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 Hoe is it no mei..............Fré Tilkema
 In foto út it argyf
 Geocaching....
 Op 'e kofje by ... Douwe Kuiper (2)
 Bedrijf in Beeld... Attent Mook
 Binne der noch sûne minsken yn Nijtsjerk
Ferslaggen fan Doarpsbelang, UDI,
Ropta Boys, Biljertferiening De Terp, de
Groencommissie en it Doarpsklaverjassen.
Feste rubriken sa as: Boargerlike Stân, 25
jier ferlyn en de aginda.
Fan ‘e redaksje
In nij jier mei in nije Skille yn in oar kleurke,
útsocht troch ús staazjerinner Anke. It is in
hiele aardichheid sa’n jong redaksjelid yn
ús ploegje fan fjirtichers en fyftichers.
Somtiden fielst echt in generaasjekloof at
sy oer saken praat, wêr’t ik gjin weet fan
ha. En ik mar tinke dat ik noch wol aardich
mei dwaan kin mei de nije media.............. Wisten jim dat d’r jild te fertsjinjen wie mei
it meitsjen fan reklame yn de stikjes dyst
op ynternet setst?
->
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It neamen fan bygelyks in bepaald skuonmerk levert in poepke jild op,
allinne troch de namme yn dyn “blog” te neamen. Miskien in idee foar
yn de Doarpsskille?
It moat mar net, wy bliuwe graach ûnôfhinklik en litte ús troch net ien
“omkeapje”.
Yn dizze Skille praat Anke ús by oer “geocaching”, giet Pieter op besite
by Jan en Sjoukje Mook en derneist hawwe we ús feste rubriken
fansels.
Ha jim ek in nijsgjirrich ferhaal foar yn de Skille, klim yn de pinne of
rattelje op it toetseboerd en stjoer it yn.
In protte lêswille mei dizze Skille!
TSG

Wy kin fansels net sûnder stipe fan ús sponsors, tige tank allegearre!
Buertferienings:
Ald Tún
Bollingawier
Buorren 1
Buorren 2
Langgrousterwei
Lou Sânen
Lyts Ein
Lytse Buorfinne (2015)
Nijbuorren
Ferienings:
K.V. De Lêste Slach (De Trije Doarpen?)
Drumband UDI
Lêzers om útens (2015):
K. de Bruin, Ruinen
G. Tilkema, Noardburgum
A. van Driesum, Mitselwier
C. Lous, Velsen-Zuid
A. Kingma, Burgum
J.F. Botma, Morra
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2014 hawwe wy seker goed ôfslúten. Sa at jo ôfrûne kear lêze koene,
stie der in moai krystkonsert foar de doar. Op snein 21 desimber sieten
wy klear foar ús konsert. Om goed healwei fjouweren koene wy al sizze
dat it tsjerke fol rûn. Om fjouwer oere begaan it konsert yn in moai folle
tsjerke. Yn gearwurking mei Bote Holwerda en Reinder Tolsma kinne
wy sizze dat it in slagge konsert wie. Yn dit konsert wie plak makke foar
in bysûndere gelegenheid. Eppie Buwalda is al 50 jier lid by UDI, dat
mochten wy net samar foarby gean litte. Nei in oantal moaie wurden
waar Eppie huldige. Hy krige in moai boskje blommen en in graveare
potlead. Eppie, tige tank foar al de ynset fan de ôfrûne 50 jier en dat der
noch in soad moaie jierren by komme meie.
Nei ús konsert stie de kryst foar de doar. Nei de krystnachttsjinst stie in
lyts groepke fan UDI by de tsjerke om jo de earste krystnoten ta te
spieljen. Kryst moarne, fanôf ketier oer seizen waarden jo wekker spiele
troch in groep fan UDI. Dêrnei koene wy oanskowe yn it doarpshûs foar
in moarnsmiel. Nei wat krystbôle, sûkerbôle esf. moasten wy gau nei
hûs, want om healwei njoggenen sieten wy alwer yn tsjerke om de
tsjinst de begelieden. In oantal fan jimme hawwe miskien wat frjimd
opsjoen. Us eigen dirigint hie oare ferplichtings en koe der net wêze.
Gelukkig stie Chris van der Veen klear om ús dizze moarne te helpen.
Nei de kryst wie it alwer tiid foar de jierlikse oaljekoekaksje. Om in oer
as healwei fjouweren nachts kamen de earsten út de oalje. Om in oer
as alve wienen der sa’n 200 sekken oaljekoeken ynpakt. Wy wolle jo
tankje dat wy dit jier safolle oaljekoeken meitsje moasten. Wy hoopje
dat se jo smakke ha. Wy moat no wer oant it wurk mei musyk. Op
sneon 14 februaris is it jierlikse Solistenconcours en jûns it
Federatiefestival. Oerdei sille in soad learlingen en leden fan UDI fan
harren hearre litte troch it spieljen fan moaie solo’s. Jûns binne wy sels
oan bar. Alle korpsen fan ús federaasje dogge mei, de bêste fan de jûn
wint de wikselbeker. Yn de oankommede Skille kinne jo lêze hoe’t dit
ôfrûn is. Wy winskje jo in hiel sûn, lokkich en musikaal 2015!
Rinskje
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Werkzaamheden NAM locatie Moddergat
In 2015 worden er twee nieuwe boringen op de NAM locatie in
Moddergat uitgevoerd. De voorbereidende werkzaamheden hiervoor
zijn gepland vanaf vrijdag 16 januari en zullen ca. 8 weken duren.
Gedurende de werkzaamheden zullen er extra transporten nodig zijn.
Dit zal weer enige overlast kunnen geven op de Griene Wei en Ald Tún.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze werkzaamheden,
dan kunt contact opnemen met de NAM.
De heer J. Dekker (0592) 368320 tijdens kantooruren
De centrale meldkamer (0592) 364000 buiten kantooruren
Onze jaarlijkse ledenvergadering is op donderdag 19 maart a.s.
Deze avond zullen wij u bijpraten over de zaken die er het afgelopen
jaar allemaal hebben gespeeld in het dorpsbelang. Wij hopen u dan
meer informatie te kunnen geven over de huurwoningen in
Oosternijkerk. Daarnaast zullen wij verslag uitbrengen over het in
februari geplande bezoek van Burgemeester en Wethouders en wij
zullen u bijpraten over de ontwikkelingen op het gebied van zorg en
welzijn in Oosternijkerk. U ontvangt begin maart een uitnodiging met
agenda voor de ledenvergadering.
Wij houden activiteiten op de volgende dagen:
 Paasei verven - woensdag 1 april
 Koningsdag - 27 april
 Dodenherdenkingsdienst 4 mei 19.15 uur
 Bevrijdingsdag 5 mei
 Avond 4-daagse 19-22 mei
 Buurtenvolleybaltoernooi woensdag 10 en vrijdag 12 juni
Wij informeren u nog over exacte invulling van deze dagen.
Dieta Holwerda, Dorpsbelang
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De Groencommissie

Beste dorpsgenoten,
Bij deze weer een berichtje van de Groencommissie. Zoals in de vorige
berichtgeving aangegeven liep de samenwerking met Staatbosbeheer
niet echt soepel. Met name doordat Staatbosbeheer minder budget
heeft gekregen voor het onderhoud van de dorpsbosje leek de stekker
uit de samenwerking met de verschillende Groencommissies uit
Dongeradeel te worden getrokken. Het voorstel van Staatbosbeheer
om de houtopbrengsten in rekening te brengen was voor de
Groencommissies niet acceptabel. Uiteraard zijn diegenen die gebruik
maken van het hout bereid een kleine bijdrage te betalen. Het voorstel
van staatbosbeheer was echter dusdanig slecht, dat dit niet meer in
verhouding stond. Immers
van de Groencommissies wordt ook
verwacht dat het bos weer netjes wordt achtergelaten, naar mening van
de Groencommissies mag hier ook wat tegen overstaan. Gelukkig zijn
er in de afgelopen periode een aantal constructieve gesprekken
geweest met Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer, Gemeente en de
verschillende Groencommissie. Het lijk er op dat we tot een mooi
compromis (polderen!) kunnen komen.
Vanuit de verschillende
Groencommissies zal een offerte worden gemaakt voor wat de kosten
zijn voor het onderhoud van het bos. Daar tegen over zal
Staatbosbeheer hout ter beschikking stellen aan de Groencommissies.
De Groencommissies moeten wel alle werkzaamheden zelf gaan
uitvoeren, dus ook het kappen en zagen van de bomen. Omdat de
veiligheid ook geborgd moet worden zullen een aantal leden van de
groencommissie een vierdaagse zaagcursus gaan volgen.
Als er belangstelling is om mee te helpen om onze dorpsbosjes te
onderhouden en mogelijk ook graag gebruik willen maken van de
houtopbrengsten dan hoor ik dat graag.
C Miedema
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_________________________________________________________

Kerkdiensten: 9.30 uur in ‘de Bining, de Langgrousterwei.
Radio kanaal 950
Predikant: Ds. G. van Wieren, Lou Sanen 1, 0519-346683
e-mail: gmvanwieren@hetnet.nl
Scriba : vacant
e-mail : scriba-on@hotmail.com
Voorzitter : dhr. J. Post, Buorfinne 16, 0519-241816
e-mail: postjpt@hotmail.com

Wat doet een jeugdouderling?
Zoals het woord het al zegt, ben je actief bezig voor de jeugd.
Je kunt een klankbord zijn voor de jeugd naar de kerkenraad toe, voor
de club/catechisaties, tienernevendienst en kindernevendienst. Samen
met de leiding van deze groepen toezien of de bijeenkomsten goed
lopen.
Je zit in de kerkenraad, dat houdt in dat je in de diensten meedraait.
De meeste keren zit je er gewoon als jeugdouderling, maar zo nu en
dan ben je ouderling van dienst.
1 keer in de zes weken is er kerkenraadsvergadering die wij ook
bijwonen. Ook organiseren we 1 keer per jaar groothuisbezoek voor
jongeren.
Na de examens brengen we een roos naar een ieder die examen heeft
gedaan. En als er iemand van de jeugd ( tot 18 jr.)in het ziekenhuis
heeft gelegen brengen we een bezoekje. Met school, jeugd, leiding en
de predikant organiseren we diensten o.a. het kinderkerstfeest.

Jeugdouderlingen, Baukje Dorhout, Jannie Bosgra en Tatjana Jensma
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Kerstbomeninzameling woensdag 7 januari 2015
_____________________________________________
De jeugd van de basisschool heeft actief meegeholpen bij het
inzamelen van de kerstbomen uit ons dorp.
Op woensdagmiddag 7 januari jl. werden maar liefst 95 bomen uit ons
dorp opgehaald en naar het parkeerterrein van sportpark de Fiver
gebracht. Met skelters en karren gingen groepjes kinderen door het
dorp om in één keer zoveel mogelijk bomen mee te nemen.
Bij het parkeerterrein stond Jelle Wagenaar van het dorpsbelang te
wachten om de bomen in ontvangst te nemen.
Per ingeleverde boom ontvingen de kinderen een waardebon van 0,50
cent van top1toys en een lot waarop verschillende prijzen te winnen
vielen. Gemeente Dongeradeel heeft deze prijzen in de gemeente
verloot.
Een goede en leuke actie. Jongens en meiden, bedankt allemaal voor
jullie hulp!
Dorpsbelang

Myrna Holwerda en Harke Cuperus in aktie
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Sionsbergdag levert een uniek en unaniem plan op
___________________________________________
Vandaag kijk ik terug op een unieke dag. Gisteren 17 januari 2015 was
de groots en veelvuldig aangekondigde Sionsbergdag. De dag waarop
inwoners van omliggende gemeentes mee konden praten over de
toekomst van de zorg in het failliet verklaarde ziekenhuis en hoe zorg
georganiseerd moet worden in Noordoost-Friesland.
Het thema was: Bouw mee aan de Sionsberg
Bouw mee, omdat iedereen waardevolle ideeën heeft. Bouw mee
omdat het kan. Er zijn afspraken gemaakt met de zorgverzekeraar, de
nieuwe eigenaren en de gemeente. Zij gaven de kaders aan,
waarbinnen wij mogen bouwen. Inwoners van dorpen zijn uitgenodigd
en geïnformeerd over dit proces door de projectleiders. Er zijn
voorbereidingsgesprekken en informatieavonden in allerlei dorpen.
Wij bereiden ons voor op deze dag, onder leiding van ons Dorpsbelang,
samen met bijna alle dorpen uit Dongeradeel. We inventariseren onze
behoefte en belangen bij zorg en behandeling in de buurt, vanuit al
onze dorpen en melden ons aan met 25 vertegenwoordigers.
Ons verlanglijstje op grote flapovers gaat mee naar Dokkum.
Het is zaterdag 17 januari, het beloofd een lange dag te worden.
Immers afspraak is dat we niet eerder uit elkaar gaan, dan dat er een
gezamenlijk unaniem gedragen zorgplan is.
Half 10 is de aftrap door burgemeester Waanders en daarna volgen
vele sprekers met informatie waar in de vele bijeenkomsten om was
gevraagd. De demografische gegevens worden gepresenteerd;
verwachting van de leeftijdsopbouw en de effecten van ziekten op het
functioneren van Friezen. Heel in het kort verwacht men de problemen
op het functioneren in Friesland twee keer zo groot dan in de rest van
Nederland. De jeugd en werkenden nemen af (12 en 28%), de groep
ouderen stijgen flink (+74%). Ouderen kampen vooral met
mobiliteitsproblemen en zelfzorgproblemen. Bij ongezond gedrag
worden problemen groter, daarom is preventie van belang.
Huisartsen presenteren de 1,5 lijnszorg, wat betekent dat huisartsen
meer handelingen zelf doen en specialisten mee beoordelen. Bijv. de
huisarts vraagt een longfoto en overlegd de behandeling met de
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specialist. Zorg is zo dichtbij, doelmatig, in samenwerking en
goedkoper.
Specialisten presenteren hun visie, benadrukken dat we nu de 45
minuten grens niet halen met het MCL en hoe belangrijk het is om in het
eerste uur / het gouden uur snel te starten met behandelen. Ze noemen
de stroke-unit (snelle diagnose bij herseninfarct of hersenbloeding) met
het beste resultaat van Nederland en de unieke formule van de ADOA
(acute diagnose opname afdeling) waar 4300 patiënten zijn behandeld
die acute zorg nodig hadden, waarvan 30% in de avond en nacht. Men
verteld over zorg bij chronische klachten en de samenwerking van
specialisten onderling en met de huisartsen. Op de eilanden zijn er
consulten met teleconferentie mogelijk. Men wil graag een poli waar
meerdere disciplines aansluiten op de zorgvraag.
De Ambulancezorg vertelt over de ontwikkelingen en mogelijkheden; er
komt een nieuwe ambulancepost in Quatrebras, waardoor ze overal
binnen de maximale aanrijtijd van 15 min. ter plaatse kunnen zijn, maar
het is elke keer een uitdaging om op tijd op de SEH (spoedeisende
hulp) te zijn (vanaf 112 bellen tot SEH = 45 min max aanrijtijd.) De
aandoening bepaalt naar welk ziekenhuis men gaat, of men kiest de
dichtstbijzijnde.
Zorgplein Harlingen vertelde over de mogelijkheden daar en hun
klantwaardering van 8,5. De tijd heeft bij hen de wonden geheeld. Er is
wel een verschil; hun aanrijtijden naar MCL zijn korter dan hier. Ook zij
hebben de ambitie om meer 1,5 lijnszorg te krijgen met meer regie van
de huisarts.
Sunenz vertelt over hun aanpak in drie gemeentes met een 1,5
lijnscentra, vitaliteitsplein etc. Doel is om ouderen vitaal thuis te laten
wonen, waardoor ze eigen regie houden en zorg goedkoper wordt.
Platform Geef laat zien welke nieuwe technieken er zijn om behulpzaam
te zijn als je dingen niet meer goed zelf kunt bij zorg en veiligheid en
bewaking. En ze ondersteunen met beeldschermzorg (efficiënt+
dichtbij)
De curator Silvius vertelt dat het lastig is aan te geven waardoor het mis
ging. Feit is wel dat 90% van de kosten mensen is. We willen allemaal
de beste zorg, de beste service, maar het moet wel renderend zijn.
Spreekuren moeten volgepland zijn, anders loopt verlies heel snel op.
De NZA, (Nederlandse Zorgautoriteit) vertelt dat ziekenhuizen geen
budgetten meer krijgen, maar ze sluiten contracten af. Ze zijn
verantwoordelijk voor zorg voor verzekerden en de toegankerlijkheid.
De NZA (Nederlandse zorgautoriteit) houdt hier toezicht op. Er wordt
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nog gewezen op de Beleidsregel Innovatie, waar ruimte (geld) is voor
vernieuwing
De kopers Cardiologiecentrum en ZuidOostZorg komen ook vertellen;
ze zijn in de laatste fase van onderhandeling met de zorgverzekeraars.
Het cardiologiecentrum werkt veel met ICT, nieuwe technologie en met
professionals voor de zorg. Er werken maar enkele mensen back-office
(met bureau-functie).
ZuidOostZorg benadrukt dat zorg van ons allen is, ieder heeft zijn rol,
de specialist en huisarts zijn partners, er wordt gekeken wat zij nodig
hebben om dat te kunnen. Maar het moet rendabel zijn.
De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) bedankt voor de energie, dit
proces is ook voor hen spannend en nieuw. Hun rol is: doelmatige
kwalitatief goede zorg betalen die rendeert. DFZ vindt het belangrijk dat
‘zorg dichtbij is waar het kan’ en ‘ver als het moet’. Suggesties: denk
aan: eigen regie, preventie, e-health, langer thuis wonen.
Een heel verhaal, maar belangrijk voor wat er kan, mag en waar op
gelet kan worden.
De sprekers gaan met hun achterban lunchen en voorbereiden voor de
middag.
Verder is er een persmoment, een foto-shoot met alle deelnemers en
interviews met sprekers.
Presentaties van de eigen plannen per groep
Alle flapovers worden opgehangen en voorgelezen door de
afgevaardigde spreker van elke groep. Er zijn ongeveer 20 groepen.
Een aantal noem ik hier: gemeenten, kerken, chronisch zieken,
zorgbelang oogheelkunde, verpleegkundigen, specialisten, red de
Sionsberg, Dongeradeel, Dantumadeel, Anjum, Kollumerzwaag,
geboortezorg en huisartsen.
Janny Eelkema bepleit namens onze dorpen voor: Zorg voor -0 tot 100
+, in de buurt waar het kan, met eigen regie, met het instellen van een
burgerraad, laboratorium en röntgen en optimale acute zorg, poort
specialismen en oogzorg en dagbehandeling en huisartsenbedden.
Thema’s die gedeeld worden
De volgende stap is om thema’s te benoemen die gedeeld worden met
elkaar, 25 thema’s totaal.
Onze thema’s worden allen hierin opgenomen en gedeeld. Een aantal
andere thema’s zijn: poli die rendabel is, samenwerking in voor- en
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nazorg, samenwerking in de keten, opnamebedden, preventie,
communicatie (weten waar je terecht kunt), invloed bewaking van
voortgang, veilige zorg dichtbij etc. etc.
Per thema hoe gaan we dat invullen
In de volgende ronde wordt er meer invulling gegeven aan thema’s, hoe
bijv. acute zorg er uit kan zien en hoe de poli’s georganiseerd kunnen
worden, hoe huisartsen samenwerken. Er wordt hierbij aangedrongen
op snelle besluitvorming, op dit moment is men voor zorg elders
aangewezen en kan men niet in De Sionsberg terecht. Elke dag langer
dicht kost geld en levert risico op voor inwoners. Huisartsen leveren
acute zorg, maar missen de diensten voor onderzoek en overleg. “Wat
rendabel is kan maandag starten”
Per thema wie wat wanneer
Ook in deze inmiddels avondronde komt elke groep weer aan het
woord, het lijkt of er ook veel genetwerkt is, men heeft aansluiting
gezocht bij elkaar. Er worden thema’s genoemd die direct gestart
kunnen, andere binnen een maand of op termijn en voor de toekomst.
Iedereen mag zich aanmelden voor een werkgroep. Werkgroepen zijn
soms nodig om thema’s verder uit te werken of te onderzoeken.
Er blijkt een unaniem draagvlak voor de volgende 14 punten van het
nieuwe plan:
1. Plan specialisten, mits rendabel, o.a. zo snel mogelijk zorg terug in
de regio met romporganisatie en poli’s
2. Plan 1,5 lijnszorg huisartsen, eind jan. klaar om naar DFZ, incl.
huisartsenbedden, acute zorg.
3. Zorgkantoor en kopers uitnodigen voor deelname in werkgroepen
4. Werkgroepen starten; geïntegreerde ouderenzorg, samenwerking
ketenzorg, zelfregie. Ieder kan zich aanmelden bij Zorgbelang als
organisator.
5. Werkgroep pilot Ameland
6. Werkgroep palliatieve zorg
7. Werkgroep oncologische zorg
8. Werkgroep preventie en voorlichting
9. Werkgroep toezicht en procesbewaking
10. Werkgroep extra geld voor innovatie
Samenwerking in de keten wordt meegenomen in al deze werkgroepen
11. Interkerkelijk platform overlegt met nieuwe eigenaren over ethische
vragen en thema overleg
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12. Zorgbelang neemt initiatief om vormen van medezeggenschap en
invloed te onderhandelen met de kopende partij. Medezeggenschap en
invloed voor en met wie dat wil.
Hoe houden we elkaar op de hoogte
De gemeente, Zorgbelang en DFZ zorgen voor een terugkoppeling van
deze dag en persberichten.
Zie www.Bouwmeeaandesionsberg.nl
WENS: Een berichtenforum en een website waar werkgroepen de
stand van zaken weergeven en waar een berichtenforum op komt te
staan.
Slot
Inmiddels is het al lang avond, mensen worden moe, zijn fanatiek,
hebben zich enorm ingespannen een hele lange dag. De sfeer was
geweldig, gezellig zelfs, de catering was top, er wordt geappt, getwitterd
en gemaild en we vinden allemaal dat onze woordvoerder Janny
Eelkema het heel goed doet!! We hadden een enthousiast Dongeradeel
team en al onze wensen worden meegenomen in de plannen, dus doel
bereikt?!! Ik denk het wel, meer hadden wij niet kunnen doen
Rond 21.00 uur wordt bovenstaand plan in de kantine van het Dockinga
college gepresenteerd aan de nieuwe eigenaren. Deze zijn blij met
zoveel inbreng en benoemen nog de uitzonderlijke betrokkenheid van
de bevolking van Noordoost-Friesland.
Het team van 4 mensen die dit heeft georganiseerd en geleid wordt
bedankt door wethouder Boorsma.
Nog eens wordt benoemd welke uitzonderlijke prestatie hier vandaag is
geleverd:

Uniek in Nederland
Een unaniem zorgplan voor, met en van de regio en de
Sionsberg
Voor meer informatie en vragen:
Deelnemers 17 januari waren Aukje Sikkema, Evelien Seepma,
Margriet Weidenaar en Annie Bremer
Annie Bremer, 18 januari 2015
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Peuterspeelzaal de Bernejister is gevestigd in de basischool de Foeke
Sjoerdsskoalle. 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.
Op de peuterspeelzaal kunnen kinderen in de leeftijd van 2 en een half
tot 4 jaar twee dagdelen per week komen spelen. Zo kunnen de
kinderen in contact komen met leeftijdsgenootjes. Ze maken kennis met
verschillende soorten materiaal die voor zijn/haar ontwikkeling van
belang zijn. Spelenderwijs leert het kind delen en omgaan met andere
kinderen.
Elke week krijgen de kinderen een tas met 2 boeken mee naar huis. Dit
is om de taalontwikkeling van de peuters extra te stimuleren. Deze
boeken kunnen thuis samen met de ouders gelezen worden. Een aantal
keer per jaar staat een prentenboek centraal, alle peuters krijgen dan
hetzelfde boek mee naar huis en er worden allerlei activiteiten rond dit
thema gedaan.
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

Wie eens een kijkje wil komen nemen bij de Bernejister is van harte
welkom.
Sjoukje Koopmans
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Hoe is it no mei..
____________________________________________
Fre Tilkema is de zoon van Pieter en Pietsje Tilkema- Triemstra. Zij
woonden op de Lyts ein waar nu Lubbert en Tineke Cuperus wonen.
Fre Tilkema, lêzer om utens, reageerde op de vraag van de redaktie
om te schrijven over de periode na zijn vertrek uit Oosternijkerk.
Na 8 jaar bij de technische dienst van de Parley te hebben gewerkt (van
1964 tot 1972) ben ik naar een dagschool in Rotterdam gegaan om
daar de lerarenopleiding af te sluiten met een diploma. In de avonduren
was ik hiervoor zes jaar lang drie avonden per week naar de
avondschool geweest. De eerste twee jaar in Dokkum en nog vier jaar
in Leeuwarden. Op 7 september 1973 ben ik getrouwd met Renske
Schroor uit Wierum, waarna we in Veenendaal zijn gaan wonen. Daar
heb ik één jaar stage gelopen en mijn pedagogische aantekening
behaald. Hierna kreeg ik twee halve banen aangeboden. Eén aan de
technische school en één aan een school voor buitengewoon onderwijs.
Na twee jaar Veenendaal zijn we in 1975 verhuisd naar Elburg. Daar
had ik een benoeming gekregen aan de technische school als leraar
machinebankwerken wat ze nu metaaltechniek noemen. Daar valt nu
ook lassen en constructiebankwerken onder.
De school in Elburg had 28 leraren waarvan er acht Fries waren. Bij
mijn benoeming kreeg ik te horen dat ze uitstekende ervaringen hadden
met personeel uit Friesland. Wel fijn dat je niet alleen thuis maar ook op
je werk zo nu en dan Fries kon spreken. De directeur die mij benoemd
heeft, kwam ons eerst in Veenendaal onaangekondigd opzoeken,
samen met de voorzitter van het schoolbestuur. Eerst op school in de
klas. Daarna wilde hij ook kennismaken met Renske, die thuis was. Dat
was geen bezwaar want hij had al in overleg met mijn directeur
vervanging voor mij geregeld. Dus hij mee naar onze flat waar hij goed
om zich heen keek om alles goed op te nemen, want hij hield van netjes
personeel. Hij vroeg of we wel van tuinieren hielden en of ik ook
voetbalde. Want als ik voetbalde dan kon ik de benoeming wel vergeten
. Er was namelijk een leraar aan een andere school in Elburg die al drie
keer zijn been had gebroken: dat vond hij maar niets. Ze waren
kennelijk tevreden want ik kreeg de benoeming.
Deze directeur is in 1981 heel vervelend gestopt. Een leerling van onze
school zat net in de derde klas metaal maar zijn schoolgeld werd niet
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betaald door de ouders. De leerling werd bij de directeur geroepen en
daarna naar huis gestuurd. Enkele dagen later wordt op een avond bij
de directeur aangebeld. Het is de vader van de leerling samen met nog
twee mannen. Ze sleuren de directeur de auto in en nemen hem mee.
Tijdens de rit wordt hij met vuistslagen bewerkt en bewusteloos in een
bos achtergelaten. Het hele politiekorps op de N.Veluwe is in rep en
roer. Na een uur of acht komt hij strompelend bij een boerderij aan
waarvan de bewoners de politie bellen. De directeur heeft hierna lange
tijd niet kunnen werken en is uiteindelijk vervroegd gestopt. De dader
kreeg een jaar gevangenisstraf. Zijn zoon hebben we niet weer gezien.
In de periode van 1978 tot 1985 hadden we ongeveer 180 leerlingen in
de metaalafdeling, daarna werd het langzamerhand elk jaar wat minder.
Er kwam ook een te groot verschil in het verouderde machinepark van
de scholen en de modernisering in metaalbedrijven. Door stages van
leerlingen werden de banden tussen school en bedrijfsleven nauwer.
Het bedrijfsleven zag de noodzaak voor een goede opleiding en wilde
daar ook voor investeren. De school kreeg een bijna geheel nieuw
machinepark met moderne machines. Gedeeltelijk bekostigd door de
school in verband met onderwijsvernieuwing maar een groot deel door
het bedrijfsleven.

Praktijklokal voor metaal en elektrotechniek in nieuwe school 2008
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De praktijklokalen voor machinebankwerken, constructiebankwerken en
lassen
werden
samengevoegd
tot
één
groot
lokaal.
De theorie, zoals materialen en gereedschappen, werd geïntegreerd in
de praktijkopdracht. De meeste theorie, en ook tekeninglezen, ging via
de computer evenals veel toetsen, de repetities. Dat was in 1998.
Eind april 2011 ben ik, op verzoek, gestopt. Anders had er een jongere
collega uit gemoeten en dat wilde ik ook niet. Het aantal leerlingen was
te laag voor drie leraren.
Nadat we in Elburg zijn komen wonen, ging ik vaak bij het voetballen
kijken en werd ik al spoedig gevraagd om leider van een jeugdelftal te
worden. Dat heb ik twee jaar gedaan maar toen in 1978 een
korfbalvereniging werd opgericht, ben ik toch maar weer gaan
korfballen. Dat doe ik nu nog steeds maar de laatste twintig jaar als
recreant. Één avond per week een uur training en zo nu en dan een
toernooi. Bijna elke zaterdag bezoek ik een korfbalwedstrijd. Vaak in
Elburg maar ook wel in Drachten, waar ook één van onze jongens
speelt.
We hebben drie jongens gekregen: Pieter, Jaap en Thomas. Toen ze
zelf schoolgaand waren, moesten ze niets van leraren hebben maar de
oudste twee staan nu zelf voor de klas.
Pieter woont in Groningen, heeft twee dochters en geeft les in het vak
aardrijkskunde aan een Havo/Vwo in Leek. Hij heeft tot zijn 37e
gekorfbald.
Jaap woont in Drachten, heeft twee dochters en staat aan een
basisschool. Hij korfbalt in Drachten 4 en is actief in het jeugdbestuur
van de club. Ook de beide meisjes spelen korfbal. We hebben al 8 jaar
een vaste oppasdag bij hen in Drachten, waar we dan genieten van de
pake- en beppesizzers.
Thomas woont in Amsterdam, en werkt als ZZP’er in de ICT. Hij heeft
als 6-jarige enkele maanden op korfbal gezeten maar is daarna gaan
basketballen. Dat doet hij nog steeds.
Om buiten de klusjes om, thuis of bij de kinderen, toch een zinvolle
invulling te geven aan de vrijgekomen tijd, heb ik mij aangemeld om op
de buurtbus te rijden. Dat doe ik nu één vaste ochtend in de week van 7
tot 11 uur. Dan rijd ik soms een dag als invalchauffeur in een
rolstoelbus voor het Rode Kruis-hotel “ Ijsselvliedt “ in Wezep. Verder
rijd ik met de Rode Kruis-bus van Elburg/Oldebroek, meestal voor “De
zonnebloem“.
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Naast deze bezigheden zijn Renske en ik actief in de kerk. Renske is
bezoekdame bij ouderen, zit in de bloemendienst. Zingt al jaren bij een
gospelkoor in Wezep. Ze is tot januari 2014 werkzaam geweest bij
Phildelphia als begeleidster van mensen met een beperking.
Bij de kerk zijn we altijd nauw betrokken geweest. Vanaf 1977 ben ik al
diverse perioden ouderling geweest en ook nu, na vier jaar, heb ik
verlengd met twee jaar. Ik wilde namelijk niet stoppen om meer vrije tijd
te krijgen terwijl er anders drie vacatures zouden blijven.
Verder mogen Renske en ik graag met vakantie gaan. Zoals ‘s zomers
met de caravan. Voorheen gingen we dan naar het buitenland. De
laatste drie jaar blijven we met de caravan in eigen land. Fietsen mee
en rijden afstanden van 60 tot 80 km en het liefst elke keer in een ander
deel van het land.
De buitenlandse reizen doen we per vliegtuig. Zoals naar Zuid Afrika,
Vietnam en Cambodja. In oktober van dit jaar zijn we naar Indonesië
geweest. In de maand mei hebben we voor het 14e achtereenvolgende
jaar één van de Griekse eilanden bezocht. Als de gezondheid het
toelaat, hopen we dat te blijven doen.
Elburg ligt mooi centraal vlakbij bos en het Veluwemeer. We hebben in
het verleden wel de optie besproken om terug te gaan naar Friesland,
maar toen ik met pensioen ging, was het idee om dat te doen alweer
weg.
Fré Tilkema

_____________________________________________
De herhalingstraining AED bedienen, wordt gegeven op woensdag
18 februari 2015 om 19.00 uur in Dorpshuis de Terp.
Een initiatief genomen door Vereniging voor Dorpsbelangen, de
Protestantse Gemeente, Voetbalvereniging Ropta Boys en het bestuur
van Dorpshuis de Terp.
We willen graag getrainde bekwame AED-ers voor het dorp behouden.
Ben je al aangemeld voor de AED training??
Aanmelden voor 14 februari bij Annie Bremer 241937 of Anneke
Dijkstra 242066.
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Geocaching
Misschien ken je het wel, het
spel ‘’Geocaching’’. Met dit
spel kun je, met behulp van
Google maps en coördinaten,
een doosje vinden. In dat
(waterdichte) doosje zitten
vaak leuke voorwerpen, om te
ruilen. Je mag het voorwerp
niet meenemen als je niks hebt geruild! Wat er nog meer in een doosje
kan zitten is een logboek, waar je je naam in kunt zetten en soms ook
een wegwerpcamera, daarmee kun je mooie foto’s maken en hem
daarna weer terugstoppen in het doosje. Je hebt voor Geocaching wel
een account nodig, die moet je maken op de site www.geocaching.nl !
Wanneer je het pakketje hebt gevonden moet je jezelf ‘’loggen’’’, dat is
het kenbaar maken dat je het doosje hebt gevonden! Deze doosjes
kunnen overal liggen, elk land heeft miljoenen doosjes liggen!
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Wie het doosje verstopt is iemand die aangemeld is op de Geocaching
site. Wanneer je zelf aangemeld bent kun je ook gemakkelijk zo’n
doosje verstoppen in de natuur! Je doet dit met een hand-GPS,
daarmee kun je de precieze coördinaten van de verstopplaats van het
doosje bepalen. Daarna publiceer je de coördinaten op de Geocachewebsite. Anderen kunnen dit lezen en kunnen zo al snel op zoek gaan
naar de cache, het doosje!
In Oosternijkerk ligt ook zo’n doosje, er liggen (helaas) geen cadeautjes
meer in, maar dat mag de pret niet bederven. Hij ligt op een erg mooi
plekje, ik geef één hint: hij ligt in het bos, dicht bij het fietspad. Ik geef
verder geen hints meer, om het doosje te vinden moet je hem uiteraard
zelf zoeken! Veel plezier!
Anke Jensma

Oars Aktief
_____________________________________________
Voorgaande jaren organiseerden we iedere maand een gezellige
spelmiddag voor de ouderen uit ons dorp. Omdat het aantal deelnemers
terug liep is dit in eerste instantie gestopt.
Op de bijeenkomst, die dorpsbelang in oktober heeft georganiseerd,
kwam toch weer een grote groep belangstellenden af. Wij hebben toen
onder u geïnformeerd of er belangstelling voor een gezellige middag
was en op welke wijze wij hier invulling aan moesten geven.
Wij hebben de ideeën bekeken en voor woensdagmiddag 11 februari
vanaf half 3 een gezellige middag voor u georganiseerd. Het is de
bedoeling om een film van 25 jaar ondernemersclub Oosternijkerk te
laten zien en daarna een bingo te
houden.
Wij hopen op een goede opkomst. De
kosten zijn €5,= pp (inclusief thee,
koffie met cake en bingo).
U kunt zich aanmelden bij Hilda
Dijkstra, tel:242085.
Tot ziens op 11 februari,
Hilda Dijkstra en Grietje Kuiper.
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In foto út it argyf - 35

Dorpsfeesten, 1938
Vier vrolijk verklede personen uit Oosternijkerk die deelnemen aan de
optocht tijdens de dorpsfeesten. Bij nadere beschouwing blijken ze ook
iets uit te beelden. De meest linkse draagt een kroon, zij zal wel de
koningin voor moeten stellen, waarschijnlijk Koningin Wilhelmina want
de foto is van voor de oorlog. Dan krijg je iemand die misschien Prins
Bernard zou kunnen zijn, dan moet de volgende wel Prinses Juliana
verbeelden terwijl de laatste persoon een dienstmeisje kan zijn met op
haar armen de eerstgeborene van Juliana en Bernard, de kleine
Prinses Beatrix, geboren 31 januari 1938. Waardoor deze foto
gemaakt zal zijn tijdens de dorpsfeesten in de zomer van 1938.
Bij navraag onder oudere Oosternijkerkers blijkt deze gedachtegang te
kloppen. De meest linkse persoon is Dirkje Heeringa, bij vele ouderen
beter bekend als ‘Tseard ‘e Dukke’ toen ze op latere leeftijd alsnog
trouwde met haar overbuurman Tjeerd Jongeling en met hem aan de
Ropsterwei 10 woonde. Voor haar kreeg deze optocht op het
dorpsfeest nog een staartje want jarenlang droeg zij de bijnaam “De
Koningin”.
Prins Bernhard was Eatse de Jong, hij woonde aan De Buorren waar
zijn vader Gerrit het postkantoor en een fietsenzaak had. Eatse de
Jong vertrok in later jaren naar Franeker waar hij een grote fietsenzaak
aan de Voorstraat had. Op de reünie van 2012 was hij nog aanwezig,
over de 90 jaar oud.
Doete Bergema, later gehuwd met Aant de Vries, speelde voor Prinses
Juliana. Zij woonde toen in het huisje naast de Bining, nu
Langgrousterwei 9.
Het kindermeisje met de kleine ‘Beatrix’ op de arm is Sjoerdsje
Heeringa, dochter van Hendrik Heeringa en Jelske Visser. Dat gezin
woonde in een nu afgebroken huisje dat stond in het grasveldje naast
het laatste huis in de Foeke Sjoerdsstrjitte, nr. 13, waar Jelle en
Anneke de Jong het laatst woonden.
(foto beschikbaar gesteld door Ydske Dorhout-Boersma)
RT
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Op ‘e kofje by... (30)
_______________________________________
Douwe Kuiper (2)
De oare kear hat Douwe Kuiper ferteld oer syn jeugd yn It Moddergat
en hoe’t er op in leanbedriuw oan it Ald Tún yn Nijtsjerk telâne kaam.
Dit kear fertelt er hoe’t der in ein kaam oan it leanbedriuw en hoe’t de
autorydskoalle Kuiper tastân kaam.
Wy hiene in jier as fiif omheukere oan it Ald Tún, doe’t ik op in jûn by
Johannes en Jel Blom yn ‘e hûs siet mei de rekken. Ik seach út op it
pleatske oare kant de wei en sei: “Wat soe dat in moai spul foar ús
wêze, dêr is alle romte en op it Ald Tún klauwe wy wat om mei te min
romte.” “No”, seit Jel, “kinst wol ferjitte want Mûnte Gardenier wol dat
net kwyt. De foarein ferhiert er oan Van Kuiken en sels brûkt er de
efterein.” Mûnte Gardenier wenne yn Grimma Herna, foar oan de wei,
en ik tocht, it kin my neat skele mar ik stap de wei oer en freegje it him
gewoan. Dat ik rekke by Gardenier yn de hûs en sei: “Ik siet niis by
Johannes en Jel yn ‘e hûs en tocht, dat pleatske hjirefter fan jo, dat soe
no tige geskikt wêze foar ús leanbedriuw. Kin ik dat net fan jo
oernimme? Wy soene út de brân wêze om’t wy op it Ald Tún temin
romte ha en jo hoege ommers net mear.” Mûnte Gardenier sei: “Jo meie
hjir net wer komme, dan kom ik wol by jo.” De oare deis kaam er al
oansetten en wy wiene it samar iens oer de priis.

Allegear romte op Langgrousterwei 16 en doe stie de loads midden op
‘e foto der ek noch net
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Willem de Wilde hat de boel wat ferboud, der wiene bygelyks noch gjin
sliepkeammerkes boppe, Van Kuiken kaam yn ús hûs en wy yn
Langgrousterwei 16. It hûs oan it Ald Tún ha’k ferkocht oan Kinske
Brunia, dy ferhierde it oan Van Kuiken. Letter hat Gerard Groenwold dat
wer fan Kinske kocht.
Man, man, wat hiene wy doe de romte foar ús trije sekkeroaiers, trije
trekkers, persen, biteladers, earteladers, ploegen, kulevators,
meanmasjinen en gean sa mar troch. Siedzje en ierdappelpoatsje
diene wy net, biteroaie ek net. Wy ha it alris besocht, mar as der net
genôch fertsjinst yn sit, moat men der mei ophâlde.
Wy ha dat leanbedriuw
meiïnoar tsien jier dien,
fan 1953 oant 1963 en
doe moast ik ophâlde fan
dokter. Ik krige it slim
oan de nieren, dat soe
komme fan dat ieuwige
skodzjen op de trekker.
Dat wie bêst mooglik
want ik siet betiden 24
oeren
op
sa’n
koekpanne, mear wie’t
doedestiids net, hiel wat
oars as dy hydraulyske
fearjende stuollen fan no.
Dokter Dekker woe my
yn it sikehûs ha, mar dat
koe net, ik moast by
hiem bliuwe om dat leanbedriuw. Ik rekke op in ledikant yn ’e hûs en ha
sa trije moanne op bêd lein.
Durk van der Veen regele ien en oar en kaam alle kearen by my oan’t
bêd: Douwe, hoe moat ik hjir mei en hoe doch ik dat, ensh. As it drok
wie mei de ierdappelroaiers koe ik it yn bêd net úthâlde wylst de jonges
it wurk opknapten. Ik ried der yn de folkswein by lâns (yn de pyama,
oars mocht it net fan dokter Dekker!) om te sjen hoe’t it der foar stie. Sa
ried ik in kear by in sekkeroaier lâns en seach dat Klaas Poutsma
iderkear wer stoppe. Ik koe’t net langer oansjen en ried der mei de auto
nêst: “Wêrom bliuwst hyltiten stilstean?” “No, hy (wiisde op syn maat)
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kin’t mei de sekken net byhâlde, ik ha’t him al meardere kearen
foardien, mar hy kin’t net oan.” “Dan kin er fuort opdonderje, hy
fertsjinnet likefolle as jimme, moat er ek likefolle dwaan. Hy kin syn jild
by Klaske ophelje, ik wol him net wer by dy roaier sjen.” Lokkich wist ik
ien dy’t my alris frege hie om wurk, dy ha’k fuort ophelle en dêr gie it
spul wer hinne.
Nei dy trije moanne knapte ik wer op en ha wy yn bestân stien om it
leanbedriuw te ferkeapjen, mar besleaten dochs om troch te gean. Ik
fûn it ek sok prachtich wurk. Nei in jier koe it echt net mear, it gie wer
oan mei myn nieren en doe ha’k de siktaris fan ús Bûn sein dat er
bekend meitsje mocht dat er in leanbedriuw te keap wie. Dy siktaris wist
fan de swierrichheden mei myn sûnens en kaam fuort op de proppen
mei in namme: hy wist in kandidaat.
Dat wie Albert Coster, fan oarsprong kaam hy út Drinte, mar hy hie doe
in leanbedriuw mei syn broer yn Kollumersweach. De bruorren woene
elk in eigen bedriuw begjinne en sa kaam Coster dyselde jûns noch by
my te praten (wy hiene deselde boekhâlder dat hy wist al it ien en oar)
en gie de ferkeap oan. Ik ha him yn it begjin noch wat holpen mei de
planning, ik wie yn dy tsien jier aardich bekend rekke mei de boeren,
mar dêrnei moast er him der sels mei rêde. Coster hat it net sa lang
folhâlden en is doe by Prins yn Dokkum kaam. Al it materiaal fan dat
leanbedriuw ha’k foar him ferkocht. Ik joech der garânsje op want
Coster hie alles goed neisjoen en wêr nedich ûnderdielen ferfongen, ja,
hy wie wat dat oangiet in fakman.
Coster rekke dus yn 1963 yn it pleatske oan de Langgrousterwei mar
Douwe en Klaske hiene doe gjin hûs mear! Wy ha earst in skoft by ús
mem yn It Moddergat wenne, mar dat wie gjin súkses. Wy hiene twa
bern en dat akkordearret meastentiids net mei âldere minsken; bern
meie graach fleane en drave, litte doarren iepen stean, meitsje rommel
en leven en gean sa mar troch. Doe binne wy nei in suster fan Klaske
yn Emmeloord ferhuze en ha dêr in skoft tahâlden.
Yntusken wie’k yn dizze omkriten oan’t wurk mei myn hannel. Soks
hie’k eins al jierren yn it winterskoft dien: kocht ik in party bitekoppen
fan in bouboer en ferkocht dy troch oan in feeboer. Letter begûn ik mear
mei masjinen foar de lânbou. Ik reizge by de boeren lâns en as ik in
strontwein, luchtbânwein of roaier ferkocht hie, moast myn leverânsier
foar de service soargje, ik libbe fan de provyzje. In protte fan dy lytse
hydraulyske Italjaanske kraantsjes ha’k bygelyks ferkocht. Sa kaam ik
ris oer de Bartenswei op Bollingwier ta en seach dat it arbeidershûs fan
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de Hoekstra’s (no wennet Ronnie Jonker dêr) leech stie. Ik nei de pleats
en dêr stie Oege Hoekstra: “Hearken Douwe, wat ha’k heard, wenje jim

Bartenswei 1. Hjir wennen Douwe en Klaske Kuiper nei 1963
net mear yn It Moddergat?” Hy woe’t earst net leauwe dat wy yn
Emmeloord wennen en doe’t ik frege nei dat arbeidershûs dat leech stie,
sei er: “Kinne jim om my moarn wol yn, oer de priis wurde do en ik it
altiten iens.” Sa kamen wy op Bollingwier telâne en koe ik trochgean mei
myn hannel, yn dizze regio, mar eins oer hiel Fryslân wie’k warber.
Sjoerd Postma, no fan garaazje Postma yn Mitselwier, wenne by ús op
Bollingwier en kaam gauris by my om in praatsje. Hy wie monteur by de
VW-garaazje fan Dijk yn Dokkum. Op in kear sei ik sa tsjin him: “Soesto
by my lesride wolle, Sjoerd?” Jawis wol, mar hoe dat sa ynienen? “No,
dan keapje ik in auto mei dûbele betsjinning en dan rydsto by my. Ik
soargje datst klanten krigest want ik bin dochs alle dagen de wrâld yn
mei myn hannel. Kinst sneons ride dan bist dochs frij.”
Dat gie oan en der kamen safolle klanten dat ik sei tsjin Sjoerd dat er in
dei frijnimme moast, dan koed er twa dagen lesride. No wie’t in tiid, it sil
juny/july 1963 west ha, dat it opkaam dat minsken in eigen auto ha
woene en dêrom in riidbewiis helje moasten. Folle autorydskoallen
wiene der noch net dat it waard drokker en drokker foar Sjoerd. Dêrom
sei ik dat er nóch in dei frij freegje moast, mar dat doarst hy net oan. Ik
nei Dijk ta en ik krige it foarinoar dat Sjoerd trije dagen yn ‘e wike lesride
koe. It duorre net lang of Sjoerd naam ûntslach by garaazje Dijk en ried
de hiele wike foar my. It sil in jier letter west ha, yn 1964 dus no 50 jier
lyn, dat Dijk my skille en frege: “Binne jo boarch foar Sjoerd Postma?” Ik
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frege him wat der oan ‘e hân wie en doe die bliken dat Sjoerd in auto
mei dûbele betsjinning by him besteld hie.

1983. Wiebe Kuiper
hellet in learling fan
hûs yn in nijbouwyk.
Sjoerd en ik ha doe praat en dêrnei mochten de klanten sels kieze by wa
’t se ride woene, by Sjoerd of by my. Dat gie sawat troch de helte, dat
doe wie ik trije dagen te lesriden en trije dagen it fjild yn mei myn hannel.
It waard stadichoan drokker mei’t lesriden, ik ha wolris in heal jier
wachttiid hân foar nije learlingen, dat doe bin’k alhiel ophâlden mei de
hannel, ik siet trouwens ek ûnder de ynruil fan masjinen dy’t ik oeral op
boerehiemen stald hie: dat moast dien wêze!
Sels ha’k it autoriden by Sierksma yn Dokkum leard, tagelyk mei in neef
fan my. Sierksma hie mar in pear learlingen, moast dêrneist allegear
oare dingen dwaan. Wy rieden les yn Dokkum en elke oere koste 6
gûne, dat wie al rillegeau nei de oarloch, noch foar myn trouwen. Ik ha
sân lessen hân en doe koe ik al eksamenride, by jonkhear Van
Wageningen fan Dekema State yn Koarnjum. De hellingproef wie yn de
Heechstrjitte by Foto Modern foar de ruten. It gie allegear hiel maklik
want der wiene noch net folle auto’s op ‘e dyk. It teory-eksamen stelde
net folle foar. Van Wageningen hie in boekje en dan wiisde er in pear
buorden oan en moast ik sizze wat dy betsjutten. Op in oar plaatsje wie
in krúspunt tekene en dan frege hy wa’t foarrang hie, de hynder-en-wein
of de auto. Ik frege wat hy krekt bedoelde, hy lei dat nochris út, hie ik
noch efkes tiid om nei te tinken!
Yn de earste tiid ha’k in protte âlderen it riden leard, dy hiene alhiel gjin
ferstân fan auto’s, dat dan koest mar mei it ienfâldichste begjinne:
koppeling komme litte en stadich oplûke (guon minsken hiene in grut
oantal lessen nedich om soks te learen). Ja, om’t ik fan in grapke op syn
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tiid hâld, koe ik de minsken maklik foar de gek hâlde. Dan die ik de
kofferbak iepen en sei: “Hjir mar yn, hjir sit it stjoer.” Wiene der genôch
minsken dy’t my leauden en sa de kofferbak yn krûpe soene!!
Yn dy tiid hiene jo noch gjin papieren nedich om rydynstrukteur te
wurden. Ik ha de earste auto nei Dokkum riden, der kaam in dûbele
bestjoering yn en Sjoerd koe lesride foar 7 gûne yn’t oere. In namme
hie’k ek net op ‘e auto, allinne de grutte L foar lesauto, mear net.

15-1-1982, troudei fan Wiebe en Antsje Kuiper by it gemeentehûs yn
Mitselwier. Autorydskoalle Kuiper hie doe trije lesauto’s op ‘e dyk, de
grutt L is dúdlik op de auto’s te sjen. Links stiet Hillie, dan Douwe en
foaroan it breidspear.
Pas doe’t Wiebe der by ynkaam, is dat feroare. Wiebe en Hillie (dy hat
ek in skoftsje lesriden, dan hiene wy betiden trije auto’s op ‘e dyk) ha al
in rydynstrukteursdiploma helje moatten. Dy giene dêrfoar ien dei yn ‘e
wike nei skoalle. Peet hat sels in heal jier nei Brabân west, nei Best,
dêr’t in spesjale skoalle wie foar autorydynstrukteurs. Dat hat noch in
smite jild koste want hy siet dêr yn in kosthús. Op lettere leeftyd ha’k
dochs noch in diploma foar ynstrukteur helje moatten, dat wie in
saneamd ‘verlicht’ eksamen, mar ik moast al 1500 gûne skowe. Dat
eksamen wie yn Zwolle en dêr hie’k noch in akkefytsje mei in
frachtweintsje dat trochried wylst ik foarrang hie. Ik trape de boel yn en
de earste eksaminator sei: “Jo hiene foarrang!” Ik sei tsjin him: “Wolle jo
jûn yn sûnens wer by jo frou thúskomme? No ikke àl!” Letter sei de
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twadde eksaminator: “Hoe wisten jo dat dat frachtweinstje trochride
soe?” No, soks wist ik net fansels, dat gie op gefoel, in soarte fan
ynstinkt, moast rekkenje, dat krigest nei tûzenen kilometers op ‘e dyk. Ik
begûn moarns om 7 oere en kaam sa’n wike maklik oan 70 oeren ta. By
in kontrole sei in belesting-amtner: “Wat verdien jij een geld!” Doe sei ik:
“Witte jo wol wêrom’t ik soks doch? Ik moat jim ek troch de tiid helpe!”
No, dat hie’k net ret want de man die doe behoarlik oanbaarnd.
It kaam gauris foar dat
manlju lessen foar harren
frou by my bestelden en de
frou noch fan neat wist. Ik
kaam mei de auto foarriden
en makke der sawat fan as:
“Ik tochte do kinst it
autoriden ek bêst leare.
Moatte wy efkes in eintsje
om, kinne wy ris sjen hoe’t it
giet.” Dan foel it wat ta en
moast it mar oangean. Ik
kaam yn de hiele omkriten
fan Nijtsjerk om learlingen,
Kollum ha’k ek sitten, watte,
sels yn Ureterp ha’k twa
froulju it autoriden leard.
Dat kaam sa. Ik ferkocht dy boer en syn maat efkes fierderop beide in
strontwein en doe sei er dat er ha woe dat ik de beide froulju it riden
learde. Ik hold de boat earst wat ôf: dat moat ik net dwaan, ik fersûp yn it
wurk, soe alhiel nei Ureterp komme moatte en lesride yn It Hearrenfean,
wat in gedoch. Mar de man hold oan en it is trochgien. It liket skealik om
sûnder learlingen alhiel nei en fan Ureterp te riden, mar ûnderweis
hannele ik wat en de beide boeren joegen my ek gauris adressen troch
foar myn hannel en sa koe it dochs út.
Meastentiids hie’k twa as trije learlingen tagelyk yn ‘e auto want der
moast yn Ljouwert riden wurde, inkeldris hie’k in learling dy’t trije oeren
ride woe. It kaam net faak foar mar der ha ek learlingen west dy’t alle
dagen in kear ride woene om sa gau mooglik it riidbewiis te heljen. By’t
eksamenriden siet ik frijwol altiten efteryn; ik woe witte hoe’t it gie. Ik wie
it wolris net iens mei de eksaminator en dat sei ik dan ek. Ja, ik ha sels
alris in eksaminator by’t strikje beet hân, dy woe beweare dat ik der gjin
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kijk op hie, en dat nei al dy jierren ûnderfining en goede resultaten, ik
doar bêst te sizzen dat de Autorydskoalle Kuiper fan Easternijtsjerk mei
oan kop stie yn Ljouwert! Dat mantsje wie sa’n Hollanner fan oer de
Afslútdyk, dy’t hjir de Friezen efkes sjen litte soe hoe’t men eksamens
ôfnaam. Hy rûn blau oan en de man hat net wer yn Ljouwert west om
eksamens ôf te nimmen.

1985. De twa auto’s fan autorydskoalle Kuipers steane op de oprit fan
Mûnewei 14. Wiebe en Antsje wennen hjir doe ek al, Douwe en Klaske
wennen oan de Griene Wei 29.
Twaris ha’k tsjin minsken sein dat se der better mei ophâlde koene, sy
soene it nea leare. Ik woe sokke minsken net oan’t lyntsje hâlde. Der
wiene autorydskoallen dy’t dat àl diene, ik wit dat de iene dochs
trochgien is en dat hat noch wol in ko koste.
Slimme ûngemakken mei’t lesriden ha’k lokkich net meimakke. Meast
ried ik earst wat yn de omkriten en gie dan pas mei sa’n learling nei
Ljouwert. Ien kear gie dat wat oars. Willem fan Peazens wie der oan ta
om nei Ljouwert, mar ik wist net wa’t der mei him ride moast. Ik tocht dat
Jantsje dat faaks wêze koe, mar dy hie alhiel noch net riden. Se seach it
earst net sitten, mar ik sei tsjin har dat ik likegoed ride koe op myn eigen
plakje by de dûbele bestjoering as efter it stjoer en doe moast it mar
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oangean. Midden yn Ljouwert hat
Jantsje it stjoer oernaam fan
Willem en it wie har net ôffallen.
“Mar ik fertroude ek hielendal op
jo,” sei se.
Sa sette ik ris in kear in learling ôf
yn Ljussens en doe’t ik nei hûs
ried, bleau ik gewoan op datselde
plakje yn de auto sitten. Kom ik
op
de
Langgrousterwei
in
plysjeauto foarby en dy draaide
op ‘e hoeke om en kaam efter my
oan: se hiene sjoen dat ik net
efter it stjoer siet mar op it
byridersplak. De plysjes kamen by
ús oan de doar en seine tsjin
Klaske dat as se dat nochris
seagen, ik proses krije soe. Ik ha
noch tsjin de mannen sein dat ik
op
myn
ynstrukteursplakje
likegoed en faaks noch better ride
koe as sa’n jong plysjemantsje:
“Safolle kilometers hat dit mantsje
yn syn libben makke!” Dat kin
grutspraak west ha, mar ik der
neat mear fan heard.
Mei de trekker ha’k alris benei in
ûngemak hân. Ik ried by de feart
lâns te frezen en doe bin’k blykber
yn sliep fallen. Op’t lêste momint
skrok ik wekker, skuorde troch de
ûnderwâl en koe it spul krekt wer
op it lân krije. Doe bin’k efkes
stoppe en ha by mysels sein: “Dêr
leidest hast op ‘e kop yn ‘e feart
ûnder de trekker Douwe, dan hie Klaske mei de hiele donderske boel
sitten bleaun.” Doe bin’k foarsichtiger wurden want ik hie fansels
fierstente folle oeren makke.
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Griene Wei 29.
Hjir wennen
Douwe en Klaske
fan 1981 oant
1997
Wiebe is net fuort by my yn de autorydskoalle kaam. Hy hat earst by it
leanbedriuw fan Freark de Beer yn Eanjum wurke. Dat wurk lei him
goed; hy wie noch te jong doe’t ik mei it leanbedriuw ophâlde moast,
mar oars hied er dat fêst oernaam. Hy wie by Freark oannaam foar it
hiele jier, dus ek winterdeis koed er dêr terjochte, mar hat dochs
besluten om autorydynstrukteur te wurden en hat betanke by it
leanbedriuw. Hy gie ien dei yn ‘e wike nei skoalle, koe net yn de WW
komme en moast dochs wat fertsjinje dat ik sei tsjin him dat er bêst mei
lesriden begjinne koe, dat diploma kaam fansels. Hâlde se him net
oan! Soks kaam oars nea foar, mar sa’n jong plysjemantsje yn Dokkum
woe op syn strepen stean. It is mei in skamper ôfrûn, mar it hie my de
goede namme fan myn autorydskoalle kostje kinnen.
Wy ha earst altiten mei Opels riden, mar giene doe oer nei de VW.
Doe’t de Passat mei in diesel kaam, mei safolle kilometers yn it jier
moasten wy fêst mei in diesel ride, binne wy dêr op oergien. Op’t lêst
hie Audi ek in diesel en ha wy sa’n ien oanskaft, Wiebe rydt noch
altiten Audi, mar dy auto’s binne bepaald net goedkeap! Doe’t Peet der
by ynkaam, wie ik der al út. No ja, ik makke noch wolris learlingen klear
foar Ljouwert en de eksamens die’k ek in protte. Dat ha’k oant myn
75ste jier ta dien, moatst mar rekkenje dat ik in goedkeape kracht foar
de jonges wie. No rydt elk foar himsels en ferdiele se de learlingen
ûnder inoar.
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Douwe Kuiper foar it hûs
oan de Langgrousterwei,
Kaske stiet yn de
doariepening.

Fan 1919-1978 stiene
der acht húskes yn
blokken fan twa op it plak
fan no Langgrousterwei
28-46, mar dan allegear
foar oan de wei. Der lei
doe noch in sleat foar.
Fan de Bartenswei binne
wy nei de reade húskes rekke, dy stiene doe oan de Langgrousterwei,
mar binne yntusken ôfbrutsen, in plantsoen mei in rige huzen der
omhinne is der foar yn’t plak kaam. It hûs oan de Mûnewei dêr’t Wiebe
no yn wennet, ha’k kocht fan de famylje Tilkema. De âlde frou Tilkema
gie nei De Skûle en der wiene aardich wat gadingmakkers om dat hûs,
fêst tsien. Dy hiene hope dat it hûs op ‘e buorden kaam en dan yn’t
kafee tsjininoar op biede, mar dat gie oars. Der moasten briefkes
ynlevere wurde by notaris en goed tolve oere skille Brons al: “Jo binne
de heechste.” In oere letter krige ik te hearren dat it hûs oan ús gund
wie. Doe’t Wiebe en Antsje trouden, woene dy yn dat hûs en en kamen
Klaske en ik oan de Griene Wei te wenjen. Om’t it minder waard mei
Klaske har sûnens binne wy doe nei Doktersfiif gien en ha dêr noch 17
jier wenne. Ik ha har salang mooglik sels fersoarge mar op’t lêst wie’k
sels ek al boppe de 80 en krigen wy help. Op in middei kaam Klaske te
fallen en mei har botûntkalking waard dat net wer better.
No ha’k al wer fjouwer jier kunde oan Renske en sûnt in pear moanne
wenje ik yn in oanleunwente by De Skûle. Mar moast net miene dat ik in
protte thús bin, ik gean alle dagen te biljerten en oars bin’k mei de auto
fuort: dat jachtsjen en op in paad wêzen sit der noch altiten yn, moatst
mar rekkenje.
RT
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`Sta op voor kanker`
Binnen KWF Dongeradeel is een enthousiaste, actieve werkgroep bezig om
een

SAMEN LOOP VOOR HOOP
te organiseren in Dokkum op 12 en 13 juni 2015!
(facebook.com/samenloopvoorhoopdongeradeel)
Iedereen heeft in zijn naaste omgeving wel te maken met kanker. We kunnen
met z’n allen in Dongeradeel laten zien wat dat voor ons betekent. Een Samen
Loop voor Hoop is een inspirerende wandelroute waarbij teams 24 uren lang
achtereen rondes wandelen (hardlopen mag ook). Jong en oud kan meedoen,
je loopt naar gelang je aankunt. Mensen kunnen elkaar aflossen zolang er altijd
maar één teamlid op de baan staat. Zo kunnen we gezamenlijk toch de 24 uur
halen! (voor meer informatie, zie www.samenloopvoorhoop.nl).
De werkgroep heeft een kickoff-day waarop folders zullen worden verspreid en
een website de lucht in gaat om deelnemers te kunnen werven. Het zou
prachtig zijn wanneer dorpen, buurten, wijken, vriendenploegen, sportclubs,
scholen, families, gezinnen mee gaan doen!!!
Maar.. om de dag goed te kunnen organiseren en goed te kunnen bemannen
zijn nog

VRIJWILLIGERS NODIG
Binnen de werkgroep zijn een aantal commissies nog niet volledig bezet. Er
zijn vrijwilligers nodig om bijv. kaarsenzakken te vullen, gastvrouwen/heren
voor de survivors, schoonmakers etc. etc. Er zijn ook mensen nodig die
informatie over kanker kunnen geven, de promotiestand voor donateurs willen
bemannen (folders zijn beschikbaar).
Heb jij zin om je in te zetten voor deze bijzondere dag? Geef je dan op als
vrijwilliger bij : Marianne Mijdam te Lioessens, mob. 06 14964020 of email:
pedicure@pedicurefriesland.nl
Laten we er met z’n allen wat moois van maken!
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BIB - Jan en Sjoukje Mook
Bedrijf
in
_____________________________________________
Beeld

Deze keer ben ik neergestreken bij Attent Mook.
Ik neem aan dat de winkel bij iedereen wel bekend is. Maar zoals jullie
gewend zijn van deze rubriek willen wij graag nog wat extra informatie.
Jan (47) en Sjoukje (46) Mook zijn de drijvende krachten achter de
Attent markt. Samen met Remco ( 18 ) en Ella ( 15 ) wonen zij aan de
Lyts Ein 7.
Jan heeft zijn opleiding gehad bij de bakkerij en horecavakschool te
Leeuwarden met als specialisatie: brood- en banketbakker. Dit verklaart
natuurlijk de heerlijke broodjes en gevulde koeken. De eerder
genoemde opleiding is gericht op de beroepen: kok, kelner en bakker.
Na deze opleiding volgde Jan diverse cursussen gericht op het
ondernemerschap.
Vervolgens werkte Jan via het bedrijf van zijn ouders een half jaar bij
een asfalteringsbedrijf. Van huis uit hadden ze een stratemakersbedrijf,
vandaar dat het leggen van een flinke oprit voor Jan ook een
peulenschil is. Jan heeft vroeger dan ook heel wat buren, kennissen en
derden geholpen om een mooie bestrating te realiseren.
Maar de detailhandel was toch hetgeen waar Jan uiteindelijk zijn
toekomst zag liggen.
Hij ging aan het werk bij de bake-off afdeling van Albert Heijn in
Leeuwarden. Hier was hij verantwoordelijk voor het afbakken van de
deegproducten.
In februari 1986 ging hij in militaire dienst, hij was werkzaam als
chauffeur in Assen. Na 14 maanden militaire dienst werd de bake-off
afdeling weer voor een jaar versterkt met zijn ervaring.
In 1987 werd Jan filiaalleider bij van Looy groenten en fruit te Burgum.
Hier werd in 1989 een punt achter gezet, want toen nam hij een
rijdende winkel over. Zijn werkgebied was: Hardegarijp, Rijperkerk,
Oudkerk, Oenkerk, Giekerk en Molenend. Na 10 jaar kwam de winkel
van Yde Bos aan de Buorren in Oosternijkerk in beeld.
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Op 1 Januari 2000 werd e.e.a. bezegeld en was de familie Mook
eigenaar van de toenmalige promarkt, later werd de naam gewijzigd in
troefmarkt. In het eerste jaar woonden ze in de ruimte naast de winkel.
De winkel draaide prima en dus werd het boerderijtje tegenover de
winkel (voorheen van Piet Sijtsma) gekocht, zodat er wat meer
leefruimte ontstond. Na een fikse verbouwing, natuurlijk allemaal
eigenhandig gedaan, was de woning na een jaar helemaal
gemoderniseerd.
Het werd steeds duidelijker
dat de winkel eigenlijk te
klein was, toen het pand van
bouwbedrijf Holwerda te
koop kwam was dit een
uitgelezen kans om te
moderniseren
en
te
vergroten. In november 2004
werd dan ook de SPAR aan
de Lyts Ein geopend. Na 6
jaar werd de naam SPAR
gewijzigd in Attent.
In de winkel werken Jan en Sjoukje full time. Zij worden daarbij
geholpen door Jorrit, Bettina en Remco. Om een kruidenierswinkel in
een
dorp
te
runnen is het altijd
hard
werken
geblazen voor het
hele gezin. Toch
probeert Jan zo
nu en dan wat tijd
vrij te maken voor
zijn
hobby, bowlen.
Jammer genoeg
dringt het besef
vaak niet tot ons
door hoe groot
het belang is van
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onze plaatselijke kruidenierswinkel voor de leefbaarheid in het dorp.
Maar Jan, altijd goedlachs, stopt al zijn enthousiasme in een perfecte
bedrijfsvoering. Respect had ik al, daar is een stuk bewondering
bijgekomen.

Natuurlijk heb ik Jan ook nog even naar zijn favorieten gevraagd.
Favoriete vakantie
Favoriete wereldstad
Favoriete auto
Lekkerste gerecht
Favoriete drankje
Favoriete tv programma
Hobby
Mooiste plekje
Favoriete muziek
Mooiste gebouw(en)

- Canarische eilanden
- Moskou
- Mercedes
- Stamppot
- Biertje
- Films, boer zoekt vrouw
- Bowlen en fitness
- Lyts Ein 7
- Queen
- de Pastorieën

Hierbij wil ik Jan bedanken voor zijn bijdrage aan BIB.
PJH
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‘Binne der noch sûne minsken yn Nijtsjerk?’
Dit is in útspraak fan master Gjalt
Feersma Hoekstra dy’t fan 1952
oant 1956
yn Nijtsjerk oan
skoalle stie. Hy hie doe de
klassen 4 en 5 en wenne efkes
fierderop
oan
de
Langgrousterwei, op nûmer 31.
Dat wenhûs wie yn 1950 troch it
skoallebestjoer foar f 5000,oankocht foar de ‘twadde master’.
De ‘earste master’, it haad fan de
skoalle, wenne fansels fuort neist
de skoalle.
Master Feersma Hoekstra seach
fan syn wenhûs ôf út op de acht
gemeentewenten dy’t yn 1919 yn blokjes fan twa boud wiene bylâns de
Langgrousterwei, berikber fia twa opritten want dêr lei doe noch in
sleat foar. De foto by it artikel fan Douwe Kuiper lit ien fan sa’n blokje
fan twa huzen goed sjen.
Wiltsje Rozendal, fan 1942-1964 lid fan it skoallebestjoer, hat út de
mûle fan Feersma Hoekstra boppesteande útspraak optekene doe’t hy
op in moandeitejûn op de bestjoersgearkomste fan skoalle kaam en
dizze nije master noch net sa lang yn ús doarp wenne:
‘Binne der wol sûne minsken yn Nijtsjerk?’ ‘Hoe sa’, sei Rozendal, ‘hoe
bedoele jo dat?’ ‘No, doe’t ik fan ‘e moarn fan’t bêd ôfkaam en de
gerdinen iependie, seach ik oare kant de wei in man mei in stive foet it
paad delkommen (Dat moat Klaas Sijtsma west ha). Middeis rin ik nei
skoalle en sjoch ik in frou dêr ek weikommen, dy rûn mank oer beide
siden (Dat moat Bontsje de Vries west ha). Letter op de dei kaam dêr
noch immen wei en dy wie alhiel kreupel (Dat moat Pauzinga west ha).
Sneins yn tsjerke hearde ik immen oankommen fan bonk-stap-bonkstap, al wer immen mei in beheining (Dat moat Pieter Sakes Postma
west ha). Doe kaam der noch immen oan en dat gie mear fan klakstap-klak-stap (Dat moat Durk Torensma west ha, dy hie in houten
skonk). Hjir yn it skoallebestjoer sit ek immen mei in stive foet (Dat
moat Sieger Cuperus west ha). Doe’t ik nei it winkeltsje op de hoeke
De Lyts Ein-De Buorren om wat tabak soe, seach ik dat dy man in
bochel op de rêch hie (Dat wie Lieuwe Sijtsma, faaks better bekend as
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Lieuwe Koopmantsje). Begripe jo no wêrom’t ik my ôffreegje oft der
noch wol sûne minsken yn Nijtsjerk wenje?’

It wenhûs fan master Feersma Hoekstra, no Langgrousterwei 31. De
daam mei hikke sil ornearre wêze foar it lân dat efter it hûs wie. Tusken
beide skoallehuzen (rjochts op de foto) wie it doe noch leech, no wenje
de bruorren Wiep en Ruurd Torensma dêr.
Wiltsje Rozendal sil master Feersma Hoekstra fêst ferteld ha dat der
echt wol sûne minsken yn ús doarp wennen, mar dat master gelyk hie
mei syn opmerking dat der in protte beheinden yn Nijtsjerk wennen, sil
er ek tajaan moatten ha. Faaks hat er him ferteld dat er noch net
elkenien sjoen hie en dat syn rychje noch maklik oanfuld wurde koe
mei bygelyks Wiebe Kloostra dy’t yn in rolstoel siet (in aksje troch it
doarp fia de MIVON = Middenstand Vereniging OosterNijkerk hat noch
in nije rolstoel foar Kloostra opsmiten), frou Haaima en frou De Vries
(de frou fan Egbert de Vries, de slachter) dy’t beide in stive foet hiene
en gean sa mar troch. It wie fansels ek in tiid dat de medyske
wittenskip noch net sa fier wie dat er wat te dwaan wie oan sokke
krupsjes. No wurde baby’s mei in ôfwiking oan de heupen bygelyks
fuort yn in spreidbroekje set, kinne minsken mei minne heupen of
knibbels in nijenien krije.
Mar hoe kamen, yn in tiid sûnder WAO, alderhande útkearings, sosjale
wurkpleatsen, begelaat wenjen en gean samar troch dy’t yn ús tiid
beskikber binne, sokke minsken doe oan de kost? Der wiene somtiden
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lytse pensjoentsjes beskikber mar meastentiids moasten se har sels
rêde.
Sa hiene Sieger Cuperus en Lieuwe Sijtsma in winkel, wie Pauzinga
ierappelkeapman want sok wurk koed er noch dwaan, wurke Klaas
Sijtsma yn de grienfoarsjenning fan de gemeente. Durk Torensma
wurke by de boer en sa no en dan gie it houten fuotsje ôf en kroep er
by it ierdappelsykjen it hiele fjild ôf en as er op de oare ein kaam moast
ien fan de jonges dat fuotsje foar him ophelje en bûn er dat wer ûnder.
Hy wenne yn De Buorren foar bar De Donge oer, dêr stiene doe fan dy
lytse húskes. Pieter Sakes Postma wie in lyts gernierke en wenne oan
De Lytse Buorfinne, letter hat syn soan Sake dêr lange jierren allinnich
wenne. Koart en goed: elk moast mar sjen him te rêden mei syn
krupsje.
(optekene út de mûlen fan Ytsje Groenwold-Dijkstra en Wietse Dijkstra,
sels ek bewenners fan ien fan de reade húskes)
RT

____________________________________________

Met nog drie keer te gaan is het klaverjas seizoen bijna weer afgelopen.
De datums zijn 6 febr, 6 mrt en de slotavond is in verband met Goede
vrijdag op 27 mrt.
Op de maat klaverjas avond waren 102 deelnemers!! De top tien was
1
p kingma/a tjeerdsma
7790 pnt
2
h postma/f smit
7699 pnt
3
h gulmans/j v d land
7494 pnt
4
h Tanja/e weidenaar
7454 pnt
5
sj postma/m castelein
7314 pnt
6
j wijma/j v d vorst
7206 pnt
7
torensma/r torensma
7097 pnt
8
g zijlstra/h heeringa
6988 pnt
9
lj weidenaar/j bergmans
6945 pnt
10
w dijkstra/e rolf
6896 pnt
Jan b

Peet k

Pier b
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Ropta Boys

Hallo dorpsgenoten,
Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar! Dat het een sportief,
maar bovenal gezond en gelukkig nieuwjaar mag worden voor
iedereen!
Ik begin even met het vermelden van de bestuurswisseling binnen het
hoofdbestuur. Jan Age Wijma en Tineke Haaksma zijn uit het bestuur,
zij hebben plaats gemaakt voor Bas Dijkstra en Gerard Peter
Weidenaar. Jan Age is 9 jaar lang voorzitter geweest van Ropta Boys.
Wij zijn hem erg dankbaar voor al het werk wat hij heeft verzet in het
belang van onze club. Het zal voor ons, maar ook voor hem wennen
zijn! Nogmaals bedankt!
Tineke heeft haar periode van 3 jaar er ook opzitten. Ook zij heeft veel
werk verzet voor de club. Ze is bereid haar taak als contactpersoon
voor de kledinglijn te behouden en daar zijn wij als bestuur heel erg blij
mee! Tineke bedankt voor je inzet!
Dat betekent dus dat er een nieuwe voorzitter is en dat is voor dit
seizoen Theunis Linthof. Volgend jaar is het de bedoeling dat Bas
Dijkstra het voorzitterschap op zich zal nemen. Hieronder zien jullie hoe
het er binnen het bestuur nu uitziet:
Theunis Linthof (voorzitter)
Jantina Terpsta (penningmeester)
Anja Bandstra (secretaris)
Bram Weidenaar (wedstrijdsecretaris)
Jan Y. Braaksma
Douwe Jaap Meinsma
Bas Dijkstra
Gerard Peter Weidenaar
We zijn het seizoen begonnen in september 2014 met de volgende
teams:
MP’s, F1, F2, F3, E1, E2, E3, D1, D2 (7tal), C1, B1, B2, MD(7tal), 1e, 2e,
3e en een 45+ team. Na de winterstop worden de MD’s zelfs een 11tal.
Met zoveel jeugdteams zijn wij uiteraard heel erg blij!
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Zwaluwen Jeugdactie:
Op zaterdag 16 augustus kon de Zwaluwen Jeugd Actie, de grootste
goede doelen sportactie van Nederland, vol trots z’n 10 miljoenste
deelnemer verwelkomen. Niemand minder dan ons eigen lid Remco
Eelkema, was de gelukkige!!! Hij werd in de rust van de derby
Harkemase Boys- ONS Boso Sneek verrast met een compleet
trainingstenue van de KNVB en een bal met handtekeningen van de
spelers van Harkemase Boys.
Remco is al de derde generatie uit het gezin die meevoetbalt voor het
goede doel: omke Jan en Pake Yme gingen hem al voor: in 1965 was
pake Yme de eerste van het gezin die voor het goede doel voetbalde.
Alle drie spelen ze bij onze club Ropta Boys.
Trainer Dick Groen.
Ook erg blij zijn wij met de nieuwe trainer van het eerste elftal, Dick
Groen. Na de eerste helft van het seizoen is al gebleken dat de klik met
het eerste elftal en Dick Groen zeer duidelijk aanwezig is. Het bestuur
ziet dan ook een goede samenwerking met hem als trainer tegemoet.
Alle negen 2e jaars B-junioren slagen voor spelregelbewijs KNVB
In het kader van het nieuwe actieplan “Tegen geweld, voor
sportiviteit” heeft de KNVB m.i.v. dit nieuwe seizoen een aantal
maatregelen genomen. Eén van de maatregelen uit dat actieplan is het
invoeren van het spelregelbewijs. De KNVB ziet het spelregelbewijs als
een examen waarbij de junioren in jaren daarvoor al de spelregelkennis
hebben opgedaan. Alle tweedejaar B-junioren zijn verplicht om dit
spelregelbewijs vóór het eind van dit jaar te halen anders mogen ze
geen wedstrijden meer voetballen.
Voor onze club waren er negen spelers die dit bewijs moesten halen en
binnen een paar weken hebben de volgende spelers dit gehaald: Rielof
Jan Allema, Jacob Douma, Dirk Jan ter Harkel, Ate Piet Hoekstra,
Wiebe Meinema, Anke Mollema, Pieter Sikkema, Jelle Solle en Wiard
Witteveen. Super gedaan jongens en Anke! Hierbij opgemerkt dat Anke
alle jongens verslagen heeft en als eerste voor het spelregelbewijs
slaagde. Er kon eerst geoefend worden en daarna kon de eindtoets
gemaakt worden.
Een ieder die meent dat hij alle regels wel weet kan oefenen op www.
voetbalmasterz.nl, er zitten vast een paar verrassende vragen bij.
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Ropta Boys 45+ pakt met ferve de titel!
Het allereerste kampioenschap voor ons 45+ team is een feit!
Vrijdagavond 24 oktober wist RB 45+ al hun wedstrijden te winnen,
zelfs geen enkel tegendoelpunt voor vaste keeper Marten Kooistra!
Door deze drie overwinningen wist Ropta Boys 45+ uiteindelijk van de
12 gespeelde wedstrijden er 9 te winnen, 2 gelijk te spelen en 1 te
verliezen. Een prestatie waar de “aldsjes” fan Ropta Boys trots op
mogen zijn. Alle spelers nogmaals van harte gefeliciteerd!
Op donderdagavond 27 november is de kantine behoorlijk vol. De
jaarlijkse ledenvergadering was drukbezet en daar zijn wij als bestuur
erg mee ingenomen. Veel interesse dus voor het reilen en zeilen van de
club. Het werd een goede vergadering.
Op 13 december 2014 kwam het droevige bericht dat Sjoeke
Braaksma-Bloem is overleden. Vrouw van eerste elftal speler Jan
Braaksma. Zij mocht maar 29 jaar worden. Dit kwam hard aan bij velen
van onze club. Hierdoor ging het snerttoernooi van 20 december niet
door.
Crossloop
Zaterdag 3 januari was weer een enorm leuke dag voor onze club. De
19e crossloop stond op het programma. ’s Ochtends stonden er maar
liefst 54 deelnemers klaar om mee te doen. De C’s mochten als eerste
starten, daarna de D’s, de E’s en als laatste de Fjes en mini pupillen.
Vol spanning wachten ze tot ze het sein kregen om te vertrekken. En
wat werd er gelopen!
Bij de finish stonden familie en vrienden hun op te wachten. De een nog
roder dan de ander, kwamen ze een voor een weer binnen. En wat
kunnen ze allemaal trots zijn op zichzelf! Geweldig hoor! Ze hebben hun
medaille en drinken en chips dan ook meer dan verdiend. Voor degene
die een prijs hadden was er ook nog een beker! Helemaal onderaan zie
je alle uitslagen van alle deelnemers!
’s Middags was het tijd voor de “wat groteren”. Als eerste vertrokken de
28 wandelaars. Zij konden genieten van een heerlijke 12 km lange
wandeling. Net buiten Niawier kwamen ze de hardlopers tegemoet. Dit
waren maar liefst 52 deelnemers. Zij vertrokken om 14.30 uur voor een
tocht van 7,4 km, met de mogelijkheid om een iets kortere route te
nemen. De route was exact dezelfde dan vorig jaar! Ze begonnen hun
tocht met de wind tegen, maar ja dan ben je nog vrij fit. Net voor
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Dit zijn de meisjes D! Bijna het gehele team deed mee aan de cross!
Geweldig!
Niawier, daar waar ze opgepept werden door de wandelaars, kregen ze
de wind mee. Maar ja, dan begin je de benen al behoorlijk te voelen.
Het laatste stuk, op het hobbelende “grientereedsje” moet er op
karakter worden gelopen en zal blijken wie de langste adem heeft.
Na 29 minuten en 35 seconden kwam Jimke Haaksma als eerste weer
terug op sportpark de Fiver en mag zich terecht winnaar noemen van
de 19e crossloop. Hij wist zijn tijd met meer dan 4 minuten te
verbeteren. Ook Jacob Eelkema liep maar liefst 2 minuten sneller dan
vorig jaar, en werd daarom ook dit jaar weer verdiend tweede! De 3de
plaats ging naar Birhanu Rispens in een tijd van 32:12. Heel erg goed
gedaan! De winnaar van vorig jaar, Rudi Torensma, wist met een tijd
van 33:52 de 4de tijd neer te zetten in het algemeen klassement!
Onderaan het complete overzicht met tijden!
Een geweldige prestatie, prijs of geen prijs. Om mee te doen aan de
cross is voor velen toch wel spannend. Je wilt toch wel mee doen met
de rest, maar je wilt ook niet te snel starten, hoe bouw je dit op? Voor
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de jeugd is het spannend, maar ook voor de volwassenen! Prachtig dat
er dan toch 52 deelnemers zijn!
Maar ja, om zoiets te kunnen organiseren, gaat er toch heel wat aan
vooraf! Prijzen moeten worden besteld, een route wordt bedacht, om
over te steken heb je mensen nodig die het verkeer regelen. Wie wijst je
de juiste weg? De tijden moeten worden bijgehouden, wie heeft een
prijs, want er zijn zoveel categorien! Er staan weer mensen achter de
bar, er bakken weer mensen vis, er worden foto’s genomen! En ik zal
vast nog veel dingen zijn vergeten! Al deze mensen hebben zich er
belangeloos voor ingezet om er een topdag van te maken! Het zijn
allemaal mensen met een hart voor onze club! Ontzettend bedankt!
Speciale dank toch aan de organisatoren van de crossloop:
Bas Dijkstra, Klaas Brouwer, Gert van der Meulen en Lolke Bergema.
Grote klasse! Om 16.30 uur reikte Bas aan de volgende personen de
prijzen uit:
Dames:
1.Femke Elzinga
2.Esther Turkstra
3.Sippie Lodder
Buitencategorie Dames:
1.Sietske Kingma
Buitencategorie Heren:
1.Jacob Eelkema
45+ elftal:
1.Wiebe Turkstra
2.Arnold Nutma
3.Wiebe Dijkstra
Derde elftal:
1.Jan Ernst Meinsma

2.Theun Bouius
3.Sjaak van der Vorst
Tweede elftal:
1.Andries Weidenaar
2.Jan Y. Braaksma
3.Theunis Talstra
Eerste elftal:
1.Jimke Haaksma
2.Birhanu Rispens
3.Rudi Torensma
B-junioren:
1.Jacob Torensma
2.Douwe de Vries
3.Jan Teitsma

Daarna was het tijd voor de nieuwjaarstoespraak van de voorzitter
Theunis Linthof. Hij begon met het bedanken van de vele vrijwilligers
die het mogelijk gemaakt hebben om deze dag te organiseren. Hij
spreekt de beste wensen uit voor alle aanwezigen!
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Hij blikt terug op het vorig jaar. Er waren voor de club vele mooie
momenten. Sportief gezien gaat het goed met de club, al hebben we
dan geen promotiewedstrijden gespeeld!
Er is een copa-ropta georganiseerd door leden van de club, die Ropta
Boys op een goede manier op de kaart heeft gezet. De jeugdleden
blijven maar komen, waardoor we op een ledenaantal van 250 zitten!
Geweldig!
Als je op een zaterdag op het sportveld komt, is het altijd actie! Het is
een heel gepuzzel om alle teams in te delen op onze velden. Het
bestuur is bezig om mogelijkheden te zoeken voor meer speelruimte!
De klik van het eerste elftal en het bestuur met trainer Dick Groen is het
benoemen ook waard! We zijn enorm blij dat hij ook dit seizoen met
Ropta Boys verder wil! Voor het eerst ook een 45+ team opgestart,
helemaal geweldig!
Naast alle mooie momenten weet Ropta Boys ook wat verdriet is. Dat
gezondheid niet te koop is en dus niet vanzelfsprekend is! Probeer dus
te genieten van alle dingen, hoe klein ze soms ook zijn.
Het jaar 2015 zal zonder Jan Age Wijma, als voorzitter, zijn. Het zal
wennen zijn, voor de club als voor hemzelf. Nogmaals wordt hij bedankt
voor zijn bijdrage voor de club. Geweldig!
De vooruitblik op 2015 is positief. Er wordt meegedaan aan de poeiszactie.We zoeken uit of er mogelijkheden zijn voor een groot kunstveld
en we maken ons uiteraard op voor ons 50-jarig jubileum! Kortom, we
gaan vol goede moed verder in 2015. Als laatste nogmaals onze grote
dank aan alle sponsoren, donateurs, club van 50, leiders/trainers,
vrijwilligers in wat voor vorm dan ook.
Tot slot spreekt Theunis namens het bestuur uit dat we hopen op een
sportief seizoen, zowel in de wedstrijden als tegenover elkaar. Laat ons
als club uitstralen dat we sportiviteit hoog in het vaandel hebben staan!
Dan is er nog tijd om onder het genot van een drankje en een hapje na
te praten over van alles en nog wat.
De winterstop is bijna weer ten einde en dus binnenkort weer volop
actie op ons sportveld!
We hopen op wederom een geweldig sportief seizoen.
Een hartelijke groet van Anja Bandstra.
45

Gymvereniging SSS

Het
is
inmiddels
alweer
winter.
Sinterklaas is langs geweest, met voor
een ieder een presentje in de schoen en
ook de leidsters zijn niet overgeslagen. Leidsters ja, want Esther heeft
sinds enkele weken hulp gekregen van haar buurmeisje. Dat kwam
goed van pas tijdens de open middag die gehouden werd op 26
november j.l. Elk kind die op gym zit, had nl. een briefje mee gekregen
waarop stond dat ze op die datum een vriendje/vriendinnetje,
neefje/nichtje of iemand die ze kenden mee mochten nemen naar de
gymles. Dit bleek een groot succes, maar liefst 17 extra kinderen
konden er verwelkomd worden. Mede hierdoor hebben we er al een
aantal nieuwe leden erbij.
Ondertussen heeft er ook een bestuurswisseling plaats gevonden in
oktober. Janny Kuipers heeft de plaats ingenomen van Tjitske de Groot.
Via deze weg willen we Tjitske nogmaals bedanken voor haar inzet de
afgelopen periode.
Zoals jullie waarschijnlijk allemaal wel weten, was de vereniging sinds
2012 in het bezit van dansspiegels. Aangezien kort nadat deze klaar
waren, de streetdance gestopt is, waren deze overbodig geworden.
Gelukkig hebben we ze kunnen verkopen aan een groep dansers uit
Barendrecht.
Hieronder nog even de tijden van de lessen;
* groep 1 & 2 van half twee tot half drie
* groep 3 & 4 van half drie tot half vier
* groep 5 & 6 van half vier tot half vijf
Verder is er op donderdagavond nog de Body Move ( BOM ) van kwart
voor acht tot half negen. Hier kunnen nog wel wat mensen bij, dus bij
dezen; wie zin heeft is van harte welkom!
Namens het bestuur:
Natasja Wagenaar voorzitster
Janny Kuipers
secretaresse
Ageeth Groenwold penningmeester
Maaike Miedema
bestuurslid
Froukje Wiersma
bestuurslid
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De Ysferiening

FlevOnIce
Zaterdag 24 januari 2015 was het dan eindelijk zo ver. Het jaarlijkse
schaatsuitje met het hele dorp. Dit keer gingen we niet naar Kardinge in
Groningen, maar heeft de ijsvereniging gekozen voor FlevOnIce in
Biddinghuizen. Een 400 meter en 3-kilometer lange kunstijsbaan in de
natuur die geschikt is voor schaatsers van elk niveau. Vanwege de
sneeuw op de weg, bleven er helaas zo'n 18 personen thuis. Met de
overgebleven 59 dorpsgenoten en aanhang vertrokken we 's ochtends
om 10 uur in een optocht naar de provincie Flevoland. De wegen waren
gelukkig goed begaanbaar, zodat we om 12:15 uur arriveerden bij
FlevOnIce. Allemaal snel de schaatsen ondergebonden, zodat we een
paar kilometer op kunstijs konden schaatsen met het zonnetje erbij.

Na een aantal kilometers in de benen te hebben, was het voor de
meesten tijd voor een hapje en een drankje. Ook was er voor de
kinderen een grote glijbaan en konden ze klimmen en klauteren in de
speeltuin met grote trampolines. Na de nodige versnaperingen kon
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iedereen zelf kiezen om nog een aantal kilometers te schaatsen of weer
richting Oosternijkerk te gaan. Kortom een zeer geslaagde dag!

Voor meer informatie: www.flevonice.nl
Janita van der Ploeg

Te huur
__________________________________________
In Oosternijkerk, aan de rand van het dorp, een leuk vier persoons
huisje te huur voor vakantie of per nacht. Woning heeft o.a. een
verlengde bedstee voor twee personen, een huiskamer met een grote
opbergkast, een zolderkamer met twee eenpers. bedden, een ruime
hang en legkast etc. Alles is in het huisje aanwezig van theelepel tot
wasmachine.
Nabij het Lauwersmeer, volop gelegenheid voorwatersport, fietsrecreatie, een dagje Schiermonnikoog / Ameland of gewoon lui in de
zon in een grote tuin.
Voor inlichtingen kunt u bellen naar A. Stolk tel.nummer 0519-242104
Of mailen naar: vakantiehuisje20@gmail.com
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_____________________________________________

Maandag 6 oktober j.l. Is de competitie weer begonnen. Drie leden
hebben bedankt en er zijn drie nieuwe leden bijgekomen. Dus
evenwicht blijft, zoals het was. Zoals gewoonlijk spelen we in de
competitie in twee klassen, t.w. een A en B klasse. Ook spelen we ieder
seizoen tegen de buurtdorpen NES en Paesens-Moddergat.
Maandag 10 Nov. hebben we thuis gespeeld tegen Nes, uitslag 4-10
verloren. Woensdag 3 December speelden we uit tegen PaesensModdergat, uitslag 8-6 verloren, De returns zijn in Januari en Februari.
Competitie:
Na de eerste helft van de competie gespeeld te hebben, zijn de
uitslagen tot dus ver:
A-klasse, 1e Kees Hofman 14 Punten, 2e Foppe Heeringa en 3 e Ibo
Heeringa, beiden 12 punten.
Hoogste Serie tot nu toe voor Henk met 24 caramboles, Kortste Partij
voor 3 man t.w. Foppe, Bote en Kees met ieder 16 beurten.
B-klasse, 1e Germ Durk de Vries, 2 e Tsjalling Sloot beiden 12 Punten
3e Klaas Groen 10 punten. Hoogste Serie voor Piet 10 Caramboles,
Kortste Partij voor Anne met 8 beurten.
Maandag 22 December hadden we leuke wedstrijden met vleesprijzen
georganiseerd. We speelden wedstrijden per pool van 4 -5 spelers en
met 4 ballen, waarmee je punten kon scoren. Het was een gezellige
avond en voor herhaling zeker vatbaar.
Hierbij de uitslagen en prijzen:
A klasse
B klasse:
1e Foppe Heeringa,
1e Piet vd Ploeg,
2e Bote Cuperus,
2e Klaas Groen,
3e Henk Heeringa,
3e Albert Coster,
4e Ibo Heeringa
4e Fokke vd Weij
Namens het bestuur, L.B. B.C. T.S.
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Yn de Doarpsskille fan novimber moasten jimme de sinterklaaspuzel
meitsje. De oplossing is: De sint gaat digitaal
Dan volget no de puzel fan Jannie Meijer, dy't 25 jier ferlyn yn de
Doarpsskille stie.
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Reklame
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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.----------------------------- J. Kuipers ----------------------- 241938
Iisferiening----------------------- H. Zijlstra------------------------ 241313
Jeugdhonk ’t Terpke----------- E. Weidenaar-------------06-20721057
Doarpsklaverjassen------------ J. Bergmans-------------------- 241754
Klaverjasclub ‘Nocht en Wille’-G. Cuperus-------------------- 241686
Keatsfer. ‘De Trije Doarpen-- Yme Braaksma (Niawier)---- 241611
‘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)
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AGENDA

Februari
6
Doarpsklaverjassen in de Terp
7
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein
14
UDI: solistenconcours en federatiefestival
11
Oars Aktyf, gezellige middag in de Terp. Film en Bingo
18
Herh.cursus AED bedienen in de Terp
21
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein
23-27 Voorjaarsvakantie basisschool
Maart
5
6
7
11
13
13
19
21
27
28

Redaksjegearkomste de Skille, inleveren kopij voor Skille
Doarpsklaverjassen in de Terp
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein
Bingo groep 5 t/m 8 knutselclub
Plaatsjesbingo groep 1 en 2 knutselclub
Bingo groep 3 en 4 knutselclub
Jaarlijkse ledenvergadering Dorpsbelang
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein
Slotavond doarpsklaverjassen in de Terp
Doarpsskille 170 verschijnt.

April
1
3
3
5,6
4
8
10
18
27

Paaseierenverven op school
Paaseieren zoeken groep 1 t/m 8 knutselclub
Goede Vrijdag
Pasen
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein
Lenteknutsel groep 4 t/m 8 knutselclub
Lenteknutsel groep 1-3 knutselclub
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein
Koningsdagactiviteiten
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