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Ferslaggen fan:
Sjong de Heare, UDI
De Bernejister
Doarpsbelang
Doarpshûs de Terp
Roptaboys
Keatsferiening de Trije Doarpen
Biljertferiening de Terp
Jeugd op clubkamp
De Kapstok, Boargerlike Stan, 25 jier
ferlyn, de puzel en in Sopsleef

Fan ‘e redaksje
Ik sit no hast in jier op Facebook en dan
komme jo fansels fan alles tsjin.
Bygelyks " Oosternijkerk" dizze persoan
set hast alle dagen in foto op facebook,
dy't earne yn ús doarp nommen is.
Somtiden sjoche jo fuort wol wer as dizze
foto naam is mar it komt faker foar dat ik
tink, wêr soe dit no wer wêze.
Sa is it no ek mei guon bewenners fan
Easternijtsjerk, want it had drok west mei
ferhusery yn us doarp -->
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Net dat der in protte minsken út ús doarp fuort gien binne, mar se ha
nocht oan in oar syn hûs, dus ha se ûnder elkoar oan it ruiljen west.
Dus wa wennet no wer?
Dit en nog folle mear kin jo lêze yn dizze doarpsskille .
BCS

_________________________________________________________

Buurtenvolleybal.
In verband met de "Samenloop voor Hoop" op 12 juni jl hebben we
besloten om het buurtenvolleybaltoernooi te verplaatsen naar
woensdag 26 en vrijdag 28 augustus.
De voorzitters van de buurtverenigingen krijgen binnenkort een brief /
mail, waarin gevraagd wordt om teams op de
buurten te formeren en om deze op te geven
bij Dieta Holwerda, bij voorkeur per e-mail op
dorpsbelang@oosternijkerk.com
of tel.nr. 0519-242212
Inleggeld per team € 7,00
Een combinatie van buurten is toegestaan,
als er geen team op de buurt gevormd kan
worden.
De wisselbeker is vorig jaar gewonnen door de Langgrousterwei. Dus
deze buurt moet haar eer verdedigen.
Laten we er weer een spannende en sportieve wedstrijd van maken!
Dorpsbelang
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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 : mevr. T. Jensma-Wolsink, 0519-242204
e-mail : scriba-on@hotmail.com
Voorzitter : dhr. J. Post, Buorfinne 16, 0519-241816
e-mail: postjpt@hotmail.com

Diaconie PG Oosternijkerk
Hierbij weer een kort verslagje van de diaconie. Johannes Wijma heeft
de diaconie na vier jaar trouwe dienst verlaten en voor hem in de plaats
is Aukje Sikkema gekomen. Wij wensen haar veel succes bij ons in de
diaconie. Op dit moment zijn we nog steeds niet compleet en hebben
we nog een “functie” beschikbaar.
Op dit moment is het een wat rustigere periode voor de diaconie. De
vakantieperiode komt er weer aan en grote projecten beginnen weer in
het najaar. Wel hebben wij natuurlijk onze vergaderingen waarin
genoeg te bespreken valt.
Na de vakantie kunnen we ons weer richten op de dankstondcollecte,
het kerstfeest voor ouderen en het uitdelen van kerststukjes in de
Skûle. Dit is altijd een drukke maar zeker ook gezellige periode.
Mochten er nog mensen zijn die ideeën hebben voor de diaconie op wat
voor gebied dan ook, die kunnen zich altijd melden bij één van de
diaconie leden. En er is natuurlijk nog een “functie” niet bezet!
Het lijkt voor veel mensen een “zware” taak om in de kerkenraad plaats
te nemen maar in de praktijk valt dit reuze mee. Zo kunt u eens een
kijkje nemen in de keuken van de kerkenraad en zien wat er allemaal
gebeurt. Bovendien geeft het voldoening en hebben we het best
gezellig zo met elkaar.
Bas Dijkstra
Voorzitter diaconie
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_____________________________________________

Op 2 september, na een goede vakantie, zijn we weer begonnen met
onze repeties. We kregen te horen dat het koor van Aalsum Wetsens
gestopt was. Blij verrast waren we dat sommigen leden te kennen gaven
om bij ons koor te willen gaan zingen.
4 Sopranen 1 alt en 1 bas ook 2 uit Dokkum waren van de partij. We
hebben nu weer 29 leden en nu kunnen weer door.

Allereerst blikken we even terug op het afgelopen seizoen. Ons eerste
optreden was 5 oktober in Dongeraheem. Dit was een gezellige middag
met koor en samenzang. Op 24 december hebben we onze bijdrage
verleend aan de kerstnachtdienst.
Op 6 maart was het federatie in Dokkum. Wij waren gastkoor dus
moesten we er flink tegen aan. Er is een kwintet samen gesteld door
enkele leden van ons koor en zij hebben geweldig gezongen. We
hebben veel complimenten van het publiek gekregen.
7 Maart overleed ons oud erelid mevr. J Bergema- Elzinga. We wensen
de familie veel sterkte.
Op 5 April Paaszondag hebben we onze medewerking verleend in de
dienst en op 17 mei hebben we in de kerkdienst in Lioessens heerlijk
gezongen en daarna koffie gedronken.
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We hebben ons seizoen afgesloten met de jaarvergadering. Op deze
avond werden maar liefst 3 leden gehuldigd.
Mevr.T de Boer-Kooistra
Nanne Walda
A vd Wagen- Walda

68 jaar lid
65 jaar lid en
55 jaar lid

We hebben voor het komende seizoen het volgende op het programma
staan.
4 oktober in Dongeraheem
18 oktober verzorgen we de dienst in Nes
24 december kerstnachtdienst
Na de zomervakantie gaan we verder en hopen we wederom op een
"goed sjong jier"!
A. vd W
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De lêtste tiid hat UDI foaral drok oan de gong west yn eigen doarp. Op
Keningsdei hawwe wy tegearre mei de drumband in slach om de
buorren west. Op 4 Meie hawwe wy op it tsjerkhôf spyle by de
krânslizzing en op 5 Meie koenen jo ús fine by de Terp foar in lyts
kofjekonsert. Lokkich hienen wy der moai waar by en koenen wy bûten
spylje. Op Pinkstersnein hawwe wy de tsjerketsjinst begelied en de
tiisdei dêrnei sieten wy, krekt as oare jierren, yn de Skûle.
Op it stuit bin wy drok oan de gong foar de ‘Summerschool’ yn Ljouwert.
Op snein 28 Juny sille wy in soart stuudzjedei hawwe, wêr at wy it
‘proefkorps’ binne foar ferskate diriginten. Op tongersdei 2 July meie wy
dan yn it sintrum fan Ljouwer, op it Waagplein, in konsert jaan mei Soli
Brass út Ljouwert. Dit konsert begjint healwei 8én jûns. Jo binne fan
herte wolkom. Dêrnei rint ús blaasseizoen al ta syn ein. Mei elkoar slút
wy it jier noch gesellich ôf en dan is it tiid foar fakânsje. De instruminten
mei wat langer yn de koffer sitten bliuwe, mar echt hiel lang sil dat dit
jier net wêze. Op moandei 17, tiisdei 18 en woansdei 19 Augustus is it
tiid foar de jierlikse koekeaksje.Mei hearlike koeken komme wy dan wer
by de doarren del.
It earste wykein fan Septimber binne de
Admiraliteitsdagen yn Dokkum, sa at it no stiet sil ek UDI har
meiwurking hjir oan ferliene. Dan moat wy goed oan de bak foar it NBK.
Ofrûn jier binne wy hjir tredde wurden, dus moat wy ús dit jier wer
bewize. Hjir letter mear oer. Hâld foar foto’s en nijtsjes ús facebookside
as ús website yn de gaten.
In oantal fan jo seachen ús in oantal wiken lyn oan de doar . Wy hawwe
kollektearre foar de Anjeractie. Wy krije folle fraach nei de betsjutting
fan dizze aksje. It jild wat jo jouwe giet nei it Prins Bernhard
Cultuurfonds. My dit jild stypje sy kunst, kultuer en talint. Troch it
meidwaan oan dizze aksje krije wy in part fan it jild wat wy ophelje en
kinne wy in grut bedrach werom krije at wy bygelyks in nei instrumint as
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in nij unifoarm oanskaffe. Dit skeelt foar ús samar in pear tûzen euro.
Want musyk is moai, mar wol djoer!
Wy wolle jo alfêst in hiele moaie en noflike simmerfakânsje tawinskje.
Healweis Augustus stean wy by jo oan de doar mei koeken, oant dan!
Rinskje

Notulen van de ledenvergadering donderdag 19 maart 2015.
Aanwezig: namens politieke partijen;
R. Hoekstra van het CDA
Geert Bril van de PvdA en het EcoDon
Jouke Douwe de Vries van Dongeradeel sociaal
Klaas Fokkinga van de FNP.
Janny van Midlum van Algemeen Belang Dongeradeel.
Met kennisgeving afwezig: Ina Witteveen en Mevr. Rubertus van de
VVD.
Opkomst 38 leden.
Voorzitter Dries Faber opent rond acht uur de vergadering en heet
iedereen welkom, in het bijzonder de leden van de politieke partijen.
Tevens vermeldt hij dat de vergadering geen “latertje” zal worden omdat
er niet zo veel punten op de agenda staan.
Allereerst worden de notulen van de ledenvergadering van 26 maart
2014 voorgelezen door Janneke Themmen. Er zijn geen vragen en/of
onduidelijkheden naar aanleiding van deze notulen.
Het jaarverslag is opgesteld door Aukje Sikkema en ligt voor een ieder
op de tafel. Er staan weer diverse activiteiten op die het afgelopen jaar
zijn georganiseerd. Maar ook duidelijk is dat wonen, zorg en welzijn een
groot aandeel heeft gehad in de bestuurlijke en organisatorische
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werkzaam- heden van het bestuur en de opgerichte werkgroep. Dit
allemaal als gevolg van de veranderingen in de zorg (de krimp) en het
beleid van Thús Wonen.
Het financieel verslag van het dorpsbelang en Ooster@ liggen op
tafel. Dieta geeft nog aan dat het huidig saldo van het dorpsbelang op
dit moment € 2000,- hoger ligt, daar de contributies van 2014 pas in
2015 binnen komen. Alles is verder duidelijk en er zijn geen vragen. De
kascontrole is uitgevoerd door Jannie Weidenaar en Fokke Meinsma.
Zij complimenteren penningmeester Dieta Holwerda met het op orde
hebben van de financiën en hebben het verslag goed gekeurd.
Voorzitter Dries bedankt Jannie Weidenaar voor de twee jaar controle
die ze heeft uitgevoerd. Een nieuwe vrijwilliger wordt uitgekozen in de
vorm van Piet de Boer, die samen met Fokke volgend jaar de
kascontrole zal gaan verzorgen.
Christiaan Miedema van de Groencommissie is afwezig, maar Willem
Postmus weet te melden dat er een offerte naar Staatsbosbeheer is
gestuurd voor het onderhoud van het bos. Tot op heden heeft
Staatsbosbeheer nog niet gereageerd en omdat de tijd dringt inzake de
natuur is er door de groencommissie al een begin gemaakt met de
snoeiwerkzaamheden. Mevrouw Daan vraagt of het ‘schoolbos’ ook
eigendom is van Staatsbosbeheer en stelt dat ook dit bos nodig
gesnoeid en opgeruimd moet worden. Inderdaad hoort dit bos er ook
bij, maar de werkzaamheden zullen niet dit jaar meer uitgevoerd
worden, maar volgend jaar. Wij zullen ons aan de regels van
Staatbosbeheer moeten houden, die aangeeft welke bossen in
aanmerking komen voor onderhoud. Het plan van Anne van der Heide
om bomen te adopteren is daarom ook niet mogelijk.
Freerk Ids de Beer deelt mee dat er geen noemenswaardig nieuws is
inzake het Dorpencluster.
Voorzitter Dries vertelt welke activiteiten er dit jaar op stapel staan;
1 april;
Paaseieren verven voor basisschool jeugd
27 april;
Koningsdag;
9:00 uur muziek en drumband door de Buorren
10:00 uur koffiedrinken in de Terp en vrijmarkt
voor jong en oud, met eventueel pony rijden bij de
Fiver en elektrisch skelter rijden
13:30 uur Autopuzzeltocht
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4 mei;
5 mei;

19 t/m 22 mei;
10 en 12 juni;
Oktober

Dodenherdenking in samenwerking met de kerk
en de school en drumband door de Buorren.
Bevrijdingsdag muziek door de Buorren, 10.30 uur
koffiedrinken en een elf- uurtje in de Terp met
Brassband UDI en met mooi weer buiten
Avond Vierdaagse
Buurtenvolleybal toernooi
Activiteit voor de ouderen; “Jong kookt voor oud”
Thema wordt nog verder uitgewerkt en de planning
is de vrijdag in de herfstvakantie

Ook wordt het thema voor het dorpsfeest in 2016 bekend gemaakt,
namelijk;
Doe een gek!…..besjoch it ek ris fan de oare kant
Een onuitputtelijk thema die zeer uiteenlopende en verassende
resultaten zal opleveren, voorspelt het bestuur.
Na de PAUZE heeft de voorzitter nog een mededeling dat er aansluitend
aan de vergadering geen geplande ontspanning op het programma
staat. Ter compensatie biedt het dorpsbelang na afloop bitterballen aan
voor bij de borrel, wat achteraf bekeken niet tegen dovemansoren
gezegd is.
Ook Geert Bril vertelt nog dat er zeer positieve ontwikkelen zijn omtrent
EcoDon, maar dat dit pas in een later stadium bekend zal worden
gemaakt.
Hierna vertelt Dieta Holwerda over het effect van de kanteling in de
zorg, die ook voor de dorpsbelangen gevolgen heeft. Zo ook wij als
dorpsbelang. In 2013 worden wij benaderd om middels 3
keukentafelgesprekken in kaart te brengen wat voor mogelijkheden
Oosternijkerk heeft om haar inwoners (jong en oud) een prettig leven te
bieden. Ook is het van belang om inzicht te krijgen in de behoefte van
dorpsbewoners op het gebied van wonen, zorg en welzijn voor nu en in
de toekomst. Halverwege 2014 treedt de werkgroep “Wonen, Zorg en
Welzijn” in werking. Dit zijn mensen uit de zorg, de kerk en dorpsbelang
die met behulp van Mienskipswurker Reina Hes nadenken over de
toekomst van Oosternijkerk. Dat er werk aan de winkel is mag duidelijk
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zijn mede door het beleid van Thús Wonen (slopen van 38
huurwoningen) en de situatie rondom de Sionsberg(dag).
Uit de werkgroep heeft Dieta Holwerda met behulp van Annie Bremer een
visie op wonen, zorg en welzijn in Oosternijkerk opgesteld met als
uitgangspunt de identiteit van Oosternijkerk en haar inwoners. Middels
een presentatie maakt Dieta deze visie en missie op lange termijn
duidelijk. (De volledige versie van Visie op wonen en welzijn in
Oosternijkerk is terug te vinden op de website; www.oosternijkerk.com).
Missie;
Dorpsbelang wil een sociale en actieve leefomgeving creëren, waarin
bewoners actief,ondernemend en betrokken meewerken aan een leefbare
dorpsgemeenschap,waar het fijn en veilig wonen is voor jong en oud.
Visie;
Dorpsbelang Oosternijkerk streeft naar een actieve en betrokken
dorpsgemeenschap en wil de bewoners nu en in de toekomst in staat
stellen om goed en zelfstandig te kunnen wonen zo lang als zij dat zelf
willen met eigen regie over het dagelijks leven.
In de nabije toekomst zullen dorpsbewoners meer samenwerken en
zorgen voor elkaar. Dorpsbelang zal hierin initiatieven nemen en een
informerende rol gaan spelen, tussen inwoners, gemeente,
woningcorporatie en zorg- en welzijnsorganisaties.
Op de korte termijn wil de werkgroep in het dorp realiseren:
- Een dagbesteding voor ouderen
- BurenHulpDienst, inzet vrijwilligers
- Aanspreekpunt voor WMO en gebiedsgericht team
- Eetcafé
- Kaartclub stamppotmaaltijd aanbieden
- AED in dorpshuis
- Organiseren van hulp bij tuinonderhoud
Annie Bremer gaf nog aan dat in Drachten bij verpleeghuis Bertilla een
gezondheidsplein is gerealiseerd door Sûnenz in samenwerking met
ZuidOostZorg. Dit is een plein waar iedereen welkom is en waar
ouderen informatie kunnen krijgen over zorg en alles wat daarmee te
maken heeft. Ook is er een winkelplein, een horecaplein en een
vitaliteitsplein. Zeer de moeite waard om er eens een kijkje te nemen,
volgens Annie. Ook gaf zij nog aan dat je als oudere melding moet
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maken als je jezelf niet goed meer kunt redden en er een hulpvraag
ontstaat. Dit kan dan gemeld worden bij Reina Hes (Mienskipswurker
Dokkum) die dit weer door kan geven aan de gemeente.
Mevrouw Postmus vroeg welke bejaardentehuizen zullen blijven
bestaan, maar de beslissing hier omtrent wordt in april verwacht.
Rondvraag:
Mevr.Walda vraagt hoever het met de bordjes (aanduiding sportvelden)
op de hoek Grienewei/de Buorren staat? Willem heeft de gemeente vorig
jaar benaderd inzake deze bewegwijzering, maar er is van hen kant
(nog) geen actie ondernomen. Wordt vervolgd.
Tevens gaf Mevr. Walda aan dat er 2 jaar geleden al gevraagd is om
een mooier bushokje op de Grienewei. Het hokje is vernield en wat er
nog staat is geen gezicht. Zijn de bushokjes van de gemeente? En
gaan die er nog wat aan doen? Jouke Douwe de Vries van
Dongeradeel Sociaal zegt dat er geen bushokjes meer zullen worden
vervangen. Zelfs de “hufter-proof”bushokjes moeten het ontgelden en
bezwijken door vandalisme, dus einde verhaal. Er wordt ook opgemerkt
dat het bushokje op de Grienewei wel verwijderd kan worden, omdat de
busroute veranderd is en de bus er niet meer langskomt.
De OCO-bordjes zijn opgeknapt/ vervangen en die bij het kruispunt
Mounewei zijn rechtgezet. Er zijn nog 5 bordjes over en de suggestie
wordt gedaan dat één er van wel overgeschilderd kan worden en als
bewegwijzeringbordje kan fungeren voor het voetbalveld.
Theun Dijkstra vraagt of er ook nieuwe riolering in de Langgrousterwei
komt. De zinkput in het begin van de weg (vanaf het café) zakt steeds
verder weg. B&W heeft onlangs al aangegeven dat er voor bestrating
hier geen geld beschikbaar komt. Geadviseerd wordt om dit mankement
te melden bij wijkbeheer van de gemeente.
Jannie Weidenaar heeft het idee, dat de wegversmalling bij de Ald Tún
smaller is geworden en dat de obstakels zijn verplaatst. Dit is niet het
geval.
Annie Bremer zegt zich zorgen te maken omtrent de gasboringen van
de NAM. Ze zegt dat het wel eens zo kan zijn dat de NAM de gasvelden
in de provincie Groningen laten zitten en de boringen verplaatsen naar
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Noordoost Friesland. Wij zitten dan midden in het gebied waar de
boringen plaatsvinden met alle gevolgen van dien. De plaatselijke
politieke partijen zullen de vinger aan de pols moeten houden en als het
nodig is een vuist moeten maken tegen de NAM én politiek Den Haag,
die uiteindelijk aangeeft waar geboord mag gaan worden. De politieke
partijen melden: Het is van belang dat schade, in wat voor vorm
ook,veroorzaakt door de gasboringen individueel gemeld wordt. Tevens
is het aan te raden om van te voren foto’s te maken van huizen en
gebouwen, zodat schade na de boringen valt aan te tonen. Uiteindelijk
is de boodschap ‘blijf alert’ en meld schade en andere misstanden.
Sluiting
Voorzitter Faber sluit tegen half tien de ledenvergadering en bedankt
alle aanwezigen voor zijn en haar inbreng. En dan nu op naar de
beloofde bitterballen!
_________________________________________________________

Dorpsfeest 2016
Het dorpsfeest zal van 23 t/m 26 juni 2016 gehouden worden. We
hebben de laatste dorpsfeesten een thema centraal gesteld. Maar er
komt ook wel vraag om wat meer vrijheid in het onderwerp. We hebben
geprobeerd dit met het volgende thema in te kunnen vullen. Het thema is
namelijk

Doe eens gek!
…..besjoch it ek ris fan de oare kant
Een onuitputtelijk thema die zeer uiteenlopende en verassende
resultaten kan gaan opleveren denken wij.
De eerste aanmelding is inmiddels binnen. Opgeven van versierde
wagens en buurtversieringen kan bij Janneke Themmen via de mail:
jthemmenwestra@gmail.com
Veel succes allemaal!
Dorpsbelang
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Verslag van gehouden activiteiten dit voorjaar
Paaseiverven
Op woensdag 1 april zijn de prijzen weer bekend gemaakt voor het
paaseiverven. Wat was het weer moeilijk voor de jury! Wat een mooie
eieren allemaal. Probeer daar maar eens dé mooiste per groep uit te
kiezen. Maar na een lange middag beoordelen kwam de volgende
uitslag tot stand;

Groep 1; Thijs Faber
Groep 2; Senna Hannema
Groep 3; Aukje Dijkstra
Groep 4; Aukje Miedema
Groep 5; Minze Faber
Groep 6; Iverne v.d. Velde
Groep 7; Famke Visser
Groep 8; Ilse Reitsma
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Koningsdag
Hoewel de weervoorspellingen niet zo gunstig waren voor deze dag
konden we toch onder goede weersomstandigheden de dag starten met
een rondgang door het dorp met onze drumband en met de brassband.
Bij terugkomst bij het dorpshuis was de vrijmarkt al in volle gang. Ook
was er voor de liefhebbers de mogelijkheid om het water op te gaan.

’s Middags was er weer een autopuzzelrit. Dat deze rit erg populair is
blijkt wel uit het steeds groeiende aantal deelnemers. Er waren maar
liefst 50 auto’s aangemeld voor deze rit!
De tocht bracht ons deze keer o.a. langs Wierum, Holwerd, Ferwerd,
Brantgum Hantumhuizen. Het was de bedoeling om zoveel mogelijk
goede antwoorden te geven en daarbij zo weinig mogelijk kilometers
proberen te maken. De prijzen gingen dit jaar naar:
1ste
2de
3de

Hillebrand Tanja
Christina Douma en Natasja Wagenaar
Henk Solle

Herdenkingsdienst 4 mei
Op 4 mei hebben we de oorlogsslachtoffers herdacht d.m.v. een
herdenkingsbijeenkomst in de Sint Ceciliakerk. De herdenking was een
samenwerking tussen de PKN gemeente en het dorpsbelang. De
dienst werd geleid door Ds. Geert van Wieren. Tijdens de dienst werden
er liederen gezongen en was er een overdenking. Door een broer van
de in de oorlog omgekomen Freark Postmus werd een gedicht
voorgedragen. Tijdens het verlaten van de kerk voor de kranslegging,
kregen alle mensen een rode roos uitgereikt. Bij het monument op het
kerkhof werden ter nagedachtenis aan Freark Postmus door de familie,
dorpsbelang en de gemeente Dongeradeel kransen gelegd. Nadat
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iedereen in stilte het kerkhof had verlaten kon er in het dorpshuis koffie
worden gedronken.
Bevrijdingsdag
Op 5 mei was er om half tien een rondgang door
het dorp met de drumband UDI. Daarna was er
gelegenheid om onder het genot van koffie met
oranjekoek te genieten van het bevrijdingsconcert
gegeven door onze brassband UDI.

Op www.oosternijkerk.com kunt u van de verschillende activiteiten
meer foto’s bekijken.
Avondvierdaagse
De jaarlijkse avondvierdaagse is dit jaar gehouden van dinsdag 19 mei
t/m vrijdag 22 mei. De deelname was geweldig!. In totaal hebben er
meer dan 150 mensen meegelopen.
Het aardige is vooral ook dat de basisschool jeugd steeds meer gaat
kiezen voor de 10 km.
Het weer werd iedere avond iets beter. Vrijdagavond was dan ook een
prachtige avond om te lopen. We werden feestelijk binnen gehaald door
de drumband en de ouders en grootouders stonden klaar met bloemen
of wat lekkers.
Het dorpsbelang
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Nieuws uit Dorpshuis de Terp
De zomer staat weer bijna voor de deur. Hierdoor zal ons dorpshuis een
aantal weken dicht zijn. Maar na deze weken staan er weer spetterende
activiteiten op jullie te wachten hierover later meer.
Terugblik
Eerst een terugblik op de afgelopen maanden.
21 maart stond er het lentematinee op de agenda.
Net als voorgaande jaren was dit een geslaagde dag. ’s Avonds werd
door Eppie Kooistra de dansvloer goed gevuld. Het feest is dan ook tot
in de late uurtjes voort gezet.
27 april was het dan alweer zover, koningsdag mochten we deze dag
vieren. En wat hadden we er voortreffelijk weer bij. In de ochtend was er
gelegenheid om samen koffie te drinken en voor de liefhebbers was er
weer de jaarlijkse vrijmarkt. Door het prachtige weer was dit zeer
succesvol. Later op de middag stond de traditionele puzzelrit op de
agenda. En wat was hier een animo voor, meer dan 50 auto’s hebben
zich hiervoor ingeschreven. Voor de kinderen stond er een prachtige
attractie van Hoogland BV. De prijsuitreiking was aan het begin van de
avond in het dorpshuis, dit was zeer geslaagd en erg gezellig. Al met al
een prachtige dag.
5 mei werd er door UDI een prachtig koffieconcert gegeven. Ook door
het mooie weer heeft dit buiten plaats kunnen vinden. Door het
Dorpsbelang werd er een stukje oranjekoek aangeboden en het
Dorpshuis de Terp heeft de koffie of een glaasje ranja
erbij
gesponsord.
6
juni
hebben
er
veel
mensen
de
11
Dorpshuizenfietstocht gefietst. Het was een zeer mooie
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dag met mooi weer, veel animo. Door Dorpshuis de Terp werd er voor
alle fietsers een kommetje soep beschikbaar gesteld. Dit is weer in volle
enthousiasme ontvangen onder de fietsers.
Komende activiteiten
* 15 augustus wordt de jaarlijkse Dorpsbarbecue + ei
gooien gehouden. Dit is het eerste weekend dat het
dorpshuis dan weer open zal zijn. Wij hopen hierdoor
op veel animo. Verdere informatie komt nog op
verschillende manieren. Wij als commissie hopen op
een gezellige avond.
* 9 oktober wordt de playbackshow gehouden. Wij
hopen dat we deze avond mogen vullen met jong
en oud publiek maar ook vooral met jong en oud
die een prachtig optreden neer willen zetten.
Opgeven voor deze spectaculaire avond kan tot !!
14 September !! bij Louise van Ekelenburg louisever@hetnet.nl
0519
241729
Als commissie zijn wij aan de slag gegaan met het maken van een jaar
agenda. Hierdoor zal iedereen op tijd genoeg 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.
Jaaragenda activiteiten
 15 augustus Dorpsbarbecue + ei gooien (meer info op social
media)
 26 september burendag  buitenom het dorpshuis
schoonmaken (meer info volgt)
 9 oktober Playbackshow (meer info op social media)
 13 november Ladiesnight!! (meer info volgt)
 27 november Wijnproeverij (meer info volgt)
 !!Belangrijke data!! Het Dorpshuis de Terp is tijdens de
vakantieperiode gesloten vanaf 18-07-15 t/m 14-08-15
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Na de vakantie zullen wij de sluitingstijd op de zaterdag ook weer
aanpassen. Ons dorpshuis wordt gerund door vrijwilligers, waar wij
absoluut niet zonder kunnen. Deze vrijwilligers hebben ook hun plannen
voor een zaterdagavond. Wij rekenen op uw begrip als we de bar om
20.00 sluiten. De vrijwilligers die er staan moeten hierna nog
schoonmaken en bijvullen. Als we later sluiten verliezen wij helaas veel
vrijwilligers. Dit is voor geen van ons de bedoeling. Hopende op uw
begrip!
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.
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.
Iedereen kon zien dat de lente was begonnen, overal begonnen
bloemen te bloeien en de lammetjes werden geboren. Wat was er
mooier dan dit van dichtbij te bekijken. Alle peuters mochten naar boer
Wiebe Westra. Hier konden ze tussen de schapen en lammetjes lopen
en spelen. De oudste peuters hebben zelf de geboorte van 2 lammetjes
gezien!! Wat een geweldige ochtend mochten ze beleven! Bedankt
Wiebe Westra voor de gastvrijheid
De afgelopen periode zijn de peuters bezig geweest met het thema
water. Welke dieren leven er in het water en hoe zien ze er uit. Tijdens
deze laatste periodes was Juf Marjan ook aanwezig. Zij is afkomstig
van Anjum en doet de opleiding Helpende-Welzijn. Juf Marjan loopt nog
tot de zomervakantie stage bij de peuters en gaat dan na de vakantie
naar verpleeghuis “de Waadwente.”
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En toen was het zover! Op 13 mei was het feest! Zoals in de vorige
skille al was vermeld heeft “De Bernejister” het certificaat
“Pjutteboartersplak foar meartalige ûntwikkeling” verdient. Dit houdt in
dat er bepaalde activiteiten in het Nederlands aangeboden worden en
voor de rest alles doet in de memmetaal (het Fries).
Hiervoor wordt Tomke (Fries) gebruikt en Raai de kraai (Nederlands).
Dit moest natuurlijk samen met de peuters gevierd worden, zij hebben
ook goed hun best gedaan om juf te helpen Riemkje Pitstra en Jetske
Miedema kwamen de Tomke voorstelling ‘Lekker ite’ voor hun spelen.
Dit viel erg in de smaak, de peuters waren onder de indruk van hun spel
en leefden helemaal mee. Hierna waren de ouders uitgenodigd, voor
hen was er koffie met oranjekoek met een Fries en Nederlands
vlaggetje er op. De peuters werden getrakteerd op een bakje met chips
en drinken.
Na een praatje van Thea Spijksma, coördinator SPD, en Mirjam v.d.
Hoek, kreeg Juf Afke van Mirjam het bordje voor op de muur. Ook was
er nog een boek voor de peuters.
Kijk voor meer foto’s op www.foekesjoerds-pcbodongeradeel.nl
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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 051924 19 18 of 06-29 52 54 78
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 eens een kijkje wil komen nemen bij de Bernejister is van
harte welkom!!!

___________________________________________

De kapstok
Us kapstok hinget, sa as safolle kapstokken op in pracht plak, moai yn
de hal. De hal leit hiel sintraal yn ús hûs. Ideaal fansels, wolst fuort, dan
komst by de kapstok lâns, hoechst der net foar om te rinnen, de jas oan
en oant aansens dan mar wer. Komst werom, dan jild itselde. Je rinne
d’r suver op oan, dus de jas kin fuort moai te plak. Perfekt, neat oan
feroarje. Ja, as elk him oan de regels fan it spul hâldt, is der net safolle
oan de hân en hie ik hjir neat te fertellen. Mar it is frjemd, de iene kear
kin se de kapstok net fine en in oare kear wit se ‘m wol te finen, mar
dan foar de ferkearde dingen. Dus de jassen hinge oer in stoel yn de
keamer en klean dy’t yn de sliepkeamers hearre, hinge oan de kapstok.
Dat sintrale plak fan ús hal is net altyd ideaal en de kapstok hat in
fierstente moai plak. Altyd ast fan de keamer nei in oar plak yn de hûs
wolst komst troch de hal. Moast avensearje, omdatst fiif minuten lyn al
fuort moatten hiest, (de fergadering begjint bygelyks oer in pear minuten
of de bus sil ek hjoed wol net wachtsje) dan is it sa maklik en hingje
alles wat oerbleaun is nei it oan- as ferklaaien oan de kapstok. Gjin tiid
mear om it oars op te rûmjen. En sa kin it barre, dat der hieltyd mear
oan dy kapstok komt te hingjen. Sa no en dan moat je dêr regaad yn
meitsje en no wie it ek wer safier, soks sjochst wol, rinst d’r deis wit hoe
faak lâns. Allinnich it griisde mei eins ek wol oan, hy hong diskear dochs
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echt grôtfol. As ik der lâns rûn
seach ik wolris foarsichtich mei
in heal each nei it yn de loft
hingjende guod, want it wie net
mear te sjen wêr’t dat guod oan
hong, en dan sakke de moed
my yn de skuon. Gjin sin om
der oan te begjinnen. Earlik
sein wie ik al in pear kear
begûn. Dan pakte ik wat fan de
kapstok en smyt it op de grûn.
De bedoeling is om dan fuort in
skifting te meitsjen, wat moat
d’r
mei
barre.
Yn
de
waskmasjine, yn in doas, nei
de oare kapstok, nei de garaazje, nei de dûs , nei boppe soksawat. Mar
nee, no noch mar even net, it is ek gjin waar om de útwasken jassen, of
wat dan ek mar, bûten op te hingjen. In ferlechje om útstel wie wol te
betinken. Dus mar gau it spul wer op de kapstok en nije wike dan sil it
heve. Dat hat sa noch in skofke troch seurt en it waard foller en foller.
Ien fan de húsgenoaten moppere al, omdat de iennichste jas dy’t dizze
persoan dêr te hingjen hie net te finen wie. Ja, dan wurdt it wol tiid.
Ynienen wie it safier, alles fan de kapstok op de grûn en mar ris even
sjen wêr’t alles hinne moat. Soart by soart. Wat hong dêr wat oan dy
kapstok, in wûnder dat alles noch hong en it net al lang nei beneden
kaam wie. D’r hongen fiif winterjassen (dat moat kinne, wy binne mei
syn fjouweren), twa-en-tweintich sjaals (winter en simmer), trije tassen,
in trainingsjas, twa festen om yn te wurkjen, twa oare festen, trije truien
mei kapusjon (dat hinget sa maklik op), in t-shirt, in jurk (?), fiif ponsjo’s,
fiif jaskes, in kleed wat op de bank brûkt wurdt en noch seis oare
jassen. Soa, de flier yn de hal lei fol mei steapels en dy steapels wiene
somtiden aardich heech. De waskmasjine hie wer wurk en wat net skjin
hoegde, koe yn ‘e kast, yn ‘e garaazje as yn in doas. Wat oerbleaun
mocht wer oan de kapstok. Sa dat like aardich better, besite koe sels de
jas by ús oan de kapstok kwyt. No is dit al wer even lyn en omdat de hal
noch like sintraal leit as earst en de kapstok noch op it selde plak
hinget en wysels net bot feroare bin slipt it ding al wer aardich fol. Wat
is dat dochs jammer. Hawar, as no earst de winterjassen oprûme
wurde, want dy kin einlings oan de kant, dan rûmt it al wer aardich op.
awb
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Jeugdhonk
___________________________________________________

20 juni 2016 bbq Jeugdhonk it Terpke foar jong en ald. De jas moast
oan, mar de sfear sil der net minder om west ha.
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De zorg rondom het ouder worden is volop in beweging. Werd men
voorheen gestimuleerd om te gaan wonen in een verzorgingshuis, nu
worden mensen gestimuleerd om zo lang mogelijk in de eigen woning
te blijven wonen. Blijven wonen in je eigen vertrouwde omgeving, vaak
met ondersteuning door familie en mantelzorgers.
Thuiszorg Het Friese Land ondersteunt u
Geregeld komt het voor dat ondersteuning door familie en de
mantelzorgers niet meer toereikend is of dat zij overbelast raken. Dat is
vaak het moment dat thuiszorg wordt ingeschakeld. Maar ook na
terugkeer uit het ziekenhuis of na een revalidatie periode elders. Krijgt u
een indicatie voor zorg, dan wordt deze zorg volledig vergoed. Dit
geldt voor jonge en oudere mensen. Thuiszorg het Friese Land staat
dan dag en nacht voor u klaar.
Alle zorg thuis
Thuiszorg Het Friese Land onderscheidt zich van andere
thuiszorgaanbieders door het bieden van alle zorg in de thuissituatie,
zoals:
.
persoonlijke verzorging en verpleging
.
dag en nachtzorg
.
begeleiding bij chronische ziekten
.
specialistische verpleging
.
palliatieve zorg
.
gezinsondersteuning
.
thuisbegeleiding
.
personenalarmering
.
zorg op afstand
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.
.
.

ledenservice
cursussen
24 uur per dag bereikbaar via 0900-8864

Zorg wanneer u wilt
Wij werken met kleine teams die bestaan uit verzorgenden (IG) en
wijkverpleegkundigen die u thuis helpen bij uw persoonlijke verzorging
in de breedste zin. Wij doen dit veelal in samenwerking met familie en
mantelzorgers. Ook werken we samen met andere professionele
zorgaanbieders. Wij bieden zorg wanneer u dat wilt: ’s ochtends, ’s
middags, ’s avonds en ‘s nachts. Wij zijn één van de weinige
thuiszorgorganisaties die nachtzorg bieden. Ieder mens is uniek en
niemand is gelijk, daar stemt Thuiszorg Het Friese Land de zorg op af.
Dit doen wij op een manier die u prettig vindt.
Ledenservice
Als lid van Het Friese Land kunt u gebruik maken van activiteiten,
cursussen, informatie en service op het gebied van gezondheid,
comfort, ontspanning, preventie, veiligheid en onderhoud van huis en
tuin. Bovendien wordt u op de hoogte gehouden van alle activiteiten op
het gebied van welzijn, wonen en zorg in uw omgeving.
Het Friese Land Voor Leden biedt u een veelheid aan mogelijkheden,
acties en aantrekkelijke kortingen voor slechts € 19 per jaar. U krijgt o.a.
6 % korting op u ziektekostenverzekering van De Friesland en Univé.
Zo heeft u het lidmaatschap snel terugverdiend. Iedereen kan lid
worden, ook als je nog geen zorg nodig hebt.
Bereikbaarheid
Wij zijn dag en nacht bereikbaar op 0900-8864. Dit nummer kunt u
ook bellen als u lid wilt worden van Thuiszorg Het Friese Land.
Voor meer informatie belt u bovenstaand nummer of raadpleeg onze
site www.thfl.nl
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Adem- en Ontspanningstherapie, methode Van
Dixhoorn.
In Oosternijkerk is het mogelijk om Adem- en Ontspanningstherapie,
methode Van Dixhoorn te volgen. Deze therapie wordt gegeven in de
ruimte waar dr. Kotcherguine zijn praktijk houdt. Folders betreffende
deze therapie hangen in deze ruimte en ook bij supermarkt Attent.
Ook in Anjum, Holwerd en Dokkum is het mogelijk om deze therapie te
volgen.
Methode Van Dixhoorn
In de methode Van Dixhoorn is de gedachte gangbaar dat veel klachten
samenhangen met spanning. Deze relatie wordt niet snel gelegd, omdat
het goed mogelijk is dat je niets merkt van een teveel aan spanning. Er
kan sprake zijn van spanning die langzaam en ongemerkt is
opgebouwd door de jaren heen. Bijvoorbeeld door aanhoudende drukte
in het leven. Of door spanning die is blijven hangen na een stressvolle
periode. Je bent dan gewend geraakt aan deze verhoogde spanning. Je
voelt de spanning niet maar wél de klachten en dat je niet meer
optimaal kunt functioneren.
Deze therapie biedt vaardigheden om
spanning en ontspanning in balans te
brengen.
Hoe werkt de therapie?
Je krijgt staande, liggende of zittende
oefeningen of handgrepen = lichte
aanrakingen,
aangeboden.
Deze
oefeningen zijn kleine experimentjes die je
informatie verschaffen over jezelf, over je
(nadelige) gewoontes, over je ademhaling
enz. De oefeningen worden begeleid. Dit
houdt in dat je wordt gevraagd naar wat je
voelt tijdens en na de oefening en naar het
voelen van verschillen. Juist dit praten over
de ervaringen geeft lichaamsbewustwording. Dit is één proces dat ontstaat. Ook
andere
processen
zoals
spanningsvermindering, herstelprocessen, moeiteloos
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ademhalen, verbeterde kwaliteit van bewegen, staan en zitten kunnen
ontstaan.
Voor wie?
- Voor mensen die denken dat spanning een rol speelt in de
klacht(en) of in het functioneren. Dit kan van alles zijn: Van rugen bekkenklachten t/m gevoelens van minderwaardigheid,
fobische klachten en hyperventilatieklachten etc.
- Voor mensen waarbij geen fysieke oorzaak is vastgesteld voor
hun klacht.
- Voor mensen met onbegrepen klachten en hiervoor geregeld de
huisarts bezoeken.
- Voor mensen die geen baat hebben gehad bij yoga,
mindfulness,
ontspanningsoefeningen
van
psycholoog,
fysiotherapeut, logopedist.
Je kunt met AOT beginnen op eigen initiatief en ook op
verwijzing/advies van huisarts, specialist, psycholoog, praktijkondersteuner of andere discipline.
Effecten
- Jezelf beter aanvoelen
- Meer zelfvertrouwen.
- Afname van spanningsgebonden klachten.
- Herstel van een natuurlijke en ontspannen adembeweging.
- Meer bewustwording van mentale en lichamelijke
gespannenheid.
- Meer energie en toename belastbaarheid
Bijzonder aan de therapie
De oefeningen van de methode Van Dixhoorn gaan verder dan “leg een
hand op de buik en adem daarnaar toe”. De ademhaling wordt in deze
methode op indirecte wijze meegenomen in de oefeningen. Juist voor
mensen met een zeer moeizame ademhaling is dat fijn.
Adem- en Ontspanningstherapie, methode Van Dixhoorn is een zeer
complete therapie die meer biedt dan technisch goed ademhalen of
zitten of staan. De therapeut vertelt je niet hoe je moet zitten of hoe je
moet ademhalen. Dat ontstaat en ontdek je zelf al doende. Het is een
lichaamsgerichte therapie waarbij het gesprek een duidelijke plek heeft
in de behandeling. En dat gesprek ontstaat ook al doende.
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Contact
Jantine Meinsma (Geregistreerd therapeut Van Dixhoorn Vereniging)
0519-589 920 of 06-20 18 23 60
Website: www.praktijkopademkomen.nl
E-mail: info@praktijkopademkomen.nl
Wil je meer informatie?  bel of mail gerust..
_________________________________________________________

Clubkamp 2015
Vrijdag Dropping
Het is weer zover, aan het einde van het seizoen de afsluiter van club.
Clubkamp!! Rond kwart voor 6 had iedereen zich verzameld bij
dorpshuis de terp, het regende. Hopen dat dit de alle regen is van het
hele weekend. Een klein halfuur later zat iedereen in de auto en konden
we vertrekken. Rond 7 uur kwamen we aan bij ‘’De Harmsdobbe’’, de
kampeerboerderij waar wij ons het weekend konden vermaken. Het
terrein bestond uit een grotere boerderij (voor +/- 50 personen), de
boerderij waar wij in zaten en een heel groot grasveld met
volleybalnetten, klimrek, geitjes, ezels en een ingang naar het bos. De
deuren van de boerderij waren nog niet geopend en iedereen vloog al
naar de kamers!! Er was een eetruimte, een slaapruimte voor de
jongens en een slaapruimte voor de meiden. Gelijk bedden verdelen,
aan elkaar schuiven, wie slaapt boven? Wie slaapt beneden? Wie
slaapt naast mij? Toen alles op z’n plek stond, de slaapplekken
verdeeld waren, de boodschappen binnen en de regen minder werd,
zijn we met z’n allen de volleyballen en voetballen gaan testen. Het gras
was nat en het begon later te regenen maar dat mocht de pret niet
drukken. 23:00 uur allemaal naar binnen!! Hesjes aan! Zaklamp mee!
Klaar voor de DROPPING!! De jeugd was in 4 groepen verdeeld, dit
was voor de spelletjes alsook voor de corvee. Groepjes 1 & 3, onder
leiding van Hinke en Rients, werden als eerst ‘geloosd’. Lolke wist wel
een aantal plekken om de groep te ‘lozen’. Toen groepen 1&3 was uit
gezet konden groep 2&4, onder leiding van Bettina en Remco worden
‘geloosd’. Tineke, Lolke en Sietske hadden even rust. Na anderhalf uur
lopen was de rust voor Tineke, Lolke en Sietske voorbij. Lolke is van de
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catering. Grill mee, hamburgers ingekocht, genoeg saus, gebakken uien
en eten maar! Na 1,5 uur lopen gaat dat er wel in!! En toen ging de
leiding er natuurlijk vanuit dat de jeugd zo ontzettend moe was van het
lopen, dat ze wel zouden slapen. NIET DUS!! ‘’het keten kan beginnen’’.
Eerst op de slaapkamer, bij de heren was er een voedselgevecht
uitgebarsten op de slaapkamer. Bij de dames kakelde de 1 nog harder
als de ander. Leiding wilde slapen, dus wie wilde keten mocht naar de
woonkamer. ‘’best, doen we dat’’. Toch maar weer naar de slaapkamer,
toen weer naar de woonkamer. En dit tot het licht werd. Buiten
voetballen, binnen voetballen, 05:00 uur koffie tijd??. Kortom niemand
heeft een oog dicht gedaan.

Zaterdagochtend: Hoofd, schouders, knie en teen.
Half 9 ontbijten, groepje 1 corvee. Lolke heeft thee gezet, koffie gezet
en eieren gekookt. Iedereen eigen bordje mee en aanvallen maar. Na
het ontbijt, alles opgeruimd(ook de kamer van de heren, heel netjes).
10:00 uur, hoog bezoek: dominee. Dominee had er natuurlijk rekening
mee gehouden dat ze de eerste nacht niet zouden slapen, dus liet een
kring vormen en begon met zingen: hoofd, schouders, knie en teen,
knie en teen. Iedereen deed mee en zong uit volle borst. Na een beetje
ontspanning gaf dominee de jeugd een aantal opdrachten om in
groepjes over na te denken. Na lang gepuzzel en hersengekraak
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werden de oplossingen uitgewisseld en antwoorden gegeven. Het
laatste onderdeel: ‘’bedenk in je groepje een spel met beschuit in de
hoofdrol en duidelijke spelregels’’. Hier kregen ze een halfuur voor.
Allemaal ideeën gingen rond en na een halfuur had iedereen wat op
papier. De ene groep moest het spel wat ze hadden bedacht aan een
andere groep uitleggen zodat deze groep het kon spelen:
beschuitbowlen, beschuitvangen, beschuit eten, kortom; heel veel
beschuit. Aan het einde van het amusement gaf Dominee een
boodschap mee. Als je wil dat een spel goed verloopt dan heb je
spelregels nodig, zo is het ook in het leven. God heeft ook een soort
van ‘spelregels’ gemaakt. De tien geboden, richtlijnen/spelregels voor
het leven. Deze heeft Dominee voorgelezen en vervolgens de jeugd in
‘’makkelijke’’ taal in de juiste volgorde laten leggen.
Tosti’s en vierkamp
De lunch wordt verzorgd door corveegroep 2 en Lolke. Tosti’s!! na de
lunch bereid de leiding de vierkamp voor en kan de jeugd zich nog even
uitleven, het maken van een vlag(voor de vlaggenroof, ’s avonds) of
middagdutje(owhnee, ’s nachts niet slapen, overdag ook niet slapen).
Elke groep staat bij een onderdeel. Nederland: fietsen op een tè kleine
fiets. Oostenrijk: met z’n 5en op ski’s, Engeland: boogschieten en
Schotland: boomstamwerpen. Dit ging natuurlijk niet van een leien
dakje, maar dat maakt het
juist leuk!! Als afsluiter had
de leiding nog een parcours
voorbereid met obstakels en
een bal die in balans
gehouden moest worden. Na
deze activiteiten was de
jeugd wel ‘uitgeteld’. Ze
kregen de rest van de
middag de tijd voor zichzelf,
ze zijn met de hele groep
naar de supermarkt in het
dorp gelopen om voorraad
‘’voor de nacht’’ te halen. Bij
terugkomst alles verdelen,
opbergen en…. Een dutje
doen?? dit was niet de
afspraak, dus hield de leiding
30

de jeugd wel wakker! Rond half 7 lekker aan de patat met kroket of
frikadel!! Na het avondeten is Dominee vertrokken en zijn wij later het
bos in gegaan……

Vlaggenroof
Toen het een beetje begon te schemeren zijn we met z’n allen het bos
van Bakkeveen ingegaan. Allemaal verzamelen en opdelen in twee
groepen. Beide groepen hadden de middags een vlag gemaakt. THE
WARRIORS met Rients en Sietske en DE BEVERS, met Bettina en
Remco. De bedoeling van het spel was om de vlag van de andere
groep te vinden. Iedereen kreeg een speelkaart, de ene groep de
zwarte en de andere een rode. Kwam je iemand van het andere team
tegen, dan moest je de kaart laten zien. Degene met de hoogste kaart
nam die van de andere. Degene die z’n kaart kwijt was kon naar een
centrale plek komen en een nieuwe pakken, totdat ze op waren. En dan
nog de vlag vinden….. Dit bleek nog een hele klus te zijn. Tsjah, als je
de vlag onder een aantal takken legt, of achter een boom zet, zie je dat
in het donker ECHT niet meer. Rond 0:00 uur, iedereen moe van het
rennen/vluchten/duiken/springen/verstoppen, terug naar de boerderij.
Kampvuur! De mensen van de andere boerderij hadden het vuur al
aangestoken dus konden wij lekker aanschuiven. De jongens waren
nogal onder de indruk van de dames van de andere boerderij, de ene
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versiertruc na de andere. Helaas maakten de jongens geen indruk op
de meiden. Oohps….
Onder het genot van wat drinken, broodje knakworst, eigen voorraad en
natuurlijk het vuur werd het een gezellige avond. Na wat ‘’roomeren’’
(net doen alsof je slaapt, maar meeluisteren met alles), ging de jeugd
naar bed. Omdat we eigenlijk niet zouden slapen, maar de leiding toch
wel blij was dat ze sliepen, hebben Rients en Remco stiekem wat
nagellak bij de heren aangebracht terwijl de jeugd sliep.
Laatste dag
Wat een heerlijkheid, na twee nachten bijna geen slaap te hebben
gevat, de jeugd ein-de-lijk rustig en gehoorzaam.  rustig ontbijten,
tassen inpakken, met z’n allen vegen, dweilen, poetsen, opruimen.
Terwijl we alle spullen in de auto’s deden kwam de regen ook weer
even om het hoekje kijken. Tussendoor hebben wij, ondanks alle
voorspellingen, niet de planning om hoeven gooien vanwege de regen.
Iedereen in de auto’s? alles meegenomen? Op naar huis!! Nog
even een ereronde door het dorp, iedereen laten weten dat we
heelhuids terug zijn gekomen. De ouders stonden te wachten bij
Dorpshuis de Terp, klaar om de zoons en dochters mee naar huis te
nemen en in te stoppen onder de dekens!!! Iedereen bedankt voor het
geslaagde weekend!! We verheugen ons op het volgende clubseizoen.

De leiding, Tineke, Hinke, Rients, Lolke, Sietske, Bettina en Remco
32

Word vakantiegezin en maak een verschil voor
een kansarm kind
In 2014 heeft de regio Friesland van Europa Kinderhulp ruim 150
kansarme kinderen de vakantie van hun leven kunnen bieden.
Dankzij vakantiegezinnen die hun huis en hart open stelden voor
kinderen die het echt nodig hebben.
Ook dit jaar zijn we in de regio Friesland op zoek naar mensen die
graag tweeënhalve week een Frans, Duits, Belgisch of Nederlands kind
bij hen thuis willen laten logeren. Vakantieouder zijn draait om rust en
regelmaat, om liefde en aandacht voor kinderen die vaak opgroeien in
troosteloze en moeilijke omstandigheden. Een vakantie in Friesland
geeft letterlijk en figuurlijk ruimte om weer even kind te zijn. Meld je aan
en maak een verschil in het leven van een kind.
Data van de verschillende kinderreizen in Friesland:
Franse kinderen: 4 juli – 24 juli en 18 juli – 6 augustus
Duitse kinderen: 13 juli – 31 juli, 24 juli – 10 augustus, 3 – 21 augustus
Belgische kinderen: 13 juli – 31 juli
Nederlandse kinderen: 20 juli – 7 augustus
Meer informatie op www.europakinderhulp.nl of stuur een e-mail naar
friesland@europakinderhulp.nl. Voor telefonische informatie kunt
contact opnemen met Joke de Vries, 058-2573612.

Hallo,
Wij, Iverne en Pieter-Siebe en met behulp van Nieke, Orlin en Emrys
hebben geld ingezameld voor de orang-oetang. Dat is een landelijke
actie van het Wereld Natuur Fonds (WNF ranger club).
Heel Oosternijkerk is niet gelukt, maar wij willen iedereen bedanken
voor jullie bijdrage. En de volgende keer dat we een actie voeren,
beginnen we weer bij de mensen die we nog niet hebben gehad.
En door u bijdrage is het eind bedrag 180 euro geworden !!!!!
Groetjes,
Iverne en Pieter-Siebe
33

25 jier lyn
yn de
Doarpsskille
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Ropta Boys

Hallo dorpsgenoten,
Het voetbalseizoen is nu net weer afgelopen. Hier de laatste nieuwtjes
omtrent de club.
Op 18 april was het tijd voor het 3e ropta boys darttoernooi. Er waren 24
deelnemers verdeeld over 6 poules. De winnaar was dit jaar Rinze
Visser. Hij was in de finale te sterk voor Jan Pzn Braaksma. In de
verliezersronde was de 1e prijs voor Theunis Linthof en de 2 e voor Ate
Heeringa.
Op woensdag 13 mei was het weer tijd
voor de 2de Copa Ropta. Dit is een
toernooi voor teams tot en met 23 jaar
met maximaal 1 dispensatiespeler. Er
waren 12 teams aanwezig die
speelden om de titel. Titelverdediger
Broekster Boys stond in de finale
tegen Buitenpost.
Buitenpost wist dit met 1-0 te winnen
en mocht zich dit jaar winnaar noemen
van de Copa Ropta. De publieke
opkomst was groot en het feestje na
afloop in de kantine was dan ook een
enorm succes.
Zaterdag 23 mei was het feest op het
sportveld, want ’s ochtends werden de
B1 kampioen en ’s middags de MD’s.
Een geweldige prestatie! Voor het
eerst een meisjes 11tal en dan gelijk maar kampioen worden, prachtig.
‘s Avonds werd de jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden. Met een BBQ
werden de vrijwilligers bedankt voor hun inzet het afgelopen seizoen.
Dit jaar ging de beker voor de “vrijwilliger van het jaar” naar Roel
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Sikkema. Hij is leider, zit in de TJZ (technische jeugd zaken en is
vrijwilliger in de kantine. Nogmaals gefeliciteerd Roel.
Ook was er een speciaal bedankje voor de 5 mannen die het coparopta toernooi hebben georganiseerd. En er werd afscheid genomen
van Klaas Brouwer en Sieta Bergema, als leidinggevenden van de
kantinecommissie. Nieuw “hoofd” van de kantine worden Bas en Tjitske
Dijkstra. Zij hebben er enorm veel zin in en wij wensen hun veel succes
met hun nieuwe uitdaging.
Vrijdagavond stonden er 92 kinderen klaar voor hun eigen mixtoernooi.
De teams bestonden uit een mix van MP’s, Fjes en E’tjes en bij de
groteren uit een mix van D’s, MD’s en C’s.

Het weer was fantastisch en daardoor ook enorm veel publiek, wat
zorgde voor een hele gezellige avond. Voor de MD’s was het extra
feest, de meisjes werden deze avond nog gehuldigd omdat ze
kampioen zijn geworden.
Er werd deze avond ook afscheid genomen van bestuursleden van het
jeugdbestuur. Theunis Talstra, Femke Elzinga en Freddy ter Harkel
namen afscheid uit het jeugdbestuur.
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De volgende dag was het weer tijd voor het traditionele mixtoernooi
voor senioren en A’s en B’s. Er waren 36 deelnemers. Het werd een
gezellige voetbalmiddag en na afloop was er muziek in de kantine.
De organisatie bestond dit jaar uit Johantine, Tytsia, Sippie en Marten.
Zij werden bedankt voor hun geweldige inzet.
Dit jaar heeft Ropta Boys ook weer meegedaan aan de Poiesz-actie. Bij
de boodschappen kon je munten sparen voor je eigen club. Hier deden
enkele clubs aan mee. Ropta Boys was hier ook voor ingeloot. Zij
hebben daarmee een bedrag van 1190 euro weten te winnen.
Geweldig. Het jeugdbestuur wordt hartelijk bedankt voor hun inzet,
anders was dit niet mogelijk geweest.
Voor meer en uitgebreider nieuws verwijs ik jullie naar onze website
www.roptaboys.nl
Nu mag iedereen even genieten van een welverdiende
“voetbalvakantie”.
Dan kunnen we er over enkele weken weer volop tegenaan!
Groeten Anja Bandstra.

Voetbalvereniging Ropta Boys
_________________________________________________________
bestaat op 16 september 2015

50 jaar
Dit jubileum wordt gevierd met de huidige leden, oud-leden, vrijwilligers
en sponsoren.
Er is een afwisselend feestprogramma opgesteld, met voor elk wat wils!
De jeugdleden trappen af op woensdag 16 september 2015 met een
heuse voetbalclinic.
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De dames komen op donderdag 17 september 2015 in actie.
Op vrijdagavond 18 september 2015 speelt het 1e elftal van Ropta
Boys tegen oud-spelers van SC Heerenveen (onder voorbehoud
wedstrijdindeling SC-Heerenveen seizoen 2015-2016).

Zaterdag 19 september 2015 hopen wij iedereen weer te begroeten
tijdens de reünie.
Wie zin heeft om een balletje te trappen, kan meedoen aan een
toernooi. De dames van het “eerste uur” zullen ook in actie komen.
Er is een tentoonstelling ingericht over 50 jaar Ropta Boys en ’s avonds
kunnen de voetjes van de vloer in de feesttent.
ALLE LEDEN ZIJN UITGENODIGD VOOR DE REÜNIE EN HET
TOERNOOI, MAAR MOETEN ZICH HIERVOOR NOG WEL
AANMELDEN!
GEEN UITNODIGING ONTVANGEN?
Wij hebben geprobeerd om zoveel mogelijk (oud-)leden te bereiken,
maar als u nog geen uitnodiging heeft ontvangen en toch graag van de
partij wilt zijn, meld u dan bij één van onderstaande personen of stuur
een mail naar roptaboys50jaar@outlook.com Wij sturen u dan alle
informatie toe.
Graag tot ziens!
Namens de jubileumcommissie,
Klaas Brouwer, voorzitter
Tineke Slager, secretaris
Yme Braaksma
Femke Elzinga
Douwe Jaap Meinsma
Jan Torensma
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Hierbij een verslag van het seizoen 2014-2015. Afgelopen jaar zijn drie
leden gestopt en konden we ook drie nieuwe leden verwelkomen,
daardoor bleef het in evenwicht. Er wordt in twee klassen gespeeld, n.l .
A en B-klasse.
Na een heel seizoen is in de A-klasse, Kees Hofman kampioen
geworden en in de B-klasse Germ Durk de Vries ( eind-standen, etc,
zie bijlage ).
A-klasse Hoogste Serie, Henk Heeringa met 24 caramboles
Kortste Partij, Ibo heeringa in 14 beurten
B-klasse Hoogste Serie, Piet vd Ploeg met 10 caramboles
Kortste Partij, Anne vd Heide in 8 beurten.
De prijzen werden beschikbaar gesteld door Installatiebedrijf Fa. B.
Kooistra. Ieder jaar wordt er uit en thuis gespeeld met 7 spelers, tegen
Nes en Paesens/Moddergat. Er is door omstandigheden alleen uit
tegen Paesens gespeeld, vandaar 1 wedstrijd
Hierbij de uitslagen:
Paesens – O.N.
8 – 6 , volgend jaar beter
O.N. – Nes
4 – 10,
Nes – O.N.
7–7,
dus totaal
11 – 17 voor Nes.
Maandag 30 maart was er de traditionele Slot-avond. Na de
prijsuitreiking kon er kurkje-biljart gespeeld worden. Dit houdt in, drie
ballen en een kurk met 3 dobbelstenen erop. Dus 1 carambole maken
met speelbal en de dobbelsteen ook raken, hierdoor zijn er punten te
krijgen. Wanneer de een andere bal deze kurk raakt zijn de punten voor
de tegenstanders. Kortom een gezellig samenzijn en er waren mooie
vleesprijzen beschikbaar
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Prijzen in de B-klasse:
1 Fokke vd Weij
2 Anne vd Heide
3 Piet vd Ploeg
4 Albert Coster

Prijzen in de A klasse:
1 Foppe Heeringa
2 Kees Hofman
3 Jen Sjoerdsma
4 Ibo Heeringa.

Voor het seizoen 2015-2016 zijn nieuwe leden hartelijk welkom.
Zaterdags oefenen en op de maandagavonden hebben we de
clubavond. We gaan traditioneel de eerste maandag in Oktober weer
van start.
Het Bestuur

41

Kaatsvereniging De Trije Doarpen
_____________________________________________

We zijn alweer een aantal weken onderweg met het kaatsen. Op het
moment van schrijven hebben we 6 ledenpartijen gekaatst. Helaas laten
de senioren het tot nu toe flink afweten. Alleen bij de RoptaBoyspartij en
de Postma/Hovinga/Nutmapartij waren zij vertegenwoordigd. Gelukkig
is de jeugd altijd aanwezig en kan in deze categorieën altijd gekaatst
worden. Het is zo nu en dan wat schuiven om alles rond te krijgen met
de parturen, maar de jeugd moppert nooit. Op vrijdagavond wordt er in
3 leeftijdscategorieën getraind. De allerjongsten vanaf een jaar of 6
trainen onder leiding van Lolke Bergema/Pieter Braaksma en Lutske
Allema. Hier wordt veel aandacht aan de techniek besteed om dit van
jongs af aan meteen goed te leren. Hand recht bij opslaan, goede been
voor met opslaan. Dit gaat allemaal op een speelse manier.
Van 19.00 uur tot 20.00 uur traint de jeugd van 9 t/m 12 jaar onder
leiding van Rense Pieter Hiemstra. Een uur later, vanaf 20.00 uur traint
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de oudste jeugd vanaf 13 jaar ook onder leiding van Rense Pieter. Deze
trainer kaatst zelf alweer een aantal jaar op het allerhoogste nivo en kan
de kinderen dus flink wat leren. Gelukkig is de trainingsopkomst altijd
goed. Ook gaat een flink aantal leden van de Trije doarpen te
federatiekaatsen door de gemeente Dongeradeel. Hier zijn we als
kaatsvereniging natuurlijk heel trots op. We hopen dat de senioren nu
het voetbalseizoen afgelopen is ook de kaatswant weer uit de wilgen
halen, zodat we ook deze categorie weer kunnen verwelkomen op de
partijen, want zeg nou zelf.....wie wil er niet zo’n mooie krans aan de
muur. Goed kunnen kaatsen is niet eens zo belangrijk, de gezelligheid
en het plezier is belangrijk.
Wie ook eens kennis wil maken met het kaatsen is van harte welkom op
de vrijdagavond om mee te komen doen.

Uitslagen seizoen 2014-2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

jappie eelkema 35561 pnt
doede jongeling 34788 pnt
theinis torensma 33633 pnt
peet kuiper 322229 pnt
jan teitsma 32151 pnt
wytse visser 32144 pnt
annemarie jongeling 31910 pnt
jan allema 31842 pnt
jan bergmans 31839 pnt
ronald aardema 31825 pnt

De data voor het seizoen 2015-2016 zijn: 2-okt, 6-nov, 4-dec, 8-jan,
5-febr, 4-mrt , 1-april
j-b

p-k

p-b
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Hallo dorpsgenoten!
De zomer staat alweer voor de deur, de competitie is afgelopen en de
zomercompetitie is weer begonnen! Allereerst een overzicht waar alle
teams zijn geëindigd.
Team 1 spelend in de 1 e divisie, heeft helaas niet kunnen handhaven.
Zij zijn geëindigd op de 14 e plaats met 13 punten, en degraderen weer
terug naar de 2e divisie.
Team 2 spelend in de 3 e divisie, zijn op de 10e plaats geëindigd met 23
punten. Team 3 ook spelend in de 3 e divisie, zijn op de 4e plaats
geëindigd met 40 punten.
Team 4 spelend in de 4 e divisie hebben promotie gehaald naar de 3e
divisie. Zij zijn geëindigd op de 2 e plaats met 66 punten, gefeliciteerd
mannen!
Op het moment van uitkomen van de skille is de zomercompetitie al in
volle gang! Ook deze zomer spelen we weer in 2 competities, de
premier league en de Championship.
In de premier league zullen 9 darters strijden om de 1 e plaats.
In de 1e divisie zullen 14 darters strijden om promotie, verdeeld in 2
poules, Championship A en B.
Net als vorig jaar zal in de premier league “best of 8” gespeeld worden
en in de 1e divisie “best of 6”. Dat betekend dat er ook gelijk gespeeld
kan worden. Iedereen speelt 2 keer tegen elkaar, de winnaar krijgt 2
punten en bij gelijkspel beide 1 punt. De uitslagen, standen en
statistieken van de zomercompetitie kunnen gevolgd worden op:
www.dce4.webnode.nl
Wil je een keer komen kijken op de dinsdagavond dan ben je van harte
welkom in Jeughonk It Terpke!
GJH DCE
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De Sopsleef

Hjir it resept foar de Coffee Cake dy’t
Iverne en Pieter-Siebe ferkocht hawwe
foar de Drumband op Keningsdei.
Let op: dit is it resept foar in grutte cake!

Recept voor Amerikaanse Coffee Cake
Nodig: 4 kommen, 1 vierkante ovenschaal 21 x 21 cm
Verwarm de oven voor op 180 graden
● Kom 1:
285 gram bloem, 16 gram bakpoeder en een snufje zout.
Deze ingrediënten door elkaar zeven.
● Kom 2:
200 gram crème fraiche, 100 gram yoghurt, 1 theelepel vanille aroma.
Door elkaar roeren.
● Kom 3:
60 gram boter, 200 gram suiker
Luchtig door elkaar mengen met mixer – 3 min.
Daarna één voor één 2 eieren door het boter/suiker mengsel mixen.
● Kom 4 (de topping)
Van al deze ingrediënten 50 gram elk: bloem, suiker, walnoten (of
andere noot), boter (in stukjes), cruesli zonder vruchten en een snufje
kaneel.
Meng /kneed met de vingers alles door elkaar
Vouw eerst ⅓ van het bloemmengsel in het boter/suiker/ei mengsel en
voeg daarna ½ van het yoghurt/crème fraiche mengsel toe.
Herhaal bovenstaande een keer en voeg als laatste ⅓ van het
bloemmengsel toe.
Doe het mengsel in de beboterde bakvorm en doe daarbovenop de
kruimelige inhoud van kom 4.
Doe het ongeveer 50 minuten in de oven totdat een prikker schoon uit
de cake komt.
30 min laten afkoelen en warm serveren.
Tirza van der Velde
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PUZEL - blokpuzel
_________________________________________________________
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Streekjepuzel
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advertentie
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PAADWIZER

Doarpsbelang------------------- D. Holwerda-------------------- 242212
Groencommissie--------------- C. Miedema------------------- 571173
Doarpshûs De Terp------------D. Wolsink------------------------ 241486
Foeke Sjoerds Skoalle--------------------------------------------- 241530
Protestantse Gemeente .-----J. Post --------------------------- 241816
Koar ‘Sjong de Heare’--------- A. v.d. Wagen----------------- 589243
U.D.I.----------------------------- S. Faber------------------- 06-22676016
Drumband U.D.I.--------------- P. de Boer----------------------- 241230
Bernejister----------------------- Afke Jongeling---------------- 241918
Biljertferiening ‘De Terp’----- L. Bergema---------------------- 241704
S.S.S.----------------------------- T. de Groot----------------------- 242334
Iisferiening----------------------- H. Zijlstra------------------------ 241313
Jeugdhonk ’t Terpke----------- E. Weidenaar-------------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)
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AGENDA

Juni
27
27

UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein
Teatsen in Oosternijkerk: AC Mol partij

Juli
3
8
11
11
16
18
25
25

Start zomervakantie basisschool
Keatsen in Oosternijkerk. Middenstand jeugdpartij
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein
Keatsen in Niawier: Kuiper partij
Keatsen in Oosternijkerk: Vrijgezellenpartij
Keatsen in Niawier: Multi Tech partij
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein
Keatsen in Niawier: Folkert van der Meulen partij

Augustus
8
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein
15
Dorpsbarbecue en ei-gooien Dorpshuis de Terp
17
Einde zomervakantie basisschool
17-19 Koek-aksje Brassband UDI
22
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein
26,28 Buurten volleybaltoernooi
September
1
Inleveren kopij voor de Doarpsskille
5
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein
10
Redaksjegearkomste de Skille
14
Uiterste datum opgeven voor de Play back show
16-19 Jubileum Roptaboys 50 jaar
19
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein
26
Doarpsskille nûmer 172 ferskynt

50

