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It programma foar it doarpsfeest
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Fan ‘e redaksje
Maart 2016. It lêste wykein fan dizze
moanne en it is al Peaske. Dat is betiid fan
‘t jier. It waar kin noch sa hin en wer, faak
moatte moarns de autorúten noch skrabbe
wurde, mar oerdei kin it bytiden hearlik
sinnich waar wêze. Stikem tinke we dan
alwer oan in hearlike waarme simmer, mar
earst mar in noflike maaitiid. It binne yn
alle gefallen goede foarútsichten. As je
jûns wat troch it doarp rinne kinst sa
minsken foarby komme dy’t eefkes letter
yn in hok as loads ferdwine. -->
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It sil alles te krijen hawwe mei it oankommende doarpsfeest. In protte
buerten binne al drok yn ’t spier foar it feest. Hoe gekker hoe moaier
fansels. We kinne ús wer útleve. Noch ien skille wachtsje, dan is it hast
safier. Mear oer it doarpsfeest kin jim lêze yn it stikje fan Doarpsbelang,
dy’t al in “voorlopig feestprogramma” foar ús gearstald ha. Neist in
útnoeging foar de ledengearkomste fertelle se mear oer harren
programma foar 2016, wat tige nijsgjirrich is. De groep “Sviatoslav”, dy ’t
dwaande is mei oare projekten, lit wer fan har hearre. Hilda en Grietje
sizze ús in moaie middei ta: se wolle it hawwe oer âlde ûnderbroeken
(hoe âlder hoe gekker). Fierder is d’r ek op sportyf gebied fan alles te
lêzen yn dizze skille. Dan bin d’r ek noch minsken dy’t in protte drokte
ha mei harren hinnen, lêstige bistjes blykber en lêst bêst in nije puzel.
Jim moatte it allegear sels mar besjen. Ik winskje jim in protte lêswille,
hiele moaie peaskedagen en ferjit net de klok in oere te fersetten!
Anneke
Wy hawwe fan lêzers om útens, buerten en ferienings ferskate
bydragen krigen. Tige tank derfoar.
Lezers om útens:
S. Sikkema, De Westereen
R. Bierma, Marknesse
G. Sikkema-Veenstra, Dokkum
J. Bosgra, Meppel
J. Terpstra-Sikkema, Dokkum
R. Bosgra, Easterwâld
D. Tilkema, Burgum
A. Bouwman, Nes
J. Torensma, Waddinxveen
A. Brouwer, Mitselwier
E. de Vries, Mitselwier
S. Dijkstra, Nes
A. Weidenaar, Feanwâlden
T. Dijkstra, Triemen
J. Weidenaar, Dokkum
A. Douma-Sijtsma, Heelsum
R. Weidenaar, Bûtenpost
Y. Eelkema, Zaandam
A. Westra
S. Elzinga, Ternaard
F. Westra-Sikkema, Emmeloord
M.H. van de Graaf, Poortugaal
S. Wijbenga, Marrum
F. de Groot, Paesens
M. Hiemstra, Wierum
Buertferienings:
J.H. Hoekstra, Grevenbroich
Doktersfiif
Duitsland
Foeke Sjoerdsstrjitte
D. Holwerda, Damwâld
Lytse Buorfinne
A. Kingma, Dokkum
M. Mulder-Dekker, Mantgum
Ferienings:
T. van der Ploeg-Postma,
Doarpsbelang
Mitselwier
UDI
W. Postmus, Stiensgea
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WILLEM POSTMA is op 2 maart yn ‘e
âldens fan 86 jier ferstoarn.
Grienewei 13

HOULIKSSAKEN
GEERT EN GEPKE CUPERUS-SIJTSMA wiene 5 maart 45 jier
troud. Foeke Sjoerdsstrjitte 3
WIEB EN HAAKJE TORENSMA-VAN DER VEEN wiene 11 maart
50 jier troud. Langgrousterwei 29
JAN EN WIEKE HOEKSTRA-KOOISTRA wiene 26 maart 40 jier
troud. Grienewei 48

Anneke
Mochten jim nijs hawwe foar dizze rubryk, belje of mail my dan
efkes, it is sa maklik en jo hoege de doar der net foar út (info op
side 1). In briefke yn ‘e brievebus mei ek fansels.
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By Brassband UDI giet it foar de wyn. Nei it geweldiche tredde plak dy’t
wy fan’t hjerst op de Nederlânske Brassband Kampioenskippen helle
hawwe, mochten wy ek de beker yn Anjum mei nei hûs nimme. Elk jier
hawwe wy it Solistenconcours en it Federaasjefestival. Dit jier wie dat
op sneon 20 febrewaris. Om ien oere stienen de solisten fan UDI klear.
Se hawwe it allengjir geweldich dien. Der waarden bakken punten
binnen sleept troch al ús solisten. Simon Torensma mocht by de
junioren sels de beker mei nei hûs nimme! Dêr binne wy hiel grutsk op.
Jûns wie UDI sels oan bar. We hawwe in oantal wiken hurd studearre
op it stik, want we woenen goed prestearje yn Anjum! Troch de izel
moasten we in pear repetysjes sjitte litte, mar mei wat ekstra repetysjes
op tongersdei hawwe wy dat wer goed makke. En it blykt wol wer, hurd
wurk docht fertuten. Wy wienen dy jûns as lêst oan bar. Wy begonnen
mei it koraal ‘Consolation’. Dêrnei wie it tiid foar it grutte wurk. ‘Olympus’
wie in útdaging foar ús, mar wol in hiele moaie útdaging. It rûn as in
trein, we hienen it nea sa lekker blaast. We slúten ôf mei de bekende
mars ‘Arsenal’. Dêrnei gie de jury yn berie en spylen wy noch de
‘Cornfield Rock’ om de tiid te foljen. De jury wie der frij snel út. Sy
hâlden in koart praatsje en giene doe oer op de priisútrikking. De
koraalpriis wie foar Moarra Lioessens! De felbegeerde beker gie nei de
band dy’t oan details wurke hie, dy’t it stik echt ôfmakke hienen. De priis
gie nei de band dy’t har fan har bêste kant sjen liet. Dit jier wie dat UDI!
Wy wienen o sa bliid! Nei in pear minuten raze en balte kearde de rêst
(tydlik) wêrom yn de Dobbe yn Anjum. We hawwe fluch ús guod by
elkoar pakt en binne nei it doarpshûs set. Under it genot fan in hapke en
in drankje hawwe wy noch in gesellich feest fiert om ús kampioenskip te
fieren!
En no moatte wy dit folhâlde. Der steane noch in oantal moaie dingen
op it programma tot oan de simmer. Op Peaske Snein begeliede wy de
tsjerketsjinst. Sneon 23 april sille wy in konsert jaan. De tiid en it plak
4

sile noch bekend makke wurde, mar it sil yn elk gefal yn de jûntiid wêze.
Set it fêst yn jo aginda, want in belooft wer in moai konsert te wurden!
Hâld foar ynformaasje hjiroer ús facebook en mooglike posters yn de
gaten. Mei Keningsdei gean wy ús gebrûklike slachje troch it doarp.
Dan gean wy op nei de simmer. Op 18 juni stiet Surventobrass noch op
it programma. Dit fynt plak yn Surhústerfean en dit gjit net alline om de
musyk, mar ek wat om de show! Krekt wat foar UDI dus! Hjiroer letter
mear!
Wy hoopje jo allengear te sjen op sneon te jûn 23 april! Oant dan!
Rinskje
_________________________________________________________

Jeugdclub Oosternijkerk
Voor de jeugd van 12 tot 16 jaar (voortgezet onderwijs) organiseren wij
vanuit de PKN Oosternijkerk leuk clubavonden. Elke maand is er een
clubavond en deze wordt bezocht door ongeveer 15 -25 kinderen. Op
zo’n avond beginnen we met een klein spelletje. Daarna komt het
“serieus” gedeelte, wij hebben het over de bijbel, bereiden een
jeugddienst voor of doen een bijbelkwis, na dit gedeelte is er een kleine
pauze, dan krijgen we wat drinken en wat lekkers. Daarna is het tijd
voor een spelletje, de leiding weet elke keer weer iets leuks te
bedenken, zoals bijvoorbeeld levend memory.
Naast de reguliere clubavonden zijn er ook andere activiteiten voor de
jeugd, we beginnen het jaar in het startweekend met een huntertocht,
met de kerst is er vaak een gezellige avond, dit jaar liepen we mee met
de kerstwandeling. Voor de laatste avond van het seizoen hebben wij
iemand uitgenodigd die zal vertellen over discriminatie, en met pasen
gaan we met zijn allen naar de Peaske Power in Lioesens.
Om het seizoen echt af te sluiten hebben we het clubkamp, dit jaar op
29, 30 April en 1 Mei. Wij gaan naar Uithuizermeeden (vlakbij Workum)
een paar nachten in een kampeerboerderij en hebben al weer hele
leuke dingen op de planning staan die we dan gaan doen.
Alle jeugd in deze leeftijdscategorie is van harte welkom op de
clubavonden, of je nu naar de kerk gaat niet!
HEW
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Dûnmy's tinzen
Column ds Geert van Wieren

_____________________________________________
Was Jezus gek?
Op het moment dat ik bezig ben met het schrijven van dit stukje, heb ik
een weekje Stef Bos achter de rug. Je weet wel, die zanger van het
bekende lied ‘Papa’. Mooie tekst overigens. Hij schreef het toen hij
hoorde dat zijn vader zo goed als zeker terminale kanker had (wat
achteraf meeviel). Maar dat terzijde.
Een weekje Stef Bos wil zeggen, eerst aanwezig zijn bij een
televisieopname in Hilversum en een paar dagen later bij een optreden
in De Lawei in Drachten. Dat waren twee leuke momenten. Het
meemaken van een televisieprogramma is trouwens een bijzondere
ervaring. Je ziet van dichtbij hoe alles van te voren geënsceneerd en
doorgesproken wordt (wist ik natuurlijk wel, maar toch). Het programma
zelf liet weinig ruimte voor diepgang en spontane uitstapjes. Daarvoor
was de tijd te kort (met twee items in een half uur).
Bij het item van Stef Bos had ik ook een kleine bijdrage. Ik vertelde dat
ik zijn liedjes zo nu en dan ter ondersteuning gebruik in de kerkdienst.
Die ochtend nog was dat het lied ‘Gek zijn is gezond’. Daar zit een
prachtige regel in: ‘Ik wil vandaag opnieuw beginnen, ik ben mijn hele
leven al normaal.’ Die woorden moet je even op je in laten werken.
Normaal. Dat wil zeggen, je doet de dingen zoals je gewend bent. De
dingen zoals we gewend zijn. Het gaat zoals het altijd gaat. Je leeft met
de stroom van de tijd mee. Met de gangbare mode, mening,
verwachting.
Gek zijn. Dat is de dingen anders doen. Tegen de stroom ingaan. Je
stem laten horen als die afwijkt. Je nek uitsteken. Gek zijn roept
weerstand op omdat het tegen heilige huisjes aan schopt; wat dan wel
weer inspirerend kan zijn. Met gek zijn is de auto uitgevonden. Met gek
zijn is ontdekt dat de wereld om de zon draait. Kijk, dan is gek zijn
gezond.
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Ik zal niet beweren dat Jezus gek was, maar Hij deed en zei wel gekke
dingen. Dingen die dwars waren. Water in wijn veranderen. Omgaan
met mensen die men links liet liggen. Zeggen dat je je vijanden lief moet
hebben. 7 x 70 maal vergeven. Dat soort dingen. Daarmee maakte Hij
zich niet geliefd. Het koste Hem zijn leven. Weg met jou! Jij verstoort
wat wij normaal vinden. Het meest gekke is natuurlijk dat Hij uit de dood
is opgestaan.
Als Stef Bos gelijk heeft, en gek zijn gezond is, wat zou dan het
gezonde zijn aan het gek zijn van Jezus?

____________________________________________________

Life style markt
In de vorige doarpsskille is de life style markt op de agenda voor april
gezet. Deze markt wordt verplaatst naar oktober dit jaar. Voor de
organisatie van de markt is geld nodig. De organisatoren uit
Oosternijkerk en Nes hebben daarom subsidies aangevraagd en
vertrouwen erop dat de markt in oktober plaats kan vinden in Dorpshuis
de Terp.
Wat kunt u nu verwachten?
Een markt waarin we laten zien wat er aanwezig is in onze regio en in
eigen dorp, om zo lang mogelijk, als oudere, zelfstandig thuis te kunnen
blijven wonen. Hiervoor zijn standhouders benaderd. Zoals Van Smaak,
thuiszorg het Friese Land, Hulpmiddelencentrum Bergum, sporten voor
ouderen, maar ook lokale ondernemers. Zoals o.a. Rennie Meinema,
pedicure, Kapsalon Geartsje en Erna Brouwer. Ook zijn er plannen om
de brandweer uit te nodigen voor een stukje brandpreventie en wordt er
nagedacht over een programma voor de jeugd / gezinnen. Hierin wordt
school ook betrokken. Ook willen we iets doen met de gezonde
sportkantine. De markt is dus bedoeld voor jong, oud en er tussenin.
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_____________________________________________

Jaarlijkse ledenvergadering
Op donderdag 31 maart a.s. houden we onze jaarlijkse
ledenvergadering in dorpshuis "De Terp". We beginnen om 20.00 uur.
Naast de vaste agendapunten zoals notulen, jaarverslag en het
financiele verslag willen wij u ook graag informeren over de gesprekken
die we gevoerd hebben met Thús Wonen over het nieuwe beleid m.b.t.
de huurwoningen in ons dorp. Daarnaast willen we u graag vertellen
wat de nieuwe woonvisie van de gemeenten DDFK (Dongeradeel,
Dantumadeel, Ferwerderadiel en Kollumerland) inhoud. De
groencommissie, dorpencluster en onze betrokkenheid in projecten
komen deze avond ook aan bod.
Deze jaarlijkse vergadering is bedoeld om u, als leden van het dorp, te
informeren over wat wij, dorpsbelang, voor het dorp en inwoners doen
en hoe wij het dorp vertegenwoordigen bij gemeenten en overige
instanties. Daarnaast is de avond ook bedoeld voor de inwoners om de
bestuursleden van het dorpsbelang input te geven. We zijn er natuurlijk
om u/jullie te vertegenwoordigen, maar hebben uw inbreng daarbij
nodig. Wij nodigen u daarom van harte uit om deze vergadering bij te
wonen. Een uitnodiging met agenda is inmiddels huis-aan-huis
verspreid.
Activiteiten programma 2016
De afgelopen week hebben de kinderen van de basisschool
paaseieren geverfd. Janneke Themmen heeft deze gejureerd en de
prijswinnaars kunnen een prijs ophalen bij Piet de Boer. Het verslag met
prijswinnaars staat op de website van Oosternijkerk en komt in de
volgende skille. U kunt de eieren nu allemaal nog bewonderen in de
etalage van Piet en Saakje de Boer.
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Op Koningsdag gaan we om 9.00 uur met muziek en drum door de
Buorren. Ondertussen kunnen vanaf 9.00 uur taarten en cupcakes
ingeleverd in Dorpshuis de Terp voor de wedstrijd "Heel Oosternijkerk
bakt". We hebben een vakkundige jury, Bote van Dellen en Erna
Brouwer, gevraagd om alle baksels te beoordelen. Vanaf 10.00 uur is er
gezamenlijk koffiedrinken voor alle dorpsbewoners in het dorpshuis.
Met taart natuurlijk !!
De autopuzzeltocht op Koningsdag is al jaren traditie en groot succes
en mag daarom niet ontbreken. We starten om 14.00 uur en de inleg
bedraagt € 5,00 per auto. Na de autopuzzeltocht is er een gezellige
nazit in Dorpshuis de Terp.
De avondvierdaagse wordt dit jaar
gehouden van dinsdag 10 t/m vrijdag
13 mei.
Inschrijven op dinsdag vanaf 18.00 uur.
Start dagelijks tussen 18.15-18.45 uur
vanuit het dorpshuis.
Inleg € 3,00 (inleg bij 1 avond = € 2,50)

BHV-ers voor dorpsfeest 23-26 juni 2016
Hierbij doen wij een oproep aan BHV-ers in ons dorp om tijdens het
dorpsfeest 1 dagdeel ( of meer) standby te staan voor evt. kleine
ongemakjes of calamiteiten. Dit zou ons enorm helpen en besparen in
de kosten.
Opgeven kan bij Dieta Holwerda; dorpsbelang@oosternijkerk.com, tel.
242212.
En dan nog een herinnering voor buurten die zich nog niet hebben
opgegeven. Opgave versierde wagens en buurten kan bij Janneke
Themmen, bij voorkeur per e-mail naar jthemmenwestra@gmail.com.
We hebben op de website van Oosternijkerk een kopje "dorpsfeest
2016". Hier zullen we de komende weken alle programma-informatie,
activiteiten, prijzen, kaartverkoop etc. vermelden en natuurlijk hebben
we als dorpsbelang ook een facebookpagina, waarop we info zetten.
Dieta Holwerda
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Denk jij,dat je de allerlekkerste én mooiste taart of
cupcakes kunt bakken?
Dan is hier je kans om héél Oosternijkerk daarvan mee te laten
genieten op Koningsdag!
Op deze woensdagochtend de 27e april kun je vanaf 9.00 tot 9.45
uur je eigen gemaakt baksel mee nemen naar Dorpshuis de Terp,
waar een zeer deskundige jury zal gaan proeven, ruiken en kijken of
dat inderdaad het geval is.
Er wordt gejureerd in 3 categorieën te weten basisschooljeugd,
jeugd t/m 20 jaar en volwassenen.
Daarna worden alle lekkernijen bij de koffie
geserveerd en wordt er bekend gemaakt welke drie
personen in de prijzen zijn gevallen.
Dus bedenk alvast wat voor lekkers je gaat maken
en verras je eigen dorpsgenoten. Succes!
Dorpsbelang Oosternijkerk.
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Dorpsfeest Oosternijkerk 23-26 juni 2016
Thema : Doe eens Gek !
bekijk het ook eens van de
andere kant
Voorlopig Feestprogramma
Donderdagavond
18.30 uur
: muziek en drumband door het dorp.
19.30 uur
: Startschot Dorpsfeest bij Dorpshuis de Terp
20.30 uur
: Toneelvereniging De Bûnte Flinters spelen een klucht
o.l.v. Andre Beeksma
Vrijdag
9.00 uur
14.00 uur
19.00 uur
21.00 uur

: Optocht versierde wagens
: Keatsen of Teatsen op het sportveld vanaf 12 jaar.
: Kinderspelen op feestterrein (jeugd basisschool)
: Disco in de feesttent
: Sfeerband BUTTERFLY in de feesttent

Zaterdag
9.30 uur
11.00 uur
14.00 uur
16.30 uur
19.00 uur
21.00 uur

: Muziekprogramma met Anneke Douma
: Matinee met Auke en Ellen
: Buurten Survivalrun
: Prijsuitreikingen op het feestterrein
: Optocht versierde wagens door het dorp
: Topband THE PERFECT SHOWBAND in de feesttent

Zondag
10.00 uur

: Feestelijke tentdienst met mmv Gospelband Ichtus en
aansluitend koffiedrinken

De feestgids met het volledige programma en nadere informatie
ontvangt u in mei in de brievenbus! In mei komen wij bij u voor vrijwillige
bijdrage voor het feest.
Opgave buurten en versierde wagens bij Janneke Themmen:
jthemmenwestra@gmail.com
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Nieuws uit Dorpshuis de Terp
En we zitten weer in de dagen die als maar
langer licht zijn, de vogels buiten beginnen weer
te zingen en de zon gaat hopelijk straks veel
schijnen.
Terugblik
Eerst een terugblik op de afgelopen maanden.
12 maart NL doet, wat een opkomst en wat is er een werk verzet.
Hiervoor willen we iedereen bedanken die deze dag iets heeft
bijgedragen aan het verbeteren van ons dorpshuis.

Vrijwilligers genieten van een broodje, klusochtend NL doet
12 maart gesloten darttoernooi dit was weer een groot succes met veel
opgave en een gezellige avond.
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19 maart Lentematinee was weer een geslaagd feest. Het duurde dit
maal iets korter dan normaal maar dit was eenmalig. De volgende keer
gaan we weer wat langer door.
Komende activiteiten
27 april  koningsdag (voor jong en oud)
29 april  vrijwilligers avond voor genodigden.
23 t/m 26 juni  dorpsfeest!!
Let op! Bent u nog geen vrijwilliger maar lijkt het u leuk om bijvoorbeeld
zo nu en dan een bardienst te draaien, op een doordeweekse avond of
in het weekend? Geef u dan op als vrijwilliger bij één van onderstaande
bestuursleden of stuur een mail naar dorpshuisdeterp@hotmail.com
Mocht u vragen, opmerkingen of leuke ideeën hebben dan horen wij
deze graag, u kunt ons
bereiken
via
de
email
dorpshuisdeterp@hotmail.com
of
benader
één
van
onderstaande bestuursleden.
André Beeksma (Voorzitter)
Peet Kuiper
Paulien Jagersma
(secretaresse)
Mark Boersma
Teade Anne Holwerda
Geke Braaksma
(Penningmeester)
Baudy Cuperus
Voor de allerlaatste nieuwtjes, aankondigingen, foto’s en meer zijn wij
ook te volgen op Facebook, wij begrijpen heel goed dat niet iedereen op
de hoogte is met de moderne technologieën dus blijven we natuurlijk
ook gewoon doorgaan met het verspreiden van huis aan huis berichten.
Tot de volgende Skille.
Paulien Jagersma
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Steunpunt Easternijtsjerk
___________________________________________
Nei in jier fan ôfwêzichheid hawwe wy op sneon 5 Maart wer in aksje
hâlden. De stamppotaksje yn doarpshûs de Terp wie wer in grut
sukses. Mei mear as 100 dielnimmers en in opbringst fan sa'n € 1100
binne wy dik tefreden! Wy hoopje dat eltsenien ek dit jier wer lekker
iten hat.

Underwilens hat hast eltsenien al meikrigen dat wy dwaande wiene foar
in oare stifting. Dizze stifting hjit ‘Global Mission Possible’ . Dizze
Kanadeeske stifting rjochtet him op projekten yn Kenia. Yn tsjinstelling
ta Sviatoslav hâld GMP har dwaande mei mear as ien projekt.
Wy binne by dizze stifting kaam troch Neeltsje Visser út Holwert, sy is
al ferskate kearen yn Kenia west foar projekten. Ek is sy yn Nijtsjerk
west om ús wat te fertellen oer wat de stifting allegear docht en wat wy
der fan ferwachtsje kinne en meie. Troch dy ferhalen binne wy tige
entûsjast wurden en dêrom hawwe wy besluten om ús de kommende
jierren op dizze stifting te fokussjen.
Foar ús binne de reizen altyd in belangryk ûnderdiel west fan it wurk dat
wy dogge. Ek by dizze stifting is hjir mear as genôch rûmte foar. De
14

oerienkomst tusken Stifting Sviatioslav en GMP is nammentlik de
wurkwize. Net allinnich jild dêr hinne stjoere, mar ek minsken dy dêr yn
Kenia projekten realisearje. Derneist is it doel om de lokale befolking de
kennis en mooglikheden te jaan om harren sels op de langere doer rêde
te kinnen.
Ynkoarten organisearje wy in ynformaasjejûn wer at wy wiidweidich oer
dizze nije stifting fertelle wolle. It plan is no om yn 2017 mei in groep nei
Kenia te gean, dizze reis komt tydens dizze jûn ek oan bod.
Underwilens kinne jim fia dizze webside mear ynformaasje fine:
http://www.globalmissionpossible.com/
De webside is yn it Ingelsk omdat it in Kanadeeske stichting
oanbelanget. Mochten jim noch mear witte wolle dan kinne jim ús ek
altyd fia Facebook berikke.
https://www.facebook.com/steunpuntoosternijkerk.sviatoslav

Oars Aktief
_____________________________________________
Vrijdagmiddag 15 april a.s. vanaf half 3 zijn de ouderen uit ons dorp
weer van harte welkom in dorpshuis de Terp. Voor deze middag
hebben we mevr. Hennie de Jong uit Oudega uitgenodigd. Zij verteld
over : Âld ûnderguod en oare saken út oerbeppes tiid. Zij neemt een
hele collectie “ûnderguod” mee en ook een speciale herencollectie.
Mevr.de Jong is erg benieuwd naar jullie verhalen van herkenning. De
kosten van deze middag zijn € 5,= p.p. Wij hopen op een goede
opkomst en een gezellige middag met elkaar. U kunt zich telefonisch
opgeven bij Hilda tel. 242085.
Hilda Dijkstra en
Grietje Kuiper
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Jeugdhonk 't Terpke
____________________________________________________

Sinds oktober 2015 heeft jeugdhonk ‘It Terpke’ een feestcommissie.
Deze commissie organiseert voor de jongere jeugd, maar ook voor de
oudere jeugd uit Oosternijkerk speciale avonden. Ons eerste feest was
een Halloween feest, waarbij iedereen natuurlijk in Halloween-kleding
moest komen. Bij beide groepen waren ze allemaal heel creatief
geweest met het uitzoeken van hun kostuum! Tijdens de kerstdagen
hebben we een feest georganiseerd met de dresscode; black tie. Dit
betekent dat de heren in netjes pak en de dames in cocktailjurkjes
moesten komen. Dit feest was alweer een succes en velen hebben zich
aan de dresscode gehouden. Tijdens oudejaarsdag hebben wij
oliebollen gebakken, weer eens wat nieuws! Dit kon wel een succes
genoemd worden, want velen hebben hier lekker van gegeten. Zoals
gewoonlijk stonden er broodjes met knakworst en warme
chocolademelk klaar voor de hongerige jeugd. Dit was wel nodig,
aangezien ze de hele dag op straat bezig waren met vuurwerk en
carbid schieten waar ze natuurlijk berehonger van kregen. In het
jeugdhonk hadden we nog verschillende spelletjes klaar staan, waar
goed gebruikt van werd gemaakt. Na de fantastische vuurwerkshow van
die avond was het gezellig en lekker druk in het jeugdhonk. Met onze
DJ Anne Wieb die jong en oud aan het dansen kon zetten met zijn
muziek en de dames die de gasten voorzagen van drankjes, hebben we
er met z’n allen een geweldige nacht van gemaakt.
Na deze tijd vol feestjes is het twee maanden stil geweest rondom de
feestcommissie. Na deze korte break hebben we onze bezigheden
weer opgepakt. Afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met het
organiseren van een pubquiz. Vrijdag 4 maart hebben we voor de
jongere jeugd (12 t/m 17 jaar) een pubquiz gehouden. In totaal hadden
we 17 deelnemers die verdeeld werden over vijf teams. Bij teams horen
natuurlijk spectaculaire teamnamen voor een heuse teamspirit. De
teamnamen waren de Turbo Boeren, Nord Winners, Hei Kneuters, Ninja
Turtles en de Jakhalzen. De jeugd was in ieder geval op dit vlak creatief
genoeg! We hadden in totaal 6 rondes. Na deze 6 rondes werd er
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gekeken naar de nummer 1 en 2, deze twee teams gingen nog een
finale ronde tegen elkaar spelen. De finaleronde ging tussen de
Nordwinners en de Turbo Boeren. De Turbo Boeren gingen lekker en
hebben de finale met 4-1 gewonnen van de Nordwinners. Op de eerste
plek zijn dus geëindigd de Turbo Boeren met een score van 116
punten. De Turbo Boeren bestond uit Hidde, Pieter Joute en Hessel en
de Nordwinners uit Sipke-Johan, Ella en Julia. Tussendoor hebben we
natuurlijk iedereen rijkelijk bedeeld met nootjes, pinda's, chips,
frituurhapjes en kostelijke muziek.
Na de geslaagde pubquiz van
vrijdagavond,
werd
er
die
zaterdagavond (5 maart) een
pubquiz gehouden voor de 18+'ers.
De moeilijkheidsgraad hadden we
natuurlijk een beetje omhoog
geschroefd, zodat ieders hersenen
goed konden kraken. We hadden
30 fanatieke deelnemers, een
super mooie opkomst! De teams
genaamd; De Truckers, Apaart oja
lél é laa, the Powerrangers, de
Grüpenfuhrer's, Smart-ies, het team zonder naam, de Kadavers en de
Macho's gingen de strijd met elkaar aan! We hadden vragenrondes, een
fotoronde, verbodenwoord ronde, meer of minder ronde en een
muziekronde. Fanatiek kon je ze echt wel noemen, want als ze het
ergens niet mee eens waren probeerden ze hun gelijk alsnog te halen.
Gelukkig was de organisatie streng genoeg en ging niet overstag! Na
acht rondes strijden werd het al gauw duidelijk dat team Apaart oja lé lé
laa , de winnaars waren en dat geen enkel team hun nog in kon halen.
Dit team bestond uit Jolanda, Aaltsje, Freddy en Jenne Ljibbe. De
tweede plek was wel spannend maar het is het Team Zonder Naam
geworden. Dit team bestond uit Thom, Jentsje, Marcel en Anneke.
Volg ons via facebook om op de hoogte te blijven van al onze
activiteiten.
(Jeugdhonk Oosternijkerk, de pagina)
De feestcommissie Jeugdhonk ‘It Terpke’
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Hinneleed
Al in pear jier hienen we it d’r oer om wer ris hinnen te nimmen. Al
earder hienen we dizze bistjes om hûs en hear hân, mar dat wie al wer
jierren lyn. It bleaun d’r hieltyd noch by. Mar wy froulju woene wol wat op
de biologyske toer en wat is d’r moaier dan aaikes fan eigen hinnen. Se
kinne by ús omraak skarrelje, biologysker kinst se net krije fûnen we
sels. Dat op in goede dei rûnen hjir ynienen trije hinnen om. Wat minder
dan de oare kear, doe hienen we d’r tsien, mar dat wie fierstente folle.
Wy koenen fansels de aaien doe lang net op. No is dat net sa slim,
weijaan is ek leuk wurk, mar mei sa’n keppel naaide it d’r bytiden út.
Nee, dat net wer. It koe ek net iens, want it hinnehok wie de helte lytser
makke. Dus kamen we út op trije. Gesellich. Doe’t se kamen seagen se
d’r net sa bêst út. Alle trije hienen se ek plakken op ‘e lea, wêr’t se pikt
wienen troch oare hinnen, al mei al wienen se gewoan súterich. By ús
kriegen se alle frijheid, dat al rillegau knapten se op. Se moasten fansels
ek wenne, kamen it hok earst net út, mar ek dat waard stadich oan
better. Nei in pear wiken koenen we se fan út it hûs troch de tún
skarreljen sjen. No dat fûnen we geweldich. Se begûnen ek te lizzen, it
rûn as in trein. Dochs kaam d’r in kink yn ‘e kabel. It begûn ús op te
fallen dat d’r hieltyd mar twa hinnen yn ‘e tún omskarrelden, it like wol as
kaam nûmer trije net sa faak bûten. Frjemd, wat raar. Wy d’r wat mear
op lette en ja, ien fan de hinnen bleau eins altyd binnen, siet meast
binnen yn it hokje. En lei dy eins
wol aaien? It bist like net sa goed
yn syn fel te sitten en waard
hieltyd súteriger. Dizze hin wie
altyd allinnich en kriege dêrom
fan ús de namme Remy. Wy
froulju hienen bot begrutsjen mei
Remy, it kaam sa ek perfoarst
net goed mei Remy, de reade
kaam ferblikte mear en mear.
Doe seagen we dat se keale plakken yn de nekke hie, aha, Remy waard
narre en pest troch de beide oaren. Wierskynlik troch de lieder fan de
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oare twa, it wie wol dúdlik wa fan dy twa it brutaalst wie. Dy rûn altyd
foarop en de oare fleach d’r dan wat achteroan. Ek waard d’r wol by ús
op de rúten tikke troch dizze selde, ja dy wie goed dryst. Wat apart, wie
dit spesjaal hinnegedrag? It ynternet waard d’r op nei slein en yndie, fan
hinnen kin je soks ferwachtsje, it hat te krijen mei de pikorde. Wat te
dwaan, hoe no? Ofwachtsje oan’t Remy dea gie? Dat wie net echt in
opsje. Remy werom bringe? Dat begrutte ús froulju ek, want ek dat rûn
fêst net goed ôf foar har. We moasten it noch mar even oansjen. Mar ja,
d’r feroare net sa folle en as it sa troch gie wie de kâns grut, dat we
Remy ris in kear dea fine soenen. Oh wat lestich. Mar de oplossing
kaam fansels. Op in (goede) dei lei d’r in hin dea op de flier fan it hok.
Earst tochten we oan Remy, mar dy wie it net. Dy siet noch like bleek as
altyd yn har hokje. Nee, it wie ien fan de oaren en it like wol as wie it de
lieder fan de oare twa. Deselde mei de grutte bek, de meast dryste fan
de twa. Wat d’r krekt bard is sil we noait witte, miskien hienen de oare
twa skjin harren nocht fan “grutte bek” en ha se wraak naam, mar dat sil
wol net. Nei alle gedachten hat “grutte bek” de ôfstân fanút it hokje wêr’t
se de aaien lizze nei de grûn ferkeard berekkene (de hokjes hingje sa’n
oardel meter fan ‘e grûn), is earne tsjin oan flein en hat doe de nekke
brutsen. Mar echt witte dogge we it net. No, “grutte bek” waard yn in sek
dien en kaam yn ‘e kontainer. Doe seach it libben d’r foar Remy al oars
út tochten wy sa. Soe d’r wat feroarje? Earst net bot, Remy bleau binnen
en de oare hin skarrele allinnich yn ‘e tún. Dat hoegde no net mear
neffens ús, dus Remy waard út it hok helle en yn de tún set. Se seach
even ûwennich om har hinne, pikte wat, mar gie doe al rillegau werom
nei it feilige hok. Mar wy joegen it net op. De oare deis waard Remy wer
bûten set en sa ha we dat noch in pear kear dien en wrachtich, d’r
feroare wat. Remy bleaun langer en langer bûten en knapte stadichoan
op. Se krieg sels wer folle mear kleur, no dat wie in goed teken. Se bliek
de donkerste en grutste fan de twa te wêzen. Grappich. No rinne d’r alle
dagen in pear hinnen by ús yn de tún dy’t goed mei elkoar oerwei kinne.
Se lizze mei regelmaat in aai en sjogge d’r beide goed út. Ja, Remy en
Alice ha it goed troffen. As se no mar wat troch lizze, dan mei se bliuwe
en is d’r foarearst gjin sprake wer fan hinneleed.
AWB
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De wjukken útslaan

Bêste doarpsgenoaten,
Ik bin Sanne Dijkstra, dochter fan Cor en Anneke (of sa as ús pake
Pieter altyd sei: Knillis en Ane) fan ’e Lyts Ein. Yn tsjinstelling tot myn
twa foargongers yn dizze nije rubryk bin ik tsjinwurdich wer regelmjittich
yn it doarp te finen en sil ik jim (mei ik hoopje) net ûnbekend
foarkomme.
Op dit stuit wenje ik yn
Leiden wêr’t ik de
master Cities, Migration
and
Global
Interdependence folgje
(in
ien-jierige
spesjalisaasje nei myn
stúdzje
Religiewetenschappen)
Ik
sjuch
jo
de
wynbrauwen opheljen,
gjin nead, ús heit en
mem moatte my ek
regelmjittich wer op ’e
nij freegje wat ik no
eins ek alwer doch. Ik sees altyd mar dat ik migraasjestúdzjes doch,
dus dêrby kist tinke oan bygelyks de flechtelingen dy ’t no Europa
binnen komme, mar ek oan de minsken dy ’t eartiids nei Amearika
emigrearden. Wy besjoch migraasje troch de skiednis hinne sis mar.
Myn dream is om letter te wurkjen by in non-profit organisaasje as
UNICEF of Human Rights Watch, mar spitiger nôch lizze de banen dêr
net altyd foar ‘t opskeppen.
Leiden is ek de earste kear dat ik as in echte studint wenje: mei seis
oare minsken yn in smoarch hûs mei in badkeamer út de jieren ’80 (dy ’t
dêrnei ek net mear skjin makke is). Myn húsgenoaten passe ek krékt by
my: rike âlders mei allegear harren eigen segelring mei it famyljewapen
deryn. Ik ha se der wol op útsocht! It wie efkes wenne yn ‘t begjin, mar
no ha ’k it yn Leiden troch de wike prima nei myn sin. En it moaie oan
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sa “tichtby” wenjen is ek dat ik wykeins noch ris werom nei Nijtsjerk kin.
Dat hat ek wol ris oars west.
Nei de middelbere skoalle bin ik rjochting Frankryk ôfset as au pair.
Earst in skoftsje by in Hollânsk-Frânsk gesin yn Versailles mei bern fan
njoggen, alve, trettjin en sechtjin jier dy ’t eins gjin au pair mear neadich
hienen. It idee fan in au pair is dat sy de bern fan skoalle hellet en se de
hiele dei troch wat dwaande hâld. Wat in lúkse net? Lytse húshâldlike
taken hearre der fansels ek by, mar yn dit earste gesin wie dat suver it
ienichste wat ik dwaan moast en de bern seach ik inkeld ris. Dêrneist
krigen alle bern jûns noch de sûchfles (mei speen dus) om ’t se oars
gjin molke drinke woenen neffens mem. Dan kinne jo jo wol foarstelle
dat dit net it trochsnee Frânske gesin wie en nei in pear moanne woe ik
dêr graach wei. Dus doe ha ’k it jier ôfmakke by in Amerikeansk-Frânsk
gesin mei in lyts famke fan twa wêr ’t ik it tige nei myn sin hân ha.
It jier dêrop waard
it tiid om serieus
dwaande te gean
mei de stúdzje
Religiewetenscha
ppen, mar doe ’t
dat diploma hast
binnen wie begûn
it dochs wer te
kribeljen: ik woe
wer fuort. Fia in
freondinne dy ’t
by
Disneyland
Parijs oan’t wurk
wie koe ik dêr ek
telâne. Sa bin ik
dêr yn augustus
fan 2014 hinne
gien
om
te
wurkjen op de
ynformaasje- en
reservearingsline. Wy moasten dus boekingen meitsje foar de
Hollânske, Frânske en Ingelske minsken dy’t ús bellen. Yn it begjin fûn
ik it mar wakker spannend om ’t ik it Frânsk al wer wat ferleart wie en ik
hielendal net sa’n ferkeaper bin. Mar nei in skoftsje hast alle type
minsken wol oan ’e tillefoan hân en kist al riede wat se sizzen gean as
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se noch mar amper “hallo/bonjour/goodmorning” sein ha. Yn april 2015
bin ik fan efter de skermen oerstapt nei it park sels wêr ’t ik by de City
Hall werkt ha, it ynformaasje- en klachtepunt fan it park. De minsken dy
’t o-sa freonlik liken oan ’e tillefoan seachst dêr fan in hiele oare kant. In
gûlende frou dy ’t in offisjeel ekskús ha woe om ’t ien har bern dy ’t
fallen wie útlake hie, in man dy ’t tsjin my stie te razen “wêrom reint it!?”,
in Afrikaanske frou dy ’t har dochter mei de fûst yn ’t gesicht slûch o m
’t se ferdwaalt wie. Al mei al wie dit in ynteressante ûnderfining, mar de
masterstúdzje woe ik ek noch graach dwaan en dêr bin ik sa as sein
fanôf febrewaris mei dwaande.
Fanôf dat ik op de middelbere skoalle siet sei ik thús altyd: “Ik bliuw hjir
nea wenjen, sa op it úteinde fan ’e wrâld yn sa’n lyts doarp.” Mar no ’t ik
sa in pear kear fuort west bin, bin ik altyd bliid as ik wer yn Nijtsjerk bin.
It ons-kent-ons wat ik eartiids yrritant fûn hat ek wol wer wat fertrouds.
Dêrneist fyn ik Nijtsjerk in aktyf doarp wêr ’t foar eltsenien wol it nedige
organisearre wurd. Ik wol hjir wierskynlik net wenjen bliuwe, mar it
wenjen yn in doarp hat dochs myn foarkar boppe it wenjen yn in grutte
stêd. Mar wa wit? Miskien wenje ik oer tsien jier wol yn ’e flatsjes op ’e
Nijbuorren of acht heech yn Amsterdam.
_________________________________________________________

25 jier lyn
yn de
Doarpsskille

TERRORISTISCHE
AANVALLEN OP OOSTERNIJKERK??
De laatste dagen van het oude jaar kon in ons dorp
een veelheid aan kanonschoten gehoord worden. Zo
nu en dan werden de dorpsbewoners opgeschrikt door
doffe dreunen, meestal een viertal achter elkaar.
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De oorzaak van een en ander was niet direkt vast
te stellen, maar er werd al gauw gedacht aan terroristische akties. Immers, was er geen dreigend
konflikt in het Midden Oosten? Aangenomen werd dan
ook al spoedig dat genoemde explosies afkomstig
waren van aanslagen op belangrijke gebouwen in ons
dorp
door
infiltranten
uit Oosterse landen.
Gevreesd werd dat de Rabobank midden in het dorp
een van de eerste te treffen bouwwerken was, terwijl ook dorpshuis De'Terp gerekend werd tot mogelijke doelwit van deze beschietingen.
Na een aantal dagen in onzekerheid gebleven te
zijn, kwam er twee dagen voor Oudjaarsdag een bevestiging van bovenstaande vermoedens: een overvalbusje van de Rijkspolitie werd in het,dorp gesignaleerd (waarschijnlijk op pad gestuurd door
de
inmiddels
door
dorpsbelang
gewaarschuwde
mensen van de BVD).
Het politiebusje reed zogenaamd onschuldig door
het dorp maar kwam al spoedig aan bij een der
brandhaarden, van de aanslagen: het kleine oefenveld bij het sportterrein achter de Terp.
Een tweede auto reed eveneens die kant op, waarna
vier geüniformeerde agenten uitstapten. Omstanders
konstateerden dat de mensen van de. heilige
Hermandad inderdaad kontakt kregen met de door hen
al spoedig ontdekte terroristen, die hun met
carbid
gevulde
schiettoestellen
in
paniek
achterlatende, vliegensvlug de bossen achter het
sportterrein in vluchtten waar ze zich tussen de
bomen
verstopten.
Daar aangekomen openden zij (mondeling) het vuur
op de politiemannen.
Terwijl een drietal agenten de achtervolging inzette, daarbij een staaltje van conditionele over
macht ten toon spreidende, maakte een tweetal andere agenten met de auto in grote snelheid een
omtrekkende beweging door het dorp.
Zij bezetten de strategisch zeer belangrijke
strekdam aan het Ald Tun, daar de mogelijkheid bestond dat de genoemde terroristen langs die kant
zouden ontsnappen.
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Door deze taktische zet werd ontvluchting via deze
dam voorkomen.
Naderhand werd vernomen dat een van de achtervolgende politieagenten in het bos een ontmoeting
had met een terrorist waarbij de laatste een tak
in het gezicht van de agent deed belanden. Dader
werd daarna overmand en geboeid afgevoerd. De andere terroristen zouden volgens onze zegsman ontsnapt zijn door achter het sportterrein om naar de
Langgrousterwei te vluchten.
Uit betrouwbare bron werd verder vernomen dat de
agenten gebruik moesten maken van achterhaalde
kaarten waar deze weg niet op stond aangetekend:
een onvergeeflijke blunder van de BVD. Hierover
zullen spoedig Kamervragen worden gesteld, terwijl
ook Commissaris van de Koningin in Friesland, de
heer Wiegel, een gesprek zal hebben met de
Minister van Binnenlandse Veiligheid, waarbij zal
aandringen op betere bescherming van de Friezen
die immers door de uiterst kwetsbare ligging bij
de Waddenzee toch al gevaar lopen.
De agenten moesten daardoor genoegen nemen met de
ene arrestant welke in triomf werd afgevoerd naar
het busje {deze arrestant werd echter spoedig weer
vrijgelaten na tussenkomst van het Internationale
Rode Kruis}.
Verder werden de vier kanonnen in beslag genomen,
waardoor ons dorp in ieder geval niet meer door de
terroristen onveilig kon worden gemaakt.
Helaas werd een uur na de aftocht van de politie
al weer een aantal explosies gehoord waardoor kon
worden aangenomen dat er toch nog terroristen in
ons dorp waren achtergebleven, die de beschikking
hadden over voldoende (carbid) kanonnen, immers de
explosies waren even zwaar als voorheen.
Gelukkig zijn na Nieuwjaarsdag geen explosies meer
door deze terroristen veroorzaakt waardoor de rust
in ons dorp kon weerkeren.
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AED hulpverlening
_____________________________________________

Op woensdag 17 februari jl. heeft een aantal mensen uit ons dorp zich
laten trainen in het bedienen van de AED en reanimatie door
hartmassage en mond-op-mond beademen. Deze training wordt
jaarlijks verzorgd door Dik Zijlstra van BHV Friesland.
Deze keer is ook de heimlich greep geoefend. Dit is een bepaalde slag
die er erg eenvoudig uitziet, maar in de praktijk voor de dames best
lastig was. Het leverde hilarische momenten op.
We hopen natuurlijk dat
we onze training nooit in
praktijk hoeven brengen.
Toch is het goed te
weten dat er een hele
groep
mensen
in
Oosternijkerk is, die elk
jaar
middels
deze
training of door het
volgen van een BHV
opleiding op het werk
worden opgeleid voor
deze
levensreddende
handelingen.
In het midden van de
Doarpsskille vindt u de
lijst met mensen die de
AED kunnen bedienen. U
kunt deze lijst uit de
Skille halen en bewaren.

25

BIB - Miedema Meettechniek
Bedrijf
in
_____________________________________________
Beeld

Deze keer ben ik neergestreken op de Griene Wei 2, bij Miedema
Meettechniek (MMT). Christiaan (41), Maaike (36) wonen sinds 1999 op
dit adres. Femke (12) is hun oudste dochter, Sytze (10) is haar broertje
en Aukje (8) is de jongste dochter.
Chris heeft eerst de LTS (1987-1991) doorlopen en heeft daarna zijn
MTS diploma behaald (1991-1995). Na de MTS heeft Chris 3 jaar bij
Verkley
gewerkt. Verkley levert ondergrondse structuren
(kabels/leidingen e.d. ) voor gas, water, elektra, centrale antenne
inrichtingen, warmtenetten en telecom.
In november 1998 is hij bij de NUON in dienst gekomen. Tijdens deze
periode is Chris begonnen (2005) met de opleiding HBO technische
bedrijfskunde en heeft in 2009 het diploma behaald. Ook de
afstudeeropdracht kon bij de NUON plaatsvinden. Deze opdracht, met
de naam MELDNU, ging over het belang van het melden van bijna
ongevallen. Deze wordt tegenwoordig nog steeds als leidraad gebruikt
bij de NUON.
In de loop der jaren heeft Chris tientallen cursussen gedaan (bijv. 1e
monteur laagspanning, 1e monteur hoogspanning, projectmanagement,
enz. ) en deze ook allemaal succesvol afgesloten. Hij is bij de NUON
begonnen als monteur, daarna achtereenvolgens: technisch specialist,
productspecialist en van 2012 tot 2014 teamleider. Als teamleider had
hij de supervisie over een groot aantal meetspecialisten. Het
werkgebied was de helft van Nederland. Dit omvatte het gehele traject
van werkvoorbereiding tot de daadwerkelijke uitvoering.
Een aantal jaren geleden is van overheidswege besloten om het beheer
van de netwerken los te koppelen van de energieleveranciers.
Tegenwoordig beheert Liander de kabels en leidingen. Chris is in 2005
als meetspecialist begonnen bij Liander. Energiebedrijven NUON,
Essent en nog enkele aanbieders zorgen voor het opwekken en het
leveren van de energie.
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Maaike heeft, nadat ze haar MAVO diploma had behaald (1996) ook de
HAVO (1996-1998) succesvol afgesloten. Daarna heeft ze nog 1 jaar
PABO gedaan. Van 1999 – 2002 is ze via een BBL opleiding werkzaam
geweest als verzorgende IG. Het eerste jaar was onbetaald, maar het
tweede en derde jaar kon ze op contractbasis aan het werk bij de Skûle.
Zij heeft t/m 2006 gewerkt in de Skûle, vanaf 2006 t/m 2007 was
Maaike werkzaam in de thuiszorg. In deze periode heeft zij ook nog
haar eigen webwinkel, it hobbelhynder, geëxploiteerd.
In 2008 heeft Maaike zich laten omscholen en daarbij gekozen voor de
uitstroom kraamzorg. 2008 was het ook het jaar dat Maaike werd
aangenomen bij Isis zorg. Eerst heeft ze in Leeuwarden bij de thuiszorg
gewerkt en daarna bij Isis kraamzorg. Hierna was ze werkzaam als
zelfstandig kraamverzorgster, met een eigen website.
Dus niet alleen de kraamzorg, maar ook de intakegesprekken en
voorbereidende activiteiten kwamen voor eigen rekening. Zorgbureau
de Driehoek was destijds de overkoepelende organisatie. Deze periode
heeft ze echt met volle teugen genoten van haar werk. Vooral om de
uitdaging aan te gaan bij een gezin waar het allemaal niet op rolletjes
loopt alles weer soepel te laten verlopen.Maaike is ook gefascineerd
door de babytaal volgens de Dunstan methode. In het kort gezegd, de 5
signalen die baby’s overal ter wereld geven om dingen duidelijk te
maken. Alle pasgeboren baby’s maken 5 reflexgeluiden om hun
behoeften aan te geven. Een geluidje voor honger, moe, een boertje
dat
dwarszit,
darmkrampjes
en
ongemak.
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Samen runnen Chris en Maaike Miedema Meettechniek. De
voorbereidingen voor het zelfstandig exploiteren van een bedrijf, wat
gespecialiseerd is in meettechnieken, begon eind 2014. In juli 2015 is
het bedrijf daadwerkelijk gestart. De consequentie was wel dat ze
allebei hun baan moesten opzeggen.
Chris had alle expertise en knowhow reeds ontwikkeld bij Liander. De
hoofdmoot van de werkzaamheden bestaat uit het kalibreren, hierbij
worden een aantal meetwaarden van een apparaat vergeleken met de
standaardwaarden. Chris vertelde me dat je het als een soort APK moet
zien, wat direct verholpen kan worden wordt opgelost en anders moet
wellicht het apparaat worden vervangen.
Vooral grote bedrijven (bijvoorbeeld tuinders), houden natuurlijk
nauwlettend hun verbruik en eventuele afwijkingen in de gaten.
Sommige meters worden wekelijks, maar ook vaak dagelijks uitgelezen.
Indien er dan onvolkomenheden worden geconstateerd, is Miedema
Meettechniek het aangewezen bedrijf om e.e.a. door te meten.
Bovendien zijn alle grootverbruikers verplicht om iedere 6 jaar hun
meters te kalibreren. Dit is vastgelegd in de electriciteitswet. Het komt
ook voor dat, vooral grootverbruikers, switchen en dan al hun meters
laten vervangen. Soms moet een bepaald type meter vervangen
worden door een geavanceerdere uitvoering. Liander, de vroegere
werkgever van Chris, weet MMT dan ook als geen ander te vinden.

Een bedrijf als MMT heeft een goede planner nodig, zodat Chris de
uitvoerende werkzaamheden kan verrichten. Maaike heeft zich ontpopt
als een hele goede planner, bovendien doet zij de administratie. Eén
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van de belangrijkste taken van Maaike is het traceren van
sleutelhouders.
Het werkt als volgt:
Liander geeft MMT opdracht om bijvoorbeeld 100 meters te kalibreren.
Sommige meters bevinden zich echter in leegstaande gebouwen, het
kan dan uitermate lastig zijn om de sleutelhouders op te sporen.
Dit kan een kwestie van weken maar soms ook maanden zijn, voordat
er resultaat geboekt wordt. Gelukkig is de meerderheid van de
opdrachten via enkele telefoontjes traceerbaar.
Deze keer heb ik natuurlijk ook weer het favorieten rubriekje
bijgevoegd.
Allereerst Maaike haar favorieten.
1 Favoriete tv programma
2 Favoriete stad
3 Droomvakantie
4 Favoriete vakantieland
5 Favoriete lectuur
6 Favoriete boek
7 Favoriete maaltijd
8 Favoriete drankje
9 Favoriete auto
10 Favoriete band
Favorieten van Chris:
1 Favoriete tv programma
2 Favoriete stad
3 Droomvakantie
4 Favoriete vakantieland
5 Favoriete lectuur
6 Favoriete boek
7 Favoriete maaltijd
8 Favoriete drankje
9 Favoriete auto
10 Favoriete band

- CSI, homes under the hammer,
Bargain Hunt
- Utrecht
- Sint Maarten
- Frankrijk
- romans, thrillers
- Dean Koontz: franciscus complot
- Thais
- Rose
- BMW
- Queen

- formule 1, darten, rijdende rechter
( mr. Frank Visser)
- Amsterdam
- Sint Maarten
- Tsjechië
- autobladen, donald duck
- geen
- aardappeltjes, schnitzel en sla
- biertje
- BMW
- golden earring
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Hierbij een verslagje van de Biljartclub De Terp
Halverwege het seizoen hebben we een halve competitie Bandstoten
gespeeld. Omdat er door tijdgebrek enkele spelers niet konden
deelnemen, hebben we klasse A en B samengevoegd. Kampioen in
deze spelsoort is geworden Anne van der Heide. 2e Thomas Schroor
en 3e Klaas Brouwer, De uitslagen staan in de bijlage.
Woensdag 17 Februari 2016 hebben de onderstaande spelers
tegen Nes gespeeld, hierbij de spelers en de uitslagen
1
2
3
4
5
6
7

Pieter Visser 29
Peter Visser
34
Durk de Jong 36
Tsjerk Feenstra 30
Jan G. Fokker 23
Louis Keegstra 25
Jan Olivier
23

–
–
–
–
–
–
–

Peet kuiper
Bote Cuperus
Thomas Schroor
Klaas Groen
Cor van Elk
Fokke vd Weij
Anne vd Heide

75
8
63
30
27
25
19

2–0
2–0
0–2
2–0
2–0
0–2
0–2

Stand 8 – 6 voor Nes. Daar wij 16 november thuis ook met 8-6
hadden gewonnen was de stand weer gelijk, n.l. 14 – 14 in punten. Hoe
gaan wij dit nu doen? Er moet immers wel een winnaar komen. Loting,
extra partij? We hebben besloten dat er een extra partij tussen twee
bestuursleden zou komen waar elk 50 % van de caramboles moesten
spelen. Dit waren Durk de Jong 18 – Thomas Schroor 31. Thomas
heeft deze partij gewonnen in 11 beurten, dus de velbegeerde
Wisselbeker ging mee naar OOSTERNIJKERK.
Wij mochten halverwege het seizoen nog een nieuw lid verwelkomen
t.w. Rudy Groenwold, speelt de rest van competitie mee in de B klasse.
T.S.
30
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____________________________________________

Hallo dorpsgenoten,
Dit jaar werd alweer de tiende editie van het dartstoernooi "de Alde
Stjelp Iepen Easternijtsjerk" gespeeld. Vrijdag 20 januari gingen we los
met dit keer 115 darters.

Ter ere van het 10 jarig jubileum waren er extra prijzen door de
sponsoren beschikbaar gesteld en te verdienen in de vorm van premies
op de verschillende banen. De persoon die als eerste op die baan 180
gooide of een finish boven de 100 uitgooide verdiende €20.
Natuurlijk ging het om de 1e prijs. In een spannende finale onder leiding
van mastercaller Mats Gies was Salmon Renyaan met 5-3 te sterk voor
de winnaar van vorig jaar Rients Visser. Renyaan nam €300 en de
wisselbeker mee naar huis.
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Uitslagen:
winnaarsronde
1e Salmon Renyaan
2e
Rients
Visser
3e Luutzen Elzinga
3e Sjoerd Sijtsma
verliezersronde
1e Sietze Verbeek
2e Simon Miedema
3e
Henk
Hiemstra
3e Richard Levinga
Hoogste finish van de avond
155 Tabe Visser
Ook deze tiende editie van de Alde Stjelp Iepen Easternijtsjerk was
weer zeer geslaagd dankzij de sponsoren en vrijwilligers.
Zaterdag 12 maart was de dag van de 2e editie van de Bouwbedrijf
Holwerda Gesloten Easternijtsjerk. Voor het eerst was er in de middag
ook een gesloten toernooi georganiseerd voor de jeugd van
Oosternijkerk.
In totaal waren er uiteindelijk 16 enthousiaste
deelnemers op af gekomen.
Er werd in poules gespeelt met een halve finale en een finale. Edser
Slager won uiteindelijk in de finale met 3-1 van Enno Cuperus.
Een zeer geslaagd jeugd toernooi wat zeker van herhaling vatbaar is.
Winnaars jeugd toernooi:
1e:
2e:
3e:

Edser Slager
Enno Cuperus
Hidde Torensma /
Jelmer Torensma
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'S avonds was het de beurt aan de ouderen, waar in totaal een prachtig
aantal van 24 deelnemers op af kwamen.
Ook hier werd gespeelt in poules en daarna via het knock-out systeem
in een winnaarsronde en verliezersronde.
Marcel Faber ging er uiteindelijk met de winst vandoor. In de finale van
de winnaarsronde werd Pier Braaksma verslagen met 4-2.
In de finale van de verliezersronde ging de strijd tussen Theunis Linthof
en Jacob Eelkema. Dat werd gewonnen door Theunis met 4-0.
Ook waren er prijzen voor de meeste 180-ers en de hoogste finish.
De prijs voor meeste 180-ers ging naar Theunis Linthof en Arjen Visser
beide 2. De prijs voor hoogste finish ging naar Pier Braaksma met een
134 finish.
Uitslagen:
Winnaarronde:
1e
: Marcel Faber
2e
: Pier Braaksma
3e
: Arjen Visser / Henk Hiemstra
Verliezersronde:
1e :
Theunis Linthof
2e :
Jacob Eelkema
3e :
Klaas Dijkstra / Werner Miedema
De standen werden weer bijgehouden door Klaas Brouwer, bedankt
voor je bijdrage. Ook een dank voor de vrijwilligers die tot in de late
uurtjes iedereen voorzag van een natje en een droogje.
En ook een dank voor de hoofdsponsor Bouwbedrijf Holwerda voor
jullie bijdrage.Het was weer een super geslaagd toernooi, dat volgend
jaar natuurlijk weer terugkomt.
GJH DCE
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Kaatsvereniging De Trije Doarpen
_____________________________________________

De krokussen komen alweer boven, zo nu en
dan schijnt er een waterig zonnetje door de
wolken, tekens van de lente die in aantocht is. Dit betekend ook dat het
kaatsseizoen binnenkort weer van start gaat. Waarschijnlijk zal de
trainingsavond dit jaar op donderdag worden, maar dit is nog niet
helemaal zeker. We zijn nog op zoek naar een trainer omdat Renze
Pieter Hiemstra door werkomstandigheden geen mogelijkheid meer ziet
om bij ons te komen trainen.

Er zijn een aantal veranderingen op komst bij het kaatsen waar binnen
de KNKB over wordt gesproken. Vooral het seniorenkaatsen is in een
diep dal geraakt de laatste jaren. Dit is ook bij onze vereniging het
geval, vorig jaar werden op een enkele partij na, de meeste
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seniorenpartijen afgelast door te weinig opgaves. De jeugd daar in
tegen was elke partij wel goed vertegenwoordigd. Op de gezamenlijke
federatiepartijen van Dongeradeel waren we meestal hofleverancier met
meer dan 20 kinderen van de Trije Doarpen die daar op een redelijk
hoog nivo kaatsen. Menig krans kwam dan ook in Oosternijkerk,
Niawier/Wetsens en Metslawier aan de gevel te hangen. Ook hadden
we dit jaar een aantal kinderen op de KNKBwedstrijden te kaatsen. Hier
blijkt wel uit dat onze vereniging in de lift zit met talentvolle kaatsers. De
ledenvergadering zal dit jaar plaats vinden op 8 april in de Terp (ovb)
aanvang 20.00 uur. We rekenen op een flink aantal leden!!! Pieter
Braaksma(jeugdbestuur) en Foppe Heeringa(hoofdbestuur) gaan het
kaatsbestuur verlaten. We zijn dan ook naarstig op zoek naar nieuwe
bestuursleden, lijkt het je wat om ons te vergezellen, laat het èèn van
de bestuursleden weten.
De KNKB adviseert om
minder senioren partijen te
organiseren omdat veel
mensen niet elke week
willen kaatsen vanwege
vele andere verplichtingen.
Hier
gaan
wij
als
kaatsvereniging in mee.
Voor de senioren zullen dit
jaar maar een stuk of 5/6
partijen
georganiseerd
worden. Grotere partijen
met leuke prijzen en veel
gezelligheid, dat is waar we
op rekenen. De traditionele
vrijgezellenpartij,
de
RoptaBoyspartij op de
vrijdag na hemelvaart en
de Boerenpartij blijven
bestaan. Hier zullen nog 2
of 3 partijen bij aangevuld
worden met als laatste een
grote slotpartij met feest na
afloop, diverse prijzen voor o.a verste bovenslag, meeste bovenslagen,
koningsprijs, koninginneprijs........
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Hier wordt nog verdere vorm
aangegeven tzt en u hoort hier
nog meer van. Een ieder is
welkom om aan deze partijen
mee te doen, lid of geen lid. Bij
voldoende deelname willen we
ook de zogenaamde “kneuzen”
mee
laten
doen.
Geen
kaatswant nodig, met een
zachte
bal
gezellig
de
kaatsregels onder de knie
krijgen in een ongedwongen
sfeer, maar wel met kransen
natuurlijk. We kaatsen tot aan
de bouwvak ongeveer. Voor de
jeugd
zullen
wel
zoveel
mogelijk
partijen
worden
georganiseerd natuurlijk. Deze
zullen in de maand mei op
vrijdagavonden
plaatsvinden
ivm het voetballen. In juni en Juli gaan we weer naar de zaterdagen.
Op 4 juni organiseert de kaatsvereniging een heren hoofdklassepartij.
Hier komt de top van de Friese kaatsers bij elkaar om te strijden om de
felbegeerde kransen. Hier zijn veel vrijwilligers voor nodig om als
keurmeester de lijnen te bemannen en achter de telegraaf om de
puntentelling bij te houden. Als u ons wilt helpen op deze dag, geef dit
dan even door aan het bestuur. Hoe meer vrijwilligers we hebben, hoe
korter we een beroep op iedereen kunnen doen. Deze partij begint om
12.00 uur.
De nieuwe website www.kfdetrijedorpen.nl is al in de lucht en zal in de
aanloop van het seizoen verder gevuld worden met de wedstrijdlijst en
verdere informatie. De facebookpagina is ook een bron van informatie
voor belangstellenden. Opgave voor de wedstrijden kan net zoals vorig
jaar tot donderdag 20.00 bij wedstrijden op zaterdag bij Antje Allema via
facebook, mail of telefoon.
We hopen op een mooi en sportief seizoen.
A. Allema
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In ynstjoerd stik

Mienskipshûs ‘Doarpstsjerke’ Metslawier opent met tentoonstelling
Gelijk met de opening van het
Mienskipshûs wordt ook de
tentoonstelling
“Fryske
Lânskipskilders
en
Doarpstsjerken geopend.
Op deze tentoonstelling is werk
te zien van o.a. Jan Frearks
van der Bij, Johannes Elzinga,
Pier Feddema, Klaas en Gosse
Koopmans
Cor
Reisma,
Andries en Bouke van der Sloot en Meinte Walta. Het werk is afkomstig
uit de Freark van der Bij collectie.
Van 18-3-2016 tot 15-5-2016 is deze tentoonstelling aanwezig in het
Mienskipshûs ‘Doarpstsjerke’ aan de tsjerkebuorren in Metslawier.
Het Mienskipshûs ‘Doarpstsjerke’ in Metslawier is in 2015 door de
kerkelijke gemeente overgedragen aan de Stichting Doarpstsjerke
Metslawier. Deze algemene Stichting met een bestuur vanuit alle
geledingen in het dorp heeft in de voorbije jaren het kerkgebouw
verbouwd tot een multifunctioneel gebouw voor het hele dorp. Een
Mienskipshûs. Dit Mienskipshûs kan nu gebruikt gaan worden voor
velerlei activiteiten. Het is de bedoeling om er regelmatig
tentoonstellingen, concerten, bijeenkomsten e.d. te organiseren voor de
bewoners van N.O. Fryslân en de daar verblijvende recreanten. Ook
kunnen er rouw- en trouwdiensten (zowel kerkelijk als burgerlijk),
lezingen en herdenkingsbijeenkomsten gehouden worden.
In het Mienskipshûs wordt ook een informatiecentrum ingericht waar
bezoekers informatie kunnen krijgen over de historie van de
Doarpstsjerke, het dorp en zijn omgeving. Zo zal er aandacht gegeven
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worden aan de oude adel van Metslawier, w.o. Worp van Ropta,
Balthasar Bekker (bestrijder van de hekserij) de Vleermuizenkolonie in
de tsjerke, het cultuurhistorisch waardevolle dorpscentrum (beschermde
dorpsgezicht) en de economische dragers van het gebied (
aardappelteelt en gaswinning). Ook zal het Mienskipshûs op een vast
moment in de week dienst doen als stilte- c/q bezinningscentrum en
plek waar je een praatje kunt maken of een vraag om hulp of raad neer
kunt leggen.
Het Mienskipshûs is vanaf 18 maart 2016 op zaterdag en
zondagmiddag van 13:30 tot 17:00 uur geopend en verder op de
speciaal aangegeven momenten of op afspraak. Meer informatie vindt u
op de website: www.doarpstsjerke.metslawier.nl
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De Sopsleef

Italiaanse Visschotel
Nodig voor 4 personen
600 gr. Kabeljauwfilet-sap van 1 citroen-75 gr. dobbelsteentjes spekbosje peterselie-2 teentjes knoflook-2 courgettes-1 aubergine3 eetl. geraspte kaas-peper en eventueel zout-2 thl. Paprikapoeder4 tomaten of snoeptomaatjes-1 thl. basilicum-2 thl. rozemarijn of
3 takjes gerist-2 thl. oregano of marjolein-bakje crème fraiche1 thl. maizena-3 eetl. geraspte kaas…(totaal 6 eetl.)
Bereiding:
Besprenkel de vis met citroensap, laat het een half uurtje intrekken. Dep
de vis vervolgens met keukenpapier droog.
Bak de spekblokjes knapperig, in eigen vet. Was en droog de peterselie
en knip het fijn. Pel de knoflook en hak ze heel fijn of gebruik de
knoflookpers. Was de courgettes en de aubergine en snijd ze in stukjes
(eventueel vooraf schillen). Voeg de peterselie, knoflook en de groenten
toe aan de spekblokjes en bak de groenten mee tot het vocht is
verdampt. Beboter een ovenschaal en schep het groentemengsel in de
schalen strooi 3 eetl. kaas eroverheen. Bestrooi met peper (eventueel
zout) en paprikapoeder. Was en snijd de tomaten en leg ze,
afgewisseld met de visfilet, in de schaal. Strooi de basilicum, rozemarijn
en oregano erover. Klop de creme fraiche los met de maizena,
(eventueel met wat water of melk) en de rest van de geraspte kaas en
verdeel dit mengsel over de vis/groenteschotel.
Plaats de schaal, gedurende dertig minuten, in een voorverwarmde
oven van 200 graden C. Eventueel nog even onder de gril.
Garneer de schotel eventueel met paprikastukjes en/of bieslook.
Heerlijk met rijst of krieltjes of maischips…
In plaats van aubergine kunt u ook venkel of een andere groente
gebruiken…
Eet smakelijk….Gay
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PUZEL - rebus
_____________________________________________
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Blokpuzel

42

PAADWIZER

Doarpsbelang------------------- D. Holwerda-------------------- 242212
Groencommissie--------------- C. Miedema------------------- 571173
Doarpshûs De Terp------------D. Wolsink------------------------ 241486
Foeke Sjoerds Skoalle--------------------------------------------- 241530
Protestantse Gemeente .-----J. Post --------------------------- 241816
Koar ‘Sjong de Heare’--------- T. Stiemsma-Walda---------- 321688
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----------- Suhaz Dijkstra-----------------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
Dartclub Easternijtsjerk------- Siemen Weidenaar------06-18150569
‘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

Maart
25-28 Goede vrijdag, Pasen
31
Ledenvergadering Dorpsbelang 20.00 uur in de Terp
April
1
2
8
15
16
23
27
29
29
30

Doarpsklaverjassen
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein
Ledenvergadering Keatsferiening de Trije Doarpen
Gezellige middag met "Oars Aktyf" in de Terp
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein
UDI geeft concert, nadere info volgt!
Koningsdagactiviteiten door Dorpsbelang in de Terp.
Vrijwilligersavond in Dorpshuis de Terp
Jeugd Oosternijkerk gaat op clubkamp
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein

Mei
2-6
10-13
14
28

Meivakantie
Avond vierdaagse
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein

Juni
1
2
4
11
18
23-26

Inlevere kopij voor de Skille
Redaksjegearkomste de Skille
Hoofdklasse partij heren Keatsferiening De Trije Doarpen
UDI haalt papier op. Container aan de Lyts Ein
Doarpsskille 176 ferskynt
Dorpsfeest "Doe eens gek"!
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