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- In nije rúbryk: “De útblinker” weryn’t
Mariëlle Kuiper fertelt wêr’t sy yn útblinkt!
- Nijs fan de Iisferiening
- In útnoeging foar de jierfergadering van
De Laatste Eer
- Nim in proefles BodyMove by Sport Staalt
Spieren
- Bedrijf in Beeld: ASD automaterialen
Fan de redaksje
In nij jier
2017 begjint wat rêstiger as foarich jier,
want doe wie it spegelglêd begjin
jannewaris en koene wy reedride op strjitte.
It is dit jier net sa'n spektakel mei it waar, al
hawwe wy lokkich al in pear moaie
winterdagen hân.
Aldjiersdei en âldjiersjûn binne ek restich
ferrûn. Der bard net safolle mear de leste
jierren. Oan de iene kant in bytsje saai,
want der komme hieltyd minder minsken op
'e lappen by it fjoerwurk en yn de Terp -->
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om mekoar in goed nijjier te winskjen. Mar oan 'e oare kant ek wol in
lekker gefoel dat der gjin gekke dingen útfretten wurde, as ûngemakken
barre.
De jeugd hat in prachtich fjoerwurk foar ús ôfstutsen en it bestjoer fan it
jeugdhonk hat in moai feestje organisearre yn it Terpke. Der ha wy
nijjiersmoarn noch krekt in skoftke op de dûnsflier stien. It wie gesellich.
It jeugdhonk draait goed neffens my en ek de jongere jeugd wit it paad
der te finen. Moai en kompliminten oan it "jeugd"bestjoer.
Yn de redaksje fan de skille is in wikseling fan taken west. De lay-out
wurdt yn it ferfolch troch Tineke Slager dien. De kopij mei dêrom tenei
fansels
ek
nei
Tineke
e-mailt
wurde,
har
adres:
doarpsskille@hotmail.com
Ik sil ynkoarten ponghâlder wurde en de finansjele saken van Tineke
oernimme.
It ôfrûne jier hat Gay Stolk de ynfolling fan de rubryk "De Sopsleef"
fersoarge. Fan Gay krigen wy û.o. in maaltijd bamisoep, Italiaanse
visschotel, Hawai salade, chocoladepasta en babi pangang resepten. In
ferskaat oan gerjochten út alle wynstreken. Gay, tige tank derfoar!
Dit jier sil de Sopsleef fersoarge wurde troch Erna Brouwer. Erna hat sa
stadich oan al aardich namme krigen, dus dat komt fêst goed. Wy binne
benijd.
De jannewaris edysje fan de skille ha jim yn hannen. As redaksje
probearje wy der altyd wer in moaie doarpskrante fan te meitsjen, mar
we kinne net sûnder ús feste skriuwers, sa as dizze kear Dûmny Van
Wieren, Brassband UDI, De Bernejister en de Roptaboys bygelyks.
Nijsgjirrich wurden? Mar gau fierder lêze...
Dieta
Sinteraasje: Tige tank foar jim bydragen!
Lêzers om útens:
Ferienings:
C. Lous
Drumband UDI
K. de Bruin
De Lêste Slach/De Trije Doarpen
J.F. Botma
G. Tilkema
Buertferienings:
F. Tilkema
Langgrousterwei 1+2/De Terp
A. Kingma
Lytse Buorfinne
A. van Driesum
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Activiteitenprogramma 2017
11 maart
: NL Doet, opknappen berm en steiger dorpsvaart
29 maart
: Jaarlijkse ledenvergadering
12 april
: Paaseieren jureren
27 april
: Koningsdagactiviteiten met o.a. autopuzzeltocht
mei
: 65+ Reisje met aansluitend etentje
30 mei - 2 juni : Avond Vierdaagse
juli (ovb)
: Midzomerfeest met buurtenzeskamp en band in de
feesttent.

De Iisferiening
Vrijdagavond 10 februari a.s. zijn we weer van plan om te gaan schaatsen
(onder voorbehoud)
Noteer dus alvast deze datum in uw agenda.
Vertrektijd wordt t.z.t. bekend gemaakt.
Bent u nog geen lid en wilt u dit toch graag worden?
Meld u dan aan bij 1 van onderstaande bestuursleden.
Theun Dijkstra (voorzitter)
Willem Postmus (penningmeester)
Hillie Zijlstra (secretaresse)
Grietje Dijkstra
Johan Dijkstra
Bas Dijkstra
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Cor Dijkstra

Dûmny's tinzen

Column ds. Geert van Wieren

De tekst van de poster hiernaast stond Eerste Kerstdag op de
facebookpagina van Loesje. Ik werd er door iemand uit ons dorp op
geattendeerd. Hij schreef erbij: ‘Misschien een
idee…?’ Waarschijnlijk naar mij gepost naar
aanleiding van de preek tijdens de
kerstnachtdienst. Daarin gebruikte ik een
andere uitspraak van Loesje: Zou God nog in
ons geloven? Die opmerking is eigenlijk een
omdenken. Voor wie niet weet wat dat is:
omdenken is een manier van denken die
problemen of gebeurtenissen op een andere
manier benadert.
Vanuit ons geredeneerd zou je de vraag
verwachten: Zouden wij nog in God geloven?
Maar dit is dus van de andere kant bekeken:
Zou God nog in ons geloven? Een uitdagende vraag, waard om eens
over na te denken. Dat hebben we ook gedaan in de kerstnachtdienst.
Daarna kreeg ik deze poster ‘toegestuurd’ met de vraag: ‘Misschien een
idee…? ‘
Op de facebookpagina van Loesje werd flink gereageerd en
gediscussieerd over de uitspraak van ‘de buurvrouw van’.
Even een korte bloemlezing:
- Hoe leggen we onze kinderen uit dat de missie van dat kind – hoop en
vrede brengen – nog steeds niet is gelukt na 2016 jaar…
- Misschien te vertellen dat het niets met dat babytje te maken heeft en
dat het een heidens feest is omtrent de viering van midwinterfeesten en
joelfeesten…
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- Als je niet gelooft valt er niets uit te leggen.
- Over een paar maanden? Is er nu al vrede dan? Zien we nu naar elkaar
om?
- Dit kindje maakt de wereld waarvoor die bedoeld is: voor vrede op aarde
waarbij God in de mensen een welbehagen heeft. Zonder ziekte en
dood. DIT KOMT, evenals de lente komt.
Het blijkt dat de reacties op ‘de buurvrouw van’ heel verschillend zijn.
Heeft volgens mij alles te maken met hoe je tegen het christelijk geloof
aankijkt. Voor de één is het lariekoek, voor de ander bron van leven.
Verreweg de meeste reacties gaan echter voorbij aan het punt van ‘de
buurvrouw’: Hoe leg ik uit dat we dat babytje over een paar maanden…
Dat is inderdaad een boeiende vraag. Maar daar heb ik ‘dat babytje’ niet
voor nodig. Hoe leg ik mijn kinderen uit…
- dat we elkaar uitschelden
- dat we over elkaar roddelen
- dat iemand met een truck op een kerstmarkt inrijdt
- dat mensen elkaar doden en martelen
- dat we zelf de oorzaak zijn van veel ellende en verdriet
‘De buurvrouw van’ legt de vinger op een gevoelige plek. Inderdaad een
boeiende vraag om over na te denken. Dat was ook mijn antwoord op de
vraag van onze dorpsgenoot: ‘Ik zal er over nadenken. Met Pasen een
zinvol uitgangspunt.’
GvW
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Bêste minsken. It mei miskien eins net mear, mar noch de bêste winsken
foar it nije jier. Wy hoopje dat it in moai en muzikaal 2017 wurde mei. Wy
binne al start oan it muzikale 2017.It jier 2016 hawwe wy hiel moai
ôfslúten. Healwei desimber hienen wy ús krystkonsert. By dit konsert
waard it ferhaal fan Scrooge fertelt troch Geert van Wieren. It wie in hiel
smûk konsert wêryn wy ek noch twa fan ús leden huldigje mochten. Jan
Age Wijma is al 40 jier lid fan UDI. Hy krige in dasspjelde mei ynskripsje
en in boskje blommen. Ek mochten wy Siep Bijland huldigje. Hy is al 60
(!) jier lid fan de feriening. As tank foar al dy jierren krige hy in prachtich
bield fan in alt-blazer en is hy benaam tot ere-lid fan UDI. Nei dit feestlikke
konsert, wie it tiid foar Kryst. Krystjûn stienen wy mei in lyts ploechje
bûten by tsjerke te blazen. Krystmoarn stienen fanôf ketier oer seizen wer
paraat op Bollingawier. Dit jier gie ús dominee ek mei op paad. Nei ôfrin
fan de kâlde tocht troch Nytsjerk, koene wy genietsje fan in lekker ontbijt
yn it doarpshûs. Dernei moasten wy hurd nei tsjerke om de tsjinst te
begelieden. Nei Kryst wy it tiid foar de jierlikse oaljekoeken. Fanôf
healwei trijen nachts wie der al in ploech oan de slach om alle
oaljekoeken te bakken. Wy wolle jo tige tankje foar alle oaljekoeken dy’t
jo besteld hawwe, wy hoopje dat se wer smakke ha!
Doe wie it al it nije jier. Wy binne it nije jier fuort goed start, want der
moast wat gebeure! Wy binne op it stuit drok oan it repetearjen foar it
federaasje festival, dat dit jier plakfine sil yn Dokkum. Op 11 februaris sille
earst ús solisten fan har heare litte en jûns binne wy sels oan bar. Nei 11
februaris is it noch net dien. Op 4 maart gean wy nei Drachten, nei it
Bondskonkoers. Hjir moatte wy in koraal en 2 grutte wurken hearre litte
en dêr sille wy beoordeeld wurde troch in sjuery. Der moat dus de
kommende tiid noch aardich wat wurk ferset wurde.
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Wy hawwe spitichernôch ôfskied nimme moatten fan ien fan ús leden.
Klarinda Kuiper hat opsein as lid by UDI. Wy wolle har ek hjirwei tankje
fan har ynset yn al de jierren dat sy lid west hat.
Wy binnen op it stuit op syk nei fanatike slachwurkers! Ervaring as gjin
ervaring, jong of âld, elkenien is wolkom! Binne jo ynteressearre? Nim
dan efkes kontakt op mei Jeroen Helder. Mochten je noch lessen
nedich ha, of gewoan graach ha wolle, is dit ek mooglik! Jo kinne
Jeroen berikke op:
tel: 06-11656327
e-mail: jeroenhelder@hotmail.com
Rinskje

Oars Aktyf
Vrijdagmiddag 17 februari 2017 willen we weer een gezellige middag
van Oars Aktyf organiseren.
Deze middag wordt er een film vertoond uit het archief van Nanne en
Martsje Walda.
Na de pauze doen we nog een gezellig spel met elkaar.
De kosten van deze middag zijn 5 euro.
Wij hopen op een grote opkomst.
U bent van harte welkom vanaf half 3 in de Terp!
Graag opgeven bij Hilda tel. 242085
Tot ziens op 17 februari
Hilda Dijkstra en Grietje Kuiper
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Peuterspeelzaal " De Bernejister" uit Oosternijkerk.
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 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 mochten na de herfstvakantie aan
de slag met het thema Sinterklaas. Echte
pepernoten werden gebakken en een
chocoladeletter werd beplakt. Er moest
natuurlijk ook gekeken worden of de peuters de
echte pieten konden helpen en hebben ze
samen aan pietengym gedaan. Iedereen ging
met een pietendiploma en een zakje
zelfgebakken pepernoten naar huis. Uiteindelijk
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was het dan zover dat Sinterklaas echt op school zou komen. Alle peuters
stonden voor op het schoolplein en mochten een erehaag maken waar
Sinterklaas doorheen kon lopen. Wat een feestelijk onthaal! De
Goedheiligman bracht eerst een bezoekje samen met z’n pieten bij de
peuters. Vele kinderen en zelfs juf Harmke mochten bij Sint op schoot.
Alle peuters kregen van Sinterklaas een mooi cadeautje. De jongens
gingen naar huis met een mooie vrachtwagen en de meisjes met een
prinsessensetje.
Na het mooie Sinterklaasfeest ging het al snel
weer richting kerst. De ouders mochten samen
met hun kind werken aan een kerstknutsel. Voor
iedereen stond er eerst wat lekkers klaar,
waarna het echte werk kon beginnen. Er
werden mooie lantaarns gemaakt.
Na deze prachtige decembermaand was het
alweer tijd voor een welverdiende vakantie! Een
aantal peuters gaan na de vakantie naar groep
1, naar juf Attje en Durk Weidenaar is verhuisd
naar Hallum en gaat daar na de vakantie naar
de peuter. Iedereen veel plezier toegewenst!

Mocht u uw peuter op willen geven dan kan dit via
www.kinderopvangfriesland.nl. U kunt dan doorklikken naar
peuteropvang, en dan vervolgens het online inschrijfformulier invullen.
Voor vragen hierover of overige vragen kunt u ook terecht bij juf Afke
Jongeling 0519- 241918 of 06-29 52 54 78 Zij is op het mobiele
nummer ook even voor de school begint tot net na 12u te bereiken.
Tijden jongste peuters:

Tijden oudste peuters:

Maandag 8.30-12.00
Woensdag 8.30-12.00

Dinsdag 8.30-12.00
Donderdag 8.30-12.00

Wie eens een kijkje wil komen nemen bij de Bernejister is van harte
welkom!!!
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Uitvaartvereniging
“De Laatste Eer”
Jaarvergadering
De jaarlijkse ledenvergadering van uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’
zal dit jaar plaatsvinden op maandag 20 februari 2017.
De vergadering wordt gehouden in Dorpshuis ‘De Terp’ en begint om
20.00 uur.
U bent hierbij van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen!
De agenda voor de jaarvergadering ziet er als volgt uit:
1. Opening

2. Vaststellen agenda
3. Notulen vorige vergadering
4. Jaarverslag
5. Financieel verslag
6. Verslag kascommissie
7. Begroting 2017
8. Vaststellen ledenvergoeding en contributie
9. Mededelingen
Anneke Dijkstra aftredend bestuurslid maar herkiesbaar.

10. Sluiting van de vergadering
Bestuur uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’:
Benno Holwerda
voorzitter
Anneke Dijkstra
secretaresse
Siebe Jongeling
Penningmeester
Marjan Boltjes
lid
Klaas Haaksma
technische dienst
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Beste lezers,
Wist u al dat we in Oosternijkerk
gestart zijn met wandelmiddagen?
Hier en daar hangen al flyers om
iedereen daarvan op de hoogte te
brengen.
Via deze dorpskrant willen we nog
het één en ander toelichten.
De wandelmiddagen zijn er voor iedereen!
Het is een rustige wandeling van ongeveer één uur met halverwege een
pauze. Er wordt in twee groepen gewandeld zodat u in een tempo kunt
wandelen dat bij u past.
Na de wandeling is iedereen uitgenodigd in dorpshuis De Terp om na te
praten onder het genot van een kopje koffie of thee.
Bij slecht weer is er gelegenheid om binnen in beweging te zijn.
Deze middagen zijn geheel kosteloos zodat iedereen de mogelijkheid
heeft om mee te doen.
Het project 'Mei elkoar ûnderweis' wordt mogelijk gemaakt door de
gemeente Dongeradeel, dorpshuis de Terp en Buurtzorg Nederland.
Het wandelproject is in principe voor ouderen en chronisch zieken met of
zonder rollator maar ook rolstoelgebruikers kunnen meedoen!
Iedere donderdagmiddag om 14.30 uur is de start in Dorpshuis De
Terp, Doktersfiif 22 te Oosternijkerk
U kunt zich aanmelden bij team Buurtzorg Dongeradeel via
tel nr: 06-2350 0926 of via het volgende e-mail
adres: dongeradeel@ buurtzorgnederland.com
Ervaren verpleegkundigen en vrijwilligers lopen met u mee.
Hebt u geen vervoer dan kunt u dit aan ons doorgeven en dan zoeken
we een oplossing.
We hopen op uw deelname! Mantelzorgers mogen natuurlijk meelopen.
Hebt u tijd en zin om als vrijwilliger mee te helpen dan zijn we daar erg
blij mee!
Heel graag tot ziens!
Met vriendelijke groet, Gerda Elzinga en Arriënne Heeringa
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En dan is het jaar 2016 al weer voorbij. Vanaf 3 oktober zijn de mannen
van de biljartvereniging elke maandagavond weer in het Dorpshuis
aanwezig om hun partijen te spelen. Inmiddels zijn we al weer
halverwege de libre-competitie en is er een start gemaakt met het
bandstoten.
Helaas is zijn er een aantal leden die om verschillende redenen hebben
besloten of waren gedwongen om te stoppen. Daardoor zijn we nog
slechts met 12 man. Na jaren in een A-klasse en B-klasse te hebben
gespeeld is er besloten om dit jaar alles bij elkaar te gooien.
Halverwege de libre competitie ziet de stand er als volgt uit:
Naam

gespeeld winst gelijk verlies punten bonus totaal doel

Klaas Groen

11

7

1

3

15

10

25

29

Thom Schroor

11

8

0

3

16

8

24

67

Cor van Elk

11

7

2

2

16

6

22

25

Klaas Brouwer

11

7

0

4

14

4

18

40

Anne van der Heide 11

6

0

5

12

6

18

17

Piet van der Ploeg

10

4

0

6

8

8

16

31

Lolke Bergema

9

4

1

4

9

5

14

26

Foppe Heeringa

11

5

1

5

11

3

14

62

Jan Bergmans

11

3

0

8

6

6

12

15

Fokke van der Weij

11

3

0

8

6

5

11

24

Jen Sjoerdsma

9

3

1

5

7

3

10

61

Rudi Groenwold

10

3

0

7

6

2

8
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Op 7 december zijn we naar Nes geweest voor de jaarlijkse strijd om de
wisselbeker. Aangezien wij deze vorig jaar hebben gewonnen speelden
we nu eerst in Nes. Na een avond met meestal zeer spannen de partijen
gingen wij met een 6-8 overwinning naar huis. Dit betekent dat een
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gelijkspel in de thuiswedstrijd voldoende is om de beker te prolongeren.
Of dat lukt, zal in het voorjaar jaar blijken.
Vanaf 2 januari 2017 gaan we er weer volop tegenaan in het bandstoten
en de 2e helft van de libre-competitie. Mocht je denken, hé dat biljarten,
lijkt mij ook wel wat, schroom dan niet. Je bent van harte welkom op
maandag avond.
Namens de biljartvereniging iedereen een gezond en gelukkig 2017
toegewenst.
KB

GESLOTEN OOSTERNIJKERK
DART TOERNOOI
Zaterdag 18 maart 2017 zal het 3e Gesloten
Oosternijkerk Dart toernooi worden gehouden. Net als
in 2016 zal er ’s middags een toernooi zijn voor de jeugd
t/m 15 jaar. Hiervoor kun je je opgeven bij Henk van
Dekken.
’s Avonds om 19:00 uur zal het toernooi voor iedereen
vanaf 16 jaar starten. Hiervoor geldt opgave tot 18:45 in
de zaal.
Het geheel zal, zoals inmiddels gebruikelijk, plaats vinden in dorpshuis
“De Terp”. Deelname staat vrij voor alle inwoners van Oosternijkerk en
leden van de dartclub.
Nadere informatie volgt via posters, sociale media en wat meer mogelijk
is.
Tot ziens op 18 maart.
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Op 30 december was er weer het jaarlijkse maatklaverjassen.
Na de 66 koppels (132 spelers) van vorig jaar, hadden we dit jaar het
wederom enorme aantal van 63 koppels (126 spelers).
De winnaars, Hendrik Nicolai en Andries Visser wonnen met
overmacht, 8424 punten, bijna 900 punten los van de nummers 2.
De top tien was als volgt:
1
Hendrik Nicolai & Andries. Visser
2
Jappie Eelkema & Bauke Smid
3
Geert Linthof & Nanne Jan Post
4
Gerard Zijlstra & Henk Heeringa
5
Henk van der Veen & Richard Bosma
6
Jenne Ljibbe Dijkstra & Pieter Wytze Venema
7
Annemarie Jongeling & Doede Jongeling
8
Durk van der Veen & Tjerk de Jong
9
Klaas & Suzie Brouwer
10
Jan Teitsma & Gooitzen Cuperus

8424 pnt
7575 pnt
7519 pnt
7189 pnt
7175 pnt
7161 pnt
7078 pnt
7063 pnt
7020 pnt
7014 pnt

Bij het dorpsklaverjassen zijn we nu net over de helft van het seizoen.
Met vier van de zeven avonden gespeeld, hebben we de volgende top
3:
1
2
3

Hillebrand Tanja
Ljibbe Weidenaar
Jelly Teitsma

28066 pnt
25091 pnt
24757 pnt

De data voor de laatste avonden van het klaverjasseizoen in
Oosternijkerk zijn: 3 februari, 3 maart en 7 april.
Pier Braaksma
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It Jeûgdhonk
Beste Oosternijkerkers,
Vanuit het jeugdhonk hopen wij dat iedereen een fijne kerst en een goede
jaarwisseling heeft gehad. Hierbij willen wij ook iedereen bedanken die
een bijdrage heeft gegeven voor het dorpsvuurwerk.
De feestdagen zijn weer voorbij
en de rust is wedergekeerd. De
kerstvakantie hebben we dit jaar
weer ingewijd met een feestje op
kerstavond. Daarna stond oud en
nieuw op de planning… Hiervoor
moest nog het een en ander
geregeld worden maar we
hadden alle tijd want het was
tenslotte kerstvakantie. Een paar
dagen voor oud en nieuw konden
we al een tent lenen bij van Kammen, zodat we meer ruimte hadden voor
bezoekers. Hiervoor nog eens bedankt!
Tijdens oudjaarsdag hebben we net als vorig jaar
weer oliebollen gebakken. Zoals wij hebben
vernomen van een aantal fijnproevers smaakten ze
weer prima. Een bakje koffie erbij en de ochtend
was compleet. Voor de jongere jeugd hadden we
een game hok ontworpen waar goed gebruik van
werd gemaakt. Met twee banken, een tv en een
Xbox hebben ze zich gedurende de dag tussen het
vuurwerk afschieten door goed kunnen vermaken.
Tussendoor even een oliebolletje meepikken of een
broodje knakworst en chocomelk, de jeugd kon zich
zo prima redden. Rond een uur of zes hebben we
alles weer opgeruimd en gereed gemaakt voor de
drukke avond die voor de boeg stond. Genoeg bier
koud dan moest het grotendeels wel goed komen. Voor twaalf uur
hebben we met een klein groepje het oude jaar uitgezeten en was het
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wachten op het vuurwerk. Net als vorig jaar hebben Sjoerd Dijkstra, Thom
van der Mossel en Marcel Faber zich weer ingezet om het vuurwerk tot
een succes te laten verlopen. Bedankt jongens, het was weer prachtig.
Na het vuurwerk was het jeugdhonk open voor iedereen die hier gezellig
een drankje wou nuttigen. Hiervoor willen wij het barpersoneel die zich
hiervoor hebben ingezet heel erg bedanken, wat moesten we ook zonder
jullie!! Voor velen werd het een latertje, wellicht met een katertje…
Kortom het was weer een geslaagd oud en nieuw!
De volgende dag stond het schoonmaken op de planning. Gelukkig
hebben we tussen onze jeugd een paar vroege vogels te zitten die even
de handen uit de mouwen hebben gestoken en het jeugdhonk weer spik
en span hebben gemaakt.
Iedereen die op wat voor manier dan ook geholpen heeft om de
feestdagen tot een succes te maken, BEDANKT!
Volg ons ook via facebook: @jeugdhonkoosternijkerk
Het bestuur,
Eddy Rolf, penningmeester
Suhas Dijkstra, buiten onderhoud
Tessa Liemburg, binnen onderhoud
Anne Wieb Dijkstra, vice-voorzitter
Anna Meinsina Visser, voorzitter en secretaris

Opbrengst MS Collecteweek
De landelijke collecteweek van het Nationaal
MS Fonds in november was ook dit jaar een
groot succes! In de gemeente Dongeradeel is
een mooi bedrag van € 2477,22 opgehaald.
Het Nationaal MS Fonds bedankt alle gevers voor hun bijdrage en alle
collectanten en collecte-coördinatoren voor hun inzet. Zij zijn ook dit jaar
weer door weer en wind op pad gegaan om zich sterk te maken tegen
MS.
Samen staan we nog sterker tegen MS!
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De ûtblinker
In nije rúbryk wêryn’t Mariëlle Kuiper it spits ôfbyt, sy blinkt út yn har
hobby. Se fertelt jim hjir sels oer.
It is jim miskien wol opfallen dat der in oare krâns bij ús oan’e muorre
hinget dan in keats-krâns. Dêrom hjir in stikje yn’e Skille oer myn grutte
hobby: gersbaanrace.
As lyts famke skeurde ik al op in elektrysk moterfytske op strjitte. Doe't ik
6 jier wie, kaam der in echt motorke, sadat ik jûns mei heit yn de berm
ride koe as hy te hurdrinnen gie. Yn de rin van de jierren, waarden de
motors grutter, nijer en mei mear silinderynhâld. Fan ‘syn’ passy makken
ús heit en ik ‘ús’ passy.

2 jier werom binne wy begaan te trainen yn de Jouwer. Dit gie boppe
ferwachting goed en doe waard ik útnoege om mei te riden by de VTBM.
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Dizze club organisearret gersbaan wedstriden. Hjir waard ik 2e yn it
kampioenskip fan de froulju klasse. Mar wy hiene de smaak fan it racen
te pakken en woene mear. Sa kaam it beslút om mei te dwaan oan de
KNMV, de Nederlânske kampioenskippen.
Yn it seizoen fan maart oant en mei septimber wurd der tsjin mekoar
striden foar punten.Tegearre mei ús heit en mem, binne we hast alle
wykeinen ûnderweis om de
nedige punten binnen te
heljen. Dit jier acht kear in
earste plak, twa kear in twadde
en
de
lêste
wedstriid
spitigernôch
motorpech
wêrtroch ik net op it poadium
kaam. Al mei al bin ik dit jier
Nederlânsk
kampioen
gersbaanracen
fan
de
powergirls wurden.
Mei de steun fan in soad
sponsors dy’t op de crosskarre
te sjen binne ha we it mei syn
allen opred. En de tarieding
foar seizoen 2017 bin alwer yn
folle gong!. Der moast in nije
helm, pak, beskerming en
stickerset komme. Dit jier sille
we mei syn allen ús bêst
dwaan om wer kampioen te wurden. En wa wit, sjogge jim by ús dan wer
in krâns oan’e muorre hingjen.
En mochten jim it leuk fine, jim binne fan herte wolkom om ris te sjen.
Mei in bytsje moai waar ha jim gegarandeard in moaie dei!
Mariëlle Kuiper
P.S. Kin jim of bin jim in útblinker (makket net út weryn) jou it troch oan
de redaksje. Dan kriget dizze rúbryk in ferfolch!
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25 jier lyn
yn de
Doarpsskille
ATTENTIE

ATTENTIE

Tafeltjes en stoeltjes voor de school.
I.v.m. met de verbouwing van de school willen we nog graag
wat tafeltjes en stoeltjes lenen die bij de vorige
verbouwing zijn verkocht. Een kleine uitleg is op zijn
plaats: De groepen 3 en 4 worden elke morgen gesplitst. De
leerlingen nemen dan zelf hun tafeltje en stoeltje mee naar
een andere ruimte. Maar nu we i.v.m. de verbouwing in 4
gemeentewoningen komen te zitten, is het onmogelijk om
steeds de tafeltjes en stoeltjes heen en weer te slepen. We
willen daarom graag 15 tafeltjes en stoeltjes lenen voor ±
een half jaar. Wie ze beschikbaar wil stellen wordt verzocht
z.s.m. kontakt op te nemen met Ljibbe Weidenaar, telefoon:
1828.
**********************************************************
**********************************************************
Verkeersproblemen op de Nijbuorren???
Van februari tot juni zullen de kinderen van de Foeke
Sjoerdsskoalle (behalve de groepen 1 en 2 die een plaatsje
in De Terp krijgen) ondergebracht worden in vier huizen
(nrs. 3,4,5,7) aan de Nijbuorren. Dat het daardoor drukker
op de Nijbuorren zal worden wat spelende kinderen betreft,
zal een ieder duidelijk zijn. Vooral vlak voor en na
schooltijd en in de pauzes kan het daar “in optilling fan
bern” worden! Om de kinderen enigzins te beschermen zullen
op twee plaatsen dranghekken geplaatst worden. Vriendelijk
vragen wij u om de komende tijd
ZO VOORZICHTIG MOGELIJK door de Nijbuorren te rijden, of
deze straat zelfs te vermijden.
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OPSLAG IN ZOUTKOEPELS
Op initiatief van het D.B. Ternaard was er op 28 november
een informatie-avond in het dorpshuis van Ternaard over
ondergrondse opslag van afval.
Spreker, voor een goed gevulde zaal, was Prof. Dr. Den
Hartog, die verbonden is aan de universiteit van
Groningen. Hij doet onderzoek naar de mogelijkheden en
onmogelijkheden van opslag in zoutkoepels. Zijn team doet
verslag aan de overheid. Wanneer we spreken over de opslag
van afval, dan spitst het zich onmiddellijk toe op
radioactief afval. Ook D.B. is natuurlijk op dit gebied
een leek, maar wij geven u de informatie van de heer Den
Hartog door.
Prof. Den Hartog: “Ik ben voor nog tegen opslag, ik
onderzoek, bedrijf wetenschap”.
WAT IS EEN ZOUTKOEPEL?
Een zoutformatie van 10 à 15 km lang en dik die zich (in
Ternaard althans) zo’n 400 meter onder het maaiveld
bevindt.
HOE ZIJN ZOUTKOEPELS ONTSTAAN?
Er wordt nu 20 jaar onderzoek gedaan, maar hoe ze precies
zijn ontstaan is onbekend.
WORDT ER OP DEZE MANIER AL RADIOACTIEF AFVAL OPGESLAGEN?
Nee, nergens ter wereld. Wel is er in de buurt van Assen
een opslagplaats 900 meter onder de grond, waar licht
radioactief afval in zout is opgeslagen. Nu is men niet zo
gelukkig met de keuze van toen.
WAAROM OPSLAAN IN ZOUTKOEPELS?
We zitten nu eenmaal met hoog radioactief afval van de
Ned. Kerncentrales en uit ziekenhuizen. Dat afval, wat in
sommige gevallen honderdduizenden jaren levensgevaarlijk
blijft, moet verantwoord worden opgeslagen. Zoutkoepels
zouden de oplossing kunnen zijn.
WAT KUNNEN DE GEVAREN ZIJN BIJ OPSLAG IN ZOUT?
Dat is niet precies bekend. Wel is bekend dat tijdens de
opslag de omgevingstemperatuur kan stijgen tot 100°C.
Hierdoor en door de straling kan onder invloed van natrium
en chloor het zout ontploffen, waardoor er temperaturen
worden bereikt van 2000 à 3000 graden C.
WAT IS HET NADEEL VAN ONDERGRONDSE OPSLAG?
Het is niet meer terugneembaar. Hierdoor wordt de
keuzemogelijkheid aan komende generaties ontnomen.
WdK
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BIB - ASD DOKKUM

Bedrijf
in
Beeld

Vandaag ben ik aangemeerd, bij Berend Krol.
Berend (1977) woont samen met Ytsje Sijens (1982) en hun 3 kinderen,
Danniel (2008), Milo (2013) en Noalynn (2015) op de Griene Wei.
Berend is in Dokkum geboren, Ytsje komt oorspronkelijk uit Foudgum.
Na de Mavo in Dokkum heeft hij een vervolgopleiding detailhandel aan
de Friese Poort gedaan. Berend kennen we natuurlijk van ASD in
Dokkum, maar voordat Berend hier ging werken heeft hij eerst bij de
toenmalige Kopak op Schiermonnikoog gewerkt.
Bij deze supermarkt was hij verantwoordelijk voor de bezorgdienst.
Kopak was gevestigd aan de Badweg.
Drie jaar later, op z’n 21 ste, ging hij aan
de slag als algemeen medewerker bij
ASD aan de Hendoweg in Dokkum. Na
verloop van tijd volgde een promotie tot
bedrijfsleider. Berend had echter een
andere ambitie, een eigen zaak. Dus liet
hij aan de eigenaar van ASD weten, dat
hij geïnteresseerd was om de
winkel/groothandel over te nemen.
5 jaar geleden kocht hij ASD Dokkum en
huurde het pand aan de Hendoweg voor
5 jaar.
In gedachten wou Berend echter op
termijn naar een andere locatie.
Vier jaar later kwam er een unieke kans,
hij kon het toenmalige Ideko pand van
Klaas Kooistra overnemen. In december
2015 was de overname een feit.
Alsof het allemaal niet hectisch genoeg
was, zijn Berend en Ytsje in april 2015 ook nog verhuisd van de
Nijbuorren, waar ze sinds 2005 woonden, naar de Grienewei.
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Natuurlijk moesten er diverse aanpassingen en verbouwingen worden
gedaan om het bedrijfspand geschikt te maken, echter de ijzel in januari
2016 veroorzaakte wat meer schade dan was voorzien.
Dit was ook het moment dat er besloten werd om alles nog rigoureuzer
aan te pakken.
Zo kwam er een geheel nieuw plafond, een nieuwe vloer en compleet
nieuwe verlichting in het pand.
Het streven om het pand energieneutraal te maken kwam zo een stuk
dichterbij, mede dankzij de zonnepanelen op het dak en ruim 100
ledlampen.
Er werd een compleet nieuwe inventaris gekocht om de winkel zo efficiënt
mogelijk in te richten, mede daardoor werden de artikelen in een
waanzinnig kort tijdsbestek verhuist van de Hendoweg naar het nieuwe
pand.
De voorbereidingen voor de definitieve verhuizing waren nauwkeurig
uitgewerkt.
In totaal moesten ruim 100.000 artikelen worden verhuisd.
Door alle artikelen en stellingen te nummeren konden de artikelen
meteen op de goede plek neergezet worden.
9 april 2016 was de zaak aan de Hendoweg nog gewoon tot 17.00 uur
open, na een hapje en drankje werd de verhuizing in gang gezet.

Met als resultaat dat de klanten op 12 april welkom konden worden
geheten in het nieuwe pand.
Duizend
vierkante
meter
boordevol
autoaccessoires
en
watersportartikelen, kortom eigenlijk is er geen nee te koop.
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Bovendien is er ook nog een bovenverdieping van 400 m2, die gebruikt
wordt als magazijnruimte.

Niet alleen de binnenzijde van het pand werd gemoderniseerd, ook de
buitenzijde onderging een ware metamorfose.
Zo is er een aanlegsteiger van 40 meter gecreëerd, zodat ook de
watersporters
op
hun
wenken
bedient
kunnen
worden.

Sinds 2014 is dit ook een belangrijke tak voor ASD, hoewel de
autoaccessoires verreweg de meeste verkopen genereren.
In totaal zijn er 8 medewerkers werkzaam.
24

Het bedrijf kent een platte organisatiestructuur, beslissingen worden altijd
in overleg met alle medewerkers genomen.
Berend is op maandag en dinsdag in de winkel, woensdags en
donderdags kan hij zich dan richten op de inkoop en
kantoorwerkzaamheden.
Ik merk dat het lastig voor hem is, maar toch probeert hij in het weekend
wat afstand te nemen.
De klanten komen van heinde en verre, maar vooral uit de omliggende
gemeenten.
Naast de garagist en de watersporter is er ook voor de particulier een
groot assortiment aan producten.
ASD maakt radioreclame op Joy Radio, Waterstad FM, Freeze FM, Radio
NL en sinds kort ook op RTV/NOF.
Berend en Ytsje zien de toekomst met alle vertrouwen tegemoet, omdat
alle verwachtingen ruimschoots gerealiseerd worden.
Natuurlijk volgt hier ook nog even een favorietenlijstje van Berend:
1. Favoriete TV programma
2. Favoriete vakantieland
3. Favoriete muziek
4. Favoriete auto
5. Favoriete drankje
6. Favoriete maaltijd
7. Favoriete sport
8. Favoriete radiozender
9. Favoriete radioprogramma
10. Droomauto

- Netflix-spionagethrillers
- Frankrijk
- Jaren ’90 dance hits
- Mercedes
- Radler
- Pasta
- Voetbal/Formule 1
- Joyradio
- Het foute uur - Qmusic
- Ferrari F430 ( en die komt er ook!)

Berend & Ytsje bedankt voor jullie gastvrijheid.
PJH
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Allereerst wensen wij iedereen een gezond, gezellig en vooral sportief
2017!
2016 was een leuk en mooi jaar! Zo hebben de kinderen gewerkt aan het
beweegdiploma. Hebben we een warme start gehad van het nieuwe
gymseizoen, met veel waterplezier. En kwamen de zwarte pieten langs.
Dit alles was natuurlijk 1 groot feest voor de kinderen.

In 2017 gaan de kinderen verder met de beweegdiploma’s. Dit zal een
aanvulling zijn op het beweegdiploma wat ze vorig jaar al hebben
ontvangen.
Elke les word er 1 basisvaardigheid ‘getoetst’, er word gekeken of het
kind deze goed kan uitvoeren en een krulletje heeft verdiend. De kinderen
krijgen elke les tijd om te oefenen, ook voor oefeningen die al eerder
afgevinkt zijn, maar die ze toch nog wel moeilijk vinden.
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Uiteraard zal er weer een gezellige middag worden georganiseerd
waarbij de kinderen hun beweegdiploma uitgereikt krijgen. Hierover
krijgen de kinderen, en u als ouders, t.z.t. nader bericht.
Gymtijden zijn als volgt:
Groep 1/2:
13.30 - 14.30 uur
Groep 3/4:
14.30 - 15.30 uur
Groep 5/6/7/8: 15.30 - 16.30 uur
Freerunning:
16.30 - 17.30 uur
Bodymove:
Voor de volwassen is er bodymove, iedere
donderdagavond van 19.45 tot 20.45 uur.
Dit is een leuke manier van bezig zijn met
beweging, spiertraining en dat alles op
muziek van deze tijd. Helaas, is de
opkomst niet zo groot als vorig jaar.
Daarom een oproep:
Iedereen is welkom voor een proefles of
neem vrijblijvend contact op met iemand
van het bestuur.
Check ook onze Facebookpagina, Sport Staalt Spieren Oosternijkerk
Hier staan foto’s en het laatste nieuws op.
Een sportieve groet namens,
het bestuur van gymnastiekvereniging S.S.S.
Janny Kuipers, voorzitster
Aukje Weidenaar, secretaresse
Aaltsje Meirink, penningmeester
Maaike Miedema, bestuurslid
Froukje Wiersma, bestuurslid

tel: 241938
tel: 720306
tel: 241419
tel: 571173
tel: 241866
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Ropta Boys
Hallo Dorpsgenoten!
Een gelukkig en sportief 2017 toegewenst aan alle lezers!
We beginnen het nieuws met enkele wisselingen in het bestuur. Jan Yme
Braaksma en Bram Weidenaar hebben het bestuur verlaten. Zij worden
hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet voor Ropta Boys. Natuurlijk
betekent dit ook dat er ruimte beschikbaar is voor vers bloed in de vorm
van Wiebe Dijkstra en Jenne Ljibbe Dijkstra. Een warm welkom aan deze
beide heren.
Dit betekent ook een andere invulling aan de taken binnen het bestuur.
Anja neemt de taak als wedstrijdsecretaris over van Bram. Voor de
functie van secretaris is Douwe Jaap bereid gevonden om het stokje over
te nemen.
Theunis Linthof (voorzitter)
Jantina Terpsta (penningmeester)
Anja Bandstra (wedstrijdsecretaris)
Douwe Jaap Meinsma (secretaris)
Bas Dijkstra
Gerard Peter Weidenaar
Wiebe Dijkstra
Jenne Ljibbe Dijkstra
Aardappelactie:
De jaarlijks terugkerend aardappelactie hebben we
ook afgelopen december weer gehouden. De opzet
was dit jaar iets anders; we zijn een avond langs de
deuren geweest waarbij we direct hebben geleverd.
Dit veranderde gelukkig niks aan het succes van de
voorgaande jaren. Iedereen weer hartelijk bedankt
voor de inzet!
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Nieuwe trainer
Afgelopen najaar gaf de huidige trainer Dick Groen aan zijn contract niet
te verlengen. We vinden dit natuurlijk erg jammer en wensen Dick veel
succes in verdere uitdagingen die op zijn pad komen. Maar de eerste
uitdaging is natuurlijk om in de tweede seizoenshelft nog een periode te
halen!
Dit betekent ook een zoektocht naar een nieuwe trainer. De technische
commissie heeft gezamenlijk met de spelersraad na enkele gesprekken
met verschillende kandidaten een zeer geschikte trainer gevonden.
Daarom verwelkomen we Wietse van der Veen in het seizoen 2017-2018
als nieuwe hoofdtrainer van Ropta Boys. Ook Wietse wensen we veel
sportief succes in de tweede seizoenshelft met zijn huidige club Opende!
Jaarvergadering.
Zoals ieder jaar vond eind november weer de jaarlijkse ledenvergadering
plaats. Een goede vergadering met bruikbare input vanuit de leden. Goed
om te zien hoe betrokken de leden zijn bij de club.
Contributieverhoging.
Een van de belangrijkste beslissingen die de leden maakten tijdens de
ledenvergadering was de contributieverhoging. We hebben
geconstateerd dat Ropta Boys qua contributie een van de goedkopere
clubs in de regio is. Dit is natuurlijk geen reden voor een
contributieverhoging maar met het oog op de toekomst vinden we het van
belang om reserves op te bouwen.
Het voorstel voor deze contributieverhoging werd door de aanwezige
leden goedgekeurd en zal dus per januari verhoogd worden. De
contributie ziet er nu als volgt uit:
- Jongens/meisjes onder 13:
€ 8,00
- Jongens/meisjes onder 14 t/m onder 19: €10,00
- Jongens/meisjes onder 20 en hoger:
€15,00
Gezinnen met meerdere leden (op hetzelfde adres) betalen voor het
3e en het daarop volgend lid 2,50 per maand minder.
Zijn er naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen dan zijn wij
te bereiken op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.
Bestuur Ropta Boys,
Telefoonnummer: 0519-589653/06-28911360
e-mailadres: Penningmeester@roptaboys.nl
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Crossloop/nieuwjaarsreceptie.
De eerste activiteit van Ropta Boys in 2017 was traditiegetrouw de
crossloop. De eerste zaterdag van 2017 viel op 7 januari en dit betekende
veel hersteltijd na een voor veel leden ongetwijfeld intensieve
oudjaarsnacht. In de vroege morgen werd er nog gediscussieerd of het
wel verstandig was om het door te laten gaan. We zijn gewoon gestart
en hebben geen problemen ondervonden van de gladheid.
Dit resulteerde in een prima opkomst van 41 senioren en 39 junioren.
Daarnaast was er nog een grote groep wandelaars die vol goede moed
het gure weer trotseerden.
De jongste leden van de club konden zich ’s ochtends mengen in de strijd.
De start van de verschillende teams vond plaats vanaf 10.30 ze vlogen
er allemaal vandoor. Iedereen kwam uitgeput en voldaan weer over de
eindstreep. Een compliment voor deze jeugdige leden die allemaal de
gladheid en het gure weer trotseerden!
De volgende groep die vertrok waren de wandelaars, vanaf 13.30 uur
vertrokken ze op een 12 km lange, soms erg gladde tocht. Nog een
compliment in het speciaal voor Gerard Torensma die de twaalf kilometer
op ‘scherjontjes’ voltooide.
De senioren en sponsoren mocht zich om 14.30 uur melden voor de start
van de crossloop. Dit jaar was er een lange (7,4km) en een korte
route(6,5km). Een mooi gemengd deelnemersveld werd door Klaas
Brouwer om 14.30 weggeschoten voor een route door Oosternijkerk,
Metslawier en Niawier. Na een rondje door het bos naast het sportveld
ontstond bij de basisschool al vroeg in de race een kopgroep met leden
van ‘het vlaggenschip’ en enkele renners van de buitencategorie.
In deze kopgroep de lopers Birhanu Rispens en Jimke Haaksma van
Ropta Boys 2 en Jacob Eelkema en Willem Wijma van de
buitencategorie. Het verschil met de rest was dus al snel gemaakt en
werd op de Ropsterwei naar Ropta alleen maar uitgebreid. Bij Ropta
aangekomen bleek ook al snel dat Willem en Jimke iets gemakkelijker
liepen dan Jacob en Birhanu gezien het kleine gaatje wat ze met deze
lopers hadden geslagen.
Met de kop in de wind richting Metslawier wisten de beide koplopers ook
dit gaatje iets uit te breiden. Aangekomen in Niawier werd wel duidelijk
dat er om de winst gestreden ging worden door Willem en Jimke.
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Deze heren blijven zo gemakkelijk en soepel lopen dat een comeback
voor Jacob en Birhanu een moeilijke taak leek maar met de wind in de
rug vanaf Niawier weet je het nooit.
Willem en Jimke wisten de achtervolgers echter redelijk gemakkelijk voor
te blijven en beseften bij het binnenkomen van Oosternijkerk dat ze het
samen moesten uitvechten. Jimke wilde het niet op een echte korte sprint
laten aankomen en plaatste nog een laatste tempoversnelling. Willem
kon volgen en dus werd het wel een echt sprintduel op de gladde
parkeerplaats.
De een buitenlangs om de auto’s heen, de ander binnendoor langs het
jeugdhonk. De een enkele meters extra de andere een slippertje op de
ingestampte sneeuw. Een ‘fotofinish’ zonder foto! Een beenlengte
verschil met als winnaar Willem Wijma!
Een zeer spannende finale van deze crossloop waarbij geen van beiden
een gat kon slaan en het dus aankwam op tactiek en sprintkwaliteiten.
Terwijl iedereen het nog heeft over de spectaculaire finish komen ook de
andere deelnemers stuk voor stuk over de streep na een lange
uitputtingsslag. Een klasse prestatie van alle deelnemers die allemaal de
finish op eigen kracht halen. De bezemwagen bleef gelukkig leeg!
Na de binnenkomst van de hekkensluiter dook iedereen snel onder de
douche of in de kantine voor een welverdiende versnapering. De
prijsuitreiking vindt plaats onder leiding van voorzitter Theunis Linthof die
daarna ook de organisatie nog bedankt. Klaas Brouwer, Gert van der
Meulen en Lolke Bergema hadden de organisatie weer perfect geregeld.
Ook is er een dankwoord voor de lekkere snert en broodjes worst
geregeld door Ronald en Andrew.
Daarna volgt direct de nieuwjaarsspeech van voorzitter Linthof. Een korte
terugblik op het afgelopen jaar met kampioenschappen voor de
jeugdteams, onrust over rubberkorrels, de mislukte privatisatie van de
velden, afscheid van bestuursleden en vreugde en verdriet. Een moment
stilte is er voor iedereen die ons als club ontvallen zijn in het afgelopen
jaar en in het speciaal als steun aan Mohmed die zijn broer en zeven
andere familieleden kwijtraakte net na de kerst. We mogen blij zijn dat
we hier in alle vrijheid kunnen leven en sporten zonder bang en angstig
te hoeven zijn.
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Daarnaast is er een dankwoord voor de inzet van iedereen die meehelpt
om Ropta Boys draaiende te houden; vrijwilligers, trainers, leden,
sponsoren. Samen zorgen we er voor dat deze mooie club blijft bloeien!
Ook een vooruitblik op 2017 hoort er natuurlijk bij, een jaar waarin we
hopen dat het tweede elftal haar koers vast kan houden en misschien wel
kampioen kan worden. Ook het jaar waarin we afscheid nemen van Dick
en we Wietse verwelkomen als hoofdtrainer. Een jaar waarin we hopen
dat iedereen weer met veel plezier naar sportpark de Fiver komt om te
doen waar we allemaal zoveel plezier aan beleven: samen bezig zijn met
voetbal!
Hierna werd de receptie nog tot in de late uurtjes voortgezet onder het
genot van lekkere drankjes en hapjes.
Uitslag Crossloop
Senioren:
1
Willem Wijma 30:29
2
Jimke Haaksma 30:30
3
Jacob Eelkema 31:42
4
Birhanu Rispens
5
Auke Meinsma
6
Rudi Torensma
7
Hendrik Willem v.d. Vorst
8
Tim v.d. Voort
9
Erik de Vries
10
Kees Kool
11
Jan Meindert Castelein
12
Titia Weidenaar
13
Geert Linthof
14
Nik v.d. Voort
15
Andries Visser
16
Arend Castelein
17
Jorrit Jaap Weidenaar
18
Jan Bekker
19
Roelof Weidenaar
20
Jan Ernst Meinsma
21
Willem Meinema
22
Gerard Peter Weidenaar
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BH
2
BH
2
BH
2
JO17-1 (B1)
1
1
1
1
BV korte route
1
1
2
BH
BH
1
BH
BH
1
3

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Renze Haaksma
Anco Dijkstra
Henk van Dekken
Theunis Bouius
Jelle Wagenaar
Johannes de Groot
Hidde Torensma
Wiebe Turkstra
Yorrick Elzinga
Johan Dijck
Marten Meinema
Henny Nuwolt
Aukje Weidenaar
Erwin Ytsma
Sietske Rispens
Femke Dijkstra
Cootje Hagenaar
Redmar de Hoop
Jack v.d. Vorst

BH
2
BH
3
BH
1
JO17-1 (B1)
45+
1
BH
BH
BV
BV
BH
BV
Da
BV
1
45+

Junioren:
1 Iwan Brouwer
2 Jelmer Allema
3 Sjouke Pieter Pauzinga

JO09-1 (F1)
JO09-1 (F1)
JO09-1 (F1)

1 Tieme van der Wagen
2 Lars Dijck
3 Tjitte Kuilboer
4 Stefan van Kammen
5 Mathijs van Kammen

JO09-2 (F2)
JO09-2 (F2)
JO09-2 (F2)
JO09-2 (F2)
JO09-2 (F2)

1 Bauke Jan Faber
2 Hilde Pauzinga
3 Marije Keegstra
4 Hidde van der Lei

JO09-3 (F3)
JO09-3 (F3)
JO09-3 (F3)
JO09-3 (F3)

1 Jelmar Wagenaar
2 Sybren Dorhout
3 Nick Dijck

JO11-1 (E1)
JO11-1 (E1)
JO11-1 (E1)

1 Hester Torensma
2 Richtje Bandstra

JO11-3 (E3)
JO11-3 (E3)
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1 Roan van der Meulen
2 Jan Bandstra
3 Jelmer Torensma
4 Jelmer Castelein
5 Minze Faber
6 Jesse Castelein
7 Sybrant Veenstra
8 Jacob Hendrik Heeringa
9 Johan Rispens

JO13-1 (D1)
JO13-1 (D1)
JO13-1 (D1)
JO13-1 (D1)
JO13-1 (D1)
JO13-1 (D1)
JO13-1 (D1)
JO13-1 (D1)
JO13-1 (D1)

1 Meine van der Meulen
2 Jan de Hoop
3 Stefan van der Heide

JO13-2 (D2)
JO13-2 (D2)
JO13-2 (D2)

1 Gerwin Haaksma
2 Rutger Torensma
3 Gosse Jan Visser
4 Jacob Ids Rispens

JO15-1 (C1)
JO15-1 (C1)
JO15-1 (C1)
JO15-1 (C1)

1 Esther Dijkstra
2 Marije Bouius
3 Nel Bakker
4 Pietrik Weidenaar

MO15-1 (MC)
MO15-1 (MC)
MO15-1 (MC)
MO15-1 (MC)

Nogmaals namens Ropta Boys een gelukkig en sportief 2017 gewenst!
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DE SOPSLEEF
Sinds enige tijd geef ik op vrijdag
kookdemonstraties bij de Albert Heijn in
Dokkum, inspiratie haal ik uit het Allerhande magazine.
Speciaal voor de lezers van de “Doarpsskille” heb ik uit meer dan
100 recepten een keuze gemaakt van de lekkerste, gezondste,
snelste en leukste gerechten.
Dit is mijn januari gerecht, voor een gezond en calorie-arm begin
van het nieuwe jaar!
Stevige linzensoep (vegetarisch)
 1 struik bleekselderij
 2 el olijfolie
 2 tenen knoflook
 800 g gepelde tomaten
 750 ml kraanwater
 3 groentebouillontabletten
 400 g linzen
 150 g schelpjespasta
 80 g geraspte jong
belegen kaas
1. Snijd de bleekselderij in boogjes. Verhit de olie in een soeppan, pers
de knoflook erboven en fruit 1 min. Doe de bleekselderij erbij en bak
2 min. mee. Voeg de tomaten toe en duw met een spatel in stukjes.
Voeg het water en de bouillontabletten toe en breng aan de kook.
Laat de linzen uitlekken.
2. Voeg de pasta toe en kook de soep met de deksel op de pan 8 min.
op middelhoog vuur. Voeg de linzen toe en verwarm nog 1 min.
Breng op smaak met (versgemalen) peper en eventueel zout. Schep
in de kommen en bestrooi met de kaas.
3. Wil je toch vlees in de soep? Gebruik dan uitgebakken spekreepjes
als topping.
Smakelijke groet,
Erna Brouwer
Kookstudio@Home
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PUZEL
Set de sifers op it júste plak!
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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’--------- 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.----------------------------- Aukje Weidenaar--------------720306
Iisferiening----------------------- H. Zijlstra------------------------241313
Jeugdhonk ’t Terpke----------- Suhas Dijkstra----------06-37375477
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
Februari
3
Dorpsklaverjassen Oosternijkerk
4
Oud papier naar container aan de Lyts Ein
10
Schaatsen met de IJsvereniging
10
Dorpsklaverjassen Nes
17
Filmmiddag met Oars Aktyf
18
Oud papier naar container aan de Lyts Ein
18
Begin voorjaarsvakantie
20
Jaarvergadering De Laatste Eer
Maart
1
7
3
4
11
18
18
25
29

Inleveren kopij Doarpsskille
Redaktievergadering Doarpsskille
Dorpsklaverjassen Oosternijkerk
Oud papier naar container aan de Lyts Ein
NL Doet, opknappen berm en steiger dorpsvaart
Oud papier naar container aan de Lyts Ein
Gesloten Oosternijkerk Darttoernooi
Doarpsskille 180 verschijnt
Jaarlijkse ledenvergadering Doarpsbelang

April
1
7
12
15
27

Oud papier naar container aan de Lyts Ein
Dorpsklaverjassen Oosternijkerk
Paaseieren jureren
Oud papier naar container aan de Lyts Ein
Koningsdagactiviteiten met o.a. autopuzzeltocht

38

