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Fan ‘e redaksje
Helaas, het zit er weer op… Mijn stage is
afgelopen. Dat betekend dat ik geen
stukjes meer ga schrijven voor de
Doarpsskille! Mijn stagetijd vond ik erg
leuk en leerzaam, stukjes schrijven is toch
wel iets wat ik leuk vind om te doen. Ik
heb tijdens mijn stagetijd ook wel een
aantal dingen geleerd die handig zijn voor
‘’later’’.
Ook mocht ik een aantal
vergaderingen bijwonen, dat was gezellig!
-->
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Ik wil iedereen van de redactie bedanken en in het speciaal Dieta, van
wie ik bevestiging kreeg dat ik stage mocht lopen bij de Doarpsskille.
Hopelijk hebben jullie genoten van mijn stukjes! Het allerlaatste stukje
wat ik voor deze Doarpsskille heb geschreven is een interview met mijn
oude ‘’buurmeisje’’ Nienke Torensma, met wie ik praat over haar
opleiding. Omdat ik schrijven mooi werk vind, zal dit vast niet het
laatste zijn dat jullie van me zullen horen. Maar voor nu: tot ziens!
Anke Jensma
____________________________________

Wy kin fansels net sûnder stipe fan ús sponsors, tige tank allegearre!
Buertferienings:
Doktersfiif (2015)
Griene Wei (2014)
Mounewei (2015)
Ferienings:
UDI
Lêzers om útens (2015):
F. Tilkema, Elburg
R. Linthof, Drachten
G. Groen,
R. Bierma, Marknesse
J. Torensma, Waddinxveen
J.H. Kingma, Minnertsgea
J.M. Kingma, Grijpskerk
IJ. Hiemstra, Dokkum
S.S. Dijkstra, Nes
M.H. van de Graaf, Poortugaal
T. Dijkstra, Triemen
J. Weidenaar, Dokkum
S. Wijbenga, Marrum
M. Hiemstra, Wierum

A.J. Sonnema, Hurdegaryp
J. Zijlstra, Mitselwier
R. Weidenaar, Bûtenpost
J. Terpstra-Sikkema, Dokkum
F. de Groot, Paesens
S. Sikkema, Kollumersweach
E. de Vries, Mitselwier
S. Elzinga, Ternaard
S. van der Veen, Feanwalden
J.H. Hoekstra, Grevenbroich
(Dútslân)
M. Mulder-Dekker, Mantgum
A.C. Bouwman, Nes
A. Kingma, Dokkum
G. Kingma, Hantumerútbuorren
R. Bosgra, Easterwâld
W. Postmus, Stiensgea
F. Westra-Sikkema, Emmeloord
G. Sikkema-Veenstra, Dokkum
J. van der Veen-de Vries,
Ternaard
Tresoar, Ljouwert
TSG
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Us jier is goed begûn. Op 14 febrewaris wie it tiid foar it jierlikse
Solistenkonkoers en Federaasjefestifal yn Anjum. Om 10 oere stie de
earste solist klear om fan har heare te litten. Yn totaal dienen der 37
dielnimmers mei oan it Solistenconcours, wêrby UDI fertsjinwurdige
waard troch 8 solisten en 1 duo. Ik kin jim fertelle, UDI hat mar wer fan
sich heare litten. Alle fertsjinwurdigers fan UDI giene mei in bak punten
wer nei hûs, super. Mariëlle Kuiper mocht mei 53 punten sels de
wikselbeker fan de junioren mei nei hûs nimme. Dat wie al in earste
reden om jûns in feestje te fieren, mar earst moasten wy sels noch
oan’e bak. Om ketier oer seizen waart der lotte, wy moasten as twadde
spylje. Fluch de krease klean oan en ynblâze. Troch ús Krystkonsert
hiene wy dit jier net in soad tiid om de stikken der echt goed yn te krijen,
mar wy hawwe ús bêst dien der wat moais fan te meitsjen. Wy spielen
it ‘koraal’ Psaltrada. Jim sille jim fêst ôffreegje wêrom ‘koraal’ tusken
heaken stiet. Oan it ein fan de jûn, sa rûn de útslach, fertelde ien fan de
sjueryleden dat ús koraal net echt in koraal wie. Hjir wienen wy it net
hielendal mei iens, mar de sjuery beslist. As grut wurk hawwe wy
Chorale Variations fan Jan de Haan spiele. As útsmiter spilen wy The
Mayors Blues. In geweldich stik wêr foar in oantal leden in solo yn siet.
Mei in steant applaus fan it publyk koene wy mei in goed gefoel de seal
útrinne. Mar, sa at Marjanne hiel moai sei, it moaiste stikje Anjum leit yn
Nytsjerk. Nei ôfrin fan it festival stutsen wy mei it hiele spul nei it
doarpshûs yn Nytjerk. Hjir hawwe wy ús noch aardich fernúvere oer de
sjueryferslagen, genoaten fan in hapke, in drankje en in soad
geselligens, Dat it wie samar let. In wike letter wie it tiid foar de
Algemene ledengearkomste. Jantine Kuiper hat dizze jûn ôfskied naam
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fan it bestjoer. Nei 6 jier (!) yn it bestjoer sitten te hawwen, wie it wol
moai west. Ek op dizze wize wolle wy Jantine tankje foar al har ynset
fan de ôfrûne 6 jier. Anne de Jong hat no in plakje krige yn it bestjoer.
Op dizze gearkomste hawwe wy werom sjoen op it ôfrûne jier. We
hawwe in geweldich jier hân mei syn allen, op nei noch sa'n geweldich
jier!
Ald papier
Wy hawwe noch in lyts fersyk as it giet om it âld papier. Wy binne wiis
dat wy om’e wike jo papier yn ûnfangst nimme kinne en dat wolle wy
graach sa hâlde. Hjir moatte wy wol mei elkoar foar soargje. Jo hawwe
de mooglikheid om troch de wike jo papier te bringen, want de container
is altiid los. At jo hjir gebrûk fan meitsje, soene jo it papier dan wol yn de
container sette wolle en der net efter, neist of foar? Wy stean der
nammentlik op de wyn. As it papier neist de kontainer stiet, waait it alle
kanten op. Soene jo der ek om tinke wolle om net oer it gers te riden?
Alfêst tige tank.
Rinskje
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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 de wijkouderling.
Een dankbare taak binnen de PKN gemeente Oosternijkerk is die van
wijkouderling. Verschillende onderdelen horen bij deze taak.
Allereerst draai je mee in kerkdiensten en kerkenraadsvergaderingen
volgens een rooster. Zo nu en dan ben je tijdens de kerkdienst,
ouderling van dienst.
Elke wijkouderling is verantwoordelijk voor een stukje Oosternijkerk, en
eventueel ouderen die buiten ons dorp in verzorgingshuizen wonen, en
nog bij de PKN Oosternijkerk zijn aangesloten.
Binnen deze wijk vervul je een aantal taken. Een wijkouderling houdt
zich vooral bezig met het pastoraat. De reden hiervoor kunnen velerlei
zijn. Bij ziekte, geboorte, verjaardagen van ouderen, nieuw binnen
gekomen buurtbewoners binnen de wijk enz. komen wij langs.
In je wijk ben je ook vaak verantwoordelijk voor brengen en halen van
informatie over bepaalde zaken die te maken hebben met de kerk.
Bij geboorte zoek je de ouders op, en nodig je ze uit voor een gesprek
samen met de predikant. Bij ziekte stuur je een kaart en breng je ook
een bezoekje. Ouderen vanaf 80 jaar zoek je op wanneer ze jarig zijn
geweest. Elk jaar rond november worden er groot huisbezoeken
georganiseerd. Ook is er de mogelijkheid voor individueel huisbezoek.
De wijkouderlingen bereiden in kleine en grote kring de thema avond
voor en voeren dit in tweetallen in de huiskring uit. Heel dicht bij
mensen staan die om welke reden dan ook hulp nodig hebben. Niet
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altijd makkelijk voor beide partijen, maar toch wel heel belangrijk voor
het pastoraat.
Wanneer er iemand in je wijk komt te overlijden, ben je samen met de
predikant degene die de familie een bezoek brengt. Tijdens de dienst
ben je dan ouderling van dienst.
Wat nieuw is binnen de PKN Oosternijkerk zijn twee symbolen: De
parels in het hart en de stenen in de hand van God.
Voor de nieuw geboren kinderen binnen ons dorp zijn dit de parels in
het hart. Elk stel ouders wordt na de geboorte gevraagd of ze ook willen
dat hun kind genoemd wordt binnen de gemeente. De doopnaam wordt
voorgelezen, en een parel bevestigd in het hart.
Voor de overledene liggen naast het hart de opengevouwen handen
van God. In deze handen worden een platte kiezelsteen met opdruk
gelegd. De familie wordt gevraagd of zij hier toestemming voor geven.
Deze stenen worden net als de parels de laatste zondag van het
kerkelijk jaar overhandigd aan de families.
C. Post-Walda

_____________________________________________

Op donderdag 19 maart jl. is de jaarlijkse ledenvergadering van het
dorpsbelang gehouden. Het verslag hiervan zullen wij in de volgende
skille zetten. Op de ledenvergadering hebben we o.a. het thema en de
datum voor het dorpsfeest van 2016 bekend gemaakt.
Het dorpsfeest zullen we houden in het laatste weekend van juni van 23
t/m 26 juni 2016. Er zijn al mensen die met plannen voor het feest
rondlopen en we krijgen zo nu en dan wel eens te horen dat een thema
leuk is, maar dat een vrij thema ook wel weer eens op prijs gesteld zou
worden.
We hebben daarom voor volgend jaar het volgende bedacht
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De titel of het thema van het dorpsfeest wordt:

Doe eens gek!
besjocht it ris fan de oare kant
Naar onze mening een heel vrij thema, waar je alle kanten mee uit kunt
en waarin je veel creativiteit in kwijt kunt.
Activiteiten voor 2015
1 april
Paaseieren verven, eieren worden in etalage van Piet de
Boer uitgestald.
27 april
Koningsdag, flyer met activiteiten zie elders in Skille
4 mei
Dodenherdenkingsdienst St Ceciliakerk, 19.15 uur
5 mei
9.30 uur Drumband door de Buorren
10.30 uur Koffiedrinken en een elf-uurtje in de Terp
Brassband UDI geeft hierbij een koffieconcert
19-22 mei
Avond vierdaagse, inschrijven op dinsdag vanaf 18.00
uur. Start dagelijks tussen 18.15-18.45 uur vanuit
Dorpshuis. Inleg € 3,00 ( inleg bij 1 avond = € 2,00)
10, 12 juni
Buurtenvolleybal toernooi, uitnodiging en opgave via de
voorzitters van de buurtverenigingen.
Dieta Holwerda

Jaarverslag 2014 – Dorpsbelang Oosternijkerk
Activiteiten:
Paaseiveren verven op de basisschool
Kleintje dorpsfeest
Koningsdag
Avondvierdaagse
Ouderenmiddag in het dorpshuis
Medewerking verleend aan de actie Kersboom inleveren van de
Gemeente Dongeradeel
Groencommissie:
De groencommissie heeft het afgelopen jaar (samen met DB)
verschillende keren contact gehad met Staatbosbeheer m.b.t. tot het
onderhoud van de bossen. Er is met alle dorpen afgesproken dat
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voortaan een begroting vanuit het dorp wordt aangeleverd voor de
onkosten van het snoeien. Deze begroting zal dan verrekend worden
met de opbrengst van het hout.
Bordjes met historische afbeeldingen:
Het project is afgerond maar omdat er nog materiaal over is is de
mogelijkheid besproken voor het plaatsen van nog 3 bordjes.
Werkgroep Zorg en Wonen:
Naar aanleiding van alle veranderingen in de zorg is er een werkgroep
opgericht o.l.v. Reina Hes, onze Mienskipswurker. In deze werkgroep
hebben o.a. ook Annie Bremer en Fokke Meinsma zitting. De
werkgroep houdt zich bezig met mogelijkheden op het gebied van Zorg
en Wonen in de toekomst in Oosternijkerk.
Wonen:
N.a.v van de brief aan de bewoners van 38 van de 50 huurwoningen in
Oosternijkerk heeft DB een overleg met Thús Wonen gehad. In deze
brief kondigt TW de sloopplannen aan van 38 woningen. Dit zou
betekenen er in Oosternijkerk slechts 12 huurwoningen zouden blijven
bestaan. De laatste stand van zaken is dat deze cijfers waarschijnlijk
zullen worden bijgesteld maar de onderhandeling zijn nog niet afgerond.
EnergieCooperatie ECOdon:
Geert Bril is samen met Fokke van der Weij langs geweest bij het
Dorpsbelang om de plannen m.b.t. ECOdon nogmaals toe te lichten.
Omdat DB positief tegenover deze ontwikkeling staat is er door
ECOdon in september een voorlichtingsavond georganiseerd in De
Terp.
Vernieuwing schoolplein en het terrein rond het dorpshuis:
In overleg met school en met André Beeksma zijn de mogelijkheden
besproken m.b.t. het vernieuwen van het schoolplein en het terrein rond
het dorpshuis. Voor het schoolplein is inmiddels bekend dat er een
subsidiegeld beschikbaar is voor vernieuwing.
Clusterdorpen:
Er is 4 x overleg geweest met de clusterdorpen.
Aukje Sikkema
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Nieuws uit Dorpshuis de Terp
De lente is ingezet, de dagen worden weer langer en ook dorpshuis de
Terp is klaar voor dit nieuwe seizoen! Er staan weer leuke activiteiten
op stapel, hierover later meer.
Terugblik
Eerst een terugblik op de afgelopen maand. Op 6
maart werd er een succesvolle bingo avond
georganiseerd. Alle leeftijden waren er, van 10 jaar
tot 70 jaar. Er waren veel leuke prijzen te winnen
waar rekening was gehouden met alle leeftijden. En
natuurlijk was het ook hier liedje zingen voor valse
bingo. Gelukkig voor de bingospelers was er deze avond geen valse
bingo en dus geen ontdekking van een nieuwe voice of Oosternijkerk. In
het najaar zal er weer een bingo avond georganiseerd worden voor jong
en oud, deze datum zal dan in onze jaaragenda te zien zijn
hopelijk kunnen we jullie allen dan weer verwelkomen.
14 maart was het darttoernooi, er was een grote opkomst.
Ze zijn tot in de late uurtjes doorgegaan aangezien er
zoveel toernooien moesten worden gespeeld. Een avond
vol gezelligheid.
Komende activiteiten
Bij het verschijnen van deze Skille is inmiddels het lentematinee op 21
maart al geweest, hierover in de volgende editie een verslag.
Als bestuur zijn wij bezig gegaan om een jaaragenda te maken.
Hierdoor zal iedereen op tijdig weten welke activiteiten georganiseerd
worden in Dorpshuis de Terp, en op welke datum deze plaats zullen
vinden. Wij hopen dat we hierdoor volle zalen zullen trekken met onze
georganiseerde activiteiten.
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Jaaragenda activiteiten
 24 april Vrijwilligersavond (meer info richting de vrijwilligers
volgt)
 27 april Koningsdag (meer info volgt)
 6 juni 11 Dorpshuizenfietstocht (meer info volgt)
 15 augustus Dorpsbarbecue + ei gooien (meer info volgt)
 9 oktober Playbackshow (meer info volgt)
 13 november Ladiesnight!! (meer info volgt)
 27 november Wijnproeverij (meer info volgt)
 12 december Winterfair (meer info volgt)
!!Belangrijke data!!
Op vrijdag 10 april is dorpshuis de Terp gesloten.
Het dorpshuis de Terp is tijdens de vakantieperiode gesloten vanaf
18-07-15 t/m 08-08-15
Let op! Bent u nog geen vrijwilliger maar lijkt het u leuk om bijvoorbeeld
zo nu en dan een bardienst te draaien? Op een doordeweekse avond of
in het weekend. Geef u dan op als vrijwilliger bij één van onderstaande
bestuursleden of stuur een mail naar dorpshuisdeterp@hotmail.com
Mocht u vragen, opmerkingen of leuke ideeën hebben dan horen wij
deze
graag,
u
kunt
ons
bereiken
via
de
email
dorpshuisdeterp@hotmail.com of benader één van onderstaande
bestuursleden.
André Beeksma (Voorzitter)
Peet Kuiper
Louise van Ekelenburg (Secretaresse)
Mark Boersma
Teade Anne Holwerda
Geke Braaksma (Penningmeester)
Paulien Jagersma
Voor de allerlaatste nieuwtjes, aankondigingen, foto’s en meer zijn wij
ook te volgen op Facebook, wij begrijpen heel goed dat niet iedereen op
de hoogte is met de moderne technologieën dus blijven we natuurlijk
ook gewoon doorgaan met het verspreiden van huis aan huis berichten.
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Tot de volgende Skille, Paulien Jagersma
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Peuterspeelzaal de Bernejister is gevestigd in de basisschool de Foeke
Sjoerds Skoalle. 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, 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.
De afgelopen periode zijn de peuters bezig geweest met het thema
vriendjes en de laatste weken met winkel. Vele knutselwerkjes werden
er weer gemaakt. Winkelkarretjes werden vol boodschappen geplakt en
er werd een mooie taart gemaakt.
Ook zijn ze naar de jaarlijkse voorleesochtend in de bibliotheek
geweest, waar het boek “Boer Boris” werd verteld en uitgebeeld. De
kinderen gingen door de bibliotheek speuren en konden een leuke
kleurplaat kleuren.
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En toen was het feest!! Op 5 februari heeft “De Bernejister” het
certificaat “Pjutteboartersplak foar meartalige ûntwikkeling” verdiend!!
De leidsters werden deze ochtend beoordeeld. De bevindingen waren
goed en conclusie was dat we het certificaat ontvangen. Hier zal nog
een feestje van worden gehouden, dit zal dan de volgende keer worden
vermeld!!
Juf Afke heeft ook een mobiel nummer gekregen. Zij is hiermee even
voor de school begint tot net na 11u te bereiken op het volgende
nummer; 06- 29 52 54 78.
Kijk ook eens voor verslagen en foto's van de peuters op de website
van
de
Bernejister.
www.foekesjoerds-pcbodongeradeel.nl
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met juf Afke Jongeling 0519241918 of 06-29 52 54 78
Tijden jongste
Maandag
Woensdag

peuters:
8.30-11.00
8.30-11.00

Tijden oudste peuters:
Dinsdag
8.30-11.00
Donderdag
8.30-11.00

Wie eens eens een kijkje wil komen nemen bij de Bernejister is van
harte welkom!!!
Griettina Jongeling - Dijkstra
13
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In foto út it argyf - 36

Een dagje Schiphol met de Gereformeerde Jeugdverenigingen, 1938.
Zo’n dagje uit was destijds een heel gebeuren, een hoogtijdag! Zo vaak
kwam men niet van huis, wie had er immers een auto? De bussen van
plaatselijk transportondernemer Firma E. Weidenaar zorgden meestal
voor het vervoer. Eelze Weidenaar staat zelf dus ook op de foto, met zijn
karakteristieke (op veel foto’s van Oosternijkerker-verenigingen-op-stap
voorkomende) pet met een speldje. Naar Schiphol was helemaal
bijzonder want zelf vliegen zoals nu heel gewoon is, was er al helemaal
niet bij. Een vliegveld bekijken met stijgende en landende vliegtuigen
was al heel wat en natuurlijk even op de foto voor zo’n prachtig oud
Fokker vliegtuig.
Bij veel personen op de foto zijn de ouders tussen haakjes gezet, dit om
verwarring te voorkomen. Er zijn een paar personen met een
vraagteken: kan iemand die namen aanvullen?
Onderste rij vlnr:
Jaap van Driesum, Yme Eelkema, Minne Poutsma (van Tiete’
Hendrikje), Siem de Vries (van Jelle de Vries), Daniël Cuperus, Tjalling
Jongeling, Jaap Holwerda (van Minne’ Piet), Johannes Sloot (van Thijs),
Durk Terpstra (van Tsjip), Anne Coree, Uilke (?) Brouwer.
Tweede rij:
Tsjip Brouwer, Harm Holwerda, Meint Dijkstra (van Harm en Nynke),
Gerrit Nieuwland, Theun Nieuwland, Huite Wiersma, Thom Sijtsma,
Sjouke Holwerda (van Minne’ Piet), Pieter Braaksma (van Hylke’ Anna),
Bouke Sijtsma (van Folkert’ Siets), Geert Sijtsma (van Folkert’ Siets),
Jan Kooistra.
Derde rij:
Dirk of Hendrik Bosch?, Tamme Lolkema (van Pieter), Wessel de Vries,
Pieter Postmus, Doede Jongeling, Ruurd Sijtsma (van Folkert’ Siets),
Piet van Driesum, Siemen Hoekstra (van Jouke), Andries Brouwer,
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Douwe Hoekstra, Yme Braaksma (van Hylke’ Anna), Daniël Sijtsma (van
Klaas), Ruurd Sijtsma (van Frans), Jaap Poutsma (van Tiete’ Hinke).
Bovenste rij:
Evert Blom (hoed), Egbert de Vries (hoed), ? , Fedde de Vries, Frans
Sijtsma (hoed), Jaap Wiersma, Sietse Wiersma (hoed)?, Foppe
Heeringa (van Hendrik en Jeltje), Lieuwe Sijtsma, Gerrit Brouwer (hoed),
Eelse Weidenaar, Jan Eelkema, Hielke Braaksma (hoed).
(foto beschikbaar gesteld door Wieke Hoekstra-Kooistra, de namen zijn
verzameld door Geert Cuperus, Adrie Holwerda-Nieuwland was een
belangrijke bron)
Ook een geschikte foto voor deze rubriek? Of weet u ontbrekende
namen? Graag een telefoontje naar 241593 of een mailtje naar
r.tolsma01@knid.nl.

AED geschoold in 2015
____________________________________________

In deze Doarpskille vinden jullie weer de nieuwste lijst AED
geschoolden in Oosternijkerk (om bij de hand te houden). Gelukkig
hebben we onze AED nog nooit hoeven gebruiken, maar er is een team
van dorpsbewoners die de AED kunnen bedienen. Jaarlijkse scholing is
noodzakelijk.
Een deel van de lijst wordt geschoold via het werk, anderen zijn 18
februari 2015 geschoold via BHV Friesland, Dik Zijlstra.
Oproep voor registratie op www.hartslagnu.nl
Heel Friesland is nu aangesloten op het oproepsysteem per mobiele
telefoon van hartslagnu.nl. Ben je hier als AED-er geregistreerd dan kan
je een oproep krijgen via sms.
Er worden 20 mensen opgeroepen die in de omgeving zijn om te
reanimeren en 20 mensen krijgen bericht de AED op te halen. Het
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adres komt op je telefoon in beeld. De registratie op hartslagnu is
anoniem. Daarmee zijn we nog sneller ter plaatse, daarom deze
oproep aan alle AED-ers om zich te registreren. Voor meer info zie
de link naar www.hartslagnu.nl
Een AED is geen hartmassageapparaat
De afkorting AED staat voor
Automatische Externe Defibrillator.
Dit is een apparaat waarmee bij een
verstoord hartritme een elektrische
schok kan worden toegediend om zo
het hart weer in een normaal ritme te
krijgen. Een AED vervangt niet de
hartmassage (reanimatie) bij een
hartstilstand.
Alle AED's geven
gesproken aanwijzingen aan de
bediener zodat deze stap voor stap
door het hele proces begeleid wordt.
Een AED kan levensreddend zijn,
er is 60-80% kans op overleven
met een AED.

Initiatiefnemers AED: Dorpshuis de Terp, Dorpsbelang, Ropta Boys en
de Protestantse kerk. Wil jij ook op de lijst of volgend jaar weer
deelnemen aan de scholing dan graag opgeven bij:
Anneke Dijkstra corenanneke@knid.nl
of
Annie Bremer via anniebremer@gmail.com
AED scholing in 2016
Om alvast te noteren. De volgende scholing is gepland op
WOENSDAG 17 FEBRUARI 2016, 19.00 uur in De Terp.
Annie Bremer
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25 Jier Lyn
yn de
Doarpsskille
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Wat stimt Easternijtsjerk
____________________________________________

Anneke hat dizze kear yn de rubryk "25 jier ferlyn yn de Skille" de
ferkiezings yn easternijtsjerk meinaam. (sjoch foarige blêdside)
Ek dit kear wiene der wer twa ferkiezings. Foar Provinsjale Staten en
foar it Wetterskip.
It stimgedrach fan de Nijtsjerksters is dan wol feroare.
Provinciale Staten:
kiesgerechtigden 698
43,7 % opkomst.
1.
P. v.d. A
9
2.
CDA
107
3.
VVD
25
4.
FNP
58
5.
PVV
33
6.
SP
35
7.
Chr. Unie
12
8.
Groen Links
6
9.
D66
11
10. Friese Koers
1
11. Partij v. Dieren
2
12. 50 Plus
2
13. Verenigd Links
0
14. LP
2
Totaal
303
Ongeldig
2

Wetterskip:
kiesgerechtigden 703
41,8 % opkomst
1. Water Natuurlijk
2. P. v.d. A
3. CDA
4. Lagere Lasten Burger
5. Bedrijf. Boer en Burger
6. FNP
7. VVD
8. Chr. Unie
9. 50 Plus
10.Partij voor de Dieren
Totaal
Blanco

22
8
97
32
26
62
14
13
7
11
292
2
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Hoe is it no mei ..
__________________________________________
Anny Sijtsma
Op 21 maart 1951 ben ik geboren als tweede dochter van Lieuwe en
Baukje aan de Langgrousterwei 26 te ON. Op het geboortekaartje stond
de naam Antje, maar ze hebben me altijd Anny genoemd. Na de lagere
school ging ik naar de huishoudschool in Dokkum. Na twee jaar ben ik
gaan werken. Mijn eerste baan was in 1966 bij Bontekoe op de
Koornmarkt in Dokkum, dit was een 4=6 supermarkt. Kort daarna heb ik
mijn eerste brommertje gekocht bij Sieger Rozendal in ON, want ik had
niet altijd zin om te fietsen. Vier jaar later kwam er een Cash en Carry in
Dokkum, van de gebroeders Postma. Omdat ik hier meer kon
verdienen, heb ik gesolliciteerd en werd aangenomen. Dit hoorde ik
toen ze op een avond onverwacht bij ons op Langgrou voor de deur
stonden. Later toen ze weer weg waren zei us mem: ‘‘It binne gelokkich
mar gewoane minsken, want sy hiene beide selsbreide sokken oan.’’
In 1973 ben ik op kamers in Dokkum gaan wonen aan de Altenastreek.
Ik had het best naar m’n zin bij Cash en Carry, maar ik wilde ook wel
wat anders gaan doen. Toen ik hoorde dat Bettie Cuperus (van Sieger
en Pietsje) naar Israël ging om daar op een kibboets te gaan werken,
dacht ik, dat wil ik ook. Toen ik dit voorzichtig aan mijn ouders vertelde
schudde us heit alleen maar met zijn hoofd. De reactie van us mem was
iets anders: ‘‘Wat moatsto yn Israël, dat is sa’n ein fuort, al dy fremde
minsken, kinst net iens mei prate. Sy ha der ek fest frjemd jild.’’ Ik hoor
het haar nog zeggen. In december 1975 heb ik me bij de organisatie
aangemeld. Toen Pietsje Weidenaar (van Teade en Baafke) dit hoorde,
wilde ze ook mee. Voor mijn ouders een hele geruststelling, want
Pietsje was een paar jaar ouder dan ik.
Op 12 januari 1976 ben ik als vrijwilliger naar Israël vertrokken. Ik wilde
voor drie maanden, maar ben een jaar gebleven. De kibboets
(collectieve nederzetting), is een Israëlische sociale leefgemeenschap.
We woonden hier in kleine houten huisjes, die we heel gezellig
maakten. Kost en inwoning vrij. We verdienden vrijwel niks, een
zakcentje, meer niet. Hier heb ik van alles gedaan. Het plukken van
sinaasappels, appels, noten, bananen, katoen en in de eetzaal gewerkt.
Met Tineke Walda (van Jelle en Minke) die ook nog langs kwam, heb ik
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veel in de boomgaard gewerkt. Het was een geweldige tijd, die ik nooit
had willen missen. Er waren ongeveer 60 vrijwilligers en ze kwamen
overal vandaan. Als we met Sabbat vrij waren, gingen we altijd liftend
het land door. We zijn vaak naar Jeruzalem geweest en we hebben alle
Bijbelse plaatsen bezocht.
In december 1976 moest ik terug naar huis, want anders zou mijn visum
verlopen. Ik heb een tijdje bij V&D in Leeuwarden gewerkt en ben in
april 1977 weer terug naar Israël gegaan. Na een paar maanden kwam
ik daar Paul tegen, hij kwam uit Liverpool, bij velen wel bekend in ON.
We zijn inmiddels 35 jaar getrouwd. In 1978 zijn we in Leeuwarden
gaan wonen. Ik ben bij de Rechtbank gaan werken, in de catering, waar
ik nog steeds werk. Paul werkt bij de NS. Dochter Ester is 33. Ze heeft
ook jaren in het buitenland gewerkt, woont nu samen in Den Haag en
ze werkt in de zorg. Zoon Michael is 30. Hij is afgestudeerd in de
rechten, hoopt gauw een baan te vinden en woont ook samen in Den
Haag.

Drie jaar geleden zijn we terug geweest naar de kibboets in Israël, er
was zoveel veranderd dat het voor ons bijna onherkenbaar was. Maar
toch hebben we met mensen gesproken die er 36 jaar geleden ook
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woonden. Eind volgend jaar mag ik met pensioen, ik weet nog niet wat
ik ga doen, ik werk nog altijd met plezier. Nu ons ouderlijk huis verkocht
is, kom ik niet zo vaak meer in ON, maar gelukkig is mijn broer er weer
komen te wonen. Zo houden we toch een beetje binding met het dorp.
Met Vriendelijke Groet,
Anny Ashcroft-Sijtsma

Oars Aktief
_____________________________________________
Woensdagmiddag 1 april a.s. vanaf half 3 zijn de ouderen uit ons dorp
weer van harte welkom in dorpshuis de Terp. Voor de tweede keer dit
seizoen willen we een gezellige middag organiseren. Het is de
bedoeling om een film over Oosternijkerk te laten zien uit het jaar 1963.
Voor u allen een film vol herkenning en nostalgie. Naderhand maken we
er nog een gezellig samenzijn van.
De kosten van deze middag zijn € 5,= p.p.
Wij hopen op een goede opkomst deze middag. U kunt zich telefonisch
opgeven bij Hilda tel. 242085. Tot ziens op 1 april (geen grap),
Hilda Dijkstra en Grietje Kuiper.
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De wjukken útslaan

Op de twa lêste redaksjegearkomsten hawwe wy ris neitocht oer in nije
rubryk. Sa ûntstie it idee foar in rubryk oer de jongeren út us doarp.
Guon bliuwe en fine har draai en wurk yn 'e regio, oaren fleane út foar
in stúdzje as foar in baan. Guon komme werom, as sjochst sa no en
dan nochris wer en fan oaren witte we soms net wat se by d'ein hawwe.
Yn dizze nije rubryk freegje wy de jongeren wêr't se bedarre binne en
wat sy studearje as hokker
baan se hawwe.
Anke Jensma, ús stagiair, woe
wol graach de earste kear
ynfolje. Anke hat in ynterview
hân mei har buorfamke Nienke
Torensma oer de Whats App.
Dizze wize fan ynterviewen
hienen wy net betinke kinnen
en dat is no krekt it aardige fan
in stagiair, dy't jong en
fernijend tinkt. Anke, tige tank
foar dyn bydrage yn de
redaksje!
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In ynstjoerd stik

Wij ontvingen op de redactie een ingezonden stuk van Dirk de Jong uit
Dokkum. Het stuk gaat over de hobby van onze dorpsbewoner Lammert
van der Meulen.
LAMMERT VAN DER MEULEN
De Oosternijkerker coureur is dol op oldtimerauto’s en historische
racewagens in het bijzonder. Eigenlijk is hij so wie so zot op alles wat
met auto’s te maken heeft, wie kent zijn uitlijnbedrijf in Dokkum niet
waar hij dagelijks de benzinegeuren opsnuift?
Natuurlijk is dat zijn werk, maar wel ontstaan uit zijn liefde voor de twee
en vierwielers, want brommers/motoren maken ook deel uit van zijn
geschiedenis. Ditmaal gaat het over zijn andere hobby die zichtbaar
wordt op een van zijn hobbykamers, als je zijn verzameling ziet dan ben
je stil van verbazing.
Waar het over gaat? Over automodelletjes......
Nee, en niet van de snuffelmarkt kwaliteit, maar veelal de originele
modellen, zoals Dinky toys.
Werkelijk honderden modellen.....een complete serie autootjes die in de
James Bond films waren te zien...complete serie klassieke auto’s van
het nieuwe Dinky.
De voorliefde gaat
terug
naar
zijn
jeugdjaren, hij was
veel
bij
Garage
Stellema
aan
de
Legeweg,
de
belangstelling voor de
automodelletjes was
er al snel. Gelukkig
waren
toen
de
modellen
redelijk
betaalbaar, het was
immers
speelgoed,
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nu is dat duidelijk anders, ze komen nu in vitrines terecht en de jeugd
speelt niet meer met deze fraaie gedetailleerde modellen, hun voorkeur
gaat uit naar de computerspelletjes.
Lammert is altijd een man van aanpakken geweest, of het nu zijn werk
of zijn hobby (het autoracen) betreft...er is dan dus duidelijk minder tijd
voor de verzameling. Hij is niet alleen Nederlands kampioen (2015) in
zijn klasse met de Ford RS 2000 MK 2, nee, hij is ook nog kampioen
verzamelaar.
Zijn collectie komt tot stand door lid te zijn van clubs die steeds weer
nieuwe (oude) modellen uitbrengen, daarnaast is hij alert op wat er van
tijd tot tijd wordt aangeboden.
Als je door zijn collectie wandelt (deels thuis op zijn hobbykamer, en
deels in zijn bedrijf aan de Beurtvaart in Dokkum) dan zie je dat zijn
voorkeur uitgaat naar de 1/43modellen. Wil niet zeggen dat hij geen
andere formaten heeft, maar de overvloed van de 1/43 modellen zijn
overweldigend.
Zijn kennis van de modellen overstijgt elke fantasie, hij vindt het logisch,
hij heeft immers als autokenner alle auto’s in werkelijkheid gezien die
nu in zijn vitrine prijken.
Is het eng dat een volwassen man met autootjes speelt? Nee zijn vrouw
Greetje roept vol enthousiasme”” Mijn man heeft een hobby””.
Toch is er natuurlijk van spelen geen sprake, het is het
verzamelplezier...hij doet het ernst en toewijding....hij vergeet soms
even de tijd....
En als je dingen doet die je fijn vindt, is het leven toch aangenaam?
Tja..het bloed kruipt waar het niet kan gaan.......

Tennisclub Metsalwier e.o.
____________________________________________
Tennislessen Tennisclub Metslawier gaan weer van start op dinsdag 7
april. Tevens de mogelijkheid voor een opfristraining.
Voor informatie en inschrijving kijk op: www.tcmetslawiereo.nl onder
tabblad Actueel
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Knutselclub

Op vrijdag 19 december werd er vanuit de knutselclub een speurtocht
voor de groepen 7 en 8 georganiseerd. Er deden maar liefst 21
kinderen aan de speurtocht mee, die verdeeld werden over 4 groepen.
Aan de hand van foto’s moesten ze een bepaalde route lopen en
moesten er opdrachten worden uitgevoerd.
Dit was best nog wel een tijdrovende klus! Dus het geplande uurtje
werden er al gauw 2!
Maar bij terugkomst konden de
kinderen nog genieten van een
beker warme chocolademelk
en een broodje knakworst. Al
met al kan er terug gekeken
worden op een zeer geslaagde
avond!
Wij willen hierbij de familie van
Kammen nogmaals bedanken
voor de ruimte op de Ald Tún
die we wederom mochten
gebruiken, en het verzorgen
van de warme chocolademelk!
Tijdens de winterknutsel zijn
er met de groepen 3,4,5,6,7,8
prachtige kransen gemaakt
van “cupcakecupjes”.
Noteer alvast de volgende data in de agenda:
Op 3 april is om 14.00 uur het paaseieren zoeken bij ‘t Terpke voor alle
kinderen van de basisschool.
Op 8 april ( groep 4t/m8) en 10 april ( groep 1,2 en 3 ) de lenteknutsel.
Tot ziens bij de knutselclub!
Jetty Holwerda
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BIB - Moai mei blommen
Bedrijf
in
_____________________________________________
Beeld

Deze keer ben ik neergestreken op de Langgrousterwei 32, bij Hinke
Elzinga. Hinke (30), woont hier met echtgenoot Tjeerd (31), Lysanne
(2.5) en Fenne Maike (10 mnd. ) Ze komt van oorsprong niet uit
Oosternijkerk, maar is geboren in de Triemen en opgegroeid in
Driezum. De boerderij waar ze haar jeugd heeft doorgebracht ligt pal
tegenover het vroegere gemeentehuis (Rinsma state) in Driezum. Tot
voor een paar jaar terug beter bekend als het buitenverblijf van Dirk
Scheringa, maar ook dat is al weer verleden tijd. Vroeger was dit
natuurlijk een hele populaire trouwlocatie, Hinke heeft vroeger dan ook
heel wat uurtjes voor het raam van het ouderlijk huis gezeten om alle
kersverse stelletjes te bewonderen. Toen Rinsma state te koop stond
kon het niet meer gebruikt worden als trouwlocatie. Maar als je
bepaalde connecties hebt kun je ook bepaalde privileges
bewerkstelligen, dus Tjeerd en Hinke zijn gewoon in Rinsma state
getrouwd.
Vanwege lichamelijke klachten is
Hinke’s vader in 2002 gestopt met
’buorkjen’. Hij was destijds al bezig
met agrarische handel, nadat ze
naar Dokkum verhuisden richtte hij
zich volledig op bedrijfskleding. De
handel in bedrijfskleding werd
gevestigd in het pand achter de
scapino, waar nu kledingreparatie
Dokkum zit. Hinke volgde in die tijd
de opleiding paardenhouderij bij het
AOC in Leeuwarden. Na een
succesvolle afronding heeft ze de 4jarige opleiding bloem & design
gedaan. Dit is een "werken en leren"
opleiding. Het eerste jaar was ze
werkzaam bij Jilderda, daarna heeft
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ze tot haar examen haar opleiding voltooid bij bloemisterij Hogedijken.
Ze heeft daar na haar examen nog een jaar gewerkt.
Bloemenwinkel De Paladijn in
Drachten was de volgende
uitdaging, ze heeft hier 2 jaar
gewerkt. Na deze periode
heeft
Hinke
haar
werkzaamheden weer iets
noordelijker gezocht en kwam
zo terecht bij rozenkwekerij
Hartholt
in
Drogeham.
Momenteel werkt ze 17 uur
per week bij bloemenwinkel
de Hofshoecke in Hallum.
Zoals u kunt lezen heeft Hinke
inmiddels een schat aan
ervaring. In 2013 is ze
begonnen met ‘Moai mei
Blommen’. In het begin gaf ze
vooral workshops, ze deed dit
ook
al
bij
bloemisterij
Hogedijken. Haar promotie is
vooral gericht op de website en facebook. In het begin gaf ze ook
kinderfeestjes, maar dit valt op het moment niet meer te combineren.
Tijdens het gesprek straalt de gedrevenheid en de passie voor bloemen
van haar af, een vakvrouw die al haar enthousiasme in de opdrachten
verwerkt. Hinke geeft ook aan dat ze continue op zoek is naar
kwaliteitsprikkels om steeds weer de grenzen van creativiteit te
verleggen. De bloemen worden hoofdzakelijk via Jilderda besteld, maar
bij grote opdrachten gaat ze zelf naar de veiling om in te kopen.
Het mooiste vind Hinke de opdrachten waar gevoel een belangrijke rol
speelt, bruidswerk en grafwerk. De grote uitdaging voor haar is om het
gevoel van de betrokkenen in de bloemstukken te verweven.
Maar ook voor een vrijgezellenfeest heeft Hinke een heel goed concept!
Het is dan ook absoluut de moeite waard om de website www.moaimeiblommen.nl te bekijken.
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Natuurlijk heb ik Hinke ook even
naar enkele favorieten gevraagd:
Favoriete maaltijd
Favoriete drankje
Favoriete TV programma

Favoriete wereldstad
Favoriete vakantie
Favoriete hobby
Favoriete muziek
Favoriete politicus
Lelijkste plekje Oosternijkerk
Mooiste plekje Oosternijkerk

- pizza ( zelfgemaakt )
- zoete witte wijn
- Hollands beste
bloemstylist / diverse
tuinprogramma’s
- Parijs
- Frankrijk
- paardrijden
- top 40
- Mark Rutte
- tegenover de Terp
- Hervormde pastorie

Hierbij wil ik Hinke bedanken voor haar gastvrijheid en raad ik iedereen
aan om eens even op haar site te kijken.
Van een bosje bloemen tot uiterst creatieve hoogstandjes bent u op de
Langgrousterwei 32 aan het juiste adres.
PJH
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Hier nog een berichtje van de Biljartclub De Terp.
Vorige keer was de stand van de eerste helft vd Competitie seizoen
2014-2015 niet vermeldt, vandaar. ( zie onderstaande )
Woensdag 11 Februari is er gespeeld tegen Nes en is er 14 – 14 gelijk
gespeeld. Thuis was er met 4 – 10 verloren, waardoor de wisselbeker
wederom in het bezit bleef van Nes. Volgende keer beter.
Maandag 16 Maart gaan we thuis spelen tegen Paesens.
Maandag 30 maart is de competitie gespeeld en houden we een
slotavond, volgende doarpskille hierover meer.
TS
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_____________________________________________

Hallo Dorpsgenoten!
Net als voorgaande jaren werd er ook dit jaar een darttoernooi
georganiseerd in dorpshuis De Terp. Vrijdag 23 januari was weer het
Darttoernooi “De Alde Stjelp iepen Easternijtsjerk”. Met een opkomst
van 100 darters was het ook dit jaar weer een groot succes. Er werd
“knock out” gespeeld met een verliezersronde.
Ieder die de eerste wedstrijd verloor ging automatisch door naar de
verliezersronde. De finale van de verliezersronde ging tussen Nutte
Visser en Luitzen Elzinga en werd gewonnen door Nutte Visser.
Daarna werd de finale van de winnaarsronde gespeeld tussen Mike van
der Veen en Rients Visser. Die werd gewonnen door Rients Visser met
een fantastische laatste leg met een 161 finish, wat ook meteen de
hoogste finish van de avond was.
Ook dit jaar kunnen we weer naar een erg geslaagde darttoernooi
terugzien, met dank aan de sponsoren en de vrijwilligers!
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Een week later, 30 januari t/m 1 februari,
werd weer de Dutch open georganiseerd in
De Bonte Wever in Assen. Een groot
toernooi waar alleen al op zaterdag meer als
2500 darters op af komen. Ook de grote
namen als Co Stompé, Martin Adams zijn
vertegenwoordigd op dit toernooi.
Vrijdag word het koppeltoernooi gehouden,
zaterdag het singletoernooi en zondag de
finales. Jelle Weidenaar en Sjouke Dijkstra
speelden ook vrijdag mee met het
koppeltoernooi. Helaas kwamen zij niet
verder dan de 2e ronde.
Zaterdag 31 januari vertrokken nog 7
darters, in een gesponsord busje van
Autobedrijf Wijtsma richting Assen voor het
singletoernooi. Marcel Faber wist de 3 e
ronde nog te halen, de rest was al eerder uitgeschakeld. Nadat
iedereen was uitgeschakeld werd er nog een feestje gevierd in de
feesttent. En werd daarna iedereen netjes weer thuisgebracht!
Al met al een zeer gezellige dag!
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Op 14 maart is voor de allereerste keer het toernooi “gesloten
Oosternijkerk” gespeeld. Naast de leden van de dartclub waren er ook
meerdere jonge en ook iets oudere talentvolle Oosternijkerkers op het
toernooi afgekomen. In totaal een prachtig aantal van 30 deelnemers.
Geweldig dat er jong aanstormend talent in Oosternijkerk rondloopt.
Er werd gespeeld in poules en daarna via het knock-out systeem in een
winnaarsronde en verliezersronde.
Er zijn prachtige partijen gespeeld waarbij in de winnaarsronde Jelle
Weidenaar uiteindelijk als winnaar van het podium stapte. In een
spannende finale werd Simon Miedema in een best of 7 met 4-3
verslagen. In de halve finale had Simon Miedema “outsider” Pier
Braaksma verslagen en Jelle behaalde een zwaar bevochten
overwinning op Sjouke Dijkstra. Om de 3 e of 4e plaats werd Sjouke
verslagen door Pier.
In de verliezersronde ging de finale tussen Henk Hiemstra en Anne van
der Heide. Henk draaide op volle toeren en in een best of 5 werd Anne
met 3-0 verslagen. Jacob Durk Bergema versloeg Rudi Torensma met
3-0 in de partij om de 3 e of 4e plaats. Toppers, allemaal gefeliciteerd. Er
waren 5 personen met de meeste 180-ers, Dit is op gepaste wijze
beloond. Siemen Weidenaar gooide de hoogste finish van de avond,
een prachtige uitgooi van 120.
Dit toernooi is mede mogelijk gemaakt door onze sponsor “Bouwbedrijf
Holwerda”. Namens de dartvereniging heel erg bedankt voor jullie
bijdrage, het was TOP. De standen werden bijgehouden door Klaas
Brouwer, die het grote talent heeft prachtige wedstrijdschema's te
kunnen maken, Klaas, heel erg bedankt. Ook een woord van dank voor
de vrijwilligers van Dorpshuis de Terp die het toch maar mooi tot in de
late uurtjes hebben volgehouden iedereen te voorzien van een natje en
een droogje. Het was een super geslaagde avond die volgend jaar
zeker terug gaat komen.
Natuurlijk wordt er ook nog steeds in de competitie gedart.
Het 1e staat die ook in de 1e divisie speelt staat momenteel op 13 e
plaats met 13 punten. Het 2e spelend in de 3e divisie staat op de 10 e
plaats met 20 punten. Het 3e ook spelend in de 3 e divisie staat op de 5e
plaats met 36 punten. En het 4 e spelend in de 4e divisie staat op de 1e
plaats met 58 punten. De teams zijn al allemaal te volgen op
www.fdbdarts.nl onder competities: dinsdagavond competitie.
DCE GJH
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Sjoelen
_____________________________________________

Op vrijdag 30 Januari j.l. werd er gesjoeld om het kampioenschap van
Oosternijkerk.
Deze keer waren er bij de jeugd vanaf 9 jaar 12 deelnemers en bij de
senioren vanaf het voortgezet onderwijs 17 deelnemers. Het is leuk om
te zien dat er bij de jeugd ook talent zit voor het sjoelen. Nadat iedereen
in groepen verdeeld waren kon er volop gesjoeld en gestreden worden.
De blokjes vlogen soms door de zaal, een teken dat de partij niet zo
soepeltjes liep als dat de bedoeling was. Maar uiteindelijk werd bekent
wie in de winnaarsronde en wie in de verliezers ronde verder zou
spelen.
De uiteindelijke winnaars bij de jeugd waren
Winnaars ronde
1 pr. Jacob Heeringa
2 pr. Cornelis Elzinga
Verliezers ronde
1 pr. Willem Bosgra
2 pr. Harke Cuperus
Bij de senioren werd er gestreden door Thomas Schroor en Wieger
Dijkstra. De uiteindelijke winnaar werd Thomas en dus werd Wieger
tweede. In de verliezers ronde werd Janny Faber eerste en Theunis
Torensma tweede.
Wilt u /jij ook eens een avondje actief uit vol met plezier en gezelligheid
dan zien wij u/jij graag ook een keertje bij het Sjoelen.
Tot ziens Tjitske en Baudy
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Gymvereniging SSS

Het is inmiddels alweer maart. De lange
donkere dagen liggen weer achter ons.
Samen met mooi weer, krijgen we ook
weer meer energie. Een goed moment om weer wat in beweging te
komen. En...hiervoor hoef je niet ver weg, want op de donderdagavond
is er B.O.M. Oftewel, body move. Eigenlijk zouden hier best een aantal
leden bij kunnen, dus grijp je kans en kom vrijblijvend een keer langs
om te kijken of dit iets voor je is!!! Het wordt gegeven in De Terp en
begint om kwart voor acht.
Bij de gym voor de kinderen van de basisschool hebben een aantal
veranderingen plaats gevonden. De jongste groep werd te groot en
daarom zijn de “oudsten” doorgeschoven naar groep 3,4. Uit groep 3,4,
zijn enkelen gevoegd bij groep 5,6. Zo is de verdeling weer wat beter en
kan een ieder de aandacht krijgen die zij/hij nodig heeft.
Noemenswaardig is verder de ontruiming van een aantal weken terug.
Tijdens de gymles van groep 1,2 werd geconstateerd dat er een
probleem met de kachel was en dat de kinderen uit voorzorg het
dorpshuis moesten verlaten. De jongeren hebben goed meegewerkt en
alles is perfect verlopen. Een compliment waardig dus voor de
kinderen!!!
Via deze weg willen wij namens de vereniging onze excuses aanbieden
voor de overlast die dit met zich mee bracht!
Zoals een ieder waarschijnlijk weet, wordt er na pasen op school
gewerkt met een continu-rooster. In eerste instantie heeft dit geen
gevolgen voor de tijden van de gym, aangezien de kinderen nog
gewoon vrij zijn op woensdagmiddag.
Tot slot nog even de groepen en tijden op een rijtje;
Groep 1 en 2: 13.30- 14.30 u.
Groep 3 en 4: 14.30- 15.30 u.
Groep 5 en 6: 15.30- 16.30 u.
B.O.M. : donderdagavond van 19.45- 20.30 u.
Namens het bestuur een heel sportief en fit voorjaar toegewenst!!!
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PUZEL - Sudoku
_________________________________________________________

41

REKLAME

42

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-------------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’--------------------- T. Linthof----------------------- 241706
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)

43

AGENDA

April
1
1
3
3
5,6
4
8
10
11
18
24
27

Paaseierenverven op school
Gezellige middag in de Terp, Oars Aktyf met film uit 1963
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
Feesttent met muziek van The Euros en Butterfly
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein
Vrijwilligersavond Dorpshuis de Terp
Koningsdagactiviteiten - Vrijmarkt en Puzzeltocht

Mei
2
4-8
4
5
16
19-22
30

UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein
Meivakantie basisschool
Dodenherdenkingsdienst 19.15 uur
Bevrijdingsdag
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein
Avond Vierdaagse
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein

Juni
1
4
6
10, 12
13
27
27

Inleveren kopij voor de Skille
Redaksjegearkomste de Skille
11 Dorpshuizen fietstocht
Buurtenvolleybaltoernooi
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein
Doarpsskille 171 ferskynt
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein

Juli
3

Start zomervakantie basisschool
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