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Ferslaggen fan: Brassband UDI,
De Bernejister
50 jier Ropta Boys
Buurtenvolleybaltoernooi
In oprop fan: Knutselclub
De Bûnte Flinters
Nifelclub
Kerk in de Steigers
As de hoanne op 'e toer ris prate koe....
De Wjukken útslaan, Hoe is it no mei ....
en fansels de feste rubriken.

Fan ‘e redaksje
Doarpsgenoaten,
Foar jim leit de Skille fan septimber, de
simmerfekânsje is foarby en alles komt
wêr wat op gong. De ferieningen yn ús
doarp sette út ein, yn’t bysûnder neame
we fuotbalferiening RoptaBoys dy’t krekt
harren 50 jierrig jubileum fiert hat mei in
grut feest. Yn dizze Skille lêze jim d’r mear
oer.
Guon bin al dwaande mei de tariedingen
foar it doarpsfeest fan oar jier, sa freget de
Bûnte Flinters jim help. -->
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En as hoanne op in tsjerketoer kin je ek fan alles belibje, sa wurde je
trocht fremde hannen fan je fêste plak ôfhelle en reizigje fan de iene nei
de oare. Dan bin je bliid as je wêr op je âlde fertroude plakje stean en it
útsicht en oersjoch ha wêr’t je bekend mei bin.
Wy winskje jim in protte lêswille ta en at jim ek ris wat belibje, diel it dan
mei de lêzers fan de Skille. Jim bydragen binne altyd fan herte wolkom!
Tsg

Knutselclub

Beste ouders, jongens en meisjes,
We willen dit jaar wel met een nieuw knutsel programma komen, maar
we hebben helaas bijna geen vrijwilligers meer.
De woensdagmiddag was altijd een mooie knutsel-middag, maar er zijn
al veel andere activiteiten, o.a. de gymnastiek, waardoor de knutselclub
de laatste tijd slecht bezocht werd.
Wat we eigenlijk willen weten is, wie tijd en zin heeft om één
knutselmiddag in het komende seizoen te geven.
Wie wil bijvoorbeeld een dropping organiseren of wie kan zeepkettingen
maken voor een bepaalde leeftijd of alleen voor jongens.
Misschien een dansmiddag voor de kleintjes.
Ideëen zijn er, maar nu nog de vrijwilligers.
Suggesties of vrijwilligers kunnen zich melden bij Christina Douma :
c.s.douma@knid.nl
Bij weinig of geen reactie’s zijn we genoodzaakt met de knutselclub te
stoppen. Dit zou toch jammer zijn!!!!!
Met vriendelijke groeten het knutsel bestuur
Christina, Jannie en Jetty
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De Bûnte Flinters siket help
Nei ús “sabbatical” jier binne wy fan doel om it kommende jier wer in stik
foar jim op te fieren.
Sa as it no liket, dogge wy dat mei it doarpsfeest 2016 yn de feesttinte
op tongersdeitejûn. Mar om’t we it graach wat grutter opsette wolle as
oars, freegje wy om:
Toanielspilers of
minsken dy’t graach nochris toaniel spylje wolle.
Sawol mânlju as froulju binne wolkom!
Mar we sykje ek minsken dy’t efter de skermen it ien en oar dwaan
wolle, sa as:
- meibouwe oan it dekôr
- opbouwe as ôfbrekke fan it dekôr (beide mei ek)
- froulju dy’t helpe wolle mei it útsykjen fan de klean
- minsken dy’t spilers helpe wilens de ûtfiering (omklaaien,
klearsette fan attributen ensafuorthinne)
- alle oare foarkommende saken
As jim ynteresse ha, kinne jim kontakt opnimme mei Natasja, tel. 0519241777 as e-mail: j.wagenaar02@knid.nl
Minsken meldt jim gau oan en dan meitsje we d’r mei syn allen wat
moais fan!
Tige tank!
De Bûnte Flinters
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Sa at jo yn de lêste Skille lêze koene hienen wy it foar de fakânsje noch
drok mei in soad dingen. Op snein 28 juny ha wy de hiele dei yn
Ljouwert west. Hjir hawwe wy ús meiwurking ferlient oan de
Summerschool fan Solibrass. In oantal dirigenten (út meardere lannen)
hawwe ús dy dei dirigeert. Sy moasten op ús oefenje en kriigen dêrby
tips fan Allan Withington. It wie in moaie dei en wy ha der in soad fan
leart. Op tiisdei 30 juny ha wy it seizoen mei elkoar ôflúten. Mar echt
foarby wie it seizoen noch net. Want pas op tongersdei 2 july koenen
wy elkoar echt in noflike fakânsje winskje. Op dizze moaie tongersdei te
jûn sieten wy tegearre mei Solibrass op it Waagplein yn Ljouwert. We
ha hijr self ien stik spyle, Solibrass hat meardere stikken spyle en dêrnei
mochten wy tegearre mei Solibrass noch in stik spylje. It wie in hiele
moaie jûn wêr at wy fan genoaten ha. Dêrnei mochten de toeters echt
yn de koffer. Mar al te lang stilsitte koe natuerlik net. Op mandei 17 en
tiisdei 18 augustus stiene wy by jo foar de doar mei de jierlikse UDIkoeken. It ferkeapjen gie at it slytjage, sa wy hoeden de tredde dei
netiens mear oan it ferkeapjen/súteljen. Wy wolle jo tige tanke foar de
koeken dy’t jo kocht hawwe, wy hoopje dat de koeken goed smakke ha!
In wike letter, 25 augustus, wie it alwer tiid foar de earste repetysje. Der
moast wat gebeure want op 5 september mochten wy yn Dokkum spyle
by de Admiraliteitsdagen. Wat wie dat in feest! Om sân oere sieten wy
by de Weagh klear foar in lyts konsert. De waargoden sieten ús mei,
want nei in hiele dei rein wie it droech doe’t wy spylje moasten. Der
wienen in soad minsken en de sfeer wie goed. Nei dat konsert binne wy
fluch nei in boatsje set. Wy mochten de hiele jûn yn dat boatsje sitte en
hienen hjirwei geweldich útsicht op it podium. Mei in korps fan 450
minsken, ferdielt oer it podium en de boatsjes hawwe wy in oantal
stikken spyle. Wy ha der in hiele geselliche jûn fan makke en wy ha UDI
mar wer goed op de kaart set. Dizze jûn hat ús nammentlik in nij lid
oplevere. Doriene van der Meulen woe wol graach by UDI spyljen
komme. No dat moat altiid kinne. We hawwe yn ús besetting wat oan it
skowen west. Jeldert Okkema is in plakje opskowt en sit no op de
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twadde kornet. Doriene hat har te plak set by de tredde kornetten.
En no moatte wy oan de bak foar it NBK. De Nederlânske Brassband
Kampioenskippen. Op 17 en 18 oktober sille wy op stuudzjewykein,
dêrnei komt it NBK tichtby. Op freed 30 oktober kinne jo ús fyne yn
Gorredyk. Dit wurdt ús earste try-out foar it NBK. In wike letter, freed 6
novimber sitte we yn Birdaard. Op freed 13 novimber sit it heve. Wy
gean dan mei elkoar yn de bus richting Utert. Wy hoopje, krekt as flyne
jier, op it NBK wer in moaie prestaasje del te setten. Hâldt ús facebook
en ús webside yn de gaten foar mear nijs!
Rinskje

_________________________________________________________

Bij ons als bestuur van het dorpsbelang leeft al een paar jaar de wens
om het aanzicht van de vaart aan de Fiver eens op te knappen en de
tuin voor het dorpshuis te verfraaien. We hebben daarom twee jaar
geleden eens bij het bestuur van het dorpshuis geïnformeerd naar hun
wensen. Het bestuur van het dorpshuis had toen nog helemaal geen
mogelijkheden hiervoor. Zij moesten nog bouwkundige maatregelen
nemen om aan de regelgeving van de brandweer tegemoet te komen
en de keuken moest ook hoognodig aangepakt.
We zijn inmiddels een paar jaar verder en de gesprekken zijn opnieuw
hervat. We hebben onze wensen met elkaar gedeeld en hadden
gezamenlijk de wens tot het opknappen van het aanzicht van de vaart,
de tuin en het terras van ons dorpshuis. Zo hebben we ook eens kritisch
naar de kruising voor en de ruimte rond het dorpshuis gekeken. Van
daaruit hebben we voorzichtig plannen gemaakt voor een plein voor het
dorpshuis. We zouden deze ruimte nl. graag inrichten als dorpsplein,
zodat we dit plein kunnen betrekken bij activiteiten in ons dorp. We
komen hier binnenkort bij u op terug. We willen u / jullie als inwoners
namelijk graag betrekken in de planvorming van het plein.
Ondertussen onderzoeken wij, als dorpsbelang, samen met het bestuur
van de Terp de mogelijkheden om deze plannen te financieren.
Dieta Holwerda, Dorpsbelang.
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_________________________________________________________

KERK IN DE STEIGERS
Het kan je eigenlijk niet ontgaan zijn: de kerk aan ‘Langgrou’ staat in de
steigers. Van verre zijn de steigers om de toren te zien. De haan steekt
nog net zijn kop er bovenuit. Eigenwijs, zoals hanen zijn; alsof hij er
niets mee te maken wil hebben. Die steigers zijn nodig omdat er
onderhoud gepleegd moet worden. De stormen van de afgelopen jaren
hebben flink aan de toren
getrokken. Hier en daar raakte
iets los en soms kwam er iets bij
de buren in de tuin. Dat kan niet
de bedoeling zijn, dus is er werk
aan de winkel… euh… kerk.
Heeft dat nog zin, zo kun je je
afvragen. Heeft het nog zin om
de kerk in de steigers te zetten.
De kerk, dat is toch een
aflopende zaak? Daar ben ik het
(uiteraard) niet mee eens. Ik
denk zelfs dat de kerk toekomst
heeft wanneer ze continu in de
steigers
staat.
Steigers
betekenen dat er aan de kerk
gewerkt wordt. Dat men bezig is
de kerk bij de tijd te houden.
Waar steigers ontbreken komt
het verval op den duur in zicht.
En dan, ja dán wordt het een
aflopende zaak.
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Kerk in de steigers wil zeggen dat we niet bij de pakken neerzitten. Dat
we ons niet overgeven aan de stormen van de tijd. Geen speelbal willen
worden van de wind die alle kanten op waait. Kerk in de steigers zegt:
we kijken vooruit. We geloven in haar toekomst.
Ongetwijfeld zullen er dan dingen veranderen. Dat is ook logisch. Bij het
oude laten kan niet, want dat is immers gaan scheuren en losraken.
Tijden veranderen en daar hoort de kerk in mee te gaan. Tegelijk
moeten we wel een beetje anders blijven. We zijn natuurlijk wel een
kerk! En daar past bij dat ze haar kleur bekent. Ik zou er daarom voor
willen pleiten om de toren een kleurtje te geven. Rood of zo. Of paars.
Of knalgeel. Om aan te geven dat de kerk in de hedendaagse veelheid
van kleuren een eigen kleur heeft. Een kleur die gezien mag worden.
En nu ze toch in de steigers staat…
Ds. Geert van Wieren
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Buurten Volleybaltoernooi 2015
Het startschot van het traditionele buurten volleybal toernooi klonk dit
jaar niet in juni, maar op woensdagavond 26 augustus. Buienradar
voorspelde deze avond zware onweersbuien, maar in het beste geval
zouden die pas later op de avond Oosternijkerk bereiken. De 15 teams
begonnen in ieder geval “droog” de wedstrijden, enook de
toeschouwers hoefden hun meegebrachte paraplu’s aan het begin van
de avond gelukkig nog niet te gebruiken.

In 3 poules werd er sportief en fanatiek gestreden tussen de teams.
Elke wedstrijd moest met winst worden afgerond, zodat vrijdag de
wisselbeker mee naar huis kon worden genomen. En inderdaad hielden
we het niet droog. De beloofde buien met onweer begonnen tijdens de
laatste gespeelde wedstrijden. Er werd doorgespeeld, en net na de
laatst wedstrijd barstte de bui in alle hevigheid los en was doorspelen
niet meer mogelijk geweest. Maar vrijdagavond was het gewoon weer
zomer en werd de draad weer opgepakt. Door het mooie weer was er
ook meer publiek, die hun buurtgenoten flink aanmoedigden tijdens de
wedstrijden. Ook was de catering van het dorpsbelang weer van de
partij om elk die daar behoefte aan had te voorzien van koffie, thee,
ander drankje of hapje. En dit hapje was een verrukkelijk broodje
hamburger, die op geheel eigen wijze werd bereid door een van de
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bestuursleden. Uiteindelijk stonden in de finale van de verliezersronde
de beide teams van de Grienewei tegenover elkaar, wat door de
Grienewei II met 24 tegen 22 punten werd gewonnen. De finale in de
winnaarsronde werd gespeeld door het team van Lou Sanen I tegen de
Buorren I, wat door de Buorren I werd gewonnen met 21 tegen 19
punten. Door het mooie weer bleef bijna iedereen nog gezellig op het
sportveld nazitten en moest de catering nog flink aan de bak om de
dorst van de sportlieden en supporters te stillen.
Hierbij willen we de deelnemers, de scheidsrechters en elk die dit
evenement weer heeft doen slagen hartelijk bedanken.
Uitslag;
Verliezersronde;
Winnaarsronde;

1e Grienewei II
1e de Buorren I

2e Grienewei I
2e Lou Sanen I
Janneke Themmen
Dorpsbelang

Vooraankondiging
Ladies Night

Op vrijdag 13 november zal er in dorpshuis "de Terp" een Lady's night
(avond) worden georganiseerd. Deze avond is uiteraard alleen bedoelt
voor vrouwen en vrouwen in de dop.
Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen en hopen u en jullie deze
avond allemaal te verwelkomen.
Tezijner tijd word(en) u/ jullie hier voor uitgenodigd.
Ladies, tot ziens op 13 november!
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Een
verslag van de laatste ontwikkelingen bij de Bernejister.
Voor de vakantie gingen beide groepen nog op “schoolreisje” naar de
kinderboerderij in Dokkum. Het weer was heerlijk! Er werd dan ook
volop gespeeld en genoten. Rond 12 uur waren de kinderen allemaal
weer op school. Hier stonden de pannenkoeken klaar die door
verschillende ouders waren gebakken. Nogmaals bedankt hiervoor!!

Juf Marjan werd nog bedankt voor haar stageperiode op “de
Bernejister” en de kinderen kregen op hun beurt nog een leuk
aandenken aan juf. We wensen juf Marjan dan ook veel succes bij haar
verdere opleiding en stage in “de Waadwente .“
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Na de vakantie zijn de peuters bezig geweest met het thema dieren. Er
zijn bijen en vlinders gemaakt en deze zweven door het lokaal. We
leren wat voor beesten het zijn en wat voor nut ze hebben. Ook honden
zullen er nog gemaakt worden. De peuters zullen hier de komende
periode verder mee aan de slag, al met al wordt het één grote
beestenboel!
U zult misschien iets gehoord hebben over de veranderingen voor de
peuterspeelzalen. Per 1 januari 2017 valt het peuterspeelzaalwerk
volledig onder de wet kinderopvang en daarmee moet het
peuterspeelzaalwerk dan ook aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen en
op gelijke manier worden gefinancierd. Wellicht is een samenwerking
met een derde partij in de toekomst daarom een goede optie voor het
peuterspeelzaalwerk in Dongeradeel. De gemeente gaat dit de
komende tijd samen met stichting peuterspeelzalen Dongeradeel
onderzoeken.
Het huidige bestuur van de stichting peuterspeelzalen Dongeradeel blijft
nog tot en met 31 december 2015 in functie als interim-bestuur.
De gemeente Dongeradeel heeft besloten om meerdere partijen uit te
nodigen voor inschrijving.
De coördinator en het bestuur van de stichting peuterspeelzalen
Dongeradeel dragen bij aan de kaderstelling voor nieuwe partijen.
De aanbesteding is gestart op 31 augustus 2015 en wordt eind oktober
afgerond. Dan is ook bekend wie de nieuwe aanbieder wordt voor het
peuterspeelzaalwerk.
Deze nieuwe aanbieder is dan vanaf 1 januari 2016 verantwoordelijk
voor het peuterspeelzaalwerk.
Verder nog even het mobiele nummer van Juf Afke. 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, tel.
0519- 24 19 18 of 06-29 52 54 78
Wie eens eens een kijkje wil komen nemen bij de Bernejister is van
harte welkom!!!
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Bakke jim al?
Wat wurdt der hjoed oan de dei wat ôfbakt en sean op de tillevyzje, fyn
jim ek net? Elk praatprogramma hat hast syn eigen kok en der wurdt
dan oan it begjin fan it programma even in praatsje mei hâlden, sa fan:
wat silst hjoed wer foar lekkers foar ús klear meitsje? De kok fertelt der
even wat oer en healweis of oan de ein fan it programma sitte de
presentator en de gasten de klearmakke hearlikheden (dat fêst) op te
iten. Miskien is dizze trend al wat minder wurden, ik sjoch net sa folle
praatprogramma’s, mar it hat in skofke sa west datst it hast oeral
seachst. It stie my wat tsjin op in stuit. Ja wêrom krekt is dreech út te
lizzen. It hat miskien wat te krijen mei de protte minsken dy deis net folle
of hast neat te iten ha en dan sit se hjir foar de tillevyzje spesjale of
spektakulêre gerjochten klear te meitsjen. Flean op, doch dat thús of yt
soks yn in restaurant. Wêrom moat wy dêr nei sjen? Ik fyn it leau ik wat
dekadint. Kinst it eins net meitsje sjoen de fierstente folle itensbanken
dy ’t der binne, ek yn ús lân. No wie it net de bedoeling om dit probleem
hjir oan de kaak te stellen en dat dogge we dan ek net. D’r binne
trouwens mear programma’s dêr’t sean en bakt wurdt. D’r is sels in
stjoerder dêr’t se allinnich mar iten siede of taarten bakke. 24kitchen hjit
dy stjoerder. Ik sjoch der ek
wol ris even nei. Yn in ketierke
tiid meitsje ferskate koks de
lekkerste dingen. Dêr kin ik
dan wol oer (tsjinstridich
miskien, mar hawar). De
opset is fansels ek hiel oars,
se wolle dy graach wat leare,
bygelyks hoe’st fan restjes út
de kuolkast noch in fatsoenlik
gerjocht meitsje kinst. Ik sit d’r
inkeld ek wol even foar en
prebearje dat dan te folgjen en
d’r wat fan op te stekken, mar
dat slagget noch net hielendal.
Wy ha ek altyd hiel oare
restjes yn de kuolkast, nuver.
No skynt it mei iten siede krekt
sa
te
wêzen
as
mei
blomskikken, mei in bytsje
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fantasij makkest fan de gewoanste dingen de lekkerste gerjochten of de
leukste stikjes. It sil wol sa wêze, dy gave ha ik net. Ik bin mear in
neibauwer. Stiet hjir mei de kryst in leuk stikje op tafel, dan is dat as
kocht, as it is makke tidens in workshop. Allinnich bak ik d’r neat fan,
letterlik en figuerlik. Mar wat hindert it, workshops en itensiedersboeken
genôch. En oars is d’r noch wol in buorfrou dy’t lekkere ideeën hat. Sa
kom je somtiden in hiel ein. De lêste tiid prebearje ik my d’r in bytsje
mear op ta te lizzen en sa bin ik d’r achter kaam dat itensiede eins hiel
leuk wurk is. As it gerjocht dan slagge is en do hast ek noch tankbere
ôfnimmers, is it feestje hielendal kompleet en dat smakket dan wer nei
mear. Wa wit wurdt it nochris wat. Earst mar wat jierren oefenje en
miskien kin ik dan ris meidwaan oan in wedstriid, bygelyks ‘Tafel 18’.
Dat skynt meikoarten op Omrop Fryslân te kommen, in wedstriid mei
amateur koks. Knap hear dat je soks oandoare. Ien fan de dielnimmers
kin ik, dus nijsgjirrich. De lêste wiken sit ik foar ‘Heel Holland bakt’. In
wedstriid yn wa’t de lekkerste en moaiste koekjes en taarten bakt. Wol
wer hiel wat oars, mar erch leuk om nei te sjen. Foar de kandidaten
spannend liket my. Foaral de tiidsdruk. Soms krij se oeren de tiid, soest
hast sizze alle tiid fan de dei en dochs is it it lêste kertier altyd wer krap.
Dan moat d’r noch fan alles barre en dat slagget dan soms mar krekt. It
wol ek wol mislearje, dan giet it krekt allegear oars as thús, no dêr kin ik
my wat by foarstelle. Elke wike moat d’r ek wat bakt wurde, wat se yn ’t
foar net witte. Dan krij se allinnich de yngrediïnten en wurdt harren sein
wat de bedoeling is. De earst wike wie dat bygelyks kokoskrânsen. No
ja, dêr kin we ús allegear wol wat by foarstelle, mar hoe moat dat krekt?
It wie net iens sa maklik, sei de sjuery en dat bliek wol, d’r wie eins mar
ien dy it goed hie. Soest no sizze hoe ist mooglik. Dizze kandidaten
binne ek net de earste de besten. Mar gelokkich giet it faak gewoan
goed en dan is it mar krekt wat de sjuery d’r fan fynt, it moat d’r moai
útsjen en lekker smeitsje. Myn respekt ha se, by my kin se meast kieze
út kwark- as monchoutaart, en as ik hiel erch myn best dyn ha is d’r
appeltaart (dêr hast wat mear wurk fan no), mar wol allegear út in pakje!
Sneintejûn sil ik d’r wer foar en wa wit krij ik de smaak ek te pakken en
prebearje ris in kear ien fan de resepten. Earst mar net te dreech, dus
de kokoskrânsen lit we noch even gewurde, d’r is fêst wol in oar, wat
makliker koekje! Hoe sit it, bakke jim al?
awb
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As de hoanne op’e toer ris prate koe.....
Sa as jim miskien wol sjoen hawwe, hat de toer fan de tsjerke De
Bining in skoftke yn’e steigers stien. De toer waard hurd minder, it
sink wêr’t d’r mei beklaaid wie, hong op
in seker momint al los. Dat d’r moast
wat barre. En meastentiids is it sa dat
as je ûnder steane en je tinke, d’r koe
wolris wat hout ferrotte wêze en je
komme d’r letter by, dan falt it yn’e
regel ôf. Mar it foel yn dit gefal ta. In
soad hout wie noch sa geef as kryt. It
minne hout is kreas fernijd troch
Boubedriuw Holwerda en it sinkwurk is
oanpakt troch Ynstallaasjebedriuw
Kooistra. It skilderwurk wie fansels op,
mar dat koe ek net oars, want de toer
wie foar it lêst ferve yn 1983. Myn
kollega Lammert Braaksma wie d’r doe
ek by. “Theo Hoekstra en ik hawwe de
toer doe ferve, yn in bakje oan in grutte
kraan”, sa fertelde hy.
No dan stienen we d’r no al wat
better by op dizze steiger. De earste
dei doe’t we omheech klommen,
hawwe we earst mar ris wat foto’s
makke fan de omjouwing. It wie
moai helder, dat we koenen it
Amelân en Skier lizzen sjen en op
dy hichte besjogge je it doarp ek ris
fan in hiele oare kant. Doe noch wat
foto’s fan it wurk dat we dwaan
moasten, dat dogge we wol faker,
dan kin je letter moai sjen, hoe at it
earst wie en hoe at it wurden is. En
ek in foto fan de hoanne op’e toer
fansels. No je koenen hast net mear
sjen dat d’r ea blêdgoud op sitten
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hie en it krús wêr’t de hoanne op stie, siet dik ûnder de roast. Dat
we seinen: “It spul moat d’r mar ôf”. Sa seagen we doe ek dat it
buiske wêr’t de hoanne mei op it krús stie, stikken wie. It hie mar
sa kinnen, dat mei in folgjende stoarm, de hoanne by Theun en
Djoke Dijkstra op it dak stien hie.....
As je sa’n hoanne d’r ôf tille, moat je ek noch foarsichtich wêze,
oars falt de knikkert d’r út. In hoanne moat draaie kinne en dêr
brûkten se eartiids in knikkert foar, meastentiids wie dat in bakkert.
No dizze bakkert wie al goed fersliten, twa platte kanten d’r oan.
Dat de hoanne koe fuort nei Bote Kooistra. In nij buiske, in moaie
nije kûgel en in pôle fet.
En dan ha je it spul yn de wurkpleats, je sjogge ris nei de hoanne
en dan tinke je, wat is no de wurklike betsjutting fan sa’n hoanne?
Dat is wolris faker sa yn it libben, dat je bepaalde dingen hiel
gewoan fine, mar dat d’r mear efter sit dan at jo tinke. Mar efkes
googelje op “weerhaan” tocht ik. En dan sjogge je ferskillende
betsjuttingen. Dat de hoanne fan oarsprong in hillich bist is fan de
wichtigste goaden, sa as de germaanske god Wodan. En dat
herinnert d’r oan dat de heegste god fan oarsprong in waargod is,
dy’t mei donder en rein fruchtbere rispinge bringt. Nei de
kerstening ha de kristenen it symboal brûkt as teken fan Petrus,
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dy’t trije kear sein hie, dat hy Jezus net koe en dat doe de hoanne
kraaide. Mar d’r stiet ek dat de hoanne it symboal is fan in nij
begjin. Dat de hoanne eltse moarn in nije dei oankundigt. In nij
begjin as je je bekeare tot it kristendom. En sa is er noch wol
mear.
Mar sa’t er ek wolris sein wurdt: “Als er geen haan op de toren
staat, komt er geen kip in de kerk”, dat sil hjir wol net opgean.Sa
bin je dan moai oan it fervjen op de toer, reedlik waar en net te
hurde wyn, want oars ha je de ferve op plakken wêr’t je it leaver
net ha wolle. En sa at it faaks giet yn in doarp wurdt d’r gauris fan
ûnderen roppen, sa as “Moarn”, “Middei”, “Foarsichtich hjer!” as
“Net falle!”. Sa fytst op in dei dûmny Van Wieren foarby en die rôp:
“Ik kom fan’e wike nochris
by jimme, ik wol dêr boppe
ek wolris sjen”. “Ja bêst”,
ropten wy werom, “dat kin
wol”. En doe tocht ik
ynienen, as de hoanne en
de ballen dy’t dêr ûnder sitte
aanst wêr moai yn it
blêdgoud sitte, dan moast
dûmny de hoanne d’r eins
wer op sette. Dat soe dochs
prachtich moai wêze?Dat sa
barde it, mei in hiele
delegaasje nei boppen ta,
dûmny stie op in trepke
boppe op’e steiger en sa hat
hy de hoanne wer te plak
setten. Troch de oaren
waarden foto’s naam, it
waard súver ek noch in
offisjeel momint!
It wie in moai putsje en wy
ha d’r fan genoaten!
De toer is no wer klear en
hy kin d’r hooplik wer in hiel
skoft tsjin.
Durk Slager
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De jeugd uit Oosternijkerk trekt de
kokskleding aan en gaat voor de
60-plussers onder ons een heerlijk
drie gangen diner koken en
serveren.
Dit onder begeleiding van één van
de bekende koks uit ons dorp.
Tussen de gangen door wordt er zo
nu en dan voor vermaak gezorgd
maar we beginnen natuurlijk eerst
met een lekker bakje koffie of thee.

Waar;

De Terp te Oosternijkerk

Wanneer;

Vrijdag 23 oktober 2015

Tijd;

Van 16.30 – 19.30 uur

Entree;

€ 10,= / p.p.

Opgave;

Graag voor vrijdag 16 oktober doorgeven aan
Janneke Themmen ( tel; 321370; na 17.00 uur)

Heeft u vervoer nodig? Geef het aan ons door en wij zorgen ervoor.

Graag tot dan!

Dorpsbelang Oosternijkerk
Jeugdclubs Oosternijkerk
(In samenwerking met dorpshuis de Terp)
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De wjukken útslaan

Hallo Nijtsjerkers,
Ik mag het spits afbijten voor deze nieuwe rubriek ‘de Wjukken utslaan’.
Voordat ik begin wil ik alvast mijn excuses aanbieden dat ik het niet in
het Frysk schrijf. Ik vind: je doet ’t goed, of je doet ’t niet. En dus besloot
ik het niet in het Frysk te schrijven. Want Nederlands schrijven gaat me
toch beter af.
Mijn naam is Marja Post, de oudste dochter van Livius en Christina
Post. Hebben L&C naast Pieter, Nanne en Annet nog een dochter dan?
Jazeker!
Van mijn moeder begreep ik laatst dat er wel eens met verbazing wordt
gereageerd door nieuwe bewoners van Nijtsjerk als ze het heeft over
haar oudste dochter. “Jullie hebben maar drie kinderen toch?” Nee dus.
Het zijn er vier.
Niet gek, denk
ik, dat veel
nieuwe
inwoners
van
‘het
mooiste
dorp van NO
Fryslan’
niet
weten wie ik
ben. Het is
alweer 10 jaren
geleden
namelijk dat ik
mijn
wjukken
heb uitgeslagen
en ben verhuisd
(of is het emigreren?) naar Groningen.
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Ik ging naar Groningen om daar te gaan studeren. Een brede studie
moest het worden, want ik had werkelijk (nog) geen idee wat ik wilde
gaan doen. Dus ik koos voor “Facility Management”. Je wordt dan
opgeleid om het facilitaire proces (de dagelijkse diensten binnen een
bedrijf die iedereen vaak vergeet, maar als ze niet goed worden
uitgevoerd direct opvallen. Denk aan: schoonmaak, catering, onderhoud
van de panden) te begeleiden.
Met dat je gaat studeren en je in ‘de grote stad’ woont komt ook
automatisch het studentenleven om de hoek kijken. Wat mij betreft zou
iedereen het studentenleven eens mee moeten maken. Zelfstandig, in
een kamertje, in een vreemde stad. (Ik denk overigens dat mijn moeder
hier anders overdenkt, want die heeft mij wel eens met tranen in haar
ogen achtergelaten in een – vies – studentenhuis in een kamertje van 2
bij 3).
Tijdens je studentenleven leer je om op je eigen benen te staan. Je leert
met vallen (oeps, had ik vandaag een examen dan?) en opstaan (joepie
een voldoende!) op eigen benen staan. En dat inclusief een heel krap
budget. Enfin, in het derde jaar van mijn studie (de studie duurt vier
jaren) heb ik besloten om mij aan te melden voor een bestuurstaak
binnen de studievereniging. Niet te verwarren met een
studentenvereniging.
Bij een studievereniging sluiten andere studenten van dezelfde
opleiding zich aan en samen organiseer je bedrijfsbezoeken, lezingen
en – ja... het blijven studenten – ook borrels. Dit was een mooie taak
(en tijd) waarvan ik veel geleerd heb. En, nog belangrijker, een taak die
bijgedragen heeft aan mijn verdere carriere.
Ergens in het laatste jaar van mijn studie werd mijn interesse gewekt
voor veiligheid. We konden een specialisatie volgen binnen de opleiding
en ik had gekozen voor de richting veiligheid. Aansluitend moest ik
afstuderen en dit wilde ik doen in dezelfde richting. Het liefst bij een
bedrijf waarbij veiligheid hoog in het vaandel staat. Het moest de
Nederlandse Aardolie Maatschappij (de NAM) worden. Deze stage had
al lang niets meer te maken met de richting die ik had gestudeerd. Maar
ik vond het super leuk! Tijdens mijn stage kreeg ik veel vrijheid en
mocht ik zelfs offshore kijken (ik denk dat ik een van de eerste van onze
familie was die offshore ging... jullie weten hoeveel er nu zitten).
Na mijn stage kon ik niet blijven werken bij de NAM. Dus ging ik opzoek
naar een andere baan. In het noorden van het land was op dat moment
weinig te vinden, dus moest ik naar Den Helder voor mijn eerste baan.
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Na een jaar had ik het wel gezien. Zowel in de baan als in Den Helder.
Nanne doet nu ook een poging om een half jaar in Den Helder te
wonen. Na zijn eerste week begreep ik al dat de stad Den Helder hem
ook weinig kon bekoren. Dat snap ik.
Nadat ik uit Den Helder wegging wilde ik graag weer terug naar
Groningen stad. Ik had (en heb) inmiddels een vriend, Jorgen, en al
mijn vrienden en vriendinnen woonden ook in de stad.
Gelukkig kon ik aan de slag bij een adviesbureau. Hier werd ik
veiligheidsadviseur. Ik heb dit 3 jaren lang met plezier gedaan totdat er
een vacature vrijkwam bij de NAM. Dit leek mij nog leuker dan werken
als veiligheidsadviseur en zo ben ik, na een omweg van vier jaren, weer
terug bij de NAM.
Bij de NAM ben ik nog steeds werkzaam in de veiligheid. Ik ben
veiligheidsspecialist voor de afdeling Facility Management. Dus
tegenwoordig combineer ik alles wat ik heb opgestoken tijdens mijn
studie (over die dienstverlening die zovaak vergeten wordt, maar die zo
onmisbaar is) en mijn passie voor veiligheid.
Wat ik dan doe? Ik doe
dagelijks mijn best om te
zorgen dat alle mensen in
onze kantoren (dat zijn er
ongeveer 2500 (ja, dat is 3 x
Oosternijkerk)),
van
de
medewerkers die de broodjes
smeren tot de directeur van
de NAM, veilig hun werk
kunnen doen. En dat ver- en
nieuwbouw in kantoren door
lokale
aannemers
veilig
worden uitgevoerd. Wie weet
straks lekker dicht bij het
oude honk; in Anjum.
Ik woon nog steeds in de
stad Groningen, samen met
mijn vriend Jorgen. Op dit
moment zijn wij druk bezig
met het bouwen van een
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nieuw huis. We zullen begin volgend jaar verhuizen naar Meerstad, niet
te verwarren met de Blauwestad. Dit is een nieuw dorp dat ongeveer 5
km vanaf de Grote Markt in Groningen ligt. De voormalige weilanden
zijn onderwater gezet en daar is nu een meer ontstaan. We wonen
straks dus heerlijk aan het water. Zo kunnen we vanuit onze tuin, als we
ooit weer een strenge winter krijgen, zo de redens op! En in de zomer
natuurlijk een afkoelende duik nemen.
Of ik Oosternijkerk wel eens mis? Jazeker wel. Ik vind het namelijk een
prachtig levendig dorp. Tijdens dagen als Koningsdag, dorpsfeest enz.
waarbij allemaal activiteiten zijn vind ik het geweldig om even in het
dorp te kijken. Het ons-kent-ons wat veel van onze stadsvrienden
vreselijk lijkt heeft, wat mij betreft, juist wel iets vertrouwds. Toch zie ik
mij voorlopig niet teruggaan naar mijn geboortedorp. Ik ga gewoon mijn
best doen om het gezellige ons-kent-ons sfeertje te krijgen in Meerstad.
Enne, wie weet vinden ze in Meerstad een puzzelrit ook wel leuk op
Koningsdag?
Marja Post
_________________________________________________________

Goeie allegear,
Dizze winter soe it miskien wol aardich wêze
om in nifelclub op te rjochtsjen! Ien kear yn de
3 wike in moarntiid frij ynrinne om wat te
nifeljen, dit kin fansels fan alles wêze: breidzje,
haken, punnikje, bordure as gewoan in
gesellich praatsje by in bakje kofje!
Dit kin fan 9.00 oant 11.30. Jo binne nearne ta ferplicht en as it in kear
net past dan past it net! It bliuwt in frijbliuwend barren foar alle leeftiden!
We binne oeral foar yn! Dit barren litte we yngean fan 7 oktober ôf en it
is by Marjan Boltjes thús op de Nijbuorren 43.
Op de kalinder hjirmei en net stinne mar hinne!
Oant dan, de kofje stiet klear!
Marjan Boltjes
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25 Jier Lyn
yn de
Doarpsskille
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Hoe is it no mei.....
_______________________________________
Wiuwert, 6-9-2015
Wij zijn (durk bergema en antje bergema-visser)volgend jaar 30 jaar uit
Easternijtsjerk. De tijd gaat snel.
Ik ben de oudste zoon van durk bergema en janke bergema-elzinga.
Getrouwd in 1981 met antje visser. Het feest was in dorpshuis De
Terp,de beheerder was toen Gelf Ykema. Ik had gesolisiteerd bij het
PEB en kon daar aan het werk in de omgeving van sneek.
Daar was een regio kantoor en
je moest toen in een straal van
15 km van het kantoor wonen.
Daar kwam ik als grondwerker,
maar na een paar jaar was ik
monteur. Vanaf 1994 waren er
reorganisaties en werd het
NUON. Ik ben ondertussen
magazijn
medewerker
in
Leeuwarden bij hetzelfde bedrijf
maar het heet nu Liander.
Antje en ik hebben 3 jongens
gekregen. Durk jr woont in
scharnegoutum. Meindert woont
nog thuis en Tjeerd woont in
scharnegoutum.
We komen nog regelmatig in
Easternijtserk bij de familie.
Wij zijn ondertussen verhuist en
hebben
een
mooi
plekje
gevonden in Wiuwert.
Gr. Durk en Antje.

24

Buurtfeest ‘de Nijbuorren’
In het weekend van 11,12,13 september werd er op de Nijbuorren een
gezellig buurtfeest georganiseerd. Tijdens dit weekend stonden er
verschillende activiteiten op het programma voor alle leeftijden. Het
enige wat er niet gepland kon worden, was het weer. Maar ondanks de
voorspellingen hebben we het erg goed getroffen met het weer.
Vrijdagavond stond er een viswedstrijd op het programma. Het was
eerst de bedoeling om te gaan vissen bij het gemaal richting Peasens.
Maar na inspectie bleek er te veel
riet en troep in het water te zitten,
dus uiteindelijk hebben we een plekje
gevonden
tussen
Niawier
en
Hantumeruitburen. Het was de
bedoeling om een uur te vissen en
dan te kijken wie van de jeugd tot 16
jaar de meeste centimeters aan de
haak had geslagen. Na een uur
waren er 58 vissen uit het water
ste
gehaald. De 1 prijs was voor Ingrid Dijkstra met 110 cm en er was een
gedeelde 2de prijs Hester Torensma en Naomi Smit hadden beide 84
cm.
Zaterdagochtend werd het gezellige
weekend vervolgd met stoepkrijten
voor de basisschooljeugd. Op de stoep
voor de tent werden de meest kleurrijke
kunstwerken gecreëerd. Ook hier
waren prijsjes mee te winnen, deze zijn
naar Sanne Janette Cuperus gegaan
en Virginia Smit. Helaas door de regen
van zaterdagavond hebben we niet
lang kunnen genieten van de kunstwerken. ’s Middags was het aan de
oudere jeugd en volwassenen om in actie te komen tijdens het
eigooien. De duo’s waren aardig fanatiek om zover mogelijk te kunnen
gooien en te vangen. Maar uiteindelijk bleken Siemen Weidenaar en
Pieter Kooistra de meeste vang en gooi kunsten van de volwassenen te
hebben. Bij de jeugd bleken Jelmer en Rutger Torensma de meeste
meters te kunnen gooien. Gauw de restanten ei opruimen en onder de
douche om ’s avonds gezellig met z’n allen te kunnen bbqen. Sinds
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vorig jaar wordt er tijdens het bbqen rad van fortuin gespeeld, welke ook
dit jaar weer een groot succes was. Het was ondanks de regen gezellig
tot in de late uurtjes.
Om dit leuke weekend goed af te
kunnen sluiten was er zondag
gezamenlijk koffiedrinken in de tent.
En na de koffie werd er met de hele
buurt
opgeruimd en de tent
afgebroken. Wij als bestuur kijken
terug op een zeer geslaagd weekend.
Buurtvereniging de Nijbuorren

Ook dit winterseizoen gaan we weer samen met Nes klaverjassen.
Zeven keer in Oosternijkerk en zeven keer in Nes
Oosternijkerk
Nes
02-10-2015
09-10- 2015
13 -11-2015
06-11-2015 (omgeruild )
04-12-2015
11-12-2015
08-01-2016
15-01-2016
05-02-2016
12-02-2016
04-03-2016
11-03-2016
01-04-2016
08-04-2016
De aanvangtijd in beide dorpen is om 19.45 uur.
De jaarlijkse maatklaverjaspartij is op woensdag 30 december.
Jan Bergsma
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Peet Kuiper

Pier Braaksma

Bridgeclub zoekt klaverjassers

De Dokkumer BridgeClub (DBC) is op zoek naar nieuwe leden. Wij als
bestuur van DBC denken dat bridge een spel is dat puur geschikt is
voor mensen die kunnen klaverjassen of tachtigen.
Daarom richten wij ons speciaal op deze groep.
Deze klaverjassers willen we graag laten kennismaken met bridge.
Daartoe organiseren we
- op woensdag 30 september en 7 oktober
- ’s avonds van 19.30 – 22.30 uur
- in de bowling in Oostrum/Dokkum
- met een korte uitleg vooraf en tussendoor
- 2 x een bridgewedstrijd voor klaverjas-bridge-paren
- met gezelligheid en voor de beste paren kleine prijzen
- deelname is helemaal gratis en vrijblijvend.
Wie interesse heeft kan zich, liefst per mail, opgeven.
Wij koppelen geïnteresseerden voor 2 avonden aan een ervaren
bridger.
Na de tweede avond kunnen deelnemers beslissen of ze wel of niet een
cursus willen volgen en willen doorgaan met bridge.

Aanmelden, liefst met naam en e-mailadres, z.s.m. maar in ieder geval
voor 20 september bij Hendrik Nicolai, h.nicolai02@knid.nl, telefoon
0519-241658.

Namens het bestuur van DBC
Hendrik Nicolai
Niawier
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Gymvereniging
_____________________________________________

NIEUWS!
Juf Esther heeft een nieuwe baan gekregen en heeft ons inmiddels
verlaten. Wij bedanken haar voor haar fijne lessen de afgelopen jaren
en wij wensen haar heel veel plezier op haar nieuwe plek! Onze
nieuwe gymleerkracht is Freerk en hij stelt zich hieronder even voor.

Hee hoi, mijn naam is Freerk van der Boon, ik ben 22 jaar
oud en ik kom uit Twijzelerheide. Vanaf dit seizoen zal ik op
de woensdagmiddag de gymlessen verzorgen. Ik ben al een tijdje
actief binnen de gemeente Dongeradeel, waarbij ik op
verschillende basisscholen lessen bewegingsonderwijs verzorg.
Dit doe ik al een aantal jaren met veel passie en veel plezier. Ik
hoop dat ik bij jullie vereniging dit ook mee mag maken. Aan
mij zal het niet liggen! Ik heb er zin in.....

Inmiddels is Freerk al enkele weken actief als gymleraar, en het bevalt
van beide kanten prima. Af en toe is het ook goed om er eens een frisse
wind door te laten waaien.
Zo hebben we samen met hem het “free-running” geintroduceerd, naast
de reguliere gymlessen. Na twee proeflessen, zullen we hier voorlopig
tot aan de kerst mee doorgaan. Daarna gaan we bekijken of er nog
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steeds voldoende animo is. Het freerunnen is voor jongeren vanaf
groep 7, maar de jeugd van het voortgezet onderwijs hoort daar
natuurlijk ook bij. Dus wees welkom!!!
Voor degene die niet weten wat “freerunning” is;
Freerunning is een geëvolueerde variant van het uit Frankrijk komende
‘Le Parkour’. Hierbij gaat er voornamelijk om, om je zo snel mogelijk
te verplaatsen van A naar B waarbij obstakels op allerlei manieren
worden getrotseerd.
Bij Freerunnen blijft deze gedachte de basis, alleen is het de bedoeling
dit op een veel sierlijkere wijze te doen. Dit door middel van salto’s
backflips en andere trucs.
Naast de gymlessen, is er voor de volwassenen natuurlijk ook nog de

Bodymove
Bewegen is van levensbelang, het is goed voor lijf en geest en
bovenal plezierig. Al meerdere jaren verzorgt SPORT STAALT
SPIEREN op de donderdagavond de lessen BODYMOVE. Fit en in
vorm blijven dmv oefeningen, ondersteund door eigentijdse muziek in
een gezellige groep.
De lessen zijn opgebouwd uit een warming up, spierversterkende
oefeningen ( deels met gebruik van halters), oefeningen voor conditie
en lenigheid en als afsluiting een cooling down.
BODYMOVE is op donderdagavond van 19.45u tot 20.30u in de
periode september tot mei.
Locatie: Dorpshuis ‘de Terp’, dus lekker dichtbij.
Docent is Ykje de Vries, 46 jaar, uit Dokkum, werkzaam als
fysiotherapeut in de ouderenzorg.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Kom gerust eens langs voor een
proefles!
De kosten zijn gering: €8,50 per maand
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Alle tijden nogmaals op een rijtje;
– gymles groep 1 & 2
: 13.30-14.30 u.
– gymles groep 3& 4
: 14.30-15.30 u.
– gymles groep 5 t/m 8
: 15.30-16.30 u.
– free-running vanaf groep 7 : 16.30-17.30
– bodymove
: 19.45-20.30 u. ( donderdagavond )
Tot slot willen we een ieder nog even attenderen op onze facebooksite.
Hierop staat actuele info en eventuele foto's en filmpjes. Je vind deze
onder de naam; Sport Staalt Spieren Oosternijkerk. We wensen een
ieder een sportief najaar toe.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van gymnastiekvereniging S.S.S.
Natasja Wagenaar voorzitster
Janny Kuipers secretaresse
Aaltsje Meirink penningmeester
Maaike Miedema bestuurslid
Froukje Wiersma bestuurslid
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tel: 241777
tel: 241938
tel: 241419
tel: 571173
tel: 241866

Ropta Boys

Hallo dorpsgenoten,
Het voetballen is weer begonnen!
We starten dit seizoen met 10 jeugdteams en 5 seniorenteams. Bij de
jeugd hebben we de volgende teams: F2, F1, E3, E2, E1, D1, D2, C1,
MC1 en een B1.
De TJZ heeft er een hele klus aan gehad om de teams bij de jeugd
samen te stellen. Dit is niet het meest dankbare karwei. Er zijn veel
moeilijkheden geweest en wij als bestuur, zijn deze commissie dan ook
enorm dankbaar voor de vele uren (ook in de vakantie) die zij hieraan
hebben besteed.
Bij de senioren hebben we een 3 e, 2e en uiteraard ons 1e team. Het 45+
team is weer van de partij en gelukkig kunnen ook onze dames dit
seizoen voetballen. Dit was toch nog wel even spannend. Want er
bleven niet veel dames over, te weinig om een elftal te vormen.
Uit een regiovergadering kwam naar voren dat dit bij vv Dokkum ook
het geval was. Na enig overleg, is er een overeenkomst ontstaan
tussen deze 2 clubs. Beide clubs vinden het erg belangrijk om een
dameselftal te kunnen presenteren.
Met 20 speelsters gaat er een combinatieteam spelen in de vierde
klasse. De thuiswedstrijden worden gelijk verdeeld in Dokkum en
Oosternijkerk en elke week wordt er maandag in Oosternijkerk getraind
en op donderdag in Dokkum.
De beide vrouwenteams zijn zeer enthousiast over de samenwerking
voor dit seizoen en hebben er veel zin in. Het team wordt getraind door
Livius Meinsma en de leiders zijn Alex van der Wal en Jolanda Romkes.
De competitie is inmiddels begonnen en de eerste bekerwedstrijden zijn
gespeeld.
Wij wensen iedereen ook dit seizoen heel veel voetbalplezier toe!
Namens het bestuur van Ropta Boys,
Anja Bandstra
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Ropta Boys viert feest

Op woensdag 16 september 2015 was het dan eindelijk zo ver,
voetbalvereniging Ropta Boys bereikt de mooie leeftijd van 50 jaar.
Genoeg reden voor een feest en dat kun je wel aan de Ropta Boys over
laten.
Woensdagmiddag stonden er zo’n 80 jeugdige spelers op het
voetbalveld, zij kregen een professionele voetbalclinic aangeboden in
samenwerking met Veerkr88. De jeugd heeft zich prima vermaakt en
kreeg na afloop een mooi diploma en een lekker appeltje uitgereikt.
Donderdag 17 september heeft het de hele dag geregend en ’s avonds
stond er een voetbalwedstrijd op het programma. Pluvius was ons
echter goed gezind en bewaarde de neerslag voor een later moment.
Het huidige damesteam nam het op tegen de oud-dames. Na een
sportieve wedstrijd was de eindstand 9-1 voor het huidige damesteam.
Op vrijdagavond 18 september trad het 1e elftal aan tegen oud-spelers
van SC Heerenveen. Onder ideale weersomstandigheden en onder het

(foto Waldnet, Jochem Wiersma)
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toeziend oog van het toegestroomde publiek werd een mooie wedstrijd
gespeeld.
De ruststand van 1-3 beloofde niet veel goeds voor de mannen van
Ropta Boys, maar na de rust kwamen ze goed op gang en wisten ze de
wedstrijd uiteindelijk met 5-3 te winnen.
Doelpuntenmakers bij SC Heerenveen waren Bas Holleboom (2x) en
Tim Janssen. Voor Ropta Boys scoorden Geert Linthof (2x), Zjene van
Dam, Willem Meinema en Anco Dijkstra.
Na afloop was er een gezellig samenzijn in de tent m.m.v. De Sellina’s.
Zaterdagochtend om 9.00 uur kwamen de jeugdspelers weer in actie,
fraai uitgedost begonnen ze aan een toernooi. Er waren prijzen te
winnen voor de mooist verklede spelers en voor het beste team. Na
afloop kreeg iedereen een mooi aandenken van de club mee.

Gekostumeerd voetbal

Om één uur druppelden de eerste reünisten de tent binnen, er werden
zo’n 140 gasten verwacht.
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Yme Braaksma van de jublieumcommissie sprak een welkomstwoord
en schetste de ontwikkelingen die Ropta Boys de afgelopen 50 jaar
heeft doorgemaakt en gaf zijn visie op de toekomst van de club.
Veel reünisten hadden zich ook opgegeven om even mee te voetballen
in het mixtoernooi, dit ging met 8 poules van start.
In de kantine had de archivaris van de club, Jan Torensma, een fraaie
tentoonstelling ingericht. Deze werd ook druk bezocht.
Na afloop van het mixtoernooi sprak Theunis Linthof, voorzitter van
Ropta Boys, de aanwezigen toe en werd de jubileumcommissie bedankt
voor hun inzet.
Daarna stond de warme maaltijd klaar voor de reünisten en deze lieten
zich de stamppot goed smaken.

(foto Waldnet, Jochem Wiersma)

Zaterdagavond stroomde de tent weer vol en stond de band Jet Set
Live op het podium. Het feest duurde tot in de kleine uurtjes en zo
kwam er een einde aan een mooi feest.
Kijk voor mooie foto’s en filmpjes van de festiviteiten op de
Facebookpagina’s van Oosternijkerk en RoptaBoys.
Tsg
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PUZEL - Sudoku
_________________________________________________________

Sudoku *

Sudoku ***
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PAADWIZER

Doarpsbelang------------------- D. Holwerda-------------------- 242212
Groencommissie--------------- C. Miedema------------------- 571173
Doarpshûs De Terp------------D. Wolsink------------------------ 241486
Foeke Sjoerds Skoalle--------------------------------------------- 241530
Protestantse Gemeente .-----J. Post --------------------------- 241816
Koar ‘Sjong de Heare’--------- A. v.d. Wagen----------------- 589243
U.D.I.----------------------------- S. Faber------------------- 06-22676016
Drumband U.D.I.--------------- P. de Boer----------------------- 241230
Bernejister----------------------- Afke Jongeling---------------- 241918
Biljertferiening ‘De Terp’----- L. Bergema---------------------- 241704
S.S.S.----------------------------- J. Kuipers----------------------- 241938
Iisferiening----------------------- H. Zijlstra------------------------ 241313
Jeugdhonk ’t Terpke----------- E. Weidenaar-------------06-20721057
Doarpsklaverjassen------------ J. Bergmans-------------------- 241754
Klaverjasclub ‘Nocht en Wille’-G. Cuperus-------------------- 241686
Keatsfer. ‘De Trije Doarpen-- Yme Braaksma (Niawier)---- 241611
‘De Bûnte Flinters’------------- N.Wagenaar- Iedema--------- 241777
‘Ropta Boys’--------------------- 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

Oktober
2
Doarpsklaverjassen
3
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein
17
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein
19-23 Herfstvakantie basisschool
23
"Jong kookt voor oud" in dorpshuis de Terp
31
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein
November
1
Inleveren kopij dorpsskille
5
Redaksjegearkomste de Skille
13
Doarpsklaverjassen
13
Ladiesnight in dorpshuis De Terp
14
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein
21
Intocht Sinterklaas in Oosternijkerk
27
Wijnproeverij in Dorpshuis de Terp
28
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein
28
Doarpsskille nr. 173 ferskynt
December
4
Doarpsklaverjassen
12
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein
18
Film + avond in het lokaal
20
Krystkuier
21Kerstvakantie basisschool
30
Maatklaverjassen in Dorpshuis de Terp
Januari
9
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein
23
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein
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