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Fan ‘e redaksje
Alweer de laatste skille van 2015. Een
skille die weer boordevol nieuwtjes en
wetenswaardigheden zit.
De inhoud van de skilles met de daarbij
behorende rubrieken zal misschien
de komende tijd veranderen. Zo zullen er
bepaalde rubrieken verdwijnen en weer
nieuwe bijkomen. Voor ons als bestuur is
het soms lastig om steeds weer iets
nieuws te bedenken. Bijdrages van jullie,
lezers van de skille, worden dan ook erg
gewaardeerd.
In de vorige skille hadden we de primeur
van onze nieuwe rubriek: de wjukken
1
útslaan.
Marja Post was degene die het spits mocht
afbijten, ook in deze skille weer

In de vorige skille hadden we de primeur van onze nieuwe rubriek: de
wjukken útslaan. Marja Post was degene die het spits mocht afbijten,
ook in deze skille weer iemand die de vleugels heeft uitgeslagen.
Tevens een bijdrage in de bib rubriek van 1 van onze ondernemers uit
het dorp.
En als u van tiramisu houdt is deze editie voor u de uitgelezen kans….
PJH

Dorpsvuurwerk
Oud & Nieuw
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UDI hat it mar wer drok hân de lêste tiid. Sa at jo yn de foariche Skille
lêze koene, wiene wy drok dwaande mei de tarieding foar de
Nederlânske Brassband Kampioenskippen. Wy binne it wykein fan 17
oktober mei syn allen nei Rohel set. Hjir hawwe wy in musikaal, mar
foaral hiel gesellich stUDIwynein hân. Op freed 30 oktober sieten wy
klear yn Gorredyk. Hjir hienen wy ús earste Try-out foar de NBK. We
krigen hjir in moai ferslach fan de sjury. In wike letter sieten we yn
Birdaard. Wy mochten mei ús stik, Beecher Variations, it spits ôfbite. In
wike letter moast it dan echt barre. Moarns om 9 oere stienen wy klear
by it doarpshûs. Mei in Birwa bus binne wy fia Ternaard en Blije nei
Uttert set. Oankaam yn TivoliVredenburg kamen de earste kriebels. Mar
wat hienen wy der sin oan! Wy moasten as 6 e spylje op it prachtige
podium fan TivoliVredenburg. Wy kamen hiel bliid fan it podium ôf. Wy
hienen ús bêst dien en wienen tefreden! No wie it oan de sjury. Jûns om
healwei 11 kaam de útslach. Wy sieten allengear senuweftich te
lústerjen. Sy beganen by it lêste plak en eindigden by nûmmer ien. Nei
nûmmer 4 hienen we noch steeds gjin ‘Brassband UDI‘ heart. Us
bliidskip koe net op! Wy sieten sawiesa yn de top trije. Uteindelijk
mochten wy nei hûs mei in prachtich tredde plak. Menaam en Ternaard
wisten it fan ús te winnen. Menaam mocht de twadde priis meinimme en
Ternaard wist it úteindelik yn ús divisie te winnen. Wy binne tige grutsk
dat wy no foar it twadde jier op rige de tredde priis mei nei Nytsjerk
naam ha. Mar nei de NBK wie der gjin tiid om út te rêsten of stil te
sitten. Wy geane gewoan troch. Wy hawwe de kommende tiid noch
genôch te dwaan. Mei Kryst sille jo ús wer in oantal kearen sjen, mar
foaral heare. Sa binne wy oanwêzig by de Krystkuier, blaze wy jim
earste Krystdei wekker en sitte wy earste Krystdei yn tsjerke. It jier is
dan alwer foarby, dat betekent oaljekoeken. Ek dit jier is UDI der wer
mei hearlike oaljekoeken. Wy sille oer in pear wiken wer del komme mei
de lyst. Wy bin ek al drok dwaande foar it jierlikse Federatie Festival yn
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Anjum. Dit falt dit jier op 20 februaris. Hjiroer mear yn de folgjende
skille. Foar mear UDI-nijs kinne jo ús facebook side yn de gaten hâlde.
Rinskje
_________________________________________________________

Thema dorpsfeest 2016

Zo nu en dan horen wij dat het thema “ Doe een gek!…..besjoch it ek
ris fan de oare kant” wat lastig of zelfs moeilijk is. Dat kunnen wij
enigszins wel begrijpen, maar doordat we elk jaar ook geluiden horen
om geen thema te gebruiken, hebben wij nu voor een zo breed mogelijk
thema gekozen.
Alle gekkigheden, eigenaardigheden, niet alledaagse dingen die
bedacht kunnen worden vallen onder dit thema. Als je het dan ook nog
eens “van de andere kant wilt bekijken”, kun je denken aan
seizoensgebonden zaken verwisselen, mannen in vrouwenkleren en
andersom, overdag dromen, je eigen sprookje maken, dieren die
mensen voeren en noem maar op.
Als je er dan nog niet uitkomt, bedenk dan eens wat voor idee je zou
hebben als er geen thema gegeven zou zijn. Geef aan dat idee dan net
even een andere draai en maak het gek.
Er komen uiteindelijk vast en zeker een heleboel knotsgekke en super
creatieve ideeën uit de bus, die het bekijken allemaal waard zullen zijn.
Heel veel succes met alle voorbereidingen!
Feestcommissie Oosternijkerk.
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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

MORGEN
Kort geleden heb ik mijn cd-verzameling uitgebreid met het nieuwste
exemplaar van Guus Meeuwis. Voorop gesteld, ik behoor niet tot zijn
grootste fans want dan was ik in het voorjaar ook naar de Royal
Alberthall in London geweest. Daar ben ik niet bij geweest. Wel heb ik
een reportage van dat bezoek en een registratie van dat concert gezien
via uitzending gemist (zo’n fan ben ik dan wel weer). Toch wel knap dat
het hem gelukt is daar een keer op te treden en dan ook nog voor een
uitverkochte zaal. Gevuld met vrijwel alleen maar Nederlanders, maar
dat is ook logisch; hij is natuurlijk een wereldster in Nederland.
Terug naar mijn nieuwe aankoop. Die cd heet Morgen. (Ik zal er geen
reclame voor maken, maar het is wel een leuke cd.) Mooie titel. Guus
schrijft daarover: ‘Morgen. Niet voor niets de titel van onze nieuwe
plaat! Ontstaan uit het verlangen nieuwe muziek te maken en vooruit te
kijken. Dat was de basis.’ Dus, niet achterom kijken. Geen oude liedjes
blijven herhalen. Nee, de blik vooruit. Morgen, want gisteren is voorbij.
Of zoals ik ergens in een goed Boek las: het oude is voorbij gegaan, het
nieuwe is gekomen.
Morgen. Dat klinkt veelbelovend. Morgen, dat is de uitdaging aangaan
met datgene wat op je afkomt. Van gisteren weet je wat je eraan hebt.
Of dat nu iets goeds is of niet, het is bekend. Uitgaan van gisteren is
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kiezen voor zekerheid. Openstaan voor morgen is je laten verrassen.
Dat is spannend. Wat zou het worden? Zou het iets goeds zijn? Je weet
het niet.
In de kerk zijn we ook bezig met morgen. Dat wil zeggen, hoe zal de
kerk van morgen eruit zien? Daar is niets mis mee. Elke organisatie
doet dat. Je weet dat resultaten uit het verleden geen garantie bieden
voor de toekomst. (Behalve dan die ene gebeurtenis 2000 jaar geleden
waar de kerk haar bestaan aan ontleent.) En dus ben je gericht op
morgen. Hoe kun je de uitdagingen van morgen een plek geven? Wel
natuurlijk op grond van het verleden; je moet je wortels trouw blijven.
Voor de kerk betekent dat, volgens mij, dat je de inhoud vasthoudt,
maar kiest voor een nieuwe jas. En dat is zoeken en passen. Net zoals
bij Guus. Een nieuwe cd, maar wel Guus Meeuwis.
ds Geert van Wieren
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_____________________________________________

Tulpenbollen
De stichting Dokkum Tulpenstad heeft ons gevraagd of wij interesse
hebben in tulpenbollen in Oosternijkerk. Net als de bolwerken van
Dokkum vorige jaren, wordt ons dorp in de lente volgend jaar opgesierd
door tulpen, want we hebben natuurlijk ja gezegd tegen dit aanbod. In
oktober werden er 2000 tulpenbollen bij Andries Faber afgeleverd en
deze bollen moesten natuurlijk ook zo snel mogelijk de grond in. Dit
laatste heeft nogal wat "voeten in de aarde" gehad, letterlijk en figuurlijk.
De
tulpenbollen
moesten bij de
ingangen
van
Oosternijkerk aan
de Mûnewei en de
Grienewei geplant
worden. De grond
is hier echter zo
slecht
dat
het
onmogelijk was om
dit handmatig te
doen.
Inmiddels
zijn
we
twee
zaterdagen en een
overleden
freesmachine
verder, maar de bollen zitten er in. Er moest alleen wat professioneel
materieel ingezet worden. Jan Wybren Faber en Peter Themmen
bedankt.!
Inzameling Kerstbomen
De gemeente wil op dezelfde wijze als vorig jaar de kerstbomen
gescheiden gaan inzamelen, omdat dit beter is voor het milieu.
Op woensdag 6 januari 2016 kunnen de bomen worden ingeleverd
tussen 13.30-15.30 uur aan de Fiver in Oosternijkerk. Er zal die
middag iemand van het dorpsbelang aanwezig zijn om de kerstbomen
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te verzamelen. Voor elke ingeleverde boom krijgt men 1 lootje en 1
waardebon van € 0,50. Kinderen mogen ook meerdere bomen
inleveren, waardoor ze hun kans op een prijs vergroten en extra
waardebonnen
verzamelen
voor
de
speelgoedwinkel.
De
waardebonnen kunnen tot 1 februari 2016 worden ingeleverd bij de
speelgoedzaak Top 1 Toys in Dokkum.
De loten hebben een nummer, waarop op 7 januari 2016 een trekking
plaatsvindt. In de loterij worden geldprijzen verloot: 1e prijs € 75,00, 2e
prijs € 50,00 en 3e prijs € 25,00. Wij als dorpsbelang ondersteunen
deze actie. Het is een goed initiatief, waarbij we rekenen op de hulp en
actieve inzet van de jeugd van de basisschool om zoveel mogelijk
bomen naar de Fiver de brengen.
Huurwoningen Thus Wonen
In juli 2014 hebben bewoners van veel huurwoningen in Oosternijkerk
een brief gekregen van Thus Wonen, waarin meegedeeld werd dat de
woning binnen een aantal jaren afgestoten zouden worden. Afstoten
betekent gesloopt of verkocht worden. Als dorpsbelang hebben
gesprekken gevoerd met Thus Wonen. We hebben een nieuwe visie
opgesteld op Wonen Zorg en Welzijn en deze visie besproken met de
gemeente en ook aan Thus Wonen gegeven. Inmiddels lijkt de situatie
te wijzigen. Dongeradeel is aangewezen als krimpregio en Thus Wonen
heeft een nieuwe directeur en is haar beleid aan het bijstellen. Dit
nieuwe beleid lijkt voor Oosternijkerk gunstiger te worden. Het nieuwe
Strategisch Voorraad Beleid (SVB) laat meer ruimte voor dialoog en
maatwerk per dorp. Door Thus Wonen wordt momenteel gewerkt aan
een communicatiebeleid. Er is ons toegezegd dat wij na het 3e of 4e
kwartaal van 2015 meer horen.
Dorpsplein
In de vorige Skille hebben we u geïnformeerd over de plannen voor een
plein voor het dorpshuis. Samen met het bestuur van het dorpshuis
hebben we een plan gemaakt en dit onderbouwt met een
kostenbegroting. Om het plan haalbaar te maken zijn we grotendeels
afhankelijk van subsidies. In september hebben we ons plan daarom in
gediend bij "it Iepen Mienskipsfûns" van de provincie. Er zijn bij de
provincie echter veel plannen ingediend en een paar weken geleden is
de beslissing gevallen en hebben we gehoord dat ons plan voorlopig
afgewezen is. Naar verwachting is in maart 2016 een nieuwe aanvraag
ronde. We proberen het dan opnieuw.
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Bordjes met historie Oosternijkerk
In mei 2012 kregen we een mail van Tirza van der Velde en Reinder
Tolsma met een idee om oude ansichtkaarten van Oosternijkerk te
verwerken op bordjes, om op bepaalde punten in ons dorp te laten zien
hoe het er vroeger op deze plaatsen uitzag.
Als dorpsbelang vonden we dit een goed idee en al snel werd een
commissie opgericht met Reinder Tolsma, Tirza van der Velde en
namens het dorpsbelang Jelle Wagenaar en Aukje Sikkema.
De commissie heeft het plan eerst uitgewerkt. Mooie afbeeldingen
gezocht, bepaald hoeveel bordjes er moesten komen en de locaties van
de bordjes uitgezocht. Vervolgens is het plan voorgelegd aan de
gemeente. In eerste instantie wilde de gemeente uniformiteit
betreffende de bordjes in verschillende dorpen, maar uiteindelijk
hebben ze ons plan goedgekeurd.
De commissie heeft vervolgens Klaas Haaksma gevraagd om de rvs
frames voor de bordjes te maken.
Op 21 september 2013, met burendag, is het project afgerond en heeft
Tirza van der Velde de zuil met historische bordjes geopend bij de St.
Ceciliakerk. Op een ludieke
manier, met een puzzeltocht
langs de bordjes, zijn de
diverse bordjes in ons dorp
onthuld.
Op de ledenvergadering van
het dorpsbelang in april 2014
heeft Reinder Tolsma een
presentatie gegeven vanuit de
commissie
en
uitgelegd
waarom deze afbeeldingen zijn
gekozen en wat de achtergrond
is van de diverse afbeeldingen.
Er was nog materiaal over voor
frames en daarom zijn er een
paar weken geleden nog eens
3 bordjes geplaatst: bij "de
Bining",
de
Foeke
Sjoerdsskoalle en De Buorren
35.
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De bordjes zijn erg mooi geworden en het aardige is dat onze bordjes
door andere dorpen worden gekopieerd.
Het project is nu helemaal afgerond. Reinder Tolsma, Tirza van der
Velde en Klaas Haaksma, bij deze willen we jullie nogmaals bedanken
voor ideeën, voorbereiding en uitvoering.
Dieta Holwerda
Dorpsbelang

_________________________________________________________

Op vrijdag 13 november jl. is in
dorpshuis de Terp de eerste ladiesnight
gehouden.
De dames liepen via de rode loper naar binnen en kregen bij
binnenkomst een heerlijke welkomstcocktail. De sfeer was geweldig!
De organistatie heeft flink haar best gedaan. In de hal van de Terp
en in elke zaal stonden kraampjes. De dames konden veel koopjes
of ideëen opdoen: van interieur, kleding, tot persoonlijke verzorging.
Veel
plaatselijke
en
regionale
onderneemsters waren van de
partij.
De
publieke
belangstelling was groot
en er werd dan ook flink
handel gedaan.

Conclusie: een leuk en
erg geslaagd initiatief!

Kijk voor een volledige foto-impressie eens op de dorpssite.
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Peuterspeelzaal de Bernejister is gevestigd in de basisschool de Foeke
Sjoerds Skoalle. De peuters hebben daar hun eigen lokaal en een
afgescheiden plein, zodat de peuters zich er veilig kunnen voelen en
toch alvast een stukje van de sfeer van de basisschool kunnen proeven.
Op de peuterspeelzaal kunnen kinderen in de leeftijd van 2, 2 en een
half tot 4 jaar twee dagdelen per week komen spelen. Zo kunnen de
kinderen in contact komen met leeftijdsgenootjes. Ze maken kennis met
verschillende soorten materiaal die voor zijn/haar ontwikkeling van
belang zijn. Spelenderwijs leert het kind delen en omgaan met andere
kinderen.
Elke week krijgen de kinderen een tas met 2 boeken mee naar huis. Dit
is om de taalontwikkeling van de peuters extra te stimuleren. Deze
boeken kunnen thuis samen met de ouders gelezen worden. Een aantal
keer per jaar staat een prentenboek centraal, alle peuters krijgen dan
hetzelfde boek mee naar huis en er worden allerlei activiteiten rond dit
thema gedaan.
De peuters hebben de afgelopen tijd veel geleerd over allerlei beesten,
zoals al in de vorige “Skille” werd vermeld. De bijen en vlinders werden
ingeruild voor het thema “herfst”. De peuters konden echt de sfeer
proeven van de herfst. Ze gingen naar het bos, en hebben hier naar
allerlei bladeren, takken, misschien wel beestjes gezocht! Ook werden
er op school mooie knutselwerkjes gemaakt. De mooie herfstkleuren
werden verwerkt in heuse herfstboom. Een egel kreeg z’n stekels, en
een paraplu kreeg vorm voor de vele regenbuien.
Na de herfstperiode volgt een spannende tijd. Sinterklaas is in ons land
aangekomen!
Ook op de peuterschool wordt hier aandacht aan besteedt. De zwarte
pieten worden echt zwart geplakt en ze maken een lekkere
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chocoladeletter. Wie weet, brengt de Sint met z’n pieten ook nog wel
een bezoekje aan de peuterschool….

In de vorige skille werd er al iets verteld over de toekomst van de
peuterspeelzalen. De gemeente Dongeradeel kiest koers richting een
andere vorm van voorschoolse opvang in plaats van het huidige
peuterspeelzaalwerk. Per 2018 gaat er namelijk een nieuwe wet voor
kinderopvang in en daarmee is het traditionele peuterspeelzaalwerk
financieel niet meer haalbaar. De gemeente vindt het belangrijk dat er
voorschoolse voorzieningen blijven bestaan, zeker ook voor nietwerkende ouders. De gemeente Dongeradeel wil vanaf januari 2016
fasegewijs toewerken naar de nieuwe situatie.
Het bestuur van de stichting peuterspeelzalen Dongeradeel heeft zich
jarenlang ingezet voor het peuterspeelzaalwerk. Een zware klus, want
de omstandigheden waren niet gemakkelijk. Het eisenpakket groeide en
de financiële druk was groot. Binnen die kaders wist de stichting het
peuterspeelzaalwerk toch te behouden.
Helaas is de situatie niet houdbaar richting een toekomst met
veranderende wetgeving met bijkomende financiële consequenties. Het
stichtingsbestuur en de gemeente kwamen in maart dit jaar overeen dat
het bestuur tot 31 december 2015 in functie blijft om de continuïteit te
waarborgen. Er worden nu voorbereidingen getroffen voor een tijdelijke
constructie, zodat voor het eerste half jaar van 2016 het
peuterspeelzaalwerk wordt voortgezet. Tot augustus 2016 worden er
geen grote veranderingen doorgevoerd.
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.
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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

Maandag
Woensdag

peuters:

8.30-11.00
8.30-11.00

Tijden

oudste

Dinsdag
Donderdag

peuters:
8.30-11.00
8.30-11.00

Wie eens eens een kijkje wil komen nemen bij de Bernejister is van
harte welkom!!!

Knutselclub

De knutselclub heeft in de vorige Skille gevraagd om nieuwe leidsters
voor de knutselclub. We hebben maar 1 reactie hierop gehad en daar
kunnen we niet een nieuwe lijst mee vullen. Dit is helaas wel jammer
omdat het al jarenlang goed ging. Vorig jaar werd het al steeds minder
en zijn de laatste knutsels niet door gegaan.
Dit is voor de leidsters ook niet leuk, omdat er wel veel tijd aan besteed
word. We hebben daarom de bankrekening opgeheven. Van dit geld
hebben we zakjes met snoep voor de kinderen gemaakt voor Sint
Maarten en hebben we de drumband gevraagd nog één keer met ons
door het dorp te gaan.
Het weer hadden we dit keer mee en we hadden een reuze opkomst dit
jaar. Bedankt iedereen en misschien tot een volgende keer.
De knutselclub
Christina, Jannie en Jetty
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Jong Kookt Voor Oud in
Oosternijkerk
Op vrijdagmiddag 23 oktober j.l.
organiseerden de jeugdclubs en het
dorpsbelang in samenwerking met
dorpshuis De Terp in Oosternijkerk
“Jong Kookt Voor Oud”.
De 60-plussers uit het dorp werden die
middag verwelkomd door de jeugd en
voorzien van een bakje koffie of thee. Ondertussen konden de jonge
koks verder met het
voorbereiden van het
driegangendiner,
onder
begeleiding
van opperkok Mark
Boersma en zijn
collega
Ilonca
Reitsma. De gasten
vermaakten zich met
een spelletje en een
glaasje van het een
of ander, wat door de
jeugd
als
ware
kelners
werd
geserveerd.
Om zes uur verplaatste het 41 tellend gezelschap zich naar het ‘chique
restaurant’ en kon men beginnen aan het diner. Het voorgerecht,
bestaand uit een rijk gevulde groentesoep met stokbrood en
kruidenboter, liet zich heerlijk smaken. Ook het daarop volgende
hoofdgerecht viel in de smaak. De rollade in jachtsaus, de gefrituurde
aardappelrondjes en toefjes, de sperzieboontjes met gerookt spek,
stoofpeertjes en frisse salade vonden gretig aftrek. De koks, getooid
met koksmutsen, deden enorm hun best om het iedereen naar de zin te
maken, en waar het nodig was, nogmaals op te scheppen of in te
schenken.
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De goede samenwerking en het enthousiasme van de jeugd werd in de
loop van het diner steeds meer zichtbaar en gaf een extra dimensie aan
de tot dusverre al zeer geslaagde middag. Ondertussen was men in de
keuken druk bezig om het dessert klaar te maken. Een bordje met
daarop een bolletje ijs vergezeld met diverse zoetigheden, een stuk
meloen en slagroom. Een ware lust voor het oog, maar nog meer voor
de maag.
Na deze laatste gang van het
diner werden de gasten bedankt
voor hun aanwezig-heid, en ook
de jeugd werd op hun beurt
middels een spontaan applaus
bedankt voor hun geweldige
inzet deze avond, samen met
alle andere vrijwilligers. Hierna
ging “oud” huiswaarts om uit te
buiken, en kon “jong” na alle
inspanning
zelf
aan
een
welverdiende maaltijd beginnen.
Janneke Themmen,
Dorpsbelang
15

De wjukken útslaan

Geachte dorpsgenoten,
Wanneer ik Oosternijkerk binnen rij verbaas ik me elke keer weer hoe
“groot” dit kleine dorp in mijn herinneringen is. De grutte speeltûn was
voor mijn gevoel kilometers van ons huis aan de Langrousterwei
verwijderd. Laat staan de lytse speeltûn.
De heuse bossen die ons dorp rijk is, waar ik in mijn jeugd kon
verdwalen zijn in realiteit niet meer dan een paar bij elkaar geplante
bomen. Toch ben ik blij dat wanneer ik op bezoek ga, alles nog
grotendeels hetzelfde is als toen ik vertrok en de veranderingen in het
dorpsgezicht te overzien zijn.
Mijn naam is Jeffrey, zoon van Janet en
oudste broer van Nathalie, Stefan, Mellina,
Remy & Michelle. Ik ben ongeveer 10 jaar
geleden verhuisd naar Groningen. Op
mezelf wonen sprak me niet aan. Op het
laatste moment ben ik in Groningen naar
een open dag gegaan van de studie
Management, Economie & Recht en ik
besloot me in te schrijven.
Mijn plan was om op en neer te reizen,
binnen 1 jaar mijn propedeuse te halen en
dan gaan studeren aan de universiteit. Ik
wilde eigenlijk mijn broertjes, zusjes en
moeder niet achterlaten.
Dit heb ik
welgeteld een halfjaar volgehouden.
Mijn eerste studentenkamer was geen doorslaand succes. Ik herinner
me de eerste avond, waarbij ik heimwee kreeg naar huis.
De tweede avond namen studiegenoten me mee de kroeg in (op
dinsdag avond) en was ik “thuis” vergeten.
Na vier maanden aan de rand van Groningen, boven de ALDI, in de
meest troosteloze wijk die je je kunt voorstellen ben ik verhuisd naar
mijn permanente studentenwoning.
Hier heb ik ongeveer zes jaar gewoond. Dit was het walhalla wat betreft
studentenhuisvesting. Een eigen kamer van 16m2 en ik deelde de rest
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van de verdieping/ keuken met mijn twee beste vrienden. De locatie
was magnifiek, hartje centrum Groningen; twee etages boven een
kroeg.
Consequentie was uiteraard slapeloze nachten en een
uitmuntend studentenleven. Een betere keus had ik niet kunnen maken.
Dit plekje was echt mijn thuis. Midden in de stad, met alle denkbare
faciliteiten op loopafstand. Het was net een dorp. Ik had geen fiets
nodig. (Op kamers is echt een aanrader, je leert jezelf ongelofelijk goed
kennen, staat er helemaal alleen voor en je waant je zo vrij als een
vogel & je leert dat dingen niet vanzelf schoon worden).
Binnen 1 jaar mijn propedeuse halen, dat lukte. Vervolgens naar de
universiteit gaan niet. Het studentenleven beviel me te goed, ik vond het
wel even prima zo. Om mijn studie (lees studentenleven) te bekostigen
had ik een bijbaantje. Ik werd verkoper in de telecombranche. Ik werkte
10-32 uur per week, naast mijn studie als abonnementen / telefoon
verkoper. De boodschap was simpel, elke klant zoveel mogelijk
verkopen en nee is geen nee. Dat was een mentaliteit die ik niet kende,
maar ik nam de uitdaging aan en bleek er erg goed in te zijn.
Na ongeveer 3,5 jaar heb ik mijn studie versneld afgerond. Ik had zelf
altijd voor ogen gehad, om naar Amsterdam te gaan. Echter door het
overlijden van mijn vader durfde ik het op dat moment niet aan om
verder weg van huis te trekken. Ik besloot daarom mijn volgende studie
aan de Rijksuniversiteit in Groningen te gaan volgen. Die studie
economie die ik ooit wilde gaan doen was ik inmiddels vergeten. Op het
HBO volgde ik een minor “verandermanagement”. Dit triggerde me op
dusdanige wijze dat ik besloot om bedrijfskunde te gaan studeren.
Inmiddels was het nieuws gekomen dat het bedrijf waarvoor ik werkte
failliet ging en enkel de boedel zonder personeel werd verkocht. Als ik
bleef werken tot het “eind” zou ik een ontslag vergoeding krijgen.
Ongeveer tegelijkertijd werd ik benaderd om voor mijn huidige
werkgever te komen werken; KPN. Ik weigerde dit in de eerste instantie
aangezien een student met ontslagvergoeding immers geen werk nodig
heeft. Gelukkig ben ik uiteindelijk overstag gegaan en begon ik drie
dagen nadat mijn oude werkgever de deuren sloot.
Het eerste jaar op de universiteit (een schakeljaar) heb ik flink moeten
bikkelen, daarnaast werkte ik ongeveer 10-20 uren per week. Na het
behalen van het schakeljaar kon het echte werk beginnen en mocht ik
eindelijk beginnen aan de door mij felbegeerde Master. Ik had het zo
geregeld dat ik mijn Thesis mocht schrijven bij KPN. Daarnaast werd
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me aangeboden om opgeleid te worden tot manager van een KPN
filiaal. Dat laatste leek me niet zo’n goed idee aangezien het
studentenleven voor mij nog lang niet voorbij was, of toch wel?
Daar in het KPN filiaal te Groningen broeide ogenschijnlijk nog iets. Mijn
plan was; afstuderen en dan toch vertrekken naar Amsterdam of verder.
Het vrijgevochten studentenleven was het enige wat ik wilde, echter
zoals ik al zei; er broeide iets. Ik bleek hartstikke verliefd op mijn
collega. Mijn moeder herinnert me nog graag aan het moment waarop
ik dit aan haar vertelde.
Haar versie van het verhaal is dat ik
helemaal van de kaart was door de
situatie, mijn versie van het verhaal
is dat ik nauwelijks had geslapen en
een zware nacht achter de rug had.
Dat is nu ongeveer zo’n vier jaar
geleden. We hebben een half jaar
stiekem een relatie gehad. Een
relatie op het werk was niet
geoorloofd, dan moest 1 van de 2
weg. Na een halfjaar is er gebiecht
en bleek het goed uit te pakken. Ik
werd manager in Heerenveen,
waarnaast ik mijn afstudeerscriptie
heb geschreven. In 2013 heb ik mijn
bul gehaald en ben daarna senior
manager geworden in Groningen.
Vlak daarna ben ik tijdelijk interim regiomanager geworden voor de elf
vestigingen in het noorden. Al snel daarna begon het te kriebelen om
iets met mijn studie te gaan doen.
Momenteel ben ik Procesmanager binnen de interne beheer organisatie
van KPN. Hier wordt zowel de “ “interne” Information Technology (IT)
als de Telecom Infrastructuur (TI) beheerd. Hierbij kun je denken aan
het beheer van het mobiele netwerk en/of vaste netwerken. Technisch
inhoudelijk houd ik me hier niet mee bezig, ik werk als intern consultant
en houd me voornamelijk op projectbasis bezig met bedrijfskundige
aspecten. Hierbij kun je denken aan het formuleren van requirements,
KPI’s, standaard werkwijzen, verbetercycli initiëren, & rapportages
ontwikkelen op tactisch niveau. Eigenlijk weet ik van tevoren nooit wat
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de week brengt. Ik werk voornamelijk in Amersfoort, Hilversum, Den
Haag en meestal een dag per week gewoon in Groningen.
Ik ben in Groningen blijven wonen, met mijn vrouw Nadia en inmiddels
onze kinderen Loïs en Adam.
We wonen fijn aan het
Noorderplantsoen, 5 minuutjes van de Grote Markt. Groningen is een
erg fijne stad om met een jong gezin te wonen en mijn werk brengt me
alsnog wel naar alle hoeken van het land. Het mooie aan Groningen
vind ik dat het een echte stad is maar toch klein genoeg voor een
dorpsgevoel. Alhoewel dorpser dan Oosternijkerk zal het nooit worden
en daarom kom ik toch graag met regelmaat even terug, al is het alleen
maar vanwege die oude herinneringen.
Met vriendelijke groet,
Jeffrey Leusink- Nicolai

OCO - herfstborrel
____________________________________________________

7 November j.l. hadden we weer de
traditionele herfstborrel van de OCO.
’s Middags hadden de bestuursleden
de loods van Holwerda omgetoverd
tot feestlocatie.
Van Kammen had ervoor gezorgd dat er genoeg tafels, stoelen en
glaswerk aanwezig was. Met de expertise van Yde stond alles in een
oogwenk. Ook werd er een kachel geïnstalleerd, zodat we de hele
avond een behaaglijke temperatuur hadden.
Om 20.00 uur waren de meeste mensen aanwezig, jammer genoeg
konden sommige leden niet van de partij zijn. Meer dan 40 personen
mochten we wel verwelkomen. Een opkomst waar we best trots op
mogen zijn. Na wat opstartproblemen met de beamer ( volgende keer
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eerst even het beschermkapje verwijderen ) en het slopen van Johan
zijn laptop konden we van start.
Anne heette iedereen van harte welkom. Taede Oane en Jetty
Holwerda werden bedankt voor het beschikbaar stellen van de locatie.
Erna (Kookstudio@home) had ervoor gezorgd dat er een zeer
uitgebreid hapjesbuffet gereed stond. Nadat Erna de nodige uitleg had
gegeven moest zij weer ergens anders heen om aan andere
verplichtingen te voldoen.
Daarna was het woord weer aan Anne. In de decembermaand willen we
graag een spandoek plaatsen om iedereen prettige feestdagen te
wensen. Gelukkig dachten alle aanwezigen volop mee voor de te
gebruiken tekst. Ook werd het idee gelanceerd om een gezamenlijk
krantje te maken, waarin alle leden vertegenwoordigd zijn.
Het idee staat nog een beetje in de kinderschoenen, want we moeten
natuurlijk
nog
gaan
nadenken
over
de
vorm,
kosten,
verspreidingsgebied en natuurlijk of het haalbaar is. Uiteraard moet ook
gekeken worden naar het rendement.
Thomas Eyck was gevraagd om een presentatie te geven betreffende
zijn bedrijf. Thomas is uitgever en distributeur van karakteristieke en
exclusieve hedendaagse vormgevingsproducten. Fascinerend hoe hij
producten ontwerpt/ laat ontwerpen, waarbij oude ambachten de basis
vormen. Bij Mook staan regelmatig pakketten die wereldwijd worden
verstuurd naar klanten van Thomas. Degene die niet aanwezig waren
zou ik aanraden om een keer een kijkje te nemen op Thomas z’n
website.
Na een korte pauze viel de eer te beurt aan Hinke van Moai mei
Blommen om een presentatie te geven. Op uiterst professionele wijze
bracht zij haar bedrijf onder de aandacht. Prachtig om te zien hoe
Hinke, toen ze noch aan de Langgrousterwei woonde, haar ideeën ten
uitvoer bracht. Inmiddels heeft ze natuurlijk haar eigen bloemenzaak
aan de Buorren. Verrassend om te zien hoe zij creatieve hoogstandjes
met bloemen realiseert. Na Hinke haar presentatie werd de avond tot in
de late uurtjes voortgezet.
Wij bedanken iedereen voor hun aanwezigheid.
Bestuur OCO
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Intocht Sinterklaas
Oosternijkerk
_____________________________________________
“Sinterklaas wordt een dagje ouder!”
Sinterklaas had weer een druk jaar achter de rug, want wie denkt dat
Sinterklaas het hele jaar maar wat aan het uitrusten is in Spanje heeft
het goed mis. Alle cadeaus voor het nieuwe verjaardagfeest moeten
worden ingekocht en verder zijn er duizenden brieven en tekeningen die
Sinterklaas altijd krijgt, die gelezen en bekeken moeten worden, alleen
daar is Sint al bijna een heel jaar mee bezig.
Sinterklaas wordt ook een jaartje ouder en dat is wel te merken, want
wat is er gebeurt?
Van de Hoofdpiet wordt verwacht dat hij past op de staf en het

boek….nu is het zo dat er ieder jaar wel wat is met, of het boek, of de
staf en dus heeft Sint besloten om hier zelf maar voor te zorgen, dan
komt het tenminste goed
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Maar is dat ook zo? lees wat er is gebeurt!
Sinterklaas is uit Meppel vertrokken en hij is niet alleen het boek, maar
ook zijn staf vergeten mee te nemen. Omdat de Sint geen idee heeft
waar hij de staf en het boek als laatste heeft gelaten, moeten alle pieten
midden in de nacht terug naar Meppel om het boek en de staf te
zoeken.
Op de Lou Sánen wil Sint het liefst Piet de
schuld geven, maar daar steekt Piet een
stokje voor. Sinterklaas wilde het dit jaar
toch zelf allemaal doen!
Het boek en de staf vergeten, dat is niet zo
mooi, want alle verhalen van de kinderen
staan in het boek.
Nu maar hopen dat de pieten op tijd
terug zijn om het feest in Oosternijkerk
te vieren.
Sinterklaas heeft heel wat uit te leggen en of hij volgend jaar weer zelf
voor de staf en het boek wil zorgen……….????
Sinterklaas Com.
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Hoe is it no mei.......
_________________________________________________________
Jettie Cuperus ( dochter fan Tiete en Baudy Cuperus)
Ik ben geboren op 30 augustus 1982 te Oosternijkerk op de Griene wei
34, hier heb ik tot ongeveer mijn
22e gewoond.
Op dit moment woon ik in Drachten
samen met mijn man Jan Willem
Feenstra en onze kinderen Willem,
Jan en Baukje. Willem is 11, Jan is
4 en Baukje is 3 jaar.
Toen ik Jan Willem leerde kennen
was hij bedrijfsleider bij Bakkerij
Jorritsma in Dokkum en ik werkte bij
Content Gordijn Atelier ook in
Dokkum. Elke dag reden we achter
elkaar aan naar het werk. Onze
droom was dan ook om samen een
eigen bedrijf te beginnen, maar in
Drachten was dit niet haalbaar. Er
moest uitgeweken worden naar een
andere locatie.
Jan Willem zijn ouders waren eigenaar van een horecapand in
Beetsterzwaag. Hier waren ze ooit vroeger zelf in begonnen met een
restaurant. De huurder had te kennen gegeven de huur op te willen
zeggen en zo ontstond er voor ons de kans om hier in te beginnen.
Na 9 weken dag in dag uit aan het verbouwen te zijn geweest is op 1
februari 2009 Restaurette 't Snackbearske geopend. Men kan hier
terecht voor vis, ijs, koffie en snacks. Inmiddels zijn we bijna 7 jaar
verder en zijn we uitgegroeid tot een Restaurant waar eigenlijk geen
nee te koop is, van koffie met eigengemaakt gebak tot een 3 gangen
diner van patat tot pizza en van kibbeling tot stamppot boerenkool. Dit
jaar staan we op nr. 32 van de cafetaria top 100 van Nederland en daar
zijn we heel erg trots op.
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Zo nu en dan komt er wel eens een
oud dorpsgenoot bij ons in de zaak
en dat vind ik altijd erg leuk want
ze verwachten mij hier dan niet.
Ook nieuwsgierig geworden? Kom
maar eens langs de koffie staat
altijd
klaar!
www.snackbearske.nl

Groeten van:
Jettie Feenstra Cuperus.
_______________________________________________________________

Op maandag 26 oktober werd er in Dorpshuis “De Terp” te
Oosternijkerk een maaltijdproeverij gehouden. Op initiatief van
Thuiszorg Het Friese land en Van Smaak. Van Smaak is gevestigd in
Drachten en levert dagelijks onder andere koelverse maaltijden af aan
huis en of vriesverse maaltijden.
Wordt het koken van uw eigen maaltijd een belemmering, dan kunt u
met Van Smaak iedere dag genieten van een gevarieerd menu,
rekening houdend met uw wensen.
Er hadden zich maar liefst 28 mensen aangemeld voor deze gezellige
proeverij. Mensen uit Paesens, Morra, Lioessens, Dokkum, Engwierum
en Oosternijkerk schoven gezellig aan. Ook waren er vier medewerkers
van Thuiszorg Het Friese Land aanwezig die iedere dag met team Oost
zorg verlenen in deze regio. Om 11.00 uur werden de gasten onder het
genot van een bakje koffie of thee welkom geheten door een gast vrouw
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van de ledenservice van Thuiszorg Het Friese land. Ze gaf uitleg over
de inhoud van het lidmaatschap van Thuiszorg het Frieseland. Het
lidmaatschap biedt vele kortingen op onder andere uw
ziektekostenverzekering, rijbewijskeuring en maaltijden van Van
Smaak. Daarnaast organiseert de ledenservice ook leuke uitstapjes
zoals: dagtochten en boottochten tegen een gereduceerd tarief voor
leden. Voor slechts 19 euro per jaar bent u al lid.
Daarna gaf de gastvrouw van Van Smaak een korte uitleg over de
maaltijdservice van Van Smaak en hoe de bereiding van de verse en
gevarieerde maaltijden plaatsvindt. U kunt uw eigen maaltijden
samenstellen. Maaltijden kunnen ook aangepast worden naar uw
wensen bijvoorbeeld zoutloos of minder vet. U kunt er ook voor kiezen
om alleen in het weekend maaltijden af te nemen. Kortom er is van alles
mogelijk.
Na een moment van stil zijn konden we ons tegoed doen aan een
overvloedige maaltijd. We konden proeven van rijst met lekkere saus,
aardappelen, aardappelpure, rode biet, vis, boerenkool, groene bonen
en een gehaktbal en alles gepresenteerd in een vorm van een lopend
buffet. We sloten de maaltijd af met een lekker toetje. De gasten
konden naar hartenlust proeven en de reacties waren zeer positief.
We hebben met zijn allen niet alleen lekker gegeten maar ook genoten
van elkaars verhalen. Ook werden oude vriendschappen weer nieuw
leven ingeblazen. Dus deze maaltijdproeverij was meer dan eten alleen.
Na afloop kreeg iedereen een tas met informatie mee over Thuiszorg
Het Friese land en over Van Smaak.
Wilt u lid worden dat kan via www.thfl.nl of via 0900-8868

Thuiszorg Het Friese Land
Team Oost.
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Nifelklub
Yn septimber stie it gewoan yn de Skille: miskien wol aardich om in
nifelklub op te rjochtsen, frijbliuwend, gjin ferplichting, alles mei, kofje
klear…Myn each foel d’r op en dat seach d’r eins wol leuk út. Jierren lyn
mocht ik altyd graach breidzje as hake en sa’n klubke wie miskien krekt
wat om d’r wer mei te begjinnen, dêr hie ik wol nocht oan, en mei sa’n
klubke hast ek in stôk achter de doar om it breidzjen as haken ôf te
meitsjen. Faak genôch bin ik fol entûsjasme mei eat begûn dat úteinlik
lizzen bleaun. Myn lêste projekt wie in sjaal. De sjaal wie bedoeld foar
in bern, de kleuren pasten krekt by de nije jas, fûn ik. It bern sels tocht
der hiel oars oer. Dochs bin ik begûn, as se it earst mar seach, soe se
d’r fêst wol oars oer tinke. Dat is net bard en de sjaal sit noch moai op
priemmen. Mar earst mar ris nei it klubke. Dat wie fuort net klear, kinst
ommers net mei lege hannen komme, wat trouwens wol ien fan de
opsjes wie, in bakje kofje helje mocht ek, mar ja dat is net de bedoeling
fansels. Dus moast d’r wat betocht wurde. Hokker projekt soe ‘k mei
oan de gong kinne. No like it my altyd noch wolris wat om in
omslachdoek te meitsjen, mar hoe ik dat dan alllegear krekt ha woe, hie
ik noch net oer nei tocht. Komt tiid komt rie. Nei in praatsje mei twa oare
froulju, betûfte nifelders, kaam ik te witten dat je in omslachdoek sawol
hake as breidzje koene. D’r binne fêst noch wol mear mooglikheden,
mar ik moast al in kar meitsje en dan is twa opsjes wol genôch. Doe’t ik
in pear wiken letter in
breidpatroan fan ien fan de
froulju krieg, wie de kar gau
makke. Doe moast d’r noch
jern komme en dat moast
fansels wer op it lêste
momint.
Moandeis
nei
Dokkum. Ik hie in kleur yn
‘e holle en dat like my gjin
probleem. Wat wol in
probleem wie, wêr kinst
noch jern keapje yn
Dokkum? Jierren lyn wie
dat bygelyks de Hema, mar dy hie dat net mear. It kaam my yn ’t sin dat
guon it wol ris oer de Wibra as Zeeman hiene, 1 euro de bol seine se d’r
dan by. No dat like my ek wol wat fansels, neffens it patroan hie ik wol
12 bollen nédich. Earst mar nei de Zeeman. Ja wol jern, mar net de
goede kleur, it like d’r sels net op. Doe op nei de Wibra. No dat waard
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ek neat, dy wie ticht, noch fanwege brânskea. Ja, dêr hie ik net by stil
stien. Wat no, wêr mear yn Dokkum kinst jern keapje? Ik wist it even
net en ha earst mar ris ien skille. Sy wist noch twa adressen, mar al
pratende koe ik de earste mooglikheid fuort trochstrepe, dizze winkel
wie moandeis ticht. Ja, dat spile ek noch in rol. Doe nei de oare opsje,
alhiel op de Keppelstrjitte, mar die wie ek ticht. It siet net mei. Lokkich
slagge it de oare deis, wol net de kleur dy ‘t ik yn de holle hie, mar mei
dizze bollen jern koe ik ek wol út de fuotten. It koe heve, ik wie d’r klear
foar. Op nei de nifelklub de oare deis. Doe’t ik kaam wiene de froulju al
drok oan de gong mei harren projekten. De tafel siet fol, mar d’r koe
gelokkich noch wol ien by, en de
kofje stie al klear. Gesellich. Fansels
wie it tige nijsgjirrich om te hearren
wêr ’t elk mei dwaande wie. De ien
wie dwaande mei in sjaal, in oar mei
in truike, wer in oaren mei in
omslachdoek, ik seach noch in sok
op priemmen en sels in oaljefant en
d’r wie noch mear, it wie tige
ferskaat. Myn projekt waard ek even
besprutsen, no dat waard fêst
hartstikke moai en dy kleur fan dat
jern wie prachtich. Mocht ik noch twifels hân ha oer myn kar, dan wiene
dy no wol fuort. De measte froulju wiene bliid dat se net hoegden te
tellen, want wês earlik, wat bard der ast in protsje froulju by elkoar
setst? Krekt, d’r wurdt praat. En dan falt it net ta om wat dreechs op
priemmen te hawwen. Sels wie ik ek wol bliid mei myn rjocht út rjocht
oan wurkje, dat kin hast net mislearre. No hast fansels altyd baas boppe
baas en de frou tsjinoer my koe sawol breidzje, prate as om har hinne
sjen en ik fertink de frou dy’t neist my siet dêr ek fan. Miskien wiene d’r
noch wol mear, ik ha gjin idee, mar ik fyn it knap. Soks is foar
trochsetters sil we mar tinke. Sa no en dan kaam d’r noch ris ien
binnen, mar dat hindere neat, stuollen en kofje genôch. Al mei al wie it
in tige slagge moarntiid en mei in goed gefoel bin ik wer nei hûs gien.
De oare kear bin ik fêst al folle fierder mei myn omslachdoek, wat in
hearlike gedachte. Wa wit wurdt it ek noch wat.
AWB

27

25 Jier Lyn
yn de
Doarpsskille

Verkeerscommissie Oosternijkerk hield
snelheidscontrole.
Zoals bekend heeft de Verkeerscommissie
Oosternijkerk recent een "rapport bij de
gemeente aangeboden ter bevordering van
de verkeersveiligheid binnen Oosternijkerk.
Ter ondersteuning van dit rapport is er
in samenwerkihg met de gemeente en het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in
Friesland een intensieve snelheidscontrole
gehouden op 31. augustus en 1 september.
De resultaten van deze meting, welke werd
uitgevoerd op de Mounewei, Langgrousterwei,
Griene Wei,Ald Tún en De Buorren, tonen
de noodzaak meer dan aan.
Zeer veel automobilisten bleken de maximumsnelheid te overschrijden. Op de Langgrousterwei werd· zelfs 96 km/uur gemeten en
op de Griene Wei was de top 91 km/uur.
Afgezien van diegenen die met de nodige
voorzichtigheid door het dorp rijden, zal
het toch nodig zijn voorzieningen te treffen
om de ongedisciplineerde chauffeur te dwingen
tot een meer verantwoorde snelheid.
Opmerkelijk is het feit dat veel van die
ongedisciplineerde chauffeurs ui t het eigen
dorp komen en kennelijk ook niet het nodige
respect op kunnen brengen voor de kwetsbaarste mede weg- en stoepgebruikers.
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De resultaten van deze meting zullen zeker
het aangeboden rapport ondersteunen, zo
verwacht de Verkeerscommissie Oosternijkerk.
Eén conclusie uit de meetresultaten:
Indien de maximumsnelheid in De Buorren
op 40km/uur zou worden gesteld hetgeen
eigenlijk een must is voor De Buorren, dan
reed 66,8% te snel, oftewel 2 op de 3.
Zie voor alle meetresultaten de volgende
bladzijden.
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BIB - Kookstudio@home
Bedrijf
in
_____________________________________________
Beeld

Deze keer heb ik een bezoekje gebracht aan Erna Brouwer. Erna (49),
woont met haar man Gerrit (51) en hun kinderen Bauke (12) en Bente
(9) op Berchhuzen 9 te Bollingawier.
Erna is geboren in het Drentse Annen. Ze heeft een mbo opleiding –
mode en kleding – in Groningen gedaan. Toen ze 21 was is ze in Assen
gaan wonen. Erna is in Assen 14 jaar werkzaam geweest in de
vrouwenmode en daarna nog 4 jaar in de mannenmode.
Destijds was koken al een grote passie voor haar. Ze heeft dan ook nog
een café en restaurantopleiding gedaan met onder andere de vakken:
voedsel- en warenkennis en menuleer. Ooit heeft ze weleens met de
gedachte rondgelopen om een restaurant te exploiteren, maar vanwege
de onregelmatige werktijden en nog diverse andere aspecten is dit niet
gerealiseerd.
Toen Erna in Bollingawier (2003) kwam wonen heeft ze zich eerst
verdiept in alle facetten van het boerenleven. Zij draagt zorg voor de
administratie en de boekhouding.

Loempia’s maken
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Erna had wel de behoefte om iets voor zichzelf te beginnen en kreeg in
2008 de kans om tupperware party’s te organiseren. En van het één
kwam het ander, want bij deze demonstraties moest ook steeds worden
getoond hoe je bepaalde gerechten bereidt met behulp van de
tupperware schalen. Na 3 jaar maakte ze de overstap om
kookworkshops te organiseren, ze ging dan naar de mensen thuis om
deze workshops te geven. Alle kookgerei, die ze daarvoor moest
gebruiken nam ze altijd zelf mee, zodat ze alle gerechten altijd optimaal
kon bereiden. Om een kookworkshop te geven moesten er wel
minimaal 6 deelnemers zijn. Nu geeft Erna geen workshops meer zoals
hierboven beschreven.
Via het GastenGilde is ze in contact gekomen met diverse sfeervolle
locaties, waar ze ter plaatse haar workshops kan geven. Het Gasten
Gilde verenigt eigenaren van kleinschalige gastenaccommodatie - bed
& breakfast, kleine campings en boutique hotels - met organisatoren
van recreatie activiteiten op het land en aan de waddenkust. In landhuis
Poutsma Staete kunnen de gasten naast een verblijfsarrangement
bijvoorbeeld ook gebruik maken van Erna haar workshops. Ook in Unia
Zathe te Ee en bij natuurcamping Dreamlân te Kollumerpomp is men
inmiddels bekend met Erna haar kookstudio@home. Natuurlijk is het
mogelijk om op allerlei locaties gebruik te maken van Erna haar
kookkunsten.

Sushi
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Elke vrijdag geeft Erna ook kookdemonstraties bij Albert Heijn in
Dokkum. Deze samenwerking is heel toevallig tot stand gekomen. Erna
was destijds veel bezig met de kookwijze van Jamie Olivier, namelijk
dat koken vooral leuk moet zijn en iets wat je met meerdere mensen
doet. En dat is nog steeds het motto van haar, samen koken, elkaar
helpen en er vooral voor zorgen dat leuk is.
Het is dan ook mogelijk om uit diverse menu’s te kiezen Bij
Kookstudio@Home kunt u zelf uw favoriete menu kiezen.
Houdt u van lekker gewoon maar wel met een verrassende twist? Dan
kunt u kiezen voor het Engelse menu van Jamie Oliver. Gaat u liever
voor de Italiaanse keuken, dan is de verse zalm met risotto en een
heerlijke tiramisu na, iets voor u. Als derde optie zijn er de tapashapjes,
een proeverij van verschillende gerechtjes uit de Mediterrane.
Speciaal voor Poutsma Staete is de workshop “Japanse hapjes”.
Tijdens deze workshop leert u sushi maken en worden er o.a. loempia
en tempura van verse vis en groente bereidt.
Ook bij het meest recente feestje van de OCO hebben we van Erna
haar kookkunsten mogen genieten, vele verrassende hapjes en een
heerlijke tiramisu.
En speciaal voor jullie als lezers van de skille heeft zij haar recept voor
die overheerlijke tiramisu in deze editie geplaatst.
Natuurlijk heb ik ook naar haar favorietenlijstje gevraagd.
- Favoriete maaltijd
- alles, mits goed bereid
- Favoriete vakantie
- Nederland en Denemarken
- Favoriete stad
- Groningen
- Favoriete schrijver
- Stieg Larsson (millenniu )/ Nicci French
- Favoriete tijdschrift
- opzij
- Hobby
- lezen
- Favoriete tv programma
- jeuk van Thomas Acda en Peter
Heerschop
- Favoriete muziek
- Anouk
- Favoriete drankje
- wijntje
- Favoriete auto
- Volvo
Wilt u informatie over alle
kookstudio@home.nl

mogelijkheden kijk dan

eens op

Erna bedankt voor je gastvrijheid.
PJH
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Tiramisu van Kookstudio@Home

Benodigdheden:
24 lange vingers
250 g mascarpone (Italiaanse roomkaas)
250 ml slagroom
2 eetl fijne basterdsuiker
60 ml amandellikeur (Amaretto)
120 ml espresso
Klop de slagroom en suiker stijf met een handmixer en spatel door de
mascarpone.
Roer in een diep bord de likeur door de espresso. Doop de lange
vingers één voor één in de koffie en leg ze met de suikerkant naar
boven in een vierkante schaal.
Strijk de helft van het mascarponemengsel erover uit. Maak nogmaals
een laag met de rest van de lange vingers en mascarpone. Laat de
tiramisu minstens 1 uur in koelkast opstijven. Haal de tiramisu kort
voor serveren uit de koelkast en bestrooi hem royaal met cacaopoeder.


Bereidingstip:

Maak de tiramisu gerust een dag van tevoren, de smaak wordt er alleen
maar beter van.
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Jaarlijkse schaatsuitje!!!!!

Op vrijdag 29 januari 2016, gaan we naar de nieuwe
schaatshal in Leeuwarden!
We vertrekken om 19.30 bij het dorpshuis.
Kosten € 2,-- p.p. voor leden. (niet leden betalen gehele
entreebedrag, of kunnen ter plekke lid worden)

Het bestuur van de ijsvereniging:
Theun Dijkstra, Johan Dijkstra, Cor Dijkstra, Willem
Postmus, Bas Dijkstra, Grietsje Dijkstra, Hillie Zijlstra
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Gymvereniging
_____________________________________________

De maand december staat alweer voor de deur. Nog even en het jaar is
voorbij. Een jaar waarin er een aantal veranderingen geweest zijn. Een
nieuwe gymleraar, allemaal nieuwe leden, de introductie van het
freerunning. Kortom weer een productief jaar.
Freerk heeft tijdens de les van groep 1 & 2 hulp gekregen van Femke
Miedema. Deze groep is heel groot en op deze manier kan iedereen de
nodige aandacht krijgen.
Een paar weken geleden hebben we briefjes verspreid voor de open les
van body-move. Dankzij deze les hebben we een enorm aantal nieuwe
leden mogen verwelkomen, fantastisch! Zelfs zoveel dat we in
overweging nemen om een extra les in te zetten. Dus lijkt het je ook wat
om een uurtje sportief en gezond bezig te zijn, geef je dan op bij iemand
van het bestuur. Een uurtje inderdaad, het was drie kwartier, maar dit is
uitgebreid naar een uur.
Het free-runnen zou in eerste
instantie tot de kerstvakantie duren,
echter de groep is nog steeds
enthousiast, dus is er besloten om na
de vakantie gewoon door te gaan.
Dan hebben we nog een financiele
mededeling. De contributie loopt per
kwartaal. Mocht uw/jou kind echter
binnen dit kwartaal stoppen met
de gym, dan dient de contributie van
datzelfde kwartaal nog gewoon
doorbetaald te worden.
Verder hebben we deze keer niet
zoveel nieuws te vertellen, daarom
hieronder nog enkele foto's zodat een
ieder eens een kijkje kan nemen hoe
het er bij de gym en aan toe gaat.
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Tot slot willen we iedereen alvast heel fijne feestdagen toewensen en
dan gaan we er in het nieuwe jaar weer volop sportief tegenaan!!!
Een hartelijke groet namens,
het bestuur van gymnastiekvereniging S.S.S.
Natasja Wagenaar voorzitster
Janny Kuipers secretaresse
Aaltsje Meirink penningmeester
Maaike Miedema bestuurslid
Froukje Wiersma bestuurslid

tel: 241777
tel: 241938
tel: 241419
tel: 571173
tel: 241866
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PUZEL - Sinterklaas
_________________________________________________________
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Sinterklaaskleurplaat
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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

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
31
Oudejaarsdag/nacht activiteiten
Januari
1
Inleveren kopij Doarpsskille
8
Doarpsklaverjassen
9
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein
13
Redaksjegearkomste de Doarpsskille
23
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein
30
Doarpsskille 174 ferskynt
Februari
5
Doarpsklaverjassen
6
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein
20
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein
27
Voorjaarsvakantie
Maart
4
Doarpsklaverjassen
5
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein
19
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein
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