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- Reünie Foeke Sjoerds Skoalle
- Bedrijf in Beeld: Fokke Meinsma
- Sinterklaas
- Oars Aktyf
- het laatste recept van Erna Brouwer, wie
volgt haar op?
Fan de redaksje
Geachte lezer,
Voor u ligt de laatste skille van 2017.
Bijna is er weer een jaar verstreken.
Het jaar waarin Sinterklaas naar Dokkum
kwam, hetgeen tot verhitte discussies
heeft geleid.
Het ligt nog allemaal vers in het geheugen.
Toch kregen de Pieten in Oosternijkerk
aanzienlijk meer voor de kiezen, want de
brandweer moest er uiteindelijk aan te pas
komen om hen uit hun benarde positie te
bevrijden.-->
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Op naar 2018, voor Friesland het jaar van de Europese culturele
hoofdstad. Dongeradeel participeert actief in dit grootse gebeuren.
Maar ook in Oosternijkerk is er in 2018 een zeer heuglijk feit, de Foeke
Sjoerdsskoalle viert zijn 150 jarig jubileum!
De reüniecommissie draait inmiddels op volle kracht om dit luisterrijk te
vieren.
U zult in deze skille alvast de nodige informatie kunnen lezen, maar
bovenal is het belangrijk om de facebookpagina van de
reüniecommissie regelmatig te bezoeken.
Natuurlijk biedt deze skille weer volop leesplezier, want hij staat vol met
nieuwtjes en wetenswaardigheden.
PJH
P.S. vanaf 2018 verschijnt de Skille 4x per jaar, wel zal er een extra editie
uitkomen ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van het Christelijk
Basisonderwijs in Oosternijkerk.
Daarvoor hebben wij uw verhalen nodig, dus klim in de pen!!!
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Dû mny's tinzen
Vol verwachting klopt ons hart…
Met het lezen van deze bijdrage aan De Doarpsskille heeft de goede Sint
ons land weer verlaten. Weken, ja maanden geleden werd deze
goedheiligman al verwacht. In september lagen de pepernoten reeds in
de schappen en kon je je naam in chocolade spellen . Hoe lang kun je de
verwachting rekken?
En toen kwam hij in Dokkum. Velen trotseerden regen, kou en wind om
de Bisschop van Myra binnen te halen. De binnenstad kleurde blauw van
vlaggen. Kinderen keken vol verwachting uit naar de komst van de
stoomboot. Het feest kon (eindelijk) beginnen. Schoenen mochten
worden gezet. Gespannen liep je de volgende ochtend de kamer binnen.
Wat zou erin zitten? Vol verwachting klopt ons hart.
5 december. Het is dé dag! In menig huiskamer stond een zak vol kado’s.
Zou ik krijgen wat ik gevraagd heb? Je worstelde je door te lange
gedichten en ingewikkelde surprises heen. Eindelijk het papier eraf en…
bingo. Inderdaad dat wilde ik hebben! Of juist niet, natuurlijk.
Ja, Sinterklaas is een feest vol van verwachting. Maar dat is dus voorbij.
Toch is de tijd van verwachting niet helemaal voorbij. Op dit moment
leven we ook in verwachting. Weliswaar heel anders dan bij Sinterklaas,
maar toch. We leven in de adventstijd. Dat is een tijd die uitloopt op
Eerste Kerstdag. En dat is de dag waarop we de geboorte van Jezus
Christus vieren.
Vol verwachting klopt ons hart. Niet om wie de koek krijgt en wie de gard.
Wel omdat God zich aan dat kind verbonden heeft. In Jezus mag je God
herkennen. God in kwetsbaarheid en hulpeloosheid. Vol verwachting
klopt ons hart: wat zal hiervan terecht komen?
Dat is bij alle verwachting toch een groot verschil. Op 5 december eindigt
het verhaal van Sinterklaas. Op 25 december begint het verhaal van
Jezus. Echt, je mist veel wanneer je denkt dat het op 26 december voorbij
is.
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Zendingscommissie
Het is alweer een tijdje geleden, maar op zondag 15 oktober mochten wij
onze jaarlijkse zendingsdienst vieren. Voor deze dienst was een speciaal
combo vanuit 3 verschillende verenigingen gevormd die de dienst
muzikaal begeleidde. Hier mochten we positieve reacties op ontvangen,
en is dan ook zeker voor herhaling vatbaar.
Dit jaar hadden we “Stichting Gave” uitgenodigd om iets te vertellen over
het werk wat zij zoal verrichten. Geert Wiersma, die voor de stichting
werkt
heeft
hier
een
mooie
presentatie
over
gegeven.
In de dagen die volgden kwamen we bij u aan de deur met de verkoop
van uien en dagboekjes. We hadden dit jaar heerlijk weer en een paar
handen extra. De actie liep mede hierdoor erg voorspoedig, met als
eindresultaat dat we een prachtig bedrag van € 1.000,-- aan de “Stichting
Gave” mochten overhandigen.
We willen dan ook iedereen die aan deze dienst en actie heeft
meegewerkt hiervoor heel hartelijk bedanken!
De Zendingscommissie

Verhuur “Het Lokaal”
Voor inlichtingen over de verhuur van Het Lokaal:
Foeke Sjoerdsstrjitte 2 kunt u contact opnemen met:
Klaas en Tatjana Jensma
De Terp 2
Tel.nr. 242204 of 06-37457434.
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De earste moannen fan it nije seizoen binne alwer foarby. Nei wiken fan
repetearjen kinne we jo einlings fertelle wat der op it programma stiet.
Miskien hienen jo it al op facebook foarby kommen sjoen: op

snein 17 desimber om 16.30 oere
hâlde wy ús krystkonsert yn De Bining yn Easternytsjerk. Miskien ha jo
de krystkommisje al mei de kamera troch it doarp rinnen sjoen om fan
alles te fersameljen. In soad minsken ferliene dit jier harren meiwurking
oan it konsert. It tema fan ús krystkonsert is dit jier:
‘All you need is love and a little bit of UDI’
It sil dit jier dus gean oer leafde en dat yn kombinaasje mei (kryst)musyk.
Wolle jo no witte wat it tema precies ynhâld en betsjuttet? Kom dan 17
desimber om 16.30 nei ús krystkonsert. In echte oanriider. It belooft in
leafdefol, smûk en gesellich konsert te wurden.
Nei dit konsert rinne wy alwer richting de oaljekoeken aksje. Dit jier is it
krekt oars as oare jierren. Oare jierren besoargen wy jo altiid de
oaljekoeken op 31 desimber. Dit jier falt it op in snein. Dêrom ha wy
besletten om dit jier de oaljekoeken te besoargjen op sneon 30 desimber.
Wy hoopje op jo begrip! Yn 2018 is Ljouwert de kulturele haadstêd. Hjir
sille wy ek ús meiwurking oan ferliene. Op sneon 17 februaris hâlde wy
in gruts federaasjefestival. Hjir sille in dikke 10 bands út de omjouwing
oan meidwaan. Dit sil fanôf in oer as 12 plakfine yn it MFA yn Holwert.
De dei sil ôfsletten wurde mei in optreden fan BrokenBrass. Foar mear
ynformaasje hjiroer, hâld ús facebook yn de gaten.
Fanôf dit plak wolle wy jo alfêst in moaie Kryst tawinskje en in hiel sûn en
musikaal 2018! Wy hoopje jo allegear te sjen op ús krystkonsert op 17
desimber!
Rinskje
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Wijkagent
Als bestuur van het dorpsbelang hebben we een aantal weken geleden
kennis gemaakt met onze nieuwe wijkagent, Harry van der Laan. Hij heeft
ons uitlegd dat hij voormalig oostdongeradeel als wijk heeft en hij heeft
ons geïnformeerd over de inhoud van zijn functie. Het verschil tussen de
normale uniformdienst en wijkagent is, dat de wijkagent meer tijd ergens
aan kan besteden en zaken in de gaten kan houden ipv enkel een
melding af te werken. Van der Laan wil graag jaarlijks contact met ons
als dorpsbelang onderhouden. Wij weten wat er in het dorp speelt, waar
problemen zijn en kunnen de wijkagent hierover informeren, zodat hij
vinger aan de pols kan houden. Van der Laan vraagt de burgers ook mee
op te letten op verdachte situaties om zo tijdig hierop in te spelen voordat
situaties kunnen escaleren.
De wijkagent Van der Laan is als volgt bereikbaar:

•
•

Via het algemene landelijk nummer van de politie: 0900 8844
Via e-mail: harry.van.der.laan@politie.nl

Paden in het bos
In maart van dit jaar zijn we met een groep vrijwilligers aan de slag
gegaan langs de vaart en in het “reedridersbosk”. De verharde paden zijn
daarbij vrij gemaakt en er zijn enkele bosjes en bomen gesnoeid. In het
bos zijn ook nog een aantal “niet verharde “ paden. Deze willen we
voorzien van gebroken asfalt. De gemeente heeft dit asfalt in november
aan ons ter beschikking gesteld, maar door de vele regen is het nu te nat
om dit aan te brengen. Daarom zullen we dit begin volgend jaar
oppakken.
Project Brug over de vaart
Over dit project, de wens om de duiker in de vaart te vervangen door een
brug met een stuwmogelijkheid, hebben wij u al verschillende keren
geïnformeerd. We zijn op dit moment zover dat de aanvraag voor het
laatste openstaande bedrag op onze begroting is ingediend bij gemeente
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Dongeradeel. Het plan ligt ter beoordeling bij afdeling beheer en we
hopen hier voor het einde van het jaar uitsluitsel over te krijgen.
Nieuwe Basisschool
Medio 2016 werden wij als bestuur vanaf diverse kanten gevraagd naar
de geruchten over een nieuwe school.
Wij zijn vervolgens in gesprek gegaan met Michelle van der Sluis, de
directeur van de Foeke Sjoerdsskoalle. Ook hebben we bijeenkomsten
mbt de nieuwe school bijgewoond en hebben een overleg gehad met de
wethouder en de betreffende ambtenaar, die bij deze plannen betrokken
zijn.
Tot op dit moment is het volgende te vermelden: Er komt een nieuwe
school in Oosternijkerk voor de kinderen van Oosternijkerk en Niawier.
De locatie voor de nieuwe school is nog niet bekend. Wel is ons duidelijk
geworden dat de kwaliteit van het onderwijs voor onze dorpen voor alle
leerkrachten en medewerkers van Arlanta erg belangrijk is. Ze zijn ook al
bezig zich hierop te oriënteren.
Tegenwoordig hebben de nieuw te bouwen schoolgebouwen veelal
meerdere functies. Te denken valt aan BSO, TSO, Peuteropvang,
ruimten voor sport, muzieklessen of een bibliotheek bijvoorbeeld. Je
hoort tegenwoordig dan ook vaak over brede scholen of IKC’s, integrale
kind centra. Kortgeleden is er een bijeenkomst geweest, waarbij
mogelijke participanten van de nieuwe school waren uitgenodigd. Hier
waren uit het verenigingsleven van Oosternijkerk weinig partijen
vertegenwoordigd. Wij als bestuur van het dorpsbelang vinden het echter
wel belangrijk om mee te denken en om eventuele ideeën van ons dorp
door te geven aan de gemeente. De gemeente moet namelijk het nieuwe
schoolgebouw begroten en betalen. Daarom organiseren wij binnenkort
nog een soort brainstorm avond voor alle betrokken partijen uit ons dorp.
We willen deze avond ideeën, mogelijke koppelkansen en bedreigingen
in kaart gaan brengen. Wij nodigen de betrokken partijen hiervoor in het
begin van het nieuwe jaar uit.
Namens Vereniging voor dorpsbelangen
Dieta Holwerda
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Nieuwbouw in Oosternijkerk
Het uitbreidingsplan “Lou
Sânen” is een aantrekkelijke woonlocatie aan de
zuidzijde van Oosternijkerk
waar in totaal 12 percelen
bouwterreinen zijn gerealiseerd. De 1e fase is enkele
jaren geleden gerealiseerd.
Nu wordt de 2e fase
uitgegeven.
Momenteel wordt er volop
gebouwd
op
het
uitbreidingsplan. Door het terugkerende vertrouwen in de
woningmarkt en de lage hypotheekrente lijkt het tij te zijn gekeerd
in de woningbouw. Iets minder dan de helft van de Nederlanders
vindt het momenteel een gunstig moment om een huis te kopen.
Er is in ons levendige dorp, ruimte voor zowel vrijstaande als twee onder
één kap woningen, en dus ook voor specifieke woonwensen.
Informatie
Informatie over dit plan kan worden aangevraagd bij de gemeente
Dongeradeel door middel van het sturen naar een e-mailbericht naar
j.hofman@dongeradeel.nl of telefonisch bij Josephina Hofman
telefoonnummer (0519) 298 749 of Aafke Barkhof-Talma
telefoonnummer (0519) 574 442. Ook voor informatie over de
beschikbaarheid van de kavels kunt u bij hen terecht. Maar u kunt
natuurlijk ook informatie opvragen bij het dorpsbelang van Oosternijkerk.
Dorpsbelang@oosternijkerk.com
Of kijk op:
www.dongeradeel.nl/wonen-verkeer-veiligheid/oosternijkerk_3379/
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Jeugdhonk
Jeugdhonk ’t Terpke
Nu het einde van het jaar weer in zicht komt en de bekende feestdagen
weer voor de deur staan, willen wij via dit verslag terugblikken op wat er
het afgelopen jaar allemaal in en om het jeugdhonk heeft
plaatsgevonden. Wij hebben in ieder geval niet stilgezeten.
Teatspartij
Op zaterdag 29 juli organiseerde het jeugdhonk samen met de
kaatsvereniging de ‘Jeugdhonk Oosternijkerk Teatspartij’. Met 10
parturen op de lijst kon er mooi in twee poules worden gespeeld. Het
weer hadden we deze keer gelukkig mee, dat was bij het straatkaatsen
vorig jaar wel anders, al stond de wind voor sommigen iets te hard. Er
werd fanatiek gestreden en uiteindelijk gingen de kransen mee met Durk
Slager, Hidde Torensma en Marten Heeringa. De middag werd
afgesloten in het jeugdhonk onder het genot van een hapje en een
drankje. Wij kijken terug naar een geslaagde dag en wat ons betreft is
deze teatspartij dan ook voor herhaling vatbaar!
Onderhoud
Ook hebben wij deze zomer weer
gepakt om de buitenkant van het
jeugdhonk onder handen te
nemen. Allereerst hebben wij alle
tegels schoongemaakt en het
onkruid aan de voorzijde van het
jeugdhonk verwijderd, waarna
we de zijkant opnieuw hebben
bestraat. Dit zodat wij hier
zomers mooi kunnen zitten. Met
vele handen zijn wij twee
zaterdagen bezig geweest en het
resultaat mag er dan ook zijn. De
zaterdag werd afgesloten met
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een BBQ voor iedereen die mee heeft geholpen. Natuurlijk mochten wij
deze dagen ook wat gereedschap en materieel lenen van enkele
dorpsgenoten. Hierbij willen wij dan ook iedereen bedanken die op welke
manier dan ook een steentje heeft bijgedragen!
Tevens zijn het afgelopen jaar de kozijnen aan de voor- en achterzijde
van het jeugdhonk voorzien van kunstof. Voor het komende jaar willen
wij de zijkant ook nog voorzien van kunstof kozijnen en daarnaast willen
wij ons terrasje wat knusser maken. We hebben nog wel wat te doen dus.
Muntautomaat
Vanaf deze zomer zijn wij ook gaan werken met consumptiemunten. Wij
hebben hiervoor een muntautomaat aangeschaft, zodat er geen contact
geld meer in het jeugdhonk ligt.
Tot slot!
Zoals we al zeiden, gaan we weer richting het einde van het jaar en dus
ook richting Oud en Nieuw. Uiteraard is het jeugdhonk weer open op
Oudjaarsdag en met 2 Xbox-en en verschillende bordspellen is er, naast
vuurwerk afsteken, dus genoeg te doen de hele dag.
Ook dit jaar verzorgen wij als jeugd weer het dorpsvuurwerk. In de week
van 15 t/m 23 december komen wij bij de deuren langs om een vrijwillige
bijdrage te vragen. Op 1 januari zal rond 00:45 uur het vuurwerk worden
afgestoken. Daarna zijn natuurlijk alle dorpsgenoten welkom om samen
met ons het nieuwe jaar feestelijk in te luiden.
Wil je niets missen en op de hoogte worden gehouden van alle berichten
volg ons dan op Facebook: @jeugdhonkoosternijkerk
Het bestuur,
Eddy Rolf,
Anne Wieb Dijkstra,
Hillebrand Tanja,
Thom van der Mossel
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In ynstjoerd stik
Merkwaardige wetenswaardigheden
Er is een methode om hagelschade in fruit te bestrijden. Ongeveer 9 jaar
is men er mee aan het experimenteren geweest. Het zijn anti hagel
kanonnen (hogedruk-kanonnen). Er is een investering van 40000 tot
50000 Euro per kanon mee gemoeid.
En met succes kan men er hagel mee bestrijden, door de schokgolfgenerator ongeveer een uur voordat de bui losbarst, in werking te
brengen. (door weersvoorspelling aangegeven.) Door de druk
vermengen koude en warme lucht zich met elkaar. De hagel valt dan als
pap en soms als sneeuw naar beneden.
In Zeeuws-Vlaanderen gebeurd dit een keer of zes per jaar in de fruit
sector. De knallen hebben 100 decibel. De vogels reageren er niet of
nauwelijks op. Als huisvrouwen de knallen horen ,dan zeggen zij:” de was
moet binnen”. Milieumensen reageren er wel op. Toch is het toestel door
de Raad van State goedgekeurd. Het toestel is niet wetenschappelijk
onderzocht, maar het is PROEFONDERVINDELIJK bewezen. Het
voordeel in een hageljaar is 300 000 Euro per 50 ha.
(Elke 3 of 4 jaar) Natuurlijk gaat men nu de goedkeuring er is, de techniek
verfijnen, en waar mogelijk voor andere natuurrampen inzetten zoals in
de glastuinbouw en in het voorjaar bij bollenvelden.
Gjerryt Elzinga.
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De Iisferiening

Vrijdag 9 februari a.s. zijn we weer van plan om een avondje te gaan
schaatsen. (onder voorbehoud) We gaan naar de schaatshal in
Leeuwarden. Noteer deze datum dus alvast in uw agenda. De vertrektijd
wordt t.z.t. nog bekend gemaakt.
Theun Dijkstra (voorzitter)
Willem Postmus (penningmeester)
Hillie Zijlstra (secretaresse)
Grietje Dijkstra
Johan Dijkstra
Bas Dijkstra
Cor Dijkstra
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En daar zijn de donkere dagen alweer. Ook komen er weer heel veel
gezellige dagen in de aankomende tijd. Sinterklaas is alweer in het land
geweest, en nog even en dan komt ook de Kerstman alweer om de hoek
kijken.
Hieronder vinden jullie de jaaragenda, deze activiteiten kunnen jullie
alvast op de kalander zetten want deze staan vast!
Afgelopen activiteiten
Het sjoelen was een groot succes. Een leuke opkomst van jong en oud.
Door Baudy zal er een stukje in de skille geschreven worden hierover.
Ook is het herfstfeest alweer geweest. Met een leuke opkomst, zang en
dans hebben wij dit als een geslaagde avond ervaren. Er kunnen
natuurlijk altijd meer mensen bij, dus wees niet bang om over die
drempel heen te stappen. Het dorpshuis is voor een ieder van ons!
Komende activiteiten 2017
* Sportman/vrouw o.v. (schooljeugd) (kerstvakantie)
* Maatjassen
(29 december 2017)
Jaaragenda activiteiten
* Dorpsklaverjassen
* Hymphamp (cabaret & toneel)
* Dorpsklaverjassen
* Eten oars aktyf
* Vrijwilligersavond
* Dorpsklaverjassen
* Dorpsdiner
* Lentematinee
* Dorpsklaverjassen
* 11 dorpshuizenfietstocht
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(5 januari 2018)
(15 januari 2018)
(2 februari 2018)
(16 februari 2018)
(23 februari 2018)
(2 maart 2018)
(9 maart 2018)
(24 maart 2018)
(6 april 2018)
(2 juni 2018)

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)
Grietsje Linthof
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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Sjoelen
Op vrijdag 27 oktober hebben we in de Terp gesjoeld om het
kampioenschap van Oosternijkerk.
Er waren in totaal 21 deelnemers, 6 bij de jeugd en 15 bij de ouderen.
Wij hebben de deelnemers over vijf sjoelbakken verdeeld en
individueel de punten per sjoelbeurt opgeschreven.
In de finale bij de jeugd moesten Ingrid Dijkstra en Suzanne Torensma
tegen elkaar sjoelen en bij de ouderen moest Rutger Torensma het
opnemen tegen Thomas Schroor om de eerste prijs en Eline Dijkstra
moest tegen vader Wieger Dijkstra sjoelen om de derde prijs of niets.
Suzanne heeft het net gewonnen met 46 punten, Ingrid werd een goede
tweede met 45 punten.
Thomas won met 69 punten van Rutger die tweede werd met 47 punten
en de derde prijs was voor Eline met 67 punten. Wieger behaalde 60
punten.
Van links naar rechts: Suzanne, Ingrid, Eline, Thomas en Rutger
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Ouderen
Nr. Naam
10 Thomas
8 Rutger
12 Wieger
13 Eline
14 Theunis
7 Annemarie
1 Enno
6 Joke
5 Richtsje
15 Paulien
9 Jelmer
3 Jacob
4 Jacob Hendrik
11 Margreet
2 Pieter Siebe

Ronde 1
1 2 3
73 84 76
67 54 60
64 72 60
71 66 67
63 49 34
63 49 46
45 64 64
47 48 64
56 69 64
41 67 48
84 66 60
39 53 51
30 50 64
47 48 46
49 43 68

Jeugd
Nr. Naam
5 Ingrid
1 Suzanne Torensma
6 Hester
3 Lisanne
4 Rene
2 Patrick

Ronde 2
1 2 3
60 82 50
46 80 80
48 88 65
65 52 52
64 56 83
65 66 55
53 34 59
47 67 64
48 59 55
62 60 66
44 51 30
60 64 54
54 37 60
64 66 49
36 49 37

Ronde 1
1 2 3
54 67 63
53 33 70
60 31 29
66 44 33
50 46 54
35 64 31

Ronde 3
1 2 3 Totaal
77 63
565
71 66
524
66 47
510
69 47
489
71 66
486
64 66
474
83 66
468
66 63
466
56 54
461
50 54
448
44 64
443
64 49
434
55 68
418
66 26
412
37 37
356

Ronde 2
1 2 3
69 66 38
58 66 41
48 47 46
50 36 34
30 49 49
47 29 44

Ronde 3
1 2 3 Totaal
54 64
475
34 64
419
68 84
413
66 48
377
63 35
376
52 46
348
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2017 loopt alweer bijna op z’n einde. Dit jaar waren er heel veel zwarte
pietjes die zoveel en mooie kunstjes konden doen, dat ze allemaal hun
pieten diploma hebben gehaald.
Ook zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de speciale
uitvoering in 2018, in de volgende doarpsskille hierover meer.
Gymtijden voor 2017/2018:
Groep 1 + 2:
13.30-14.30
Groep 3:
14.30-15.30
Groep 4+5+6:
15.30-16.30
Freerunning (gr. 7+8):
16.30-17.30
Bodymove is op donderdagavond van 19.15 tot 20.15 uur
(AANVANGSTIJD IS VERANDERD) in de periode september tot mei.
Locatie: Dorpshuis ‘de Terp’. Docent is Ykje de Vries, uit Dokkum.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. De kosten zijn gering: €8,50 per
maand.
Deze keer willen wij u ook iets meer vertellen over het jeugdsportfonds.
“ALLE KINDEREN MOETEN KUNNEN SPORTEN”
Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit
gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een
sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de
contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen.
In 2016 heeft het Jeugdsportfonds 49.466 kinderen een sportkans
geboden. Er zijn 19 stedelijke en 12 provinciale jeugdsportfondsen in
Nederland. Het Jeugdsportfonds werkt samen met 220 gemeenten.
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De overheid is een zeer belangrijke partner voor het Jeugdsportfonds.
Zowel de landelijke, provinciale als lokale overheden zorgen voor een
fundament van het Jeugdsportfonds.
Voor meer informatie kunt u altijd op de site van het Jeugdsportfonds
kijken, www.jeugdsportfonds.nl
In de kerstvakantie van 23 dec 2017 t/m 7 jan 2018 is er geen gym! Wij
hopen jullie allemaal weer te zien op woensdag 10 januari.
Wij wensen iedereen alvast prettige kerstdagen, een goed uiteinde en
een goed begin van 2018!
Een sportieve groet namens,
het bestuur van gymnastiekvereniging S.S.S.
Janny Kuipers, voorzitter
Aukje Weidenaar, secretaresse
Aaltsje Meirink, penningmeester
Jolanda Hoogterp, bestuurslid
Froukje Wiersma, bestuurslid

tel: 241938
tel:720306
tel: 241419
tel: 06-51547376
tel: 241866

Bartenswei 6
9138 CA NIAWIER
Tel: 0519-241748

Bereikbaar voor afspraak en bestellingen:
j.holwerda10@kpnplanet.nl
Telefonisch bereikbaar:
maandag tot vrijdag van 19.00-20.00 uur.
iedere 1e en 3e zaterdag v/d maand open.
ma- wo – do- za op afspraak
Verkoopadres:
- Essentiele Oliën
- Aloë Vera producten
- Zechsal Magnesium
- Kartalin zalf
- Rineke Dijkinga Producten
- Balans Therapie
- Workshops:
do. 18/01 en do. 15/02 workshop aromatherapie
aanvang 19.30 – 21.30 uur € 10,-- p.p.
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25 jier lyn yn
de Doarpsskille
VERVOLG-REGIOVERVOER IN DE GEMEENTE DONGERADEEL.
In overleg met de in N.O.Friesland opererende Verenigingen
van Dorpsbelang, de Stichting Welzijn Ouderen Dongeradeel
en de gemeente Dongeradeel is in 1991 een eerste aanzet
gegeven voor de opzet van een geheel nieuwe
vervoersvoorziening t.w. het “Van huis tot huis-vervoer”!!
Deze vervoersvoorziening – de Dongeradeel Expres – is in
het bijzonder in het leven geroepen voor die groepen in
onze samenleving die in belangrijke mate afhankelijk zijn
van deze vorm van vervoer.
Voorts wordt, middels de Dongeradeel Expres, nadrukkelijk
afgestemd op de toch al beperkte
verplaatsingsmogelijkheden in deze regio. Vanaf de start
van het experiment – in november 1991 – is het Vervoerplan
in het bijzonder gericht geweest op het activeren van een
bezoek van enkele uren aan familie, vrienden en/of
bekenden dewelke in één van de ziekenhuizen in Leeuwarden
verblijven.... Vervolgens zijn óók de in de route naar
Leeuwarden gelegen dorpen bij het experiment betrokken en
wel zodanig dat in- en/of uitstappen tijdens de rit tot de
mogelijkheden ging behoren....
Dit betekent b.v. dat – vanuit Hantum – een bezoek kan
worden gebracht aan het Verzorgingstehuis in Ferwerd of
Stiens....
Uiteraard worden de in rekening te brengen tarieven op
deze situatie afgestemd.
Alhoewel het experiment zich – tot op heden – heeft
beperkt tot het (voormalige) West-Dongeradeel, ligt het in
de bedoeling de route – vooruitlopend op het komende
winterseizoen – aanzienlijk uit te breiden.
Met ingang van zondag 1 november zal namelijk de
g e h e l e gemeente Dongeradeel bij het experiment worden
betrokken!!!
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Het voorgaande brengt uiteraard met zich mede dat –
afhankelijk van de vraag – meerdere taxi-bedrijven bij de
Dongeradeel Expres zullen worden ingeschakeld.
DE UITWERKING....
De inwoners van de gemeente Dongeradeel worden – vanaf
zondag 1 november a.s. – in de gelegenheid gesteld om
iedere zondag een bezoek te brengen aan één van de
ziekenhuizen in Leeuwarden....
Dit bezoek mag uiteraard ook betrekking hebben op een
uitstapje naar de in de route woonachtige familie-leden of
vrienden! Men wordt dan – na telefonische aanmelding – op
zondagmiddag per taxi van huis gehaald voor een bezoek van
c.a. twee uren!! Vervolgens wordt men – om ± 18.30 uur –
weer opgehaald en naar de eigen woning vervoerd!
DE KOSTEN VAN HET VERVOER....
De kosten van deze bijzondere vervoersvoorziening komen
voor de gebruiker – in grote lijnen – overeen met de
tarieven van het openbaar vervoer! Voor het “van huis tot
huis-vervoer” wordt namelijk een bedrag in rekening
gebracht van ƒ 15,-- per persoon voor een retourrit!!
Voor verdere informatie over de Dongeradeel Expres kunt u
zich wenden tot de – in dit stadium – bij het project
betrokken vervoerders t.w.:
Taxi Dijkstra Holwerd
tel. 05197-1260
Ternaard tel. 05198-1445
Taxi Visser
Ee
tel. 05194-210
DE AANMELDING VOOR DE DONGERADEEL EXPRES....
Met betrekking tot de aanmelding voor de Dongeradeel
Expres kunt u iedere zaterdag tussen 16.00 en 18.00 uur
met ons bellen.
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Bedrijf in beeld
Voor de Bedrijf In Beeld rubriek ben ik deze keer neergestreken bij de
familie Meinsma.
Fokke Meinsma (46) en Regina (41) wonen, sinds 1998, met Femke (8)
en Rixte (6) op de Langgrousterwei nr. 44.
Fokke Meinsma runt, samen met Regina, op de Doorbraak 1 te Dokkum
Bouwkundig Ontwerpbureau Meinsma.
Regina verzorgt alle boekhoudkundige werkzaamheden en is daarmee
de drijvende administratieve kracht.
Fokke heeft nadat hij de HAVO te Dokkum had doorlopen ( 1984 – 1990
) zijn studie gecontinueerd aan de HTS (1990 – 1994 ).
Daarna is hij bij Architectenbureau Akkermans (Dokkum) in dienst
getreden.
Dit architectenbureau was destijds gevestigd aan de Stationsweg, op een
later moment vond er een verhuizing plaats naar het Hellingpad.
Uiteindelijk vond er nog een verhuizing plaats naar de Aalsumerpoort,
precies op de hoek, het pand voor Randstad uitzendbureau.
Er waren toen naast de heer Akkermans, inclusief Fokke, 3 tekenaars
werkzaam.
Na deze verhuizing kwamen de crisisjaren voor de bouw, we weten
allemaal wat dit teweeg gebracht heeft.
Ook Akkermans kreeg flink te duchten met de nodige tegenslagen.
Toen Akkermans in 2012 besloot om van zijn welverdiende pensioen te
gaan genieten, vroeg hij Fokke of hij het bedrijf wilde overnemen.
Echter het gebouw aan de Aalsumerpoort was veel te groot voor het
aantal medewerkers.
Eind 2012 was het daadwerkelijk een feit, op 2 januari 2013 verhuisde
Fokke Meinsma met zijn ontwerpbureau naar de Doorbraak.
Er was toen nog 1 tekenaar in dienst, deze bleef in dienst tot oktober
2013.
Ook toen speelde de crisis in de bouw nog behoorlijk parten.
Fokke heeft nu alles in eigen beheer.
Dat
wil
zeggen:
ontwerpen,
bouwvergunningen
werktekeningen maken, bouwbegeleiding enz.
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uitwerken,

Al deze werkzaamheden worden door hemzelf verricht.
Hierbij komen natuurlijk nog veel meer zaken, denk aan: technische
fundering, riool intekenen, vloerenplan, dakplan, en nog vele andere
specialisaties.
De projecten zijn zeer divers, van kleine verbouwingen tot nieuwbouw
van ( recreatie)woningen en bedrijfsgebouwen.
Als u op één van de eilanden bent kan het zomaar gebeuren dat u een
project van Fokke mag aanschouwen.
Hij heeft namelijk op alle waddeneilanden reeds projecten uitgevoerd,
verder is zijn werkgebied: Friesland, Groningen en Drenthe.
Bouwkundig Ontwerpbureau Meinsma doet naast opdrachten voor
particulieren en bouwbedrijven ook zo nu en dan projectmatige
activiteiten.

Deze woning is bekend als De “Paddenstoel” en is in samenwerking met
Romke Dijkstra ontwikkeld.
De Woning staat bovenop een duin, aan het Duinpad op
Schiermonnikoog.
Bij de woning is er een berging in een duin gerealiseerd.
Fokke is op het moment bezig met een zeer bijzonder project.
Een woning bij Buren ( Ameland ), dit is een woning die ontworpen is door
Studio Boon.
De eigenaar van de studio, Piet Boon, is regelmatig, in woonprogramma’s
op televisie te zien. Hij is een van de bekendste en meest
spraakmakende ontwerpers in Nederland en ver daarbuiten.
Een door Studio Boon gemaakt interieur wordt als volgt omschreven: een
op maat gemaakt interieur voor de klant.
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Een personalized ontwerp dat is afgestemd op de wensen, lifestyle en
smaak van de klant. “Uiteindelijk moet het als een warme jas voelen, een
rustgevende oase in een veelal hectisch bestaan”.
De betreffende woning is rietgedekt en de kelder is voorzien van een
wellness met sauna, stoomcabine en størvatt. Ook is er een speciale TV
kamer.
Het wordt een woning met een uitzonderlijk hoog afwerkingsniveau,
voorzien van op maat gemaakt meubelwerk.
Bij deze woning moet het “beachgevoel” volledig tot uiting komen.
Een saillant detail is dat de woning gebouwd wordt met bakstenen van
maar liefst 50 centimeter
Intussen heeft Fokke talloze woningen, bedrijfsgebouwen en andere
projecten gedaan.
De woningen aan de Lou Sânen van de familie Post (nr. 24 ) en ook de
woning op nr. 22 zijn afkomstig van BO Meinsma.
Maar ook in de periode dat Fokke werkzaam was bij Akkermans zijn er
heel wat projecten de revue gepasseerd: in Oosternijkerk, de 5 woningen
aan de Nijbuorren, het huis van de familie Faber aan de Fiver, de loodsen
van Bouwbedrijf Holwerda en Van Kammen enz.In Holwerd het gebouw
van Wagenborg op de pier.

De betreffende woning, die ontworpen is door Studio Boon.
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Maar ook als vrijwilliger heeft Fokke zeer veel gedaan voor Oosternijkerk.
Zo heeft hij o.a. de uitbreiding van De Terp (toiletgroepen) en de
sportkantine mede gerealiseerd.
Ik heb gemerkt dat Fokke en Regina, ondanks de grote staat van dienst,
de bescheidenheid zelve blijven.
Zoals jullie gewend zijn heb ik nog wel een favorietenlijstje kunnen
maken.
1. Favoriete vakantie
- Duitsland (Sauerland, mede ingegeven
door Femke en Rixte )
2. Droomreis
- Ierland ( moeten de kinderen eerst wat
ouder zijn )
3. Favoriete auto
- Audi RS 4
4. Favoriete maaltijd
- zelfgemaakte pizza
5. Favoriete drankje
- frisje
6. Favoriete muziek
- Il Divo
7. Hobby
- Drummen
8. Favoriete radiozender
- Qmusic
9. Favoriete schrijver
- Tom Clancy
10. Favoriete TV programma - Heel Holland bakt
Fokke en Regina
medewerking.

nogmaals

bedankt

voor

jullie

openheid

en

PJH
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Oars Aktyf
Donderdagmiddag 2 november was er de eerste bijeenkomst van
Oars Aktyf van dit seizoen.
De zaal was flink gevuld met vele ouderen uit ons dorp.
Jan van der Meer was uitgenodigd om iets te gaan vertellen over
zijn werk. Het thema was: “de dood als brood”.
Dat er aan de dood verdiend kan worden deed Jan haarfijn uit de
doeken. Maar vooral vertelde hij over hoe hij mensen begeleid bij
het laatste afscheid.
Vooral het begeleiden van kinderen die te maken krijgen met een
overlijden heeft een speciale plek in zijn werk. Dat Jan zelf niet erg
rijk wordt van zijn werk en dat het vooral zijn passie is om dit te
doen, liet hij aan een ieder merken. Alle bezoekers kregen zijn
gedichtenbundel mee naar huis en nog een lichtje i.v.m Allerzielen.

Na de pauze was er nog even tijd voor een vrij ingewikkeld
spreekwoordenspel. Hierbij ging het natuurlijk vooral om de
gezelligheid en was het spel maar bijzaak.
Voor een groot aantal bezoekers van de middag ging het na vijven
nog even door.
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Dorpshuis “de Terp” had voor het eerst een lopend buffet
geregeld. Het werd nog een gezellig samenzijn met heerlijke
Hollandse kost op het menu. Ook kregen de gasten nog een
consumptie cadeau van De Terp. André en Marjan Beeksma
hadden het er maar druk mee.

De volgende samenkomst van Oars Aktyf is op vrijdagmiddag

16 februari 2018
Het orkest “Hamme Hos” uit Dokkum komt voor ons de hele middag
optreden. Ook daarna kunt u weer aanschuiven in de hal van het
dorpshuis. Ditmaal staat er een chinees buffet gepland. Wij hopen
ook dan weer op een gezellig samenzijn.
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 t/m vier 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.
De peuters kwamen voorheen in een jongste en oudste groep. Sinds de
overname door de SKF kunnen ouders zelf kiezen welke dagdelen hun peuter
naar school gaat. Hierbij is het niet meer haalbaar om deze vaste groepen te
behouden. De kinderen blijven zolang ze de peuterschool bezoeken in een vaste
groep
zitten.
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 begonnen weer met veel plezier na de lange vakantie. De
afgelopen periodes zijn ze bezig geweest met de thema’s herfst en op dit
moment Sinterklaas. Een ware schoorsteen heeft zich al gevormd in de
klas. Wie zal het weten wat de Sint voor deze lieve kindertjes heeft
meegenomen? Dat lezen we vast in de volgende Skille.
Ook hebben we afscheid moeten nemen. Juf Harmke is per 1 november
een extra groep gestart in Anjum, waar ze ook al werk- en woonzaam is.
Op 11 oktober hebben de juffen en peuters afscheid van juf Harmke
genomen. De meeste peuters hadden een mooie kleurplaat of knutsel
voor juf gemaakt, en wat was ze hier blij mee!
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De opvolgster voor juf Harmke is juf Froukje Dijkstra. Zij komt op
maandag- en woensdagochtend de groep versterken. Welkom juf
Froukje!

Mochten ouders geïnteresseerd zijn in de adviesaanvragen of wat meer
over De Bernejister / SKF willen weten, dan kunnen zij de rode LEESMAP
VOOR OUDERS inzien. Deze map staat in de hal in de vensterbank van
het hoge raam naast de deur.
In deze map zitten ook de gegevens die de GGD nodig acht voor “de
Bernejister.”
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, aarzel dan niet, maar neem dan
contact op met een van de oudercommissieleden.
Wilt u uw peuter opgeven, 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 natuurlijk ook terecht bij
juf Afke Jongeling 0519- 241918 of 06-13575848 Zij is op het mobiele
nummer ook even voor de school begint tot net na 12u te bereiken.
Tijden peuters:
Ma t/m do 8:30-12:00u
Wie eens een kijkje wil komen nemen bij de Bernejister is natuurlijk van
harte welkom!!!
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REÜNY FOEKE SJOERDS SKOALLE
Op 3 maart 2018 bestaat het christelijk onderwijs
in Oosternijkerk 150 jaar. Daar kan natuurlijk niet
onopgemerkt aan worden voorbijgegaan.
Daarom is er een werkgroep in het leven
geroepen die de opdracht meekreeg om zo
mogelijk een Reüny te organiseren.

Deze werkgroep ziet er na enkele wijzigingen als volgt uit:
Michelle van der Sluis - directeur Foeke Sjoerds Skoalle
Ans Machiela
- conciërge Foeke Sjoerds Skoalle
Peet Kuiper
- oud-leerling en vanwege De Terp
Anna Meinsina Visser - oud-leerlinge en vanwege de jeugd
Natasja Wagenaar
- oud-ouder en vanwege toneel
Aukje Sikkema
- oud-ouder en vanwege doarpsbelang
Reinder Tolsma
- oud-onderwijzer en aanjager
De werkgroep is voortvarend van start gegaan en heeft als eerste een
datum vastgesteld waarop de Reüny plaats zal vinden:

Zaterdag 26 mei 2018
Deelname is gratis!
Als locaties zullen dorpshuis De Terp en uiteraard het schoolgebouw
gebruikt worden. De aanvangstijd zal om 13.00 uur zijn, terwijl de
opening
om
13.30
zal
geschieden
door
een
aantal
(voormalige)directeuren van de school. Daarna wordt iedereen in de
gelegenheid gesteld om eens goed bij te praten met klasgenoten,
vrienden
en
bekenden. Op
verschillende
locaties
zullen
tentoonstellingen zijn, foto’s te bezien en films te bekijken. Verdere
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activiteiten zullen de komende tijd geregeld worden en daarna aan de
deelnemers bekend gemaakt.
Om die deelnemers is het natuurlijk in eerste instantie te doen. De
werkgroep is daarom bezig om e-mailadressen te verzamelen van oudleerlingen en oud-onderwijzers.
Oud-leerlingen worden nadrukkelijk verzocht om hun e-mailadres
door te geven op: reunyfss@gmail.com.
Het doorgeven van het e-mailadres betekent nog niet de opgave voor
de Reüny, dat zal na 1 maart 2018 worden gedaan. Het gaat de
werkgroep er nu om adressen te verzamelen waarheen vanaf 1 januari
2018 informatie over de aanstaande Reüny gestuurd kan worden. Vraag
ook vrienden en bekenden die in aanmerking komen om hun emailadres door te geven.
Verdere informatie is nu al te vinden op:
Facebook:
Reüny Foeke Sjoerds Skoalle 2018
CBS Foeke Sjoerds Skoalle
Reinder Tolsma Oude Foto’s Oosternijkerk
(elke week worden twee nieuwe schoolfoto’s geplaatst)
Website:
http://arlanta.nl/scholen/oosternijkerk.html
We hebben uw hulp nodig!
De werkgroep heeft in overleg met de redactie van De Doarpsskille het
plan opgevat om zo mogelijk een EXTRA EDYSJE van De Doarpsskille
uit te brengen om het jubileum van de school te vieren en om de
reünisten als aandenken mee te geven.
Wat wordt er van oud-leerlingen/ouders/bestuursleden verwacht?
De Extra Edysje moet gevuld worden met uw eigen verhalen over uw
schooltijd of uw bemoeienis met school. Het thema moet worden:
Mijn herinneringen aan de Foeke Sjoerds Skoalle!
Alle bijdragen zijn welkom, een leuke anekdote, een bijzondere
gebeurtenis, wat is er na al die jaren nog blijven hangen, kattekwaad en
bijzondere lessen enz. enz. Het zou mooi zijn als er ook foto’s
beschikbaar zijn ter illustratie.
Uw bijdrage kan (liefst voor 1 maart en nog liever zsm!) gezonden
worden aan: r.tolsma01@knid.nl
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Wie worden er verwacht op de Reüny?
In principe iedereen die de school heeft bezocht, in een ver verleden of
nog niet zo lang geleden, of u momenteel in Oosternijkerk woont of waar
ook ter wereld, op uw komst wordt gerekend!
Om de lezers van De Doarpsskille een idee te geven wie er allemaal
gaan komen, staat op de volgende bladzijden - als voorbeeld - de hele
schoolbevolking van precies 40 jaar geleden afgebeeld: vier schoolfoto’s
van 1977. De afgebeelde kinderen zijn nu tussen de 45 en 57 jaar, een
mooie leeftijd om eens herinneringen op te halen over de schooltijd op
de Foeke Sjoerds Skoalle. Maar natuurlijk geldt dat ook voor de
schoolbevolking van 1987, 1997 of van....

Klas 1 en 2 uit 1977:
Achter: Els Sinia, Willem Postmus, Willem Johannes Groenia, Leo
Miedema, Marcel Weidenaar, Harry Holtewes
Midden: Dietha Swart, Klaas Haaksma, Hannie van der Veen, Jeanette
van der Meulen, Gretha Cuperus, Sietske Weidenaar, Jappie Bosma,
Janke Douma
Voor: Jan Doede Bosgra, Annemieke Walda, Theresa Groenwold,
Brechtsje Bergema, Johan Hugo Hoekstra
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Klas 3 en 4 uit 1977:
Achter: Sjouke Wijnsma, meester Tom Zijlstra, Hanneke Jousma
Tweede rij: Tia Hoekstra, Gonnie Kooistra, Jan Holtewes, Hennie
Elzinga, Eefje Sijtsma, Marjanne Walda, Eddie Miedema, Jouke D.
Hoekstra
Derde rij: Marjanne Faber, Gea Dijkstra, Tietje Jousma, Eelkje D.
Weidenaar, Bote van der Wagen,
Voor: Janneke Sikkema, Margrietha Braaksma, Thom de Wilde, Johan J.
Dijkstra, Piet van der Ploeg
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Klas 4 en 5 uit 1977:
Boven: Anne Dam, meester Reinder Tolsma, Gerard Torensma, Wessel
Dijkstra, Theun Douma, Anne Coster, Wessel Groenwold, Theo Wijnsma
Tweede rij: Siebe van der Ploeg, Tiny Hoekstra, Gea Groenia, Hilde
Jousma, Lieneke Cuperus, Haike J. Kingma, Siemen Th. Sijtsma, Grietje
Kingma, Antje Elzinga
Derde rij: Lieuwe Jousma, Erik Postmus, Theunis Faber, Gerrit Henk
Bergema, Jan Bosma, Hilda Kramer, Ria Bosgra, Djoke Postma
Voor: Rudi Groenwold, Gert Jan de Graaf, Gosse Blom, Roelof Holtewes,
Thea Rozendal, Botina de Boer
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Klas 5 en 6 uit 1977:
Boven: Meester Anne Wiersma, Peet Kuiper, Doede Holwerda, Anne
Gerrit Elzinga, Tjeerd de Boer, Marten Kooistra, Theo Dorhout, Jacob van
der Veen
Tweede rij: Hilda en Tiny Torensma, Theun Dijkstra, Hans Groenia,
Jeanette van Driesum, Jacob Douma, Hillie Bosgra
Derde rij: Anneke Faber, Dieuwke Jousma, Akkie Weidenaar, Klaas de
Vries, Froukje Hoekstra, Hettie Elzinga, Minke van der Wagen
Voor: Tanja Cuperus, Janet de Graaf, Gea Groenia, Petra Haaksma, Jan
Age Wijma, Gosse Wijnsma
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Op zaterdag 24 februari 2018
organiseert Dorpsbelang een

SPOKENTOCHT
(Nadere informatie volgt).
Noteer dit alvast maar in je agenda......…….als je durft
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Sinterklaas
Lekker in de buurt, gaat het alsnog mis!
Na de vreselijke storm op zee, was het even heel erg spannend, maar is
het Sinterklaas gelukkig toch gelukt om Dokkum te bereiken.
Na een week in het mooie Dokkum te hebben mogen verblijven en de
stad te hebben bekekenen, stond ook dit jaar weer de jaarlijkse intocht
voor ons eigen dorpje op de agenda van de goedheiligman.
Nu moest er, net alle voorgaande jaren natuurlijk nog wel even vervoer
geregeld worden van Dokkum naar Oosternijkerk, maar hier hadden de
pieten al over nagedacht, want Oosternijkerk ligt nu eenmaal vlak bij
Dokkum en dus kon dit gemakkelijk op de fiets.
Zogezegd, zo gedaan!
Route-Piet had de route bekeken en een berekening gemaakt. Onderweg
kon je een lekke band krijgen en je kon per ongeluk een sloot in fietsen,
dat gebeurt vooral klungelpiet nogal regelmatig namelijk, je kon de weg
kwijtraken, typisch iets voor wegwijspiet en dan waren er nog de dingen
waar je absoluut geen rekening mee had
gehouden. Dit allemaal op
een rijtje gezet hebbende,
moest het volgens routepiet mogelijk zijn om de
afstand van Dokkum naar
Oosternijkerk in een uurtje
of vier af te leggen.
Dit betekende wel dat
iedereen vroeg uit de
veren moest en dus liep de
wekker van de Sint om halfvijf in de vroege zaterdagmorgen van 25
november af op het nachtkastje naast het bed van Sinterklaas. Na een
mager ontbijtje zat het hele gezelschap om halfzes op fiets richting
Oosternijkerk.
Maar toen………………………………………………………………
gebeurde er helemaal niets!
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De reis ging zonder lekke banden, niemand fietste in de sloot, er was
maar één mogelijke route naar Oosternijkerk, dus de weg kon je ook niet
kwijtraken.
Je raadt het al, om zes uur stonden alle pieten en Sinterklaas op het
schoolplein van de Foeke Sjoerds Skoalle waar natuurlijk op dat moment
helemaal geen kinderen stonden te wachten. Die lagen allemaal nog
lekker in hun bedje te dromen over
Sinterklaas.
Om nu drie en een half uur op het
schoolplein te wachten totdat eindelijk de
kinderen en de muziek Sinterklaas kwamen
ophalen, duurde de Sint toch echt wel een
beetje te lang en dus stuurde Sinterklaas de
klimpiet het dak op om via de schoorsteen
van de school naar binnen te gaan en de
buitendeur open te maken zodat Sinterklaas
in ieder geval binnen kon wachten.
Binnen was het gelukkig lekker warm.
Sinterklaas had een gemakkelijke stoel
gevonden en het duurde dan ook niet lang voordat Sinterklaas in een
diepe slaap viel.
Plotseling hoorde Sinterklaas een hoop lawaai, het was inmiddels al
halftien geworden en Sinterklaas had zich enorm verslapen, maar waar
kwam dat lawaai vandaan en waar waren alle pieten gebleven!!
Het lawaai kwam van de muziek en
van de kinderen, want die waren
inmiddels allang wakker en helemaal
klaar voor het feest, maar waar die
pieten
waren
gebleven
was
Sinterklaas een raadsel.
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Eenmaal op het schoolplein werd alles duidelijk!
De pieten hadden zich, terwijl Sinterklaas lag te slapen, stierlijk verveeld
en zoals pieten altijd doen wanneer ze zicht vervelen, waren zij gaan
klimmen en klauteren en op het dak van school geklommen. Nu is het
klimmen op het dak voor de “gewone pieten” niet zo moeilijk, maar er
weer vanaf komen wel. Er was dan ook maar één piet die lachte, dat was
klimpiet, de rest stond op het dak te huilen dat
ze er niet meer af konden komen.
Er zat voor Sinterklaas maar één ding op, hij
moest zijn vrienden van de brandweer bellen en
vragen of zij de Pieten van het dak wilden halen
met de brandweerwagen.
Met loeiende sirenes kwam als snel de
brandweer ter plaatse en werden de pieten uit
hun benarde posities bevrijd. Nadat de pieten
een
flinke
uitbrander
van
de
brandweercommandant had gekregen gingen
de brandweermannen weer ieder met een
handvol pepernoten naar de volgende klus.
En zo zie je maar weer, ben je zo dichtbij en verloopt de reis eindelijk een
keer zonder problemen!
GAAT HET ALSNOG MIS!
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Biljartvereniging
”De Terp”
organiseert op

zaterdag 27 januari 2018
het 3e open Oosternijkerk biljarttoernooi

10 over rood
Locatie:

Dorpshuis ”De Terp”

Kosten :

€ 5,00

Aanvang:

13:30 uur

Inschrijven tot 13:15 uur in de zaal.

Er wordt dit jaar begonnen met poule wedstrijden, zodat iedereen in ieder
geval meerdere keren speelt.
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Ropta Boys
Bij het uitkomen van deze dorpskrant is het alweer bijna winterstop. Tijd
voor een overzicht van de gebeurtenissen bij de mooiste en gezelligste
voetbalclub van Dongeradeel. Het seizoen werd gestart met 17 teams:
vijf seniorenteams waaronder twee zeventallen die op vrijdagavond hun
wedstrijden in toernooivorm afronden. Daarnaast spelen er ook nog 12
jeugdploegen elke xaterdag hun wedstrijden.
1e elftal
Het eerste elftal is het seizoen begonnen onder de nieuwe trainer Wietse
van der Veen en met enkele versterkingen. Onder Wietse werd er goed
gestart dit seizoen met enkele overwinningen en een zwaarbevochten
gelijkspel tegen Oostergo. Hoewel het spel niet altijd goed was werden
er goede resultaten behaald. Deze prima reeks werd helaas beëindigd
met een verlies tegen Rottevalle. Gelukkig werd de volgende wedstrijd
tegen ODV gewonnen door de equipe van Van der Veen. Hierdoor bezit
Ropta Boys 1 op het moment van schrijven de 4e plek op de ranglijst. Met
een wedstrijd minder dan nummer 3 Rottevalle zou de ploeg nog een
plekje kunnen stijgen.
2e Elftal
Het tweede is wat minder voortvarend gestart in de 2e klasse dan vorig
jaar in de 3e. Dit komt niet geheel onverwacht na de promotie en het
kampioenschap van afgelopen jaar. Daarnaast is de brede
successelectie van vorig seizoen toch iets uitgedund. Met zeven punten
uit 8 wedstrijden bezet de ploeg op het moment van schrijven de 9e
plaats. Er is echter genoeg vertrouwen in de ploeg na wedstrijden met
goed voetbal die helaas niet konden worden omgezet in winst. Ondanks
de magere resultaten is de sfeer nog altijd onovertroffen bij het
zelfbenoemde vlaggenschip van Ropta Boys.
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Dames
De dames zijn in september begonnen met een zevental. Helaas waren
er te weinig dames om een compleet elftal op de been te kunnen
brengen. Als zevental presteert het team echter ook prima! Na 4
vrijdagavonden met veel gezelligheid en goed voetbal is de eerste
seizoenshelft al weer achter de rug. Hierbij werd tot de laatste wedstrijden
meegespeeld om het kampioenschap maar dat moesten de dames
helaas aan Be Quick VR4 laten. Hieronder een verslag van de laatste
vrijdag van het seizoen:
Het kampioenschap zelf verspild...
Gisteren was alweer de laatste voetbalavond voor de winterstop. Alle
kansen stonden open om kampioen te worden, we stonden bovenaan.
Helaas werd dat na de eerste wedstrijd meteen afgestraft tegen het sterk
spelende BeQuick. We verloren de eerste wedstrijd met 1-0. De Ropta
dames stonden niet lekker te voetballen en konden het doel de eerste
wedstrijd niet vinden. De tweede wedstrijd ging iets beter tegen Viod, het
liep nog niet helemaal lekker maar toch vond Jeltje het doel en maakte
de gelijkmaker. Eindstand 1-1. De derde wedstrijd tegen De Wâlden ging
een stuk beter qua goals. Johanna scoorde 2x, Jeltje 1x en het goed
spelende meisje Nel 1x. De paal was bij een aantal ook favoriet, er
hadden nog wel een stuk of 6 goals bij gekund maar 'de paal trok de bal
naar zich toe'. Het was een mooi maar kort seizoen voor het dames 7-tal.
Na de winterstop gaan we er weer met volle moed er tegenaan! De vele
meisjes die ons elke keer hebben geholpen, bedankt!
45+
Met het kampioenschap van de afgelopen voorjaarreeks in het
achterhoofd startten de oudste leden van onze club afgelopen september
vol goede moed aan de najaarsreeks. Na drie avonden zat het
kampioenschap er helaas al niet meer in. Friese Boys bleek
oppermachtig was al uitgelopen naar een niet meer in te halen
voorsprong. Tijdens de laatste avond was het zaak de tweede plaats te
verdedigen en dat lukte maar net. Maar één punt uit de laatste avond
bleek genoeg om Dokkum en Birdaard voor te blijven.
De overige ploegen draaien ook allemaal prima mee in hun competitie.
Speciale vermelding nog even voor de JO-13 die na 7 wedstrijden
gedeeld koploper zijn. Ze scoren gemiddeld 9 goals per wedstrijd. Goed
bezig dus! Wanneer deze Doarpsskille verschijnt zal de cruciale wedstrijd
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tegen medekoploper Holwerd al gespeeld zijn. Hopelijk hebben ze de
naaste belager van zich af kunnen slaan!
Ledenvergadering
Donderdag 30 November is weer de jaarlijkse ledenvergadering
geweest. Tijdens deze vergadering is Patrick van der Ploeg
gepresenteerd als bestuurslid, Hij vervangt Jenne Ljibbe Dijkstra die
helaas al na een jaar afscheid neemt.
Snerttoernooi en crossloop
Ook traditie zijn het snerttoernooi en de crossloop. Dit jaar vinden die
plaats op 23 december en 6 januari. Ook voor onze supporters is het
mogelijk om mee te doen. Meer informatie is t.z.t. te vinden op onze social
media.
Voetbalfriesland
Oktober 2017 is voetbalfriesland gelanceerd. Een digitaal magazine met
achtergrondinformatie over de voetbalclubs in Friesland. Kijk eens op
www.voetbalfriesland.nl. Onze vaste schrijver van de club Jan Torensma
zal in dit magazine een pagina vullen. De eerste bijdrage betreft een duik
in de geschiedenis en verteld hoe onze club is opgericht.
Kijk voor meer informatie over de club en wedstrijdverslagen op
www.roptaboys.nl of op www.facebook.com/roptaboys

Oproep kaatsvereniging
De kaatsvereniging is naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden, we
hebben al veel mensen gevraagd, maar tot dusver niemand gevonden.
Als er geen nieuwe bestuursleden worden gevonden, ben ik bang dat
de kaatsvereniging zijn langste tijd heeft gehad helaas....
Antje Allema
Belangstellenden kunnen zich melden bij bovengenoemde.
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DE SOPSLEEF
Dit is het laatste recept van mij dat in “de Sopsleef” zal staan. Een
jaar lang heb ik met veel plezier geprobeerd jullie te inspireren met
leuke recepten en ik hoop dat dat gelukt is.
Deze laatste keer een heerlijke shoarmaschotel en weet je wat ik zo
leuk vind aan dit gerecht?
Je bakt de eieren in de oven. Wordt dit ook jou guilty pleasure?
Ovenschotel met shoarma en ei
ü 1 struik bleekselderij
ü 1 el arachideolie
ü 250 g shoarmareepjes
ü 1 el paprikapoeder
ü 190 g gesneden jonge kaas
ü 360 g kidneybonen
ü 360 g witte bonen in
tomatensaus
ü 4 eieren
ü ovenschaal 20x30

• Verwarm de oven voor op 200 ˚C. Snijd de bleekselderij in boogjes
van 1 cm breed.

• Verhit de olie in een hapjespan en bak de shoarmareepjes 3 min. op
hoog vuur. Voeg de paprikapoeder en de bleekselderij toe en bak
nog 5 min. Schep regelmatig om.
• Snijd de kaas in stukjes. Laat de kidneybonen uitlekken en voeg
samen met 2/3 van de kaas en witte bonen in tomatensaus toe aan
het vlees. Schep om.
• Schep alles in een ovenschaal. Maak met een lepel 4 kuiltjes in het
bonenmengsel. Breek de eieren boven de kuiltjes en bestrooi met
peper en eventueel zout. Verdeel de rest van de kaas erover en bak
de schotel ca. 15 min. in het midden van de oven.
Groeten en tot ziens!
Erna Brouwer
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PUZEL
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PAADWIZER
Doarpsbelang
Groencommissie
Doarpshûs De Terp
Foeke Sjoerds Skoalle
Protestantse Gemeente
Koar Sjong de Heare
U.D.I.
Drumband U.D.I.
Bernejister
Biljertferiening De Terp
S.S.S.
Iisferiening
Jeugdhonk ’t Terpke
Doarpsklaverjassen
Klaverjasclub
Nocht en Wille
Keatsferiening
De Trije Doarpen
De Bûnte Flinters
Ropta Boys
OCO
Oars Aktyf
Dartclub Easternijtsjerk
De Laatste Eer
Koersbalvereniging ON
Burenhulpdienst

D. Holwerda
C. Miedema
D. Wolsink
A. Bremer
T. Stiemsma-Walda
S. Faber
P. de Boer
Afke Jongeling
L. Bergema
Aukje Weidenaar
H. Zijlstra
jhoosternijkerk@gmail.com
J. Bergmans
G. Cuperus

242212
571173
241486
241530
241937
321688
06-22676016
241230
241918
241704
720306
241313
241754
241686

Yme Braaksma (Niawier)

241611

N. Wagenaar-Iedema
T. Linthof
P. Hoogland
H. Dijkstra
Siemen Weidenaar
G. Post-de Boer
A. Wolsink
A. Kuiper-Wijtsma

241777
241706
241284
242085
06-18150569
241199
241613
241384

Ynternet:
Nijtsjerk----------------------------------------------------www.oosternijkerk.com
Skoalle--------------------------------www.foekesjoerds-pcbodongeradeel.nl
Ropta Boys-------------------------------------------------------www.roptaboys.nl
Protestantse Gemeente Oosternijkerk--------------ww.pg-oosternijkerk.nl
Moat der wat feroare wurde? Lit it witte oan Anneke Weidenaar (ynf. op bls. 1)
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AGENDA
December
16
Skille 183 ferskynt
17
Kerstconcert UDI
23
Oud papier naar container aan de Lyts Ein
23
Snerttoernooi Ropta Boys
29
Maatjassen
?
Sportman/sportvrouw (kerstvakantie)
31
OUDJAARSDAG: Jeugdhonk open
Januari
5
Dorpsklaverjassen Oosternijkerk
6
Crossloop Ropta Boys
6
Oud papier naar container aan de Lyts Ein
15
Hymphamp (cabaret en toneel)
20
Oud papier naar container aan de Lyts Ein
27
Het 3e open Oosternijkerk biljarttoernooi
Februari
2
Dorpsklaverjassen Oosternijkerk
3
Oud papier naar container aan de Lyts Ein
9
Schaatsen met de ijsvereniging
16
Oars Aktyf met aansluitend maaltijd
17
Oud papier naar container aan de Lyts Ein
23
Vrijwilligersavond De Terp
24
Spokentocht
Maart
1
1
2
3
9
17
24
24

INLEVERDATUM EXTRA EDITIE Foeke Sjoerds Skoalle
Kopij inleveren Doarpsskille 184
Dorpsklaverjassen Oosternijkerk
Oud papier naar container aan de Lyts Ein
Dorpsdiner
Oud papier naar container aan de Lyts Ein
Lentematinee
Doarpsskille 184 verschijnt
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KLEURPLAAT
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