorren lans de
alve stêden. Yn eltse stêd moasten de -->
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bern fragen beantwurdzje as spultjes dwaan. Ek de koek en sopie wie
net fergetten. Middeis wurde der alwer fanatyk striden troch de buerten
by it volleybaljen. Langgrou 1 wûn úteindelik de finale fan Langgrou 3.
De ear en de wikselbeker binne dus foar de Langgrousterwei. It
prizenjild is fansels fuortendaliks opmakke yn de tinte. Partyband
Sunshine koe ús jûns allegear op de dûnsflier krije. It wie in prachtich
feestje. Al mei al in tige slagge dei.
Mar no leit der dan wer in nije skille. In soad lêzwille.
DH

De scheids fluitet foar in bern yn it fjild !
Fan’e ponghâlder:
Lêzers om útens:
S. Elzinga, Ternaerd
M. Weidenaar, Burgum
D. Holwerda, Damwâld

Buertferienings:
Buorfinne
Grienewei

Dêrneist krigen wy fan’e Dartclub Easternijtsjerk in moaie jildlike
bydrage, wêrfoar ús hertlike tank!
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_____________________________________________

Na de zomerstop begonnen we weer met onze repetities. Onze eerste
optreden was de kerstnachtdienst. Cristina Post en Anne Kingma
kwamen tot de vakantie ons koor versterken. Inmiddels is Anne bij ons
koor gebleven. De kerstnacht dienst verliep uitstekend we kregen heel
veel goede reacties.
6 Januari hadden we een vergadering over hoe we nu verder gaan met
ons koor. Uit de meningen kwam, de grote liefde voor ons koor naar
voren en we zingen allemaal nog graag onder leiding van Henry Pickee.
Het ledenaantal wordt steeds minder en vanwege de financien zijn we
eigenlijk genoodzaakt om te stoppen. Maar gelukkig met een
sponser en subsidie van de gemeente hebben we kunnen besluiten om
nog een jaar door te gaan.
In Februari overleed ons oud koorlid Gerrit Elzinga. Wij wensen de
familie veel sterkte toe.
Op 7 Maart was het federatie concert in Dokkum. Hier hebben we weer
prima gezongen en kregen we veel complimenten. Zo zie je maar weer
wat een klein koor groot kan maken. Ook werd ons koor nog eventjes in
het zonnetje gezet, omdat we 65 jaar bestonden. Trien de Boer kreeg
applaus, omdat ze na 65 jaar nog volop mee zingt in ons koor.
Op 18 April, Goede Vrijdag, hebben we onze medewerking verleend in
de dienst. Zang, schriflezing en samenzang wisselden elkaar af. Dit is
voor herhaling vatbaar.
Op zondagmorgen 18 mei jl. hebben we in Lioessens onze
medewerking verleend in een dienst met samenzang en orgelspel. Er
zit een prachtige klank in deze kerk. Dus het zingen ging geweldig. Na
afloop was er koffiedrinken. We hadden ook nog 3 jubilerende koor
leden Pietsje Miedema & Djoke Holwerda 40 jaar en Gerda de Jong 25
jaar. Proficiat dames!
Op 5 oktober staat er nog een optreden in de agenda. We zingen dan
op een zondagmiddeag in Dongeraheem.
We hopen weer op een goed "Sjong Jier" en nieuwe leden zijn nog
altijd hartelijk welkom.
AvdW.
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En alwer in neie Skille op’e doarsmatte, mei ek dizze kear wer in ferhaal
fan de muzykferiening. Marjanne hat yn’e ôfrûne Skille oanjûn te
stopjen mei it skriuwen fan dizze stikjes. Sy hat der jierren foar soarge
dat jo op’e hichte bliuwe koene fan UDI. Se hat in funksje yn it bestjoer
krigen en dertroch hie se wat tiidgebrek om ek de Skille by te hâlden.
Fanôf dit plak wolle wy Marjanne tankje foar har jierren lange ynset.
Jimme sille it no mei skriuwsel fan oare hân dwaan moatte.
Jo hawwe ús de ôfrûne tiid in oantal kear sjen en hearre kinnen. Op
Peaskesnein hawwe wy de tsjerketsjinst begelied. Op Keningsdei binne
wy tegearre mei de drumband in slach om de buorren west. Mei wat
fleurige noaten hawwe wy de Nijtsjerkers wer hearre litten dat it in
moaie dei wie foar wat feest en fertier.
Ek wienen wy oanwêzich by de earste jûn fan de avondvierdaagse. By
it doarpshûs hawwe wy de dielnimmers dy al wer binnen kamen, ta
spiele. Yn in lyts oerke hawwe wy alfêst in lyts foarpriuwke fan ús
simmerkonsert jûn. Ek seachen in oantal fan jim ien fan ús de ôfrûne
wieken oan de doar. Wy hawwe kollektearre foar de Anjeractie. Wy krije
folle fraach nei de betsjutting fan dizze aksje. It jild wat jo jouwe giet nei
it Prins Bernhard Cultuurfonds. My dit jild stypje sy kunst, kultuer en
talint. Troch it meidwaan oan dizze aksje krije wy in part fan it jild wat wy
ophelje en kinne wy in grut bedrach werom krije at wy bygelyks in nei
instrumint as in nij unifoarm oanskaffe. Dit skeelt foar ús samar in pear
tûzen
euro.
Want
musyk
is
moai,
mar
wol
djoer!
Yn’e midden fan juny sille in oantal learlingen eksamen dwaan. Dit sil
foar de simmerfakânsje om de teory gean en nei de simmer moat se
blaze foar de jury. Elkenien in soad súkses.
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Op sneon 21 juny sil ús jeugd fan har hearre litte op in jeugdfestival yn
Ljouwert. Wy binne eltse wike drok oan it oefenjen. It simmerkonsert
stiet foar de doar. Mar,
ek it stik foar it NBK
(Nederlânse
Brassband
Kampioenskippen)
stiet alwer op de
stander. Dit jier fynt it
NBK foar it earst plak
yn it lêste wykein fan
oktober yn plak fan
desimber.
Dertroch
moat we mar optiid
begjinne
te
repetearjen, want wy
wolle wol presteare.
Noch iets nijs oan it
NBK
is
it
plak.
Foarhinne wy it altyd
yn Grins, mar no moat
wy
hielendal
nei
Utrecht. In moai ein
reizigjen, mar ek hjir is
UDI fan de party.
UDI
spilet
de
avondvierdaagse dielnimmers ta. Douwe Kuiper lústert yn 'e doar.
Mar east… ús simmerkonsert! Wy hoopje elkenien op snein 22 juni te
sjen. Oanslútent oan de tsjerkestjinst sil ús konsert begjinne. Beide fine
plak yn de tinte. Wy hoopje oant 22 juni!
As lêste wolle wy efkes kwyt dat wy wiis binne dat wy om’e wike jo âld
papier wer krije meie. Dit wolle wy ek graach sa hâlde en wy hoopje jo
ek. Hjir kinne jo ús mei helpe. It soe moai wêze at elkenien oan de kant
fan de Lyts Ein nei de kontainer ride wol. Oan de kant fan de Griene
Wei binne se gewoan oan it wurk en it is te begripen dat se derby leaver
net steurt wurde wolle. Fandêr it fersyk om it âld papier fia de Lyts Ein
by ús yn de kontainer te bringen. Hjir foar jo tank.
Rinskje
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_________________________________________________________

Kerkdiensten: 9.30 uur in ‘de Bining, de Langgrousterwei.
Via de radio te ontvangen op 102.8 FM.
Scriba : Vacant
e-mail : scriba-on@hotmail.com
Voorzitter : dhr. J. Post, Buorfinne 16, 0519-241816
e-mail: postjpt@hotmail.com

Wat doet de diaconie.
Mede door uw giften heeft de diaconie vele goede doelen gesteund.
Meestal zijn dit collectes van Kerk in Actie, die projecten over de hele
wereld steunt, maar we richten ons ook op ons eigen land. Afgelopen
jaar hebben we ook giften gegeven aan mensen uit de regio die zich
inzetten voor medemensen in arme landen. Daarnaast willen we graag
jaarlijks collecteren voor Stichting Sviatoslav.
Eén keer per jaar wordt er een speciale Dankstondcollecte gehouden.
De diaconie zoekt een speciaal doel uit en na de Dankstond halen we
bij de gemeenteleden de betreffende envelop weer op.
Als diaconie hebben we een adoptie kindje die we onderhouden.
De diaconie verzorgt het Heilig Avondmaal en haalt collectebusjes op
bij mensen die door omstandigheden niet meer in de kerk komen. Via
de diaconie of wijkouderling kan men aangeven of men zo´n busje wil
ontvangen. Tweemaal per jaar worden de busjes geleegd door een
diaken. De opbrengst wordt evenredig verdeeld tussen de kerk en de
diaconie.
Verder wordt er met de kerst door de Gezamenlijke Diaconieën van
Oost-Dongeradeel bij de ouderen in verzorgingshuis De Skûle een
bloemetje bezorgd. Voor de ouderen uit eigen dorp (70+ echtparen en
55+ alleenstaanden) wordt er net voor de kerstdagen een kerstfeest
georganiseerd in ons Dorpshuis.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.pgoosternijkerk.nl .
De Diaconie.
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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.
Peuternieuws:
De
komende weken gaan
we werken aan het
thema "DE MENS". We
gaan het hebben over
de
baby,
groeien,
verschillen
tussen
jongens en meisjes.
Ook
gaan
we
verschillende
lichaamsdelen
benoemen.
Familie
komt ook nog aan bod,
het is een heel breed
thema.
We
hopen

we

met

plezier

aan

te

werken.

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
0519.24.19.18.
Tijden jongste peuters:
Maandag 8.30-11.00
Woensdag 8.30-11.00

Tijden oudste peuters:
Dinsdag 8.30-11.00
Donderdag 8.30-11.00
Sjoukje Koopmans
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Nieuws uit Dorpshuis de Terp
Met de zomervakantie voor de deur is dit alweer het laatste verslag van
dorpshuis de Terp van dit seizoen. Na de vakantie staan er alweer
leuke activiteiten geplandn, waarvan u straks van één de datum alvast
in de agenda kunt schrijven.
Terugblik
Eerst een terugblik op de afgelopen maanden. Op
22 maart was het jaarlijkse lentematinee. Het was
een gezellige boel in Dorpshuis de Terp, de
muzikale omlijsting was in handen van de
Kolkenblazer. Er werd begonnen met een
kinderdisco en later kwamen voor de ouderen alle
oude én nieuwe hits voorbij dus de voetjes konden lekker van de vloer!
Een zeer geslaagde middag/avond welke natuurlijk volgend jaar weer
op de planning zal staan!
Op 27 maart werd er een succesvolle bingo avond
georganiseerd. Er waren zo’n 40 fanatieke bingo’ers,
een
mooie
opkomst!
Op 26 april was de allereerste koningsdag, het weer
was prachtig en met de feestelijke muzikale klanken van drumband en
brassband had Dorpshuis de Terp ondertussen ook de deuren
geopend. Onder het genot van een kopje koffie met
oranjesoes werd het een gezellige ochtend, voor de
kinderen was er in de tuin ook genoeg vertier.
’s Middags was de autopuzzeltocht. Een record
aantal deelnemers zorgden ervoor dat het na afloop
gezellig druk was in het dorpshuis, met een borreltje
en een snackje werd deze eerste Koningsdag
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gezellig afgesloten.
Anders dan in de vorige Skille vermeld was er op 16
mei jl. een vrijwilligersavond. We zijn erg blij met de
vrijwilligers welke op wat voor manier dan ook hun
bijdrage leveren aan ons dorpshuis, dit verdient
volgens het bestuur een blijk van waardering in de
vorm van een etentje.
Er was een heerlijk Grieks buffet en doordat het weer
meezat kon er buiten gegeten en gedronken worden, top! Vrijwilligers
alvast bedankt voor afgelopen seizoen, we hopen volgend seizoen weer
een beroep op jullie te kunnen doen.
Let op! Bent u nog geen vrijwilliger maar lijkt het u leuk om
bijvoorbeeld zo nu en dan een bardienst te draaien? Geef u dan op
als vrijwilliger bij één van onderstaande bestuursleden of stuur
een mail naar dorpshuisdeterp@hotmail.com
Komende activiteiten
Bij het verschijnen van deze Skille is de elfdorpshuizen fietstocht op 7
juni inmiddels geweest. Hierover in de volgende editie meer.
Voor het volgende seizoen staat er alvast een dorpsbarbeque gepland
op zaterdag 16 augustus. Vanaf 17.00uur is iedereen welkom om het
nieuwe dorphuisseizoen feestelijk in te luiden!
Pinautomaat
Zoals de meesten waarschijnlijk al hebben
gezien/gemerkt is de pinautomaat inmiddels in
werking.
Nog even voor de duidelijkheid, de pinautomaat in
het dorpshuis is alleen om consumpties af te
rekenen, u kunt dus géén extra geld opnemen.
!!Belangrijke data!!
Op zaterdag 21 en 28 juni is dorpshuis de Terp gesloten.
Het dorpshuis is tijdens de vakantieperiode gesloten vanaf
zaterdag 19 juli t/m vrijdag 15 augustus.
Mocht u vragen, opmerkingen of leuke ideeën hebben dan horen wij
deze
graag.
U
kunt
ons
bereiken
via
de
email
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dorpshuisdeterp@hotmail.com of benader één van onderstaande
bestuursleden.
André Beeksma (Voorzitter)
Peet Kuiper
Louise van Ekelenburg (Secretaresse)
Mark Boersma
Teade Anne Holwerda
Geke Braaksma (Penningmeester)
Sanne Faber
Voor de allerlaatste nieuwtjes, aankondigingen, foto’s en meer
zijn wij ook te volgen op Facebook of via Twitter. Wij begrijpen
heel goed dat niet iedereen op de hoogte is met de moderne
technologieën dus blijven we natuurlijk ook gewoon doorgaan
met het verspreiden van huis aan huis berichten.
Allemaal een fijne vakantie en tot het volgende seizoen!
Sanne Faber

Dorpsgenoten,
Op woensdag 26 maart jl is de jaarlijkse ledenvergadering van het
dorpsbelang gehouden. De notulen van deze avond zullen wij in deze
skille afdrukken. Hierbij ook nog eens onze dank aan Reinder Tolsma.
Reinder heeft aansluitend aan de vergadering op een prachtige wijze
verslag gedaan over de achtergrond bij de dorpsbordjes met historische
afbeeldingen.
Slecht wegdek Langgrousterwei
Bij regen wordt duidelijk zichtbaar hoe slecht het wekdek aan de
Langgrousterwei is. Met name bij de Gereformeerde kerk. Wij hebben
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dit doorgespeeld aan de gemeente en inmiddels een schrijven terug
gekregen.
Het is de gemeente bekend dat het straatwerk kwalitatief matig is. De
gemeente is van plan om in 2017 rioolwerkzaamheden uit te voeren in
dit wegvak, daarom wordt herstraatwerk zoveel mogelijk uitgesteld.
Maar aangezien bepaalde delen straatwerk erg slecht zijn, wil de
gemeente dit niet nog 3 jaar laten liggen en zal daarom binnenkort een
aannemer opdracht geven de meest ernstige plekken te herstraten.
Avond vierdaagse
Van dinsdag 20 mei t/m vrijdag 23 mei jl hebben we de jaarlijkse avond
vierdaagse gehouden. Wat hebben we het getroffen. Alle 4 de avonden
was het heerlijk weer en konden we in een korte broek en t-shirt
wandelen.
De gymnastiekvereniging liep niet mee met een groep lopers. Dit
betekende dat meer ouders met hun kinderen meeliepen. De opkomst
was geweldig. 78 deelnemers liepende 5 km, 12 deelnemers liepen 10
km en op de laatste avond liepen nog eens 40 kleuters en ouders mee.
Op de startavond op dinsdag, werden we verrast door Brassband UDI.
Zij hielden het eerste deel van hun repetitie in de tuin van het dorpshuis.
UDI geweldig bedankt.!
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Notulen van de ledenvergadering donderdag 26 maart 2014
Aanwezig: namens politieke partijen.
R. Hoekstra en Jacob Woudstra namens CDA
Bril namens PvdA en EcoDon
Jouke Douwe de Vries van Dongeradeel Sociaal
Ernst Meinsma van FNP
Met kennisgeving afwezig: Braaksma van ABD
Opkomst 32 leden.
Voorzitter Dries Faber opent de vergadering en heet iedereen welkom,
speciaal de leden van de politieke partijen en Ina Witteveen onze
dorpencoördinator.
Janneke Themmen leest de notulen van de ledenvergadering van 14
maart 2013 voor. Naar aanleiding van deze notulen zijn er geen vragen
meer.
Jaarverslag: Dieta Holwerda vertelt wat het dorpsbelang het afgelopen
jaar zoal heeft gedaan op het gebied van het organiseren van
activiteiten, het uitwerken van projecten en bestuurlijke en
organisatorische zaken.
Het financieel verslag van het dorpsbelang en Ooster@ liggen op
tafel. Dieta licht enige posten van het financieel verslag toe. De
kascontrole is uitgevoerd door Jannie Weidenaar en Aad Stolk. Zij
hebben het verslag goedgekeurd. Volgend jaar zal Fokke Meinsma
samen met Jannie Weidenaar de kascontrole verzorgen.
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Christiaan Miedema vertelt vanuit de Groencommissie wat er
momenteel allemaal aan de hand is. Staatsbosbeheer heeft te kennen
gegeven dat het geld op is. Ze komen in het vervolg de bomen niet
meer omzagen, maar willen alleen nog aanwijzen welke bomen
gezaagd moeten worden. Daarnaast moet de Groencommissie betalen
voor het hout dat ze uit het bos halen.
Intussen is er overlegd met Landschapsbeheer Friesland en is er een
overleg met gemeente en Groencommissies geweest. Staatsbosbeheer
is in gesprek met de gemeenten om de kijken of er via de gemeenten
georganiseerd kan worden dat de groencommissies in diverse plaatsen
weer kunnen starten. Dit is nog in behandeling.
Na de storm was er een chaos in het bos. Staatsbosbeheer had geen
tijd. De groencommissie heeft zelf alles opgeruimd. Naderhand vraagt
SBB er geld voor.
Volgens de laatste informatie komt er in april nog een overleg. De bal
ligt nu bij SBB. We kunnen alleen maar afwachten momenteel.
Dorpencluster: Freerk Ids de Beer is namens Oosternijkerk de
contactpersoon voor het dorpencluster. Hij vertelt dat we het afgelopen
jaar 4 x een vergadering hebben gehad. Sinds vorig jaar is de brug bij
Meinsma verlaagd en het fietspad vanaf de brug naar Nes aangelegd.
Momenteel is het cluster bezig met het in kaart brengen van het
achterstallig onderhoud aan wegen. Veel kleine punten zijn inmiddels
opgelost.
Daarnaast staat de AED in het cluster op de agenda. Het gaat dan met
name om het jaarlijks gezamenlijk opleiden van de mensen die de AED
bedienen kunnen.
Bijna alle dorpen willen ook wel wat doen richting duurzaamheid. Hier is
veel geld mee gemoeid. Op dit moment zijn we ons daarop aan het
oriënteren. Daarnaast komt elk jaar de jeugd in de dorpen op de
agenda. De gehele zaken rondom de WMO kanteling wordt ook door
het cluster gevolgd.
Energiecoöperatie Dongeradeel. Dries legt uit dat dhr. Bril uit
Metslawier eind 2013 op een bestuursvergadering is geweest. Hij heeft
daar verteld over de plannen voor het oprichten van een
energiecoöperatie in Metslawier ( Inmiddels EconDon). Het doel van de
coöperatie is om te verduurzamen door eigen energie op te wekken,
maar daarnaast om extra geld te verdienen voor het dorp.
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Reinder Tolsma vraagt hoe ver Metslawier is met haar plannen is. Bril
legt uit dat ze momenteel in overleg zijn het HZPC. Het doel is om een
groot dak vol met panelen te leggen. Je kunt je dan inschrijven voor
zonnepanelen op het dak van de HZPC. Jaarlijks zal een bepaalde
vergoeding terugstromen naar de dorpen.
Dries Faber vertelt dat het dorpsbelang de plannen van EconDon volgt,
maar niet eerder inventariseert en enquêteert in Oosternijkerk, voordat
de plannen rond zijn en het gehele financiële plaatje voor het
dorpsbelang duidelijk en haalbaar is.
Dries Faber licht vervolgens het activiteitenprogramma voor het
komende jaar toe:
16 april
Paaseieren verven voor basisschool jeugd
26 april
Koningsdag
9:00 uur muziek en drum door de Buorren
10:00 uur Koffiedrinken in de Terp, stoepkrijten en
skelterrace voor jeugd
13:30 uur Autopuzzeltocht
20 t/m 23 mei Avond Vierdaagse
19 en 21 juni Buurtenvolleybal toernooi
21 juni
Kleintje Dorpsfeest,
24 oktober
Activiteit voor de ouderen in het dorp
Rondvraag:
Er is een ingekomen vraag betreffende het Carbidschieten. Het
afgelopen jaar is door een groepje jeugd op oudejaarsdag op woningen
geschoten. We weten niet of deze jeugd uit ons dorp kwam, maar zullen
volgend jaar met de jeugd hierover in gesprek gaan.
Pope Meinsma merkt op dat bij laatste begrafenissen auto’s geparkeerd
werden bij Jan Mook en in de Buorren. Voorstel van Pope Meinsma en
Klaas Haaksma om een bordje te plaatsen bij de parkeerhaventjes aan
de Foeke Sjoerdsstrjitte, met mededeling dat er extra parkeerruimte
achter het dorpshuis is.
Pope Meinsma noemt net als voorgaande jaren de verkrotting van het
pand aan de Foeke Sjoerdsstrjitte. Faber zegt dat het dorpsbelang dit in
de gaten houdt en dit ook regelmatig aanhaalt in het gesprek met de
gemeente, maar dat het pand nog niet in dermate slechte staat is dat
het een gevaar voor de omgeving oplevert, ook al valt er zo nu en dan
een pan van het dak.
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Mevr. Walda geeft aan dat er geen aanduiding van de sportvelden op
de hoek Griene wei – de Buorren is. Hier zullen we werk van maken.
Gele bordjes met bedrijven aanduiding loopt achter en staat scheef.
Faber vertelt dat het dorpsbelang dit al doorgegeven heeft aan de OCO.
De OCO is verantwoordelijk voor deze bordjes.
Ljibbe Weidenaar maakt een opmerking over de woningbouw. Er moet
aan zoveel regeltjes voldaan worden, dat jonge mensen al een jaar met
de aanvraag voor een bouwvergunning bezig zijn. En we willen zo
graag dat er gebouwd moet worden. Moet dit zo stelt Ljibbe de vraag
richting de afvaardiging van de gemeenteraad. Dhr. Gooitzen Cuperus
beaamt dit en vertelt dat er over de kleur van de voegen zelfs gedoe is.
Fokke Meinsma vertelt dat er voor Lou Sânen, fase II,
een
kwaliteitsplan opgesteld is. De woningen tegenover de Mûnewei mogen
geen of een klein bijgebouw hebben en er komt een brug naar de
woningen op de voorzijde. In het middelste deel, achter de Lou Sânen
mag een woning met een bijgebouw met platte kap en achterin mag
een huis staan met kap op het bijgebouw.
Jouke Douwe de Vries en Jacob Woudstra geven aan dat ze bezig zijn
om de regels te verminderen. Dit is lastig want ze krijgen met meer
partijen zoals de welstand te maken. Dit punt wordt wel meegenomen
naar de gemeenteraad.
Van Dellen meldt dat de bestrating van de Langgrousterwei slecht is.
Dorpsbelang zal dit melden, al kan iedereen dit ook zelfstandig
doorgeven aan Wijkbeheer / Doarpswurk
Aan het nieuwe gedeelte van de Nijbuorren wordt gedeeltelijk op de
stoep geparkeerd en dit is ook het geval op de Griene wei naast de inrit
van de speelweide. Dorpsbelang zal contact met de bewoners
opnemen.
Jacob Woudstra, CDA, geeft aan graag op de hoogte gehouden te
willen worden rond de groencommissies in de dorpen en de
ontwikkelingen hieromtrent.
E. Meinsma adviseert ons om rechtstreeks contact op te nemen met
Albert van der Ploeg omtrent de misstanden / regeltjes rond de
woningbouw.
Sluiting
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De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit het
officiële deel van de jaarvergadering.

Wat betekent "WMO kanteling " en bij wie
kunnen wij terecht met onze zorgvragen?
________________________________________________________

Er komen zoveel veranderingen op het gebied van zorg. De hele
maatschappij is in beweging. Onze overheid legt de uitvoering van de
zorg voor een groot deel bij de gemeenten neer. De gemeenten moeten
dit met een klein budget doen en dus moet er veel bezuinigd worden.
In de media hoort u kreten als WMO kanteling, aanbod- en
vraaggerichte zorg en wat te denken van de campagne 'Durf te vragen'!

Graag willen wij ons even voorstellen, de nieuwe meitinker en
mienskipswurker van uw dorp: Marijke Paulusma en Reina Hes.

Marijke is 54 jaar en heeft een achtergrond als fysiotherapeute. Ze is
sinds 2000 werkzaam bij verschillende gemeentes, waarvan vanaf 2007
als cliënt ondersteuner Wmo bij de gemeente Dongeradeel.
Reina Hes is al 14 jaar werkzaam voor de Stichting Welzijn Het
Bolwerk. Daarvoor was zij werkzaam als bewegingsagoog bij diverse
organisaties.
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Kanteling
Op het gebied van Welzijn en de Wmo zijn de gemeenten Dantumadiel
en Dongeradeel samen met welzijnsorganisatie het Bolwerk
overgegaan op een andere manier van werken: het gekantelde werken.
Hierdoor verandert de uitvoering van de Wmo. Het doel van de
kanteling is om uit te gaan van de eigen kracht van mensen en ervoor
te zorgen dat iedereen kan meedoen in de samenleving
Ondersteuning door ‘meitinkers’en ‘mienskipswurkers’
Meitinker is Frysk voor ‘meedenker’. De meitinker is een medewerker
van het team Wmo en team Welzijn die inwoners helpen bij het
verkennen van de mogelijkheden voor goede zorg. De meitinker zal een
vaste contactpersoon voor uw dorp worden. Zij helpt inwoners op weg
met het oplossen van hun probleem. De meitinker kijkt daarbij eerst
naar eigen mogelijkheden en de eigen omgeving.
De mienskipswurker is Frysk voor gemeenschapswerker (medewerker
van welzijnsorganisatie “het Bolwerk”) stimuleert en ondersteunt
inwoners en organisaties op sociaal gebied, zoals bijvoorbeeld het
organiseren van een BurenHulpDienst. Ook de mienskipswurker zal
een vaste contactpersoon zijn.
Afgelopen jaren vroeg u het Wmo-loket bijvoorbeeld of u een rolstoel of
huishoudelijke hulp kon krijgen. De Wmo beoordeelde daarna wat zij
voor u konden doen. Na een aantal vragen was het duidelijk of u wel of
geen recht had op datgene waar u om vroeg. Het kwam hierbij niet altijd
aan de orde of u familie om u heen had, wat uw buurt voor u zou
kunnen betekenen en wat u zelf zou kunnen doen of betalen.
Datgene waar u om vraagt is en blijft altijd ons uitgangspunt. U kunt dus
gewoon uw vraag bij ons blijven stellen. Wat wel anders is, is dat we
aan u vragen meer verantwoordelijkheid te nemen voor uw eigen
situatie. We gaan met u in gesprek om te kijken naar uw eigen kracht,
inzet, eigen netwerk en financiële mogelijkheden.
Er zijn meer partijen die we daarbij betrekken, omdat zij vaak ook iets
voor u kunnen betekenen. Dit zijn bijvoorbeeld mantelzorgers,
vrijwilligers, professionele partners zoals het Algemeen Maatschappelijk
Werk en stichting MEE. Samen met al deze organisaties kijken en
denken we met u mee. En blijkt na het gesprek dat u hulp nodig heeft
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van de gemeente? Dan bekijken we samen met u wat voor u de beste
oplossing is.
Voor geen mens is een situatie gelijk. Dit betekent dat er voor elke klant
een andere oplossing komt, welke is afgestemd op de eigen situatie. '
Een voorbeeld:
Mevrouw de Boer deed elke woensdagmiddag de vaste boodschappen
op de fiets. Helaas durfde ze niet meer te fietsen en was het lastig
geworden om de boodschappen mee te nemen. Daarom deed ze bij de
wmo een aanvraag voor vervoer. Het zou de meest praktische
oplossing zijn dat de boodschappen bij haar thuis bezorgd zouden
worden met de bestel en bezorgservice van de supermarkt. Maar gaf
mevrouw aan, dat ze het juist zo gezellig vond om even naar de winkel
te gaan.
Voorheen bekeken we of u vervoer kon krijgen en verwezen we u naar
de boodschappenservice. Nu gaat de meitinker met u in gesprek hoe
we uw doel kunnen bereiken. De mienskipswurker weet (via de
BurenHulpDienst) dat er een inwoner van uw dorp is die graag wekelijks
met een buurtgenoot naar de supermarkt wil gaan. Dit kan een goede
oplossing voor mevrouw de Boer zijn.
Vragen
Heeft u nog vragen? Kijk dan op www.wmodandon.nl of kom
in contact met meitinker Marijke Paulusma via:
Gemeente Dongeradeel
Telefoon: 14 0519
ma wo en vrijdag bereikbaar: 8.30-12.00 uur
of per e-mail wijwerkensamen@dandon.nl
Post: Postbus 1, 9100 AA Dokkum
Met mienskipswurker Reina Hes via:
Stichting Welzijn ‘Het Bolwerk’
Telefoonnummer: 0519-292223/ 0649238814
Werkdagen:dinsdag, woensdag en donderdag
Mailadres: r.hes@het-bolwerk.eu
Post: Oranjewal 28, 9101 JV Dokkum
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Paaseieren verven
Woensdagmiddag 16 april was het weer zover. Enkele juryleden
mochten alle eieren bewonderen, die door de leerlingen van de Foeke
Sjoerds Skoalle waren beschilderd en versierd.
Uiteindelijk moest er per groep één ei uitgekozen worden die als
prijswinnaar betiteld kon
worden.
Maar
ja,
dat
was
natuurlijk
makkelijker
gezegd dan gedaan! Alle
kinderen hadden zó hun
best gedaan, dat het niet
meeviel om er maar een
per groep uit te kiezen.
(Vandaar
ook
de
eervolle vermelding van
Maike v.d. Heide).
Na
veel
kijken,
vergelijken
en
overleggen werd er toch een beslissing genomen en werden de
winnaars bekend gemaakt via school en de website van Oosternijkerk.
De prijs was een waardebon die besteed kon worden bij Piet en Saakje
de Boer en daar kon men alle geverfde eieren ook nog een tijdje in de
etalage bewonderen.
Alle prijswinnaars nog van harte gefeliciteerd en hier volgt de uitslag;
Groep 1;
Groep 2;’
Groep 3;
Groep 4;
Groep 5;
Groep 6;
Groep 7;
Groep 8;

Janina Jongeling
Hilde Pauzenga
Laura Holtewes
Tineke Pauzenga
Iverne v.d. Velde
Joke Boersma
Rutger Torensma
Femke Kuilboer

Eervolle vermelding; Maike v.d. Heide uit groep 5.
Janneke Themmen, Dorpsbelang
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Op 'e kofje by ... (28)

_______________________________________
Pieter Post (3)
De oare kear hat Pieter Post oan it ferhaal west oer syn wurk op ‘e bou
by Van Kleffens, de begjintiid by Van der Lei, de ûnderbrekking fan in
jier as kraanmasjinist en de oername fan it leanbedriuw fan Piet van
der Lei. Dit kear giet it oer opbou en ôfrin fan “Landbouwservice Post
te Oosternijkerk”.
Op syk nei nije klanten
Yn de sechtiger jierren ferbouden ferskate boeren hjir yn de omkriten
noch earte, meast 1 as 2 hektare elk. Sa wiene wy ris by Kobus
Noordenbos op Berchhuzen dwaande en doe kaam Jippe Holwerda,
de agint fan de Wilco-konserven-fabriek yn Assen, mei Henk Heerma,
de fertsjintwurdiger fan dy fabryk, by ús op it lân om nei de rispinge te
sjen. Dat gie doe mei in swadmeaner: in haspel tilde de earte op, in
fingerbalke meande dat ôf en fia in transportbân waard de earte yn in
swee lein en de boer as syn folk stuts dat mei de foarke op de wein.
Heerma sei dat se soks yn Grins noch gewoan meanden, dus sûnder
swadmeaner, mar dat se earder begûnen dan yn ús omkriten.

Pieter Post meant earte mei twa meanbalken (stie yn ‘e Dokkumer)
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It like my goed ta dat wy ris besykje soene om dat wurk yn it Oldambt
te krijen want nei de heatiid wie it in skoftsje rêstich en dêr soe dy earte
yn it Oldambt moai yn passe. “Dat wordt niets Pieter, want daar zijn ze
jou niet nodig,” sei Heerma. Soks stikelet fansels en nei oerlis mei Piet
van der Lei sette ik op in moandeitemoarn dy kant út. De earste de
bêste boer by Oostwold bin ik it hiem opriden. De man stie efterhûs en
wy rekken oan de praat oer hoe’t wy de earterispinge yn ús omkriten
diene, dus mei de swadmeaner. Soks gie in stik hurder as gewoan
meane en mei de foarke opstekke. De man ferboude sels in 15 hektare
earte, dat wie nochal wat mear as de boeren hjir by ús. “Hebt u al koffie
gehad,” frege de boer. Sa rekke ik by him yn de hûs en hat er my de
nammen fan in stik as acht boeren trochjûn dy’t ek earte ferbouden. Yn
twa dagen tiid ha’k by al dy boeren lâns west en sy seagen it mei my
sitten dat ik moast mar ris sjen litte hoe’t it wurke. Johannes en ik der
op in moandei hinne, it materiaal hiene wy de sneons dêr al hinne
brocht. Wy soene dy deis in stik lân fan 750 meter lingte ferwurkje. Dat
gie net sa maklik want de grûn dêr is folle swierder as by ús dat wy ha
fêst trije, fjouwer oeren wurk hân om de masine goed yn te stellen. Ik
hie kontakt hân mei in smid dêr en dy joech my in kaai dat ik dêr, by
need, nacht en dei terjochte koe om reparaasjes út te fieren as
oanpassings te dwaan. De boeren stiene der by te sjen en ek al ha wy
de earste dei net mear as ien kear it hiele lân om west, se hiene
genôch sjoen en wy koene dêr los. Doe’t de masine ienris goed ynsteld
wie, koene wy fierder mei lytse oanpassings folstean dat sa giene wy
by al dy boeren lâns. It wie foar ús dreech wurk want wy setten moarns
in oare as trije fan hûs ôf, wurken de hiele dei troch en kamen in oere
as tsien wer thús, krigen waarm iten, sliepten in pear oeren en setten
de oare deis wer om trije oere ôf. It wie eins wurk foar ien man mar
Johannes en ik diene it tegearre, Johannes ried en ik siet efterop mei
de foarke; as de boel wat strûpte, sprong ik der ôf, makke de boel frij
en dan gie’t wer fierder. Sa ha wy twa seizoenen wurke en doe ha wy
in Diadeem-oplader kocht. Doe kaam de earte fia in bân rjochtstreeks
op de wein, dus wie it mei de foarke opstekke net mear nedich. De
Wilco-fabriek kaam mei in nij systeem fan ferwurkjen. By ien fan dy
boeren kaam op it hiem in útpuolmasine te stean, foar dy tiid waard de
earte mei strie en al nei de fabryk brocht en dêr útpuolle. Ik ha in
leanwurker yn dy omkriten frege en dy kaam mei syn Eicher-ladewein
en sels ha’k der noch twa sokke ladeweinen by kocht en ha wy dêr
noch sa’n 10 jier op dy wize wurke: de swadmeaner, oppakke mei de
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ladewein, dan nei it hiem fan de boer, dêr waard de earte út de puollen
helle en ôffierd nei de fabryk. It strie waard brûkt troch boeren út Drinte.

De útpuolmasine fan de
Wilco-fabryk
by in boer op
it hiem.
Johannes
Haaksma yn
de selsridende
swadmeaner
Yn ien fan dy
winters ha wy
in âld combine
kocht en dy
sels ferboud
ta
in
selsridende
swadmeaner,
dat doe hiene
wy twa eartemeaners. Sa
koene
wy
noch mear klanten betsjinje dat op’t lêste meanden wy benei 300
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hektare earte, Harke op de âlde en Johannes op de selridende
swadmeaner. Wy ha in arbeidershúske hierd dat dochs leech stie en
Douwe Meinsma (in broer fan Antsje) en Hinke dêrhinne mei harren
bern want it wie dochs simmerfakânsje. Hinke soarge foar iten en
drinken en it bêdeguod en sa wiene wy dêr mei de arbeiders de hiele
rispinge yn it Oldambt en hoegden wy net alle jûnen wer op hûs oan.
Yn totaal ha wy dêr in 12 as 13 jier yn de earte sitten yn it Oldambt en
doe kamen der selsridende combines dy’t de earte ek útpuolden, mar
dy kosten sa’n fermogen dat doe binne wy der mei ophâlden en diene
allinnich noch de earte yn ús eigen omkriten.

Douwe
Meinsma op
de Eicher
ladewein
Minne Fokkema fan de Boate-Winia-hoeke ûnder Ternaard krige fan
de Praktykskoalle yn Oentsjerk in kontrakt om alle kule foar dat
bedriuw, dêr’t jonge boeren in oplieding krigen, te leverjen. Hy soe syn
bedriuw dan fan in boubedriuw feroarje yn in greidbedriuw; dy kule en
it opfokken fan kealtsjes hearden dêr ta. Hy koe fansels sels it gers
meane, mar foar it ynkúljen en it ferfier fan dy kule nei Oentsjerk kaam
er by ús. Der binne doe op ús bedriuw in kraan en twa grutte Miedema
kipers oanskaft. By’t winter rieden der twa man nei Fokkema ta: ien
mei in trekker en de kraan, de oare mei de twa kipers. De kraan waard
oandreaun troch dy trekker en moast de kipers folsmite. Op de kipers
sieten hege sketten dat der koe hiel wat opladen wurde. Atse van der
Veen ried alle freeds mei dy beide kipers binnentroch oer De Geast nei
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de Praktykskoalle yn Oentsjerk, by droech en skjin waar mar ek as it
frear en der snie lei, as mei glêde diken.
Somtiden komt men ek op in wat frjemde wize oan nije klanten. By in
kursus ‘Spreken in het Openbaar’ yn it Bolwurk yn Dokkum kaam ik yn
‘e kunde mei minsken fan de gemeente Eastdongeradiel. Wy sieten nei
de kursus noch wat nei te praten oan de bar en doe kaam it op it
ferwurkjen fan de hekkelspeesje yn de gemeenteberms. Dat waard
troch de gemeente ophelle en nei De Skâns brocht. Dêr moast it in jier
as wat weirotsje en dêrnei waard it hjir en dêr oerhinne struid. Wie dêr
net in makliker wurkwize foar te betinken? Se ha letter by ús op
kantoar sitten en doe ha’k foarsteld om dat in winterlang yn ‘e berm
lizze te litten. De winter kaam der dan oer, de speesje koe hurd en
letter bros wurde. De oare maitiids koene wy it dan makliker
ferhakselje.
Apparaten oanpasse
It moast mar oangien en wy hellen in apparaat út Brabân wei, dat hie in
soarte fan detektor/scanner dy’t de masine fuort stopsette as der izer
as sa nei binnenkaam, ja yn in berm komt men ommers fan alles
foarby. Dat apparaat ha wy mar ien seizoen brûkt want it foldie ús net
alhiel om’t wy by krusings net fierder koene: it apparaat koest net efkes
stopsette, trochride en efter de krusing fierder gean. De gemeente hie
nammentlik as betingst dat er neat oer de wei griemd wurde mocht. It
apparaat is trochferkocht en doe ha wy yn de loads sels in nij apparaat
boud mei dy
scanner
foaryn, dan
de hakselder
en
efteryn
kaam it fine
guod der út.
Mar
by
krúspunten
waard
dat
efkes opslein
yn de bun en
fierderop wer
ferspraat.
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Johannes Haaksma en ik ha dat apparaat tegearre makke. Johannes
hie allinne mar legere skoalle mar wie in technysk man mei gouden
hannen. Der gie fansels in protte tiid yn sitten om soks te meitsjen en it
mislearre ek wolris, mar mei dit apparaat wie de gemeente tefreden en
ha wy alle gemeenteberms in jier as fiif, seis dien. Doe feroaren de
ynsichten wer.
Dit wurk foar de gemeente diene wy op oere-priis, alles gie fierder op
hektare-priis. Per masine stelde de BOVAL (Bond Agrarische
Loonbedrijven) in hektare-priis fêst en dêr hâlden wy ús oan. No siet
der àl in marzje op: fan safolle oant safolle, dus der wie wat romte. De
administraasje die ik sels, rekkens skreau ik meastentiids as it reinich
waar wie. Dat gie per seizoen; as it meitiidswurk dien wie, it hea- en
kulewurk klear wie, ensfh. In boekhâlder makke alles klear foar de
belesting, mar de rest die’k sels.
Foar de preibou ha’k mei Wilman fan Ingwierrum en Riemersma fan
Ternaard nei Brabân ta west om te sjen hoe’t se dat dêr diene want
nearne yn Fryslân waard noch prei ferboud. Dy boeren hiene my
benadere mei de fraach oft ús bedriuw ek wat seach yn de preibou, sy
wiene op syk nei in nije tûke oan har eigen bedriuw. Wy ha doe 50
kisten makke foar de preibou en in apparaat oanskaft dat gatsjes yn ‘e
grûn meitsje koe. Skoalbern diene plantsjes yn dy gatsjes, dat wie dus
in prei-plantsjes-planter.

Livius Post yn de prei
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De boeren rêden der fierder mei oant it tiid wie om de prei fan it lân te
heljen. Dan kamen wy mei in ASA-lift, dy hellen wy út Denemarken,
dy’t de planten omheech helle, de rommel der ôf snijde en de prei yn
sa’n grutte kist smiet. Sels ferbouden wy ek prei, lân hierden wy
bygelyks fan de herfoarme gemeente. Us eigen prei makken wy klear
efter yn de loads.
Combines
De earste combines dy’t wy fan Piet van der Lei oernaam ha, hiene
noch gjin tanken om it graan yn op te slaan. Dy tersken it graan en dat
waard opfongen yn sekken. Efter de sjauffeur siet in sorteartrommel
dêr’t it graan yn omheech kaam. De man dy’t dêr stie moast in sek
folrinne litte, de skúf tichtdwaan, de folle sek der ûnder weihelje en in
nije sek ûnder de trommel sette, de skúf iepen, ensfh. Oan de sydkant,
dêr’t letter de piip siet foar de ôffier fan graan nei in kiper as frachtwein,
siet doe in soarte fan glydsbaan dêr’t seis sekken yn koene. As der
seis sekken yn de glydsgoate sieten, luts de man by de trommel oan in
hindel en skoden dy seis sekken op it lân. Sa die elk it hjir yn de
omkriten. Jelle Holwerda (Jelle’ Jantsje) út Moarre, in broer fan Brand
en Piet Holwerda hjir út Nijtsjerk, hat dat jierrenlang foar ús dien. Hy
wie slachter mar
stie yn de tersktiid
by ús op in
combine. Us heit
hat dat wurk ek
gauris dien.

De
Clayson
combine:
efter
sjauffeur
Johannes
Haaksma fult Jan
Post senior de
sekken
en
in
ûnbekende lit se
yn de glydsgoate
rûgelje.
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By elke combine wiene dus twa man nedich, mar doe lies ik yn in
fakblêd dat men yn Zedelgem yn België tanken krije koe foar it
opfangen fan it graan. Yn oare lannen wie it systeem fan tanken en de
ôffier mei in piip al yn gebrûk. Wy ha twa tanken oanfiere litten mei it
Dokkumer Lokaaltsje dat doe noch as goederentrein yn aksje wie en
ha de tanken en de piip der sels yn de loads opboud. Doe hiene wy
itselde systeem as yn oare lannen en it sparre by elke combine in man
út want de sjauffeur koe doe alles sels regelje.
Dit systeem hie foar ús combines ek neidielen want dy wiene boud foar
it gewicht fan seis sekken en in man ekstra mar yn dy tank koene tritich
sekfol graan fan 40 kilo, dat wie in hiel gewicht dêr wiene dy combines
net op boud. It gie goed as it droech waar wie, mar by wiet waar
sleepte it ûnderstik betiden oer de grûn want de boer woe in sa lyts
mooglik stoppeltsje oerhâlde: it strie wie doe noch djoer. It kaam tefolle
op de traksje oan, it gie geregeld mis!
Op in kear wie Atse van der Veen mei sa’n combine oan it terskjen op
‘Stekjebuorren’ ûnder Moarre. De boel gie stikken en Atse kaam mei it
spul thús: koppelingsplaten oan barrels. Atse sette wer ôf mei oar ark
en ik yn de loads ûnder dy masine om te besykjen de boel wer te
meitsjen. Dat slagge net altebêst, ik siet ûnder de troep en de oalje dat
ik flokte in pear kear en doe hearde ik in stim: ”Piter, Piter, sa bisto net
opfoeden.” Ik ris sjen, mar ik seach allinne in pear klompen, dat ik
rekke ûnder de combine wei en dêr stie Auke van Kleffens foar my. Hy
woe graach terskje, dat wie syn boadskip. Ik ha him útlein wat de
reden wie fan myn flokken en hy sei: “Dan binne dizze combines dus
net mear geskikt foar dizze tiid.” Wat moatte twa nije combines kostje.
Ik rûsde dat op 90 oant 100 tûzen gûne. “Moast mar ris in jûn komme
te praten, faaks kin ik dy dêr oan helpe.” Ik wie der stil fan, wist sa gau
net wat ik sizze moast. In telefoantsje mei Piet van der Lei makke my
dúdlik dat ik, fia Piet van der Lei, bêst kredyt krije koe by de
Middenstandsbank yn Dokkum. Dat gie oan en sûnt dy tiid wie der
altiten in goede relaasje mei dy bank. De beide combines dy’t doe
kocht binne ha yn gebrûk west salang wy it leanbedriuw hân ha, dy ha
har jild wol opbrocht.
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Op in paad
Winterdeis wie ik meastentiids op in paad nei fabrieken ta, fêst twa as
trije kear. Ik hie in kammeraat, Tsjalling Boersma út Marum, dêr gie ik
gauris mei op stap. Dy moast bygelyks in nije roaier ha en dan sei er
tsjin de ymporteur: “Wy moatte mar ris by de Schlüterfabryk sjen, yn
Dútslân tsjin de Eastenrykse grins oan.” Hy skille my en sei dat ik en
noch wat kollega’s mei koene. In oare kear moast ien fan de oaren nij
ark ha en gie de hiele klup wer mei. Sa ha’k op in protte plakken west,
de taal koene wy net mar dêr hiene wy dy ymporteur foar. It gie meast
mei de auto, ja yn it begjin giene wy somtiden mei in busfol kollega’s
fuort. Dêr ha’k noch foto’s fan; op ien fan dy foto’s steane fêst 50 man,
allegear leanwurkers, dy’t meiinoar op besite wiene by de Braud
fabriken yn Frankryk. Nei Ingelân ta, ha wy fêst trije kear mei de boat
west om de beurs by Londen te besykjen, de David Brown-fabryk
bygelyks ha wy ek besjoen. Soks is no hielendal dien, der wurdt no gjin
sint tefolle mear oan in klant útjûn.
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Leanwurkers op besite yn de Braud-fabryk yn Frankryk. Piter post stiet
hielendal links, mei neist him Thys Swalua.
Antsje moat no ek wat kwyt: “Ik ha my der altiten ûnder deljûn, ik moast
mar mei de bern rêde. Piter sei altiten: as der wat is, giest mar nei de
loads, de mannen binne der altiten. Piter kaam ris op in middei thús, hy
wie noch mar krekt in wike werom fan sa’n reiske, doe sei er: “Pak
efkes wat spullen by inoar want ik moat jûn noch nei Ljouwert en
dêrwei op ‘e trein nei Amsterdam want moarnier gean ik nei Parys.” Ik
wie útsoarte breinroer, mar ik ha dochs dien wat er sei. Ik tink net dat
soks yn dizze tiid noch bard wie!”
Piter nimt it wer oer: “Ik wie eins allinne mar mei foar de wille want dy
Salon, dêr ha’k mei hinne west om myn maat, ik wie folle mear
yntressearre yn de tinten dy’t wy jûns besykje soene mei moaie muzyk
en froulju!” Yn sa’n tint praten wy Frysk tsjin inoar en doe sei dy portier:
“Binne dit twa Friezen?” En dat yn Parys, ik die it kleed fan dat haltsje
fansiden en ik seach it al: sa ticht mooglik nei it poadium dan koene wy
it hear wat better oersjen! “No, sei de man, ik hear it wol, jimme ha
wolris mear fuort west.” Wat ha wy doe lake!
Holland Crop
Livius siet yn Dokkum op de Havo mar dat gie net altebêst, hy hie wat
streken lykas syn heit foarhinne ek. Hy woe net mear nei skoalle en
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doe ha’k tsjin him sein: “No giest fuort nei Berga ta en hellest twa nije
overalls op, moarnier om fiif oere der ôf en dat en dat dwaan!” Dat wie
him goed en sa kaam er as arbeider yn’t bedriuw. Jan wie yn ‘e kost yn
Grins en doe’t er syn MTS-diploma hie, woed er net fierder leare want
hy sei: “As it allegear trochgiet mei Fatels komt der safolle wurk los, dêr
kin ik moai yn meidwaan.” Hy hie gelyk want yn dy tiid kaam Pier
Soepboer fan Nes mei Frits Fatels by my en dy leine my de plannen
foar foar de “vollegrondsbouw”, it telen fan griente op boulân. Hja hiene
in leanbedriuw nedich om mei gear te wurkjen en tochten dêrby oan ús
bedriuw. Soks like der op want dat wurk begûn al yn maart en dat gie
hiel lang troch want der waarden hyltiten nije sla-plantsjes set.

Jan Post yn de iisberchslaad. Ien fan de asylsikers fan Ljouwert
poseart ek foar de foto.
Wy ha nei Limboarch ta west om in sla-plant-masine mar dy wiene te
licht, dy wiene bedoeld foar túnkers en hjir by ús moast it yn’t grut want
dy boer woe safolle hektare sla ferbouwe en in oare boer wer safolle.
Wy ha doe twa grutte sla-plant-masines oanskaft en doe’t letter de
woartelbou ek opkaam waarden ek dêrfoar wer masines kocht. Yn it
earstoan stie de fabryk fan Holland Crop hjir noch net mar doe’t it ienris
begûn te rinnen, hat Frits Fatels de âlde pleats fan Anne de Beer oan
de Langgrousterwei oankocht en dêr de fabryk delset. In protte
skoalbern dy’t klear wiene mei har eksamens kamen by ús op de
slamasines want wy planten net allinne foar de boeren mar ferbouden
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sels ek sla. Dat lân koe
ik yn ús eigen omkriten
hiere, mar foar de
woartels giene wy nei
Grinslân,
nei
Middelstum
en
Pieterburen en sa. Ja,
oan de Eemshaven ta
ha wy lân yn gebrûk
hân.
Wy giene ris mei trije auto’s fol bern nei de omkriten fan de Eemshaven
en doe wie’t sa waarm doe ha de bern dêr noch yn see swommen.
Om’t wy sels woartels ferbouden yn Grinslân, meast in tsien hektare,
fregen dy boeren dêr: “Fan wa binne dy woartels, wêr geane dy
hinne?” Krige ik wer in telefoantsje en moast Pier Soepboer der wer op
ôf om in kontrakt ôf te sluten foar Holland Crop. Wy moasten dêr dan
wer hinne om te siedzjen en te roaien en sa. Dy tiid wie in hichtepunt
foar ús bedriuw want doe hiene wy mear as 100 klanten yn de boeken
stean. Der wiene koelsellen op Eemshaven, dêr waarden de woartels
opslein, mar as it safier wie brochten se dy woartels yn kisten nei
Nijtsjerk en waarden dy ferwurke yn de fabryk op Langgrou.

Harke Douma
yn de trekker
foar de
woartelroaier
Jan Post stiet
efter op.
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In lokomotyf en twa wagons
In oantal jierren lang ha Jan en Livius mei my yn maatskip it
leanbedriuw draaiende hâlden en doe sei Jan op in gegeven momint
tsjin my: “Hoe sjocht heit de takomst foar in leanbedriuw yn dizze
omkriten?" Dêr hie’k fansels al lang ris oer prakkisearre. De gernierkes
wiene sa stadichoan allegear ophâlden, de âlde garde ûnder de
boeren hie plak makke foar soannen dy’t in oare oplieding hân hiene
en oare gedachten hiene oer bedriuwsfiering, guon leanbedriuwen
wiene al earder ophâlden lykas Cuperus, Vrieswijk en De Beer. Dat ik
sei tsjin Jan: “Op bepaalde mominten yn it jier ha de boeren wurk foar
in leanbedriuw, mar wat langer wat mear binne der skoften yn in jier
dat er foar in leanbedriuw gjin wurk is, dat de boeren it sels dogge as
mei twa-trije boeren tegearre. Earte is der net mear en it slaad dogge
de boeren sels.” Dan tinke heit en ik gelyk, wie Jan syn antwurd en dêr
efteroan: mei ik dan wol ophâlde?
Jawis mocht er ophâlde as er soks woe. Hy kaam by in bedriuw yn
sproeimasinen telâne yn Tuk by Stienwyk, dy hiene in protte kontakten
yn Ruslân. No wurket er by de SMTS, earst yn Frjentsjer en no sit dat
bedriuw yn Drachten, ek yn de technyk.
Jan en Livius Post yn de
Schlüter-fabryk yn
Freisling, Duitsland, sawat
1978
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In jier letter begûn Livius: “Ik sjoch ús bedriuw sa, ús heit sit yn in
lokomotyf mei twa wagons der efter, ús Jan yn de earste en ik yn de
twadde. De trein bleau stean want ús Jan moast der út, mar wannear
bliuwt de trein wer stean?” Oer oardel jier, wie myn antwurd. Wêrom
net earder, sei Livius, binne der net oare stasjons. No dan giet de lêste
der Mohikanen mei de Vut. Dat wie Johannes Haaksma want de oare
mannen, Harke Douma en Atse van der Veen, dy’t fan 1965 ôf mei my
yn it bedriuw sitten hiene en dy’t yn 1980 it 25-jierrich bestean fan de
Firma Post Landbouwservice meimakke hiene, wiene yntusken al
ophâlden, Johannes wie de lêste.

In jier letter, yn de hjerst fan 1995, kaam der in advertinsje yn
meardere (lânbou)blêden dat er in leanbedriuw oernaam wurde koe yn
Noardeast-Fryslân, mar de namme stie der net by. Der reagearren in
stik as fiif minsken en Peter Themmen fan Eanjum wie dêr ien fan. Ik
ha him opbelle en hy is in middei komme te praten. Hy hoegde it hûs
en de loads net te keapjen want dêr bleaune Livius en Christina
wenjen. Al it ‘izer’ yn de loads moast er oernimme, útsein de masines
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foar de woartels want Livius woe 50 hektare woartels ferbouwe. Op 1
jannewaris 1996 wie it dien mei it leanbedriuw fan de famylje Post.
Livius krige in kontrakt fia in bedriuw yn De Lemmer en hat fiif jier lang
woartels yn Grinslân ferboud. Doe rûn it kontrakt ôf, sakken de prizen
omraak en is hy der mei ophâlden. Hy kaam telâne by in bedriuw yn
Grinslân as fertsjintwurdiger yn JCB-kranen. No wurket er foar in
bedriuw yn Bûtenpost dat masines leveret foar de boskbou. Hy moat
foar dat bedriuw bygelyks stands yn beurzen regelje en komt dêrta oer
hiel Europa, ja ek yn China en Amearika hat er west.

Loftfoto fan Landbouwservice Post:
1.It Jarrebakhok
2.Loads en wurkpleats yn de tiid fan Piet van der Lei
3.Troch Post oanboude garaazje
4.Utbou nei efteren, begjin jierren ‘70
5.Grientetún
6.Hjir is letter noch 13 meter oanboud, lyk mei de efterkant fan de
grutte loads
7.It wenhûs oan De Buorren 6
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Op syk nei ‘Lolke-syn-hokje’
De loads wurdt noch altiten brûkt en stiet fol mei izer: boeren dy’t thús
gjin plak genôch ha, bringe de roaiers en oar ark dêr hinne. Jierren
oanien steane deselde apparaten der yn. Dy loads is frijwat grutter as
yn de tiid fan Piet van der Lei. Wy ha de boel fergrutte rjochting de
sleat en 13 meter de kant út nei de herfoarme tsjerke. Dêrefter hie ‘k
dan noch myn folkstúntsje. De kant út nei Geart Sijtsma kaam it
jarrebakhok en ek de bensinepomp kaam dêr te stean. Ut ‘e hûs wei
kaam men earst yn de wurkpleats, in apart stik dêrfan wie ferwaarme
mei in kachel, ek al yn de tiid fan Van der Lei en dat waard altiten
‘Lolke-syn-hokje’ neamd om’t Lolke Bergema dêr meast wurke. Hy wie
de technyske man fan Van der Lei. Johannes Haaksma en ik diene
sok wurk yn ús tiid en
letter die ús Jan dat
gauris.
Kinst oars ek wol
efkes mei nei de
loads dan kinne wy
de boel dêr ris troch it
gat sjen...
Wy ha de kofje op, ferlitte de Griene Wei en de goede soargen fan
Antsje en efkes letter rinne wy de wurkpleats oan De Buorren 6 yn op
syk nei ‘Lolke-syn-hokje’.
RT

_________________________________________________________
Doarpsgenoaten,
In jier lyn ha wy jim frege om plestik dopkes foar ús te sparjen. Hjir is in
hiel protte reaksje op west en dy dopkes binne ek allegear te plak
kaam. Fanwege omstannichheden stopje wy hjir no mei! Tige tank
foar jim stipe.
Dirk en Adri Weidenaar
Lou Sânen 12
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In foto út it argyf -32

Bestuur Oranjevereniging, 1948 of 1951
Een bijzondere foto van een stel keurige heren: bamboe wandelstok in
de hand, keurige hoed met strik, een oranje hartje en een medaille op de
revers, terwijl de rechtse heren ook nog witte schoenen dragen. Het is
het bestuur van de op 28 december 1937 opgerichte Oranjevereniging
van Oosternijkerk op het feestterrein tijdens de dorpsfeesten. Dat terrein
is hoogstwaarschijnlijk het weiland naast de boerderij van de man links
op de foto Anne Ages de Jong (nu woont Jaap Torensma daar),
tegenover de Mûnewei. Die boerderij is op de achtergrond nog enigszins
zichtbaar. Rechts lijkt een caravan te staan, misschien de tijdelijke
verblijfplaats van de heren?
Vlnr: Anne Ages de Jong, Ealse
Postmus, Theunis Aukes Faber,
Pieter Tammes Lolkema, Kees
van der Lei, Frans Sijtsma, Jaap
Hartmans
(foto beschikbaar gesteld door
Alie
Bierma-Hartmans,
Marknesse)
Voor de tweede foto in deze
aflevering
vragen
wij
uw
medewerking. De foto komt uit de
nalatenschap van Geert Jongeling
uit Metslawier. Zoon Doede
Jongeling
heeft
deze
foto
beschikbaar gesteld maar wist de
naam niet van de afgebeelde
persoon. Achterop staat:
Vriendin Riemke.
Misschien weet iemand van de
lezers wie de bedoelde Riemke is
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en van wie zij een vriendin is. Of moeten we lezen: Vriendin van
Riemke?
Graag reacties naar 241593.
Heeft u ook een geschikte foto voor deze rubriek? Even bellen met
241593.
R.Tolsma

_________________________________________________________

Op zaterdag 26 april konden wij onze eerste Koningsdag vieren! Een
dag die in de toekomst als historische dag in de boeken vermeld zal
staan, maar die hier in Oosternijkerk traditiegetrouw en geheel zoals
we gewend waren begon met een optocht door het dorp. Muziek en
drumband werden gevolgd door jong en oud, al dan niet gekleed in het
oranje. Bij eindpunt de Terp stond voor ieder een kopje koffie met wat
lekkers te wachten, buiten voor de kinderen een klimglijbaan en
ballenbad.
Ook konden de kinderen van de basisschool zich creatief uitleven op
de stoepen van de Doktersfiif. Middels stoepkrijt verschenen daar na
verloop van tijd prachtige tekeningen die het bezichtigen meer dan
waard waren. Van elke groep die mee had gedaan werd een winnaar
gekozen, die als beloning een waardebon mee naar huis mocht
nemen.
Hierna volgde een skelterrace bij het dorpshuis. Gemotoriseerde
skelters waren niet toegestaan, dus moesten de beenspieren hier het
meeste werk doen. Onder grote publieke belangstelling werden de
races gevolgd en de jeugdige deelnemers aan- gemoedigd. Ook hier
waren weer prijzen te winnen. Niet alleen voor de sprint en de
massastart, maar ook de mooist versierde skelter kreeg waardering
d.m.v. een prijs.
Na een jaar zonder stond er dit jaar ’s middags om half twee weer een
puzzelrit op het programma. Omdat alle wegen in de omgeving al eens
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gebruikt waren bij de vorige ritten, had de organisatie het idee om het
eens over een andere boeg te gooien.
Op het deelnemersformulier stonden 11 vragen waarvan de
antwoorden in 10 verschillende dorpen te vinden waren. Voor de
puntentelling was het van belang dat de vragen goed beantwoord
werden, maar ook dat er zo weinig mogelijk kilometers gereden zouden
worden. Dus bij de route langs en in de dorpen moest zo efficiënt
mogelijk gereden worden. Hierdoor werden mensen wel héél creatief.
Sommigen lieten de auto staan om op fietsen van in de dorpen
wonende vrienden of familie de vraag te beantwoorden!
Tevens gold er als rode draad (en ook belangrijk voor de puntentelling)
dat alle duidelijk aangegeven huisnummers bij de vragen/antwoorden
genoteerd moesten worden. En alsof dat nog niet genoeg was,
moesten uit de antwoorden letters worden gezocht die uiteindelijk één
woord vormden. En dat viel niet mee! Na aankomst bij de Terp zaten
deelnemers nog lange tijd met elkaar in de auto om te brainstormen
wat dat woord toch zou moeten zijn. En omdat dat bij iedereen niet
lukte, werden er soms uit pure frustratie soms vreemde woorden en
zinnen ingeleverd!
En wat had er uiteindelijk als woord moeten staan? “Gewoon”
DORPSBELANGEN. Daarna ging het strenge gediplomeerde controle
team aan de gang om tot een uitslag te komen. Door de complexiteit
van de puntentelling nam dit enige tijd in beslag maar dit kwam de
sfeer in de Terp alleen maar ten goede. Er was nu genoeg tijd om
gezellig na te praten en eventueel nog een hapje en/of drankje te
bestellen.
De uitslag werd bekend gemaakt, gevolgd door de uitreiking van de
prijzen. Er kon unaniem geconcludeerd worden dat de nieuwe opzet
van de puzzelrit door iedereen zeer gewaardeerd werd!
Uitslag Stoepkrijt;
Groep 1; Nynke van Dekken
Groep 2; Sanne Janette Cuperus
Groep 3; Richtsje Bandstra
Groep 4; Hester Torensma
Groep 5; Maike v.d. Heide
Groep 6; Fenna Groenwold
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Uitslag Skelterrace;
Groep 1 t/m 3; Laura Holtewes
(sprint)
Laura Holtewes
(massastart)
Groep 4 t/m 7; Rutger Torensma (sprint)
Harke Cuperus
(massastart)
Uitslag puzzelrit;
1e prijs; Dames Faber + Janneke Weidenaar
2e prijs; Fam. J.L. Dijkstra
3e prijs; Aanhang van de Faber dames
4e prijs; Fam. Piet Torensma
Eervolle vermelding: Natasja Wagenaar met het woord
GLIJBAANPOEDER.
Janneke Themmen
Dorpsbelang

Easternijtsjerk hat stimt
__________________________________________ _______________

Hjirby de útslach foar Nijtsjerk:
697 minsken mochten stimme, 171 ha de muoite naam om dat te
dwaan, sa’n bytsje 24,4 %, dat liket net bêst en fier ûnder it lanlik
gemiddelde.
70
19
17
16
14
12
8
6
4
2
1
1
1
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CDA
VVD
D’66
SP
PVV
Christen Unie
PvdA
Partij voor de Dieren
Goen Links
50 +
Piraten Partij
Anti Eu(ro) Partij
Blanko

Het WK bankzitten voor amateurs
Het is vrijdag de dertiende, het weer is klam, het bier staat koud. Met
mijn rood-wit-blauwe boxershort zit ik met een zwug en zwoksels in een
juichpak op de bank, het is moeilijk aan te geven welk deel komt van de
warmte en welk deel van angst. Over mijn oranje slippers met
kunstgrasbodem kijk ik naar de tv die omringd wordt door hamsters van
de Appie die glorieus de beker omhoog houden. Het moge duidelijk zijn:
ik ben klaar voor La Furia Roja en de rest van het wk.
Het is de mooiste periode voor elk volwassen kind die van voetbal
houdt. 4 weken lang ongegeneerd genieten van voetbal, voluit
discussiëren over voetbal en uiteraard de nodige drankjes en hapjes
voor bij het voetbal. De eerste twee weken zijn er maar liefst drie
wedstrijden per dag en in die periode mag je altijd nog hopen op een
goed resultaat voor Oranje. Maar in het WK-bombardement van
wedstrijden en praatprogramma’s vergeet men vaak de stille
slachtoffers die aan de zijlijn geraakt worden. De niet-liefhebber, ja ze
bestaan én ja, merentijds zijn het vrouwen. Uiteraard zullen zij nu
protesteren dat zij de wedstrijden van het Nederlands elftal best gezellig
vinden, maar zo werkt het niet, dat is nog geen eens half werk. Dat is
alsof je de Mount Everest gaat beklimmen in een gondelbaan en zo nu
en dan uitstapt om op de makkelijke stukjes te gaan lopen.
Maar ik ben de beroerdste ook niet en zal hier enkele tips plaatsen om
het tv-voetbalvrouw leven draaglijker te maken. Allereerst is er het
Stockholm syndroom. Laat je er helemaal in meegaan, ook al stribbel je
tegen aan het einde van de rit zal je empathie voelen voor het WK. Ik
begrijp dat dit misschien teveel gevraagd is want je wil en eigen
identiteit zal gebroken moeten worden. Goed, nummer twee; tablet,
phablet en Facebook. Met een tablet als tweede scherm en een
koptelefoon kan je zo losgaan op alle series die ooit uitgebracht zijn.
Deze weken moeten goed zijn voor 180 uur aan kijkplezier. Dus kijk
nog eens alle afleveringen van the Bold and the Beautiful of van Dallas.
Of ga los op Facebook en candy crush saga. De laatste optie is voor
de avontuurlijk ingestelde persoon. Ga mee met BC ’t Barrel uit
Paessens. Want die vissers hebben een nog groter hekel aan voetbal
dan jij. Dus trek die stoute schoenen aan, zet die helm op en rijd op een
puchje de zonsondergang tegemoet terwijl manlief thuis zich stukbijt op
de banken vanwege scheidsrechterlijke dwalingen.
Tot zover mijn tips en tot morguuh
JJW
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NIJTSJERKSTER SKRIUWERS(2)
Jacob (Jaap) Hartmans
(1895 Easternijtsjerk - 1969 Wolvegea)
Syn skriuwen
Jaap hie syn skriuwen net fan in frjemd. No wie syn heit Melis net echt in
skriuwer mar hy koe omraak fertelle. Sa skriuwt Jaap yn de ynlieding fan
“Om Nijtsjerk en Nes hinne”:
“Heit hie de jefte fan it wurd. (...) As op lange winterjûnen de klok
stadichwei syn sekonden weitikke – tik, ta, tik, tak –, as it wetter op ‘e
teestove stadich stie te sieden, de âld kolomkachel snuorre, mem siet te
breidzjen of te stopjen foar dy twa sleetske jonges yn ‘e hûs, as dan de
krante lêzen wie, de lange piip oanstutsen waard en de reekwolkjes
omheech kringelen, dan koe der ynienen in glim om heit syn mûle lûke.
Dan tocht er oan eartiids en wy bern wisten: heit begjint te fertellen.”
Krekt as de measte minsken yn syn tiid sil er earst yn it Hollânsk
skreaun ha, mar doe’t er mobilisearre wie yn Brabân moat er al yn it
Frysk skreaun ha want Anne Jousma skriuwt yn syn foaropwurdsje fan
“Om Nijtsjerk en Nes hinne”: ...doe’t ik foar skoalmaster slagge wie en
fan Grins thúskaam, behelle Jaap my yn de Jongfryske Mienskip, dy’t yn
dy jierren syn bloei belibbe (1919).
De Jongfryske Mienskip
wie yn 1915 oprjochte
nei
krityk fan
de
jongerein op it wurk fan
it Selskip foar Fryske
Taal en Skriftekennisse; Jaap Hartmans wie ien fan de inysjatyfnimmers
fan de JFM. Bekende nammen yn de nije feriening wiene Fedde
Schurer, Eeltsje Boates Folkertsma en benammen Douwe Kalma.
Harren doel wie om de Fryske taal en literatuer op deselde hichte te
bringen as oare talen. Yn it begjin fan de tweintiger jierren, dus doe’t
Jaap Hartmans yn Ljouwert wenne, kaam de grutte bloeitiid fan de
Jongfriezen. Har tiidskrift “Frisia” wie fan 1917-1936 it literêr poadium.
Dichtwurk
Dochs hat Jaap Hartmans neffens syn eigen ferklearring yn in ynterview
yn de Ljouwerter Krante út 1957 ek publisearre yn “It Heitelân” en
“Sljucht en Rjucht”, sa tusken 1915 en 1918. Soks kloppet net alhiel om’t
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It Heitelân pas yn 1919 oprjochte is. Dochs ha’k nei in protte sykjen in
pear publikaasjes fan Hartmans fûn: yn “Frisia” in ferslach fan in
gearkomste yn 1920 en yn “Sljucht en Rjucht” in gedicht yn jiergong
1919, side 22. Dat gedicht giet as folget:

Iepenbiering
‘k Ha by dy west en man’ge moaije ûre
Hab ‘k mei dy tocht oer whet it libben is.
Ik spriek fen doelleas wêzen yn it iiv’ge
Dou hearst’er nei en seist: ik hie it mis.
Ik spriek fen wrede dingen fen it wêzen.
Fen iiv’ge wiksel... kommen en forgean...,
Dou hast my earnstich yn myn eagen lôke,
En my stil skôgjend beide hannen bean.
Do hab ik sjoen, hwet yn dyn loaitsen libbe.
En sûntsjes is it for my iepen gien,
It riedling – en ik wist, hwet libbe
As wy, is nea ta neat forgien.
De ljeafde, dy’t sa hearsket, kin net stjerre,
Mar moat de greate ivichheit bihearre.
H.
Jaap Hartmans ûnderskriuwt dit gedicht mei “H.” en dat sil de reden
wêze dat er bûten de twa neamde stikken neat fan syn hân te finen is:
hy brûkte mooglik in pseudonym as allinne dy “H” by syn publikaasjes.
Yn 1922 betanket Hartmans foar de Jong Fryske Mienskip, mooglik is de
wei dy’t lieder Douwe Kalma doe yngie –mear sosjalistysk dan
nasjonalistysk, letter sels de faksiskyske kant út- him net nei’t sin west.
Dochs is er letter wer lid wurden, in tiidlang hat er skriuwer fan de JFM
west, alteast yn bewarre bleaune brieven út 1956 noeget hy minsken út
foar in gearkomste en ûnderskriuwt er mei “J. Hartmans, skriuwer”.
Yn dy snuorje stiet er in gedicht fan him yn de Ljouwerter Krante dat hjir
opnij publisearre wurdt:

Fries om utens
Al jierren forlyn bin’k út Fryslân weitein,
de stêd joech in protte gemak.
Dit lân is sa kâld mei syn wyn en syn rein
en ik fielde my dêr op myn plak.
Dochs kin it soms barre yn’t drokste forkear,
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samar, wyls ik stean op ‘e tram,
dan sjoch ik myn lantsje wer lyk as alear
en súntsjes yn my sjongt it dan:
Nou grienje yn Fryslân de greiden,
nou is wer de bou yn it sied,
nou pylkj’yn de sleatten de reiden,
hiel ’t lân is in kostlik geniet.
En jins yn in manteltsje beammen
leit iensum in âld einekoai.
Nou doarmje en doarmjend to dreamen!
Myn lantsje, hwat bistou dochs moai.
Easternijtsjerk, J. Hartmans (yn LC 14-12-1957)

It hûs De Lyts
Ein 15 dêr’t
Jaap Hartmans
fan 1938 oant
1961 ta wenne
hat mei frou en
dochter.
It brechje en it
paad nei de
foardoar wiene
der doe noch.
Toanielstikken
Dat dizze beide gedichten 35 jier útinoar lizze, sil te krijen ha mei it
opsizzen fan JFM en it drokke libben dat Hartmans hie as gernier, biteagint en fersekeringsman, mei oare wurden: hy hat jierrenlang net
skreaun. Pas nei de oarloch begjint er wer te skriuwen en de oanlieding
wie de revue dy’t Tetman de Vries mei syn selskip yn 1945 yn Nijtsjerk
opfierd hat. Yn 1946 woene de minsken fan de Oranjekommisje graach
wer soksawat ha en om’t Hartmans doe mooglik sels yn dy kommisje
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siet, sjoch by Foto út it Argyf, fregen de oaren: “Kinsto net sa’n revue
foar ús doarp skriuwe?” Dat hat er op him naam en doe ûntstie “Bûnte
Flinters”, jannewaris 1946 wie dy revue ôf.

It begjinlied fan “Bûnte Flinters” yn it manuskript fan 1946.
In eigen ploech fan Nijtsjerksters hat dizze revue meardere kearen
opfierd, yn kranten wurde sy: “Selskip Hartmans” neamd. Dat sil komme
om’t Hartmans ek de
regisseur fan it stik wie. Dat
regisearjen wie him net
frjemd want foar de oarloch
hie er dat lange jierren dien
foar “Iduna”, de frijsinnige
toanielklub yn Mitselwier.
Hja fierden lange jierren op
Nijjiersdei in toanielstik op
yn kafee veldzicht yn
Mitselwier.
Foar “Bûnte Flinters” hie hy
earst noch wat muzyk fan
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Tetman oernaam, mar dat mocht fansels net dat doe hat Evert Blom, út
de muzykfamylje, de melody by de ferskes skreaun wylst hy sels mei
syn piano “live” de begelieding fersoarge. De “Bûnte Flinters” is yn
meardere doarpen opfierd,
benammen fuort nei de
oarloch. Yn it stik sieten
meardere sketskes dy’t de
oarloch as ûnderwerp hiene en
dat spruts de minsken doe oan
fansels. De opbringst fan de
optredens yn oare doarpen (en
letter ek yn Nijtsjerk) wie foar
de Stichting 1940-1945, wylst
der ek jild nei it Reade Krús
gie. Yn 1947 kaam de “Bûnte
Flinters” werom yn Nijtsjerk yn
de ‘ferwaarme loads’ fan Piet
van der Lei en it waard wer in
grut súkses. Yn de krante kaam in wiidweidich ferslach fan de opfiering,
ferskate sketskes waarden dêryn beskreaun. It stik beslút mei de
opmerking dat de hear Hartmans frege is om guon fan de ferskes op in
grammafoanplaat opnimme te litten. As soks ek yndied bard is, wit ik
net.
Dat wie noch net de ein fan “BF” want yn 1957 waard de revue nochris
opfierd yn Nijtsjerk mei de doarpsfeesten, doe yn de ierdappelloads fan
Johannes Blom, Langgrousterwei 15. Hartmans hie de oarspronklike
revue behoarlik wizige, dat hie hy yn 1949 ek alris dien, want frijwol alle
sketskes oer de oarloch wiene ferdwûn. Eins wie dizze opfiering in
gearstalling fan trije troch him yn tuskentiid skreaune revue’s om’t hy fan
miening wie dat in revue wat aktueels ha moat. Yn in ynterview yn de
Ljouwerter fertelt hy dêr oer.
Dizze wizige revue is yn itselde jier 1957 yn oktober opfierd yn
Haulerwyk, in aardich ein út ‘e reek, sil men sizze. Soks kaam om’t Evert
Blom dêr doe skoalmaster wie en it toanielselskip út Haulerwyk hat ien
en oar fersoarge.
Yn de tachtiger jierren hat de toanielklub fan Easternijtsjerk de namme
“De Bûnte Flinters” oannaam en op de Reüny yn 1991 is nochris de
oanpaste ferzje fan 1957 foar it fuotljocht brocht.
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Anders Minnes Wybenga, ferneamd Frysk skriuwer, hat fuort nei de
oarloch in pear jier yn Nijtsjerk wenne, Langgrousterwei 13, en skreau in
gedicht oer de opfiering fan 1947:

De “bûnte flinters”.
1.De bûnte flinters fleagen,
Al op in moaije jûn.
Sa helder foar ús eagen,
Yn Easter-Nijtsjerk roun.

4.Of wurdt der yn ús tiden,
Al falt der faek in trien.
By alle leed en striden,
In glimke op’t bêst forstien?

2.De bûnte flinters hawwe
By ús har wurking dien.
Hwant hwer’t hja ús ta pressen
In laits wie’t en in trien.

5.O flinters fladdrje fleurich
Us âlde Fryslân roun,
Miskien wurdt op sa’n frage,
Dan ’t goede antwurd joun.

3. Wy hawwe ’n byld fan’t libben
Dêr yn har spraek forstien,
Dochs hat der fan har flintrjen
De laits it bêst foldien

6.Dan falt yn mannich herte,
In rjocht forkwiklik ljocht.
Dan wurdt de stifting fjirtich,
Der ek noch mei bitocht.

E.-N. 11-12-’47.

A.M. Wybenga.
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Bernetoaniel
Om’t de famylje Hartmans har ta de frijsinnigen rekkenen, giene de bern
nei de iepenbiere skoalle. Jaap sels hat nei de iepenbiere skoalle yn
Nijtsjerk gien, dochter Alie nei dy fan Mitselwier om’t yn 1934 de
iepenbiere skoalle yn ús doarp ophâlden wie. Hartmans waard foarsitter
fan de âlderkommisje en dy kommisje regele elk jier in optreden fan de
bern yn kafee Veldzicht, de opbringst dêrfan wie ornearre foar it
bestriden fan de ûnkosten fan it ferfier fan de bern nei Mitselwier,
ommers ek de skoalle fan Moarre wie al ophâlden, dat de bern kamen
benei út alle hoeken fan de gemeente. Nei de oarloch wie der troch
tekstylkrapte net maklik oan kostúms te kommen dat de wenstige
operette, dy’t meastentiids opfierd waard, koe neat wurde. Sa frege de
kommisje har âld-foarsitter Jaap Hartmans oft hy net in bernerevue
skriuwe woe, ommers se wisten fan it súkses fan de “Bûnte Flinters”.
Dat gie oan en yn maart 1949 waard de bernerevue “Skoallejierren”
trijeris mei grut súkses yn Mitselwier opfierd. De krante skriuwt oer in
“revue die het leven om, bij en in de school uitbeeldt”.

Troch dit súkses oanfitere hie
Hartmans yn 1950 al wer in
revue
klear,
“Wiggelende
Weachjes”. Yn tsjinstelling ta
Skoallejierren waard dizze
revue net opfierd troch de
bern, mar troch leden fan it
iepenbier
folksûnderwiis,
ôfdieling Mitselwier, in 18
manlju en froulju spilen der yn
mei en Evert Blom soarge wer
foar de muzyk. Dizze revue is
yn de jierren 1950 en 1951 leafst 14 keard yn ferskillende doarpen
opfierd: û.o. yn Mitselwier (4 kear), Ternaard, Brantgum, Burdaard, De
Westereen, Blije, Menaam en Holwerd.
Yn 1951 weaget Hartmans him oan in sjongspul, operette “It
Sneinsbern” skriuwt de krante, en binne de bern wer oan bar om op te
treden. Ek yn 1952 soarget Hartmans mei “Twinkelende Stjerkes” foar in
bernerevue, opfierd foar de iepenbiere skoalle yn Mitselwier. Sa hat er
fjouwer jier efter elkoar yn’t spier west mei revue’s foar dy skoalle.
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Oar wurk
Yn 1956/7 wurket Hartmans nochris oan de “Bûnte Flinters” lykas
hjirboppe al skreaun is, wylst yn 1958 de revue “Snypsnaren” it ljocht
sjocht. Dêr binne my fierder gjin gegevens oer bekend. Yn 1968 skriuwt
er syn lêste revue ”Omke” yn trije bedriuwen, mar dan wennet er al lang
yn Wolvegea.
Hoe wurke Jaap Hartmans oan syn revue’s? Siet er allinnich op in
studearkeammerke? Neat dêrfan. Hy die syn ideeën op yn it gewoane
libben, as er wat seach as hearde dat him geskikt talike, makke er
oantekens en letter wurke er dat út. Hy siet dan yn de keamer yn in
grutte ‘rookstoel’, sa’n ien mei brede platte earmleunings. As
fersekeringsman hied er allegear papier foar de taksaasje en dêr
skreaun er efterop mei potlead syn teksten. Dat sa’n revue bestie
ynearsten út allegear losse briefkes dy’t pas letter yn in soarte fan
notuleboek skreaun waard, in oantal dêrfan binne bewarre bleaun by
dochter Alie.
Doe’t Jaap Hartmans yn 1969
stoar, leine by him op souder
twa
tsjûk
beskreaune
‘notuleboeken’ mei as titel: ‘Lyk
heit it my fortelde en ik it sels
bilibbe’. Frou en dochter wisten
dat Hartmans dêryn beskreaun
hie hoe’t it der in 60 oant 100
jier lyn yn de Dongeradielen
om en ta gie. It wiene
benammen de ferhalen fan heit
Melis Hartmans. Se brochten
de boeken nei Anne Jousma,
in grutte freon fan Jaap
Hartmans. Al om 1918 hinne
kaam
Anne
Jousma
geregeldwei by Melis en Jaap
Hartmans oan hûs; Anne
Jousma syn pake wenne twa
huzen op nei de buorren, no
De Lyts Ein 7, De Spar. Hast
elke sneintejûn siet er dêr en
harke mei Jaap nei de ferhalen fan Melis, gauris ek giene se meiinoar yn
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diskusje. Ek doe’t Anne Jousma yn Den Haag wenne, kaam er yn ‘e
fakânsje steefêst in kear te jûnpraten. Jousma wist dus wat der yn dy
boeken stie en hat dr. Ype Poortinga fan de Fryske Akademy ris hifke en
sa hat Anne Jousma de notuleboeken bewurke ta it boek “Om Nes en
Nijtsjerk hinne, noed en nocht foech hûndert jier lyn”. It binne ferhalen
fan de boer en syn arbeider, it doarp, de skoalle en de skoalmaster, de
bern, de seelju, de fiskjagers en fiskrinders, it libben yn en om de pleats,
it lotsjen, it keatsen, de notaris, de minne tiden ensfh.
Sa hat Jaap Hartmans neist de namme “Bûnte Flinters” ek noch in boek
neilitten dat de muoite wurdich is om te lêzen, dat sjen lit hoe’t it libben
der goed 100 jier lyn hjir yn de Dongeradielen hinne lei. Ik ha it
teminsten nochris mei nocht lêzen.
RT
ADVERTINSJE
_________________________________________________________

Eens in de twee jaar ontvangen dorpsbelang en het Dorpshuis een
cursusinformatieboekje van de Afûk.
De Afûk geeft cursussen voor Fries - en niet Friestaligen.


Prate jo Frysk, mar slagget it noch net om een kreas ferhaal yn it
Frysk op papier te setten?



Bent u niet Friestalig , maar wilt u de friezen in uw omgeving
verstaan en ook de Friese artikelen in de krant of op het internet
kunnen lezen?

Maak dan gebruik van het cursus aanbod van de Afûk.
Twaalf jaar geleden is het ons gelukt om met een groep van 10
dorpsgenoten een heel winterseizoen een cursus Frysk Skriuwen in het
dorpshuis te organiseren en volgen.
Tegenwoordig zijn deze cursussen in verschillende plaatsen en ook
schriftelijk te volgen.
Mear ynformaasje? www.afuk.nl
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25 Jier Lyn
yn de
Doarpsskille
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Rondreis Iran

Hallo dorpsgenoten,
Dit voorjaar, in april, heb ik een reis gemaakt door Iran. Deze reis was
een hele ervaring en heeft mij een heel ander beeld van Iran gegeven,
dan wij over het algemeen in de media horen.
We zijn van Amsterdam naar Teheran gevlogen en na een paar dagen
naar het zuidelijk gelegen Shiraz gevlogen. Vervolgens met de bus naar
Persepolis, via Neyriz naar Kerman, de citadel van Ryan, naar Yazd,
van Na'in naar Esfahan, daarna naar Kashan. Bezoek aan Qom
aankomst Teheran.
Iran is een land van tegenstellingen. De hoofdstad is Teheran, dat met
meer dan 10 miljoen inwoners tevens de grootste stan van het land is.
In totaal wonen er in Iran meer dan 79 miljoen mensen. Perzisch is de
officiële taal van Iran. De export van aardolie en aardgas vormen de
belangrijkste bron van inkomsten voor het land. Iran heeft daardoor een
belangrijke positie en is op drie na de grootste olie-exporteur ter wereld.
Iran heeft een bijzondere geschiedenis. Indien u deze achtergrond
graag wilt lezen, verwijs ik u naar de website van Oosternijkerk, waar
het hele verhaal wordt gepubliceerd.
De
religieuze
politie
controleert op straat en bij de
moskee of vrouwen zich wel
aan
de
religieuze
kledingvoorschriften van de
islam houden, dat betekend
ook voor toeristen dat je een
hoofddoek
op
moet,
lichaamsverhullende kleding
aan moet en altijd lange
mouwen, jongere moslima's
zoeken de grenzen op en
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dragen een iets meer getailleerde jas en de broekspijpen worden iets
smaller, ook krijgen de kleren meer kleur, maar veel vrouwen dragen de
traditionele chador.
In restaurants moest ik er aan wennen dat de vrouwen van top tot teen
bedekt zijn en de mannen met een overhemd of polo met korte mouwen
en een spijkerbroek er naast loopt. De westerse cultuur wordt vaak
afgeschilderd als "verderfelijk en onzedelijk." De VS en Israël worden
als de grote en de kleine satan betiteld, het zijn de geestelijken die het
zeggen.
De
bevolking
is
bijzonder
vriendelijk naar toeristen toe en
willen je ten aller tijden helpen en
zeggen steeds; "welcome in Iran".
Mensen ontmoeten elkaar in
parken vooral in de avonduren en
praten met elkaar of gebruiken de
avondmaaltijd
in
het
park
(picknicken) er zijn geen terrassen
waar je even kunt zitten,
theehuizen
zijn
ook
ontmoetingsplekken
waar
de
waterpijp rondgaat, alcohol is
verboden voor iedereen, maar er
wordt thuis soms wel wat
gedronken maar wij hebben het
moeten doen met blikjes alcohol
vrij bier.
Mijn dagelijkse dracht in Iran
Vrouwen hebben het zwaar in de zomer door de verhullende kleding.
De temperatuur kan in de zomer oplopen tot 40 graden.
Vrouwen en mannen doen hun boodschappen in de bazaar die over het
algemeen overdekt is en redelijk koel, we hebben geen grote
supermarkten gezien zoals in het westen gewoon is. Er is een groot
aanbod van groente en fruit wat heerlijk is ook kruiden in overvloed.
Er word veel rijst, kip lamsvlees, kebab met granaatappel saus gegeten,
ook de saffraanijsjes zijn lekker, het brood is plat en krijg je bij iedere
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maaltijd. Pistache noten worden veel gegeten we hebben in het plaatsje
Rafsanjan veel pistacheplanten gezien, velden vol.

Verse groenten en fruit, bonen,
noten en kruiden op de bazaar
Iran heeft haar eigen stijl van tuin aanleg, de Perzische tuin. We hebben
de tuin van Mahan bezocht die ruim 100 jaar oud is, met
indrukwekkende waterpartijen en dito theehuis, zonder meer één van
de mooiste tuinen van Iran.

Tuinen met mooie waterpartijen
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Windtorens in de stad Yazd

In de grote steden zie je veel mensen die door plastische chirurgie hun
neuzen laten verfraaien.
Yazd,volgens Unesco één van de oudste bewoonde steden ter wereld,
is een bijzondere woestijnstad. De plaats is bekend door haar
'windtorens' een eeuwenoud en vernuftig koelsysteem dat er voor zorgt
dat waterbronnen en huizen koel houden en in de winter warm.

Esfahan is de halve wereld zien. Het plein Meidan Emam van sjah
Abbas (1587-1629) Vanaf het hoge terras van zijn paleis volgde de Sjah
polowedstrijden die op het plein gespeeld werden. Om zijn uitzicht te
veraangenamen liet hij de betoverende Masjed-e Imam bouwen.
Deze moskee is het toppunt van islamitische bouwkunst, alsof dit nog
niet genoeg was, zorgde hij zelfs voor een tweede gebedshuis op het
plein, dat 5 km lang is. Het was een onvergetelijke reis.
Lobetje Swijgman.
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Ropta Boys

Hallo dorpsgenoten,
Op het moment van schrijven, genieten we van onze “zomerstop”. Er is
inmiddels weer heel veel gebeurd rondom onze vereniging. Daarvan
willen we jullie ook weer van op de hoogte houden.
Zaterdagavond 1 maart had Ropta Boys het gehele tolhuisbad
afgehuurd. Alle leden en hun hele gezin waren uitgenodigd om met
elkaar een gezellig zwemavondje te beleven.
Het was een hele gezellig avond, zowel in het water als op het terras.
Wat een feest om te zwemmen met allemaal mensen die je kent. Zo zie
je elkaar ook eens op een andere manier. Het was een ontzettend leuke
avond!
Vrijdagavond 21 maart was een bijzondere avond voor ons
meisjesteam. De meisjes van de MD1 mochten meelopen in de line-up
van de dames van SC Heerenveen! En dat is niet niks!
In het echte Heerenveen-tenue mochten de meisjes hand in hand het
veld oplopen met de Heerenveen-speelsters. Na het Frysk volkslied
moesten ze hun snel omkleden om daarna als ballenmeisjes te
fungeren. In de pauze mochten ze penalty schieten op de reserve
keepster van SC Heerenveen. En als laatste moesten er heel veel foto’s
worden gemaakt en handtekeningen worden verzameld. Een unieke
ervaring!
Zaterdagavond 22 maart was het tijd voor het 2 e ropta boys
darttoernooi. Er waren 20 deelnemers verdeeld over 4 poules. De
winnaar was dit jaar Sietze Verbeek. Hij was in de finale te sterk voor
Nanne Jan Post. In de verliezersronde was de 1 e prijs voor Henk van
Dekken en de 2e voor Rudi Torensma.
Vrijdagavond 28 maart werd de jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden.
Normaal deden we dit altijd aan het einde van het seizoen. Maar we
wilden het dit jaar eens anders proberen. De traditionele BBQ werd dit
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jaar vervangen door een stamppotbuffet. En dat doe je toch liever in
maart dan in juli! Er waren een 60-tal vrijwilligers aanwezig. Zij werden
bedankt voor hun inzet. Elk zet zich vrijwillig in voor de club op hun
eigen manier. Of je nu trainer of leider bent, in de kantine staat, de
accommodatie onderhoudt, schoonmaakt, in een van de vele besturen
zit, of wat dan ook, het wordt enorm gewaardeerd! We moeten het met
elkaar draaiende houden en daar is Ropta Boys goed in!
Elk jaar is er weer de uitreiking van de vrijwilliger van het jaar. Dat hoort
erbij, het is altijd een spannend momentje wie het dit jaar weer zal
worden! Dit jaar werd uitgeroepen Gert van der Meulen. Hij is op vele
manieren betrokken bij de club. Hij is al vele jaren leider, op dit moment
van de C2, zit in de onderhoudscommissie en draait mee in de
kantinedienst. Iemand die altijd en voor iedereen klaar staat. Hij kreeg
een bos bloemen aangeboden en hij krijgt de daarvoor bestemde beker.

Jan Age Wijma feliciteert Gert, vrijwilliger van het jaar.
Zwemmen, line-up, darten, stamppot eten…….
Jullie zullen wel denken, wordt daar ook gevoetbald bij Ropta
Boys?????
Ja hoor, ook dat doen we! En hoe!!!!!!!!!!!!
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Zaterdag 3 mei was een spannende dag voor Roel Sikkema en Gerard
Torensma! Hun team, de C1 stond in de kwartfinale van het
bekertoernooi! En dat is niet niks! Ze moesten afreizen naar
Hoogeveen, om het op te nemen tegen HZVV C2. De wedstrijd eindige
in een 1-1 gelijkspel en moest uiteindelijk beslist worden met de
zenuwslopende penalties!
Helaas voor onze C1 viel hier het doek. Maar ze mogen met opgeheven
hoofd terugzien op een geweldige bekerperiode! Weinig teams komen
zo ver!

E2 wordt kampioen!
Bij de seniorenteams werden geen kampioenschappen behaald, maar
wel bij de jeugd! Maar liefst 3 teams werden dit seizoen kampioen! Niet
het belangrijkste, maar wel heel leuk om mee te maken!
En dan nog meer voetbal…………
Op woensdagavond 28 mei 2014 werd de allereerste Copa Ropta
gespeeld! Een voetbaltoernooi voor teams tot en met 23 jaar met
maximaal 1 dispensatiespeler. De organisatie was erin geslaagd om
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een interessante lijst clubs op papier te krijgen. Dit waren: Ouwe Syl,
Anjum, Holwerd, Broekster Boys, VIOD, Oostergo, VCR, Wykels Hallem
en natuurlijk 2 teams van Ropta Boys zelf!
Winnaar van de allereerste Copa Ropta werd Broekster Boys. Zij
wonnen in een wedstrijd vol strijd met 2-0 van Wykels Hallum. Ropta
Boys 1 eindigde nog als derde! Na het laatste fluitsignaal kon het feest
in de kantine losbarsten. Na enkele bedankwoordjes en het uitreiken
van de grote geldprijzen kon er onder begeleiding van de Kolkenblazers
er tot in de late uurtjes doorgefeest worden. VIOD wist in de befaamde
derde helft alle andere ploegen achter zich te laten. De geldprijzen
werden meteen geinvesteerd in vele kratten bier. Al met al een zeer
geslaagd toernooi welke de komende jaren zeker herhaald zal worden.
Zaterdag 31 mei mocht het jeugdbestuur 85 kinderen verwelkomen. Er
was een spelletjesparcours uitgezet, welke bestond uit een springslang
en wereldbal van Pieter Hoogland, flessenvoetbal, latje-trap, tikspelen
en een partijtje voetbal, woorden maken van geschminkte letters op het
voorhoofd en het spel Raak de Leider. De kinderen mochten met een
natte spons op een gelamineerde foto van de leider van de F3 t/m C1
gooien. De meest geraakte leider was Wijnand, welke met een heerlijke
slagroomtaart naar huis ging.

Sietske geeft uitleg bij de afsluiting van het seizoen.
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Jelmer werd latje-trap kampioen en de meiden Sjoke, Marije, Minke,
Femke, Lieke, Pietrick en Yda o.l.v. Andries wisten de meeste woorden
te maken. De teamwinnaars van het flessenvoetbal waren: Fenna,
Hester, Sietse Johannes, Jacob-Hendrik, Duncan, Cornelis, Jacob Ids,
Marije en Pieter. Na afloop mocht iedereen een heerlijk broodje
knakworst naar binnen werken.
Vervolgens nam het jeugdbestuur afscheid van materiaalman Willem
Wijma, Willem ontzettend bedankt voor je inzet! Jan Meindert Castelein
is bereid gevonden deze taak van hem over te nemen. En tot slot
werden maar liefst 3 jeugdteams gehuldigd i.v.m. hun behaalde
kampioenschap: De F2, F1 en E2 ontvingen een medaille en de leiders
en trainers werden bedankt met een bloemetje. Vervolgens gingen de
teams met dit alles en de grote kampioensbeker op de foto! We kunnen
terugzien op een prachtige ochtend.
’s Middags was het weer tijd voor het traditionele mixtoernooi. Er waren
40 deelnemers, verdeeld over 5 teams, die streden om de hoogste eer.
Elk team speelde 4 wedstrijden, afgewisseld door het spel “Latje trap”
Het was een prachtige middag, met mooi weer en een gemoedelijke
sfeer. Het bestuur had voor de winnaars t-shirts beschikbaar gesteld
met daarop de tekst:”Winnaar Mixtoernooi 2014” . Deze shirts mogen
dit jaar gedragen worden door team Benfica, bestaande uit: Arend,
Rudi, Jan, Yorrick, Erwin, Jacob en Nathalie. Jacob Mooibroek werd
“Koning latje-trap”. De organisatie bestond ook dit jaar weer uit Annet
Post, Marten Heeringa en Oane Westra. Zij werden door de voorzitter
bedankt voor hun geweldige inzet. Ook werden Ronald en Andrew
bedankt voor het bakken van al het lekkers! De scheidsrechters
Wijnand en Willem werden ook niet vergeten! Allemaal kregen ze als
dank een fles wijn!
De winnaar van de Ropta Boys Poule dit seizoen werd gewonnen door:
“The Winner”. Bij ons beter bekend als Bram Weidenaar! Van harte!
Zo is er een eind gekomen aan dit seizoen! We hopen dat iedereen
heeft kunnen genieten van het voetballen en alles wat daar mee
samenhangt. Er gaan spelers weg en er komen spelers bij. Er worden
nieuwe teams samengesteld. Dit is altijd even weer wennen. Ook weten
we nu al dat er bij de jeugd ook weer nieuwe leden bij komen en daar
zijn we enorm blij mee, wat ook hier geldt dat de jeugd de toekomst
heeft!
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Voor informatie en foto’s en verhalen verwijs ik jullie graag door naar
onze website:www.roptaboys.nl.
Mochten jullie nog vragen hebben of eventuele tips o.i.d, schroom niet
om 1 van de bestuursleden aan te schieten! We staan voor alles open!
Ik wens iedereen namens de club een goede vakantie toe en we
verwelkomen jullie graag t.z.t. weer op sportpark De fiver.
De hartelijke groeten van Anja Bandstra.

________________________________________________________

Hallo dorpsgenoten!
Hier weer een update van Dartclub Easternijtsjerk. Inmiddels is de
competitie weer afgelopen. Daarom hier een overzicht waar de teams
geëindigd zijn.
Easternijtsjerk 1 heeft een mooie 2 e plek behaald met 57 punten, wat
betekent dat zij promoveren naar de 1 e divisie. Gefeliciteerd mannen en
succes in de 1e divisie!
Easternijtsjerk 2, dit jaar voor het eerst spelend in de 3e divisie, zijn op
de 8e plek geëindigd met 34 punten.
Easternijtsjerk 3, ook spelend in de 3 e divisie, zijn op een mooie 4 e plek
geëindigd met 45 punten.
En ook Easternijtsjerk 4 zijn in hun debuutjaar op een mooie 4 e plek
geëindigd met 46 punten.

63

Hieronder wat statistieken van onze darters in de competitie:
aantal 180’ers:
Sjouke Dijkstra, Jelle Weidenaar 8
Jacob Eelkema, Arjen Visser 6
Siemen Weidenaar 5
Watse Elzinga 3
Ate Heeringa, Henk van Dekken,
Theunis Linthof 2
Anne van der Heide, Nanne Post,
Arjan van der Veen 1
Hoogste 100+ finish:

Sjouke Dijkstra 150
Arjen Visser 138
Jelle Weidenaar 128
Ate Heeringa 106
Siemen Weidenaar 104

Op het moment van
uitkomen van de skille is de
zomercompetitie al in volle
gang! Ook deze zomer
spelen we weer in 2
competities, de premier
league en de 1e divisie.
In de premier league zullen
9 darters strijden om de 1 e
plaats. In de 1e divisie
zullen 15 darters strijden om promotie, verdeeld in 2 poules. Net als
vorig jaar zal in de premier league “best of 8” gespeeld worden en in de
1e divisie “best of 6”. Iedereen speelt 2 keer tegen elkaar, de winnaar
krijgt 3 punten en bij gelijkspel beide 1 punt.
Vanaf de zomercompetitie zal er gespeeld worden op onze nieuwe
locatie.
Voortaan zal er dinsdagavond gespeeld worden in Jeugdhonk It Terpke.
De
dartclub
is
dus
weer
terug
waar
het
begon!
Wil je een keer komen kijken op de dinsdagavond dan ben je van harte
welkom in Jeughonk It Terpke!
De
zomercompetitie
kan
online
gevolgd
worden
op:
www.dce.webklik.nl/page/home
GJH DCE
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Persbericht

Project Mantelzorg Maatje is
op zoek naar vrijwilligers!
Het Project MantelzorgMaatje is
het inzetten van maatjes in de
thuissituatie
van
een
zorgbehoevende die niet (lang)
alleen kan zijn. Het kan gaan om
kinderen, volwassenen en ouderen die chronisch ziek zijn, een
handicap of stoornis hebben.
Deze maatjes zijn goed getrainde vrijwilligers die de tijd en aandacht
hebben speciaal voor de mantelzorger. Ze luisteren naar de
mantelzorger, denken mee en kunnen tips geven. Een maatje kan
helpen praktische informatie op te zoeken. Het maatje kan zo nodig de
mantelzorger aanmoedigen om voor zichzelf op te komen en meer tijd
voor zichzelf te nemen. Het maatje neemt dan de vervangende
mantelzorg op zich. De vrijwilliger komt op afgesproken tijden: zo nu en
dan of regelmatig, maximaal 2 dagdelen per week.
Oproep vrijwilliger
Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Heeft u interesse, affiniteit met
de doelgroep en zin in afwisselend en uitdagend vrijwilligerswerk?
Neem dan contact op met:
Steunpunt Mantelzorg Dokkumer-Walden,
Francien Bekius,
Oranjewal 28, 9101 JV DOKKUM,
(0519) 292223 of mail f.bekius@het-bolwerk.eu.

Nadere informatie kunt u krijgen bij:
Mevrouw F. Bekius;
Telefoonnummer werk: (0519) 2223;
f.bekius@het-bolwerk.eu
Coördinators Mantelzorg Maatje
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Het klaverjas seizoen is weer voorbij. We hebben weer 7 keer in Nes en
7 keer in Oosternijkerk geklaverjast.
De uitslag van Nes is
1
j bergmans
2
j eelkema
3
r aardema
4
jan teitsma
5
w visser
6
kl gromme
7
y b eelkema
8
t visser
9
doede jongeling
10
j m visser

34333 pnt en kampioen
33949 pnt
33013 pnt
32888 pnt
32807 pnt
32489 pnt
32438 pnt
32074 pnt
31938 pnt
31683 pnt

Uitslage van oosternijkerk is
1
j bergmans
34745 pnt en kampioen
2
g v d meulen 34216 pnt
3
w viser
33873 pnt
4
n j post
33311 pnt
5
th torensma
33182 pnt
6
p kuiper
33078 pnt
7
h Tanja
33072 pnt
8
lj weidenaar
33051 pnt
9
jan teitsma
32528 pnt
10
j m visser
32473 pnt
De eerste vrijdag van Oktober beginnen we weer met volgende
seizoen.
Jan
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Peet

Pier

Reklame
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AGENDA

Juli
4
12
26

Laatste schooldag voor de basisschool
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein

Augustus
9
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein
16
Dorpsbarbecue bij de Terp
18
Einde zomervakantie basisschool
23
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein

September
1
Inleveren kopij voor de Doarpsskille
4
Redaksjegearkomste de Skille
6
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein
20
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein
20
Doarpsskille nûmer 167 ferskynt.
Oktober
24
Dorpsbelang: gezellige middag voor ouderen in de Terp
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