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Hoe is it no mei....
Nijtsjerkster Skriuwers ( 3)

Fan ‘e redaksje
Ynienen wie it alwer septimber, de
fakânsjes binne foarby, alles is wer op
regel en elk rint wer yn ‘e pas. Wat kin dat
dochs noflik wêze. Dat it allegear even yn
‘e war is fanwege de fakânsjes is net sa
slim, mar it moat ek net te lang duorre.
Sels hiene we wat letter fakânsje dit jier,
eins wat achter elk oan, en dan begjinst ek
letter wer te wurkjen fansels, dat it wie
moandei (twadde wike fan septimber) al
even skrikken doe de wekker foar it earst
yn trije wiken wer om healwei sânen gie. >
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Foaral ek omdat it noch sa donker wie. No hiene wy wol yn de gaten
dat de dagen al wer koarten, tenminste jûns, mar moarns hiene we dat
noch net meimakke. It sil wol wer wenne. Moarns wer betiid d’r ôf en
jûns wer op ’n paad, want ja, alles is wer begûn. En mei alles bedoel ik,
gearkomsten, ferienings en klubs, neam it mar op. Nijtsjerk is gelokkich
noch hieltyd tige warber. De Doarpsskille docht graach ferslach fan
alles wat yn ús doarp bart. Dus klim yn de pinne en fertel ek dit jier as
dit seizoen fan jim wederwarichheden. Mar earst ha we dizze Skille, d’r
is wer fan alles binnen kaam en ek de redaksjeleden ha harren bêst wer
dien. Wy hoopje dan ek dat it wer in lekker lêsbere skille is. Sjoch sels
mar.
awb

Wy hawwe in stipe krigen fan
derfoar.
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buertferiening Bollingwier. Tige tank

Ouderenmiddag met diapresentatie
en muziek
Vrijdag 24 oktober 2014
In Dorpshuis de Terp van 16.00 – 19.00 uur

Voor de ouderen onder ons is er op vrijdag 24 oktober a.s. vanaf 16.00 uur een
gezellige middag in de Terp.
Onder het genot van een bakje koffie/thee
met iets lekkers laat Jan Fennema uit Blije
zijn prachtige collectie dia´s zien over het
Wad en de kweldergebieden. Fennema is een
enorme natuurliefhebber: hij heeft dit unieke
gebied veelvuldig gefotografeerd en vol
passie weet hij hier veel over te vertellen.
Ook Aan Westra met zijn accordeon is van de partij en zal de middag van
muziek voorzien. En hier en daar kan en mag er meegezongen worden!
Na afloop staat er soep en een broodje voor u klaar en hopen we dat we op
een leuke middag kunnen terugzien.
De kosten bedragen €5,00 per persoon, en als u wilt komen dan dit graag vóór
17 oktober doorgeven aan Janneke Themmen (tel. 0519 – 321370, na 17:00
uur).
Heeft u vervoer nodig? Ook dan kunt u bellen en wij zorgen ervoor.
Graag tot dan!
Het Dorpsbelang.
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In prachtig moaie simmerfakânsje, mei in protte dagen fol sinne, is
spitigernôch wer foarby. Net alline foar jimme, mar ek foar ús. In nij en
drok seizoen stiet wer foar de doar.
Dizze simmer hiene wy de tiid om by te kommen fan alle drokte fan it
ôfrûne jier. Nei in moai konsert yn de tinte hawwe wy it seisoen ôfsletten
mei in âlderwetsk spultsje boerengolf. Wy ha efkes sjen litten dat wy
echte friezen binne, want boerengolfe koenen wy as de bêsten! Nei
dizze moaie jûn koene de ynstruminten opromme wurde en lieten we de
musyk efkes foar wat it wie. Jo ha fêst genoten fan ‘e rêst. Gjin
oefenjende learlingen en gjin korpsleden dy harren stikken ek thús
efkes troch moasten. Dy rêst wie alline samar wer foarby. De earste
noaten moasten wer spyle wurde, want op de earste repetysje moasten
we knalle! No, dat ha wy dien! Yn fergelyking mei de earste
seizoensrepetysjes fan ôfrûne jieren, klonk it wier as in klokje. We
binne gelyk begon mei repetearjen foar de Nederlânske Brassband
Kampioenskippen, die it lêste wykein fan oktober plak fyne yn Utrecht.
Hjir sille wy it stik Legenda Rumantscha spielje. Troch de namme fan dit
stik lyket it in hiel romantisch stik, mar dat is it net! It is een kombinaasje
fan dûnsmusyk út mear de east hoeke fan Europa. In fleurich stik, dat
past wol by UDI tochten wy sa.
Mar foardat it safier is, stean der noch wat oare dingen op de aginda.
Op 20 en 21 septimber sitte wy wer mei ús allen yn Appelskea,
studzjewykein. Twa dagen lang goed oan de slach mei it stik, en tusken
it repetearjen troch ek noch genietsje fan de geselligens. Op sneon 27
septimber binne in oantal learlingen oan bar. Se sille harren A, B as C
musyk eksamen dwaan. Foar de simmer hawwe sy allengear de teory
al helle, no moat se noch blase foar de sjuery. At jo net wachtsje kinne
oant en mei de folgjende Skille, hâld dan efkes ús website yn de gaten.
Hjir sille de útslagen ek te finen wêze. At jo hiel nijsgjirrich binne nei ús
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útfiering fan it NBK stik, dan binne wy op sneon 18 oktober te finen yn
Ferwert foar ús earste Try-Out. Mei in oantal oare bands út ferskate
divisies sille wy ús stik spylje. Op freed 24 okterber dogge wy dit noch in
kear, mar dan yn Birdaard. Op freed 31 oktober is it dan safier, it NBK!
Dit jier binne wy begaan my de koeke-aksje. Wy hoopje dat de koeke
goed smakke hat of noch smeitsje sil. Wy wolle jo betankje dat jo ek op
dizze manier UDI stypje!
Rinskje

Oars Actief
_____________________________________________
Al jaren is het de gewoonte geweest om een spelmiddag voor de
ouderen in “de terp” te organiseren. Graag zouden wij dit ook dit
seizoen weer door laten gaan, maar dan zullen er meer mensen
moeten komen. Lijkt het u gezellig om mee te doen met de spelletjes
zoals: Kaarten rummikub, sjoelen en bingo of ander suggesties laat het
ons weten. Bij een minimale deelname van 8 personen is het mogelijke
om met Oars Actief door te gaan. Iedereen die kwam of wil komen wil
die zich dan via het onderstaande aders opgeven. Mocht het vervoer
een probleem zijn dan kunnen wij u halen en brengen. Het zou fijn zijn
om deze voorzieningen in Oosternijkerk te behouden. Juist omdat voor
vele ouderen dit contact onderling erg belangrijk is. Als er genoeg
animo is krijgt u een persoonlijke uitnodig.
Graag zien wij vele van u op de spelmiddag van Oars Actief.
Grietje kuiper
Hilda Dijkstra De Bourfinne 12
tel 0519-242085
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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

Even voorstellen…
‘Wat moeten jullie daar op de klaai?’ Dat was een veel gebruikte
opmerking die we hoorden toen wij vertelden dat we naar Oosternijkerk
gingen verhuizen. ‘De Klaai’ tegenover ‘De Wâlden’. Van
het
coulissenlandschap met haar houtwallen en pingo’s naar de ruimte met
haar prachtige luchten en weidse uitzichten. Ja inderdaad, twee
verschillende werelden; en dat op nog geen twintig km afstand.
Wij, dat zijn: Geert, Mariëlle, Anna en Esther van Wieren. Na dertien
jaren in Twijzelerheide te hebben gewoond, zijn we in juli naar
Oosternijkerk verhuisd. Dertien jaren ben ik werkzaam geweest binnen
de Gereformeerde Kerk van Twijzelerheide. De eerste zes jaren als
kerkelijk werker, de andere zeven jaren als predikant. En toen was het
tijd voor wat anders…
Op 16 maart 1968 ben ik geboren in Wolvega. Van die tijd daar kan ik
mij weinig herinneren. Of het moet zijn de molen waar we vanuit de
achtertuin op uitkeken. De bal die ik bij het voetballen door het raam
schoot. De slager die we zaterdags pannenkoeken brachten.
Ik moet ongeveer zes jaar geweest zijn, toen we verhuisden naar
Sneek. Daar woonden we in een doodlopende straat aan de rand van
de stad. Een vaart liep langs de straat, een trimbaan lag achter huis.
Het uitzicht was toen vrij en ruim (inmiddels is het volgebouwd). Het
was een mooie tijd met bootje varen, hutten bouwen en voetballen.
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Na de lagere school werd mij een carrière in de techniek voorgehouden.
De LTS volgde en daar koos ik na twee jaar voor de richting elektronica.
Dat bleek niet helemaal goed gekozen. Na de LTS, volgde de MTS.
Hier werd ik opgeleid tot werktuigbouwkundige. Een mooie combinatie,
elektronica en werktuigbouw, maar opnieuw niet aan mij besteed.
Inmiddels waren we verhuisd naar Drachten. Mijn vader was vanwege
zijn werk daar geplaatst en dus ging de hele familie mee (zoals Anna en
Esther nu ook met ons zijn meegegaan). In Drachten heb ik mijn MTS
diploma gehaald. Een mooi resultaat, maar ik wist al dat de techniek het
niet zou worden. Maar wat dan?
Gelukkig bestond de dienstplicht toen nog. Een mooie tijd om na te
denken over het vervolg. Zo’n veertien maanden zat ik onder de
wapenen. Inderdaad ‘zat’; ik ‘lag’ niet. Ik had een mooie baan bij de
luchtmacht;
gestationeerd
in
Leeuwarden.
Bij
de
luchtverkeersbeveiliging was het goed toeven. Halve dagen werken,
uitzicht vanuit de toren op alle vliegbewegingen en bij meerdaagse
oefeningen eigenlijk vrijaf. In die tijd besloot ik Theologie te gaan
studeren. Actief bij de jongerenbeweging Youth for Christ voelde ik mij
op mijn plek bij Bijbelstudie en geloofsgesprek. Daar leerde ik Mariëlle
kennen met wie ik in 1997 ben getrouwd.
Na mijn diensttijd ben ik HBO-Theologie gaan studeren aan De
Bouwhof in Leeuwarden. Het is dan 1990. Een deeltijdstudie, dus
daarnaast moest gewerkt worden. Dat heb ik zo’n anderhalf jaar bij een
liftenfabrikant gedaan. Toen kon ik aan het werk in de Gereformeerde
Kerk van Drachten, Wijk Zuid. In de vacante periode deed ik daar
pastoraat en catechisatie.
In 1994 haalde ik mijn diploma. Vervolgens ben ik gaan studeren aan
de Theologische Universiteit Kampen (toen ThUK, nu PTU in Groningen
en Amsterdam). Daar ben ik in 2007 afgestudeerd. (Over eeuwige
studenten gesproken.) Ook de studie in Kampen was in deeltijd.
De komst van een nieuwe predikant in Drachten betekende het einde
van mijn werk daar. Na een jaar werken in een verpleeghuis als
Geestelijke Verzorger, kon ik beginnen in de (toenmalige)
gereformeerde kerk van Burgum. Van september 1996 t/m september
2001 werkte ik daar als kerkelijk werker en enige jaren in de
gereformeerde kerk van Warten/Wartena/Warstiens. In september 2001
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startte ik in de gereformeerde kerk van Twijzelerheide. Dat betekende
ook verhuizen; van een vrij kleine rijtjeswoning in Drachten naar een
grote vrijstaande pastorie waar we elkaar in het begin geregeld zoek
waren. Daar zijn Anna (2003) en Esther (2007) geboren. Tot 24
augustus 2014 ben ik in Twijzelerheide werkzaam geweest.
En toen begon de nieuwe uitdaging in Oosternijkerk. Dat wil zeggen,
officieel; vanaf 11 juli wonen we namelijk al op ‘De Klaai’. En dat wonen
bevalt ons uitstekend. We hebben een prima huis met geweldig uitzicht,
zijn omringd door een leuke buurt met hartelijk mensen en bevinden
ons in een mooi dorp met vriendelijke dorpsgenoten. We hebben dan
ook alle vertrouwen in een goede tijd hier.
Om het afwisselende werk als dominee vol te houden, heb ik ook
enkele hobby’s (die daar niets mee te maken hebben). Zo loop ik
regelmatig met onze hond Tim (een Friese stabij met dito karakter).
Mag ik graag voetballen (nu bij Ropta Boys). En rijd ik sinds kort weer
op een motor (een Suzuki GSX 1100 F).
Geert van Wieren

_______________________________________
Reis Sviatoslav naar Tadzjikistan
Deze zomervakantie zijn we met Stichting Sviatoslav naar Tadzjikistan
geweest. We hebben veel geld opgehaald met de actie’s waardoor dit
mogelijk gemaakt kon worden. Ons doel was om een bakkerij neer te
zetten. Albert Coster, Jenny Coster, Margreet Schroor, Thom Schroor,
Sjoerd Dijkstra, Jilda Greidanus, Pauline Kuiper, Marjolein Beeksma,
Bote van Dellen, Joanne Wijtsma, Ruurd Torensma, Jan Wouter
Holwerda en Anna Meinsina Visser waren mee vanuit steunpunt
Oosternijkerk. We waren verdeeld in twee groepen, op 6 juli vertrok de
eerste groep en op 16 juli vertrok de tweede groep naar Tadzjikistan.
Samen hebben we 5 dagen met elkaar opgetrokken daarna ging de
eerste groep weer naar huis. De eerste groep is meteen gestart met de
bakkerij, omdat alleen de muren stonden er nog maar stonden.
Allereerst moesten de machines er in gehesen worden met een grote
hijskraan en daarna konden ze beginnen met het dak. De dames
hebben ondertussen druk geverfd en een paar bezoekjes gebracht aan
het internaat. Hier gingen ze spelen met de kinderen die daar
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verbleven. Knutselen en spelletjes doen (zoals stoelendans, dit spel
konden ze daar ook!) , de kinderen vonden dit super leuk. Met onze
hele groep (de eerste en tweede) en de kinderen die in het studiehome
verbleven hebben we ook een leuke tocht gemaakt de bergen in, dit
vond iedereen heel gezellig.
De tweede groep heeft de bakkerij
afgemaakt. Er moest nog worden
schoongemaakt aan de binnen kant
zodat bakker van Dellen kon
beginnen met het maken van
broodjes en broden. Aan de
buitenkant moest er gestukt worden
en geverfd. Ook de buitenmuren die
om het studiehome heen staan zijn
helemaal netjes wit geverfd en ook
de opslagruimten zijn grondig
schoongemaakt
en
netjes
opgeruimd. Ondanks al het werken
hebben we ook heel wat mogen zien
van de omgeving en de cultuur. We
hebben
ook
het
suikerfeest
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meegemaakt. Op deze dag gingen we langs verschillende gezinnen
waar we voor waren uitgenodigd. Bij deze gezinnen was een kleed op
de grond, gedekt met allemaal verschillende soorten zoetigheden,
broodjes, drinken, noem maar op. Om dit kleed (wat als tafel diende)
kon je zitten. Bij het suikerfeest word er van je verwacht dat je telkens
blijft eten, het is onbeleefd als je niet eet.
Na drie weken hard
werken aan de bakkerij
kon
er
eindelijk
gebakken worden door
bakker
Bote. De
resultaten mochten er
zijn want we hebben er
heerlijk van gegeten.
De
witte
broodjes
smaken bijna net zoals
hier bij ons en de witte
broden
waren
ook
voortreffelijk. De bruine
variant wilde wat minder
goed lukken omdat de goede ingrediënten niet aanwezig waren. Maar
dat mocht de pret niet drukken toen Bote de smaak goed te pakken had
kon hij eindelijk de leerling het bakken leren. De leerling bakker
genaamd Giseral, was leergierig en ging druk aan de slag met Bote. De
communicatie tussen deze twee was wat lastig maar gelukkig kon de
jeugd goed vertalen. Jammer genoeg kun je niet in anderhalve week
het bakkersvak perfect onder de knie krijgen, omdat daar jaren
overheen gaan, maar het begin is er voor Giseral!
Al met al kunnen we terug kijken op een productieve reis. Iedereen heel
erg bedankt voor de giften. Zonder jullie hulp hadden onze acties en
reis geen succes kunnen worden.
Op zondag 19 oktober om 11:00 (na de kerkdienst) houden wij een
presentatie over onze reis in het Dorpshuis de Terp. Onder het genot
van een bakje thee of koffie en een plakje cake kunt u meekijken en
luisteren. Iedereen is van harte welkom!
Namens steunpunt Oosternijkerk Sviatoslav,
Anna Meinsina Visser
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In foto út it argyf -33

Doede Thyses Jongeling, vóór 1950
In het fotoboek van Stientje
Vroom-Jongeling zitten deze
twee foto’s. Al eerder is in
deze rubriek een greep uit dat
boek gedaan, door Stientje
samengesteld
en
van
aantekeningen voorzien voor
haar kleinkinderen. Bij deze
foto staat “Pake Doede”.
Hiermee bedoelt zij natuurlijk
haar vader Doede Thyses
Jongeling,
getrouwd
met
Adriaantje
Holwerda.
Zij
woonden in het straatje
tegenover
de
voormalige
gereformeerde kerk, waar zij
een winkeltje dreven. De

volgende foto is door haar voorzien
van de aantekening “Pake Thys”. Met
dit bijschrift maakt zij het ons moeilijk
want is dit dan de vader van moeder
Adriaantje? Dus een Thys Holwerda?
Dat blijkt niet te kloppen want een Thijs
Holwerda
woonde
er
niet
in
Oosternijkerk.
Stientje
zal
waarschijnlijk haar eigen pake bedoeld
hebben, Thys Tjeerds Jongeling,
overleden in november 1938; ze had
dus moeten schrijven:
“Oerpake Thys”, immers het fotoboek
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was bedoeld voor haar kleinkinderen.
Het is mij niet bekend waar Thys Jongeling woonde. Op de foto is op
de achtergrond een rijtje huizen te zien dat gelijkenis vertoont met de
voormalige “reade húskes” aan de Langgrousterwei, nu staan daar de
nummers 28 tot 46 en is er een plantsoentje. Dat zou betekenen dat
Thys Jongeling ergens aan het Ald Tún staat, maar daar lijkt mij de
weg te smal voor. Is er iemand van de lezers die kan helpen?
“Pake Doede” staat op voor mij bekend terrein, namelijk in mijn
voortuin! Hij is bezig met het wieden van de aardappelen op een stuk
land dat bekend stond als “De Kegen”. Met “keech” wordt buitendijks
aangeslibde grond bedoeld en dat kan kloppen omdat De Lyts Ein lang
geleden een zeedijk was. De sloot tussen dit land en de weg was nog
aanwezig maar de sloot aan de andere kant van de weg, tussen de
huizen en de weg, was reeds gedempt.Het huis op de achtergrond is
De Lyts Ein nummer 17, thans bewoond door Henri en Douwina de
Meer. Lange tijd woonden Ype en Anna Heeringa-Buurmans hier, de
foto is ook uit hun tijd. Dat er intussen het een en ander aan het pand
veranderd is, mag blijken uit de derde foto bij dit artikel.
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Allereerst het schuurtje. De houten gevel is verdwenen en het geheel
is nadien in (nog steeds zichtbare lichtere) steen opgetrokken. De
contouren van de grote deur zijn behouden gebleven maar daar is een
kleinere garagedeur in geplaatst. De twee schuine kanten van het dak
zijn gelijk met de zijgevels opgetrokken om ruimte op de zolder te
verkrijgen. Maar het mooiste verschil is toch het verdwijnen van de
aanbouw naast de voordeur, op de foto direct achter de hoed van Pake
Doede. Er is mij verteld dat daar vroeger een kleine stal was waar twee
koeien konden staan. Na een verbouwing is er in het achterhuis een
ruimere stal gekomen en werd er op de plaats van de rechtgetrokken
uitbouw een keuken gerealiseerd. Nog steeds is deze verbouw aan de
nieuwere steen te herkennen.
Dan nog een vraag aan de lezers van
deze rubriek. Weet iemand wie de
persoon is op deze foto? Ik heb die foto
gevonden op het internet en achterop
staat “Ooster Nijkerk”. Helaas staat de
naam van de persoon er niet bij.
Ouderen onder ons moeten deze man
toch kunnen herkennen, gezien zijn
karakteristieke baardje. De achtergrond
op de foto herken ik niet direct. Wie
helpt?
Helaas is er op de foto met het opschrift
“Vriendin Riemke” van de vorige
aflevering geen reactie gekomen.
Hopelijk weet iemand wel waar de foto
van Pake Thys is genomen. Graag
reacties
naar
241593
of
r.tolsma01@knid.nl .
Heeft u ook een geschikte foto voor deze rubriek? Reacties naar zelfde
adres.
R.Tolsma
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Hoe is it no mei ......
_________________________________________________________
Zaandam, Yme Eelkema
In de laatste Doarpskille van juni zat ik met volle belangstelling het
verhaal van Pieter Post te lezen totdat ik een bladzij omsloeg en een
briefje tegen kwam met de aanhef “: Meneer Eelkema..Verder lezende
en na na telefonisch contact met Baudy bleek wat de bedoeling was:
iets schrijven over waar ik vroeger woonde in Oosternijkerk en wat ik
daarna gedaan heb.
Ik ben geboren in Nes op 19
januari 1929. Ons huis stond op
de
plaats
waar
nu
het
standbeeld staat van Nienke van
Hichtum. Ik was 3 jaar toen wij
van Nes naar Oosternijkerk
verhuisden.
Er heeft toevallig iets gestaan
over de Ald Stelp in de Skille;
daar woonden wij vroeger in de
vooreind. De stjelp was van
eigenaar Meint Jousma die op
de zijkant van de stjelp woonde.
Ons gezin bestond toen uit Jan
en Harmke en drie kinderen nl.
Jaap, Trientsje en ik. Later
werden Hiltsje en Minne nog
geboren. Mijn vader werkte bij
zijn broer Minne Eelkema in
Nes. In de oorlog handelde hij in
kleinvee. Mijn vader is in 1946
op 51 jaar overleden. Ik was
toen 16 jaar en Hiltsje 12 jaar en
Minne 9 jaar. Ik werkte na de lagere school bij Pope Meinsma en later
bij Fokke Meinsma.
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Wat was er verder aan
ontspanning?Muziek was
de beste gelegenheid en
ik kreeg les van Piet
Buwalda. Het begin was
eerst noten leren om
daarna de handelingen
van het instrument te
leren. Vervolgens de
notenbalk en maatindeling
totdat
je
kon
aanschuiven in het korps.
Het eerste concours was
in 1946 Driezum: 1e prijs
en in 1947 in Buitenpost:
1e prijs met het hoogste
aantal punten en zo ging
het maar door. Een foto
is te zien in het
jubileumboekje van het
75 jarig bestaan van UDI.
Met deze geit behaalde ik een eerste prijs die dag op de geitenkeuring
Doordat in omliggende dorpen korfbalclubs waren en in Oosternijkerk
niet, ging bij mij het bloed ook kruipen en werd al heel snel een
korfbalclub opgericht. In de Doarpskille van juni 2000 staat een
uitgebreid verslag van mij opgetekend. In het jaar 1973 mocht
Oosternijkerk zich verrijken met een sportterrein. Er werden namen
genoemd die pionierswerk hebben verricht waar mijn naam ook bij werd
genoemd.
Naast al die ontspanningen werd er ook nog gewerkt op het land en bij
de wegenbouw. Dat was tot 1955. Door de korfbalsport leerden veel
meisjes en jongens elkaar kennen en zo ging het mij ook. Ik werd
uitgenodigd als scheidrechter te Oude Bildtzijl. Daar kwam ik Hieke van
Noord tegen. Wij kenden elkaar al omdat we wel tegen elkaar gespeeld
hadden. En Hieke is mijn vrouw geworden en inmiddels zijn we bijna 56
jaar getrouwd.
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Ik ben bij Hieke thuis altijd zeer gastvrij ontvangen. Hieke’s vader was in
1958 overleden op 58 jarige leeftijd. Ze hadden een kapperszaak en
Hieke’s broer Poppe werkte al in de zaak. Toen ik Hieke leerde kennen,
was zij net bij Simon de Wit in Leeuwarden als eerste verkoopster
begonnen te werken.
Nu begon voor mij een geheel
nieuw leven – 1955-heden
Na een twaalfjarige arbeid in
Friesland werd een overstap
gemaakt om in Zaandam bij de
post te gaan werken Je werd
betiteld als rijksambtenaar en dus
vast werk. Zaandam was voor mij
een
hele
vreemde
plaats.
Zaandam viel in de categorie
middelgrote plaats. Je kende heg
nog steg maar je werd geacht snel
met de plaats bekend te raken.
Wat waren de werkzaamheden
zoal? Eerst in de telegraafdienst
om zo de straten te leren kennen
en
vervolgens
in
de
briefpostbestelling. Er waren toen 26 wijken waarvan 22 stadswijken en
4 buitenwijken. Ik werd ingedeeld in de buitenwijken, dus erg dorps.
Omdat wij nog niet getrouwd waren en daardoor ook niet in aanmerking
voor een woning konden komen, moest er een kosthuis gezocht
worden. Je werktijden waren van ‘s morgens 5 uur tot 11 uur en de
tweede bestelling begon om half 3 tot half 6. Het erge was dat je maar
hele korte weekenden had, omdat je ook zaterdagbestelling had. Je
kwam dan ’s middags pas om 6 uur thuis. Op zondagavonden moest ik
om half acht met de bus weer weg om ‘s maandags op tijd weer
aanwezig te zijn. Af en toe was men mij ter wille om een treindienst te
geven en die dienst begon ‘s middags om half 5. Dit had weer te maken
dat Zaandam een expeditiekantoor was en de post van de Zaanse
plaatsen ook verwerkte. Dat resulteerde voor mij dat ik ook in die dienst
opgenomen werd om briefpost te gaan sorteren. voor het gehele land.
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In 1958 zijn
Hieke en ik
getrouwd en in
1960 kregen wij
een
woning
toegewezen en
wij kregen ook
onze eerste kind
Loura genaamd.
In
september
gingen wij ons
in
Zaandam
vestigen in een
nieuwe
flat.
Precies 7 jaar
later werd ons
tweede dochter Astrid op 6 maart 1967 geboren en bestond ons gezin
nu uit 4 personen.
Door dat de directie zuinig bleek te zijn en daarom onvoldoende reserve
mensen achter de hand te hebben, gebeurde het wel dat drie van de vijf
chauffeurs tegelijk zich ziek meldden en ontstond er een groot
probleem. Op een nette manier maakte ik daar een opmerking over en
ik werd meteen
beantwoord
om
dan ook chauffeur
te worden. Maar ik
had geen rijbewijs
en er werd meteen
een autorijschool
gebeld om mij
direct les te gaan
geven. Na drie
maanden had ik
een rijbewijs en
kort daarna haalde
ik ook het grote
rijbewijs.
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De kerk kwam ook in beeld en ik heb 3 periodes ouderlingwerk gedaan;
ook Hieke deed mee en kwam bij de vrouwengroep waarvan zij 30 jaar
penningmeesteres geweest is.
Nu volgen geheel andere werkzaamheden en ik werd gevraagd om
zitting te nemen in de dienstcommissie en vervolgens ook voor de
districtdienstcommissie en bij beide commissies werd ik benoemd tot
voorzitter. Om goed overleg te kunnen voeren moesten we cursussen
gaan volgen. Dat gebeurde in Borne, Raalte, Bergen N.H..en van de
C.F.O naar Doorne..
Dit is een periode geweest van 1973 tot 1984 om daarna als gewoon
dienstcommisielid aan te blijven tot 1990, tot aan mijn afscheid bij de
P.T.T. Op de dag van mijn afscheid reden alle chauffeurs luid toeterend
door de wijk om ’s morgens 10.30 uur kwamen toen bij ons
koffiedrinken. Een waardig afscheid.
Maar er waren toch weer mensen die mij niet met rust konden laten.
Eerst met een vriendelijk verzoek om voorzitter van C.N.V Zaanstreek
te fungeren en uit die positie volgde automatisch de positie als
bestuurslid bij de Kamer van Koophandel. Dat heb ik vol gehouden tot
mijn 70-tigste jaar.
Ik heb vermeld dat wij 2 kinderen hebben. Zij hebben alle twee aan de
V.U gestudeerd. Loura deed lerarenopleiding en ging daarna bij de
P.T.T werken en vervolgens bij de Postbank. Zij woont met haar gezin
nu al al meer dan 20 jaar in Amerika waar zij directeur is van een
Nederlandse Taal en Cultuurschool in de omgeving van New York. Dat
hield ook in dat wij vele keren naar Amerika zijn geweest om hun gezin
te bezoeken. De tweede dochter Astrid is een studiebol. Ze heeft Frans
gestudeerd en werkt aan de Universiteit in Nijmegen als vakdidacticus
maar geeft ook les aan vwo leerlingen aan de middelbare school in
Zaandam.
Als laatste kunnen wij u nog melden dat wij hartstochtelijke lezers van
de Doarpskille zijn.
Vriendelijke groeten van gezin Yme Eelkema uit Zaandam.
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NIJTSJERKSTER SKRIUWERS(3)
Anne Jousma
(1900 Grins - 1981 De Haach)
Syn libben
Anne Jousma, soan fan Jan Annes Jousma en Geartsje Rozendal, is
op 3 maart 1900 berne yn Grins. Syn âldelju wiene oars echte
Nijtsjerksters mar timmerman Jan A. Jousma hie op dat stuit net folle
wurk yn Nijtsjerk dat dêrom wie it gesin nei Grins ferfearn dêr’t hy wurk
krige by de bou fan it sikehûs en yn de doe nije wyk Helpman. It hat
Anne Jousma altiten tige dwers sitten dat er as berteplak “Grins”
opjaan moast; in “echte” Fries wie er dus net, wylst er him syn hiele
libben lang in echte Fries field hat, sels al wenne hy it grutste part fan
syn libben bûten Fryslân. Hy hat der sels in fers oer skreaun:
Fries . . . of net?
Jo binne grif in Fries, in echten ien?
En mei ik freegje hwer’t jo berne binne?
Dêr ha jy ’t wer, ik kin der net omhinne:
dat wie to Grins, dêr hat myn widze stien.
Sa is dat nou myn hiele libben gien:
gjin minske sil dat feit foroarje kinne.
Us heit en mem dy moasten dêr wol hinne,
hwant ’t wurk yn’t âlde doarp dat rekke dien.
’t Wie net foargoed, né wis net; ridlik gau
binne’ hja werom gien: mar foar my wie doe
it ûnk al bard: ik bliuw der raer mei sitten.
Dy’t my net kenne, hawwe ’t nea rjucht witten:
In Grinzer of in Fries, hoe sit dat nou?
Dêr dan: in Fries, sa frysk as it mar koe.
Nei in heal jier kaam it gesin fan Jan en Geartsje Jousma mei de lytse
Anne wer yn Nijtsjerk werom, yn itselde hûs noch wol, want beppe
Janke Rozendal-Meindersma wie dêr wenjen bleaun en doe kaam it
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jonge gesin dêr by yn. Dat hûs is om 1933 hinne ôfbrutsen en op
datselde plak is in nij hûs boud troch Jan en syn broer Wiltsje. Dat hûs
stiet der noch altiten en wurdt bewenne troch Geart Hoekstra wylst de
firma Kooistra dêr jierrenlang tahâlden hat: Grienewei 1.
De heit fan Jan en Wiltsje (en de tredde broer Ype) wie Anne Ypes
Jousma, kastlein en timmerman oan De Lyts Ein, op nûmer 7 no de
SPAR fan Jan en Sjoukje Mook.
Ek oer dat âlde hûs fan foar 1933 hat Anne Jousma in fers skreaun:
Ald hûs
O, smûk âld hûs, dat ‘k op dy foto foun. . .
’t Stie yn in oare wrâld, fierôf fan dizze.
En dy’t dêr mei my wenne hawwe, lizze
al jierren yn de klamme tsjerkhôfsgroun.
Ien esk en fjouwer wylgen stiene foar,
in hagedoarn yn’t west oan de hússide
en oan de noardkant gie’t alhiel forside
efter de flearebeam by d’ efterdoar. (ensfh)

Foto fan it âldershûs fan Anne Jousma, Grienewei 1, sa’t it op de
foarkant fan “Dêr ’t de woartels lizze” ôfbylde stiet.
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De lytse Anne Jousma bleau iennichst bern en groeide op by beppe
Janke dy’t slim otterdoks wie, mem Geartsje dy’t de saken wat rûmer
seach en heit Jan dy’t de frijsinnige kant it neist wie: dy kaam allinne yn
tsjerke as der in frijsinnige dûmny preke. Anne Jousma hat syn hiele
libben mei it leauwen omtangele, fielde him net thús by beide utersten,
hat in protte stúdzje dien nei Easterske religys, mar hat úteinlik de
tsjerke nea ferlitten. Yn syn wurk spilet it leauwe en de mystyk in
foaroansteande rol.
De jonge Anne Jousma koe goed leare en hie yn skoalle syn mûltsje
op it goede plak, sa’t er sels skriuwt yn “Wibe Professor”. Om’t er
iennichst bern wie en de earste seis jier fan syn libben hast nea mei
oare bern boarte hie, allinne
omgong hie mei âlderen, hied
er it op skoalle mar muoilik.
Om’t er sa goed leare koe,
waard er al gau foar
“professor” útskolden en der
mei de klomp op yn huffe, sa’t
doe somtiden wenst wie,
doarst er net heal. Hy hat fan
syn sechsde oant syn 15 e jier
op de iepenbiere legere
skoalle sitten, in skoalle dy’t
doe noch efter De Buorren 11
(dat wie it skoallehûs) stie.
Master Reiding hat him nei syn
tolfde, it pesten troch oare
bern wie doe al oer om’t er no
de âldste wie, noch in pear jier
op skoalle hâlden om’t er wat yn dy jonge seach: hy sjocht in
skoalmaster yn him en jout him omraak (hús)wurk op. Dat it holpen hat
docht letter bliken want hy slagget foar syn talittingseksamen foar de
Rykskweekskoalle yn Grins. Soks wie hiel wat bysûnders om’t de
measten dy’t skoalmaster wurde woene nei de “Normaalskoalle” giene.
Dat wie in oplieding dy’t skoalmasters neist harren gewoane lesjaan
der by diene; yn Dokkum wurke it haad fan de Nijtsjerkster kristlike
skoalle, master Roorda, ek by sa’n oplieding. De Rykskweekskoalle,
dêr wiene mar in pear fan yn hiel Nederlân, soarge foar in kosthûs en it
ûnderwiis wie frijwol fergees. Mar... fan de 100 kandidaten koene der
mar 20 pleatst wurde!
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Ek op de kweekskoalle hat Anne Jousma it earst muoilik hân om’t er
mar gjin freonen meitsje koe, se seagen him as in “fine
grifformeardenien”, de Rykskweekskoalle wie ommers in iepenbiere.
Allinne mei Jo slút er echt freonskip, in freonskip dy’t de kant fan
homofily útskaait, mar Jousma hat dêr alhiel gjin swierrichheid mei,
skriuwt dêr oer:
“Hwerom soe in minske allinne leafde fiele kinne foar de oare sekse?
Leafde lit har net kommandearje: hja komt of hja komt net. En as hja
komt en hja wurdt weardich ûntfongen, hwat falt der dan to
lekskoaijen?”
Njoggentjin jier âld slagget hy foar syn eksamen en kin er oan it wurk
as skoalmaster. Hy nimt in baantsje oan yn Mitselwier as “volontair”.
Soks betsjutte dat men as frijwilliger oan it wurk gie en dus neat
fertsjinne, mar sa koe men doedestiids it fak al wat leare yn de praktyk.
Yntusken giene ferskate sollisitaasjebrieven de doar út en úteinlik
kriget er in oanstelling yn de buorskip De
Valk by Lunteren! Dat wie op 1 jannewaris
1920. Hy hat it dêr net lang úthâlden, it
foldie him mar min en fan de 70 gûne dy’t er
fertsjinne moast er 54 oan syn kostfrou
betelje! Foar in oar kosthûs, tichter by
skoalle, moast er sels 70 gûne deltelle, dat
fan de 71,40 dy’t de boade fan ’t
gemeentehûs him útbetelle bleau mar ien
gûne foar master sels oer want de boade
krige 40 sinten foar it boadskip. Soks kinne
wy ús no alhielendal net mear foarstelle:
foar 1 gûne in hiele moanne lang foar de
klasse stean!
Anne Jousma begjint wer te sollisitearjen:
hy wol werom nei Fryslân. It slagget him om yn 1921 in baan te krijen
yn Aldtsjerk en dêr hat er it tige nei’t sin.
Aldtsjerk
Hwat hat men dochs mei al dy tsjerken út to stean?
Fan Nijtsjerk moast de reis eartiids nei Nijkerk gean
en via Nijkerk giet it nou werom nei Aldtsjerk:
sa wurdt it nije âld - , ’t âlde nij yn dit bestean
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Ien fan syn kollega’s, ûndermaster Mook, hat in omkesizzer dy’t gauris
yn fakânsjes yn Aldtsjerk útfanhuzet. Dizze Aukje Mook en Anne
Jousma kinne it goed meiïnoar fine en yn 1923 as Aukje krekt 19 jier
wurden is (har âlden ha dêrom earst nochal wat beswieren) trouwe se
en sette har nei wenjen yn in hierhûs yn Aldtsjerk. Yn 1924 bout heit
Jan A. Jousma foar de jongelju in nij hûs, mar al yn 1925 ferlitte se dat
hûs wer (sil heit net sa aardich fûn ha!) om’t Anne Jousma nochal wat
ambysjes hat en haad wurde wol. Hy kriget dy baan as haad oan it
lytse skoaltsje oan de Alddyk ûnder Sint Jabik yn de gemeente It Bildt.
It wie in twamansskoalle mei sa’n 70 bern. Jousma wie nochal wat
strang (“ut is in fule
meester,” seine de
Bildtkers) en op de
earste dei lit er de bern
krekt salang de laaien
yn en út it laad helje
oant it him stil genôch
tagiet. Ien fan dy bern
kin dêr sa min oer dat
er yn it skoft nei hûs
rint en Jousma hat him
dêrnei net wer op
skoalle sjoen.
Yn
‘e
skoaltsje
Alddyk.

midden
it
oan
de

As syn freon Jaap Hartmans by him op besite is en hja nei de radio
harkje, soks wie in wûnder yn dy tiid, wurdt der troch de bern ôfgryslik
op de ruten en doarren slein. Jousma makket der in plysjesaak fan en
dat sil de ferhâldings net ten goede kommen wêze.
Yn syn Bildtker jierren slagget hy lykwols foar trije akten, Dútsk, Frânsk
en Ingelsk, dat hy kin no ek sollisitearje nei it ferfolchûnderwiis. Krekt
yn dy tiid kriget hy in teloarstelling te ferwurkjen om’t er net yn it
bestjoer fan de “Upstalbeam” keazen wurdt, wylst de oare tydlike
bestjoersleden wól foar fêst beneamd wurde troch de gearkomste. Hy
is dêr sa brûkel oer dat er in beneaming oan de Mulo yn Snits ôfslacht
en dy nei de Mulo yn De Haach oannimt: hy hat foarearst efkes genôch
fan Fryslân!
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Hy mei in moanne earder nei De
Haach gean om’t Aukje yn
ferwachting is en dêrom wurdt
harren earste dochter Anneke yn De
Haach berne. Letter komt Gerry
(meast Sus neamd) dêr noch by.
Anne Jousma wurket oan twa
ferskillende skoallen yn De Haach
en letter wurdt er earst direkteur fan
de
Mulo
oan
de
Waldeck
Pyrmontkade
en
syn
ûnderwiiskarriêre beslút er oan de
Mulo oan de Aucubastrjitte. Dat wie
yn 1965.
Anne Jousma en Aukje JousmaMook yn in winkelstrjitte yn De
Haach
Syn skriuwerskip begûn mei it lid-wurden fan de Jongryske Mienskip yn
sawat 1919, mar syn wurk bestie doe meast út fersen. Pas nei syn
pinsjoen begjint Jousma mei it skriuwen fan romans, al moat sein
wurde dat syn berneboek “Hâns en syn maten” yn 1928 ferskynt, dus
yn syn tiid oan de skoalle te Alddyk.
Fryslân luts oan Jousma dat dêrom binne hy en Aukje yn 1970 nei
Drachten ferhuze dêr’t se yn in service-flat wennen. It foldie net dat
doe binne se nei De Haach weromgien dêr’t de dochters it hûs oan de
Parsifalstrjitte oanhâlden hiene. Aukje komt yn 1976 te ferstjerren en
dat betsjutte in grutte klap foar
Jousma; hy hat der in
fersebundel “Kleiliet om Auk”
om skreaun.
Anne Jousma sels ferstoar op
22 july 1981, nei ’t er yn april
datselde jier noch in Keninklike
ûnderskieding krigen hie om
syn krewearjen foar de Fryske
Taal.
Syn
frou
waard
kremearre yn De Haach mar
Anne
Jousma
sels
is
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begroeven op it tsjerkhôf yn Nijtsjerk, it doarp dêr’t er boarte as bern,
dêr woe er te hôf brocht wurde. Op de stien stiet:
By dizze kant’ge toer
ha’k boarte as bern:
omfierrens moast myn
libbenstiid forrinne.
Nou moast ik fier oer
fierste grinzen tsjen:
Hwer soe myn omskot
better rêste kinne?
De dochters Anneke en Gerry hawwe ek twa grêven yn Nijtsjerk:
wenne ha se der net mar se wolle der àl begroeven wurde.
De oare kear mear oer it wurk fan Anne Jousma.
RT

Fakânsje
____________________________________________
De fakânsje stie wer foar de doar en dit jier soenen we fier fuort. Gjin
drokte, gjin spul, koffers yn de auto en ride mar. Ja, de plannen leinen
d’r, se wienen goed, mar helaas, net it waar wie spultsjebrekker, mar it
ferkear. It begûn al by Dokkum, we wienen dus noch net sa fier fuort en
dêr stienen al in nustje giele buorden oan de kant fan de dyk: d’r wie in
wei ôfsletten. Gelokkich koenen we noch gewoan rjochtút. Mar doe’t we
fierder gongen waard it net folle better: yn Damwâld hienen se ek in dyk
ôfsletten, de Falom, de Westereen, ek dêr wie it krekt gelyk, oeral
reinde it giele buorden. Yn Burgum wie it ho, koest der noch wol
trochhinne ride, mar achter Burgum hâlde it op. Dêr hienen se net in
dyk ôfsletten, dat koe net, want dêr wiene se noch dwaande om diken
oan te lizzen. Gelokkich hiene se dêr in rotonde makke, sadat de auto’s
net op de dyk hoegden te kearen, mar moai mei de rotonde wer werom
koenen. Noch in kear troch al dy stopljochten. Wy leinen no al fier
achterop ús reisskema. Dêr wurdt it sin net better fan. Doe ha we it mar
fia Ljouwert prebearre. No dat foel earst net ôf. We tochten even dat it
dochs noch goed komme soe. Mar doe’t we achter Ljouwert wiene, gie
it hielendal mis. Wêr’t earst in dyk rjochtút nei bygelyks it Hearrefean lei,
wie it no in grimelgrammel fan wegen. We moasten ûnder in dyk troch,
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oer in dyk hiene, in skerpe bocht meitsje, it like wol in achtbaan. Oeral
riden ek auto’s alle kanten út. Guon riders hienen de hannen omheech,
se fersloegen deryn. It wie in wyldeboel. Mei ús gie it ek net folle better;
doe’t we dêr in kertier omspûke hiene, kamen we d’r achter dat we wer
werom nei Ljouwert riden. Gjin idee hoe’t we dat hân hienen. Mar klear
it gie wol om ús fakânsje fansels en foar ús gefoel wienen der dochs
minsken dy’t it oprêden en blykber in gatsje fûnen yn dit doalhôf. Dat we
ha it noch in kear prebearre en we mienden dat we it foar elkoar hienen,
mar mei hollen sa read as in amer kamen we wer op itselde plak út as
de earste kear. Dat wie fuort de lêste kear dat we it prebearre ha. De
reis gie werom, nei hûs. Doe’t it allegear nei in pear dagen saksearre
wie en de koffers wer leech wienen, kamen we der achter dat it eins sa
gek noch net wie om de fakânsje yn eigen doarp te hâlden. Ei jonge
nee, it wie prachtich waar, hienen we fuort kaam, dan hienen we lang
sok moai waar net hân. Yn Itaalje en Frankryk foel de rein ommers mei
bakken út de loft. Dêr hienen wy, yn eigen doarp, gjin lest fan. Dit jier
gjin wiete fuotten as wiete klean, omdat it sa bot reinde en de tinte wiet
waard. Gjin frjemde bêden, gjin dûsen wêr’st fiis fan bist en gjin nuver
iten. Wy koenen elke nacht op ús eigen bêd lizze, ûnder ús eigen dûs
stappe en de handoeken en klean leinen op har fêste plak, dus we
hoegden net te sykjen en ek net te balen fan it feit dat we wat fergetten
wiene. Wat ek net ûnaardich wie, wie de rêst, de stilte dy’t yn it doarp
hong. Dat kaam fansels omdat safolle folk fuort gien wie nei frjemde
oarden. Krekt as wie it hiele dagen sneintemiddeis. Dat is sa’n skoftsje
yn de wike, dan is it yn it doarp altyd in pear oeren hiel stil. Nimmen
hoecht dan wat, net oan’t wurk en winkelje as buodskipje kin net iens,
der is even hielendal neat wat oan dy lûkt. Soks duorret fansels noait
net lang, mar no duorre it dan trije wiken. It wie geweldich. Ja, ik moat
d’r omtinke en d’r net te bot oer swetse, want dan mient al dat folk, dat it
leafst fier fuort giet, dat se better thúsbliuwe kin. Dat moat we net ha
fansels. Dat soe alles bedjerre. En we wenje dan wol yn it noarden, mar
we kinne, as we dat wolle, sa in súdlik sauske oer de fakânsje yn eigen
doarp jittte: we sette allegear tafels yn bygelyks de Foeke Sjoerdsstritte
sadatst ien lange tafel krijst, stuollen derom hinne, wite kleden as papier
derop en as elk dan wat iten en drinken meinimt wurdt it hiel gesellich.
Sa kinst ta de nacht út sitte. Yn Frankryk as Itaalje dogge se dat ek as it
moai waar is. No dat kin wy ek wol, we hoege ommers even hielendal
neat en om it waar hoege wy it net te litten! Sille we dat takom jier dan
mar in kear by de ein ha? Hâld it earst noch mar even stil!
AWB
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Súd-Afrika
It fielt as is it al wer in skoft lyn dat ik yn
Súd-Afrika wie, mar ik bin noch net fergetten
wat ik der allegear dien ha…
It kribele eins al hiel lang by my; frijwilligerswurk dwaan yn it bûtenlân. It
wie allinnich de fraach wannear? Begjin dit jier wie it dúdlik dat,
wannear ik wat hurder wurkje soe foar skoalle, ik foar de
simmerfakânsje in moanne earder frij wie. Dat dan moast it mar heve!
Op ynternet ha ik socht nei ferskate frijwilligers-organisaasjes. Foar my
wie it yn elts gefal al dúdlik dat it in lân yn Afrika wurde soe. It leafst in
‘feilich’ lân, dan wie ús mem har hert ek wer gerêst. Sa kaam it dat ik op
18 maaie yn it fleantúch stapte nei Súd-Afrika. Ik stie der net allinnich
foar, want der wienen noch 5 oare frijwilligers út Nederlân dy’t ek op
myn projekt sieten.
The Farm
The Farm is in weeshûs wêr’t mear as 45 bern wenje. It binne bern yn
de leeftiid fan 0-22 jier. Der wenje ek noch ‘huismoeders’ dy’t der foar
soargje dat se wat te iten krije. Wy as frijwilligers moasten moarns en
middeis daycare (kinderopvang) draaie foar
de jongste bern. De wat âldere bern dy’t rûn in
oer as trije thús kamen fan skoalle holpen wy
mei harren húswurk. Jûns nei it miel kriegen
de âldste bern Ingelske les fan ús.
It wie der hiel earmoedich. It iten dat wy krigen
(troch ússels kocht) koenen de bern ús wol út
de mûle wei sjen. Dus soargen wy derfoar dat
sy eltse dei wat te drinken, in koekje en in appel krigen.
Nei dat ik der in wike sitten hie, ha ik besletten om nei in oar projekt te
gean. Ik fielde my dêr net op myn plak; it wie gaoatysk en der wie totaal
gjin begelieding. Nei in telefoantsje nei de organisaasje die it bliken dat
ik net de earste persoan wie dy’t dêr wei woe. Gelokkich wie der noch
plak op in oar projekt; Palm Tree. Dat like my wol wat ta, want ik hie der
al in soad positive ferhalen oer heard.
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Palm Tree
Twa dagen letter hie ik myn spullen pakt en gie ik nei Palm Tree ta. Wat
in ferskil. Wêr’t de bern op it earste projekt gjin regels koenen, wisten se
hjir krekt wat fan harren ferwachte waard. It wie in waarm ûnthaal; der
lei in eigenmakke kadootsje foar my klear en de koffer waard sels nei
boppe ta brocht.
Palm Tree is in gesin mei 16 bern, dy't
eltse dei thús skoalle krije. Der binne
in pear bysûndere bern dy't ekstra
soarch nedich ha. Fjirders komme der
troch de wike sa'n 9 bern foar the
Daycare en wurde der poppen brocht
dy't letter adoptearre wurde.
Op Palm Tree hienen de bern it gelokkich wat better. Iten en drinken
wat oer wie yn winkels waard hjir brocht en sa no en dan krigen se
klean fan in tsjerke.
Yn de trije wiken dat ik dêr west bin ha ik ûnder oaren oan it fervjen
west, mei de bern boarte, holpen op de ‘Homeschool’, de poppen
fersoarge en fansels alle bern in soad leafde en oandacht jûn.
Utstapkes
Troch de wike wienen wy oan it wurk op it projekt, mar wykeins wienen
wy frij. De stifting (Be More) wêr’t ik mei op reis wie hie útstapkes wêr’st
dy foar opjaan koedest. Sa ha ik oan it skydiven west (út in fleantúch
springe op in hichte fan 3300 meter) en – hoe kin it ek oars at je in SúdAfrika binne – bin ik op safary west!
Ik tocht dat fjouwer wiken lang duorje
soenen, mar se binne omflein!
Wat wie it in bysûnder aventoer!
Bettina Weidenaar
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Gymvereniging SSS

Na een aantal weken vakantie hebben we er allemaal weer zin in. De
gymlessen gaan dit jaar weer naar de vertrouwde woensdagmiddag.
De lessen beginnen om half 2 tot half 3 voor de groepen 1 en 2.
Daarna van half 3 tot half 4 voor de groepen 3 en 4, en als laatste van
half 4 tot half 5 de groepen 5 en 6. Jammer genoeg zijn er geen
kinderen van groep 7 en 8 op de gymvereniging.
De contributie wordt per november van dit jaar verhoogd naar €6.50 per
maand. Het ledenaantal is het afgelopen jaar sterk gedaald, daardoor
zijn wij genoodzaakt deze stap te nemen om onze vereniging financieel
gezond te houden.
In januari/februari is het de bedoeling om een open les te organiseren.
Te zijner tijd krijgen jullie hierover meer informatie.
Body Move is op donderdagavond van kwart voor 8 tot half 9. Dit is voor
volwassenen die het leuk vinden om in een ontspannen sfeer te
bewegen op muziek.
Zoals gezegd loopt het leden aantal terug. Graag zouden wij onze jeugd
en volwassenen willen oproepen zich aan te melden bij de vereniging
als zij willen meedoen aan de gymlessen of bewegen op muziek!
Aanmelden is mogelijk bij het bestuur.
Natasja Wagenaar
j.wagenaar02@knid.nl
Tjitske de Groot
Ageeth Groenwold
offkosasplace@msn.com
Maaike Miedema
Froukje Wiersma
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voorzitster

tel: 241777

secretaresse
penningmeester

tel: 242334
tel: 241846

bestuurslid
bestuurslid

tel: 571173
tel: 241866

Op woensdag 16 september 2015 bestaat

Voetbalvereniging Ropta Boys
50 jaar
Dat duurt nog een tijdje, maar er is al een jubileum-commissie actief om de
festiviteiten rond dit jubileum te organiseren.
Maar hierbij hebben wij ook HULP nodig!
Wij zijn op dit moment vooral op zoek naar contactgegevens van oud-leden.
Dus ken jij iemand die lid geweest is van Ropta Boys of ben jij zelf oud-lid,
geef dit dan door op het mailadres roptaboys50jaar@outlook.com
Wij ontvangen graag naam, adres, telefoonnummer en mailadres van de
betreffende persoon om deze op de hoogte te houden van de festiviteiten.
ALVAST DANK!

Jubileumcommissie
Klaas Brouwer, voorzitter
Tineke Slager, secretaris
Yme Braaksma
Douwe Jaap Meinsma
Jan Torensma
Femke Elzinga
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Hierbij een verlaat verslag van het afgelopen seizoen. Sorry hiervoor. Er
wordt traditioneel in twee klassen gespeeld, n.l. A en B-klasse. Na een
spannend en druk biljart-seizoen is in de A-klasse, Ibo Heeringa
kampioen geworden en in de B-klasse Anne vd Heide.
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A-klasse Hoogste Serie, Bote Cuperus met 23 caramboles
Kortste Partij, Henk Heeringa in 8 beurten
B-klasse Hoogste Serie, Lolke Bergema met 9 caramboles
Kortste Partij, Fokke vd Weij in 7 beurten.
De prijzen werden beschikbaar gesteld door Installatiebedrijf Fa. B.
Kooistra. Ieder jaar wordt er uit en thuis gespeeld met 7 spelers, tegen
Nes en Paesens/Moddergat.
Hierbij de uitslagen:
O.N - Paesens totaal 21 – 7
O.N. – Nes
totaal 14 – 16
Na afloop van de competitie, hebben we een halve ronde Band-stoten
gespeeld. Hier zijn de gemiddelden 33% lager dan de libre
gemiddelden.
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Maandag 28 april j.l was er een slotavond. Er werd gebiljart met 4
wedstrijdballen, n.l. een witte, gele, rode en blauwe bal. Waneer je met
je speelbal alle drie ballen raakt kon je meer punten verzamelen.
Kortom een mooi biljartspel die voor herhaling vatbaar is, het was een
gezellig samenzijn en er waren mooie vleesprijzen beschikbaar.
Prijzen in de B-klasse:
1
Fokke vd Weij
2
Anne vd Heide
3
Germ Durk de Vries
4
Wietse Dijkstra
Prijzen in de A klasse:
1
Foppe Heeringa
2
Thomas Schroor
3
Henk Heeringa
4
Kees Hofman.

Voor het seizoen 2014-2015 zijn nieuwe leden hartelijk welkom. Het
wedstrijdbiljart wordt met ingang van het nieuwe seizoen voorzien van
een nieuw “blauw” laken, dus ieder die zich geroepen voelt kom langs
en speel mee. Er zijn voldoende les / trainings mogelijkheden
We gaan maandag 6 Oktober weer van start.
Het bestuur L.B., B.T. en T.S.
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Hallo Dorpsgenoten!
De zomer is bijna voorbij en dus begint ook bij ons de competitie weer.
De teams zijn weer ingedeeld. Easternijtsjerk 1 is ingedeeld in 1B.
Easternijtsjerk 2 en 3 in 3H en Easternijtsjerk 4 in 4B. Ook zijn er
nieuwe darters bijgekomen. Bij Easternijtsjerk 3 is Jacob Dijkstra er
bijgekomen en bij Easternijtsjerk 4 zijn Eppie Weidenaar en Jacob Durk
Bergema er bijgekomen. Welkom en succes in de competitie!
De teams zijn allemaal te volgen op de site van de Friese Darts Bond,
www.fdbdarts.nl onder competities: dinsdagavond competitie.
Natuurlijk is er tijdens de zomer ook competitie gespeeld in het
jeugdhonk. In de “premier league” is Sjouke Dijkstra de winnaar
geworden, Sjouke gefeliciteerd! Watse Elzinga is gedegradeerd van de
premier League naar de 1e divisie.
Dinsdag 26 augustus en 2 september werden de Play-offs gespeeld
voor Promotie/degradatie. Er werd “best of 7” gespeeld.
Nummer 1, 1e divisie A, Henk van Dekken moest tegen de nummer 2
van 1e divisie B, Nanne Post. Dat werd gewonnen door Henk met 4-2.
Nummer 1, 1e divisie B, Willem de Jong moest tegen de nummer 2 van
1e divisie A, Marcel Faber. Dat werd gewonnen door Willem met 4-2.
Voor directe promotie naar de Premier League moesten de winnaars
van de 1e wedstrijden Willem de Jong en Henk van Dekken tegen
elkaar spelen. Dat werd gewonnen door Henk met 4-2. Henk van
Dekken speelt volgend jaar in de Premier League en is dus de winnaar
van de 1e divisie, Henk ook gefeliciteerd!
Voor Willem de Jong was er nog 1 kans voor Promotie, maar dan moest
er gewonnen worden van Ate Heeringa, dat deed Willem met 4-1.
Willem de Jong speelt volgend jaar in de Premier League, en Ate
Heeringa is gedegradeerd naar de 1 e divisie.
Ook de verliezers van de 1 e wedstrijden konden nog kans maken op
promotie. Eerst moesten Nanne Post en Marcel Faber tegen elkaar de
“troostfinale” spelen, dat werd gewonnen door Marcel met 4-2. Om ook
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te promoveren moest Marcel Faber alleen nog van Henk Hiemstra
winnen, maar die bleek te sterk voor Marcel en won met 4-1.
Henk Hiemstra blijft in de Premier League en Marcel in de 1 e divisie.
In de Premier League spelen volgend jaar:
Sjouke Dijkstra
Siemen Weidenaar
Pier Wiersma
Theunis Linthof
Arjen Visser
Jelle Weidenaar
Henk Hiemstra
Henk van Dekken
Willem de Jong
Hieronder wat statistieken van de zomercompetitie;
Aantal 180’ers:
Theunis Linthof 4
Siemen Weidenaar 3
Sjouke dijkstra 2
Henk van Dekken, Arjen Visser, Anne van der Heide, Ate Heeringa,
Henk Hiemstra, Jelle Weidenaar 1
Hoogste 100+ finish:
Siemen Weidenaar 164
Theunis Linthof, Ate Heeringa 148
Sjouke Dijkstra 126
Jelle Weidenaar 114
Arjen Visser 113
Willem de Jong 107
Marcel Faber, Pier Wiersma, Arjan van der Veen 106
Nanne Post 104
Eppie Weidenaar 103
GJH DCE

36

Ook dit jaar gaan we weer samen met Nes dorpsklaverjassen. We
spelen zeven keer in Oosternijkerk en zeven keer in Nes. De aanvang
in beide plaatsen is om kwart voor acht.
De speeldata zijn:
Oosternijkerk
03-10-2014
07-11-2014
12-12-2014
02-01-2015
06-02-2015
06-03-2015

Nes
10-10-2014
14-11-2014
19-12-2014
09-01-2015
13-02-2015
13-03-2015

In april is in beide plaatsen een slotavond. De data hiervan zijn nog niet
bekend, omdat de eerste vrijdag in april op goede vrijdag is.
De maatjas avond is op 30 december en ook deze avond begint om
kwart voor acht.
Jan B
Peet K
Pier B
_________________________________________________________
BETER LAAT DAN NOOIT
Hierbij willen wij het dorpsbelang nog bedanken voor het ter
beschikking stellen van de tent, de zondag na het kleintje dorpsfeest.
Na de dienst hebben we diverse mensen bedankt, maar tot onze spijt
zijn we jullie vergeten.
Dit moet even worden recht gezet, want mede hierdoor hebben we
samen een mooie afsluiting kunnen maken van het dorpsfeestje.
Dorpsbelang, nogmaals BEDANKT!
Namens de kerkenraad,
Margreet Schroor en Hillie Faber
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PUZEL - Riedsel
_________________________________________________________

Het zijn géén trucs maar pure logica.
Er zijn vijf huizen in vijf verschillende kleuren.
In ieder huis woont iemand met een verschillende nationaliteit.
De vijf personen drinken ieder iets verschillend,
roken allemaal een ander type sigaar
en hebben ieder een verschillend huisdier.
Een iemand heeft een vis. De vraag is: wie?
Aanwijzingen:
De Brit woont in het rode huis.
De Zweed heeft honden als huisdier.
De Deen drinkt thee.
Het groene huis staat naast en links van het witte huis.
De eigenaar van het groene huis drinkt koffie.
De man die Pall Mall rookt houdt vogels.
De eigenaar van het gele huis rookt Dunhill.
De man die in het middelste huis woont drinkt melk.
De Noor woont in het eerste huis.
De man die Blends rookt woont naast degene die katten heeft.
De man die een paard heeft woont naast degene die Dunhill rookt.
De persoon die Blue Master rookt, drinkt bier.
De Duitser rookt Prince.
De Noor woont naast het blauwe huis.
De man die Blends rookt heeft een buurman die water drinkt.
Gekregen van WdK
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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 .-----J. Post --------------------------- 241816
Koar ‘Sjong de Heare’--------- A. v.d. Wagen----------------- 589243
U.D.I.----------------------------- S. Faber------------------- 06-22676016
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----------- E. Weidenaar------------------Doarpsklaverjassen------------ J. Bergmans-------------------- 241754
Klaverjasclub ‘Nocht en Wille’-G. Cuperus-------------------- 241686
Keatsfer. ‘De Trije Doarpen-----------------------‘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
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)

39

AGENDA

Oktober
3
Dorpsklaverjassen in de Terp
4
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein
13-17 Herfstvakantie basisschool
18
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein
24
Dorpsbelang: gezellige middag voor ouderen in de Terp
November
1
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein
1
Inleveren kopij voor de skille
7
Dorpsklaverjassen in de Terp
15
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein
22
Intocht Sinterklaas in Oosternijkerk

29
29

UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein
Doarpsskille nr. 168 verschijnt.

December
12
Dorpsklaverjassen in de Terp
22Kerstvakantiebasisschool
30
Maatjassen in de Terp
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