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En noch folle mear…
Fan de redaksje

Dit is alwer de lêste Doarpsskille fan 2018.
We ha dit jier toch wer fiif Skilles makke.
Fjouwer “gewoane” en in ekstra edysje yn
ferbân mei de reuny fan skoalle.
It is net altyd maklik om in moaie Skille te
meitsjen. Wy moatte it fansels fan ús troue
skriuwers ha wat de kopij oanbelanget en
de iene kear krije wy mear kopij as de oare
kear.
Mar…..wy meie dizze lêste edysje net kleie,
want der is wer fan alles ynlevere. Dat is ek
wol logysk, want der is flink wat beweging
yn us doarp.. Der binne safolle minsken yn’t
spier yn allegear ferienings en der wurdt sa
folle organisearre. -->
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Wy meie best grutsk op ús doarp weze.
Yn dizze doarpsskille sjogge wy werom nei de yntocht fan Sinterklaas.
Want de beste man is ek dit jier Nijtsjerk net fergetten. Wat in feest en
wat in bliere ferwachtingsfolle gesichten fan de bern. Moai om te sjen!
Lobetje Swijgman is op reis west. Yn dizze Skille kinne jim in ferslach dêr
oer lêze. Dan is der goed nijs fan de toanielferiening de Bûnte Flinters en
hat Tineke Slager op besite west by Hoogland Attractieverhuur. Pieter
Hoogland hat sels jierren lang op besite west by ûndernimmers yn
Nijtsjerk foar syn rubryk “Bedrijf in beeld” en komt no yn de leste Skille
fan 2018 sels “in beeld”. In soad lêswille tawinske.
Dieta Holwerda

Bedankt bestuursleden van de doarpsskille,
Donderdag 6 december was mijn laatste vergaderdatum,
betreffende de redactievergaderingen van de skille.
Ik heb een bijzondere leuke tijd gehad, hierbij wil
ik Anneke, Baudy, Dieta en Tineke nog bedanken voor
de prettige samenwerking.
Petje af voor jullie inzet en enthousiasme.
Pieter Hoogland
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Dûmny's tinzen
Geboren uit de maagd Maria
In deze dagen staat de engel Gabriël die naar Maria gestuurd wordt in de
belangstelling. Maria is nog maagd en krijgt van hem te horen dat ze zwanger
zal worden. ‘Hoe dan?’, vraagt ze zich verwondert af want seksuele
avontuurtjes zijn haar vreemd. ‘Door de Heilige Geest’, is het antwoord.
‘Daar kan ik mij niets bij voorstellen’, is een veel gehoorde reactie vandaag
de dag. Dat geldt overigens niet alleen de maagdelijke zwangerschap van
Maria, maar meer Bijbelse verhalen. Zoals de zwangerschap van de oude
Elisabeth. Of de gebeurtenis waarin Jezus over het water loopt. Of dat
verhaal waarin water in wijn verandert.
‘Daar kan ik mij niets bij voorstellen’ is een reactie die mij aan het denken
zette. Wat zit daar achter? Volgens mij de grote nadruk op het verstand.
Vanaf het moment dat je op de peuterschool komt wordt je getoetst op de
aanwezige kennis en vaardigheden. Uitschieters naar onder of naar boven
zijn direct problematisch. Creativiteit is prima, maar daar scoor je niet mee.
Het is goed om binnen de lijntjes te kleuren, want daar verdien je punten
mee. Fantasieverhalen zijn in groep 3 nog leuk, maar de spreekbeurten in
groep 7 moeten kloppen. Eindresultaten op rekenen en lezen zijn bepalend
voor je vervolgonderwijs. En daar gaat het op dezelfde voet verder. We zitten
gevangen in een systeem waarin alles moet worden verklaard. En wanneer
iets afwijkt weten we er geen raad meer mee.
Wat een verademing wanneer je dat kunt loslaten. Wanneer de fantasie weer
geprikkeld wordt. Wanneer je weer buiten de lijntjes mag kleuren. De wereld
gaat open en je ontdekt dat er meer is. Meer mogelijk ook. Denk aan de
grootste uitvinders, die liepen niet in de pas. Denk aan de kunstenaars die
je laten verbeelden. Geloven gaat daarom verder dan het verstand. Omdat
er meer is dan je kunt beredeneren.
Trouwens, als er één is met fantasie, dan is het God wel. Hij bedacht dat je
de wereld toekomst geeft door een maagdelijke geboorte. En wat het kleuren
betreft, God kleurt sinds mensenheugenis buiten de lijntjes. Gelukkig maar,
want dat betekent dat er hoop is. (Wat heb je eigenlijk aan een fantasieloze
God die binnen de lijntjes kleurt?)
‘Daar kan ik mij niets bij voorstellen.’
Misschien moet je wat meer uit je hoofd komen…
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Nieuws van dorpshuis de Terp.
Het jaar is bijna ten einde en we staan op de drempel van weer een nieuw
jaar. Het jaar 2019 is voor het dorpshuis een gedenkwaardig jaar. Het is
60 jaar geleden dat een aantal vooruitstrevende mensen uit ons dorp
besloten een stichting op te richten met als doel een dorpshuis te
bouwen. Op 22 november 1959 werd de stichting ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel en kon de voorbereiding op de bouw beginnen.
Wij willen op een aantal manieren laten blijken dat wij het jaar 2019
belangrijk vinden. Natuurlijk gaan wij een feestelijke dag organiseren op
23 november. Verder willen wij de verenigingen uit Oosternijkerk laten
blijken dat wij dankbaar zijn voor de jarenlange relatie door van 1
september tot 31 december een korting op de huurprijs te geven van
60%.
Er gebeurt natuurlijk veel meer in het dorpshuis, kijk eens in de agenda
en loop bijvoorbeeld op vrijdag 18 januari bij ons binnen en schuif aan
voor het dorpsdiner. We beginnen om 18.00 uur en het eten is gratis.
Verder gaan we op 8 februari een informatieavond organiseren om met
alle bewoners van Oosternijkerk te praten over de toekomst van het
dorpshuis. KOMT ALLEN EN DENK EN PRAAT MEE.
Soms doet onze regering wel eens iets waar wij niet blij van worden zoals
het verhogen van de btw. Hierdoor zijn wij genoodzaakt de prijzen van
consumpties, patat en snacks te verhogen.
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Jaaragenda activiteiten
* Maatjassen
* Dorpsklaverjassen
* Dorpsdiner
* Open darttoernooi
* Dorpsklaverjassen
* Dorpsklaverjassen
* Lentematinee
* Lentefair

28 december 2018
4 januari 2019
18 januari 2019
25 janauri 2019
1 februari 2019
1 maart 2019
23 maart 2019
5 april 2019

→ 19.45
→ 20.00
→ 18.00
→ avond
→ 20.00
→ 20.00
→ 17.00
→ 15.00

Let op! Bent u nog geen vrijwilliger maar lijkt het u leuk
bijvoorbeeld zo nu en dan een bardienst te draaien, op
doordeweekse avond of in het weekend? Geef u dan op
vrijwilliger bij één van onderstaande bestuursleden of stuur
mail naar dorpshuisdeterp@hotmail.com

om
een
als
een

Wij als bestuur van stichting dorpshuis de Terp wensen u een
voorspoedig 2019 en hopen u veelvuldig in ons dorpshuis te ontmoeten.
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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Kennisqûiz Slimste
dorp van Friesland
Op vrijdagavond 19 oktober j.l. namen 6 teams het
tegen elkaar op in de voorronde van de kennisquiz
Slimste dorp van Friesland. Deze werd gehouden
in dorpshuis de Terp, georganiseerd door het
Dorpsbelang.
Over acht rondes verdeeld stelde quizmaster Klaas Jensma in totaal
zo’n 80 vragen betreffende muziek, media, Fryslân, sport en spel en
diverse andere algemene kennisvragen.
Dat de vragen een hoge moeilijkheidsgraad bezaten bleek wel uit het
druk en lang overleggen van de teamgenoten onderling en ook moesten
ze soms het antwoord op de vraag zelfs helemaal schuldig blijven. Maar
ja, als je meedingt om het slimste dorp van Friesland te worden dan
wordt je kennis natuurlijk al in de voorrondes op de proef gesteld.
Na een (in)spannende, maar ook gezellige avond kwam uiteindelijk het
team ‘Bollingwier’ als beste uit de bus. (Met een half punt verschil met
de nummer twee!).
Op zaterdag 16 februari 2019 zal het winnende team in Ternaard de
regiofinale spelen. Als ze ook daar het slimste zijn, dan mogen ze
tijdens de provinciale finale op 5 april in Ureterp strijden voor dé titel en
de hoofdprijs voor ons dorp.
Wie weet wordt Oosternijkerk volgend jaar ‘het Slimste dorp van
Friesland’. Wij blijven het volgen en wensen ‘ons’ team alvast héél veel
succes!
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Het winnende team
’Bollingwier’;
Jouke Hoekstra
Else Beishuizen
Roel Sikkema
Patrick Kriele
Johannes Klimstra

Janneke Themmen
Dorpsbelang.

Wat stimt Easternijtsjerk?
1 CDA
2 FNP
3 Christen Unie
4 S!N
5 PvdA
6 VVD
7 Waddenpartij
8 ELP
9 Gemeentebelangen

72 stimmen
96 stimmen
15 stimmen
39 stimmen
15 stimmen
11 stimmen
6 stimmen
27 stimmen
27 stimmen

Yn totaal binne dat 308 stimmen dat is sa’n 44% fan de
stimgerjochtigen.
Reinder
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Afscheid gemeente Dongeradeel
Op zaterdag 3 november j.l. werd er alvast het afscheid gevierd van onze
gemeente Dongeradeel. In 11 dorpen in de gemeente en in de stad
Dokkum waren er die middag en avond diverse feestelijke activiteiten
georganiseerd.
Ook het Dorpsbelang had hiervoor een programma opgesteld. De
ondernemers uit ons dorp waren gevraagd om hun bedrijfswagen(s) of
ander materiaal langs de invalswegen van Oosternijkerk te plaatsen. Dit
om de bezoekers aan ons dorp te laten zien, wat wij in Oosternijkerk
allemaal ‘in huis’ hebben.
Vanaf 16.30 uur was men van
harte welkom in dorpshuis de
Terp. Dit werd nog eens extra
benadrukt
door
een
ballonenboog en een rode
loper die was uitgelegd. Binnen
werden
de
bezoekers
getrakteerd op koffie met
oranjekoek en kon men
luisteren
naar
het
cabaretgezelschap
Noordenbos & Ko. Zij hadden
speciaal voor deze dag een
programma
gemaakt
met
liedjes uit hun voorgaande
cabaretvoorstellingen. Om het
uur stond er een optreden van
hen gepland dat ongeveer 20
minuten duurde.
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Ook dorpsgenoot Sjerk Faber was aanwezig met zijn accordeon, en
verhoogde de sfeer en gezelligheid met diverse optredens.
In de hal van het dorpshuis kon men
bij de stand ‘Moai mei Blommen’
nog te kust en te keur voor een leuk
kado.
Om 19.30 uur vond het laatste
optreden plaats van het cabaret
gezelschap en kon men eventueel
nog naar het eindfeest bij de
Bonifatiuskapel in Dokkum. Daar
werd o.a. een kort muziek- en
theaterstuk
uitgevoerd
door
leerlingen
van
verschillende
scholen in Dokkum. Hiermee kwam
een einde aan deze feestelijke dag,
die voor wat betreft ons dorp als geslaagd mag worden beschouwd.
Hierbij willen wij Dorpshuis de Terp, de deelnemende ondernemers en
alle entertainers bedanken voor hun bijdrage!

Janneke Themmen
Dorpsbelang Oosternijkerk.
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We hebben als bestuur van het dorpsbelang een druk maar ook een goed
jaar achter de rug. We hebben veel activiteiten georganiseerd. Naast o.a.
de Koningsdag en avondvierdaagse hebben we het afgelopen jaar ook
een spokentocht en slimste dorp gehouden en afscheid van de gemeente
Dongeradeel genomen. Daarnaast hebben het project Brug over de Vaart
kunnen afronden. De officiële opening van de brug willen we op zaterdag
16 maart houden. De vrijwilligers die allemaal hebben meegeholpen
zullen we hiervoor dan ook speciaal even uitnodigen.
In de vorige Skille hebben we uitgelegd dat we als dorp graag mee wilden
doen aan het project DOM 2.0. Op 30 september hebben Freek en Klaas
samen ons plan gepresenteerd en met succes. Want we zijn uitgekozen
tot DOM 2.0-dorp. Meer hierover verderop in deze skille.
Op donderdag 29
november
jl.
hebben
we
als
dorpsbelang
een
technieken
duurzaamheidsdag
georganiseerd.
De techniekdag was
voor de kinderen
van
de
basisscholen
uit
Nes /Oosternijkerk,
Niawier, Lioessens,
Metslawier
en
Paesens.

10

Elk uur kwamen er 20 tot
30 leerlingen van de
groepen 6-8 van de
scholen
naar
de
Technobiel, welke op het
parkeerterrein van de
Roptaboys
stond
opgesteld.
De
Technobiel is een grote
trailer vol met technische
snufjes speciaal voor
deze
doelgroep.
De
kinderen kunnen zelf
ervaren hoe leuk techniek
is. Zo mochten ze een
storing oplossen in een
cv-ketel, konden ze de
werking
van
zonnepanelen en een 3D
printer ervaren. Op de
bovenverdieping van de
trailer
mochten
de
kinderen een stroomcircuit maken. Als ze dit goed hadden uitgevoerd ging er een lampje
branden of een muziekje spelen. Het meest tot de verbeelding sprak
natuurlijk de VR bril, waarmee ze virtueel een pomp mochten bouwen op
een booreiland.
Vanaf 16.00 uur ’s middags was er in het dorpshuis een
duurzaamheidsmarkt georganiseerd. Voor belangstellenden was hier
informatie over energiebesparing, warmtepompen, zonnepanelen en
duurzaam bouwen. De gemeente was vertegenwoordigd met informatie
over de beschikbare bouwkavels in het nieuwbouwplan Lou Sanen fase
2. De markt had als doel om de inwoners te informeren en bewust te
maken van de komende energietransitie en daarnaast het onder de
aandacht brengen van de beschikbare bouwkavels in ons dorp.
Namens dorpsbelang
Dieta Holwerda
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Dorpsontwikkelingsmaatschappij
In 2012 zijn er in Dongeradeel vier dorpen aangewezen voor het
experiment DOM 1.0. Dit waren de dorpen met een beschermd
dorpsgezicht. Het doel was het behouden, versterken van aantrekkelijke
duurzame woonmilieus in en rond beschermde dorpsgezichten.
Voorbeeld hiervan is het herinrichten van het plein voor café Veldzicht in
Metslawier. Dit initiatief is door DOM Metslawier in samenwerking met de
gemeente gerealiseerd
Halverwege juni werden wij als dorpsbelang benaderd vanuit de
gemeente omdat Oosternijkerk was geselecteerd als dorp voor het
oprichten van een Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM 2.0).
Een initiatief van gemeente en provincie waarbij de leefbaarheid in de
dorpen centraal staat. Er waren in totaal 30 dorpen geselecteerd
waarvan acht uit de DDFK gemeente. Uiteindelijk zouden hier elf dorpen
van over moeten blijven. Na een periode van onderzoeken en waarin de
verschillende buurtverenigingen zijn betrokken hebben we een
gezamenlijk plan gemaakt. Dit plan is 30 september gepresenteerd aan
gemeente en provincie. In een korte pitch konden de deelnemende
dorpen hun plannen met betrekking tot de leefbaarheid in hun dorp
presenteren. Het plan van Oosternijkerk waarin wij het dorpshuis en het
dorpshuisplein centraal hebben staan werd als beste beoordeeld. Met
gevolg dat wij als Oosternijkerk een dorpsontwikkelingsmaatschappij
kunnen oprichten.
Wat is een DOM?
De dorpsontwikkelingsmaatschappij
werkt nauw samen met het
dorpsbelang. Een Dom bestaat uit ondernemende inwoners die
samenwerken met de overheid (gemeente en provincie) om het dorp
leefbaar te maken en te houden, om samen plannen ontwikkelen en
hierover te beslissen op basis van gelijkwaardigheid.
Een project VOOR en DOOR dorpsbewoners om de leefbaarheid in
een dorp te vergroten
Het dorp draagt initiatieven aan welke de Dom bespreekbaar maakt bij
de diverse betrokkene instanties en toets deze op haalbaarheid. Waar
nodig zal de gemeente ondersteunen op het gebied van het aanvragen
van subsidies of het faciliteren van diensten.
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De grootste winst voor het dorp is dat lijnen naar de gemeente en
provincie zeer kort zijn. Tweemaandelijks is er overleg met gemeente
waar ook de betrokkene wethouder aan tafel zit. Beslissingen kunnen
hierdoor sneller worden genomen en werkzaamheden kunnen
samengevoegd worden. In de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân zal
Oosternijkerk een volwaardige gesprekspartner zijn.
Eind januari 2019 zal de officiële aftrap zijn en gaan we kijken hoe dit
hele project handen en voeten te geven.
Freerk de Beer

Inzameling kerstbomen
Sinds enkele jaren worden er
door de DDFK gemeenten acties
ondernomen om afgedankte
kerstbomen op een goede manier
in te zamelen. Vroeger werden
veel kerstbomen opgebrand,
langs de weg gegooid, of ze
kwamen in het openbaar groen
terecht. Dat was jammer. Voor
het milieu is het beter om de
bomen gescheiden in te zamelen.
De kerstbomen kunnen dan
worden versnipperd en als
biomassa worden gebruikt voor
de toepassing van duurzame
bouwmaterialen.

energie

of

als

grondstof

voor

Ook in 2019 willen we dit op een duurzame manier uitvoeren.
Op zaterdag 5 januari 2019 kunnen de bomen tussen 10.00 en 11.00
uur worden ingeleverd. Voor Oosternijkerk is dit aan de Fiver/nabij het
dorpshuis.
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Lootjes en waardebonnen.
We willen de kinderen graag stimuleren om de kerstbomen op een
duurzame manier in te leveren.
Voor elke ingeleverde boom krijgt men 1 lootje en 1 waardebon van €
0,50. De waardebonnen kunnen tot 1 februari 2019 worden ingeleverd
bij de vestigingen van Blokker in Dokkum en Kollum, bij Pijnacker in
Ferwert en bij Top1 Toys in Kollum. De loten hebben nummers: deze
moet je bewaren. In de loterij wordt per dorp een geldprijs verloot van 25
euro.
De trekking vindt plaats in de tweede week van januari en de winnende
loten worden op woensdag 16 januari bekend gemaakt in de regionale
kranten . De prijsuitreiking vindt plaats op woensdag 23 januari 2019
om 15.30 uur in het gemeentehuis door de betrokken wethouder.
Vanuit het dorpsbelang wordt deze actie ondersteund en zullen we
aanwezig zijn om de bomen in te nemen en de lootjes uit te delen.

Activiteiten voorjaar 2019
5 januari

Inzamelingsactie kerstbomen a.d. Fiver

16 maart

NL Doet en opening brug over de vaart

20 maart

Jaarlijkse ledenvergadering

17 april

Paaseierenverven op basisschool

27 april

Koningsdag

21-24 mei

Avondvierdaagse

20-23 juni

Dorpsfeest
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De Canoncommissie van
Oosternijkerk is los!

Een paar weken geleden is de Canoncommissie voor het eerst
bijeengekomen.
De commissie bestaat voorlopig uit:
Annie Bremer
Geart Cuperus
Gerrit Elzinga
Reinder Tolsma
Voorlopig, want we zoeken nog een vijfde (vrouwelijk) commissielid. Hebt u
belangstelling? Meld u aan als vijfde commissielid!!
De werkzaamheden bestonden deze avond uit het samenstellen van een lijst
van onderwerpen die belangrijk zijn voor de geschiedenis van Oosternijkerk.
Dat hoefden heus geen ingewikkelde historische beschouwingen te zijn,
maar wel gebeurtenissen die belangrijk geacht worden voor de inwoners van
ons dorp. En het liefst ook aangedragen door onze eigen inwoners!
Om iedereen te laten zien waar de commissie zelf aan denkt, publiceren we
hier de voorlopige lijst van onderwerpen die de commissie geschikt acht voor
de Canon van Oosternijkerk. Met nadruk vraagt de commissie aan alle
inwoners van Oosternijkerk om de lijst kritisch te bekijken en eventueel
andere onderwerpen aan te dragen of door te geven welke onderwerpen u
juist ongeschikt acht: het moet een Canon worden vóór en dóór het dorp!
Intussen zijn al twee onderwerpen uit de lijst beschreven en aangeboden aan
de redactie van de dorpscanons. Binnenkort zullen ze gepubliceerd worden
op de website www.dorpscanons.nl onder het kopje Oosternijkerk.
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Neem gerust een kijkje op die website, kijk ook eens bij andere dorpen,
misschien brengt u dat op een idee voor onze eigen canon.
De twee eerste onderwerpen zijn:
- Het ontstaan van Oosternijkerk, het verhaal van Dodo en Siburg
- Het wapen en de vlag van Oosternijkerk
Voorlopige lijst Onderwerpen Canon van Oosternijkerk
Onderwerp:
Categorie:
Tijdperk:
*Dode en Siburg, ontstaan O-nijkerk
Eerste bewoners 1165
De klok in de toren
Kerk & Religie
1668
Foeke Sjoerds
Onderwijs
1713-1770
Het Arm- en Weeshuis
Zorg & Welzijn
1832
Ontstaan christelijke school
Onderwijs
1868
De Pontenier
Markant persoon 1869-1942
De verdwenen molen
Middenstand
1872
De Matglêzen
Kerk & Religie
1890
Jaap Hartmans
Cultuur
1895-1974
Anne Jousma
Cultuur
1900-1981
Het Lokaal
Kerk & Religie
1908
Drie pastorieën
Architectuur
1910-1913-1996
U.D.I.
Muziekcultuur
1911
Opvang Belgische/Franse Vluchtel.
Gebeurtenis
1914-1919
Tilkema en Weidenaar,
VTBVerkeer
1922
Faecaliënbergplaats opgericht
Gezondheid
1924
Openbare School opgeheven
Onderwijs
1934
Comité VIK
Architectuur
1935
Gunnar Daan
Architectuur
1939-2016
Froukje Noordenbos
Cultuur
1941-1998
SDO opgericht
Sport
1948
Oosternijkerker Walvisvaarders
Economie
1952
De froulju fan De Lêste Slach
Sport
1981
*Het Wapen en de Vlag
Vlag & wapen
1984
Fatels- Holland Crop
Landbouw
1984
De EXPO
Middenstand
1987
De IJSbaan
Sport
199?
Een nieuwe brug
Scheepvaart
2018
Oosternijkerker Middenstanders, toen en nu Middenstand
Sjong de Heare wint de Noardske Balke
Muziekcultuur
De laatste es aan De Lyts Ein vertelt Verhaal
* aangeboden aan de redactie van de dorpscanons
16

De earste moannen fan it nije seizoen binne alwer foarby. It giet sa fluch. Nei
de simmer binne wy úteinset mei ús jierlikse koeke-aksje. Tige tank foar alle
koeken dy’t jo kocht ha. Wy hoopje dat se smakke ha. De earste repetysje
wie der gjin tiid om rêstich oan te dwaan. Der moast wat gebeure. De
Nederlânske Brassband Kampioenskippen stiene nammentlik foar de doar.
Nei wiken fan repetearjen ha wy in try-out foar de ‘thúsbliuwers’ jûn. Wat
moai om te sjen hoefolle minsken nei ús kamen te lústerjen, dat joech ús in
goed gefoel en in soad betrouwen foar de NBK. 26 oktober wie it dan safier.
Hiel UDI, en eins hast hiel Fryslân, gie op paad nei Utert. As tredde mochten
wy it moaie poadium fan Tivoli Vredenburg betrede. We spilen it ferplichte
wurk ‘Second Suite in F’ fan Gustav Holst. We ha der mei elkoar in gesellige
en musikale dei fan makke, dêr’t wy tevreden op werom sjen kinne. Nei de
NBK koene wy net stil sitte. Twa wike letter ha wy de muzikale begelieding
fan de tsjerketsjinst yn de Martinustsjerke fan Dokkum fersoarge. Op it stuit
binne we alwer drok dwaande mei de tarieding foar kryst, ús nijjierskonsert
en it federaasjefestival. Sa’t jo fan ús wend binne sille wy krystjûne,
krystmoarne en de krysttsjinst sels muzikaal begeliede. Rûn dy tiid sille wy
ek wer by jo oan de doar komme mei de oaljekoekenlist.
De oaljekoeken sille op âldjiersdei by jo besoarge wurde.
It nije jier begjinne we muzikaal en wy hoopje dat jo it mei ús begjinne wolle.
5 jannewaris hâlde wy in nijjierskonsert. Tiid en plak sille noch bekend makke
wurde. Nei it nijjierskonsert sette wy troch rjochting it federaasjefestival. Dat
sil plak fine op sneon 9 februaris. Moarns en oerdeis is it solistenconcours,
wat we dit jier yn gearwurking mei de federaasje fan West Dongeradeel
hâlde. Kommend jier hâlde we dat yn de muzykskoalle yn Dokkum. Jûns
ferhuzet Federaasje East nei Eanjum foar it federaasjefestival. Dat sil allinich
mei
de
korpsen
fan
ús
federaasje
holden
wurde.
Foarearst wolle wy jo in tige noflike kryst tawinskje en in lokkich, sûn en foaral
muzikaal 2019! Wy hoopje jo allegearre te sjen op 5 jannewaris.
Rinskje
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Oproep voor nieûwe leden
Mannen ‘’Ensemble Armada Dockum’’ vraagt nieuwe leden.
Altijd al willen zingen, maar het is er nog steeds niet van gekomen?
Kom een keer geheel vrijblijvend luisteren en/of meedoen op een
oefenavond van ons koor. We oefenen drie keer in de maand en wel op
maandagavond in het Hellinghûs in Dokkum.
Het repertoire bestaat uit muziek uit de jaren ‘60,’70 en ‘80. U kunt niet
zingen zegt u? Iedereen kan zingen en we nodigen u van harte uit om
dat samen met ons te komen proberen.
Meer informatie is te vinden op de website www.ensemblearmada.nl
van het koor. Bellen 0629438637of mailen kan met de secretaris
jploeg09@gmail.com
Van harte welkom om de vreugde en het plezier van samen zingen te
ervaren.
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25 jier lyn yn
de Doarpsskille
OUDE SCHOENEN ACTIE
De muziekvereniging is een nieuwe actie gestart en wel
het inzamelen van OUDE SCHOENEN. De stichting Krol
Schoenen te Zwolle is een landelijke actie begonnen
met het inzamelen van oude schoenen om naar derde
wereld landen te versturen.
De oude nog bruikbare schoenen die u kwijt wilt, kunt
u brengen naar Jan Jousma aan de Griene Wei. Dit is
geen eenmalige actie maar loopt gewoon door.
Zo slaat u drie vliegen in één klap en wel:
1. De oude schoenen worden niet meer weggegooid zodat
het milieu niet onnodig wordt belast.
2. In derde wereld landen is de vraag naar oude
schoenen zeer groot.
3. De muziekvereniging ontvangt voor elke kilo schoenen
f 0,50.
Onderstaande schoenensoorten komen NIET in aanmerking:
- Moonboots
- Schoenen met houten zolen of klompen
- Skischoenen, schaatsen, voetbalschoenen met noppen
- Rubberlaarzen, plastic sandalen en slippers
(waterschoenen)
- Schoenen met kurk (verpleegsterssandalen e.d.)
- Laarzen (i.v.m. temperatuur in deze landen)
- Versleten schoenen of (erg) vuile schoenen
- Geen ongelijke maten, schoenen die stuk zijn
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DE INGEZAMELDE SCHOENEN MOETEN NOG WEL TE DRAGEN ZIJN.
De schoenen kunnen los in zakken worden gedaan als de
linker en de rechter maar in dezelfde zak zitten. Wij
als muziekvereniging stellen ook dit keer weer uw
medewerking op prijs en hopen dat het een geslaagde
actie mag worden.
Het Bestuur.
*****************************************************
NAGEKOMEN BERICHTEN.

LAATSTE NIEUWS !!!

@
De IJsclub Oosternijkerk is de afgelopen dagen
met
Staatsbosbeheer
een
regeling
overeengekomen
aangaande een aangepaste ijsbaan. Er zal een vaart
gegraven worden door het bos en voor het sportveld
langs, waardoor er een ijsbaan kan ontstaan met een
lengte van ongeveer 330 meter. Op deze manier kan er
toch een rondje gereden worden, iets wat nu onmogelijk
is. Een verdere uitleg van de plannen kunt u tegemoet
zien op de Jaarvergadering van de IJsclub in januari.
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Nieuws van Peuterspeelzaal " De Bernejister" uit Oosternijkerk.
Na een zomerse start van het nieuwe schooljaar hebben we uitgebreid aandacht
besteed aan het thema ‘herfst’. Een mooie herfsttafel was aanwezig in de klas
en de kinderen zijn op zoek geweest naar paddenstoelen in het bos.

We hebben het nog geweldig getroffen met het nazomerweer dus er kon nog
volop buiten gespeeld worden in de zandbak, op de glijbaan en natuurlijk in de
trein.
Nu is de decembermaand alweer aangebroken en hebben we natuurlijk al een
aantal weken het thema ‘Sinterklaas’. De kinderen hebben levensgrote Pieten
geknutseld, pepernoten gebakken van klei en de schoen is al gevuld geweest in
de klas. Ook werd Amerigo buiten gespot.
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Na lang wachten werd het dan ook eindelijk écht 5 december en kwam
Sinterklaas met zijn Pieten op bezoek bij de peuters. Altijd spannend voor de
kinderen maar het was super geslaagd! Er werd gezongen, gedanst en
gesnoept. Ook mochten de kinderen bij Sinterklaas op schoot of naast de Pieten
zitten. Als cadeau kregen alle peuters prachtige loopklossen mee naar huis.
We gaan de komende weken aan de slag met alles rondom kerstmis en maken
ons klaar voor het einde van 2018 en het begin van 2019. Tot volgend jaar!
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Extra
informatie
Peuterspeelzaal
“de
Bernejister”
Peuterspeelzaal “de Bernejister” is gevestigd in basisschool de Foeke Sjoerds
Skoalle. De peuters hebben 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 ochtenden per week komen spelen. Ze maken kennis met
verschillende soorten materiaal die voor zijn/haar ontwikkeling van belang zijn
en spelenderwijs leert het kind delen en omgaan met andere leeftijdsgenoten.
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 vaste groepen te
behouden.
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 rondom dit thema gedaan.
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.
Contactgegevens Juf Afke Jongeling
0519-241918
06-13575848
Opgeven peuters
(online inschrijfformulier)
www.kinderopvangfriesland.nl
Tijden peuters
Maandag t/m donderdag
8.30uur – 12.00uur
Nieuwsgierig? Kom gerust eens een kijkje nemen op “de Bernejister”!
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BIB - Hoogland Attractieverhuur
Bedrijf
in
_____________________________________________
Beeld

Om’t Pieter Hoogland ôfskied nommen hat fan de redaksje fan de Skille,
like it ús wol passend dat de rubryk dy’t Pieter de ôfrûne jierren fersoarge
hat, no yn it teken fan syn bedriuw kaam. Sa tôgen wy op in wynderiche
donkere jûn nei it ein fan de Lyts Ein om ris te hearren hoe it allegearre
sa kommen wie.
Pieter is yn 1959 berne yn Bath (New Brunswick) te Kanada wêr’t syn
heit wurke by McCain, in grutte ierdappelferwurker. Doe’t nei 11 jier de
âlderlike pleats frij kaam, is de húshâlding werom gien nei Anjum. Pieter
wie doe 4 jier en hat gjin herinnerings oan de tiid yn Kanada. Yn Anjum
waard de iepenbiere skoalle besocht, de learlingen oan dy skoalle wienen
yn de minderheid, de skoalle hie sa’n 8 tot 12 learlingen. It foel dan ek
net ta om oanslúting te finen yn it oerwaagjend kristlike doarp. Nei de
legere skoalle gie it op nei de Iepenbiere Mavo yn Dokkum. Om’t Pieter
yn dy tiid net binnen de lijntjes kleurje woe, is dizze oplieding net ôfmakke
en is hy fierder gien oan de Legere Detailhandel Skoalle yn Ljouwert.
Wilens syn ferfolchoplieding oan de Middelbere
Detailhandel Skoalle yn Ljouwert wurke hy by
de Welkoop as weekendhelp. Ek fertsjinne
Pieter wat by as posterferkeaper, hjir siet wol
goede handel yn, hy gie by de doarren lâns mei
posters fan filmstjerren, keunst ensafuorthinne.
Ferkeapsúkses wie it jonkje mei de trien, d’r
wienen net folle minsken dy’t hjir nee tsjin sizze
koenen.
Pieter wie de earste bewenner fan de flatsjes
yn Nijtsjerk, hy hat d’r sels in skoft as iennigste
wenne. Yn die tiid wurke hy as opropkracht foar de Welkoop yn Dokkum
oan de Altenastreek.
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Oant 1980 hat hy as opropkracht wurke en letter kaam er te wurkjen by
de Welkoop yn Kollum as assistent-bedriuwslieder, hy wurket hjir no noch
2 dagen yn’e wike.
Yn 1996 is Pieter mei syn eigen bedriuw begûn, de oanlieding wie it
doarpsfeest wêr’t in kûpkestekapparaat oanskaft wie wêr’t wol fraach nei
kaam fanút oare doarpen. Pieter hie doe sitting yn doarpsbelang en dy
seach d’r gjin heil yn om dit d’r allegearre by te dwaan en sa is by Pieter
it idee ûntstien om dit sels op te pakken.
It is begûn mei 1 springkessen en 1 ballenbad. Pieter hat stipe hân fan
Yde van Kammen, dizze sei “Asto begjinst, dan hier ik 5 kear per jier it
springkessen”. Ek dienen se flyers by de offertes yn en sa is it baltsje
rôljen gien.
No binne d’r san 70 luchtkessens/survivalbanen en in grut oantal
attraksjes yn de ferhier. De simmerperioade is mei de doarpsfeesten de
drokste tiid fan it jier. Mar ek buurtferienings en oranjeferienings witte it
paad wol te finen. Ek wurde d’r indooreveneminten fersoarge, mei as
sûnder begelieding.
It is betiden in kommen en gean fan klanten, somtiden is it guod krekt
werombracht en moat it in oere letter al wer fuort. It guod wurdt nei de
útlien neisjoen en skjinmakke at it nedich is. De bern bin lokkich altyd ree
om te helpen.
Janet hat har talein op it meitjsen fan ballonpilaren en ballonbôgen, dit
faaks yn kombinaasje mei in reade loper. Men kin in kar meitsje út 25
kleuren ballonnen, fan eltse kleur binnen d’r sa’n 200 oant 500 op
foarried.
De feilichheid by it opsetten fan in luchtkessen is tige wichtich, d’r wurde
goeie ynstruksjes meijûn. It moat goed fêst setten wurde en de netten
moatte goed brûkt wurde. Pieter en Janet keapje allinne attraksjes fan
Nederlâns fabrikaat, om’t dy de bêste kwaliteit leverje.
De ôfrûne jierren is de konkurinsje bot tanommen, mar om’t Pieter en
Janet in kompleet assortiment biede, komme de kollega’s ek wol om guod
by harren te hieren.
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Pieter en Janet springe de takomst temjitte op harren troudei 16 april 2016

Dizze mega grutte ballonbôge is ferline jier makke foar de ING.
In frije oerspanning fan mar leafst hast 6 meter.
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Dit is de Spiderweb survivalbaan - mear as 40 meter klim- en
klauterwille!

In ballonnenbôge mei in
ballonnenstrik foar de
iepening fan Abiant
Feanwâlden
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Om’t Pieter altyd elkenien it himd fan it liif frege, wolle wy ús dizze kâns
net ûntnimme litte.
Wat is dyn favorite boek?
De Zamperini Legende fan Laura Hillenbrand, in echte oanrieder lyk as
de film dy’t hjir fan makke is.
TV programma

Pauw of Jinek

Iten

Tiramisu à la Michelle

Drankje

Bierke of Johny Walker Blue Label

Fekansjelân

Kanada

Auto

Buick lesabre

Muzyk

Stevige rock

Grutste winsk

Sûn bliuwe mei myn neisten

Mei wa woest wol in dei ruilje?

Max Verstappen

Moaiste plakje yn Nijtsjerk

Ropsterwei

Favorite attraksje
spektakel!

Tobbedûnsbaan om’t it alles hat, wetter en

Pieter en Janet tige tank foar de gastfrije ûntfangst en súkses mei jim
bedriuw!
tsg
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Hoeden af voor Foeke Sjoerds
Bij het afscheid, na 67 jaar, van de Foeke Sjoerds Skoalle
Er waren eens twee schoolbesturen die verwoede pogingen deden om
een nieuw eigentijds schoolgebouw te realiseren. Het waren een lagere
school uit Niawier voor vervanging van hun oude schoolgebouw en de
semi-permanente Foeke Sjoerds Skoalle uit Oosternijkerk.

Op een vrolijk zonnige dag (met weinig wind) kreeg het bestuur van de
Foeke Sjoerds Skoalle hoog bezoek uit Den Haag: mevrouw
Romanevsky. Om de, in onze ogen, aftandse school kritisch te bekijken
en met tromgeroffel een nieuwe school aan te bevelen. Immers, semipermanent betekende 25 jaar en de Foeke Sjoerds Skoalle stond er al
34 jaar.
Na een begroeting in de bestuurskamer, waar alle aanwezige
bestuursleden aan haar werden voorgesteld, gaf ze een korte
uiteenzetting van de reden van haar komst. Wij wezen mevrouw
Romanevsky op het semi-permanente karakter van de school en het
groeiende aantal leerlingen en de krappe huisvesting, met name als
kleuterschool en lagere school binnenkort samen zouden gaan als
basisschool.
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Hierna gingen we met de schoolleider en mevrouw Romanevsky voorop
het schoolgebouw buitenom inspecteren. ‘Wat ik zo leuk vindt aan dit
schoolgebouw,’ zei ze, ‘is dat mooie strakke dak. Al die
nieuwbouwscholen hebben ‘hoeden’ op, maar geen daken. Wat past dit
gebouw prachtig bij al die huizen hier.’ Dit voelde voor ons alsof een
regenbui over ons was uitgestort. In de school werd nog een rondgang
gehouden. We kwamen weer samen in de bestuurskamer.
Voor iemand wat kon zeggen, wist onze kordate secretaresse ons op een
joviale manier van koffie te voorzien. Ook onze huishoudelijk verzorger,
bescheiden als altijd, wist er handig op in te spelen door ons van melk en
suiker te voorzien. Mevrouw Romanevsky kreeg zelfs twee lepeltjes
suiker. Ze roerde glimlachend de koffie op smaak. Nam een slok, keek
ons vrolijk aan en vroeg: ‘Mag ik de situatie om een nieuwe school te
bouwen uitleggen?’ ‘Jazeker,’ zei de schoolleider, ‘wij wachten met
spanning op uw conclusies, het woord is aan u.’ Een lichte klank van
toorn lag in zijn stem verscholen, alleen opmerkzame bestuursleden
merkten het op. Iemand van elders had deze gave van opmerken niet.
De schoolleider zag de bui al hangen.
‘Gisteren,’ zo begon ze, ‘hebben we in Rotterdam een omgebouwd oud
herenhuis tot basisschool geopend. De kinderen moeten in de pauzes op
straat spelen. Dus altijd opletten geblazen. Hier hebben we een groot
plein beschermd door hekwerk. Daarnaast is er nog een grasveld, een
utopie voor veel scholen, waar de kinderen bij droog weer zich op kunnen
uitleven. Wat kunnen de kinderen hier een creativiteit ontplooien! Er is
genoeg ruimte om naast de verbouw van de oude school, nieuwbouw te
creëren. Dat lijkt me duidelijk en iedereen zal dit begrijpen.’
‘Nee...!’ zei de voorzitter. Even was er geroezemoes onder de
bestuursleden. Iedereen begreep dat de voorzitter begreep, dat hij niet
begreep, waarom er niet een geheel nieuwe school gebouwd kon
worden.
Mevrouw Romanevsky dronk haar zoete koffie op als smeerolie voor het
volgende gesprek in Niawier. Zo vlot ze was gekomen, zo vlot vertrok ze
naar Niawier, met het besluit uit Den Haag op zak om dáár wél een
nieuwe school te bouwen, naar onze stellige overtuiging. We hadden
allang door dat haar visie en besluit in Den Haag al voorgekookt was.
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Zaak was om nu maar zo vlot mogelijk ons schoolgebouw aan te pakken.
Er is dan ook zo praktisch en efficiënt mogelijk met het toegewezen geld
en de ruimte een eigentijdse school gerealiseerd.
En nu...?
Het kan verkeren, zei Brederode reeds.
40 jaar later gaan de bovengenoemde twee scholen samen een nieuw
schoolgebouw in Oosternijkerk(?) bouwen, met een nieuwe naam
‘WRÂLDWIZER’.
Sa, no binne wy op us paad wer hiel wat wizer wurden...!

Gerrit L. Elzinga
(voorzitter schoolbestuur
1983-1986)
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Sinterklaas
24 november 2018
Alle kinderen verzamelen bij de Terp, maar in
geen velden of wegen is een Piet of Sinterklaas
te vinden. Dorpsomroeper Sjerk Faber wordt al
een beetje ongeduldig en begint zich een beetje
zorgen te maken of Sinterklaas dan wel op tijd
is en wat er dan aan de hand is. Er wordt
voorgesteld om dan maar zonder Sinterklaas
door het dorp te lopen, achter de muziek aan, het
is toch altijd wat met die Sint en zijn pieten en
misschien dat hij dan alsnog komt, wie weet. Bij
het lopen door het dorp komen ze als eerste over
de Buorren. Bij Piet de Boer wordt er halt
gehouden, want hier is het een en ander gaande.
Buiten staan een hele hoop cadeautjes en zijn
een aantal pieten een enorme stapel cadeaus in
bedwang aan het houden.
Uiteraard hebben ze de cadeautjes veel te hoog
opgestapeld (het is immers onmogelijk voor een
piet om een keer na te denken en te bedenken
dat zoiets niet handig is).
Wat is er gebeurd:
Bij het sinterklaaspakhuis zijn alle pakjes voor de
kinderen van Oosternijkerk keurig ingepakt, er is
een naam opgezet en alles is klaargezet zodat het in de vrachtwagen
naar Oosternijkerk gebracht kan worden……….MAARRRRRRR.
Die vrachtwagen moet dan wel geregeld worden natuurlijk en jullie raden
het al, dit is natuurlijk niet gebeurd. Een lang verhaal dan ook in het kort
uitgelegd, de pakjes staan nog netjes in het magazijn in Zaanstad waar
Sinterklaas Nederland is binnengekomen een week eerder. Er moesten
dus in allerijl nieuwe cadeautjes gekocht worden bij, inderdaad!! Piet en
Saakje. Terwijl de kinderen in aantocht zijn, zijn de pieten nog ijverig
bezig de laatste cadeautjes in te pakken en te stapelen voor kinderen.
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Terwijl Sinterklaas al met de
kinderen en met Sjerk Faber, de
Dorpsomroeper staat de praten,
komt hoofdpiet naar buiten
gestormd………………KLAAR!!!!
roept Hoofdpiet terwijl hij met het
laatste cadeautje naar buiten
stormt.
Hoofdpiet heeft geen idee dat alle
kinderen allang staan te wachten
en schrikt zich dan ook een hoedje. Nu mag hoofdpiet uitleggen waarom
ze niet op tijd bij het dorpshuis stonden en waar ze in vredesnaam mee
bezig zijn bij Piet en Saakje.
Een beetje gegeneerd verteld hoofdpiet dat hij is vergeten om een
vrachtwagen te regelen die de pakjes hier naartoe zou brengen en dat ze
daarom op het laatste moment bij Piet en Saakje cadeautjes hebben
gekocht en deze nog hebben ingepakt. Op dat moment valt de stapel
cadeautjes ook nog om tot overmaat van ramp. Hoofdpiet is al in paniek
en raakt nu nog meer gestrest maar gelukkig is Sinterklaas de rust zelve
en zegt dat het allemaal wel goed komt. Eind goed al goed, voor ieder
kind is er een cadeautje gelukkig en nog net op tijd ook.
Tot volgend jaar!
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Mei elkoar warber
In de dorpsskille stond een oproep van het Dorpsbelang. Ze zochten personen
welke voor de basisschool 4 keer in het jaar wat wilden gaan organiseren.
En ja wat doe je dan? Zelf al het 1 en het ander gedaan op school, dan zou dit
ook vast wel heel leuk gaan worden nietwaar. Samen met Jantina ons
aangemeld en op een hete zomer middag werden we allemaal uitgenodigd door
het dorpsbelang.
Aangenaam verrast hoorden we dat er nog 2 personen zich hadden aangemeld
namelijk Marianne en Sietske. Dus samen met het dorpsbelang om de tafel om
te horen wat de bedoeling was.
Al gauw bleek dat we op 1 lijn zaten en een vervolg afspraak volgde al snel. Er
moest natuurlijk een naam komen en dat werd Mei elkoar warber want dit is wat
we alle 4 graag willen.
Met elkaar dingen doen waar we alle groepen van de basisschool , kinderen van
het speciaal onderwijs, ouder/verzorgers en het dorp Oosternijkerk willen
betrekken in onze activiteiten.
En onze eerste activiteit was 24 oktober.

Een levend Bingo en wat we er van verwachten moesten? We hadden geen
idee. Om een beetje een idee te krijgen hoeveel kinderen konden komen
moesten de kinderen hun opgeven. Een paar dagen voor de sluiting waren er
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zo’n 30 kinderen en we hadden alle 4 zoiets van “prima dat is te toen” Maar op
de laatste dag werden we aangenaam verrast. 75 aanmeldingen. Non dat juutje.
Om alles in goede banen te leiden is een goede voorbereiding echt super
belangrijk en daar zijn we in geslaagd want op de dag zelf was er een relaxte
sfeer. Na een klein voorwoord konden we los.
In groepjes moesten de kinderen voorwerpen zoeken welke bij de nummers
hoorden en het was zo mooi om te zien hoe de oudere jeugd de jongere jeugd
mee nam op hun zoektocht. Tijdens dit alles werden de kinderen natuurlijk
getrakteerd op snoep, ranja knakworstjes en kregen ze allemaal nog een klein
bedankje mee naar huis.
We willen iedereen die mee heeft geholpen en natuurlijk mee heeft gedaan
bedanken voor een onvergetelijke middag en onze dank gaat special uit naar de
basisschool want zonder deze prachtige locatie was het ons niet gelukt.
Jeanette Terpstra

Wy bin wer los! Al is it wol krekt wat oars, as dat jim fan ús went bin. Dit kear
oefenje wy net op ien stik, mar op twa ienakters. Dat binne twa koarte
toanielstikjes. Foar it skoft sille wy dan in stik foar jim spylje en nei it skoft it oare
stik.
Wat ek oars is, is dat wy dit jier mar mei in lyts ploechje spylje: Sjoerd Kloostra,
Anne Wieb Dijkstra, Anna Meinsina Visser en Bettina Weidenaar. En ien fan ús
fêste spilers is dit jier de regisseur: Natasja Wagenaar.
Sa at it no stiet sille wy foar jim optrede op sneon 30 maart (jûns) en snein 31
maart (rûn 16.00 oere). Dit kinne jim fansels al yn de aginda sette.
Yn de kommende doarpsskille mear ynformaasje oer de twa stikken dy’t wy
spylje.
Út namme fan de toanielferiening,
Bettina
35

Reis door Noord-West Iran en
Armenie 23 jûni tot 7 jûli 2018
Het was een boeiende en leerzame reis door het Noord-Westen van Iran,
zo anders dan het zuiden waar ik 4 jaar geleden was. Het zuiden is meer
toeristisch en in het Noord-Westen zijn we 4 Fransen tegengekomen, de
bevolking is heel gastvrij en vriendelijk en nieuwsgierig, ze wilden meteen
met ons op de foto. Normaal vraag ik of ik een foto mag maken, nu was
het andersom. Voordat je het weet zit je thee met hun te drinken met
zoete lekkernijen.
Aangekomen in Teheran, midden in de nacht na een visum controle en
hoofddoek om, na een korte slaap vroeg op, na het ontbijt op stap in
Teheran waar we al vaker waren geweest en de temperatuur 46 graden
was en wij vrouwen met hoofddoek en totaal bedekt moeten rondlopen,
kunnen de mannen in een spijkerbroek met een polo, wat een stuk
aangenamer is.
Reza onze gids en Ali onze chauffeur stelden voor om naar het Noorden
te gaan waar het veel koeler is.
Het noorden heet Dagband, een toevluchtsoord voor mensen uit Teheran
op hun vrije dag.
Het is er koel met water dat uit de bergen komt, veel restaurantjes waar
je heerlijk Forel kunt eten.
Tijdens het eten en de thee veel gesprekken gehad met jonge mensen
die het moeilijk hebben met de Religieuze leiders van het land vooral
vrouwen.Voor de inwoners is het leven duur.
Veel mensen hebben 2 banen om het hoofd boven water te houden.
Veel afgestudeerde jonge mensen verlaten Iran om hun geluk in het
buitenland te vinden, wat jammer is.
Iran is het land van dichters zoals Hafez,Sa’di Ferdosi en Omar Khayyam
de meeste Iraniërs dragen een gedicht voor uit hun hoofd, ze zijn trots op
hun dichters.
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Het eten in Iran is heerlijk, veel rijst met boter, saffraan pistachenoten,
geraspte sinaasappel met vlees of vis.
In west Iran wonen hoofdzakelijk
Koerden en grenst aan Turkije en Irak
boven aan Armenië en Azerbaijan.
In Hamadan, culturele hoofdstad van
Iran 2018, was een voetbalwedstrijd
Iran-Portugal. Iran verloor maar het
was een kans om op de boulevard te
dansen wat natuurlijk verboden is.
De volgende dag hebben we het graf van Esther en Mordecai bezocht
indrukwekkend, ook bezoeken we Ganjnameh met rotsinscripties 500
voor Christus. God wordt geprezen, maar ook Darius en Khashayaer.
De inscripties zijn in het Perzisch,Elamite en Babylonisch.

De volgende dag naar een van de mooiste dorpen in Iran Palagan met
gastvrije inwoners, stenen huizen die van uit de rivierbedding gelaagd
tegen een heuvelrug zijn gebouwd, waar
de tijd heeft stil gestaan.
In de middag naar de Troon van Salomon
een ruïne van een groot Zoroastrische
tempel gewijd aan de godin Anahita, het
complex ligt rond een kratermeer.
Onderweg tijd voor een picknick in de
natuur. Een Koerdische familie was ook
aanwezig en meteen op de foto met de
familie en waterpijp roken.
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Na het ontbijt van olijven en schapenkaas naar Kandovan ongeveer 800
jaar oud, de huizen in de rotsen
uitgehouwen, vanwege een vrije dag
leek het op Marken en Volendam
maar heel gezellig.
In Tabriz brengen we een bezoek
aan de blauwe Moskee die
grotendeels door de aardbeving is
verwoest.
De bazaar in Tabriz in een beroemd
netwerk van gangen en straatjes met
kruiden en thee en alles wat je nodig hebt.
Nu rijden we richting de grens met Armenië de grensplaats Jolfa
verblijven we nog 2 nachten, we bezoeken een Karavanserai een
stopplaats waar vroeger de kamelen
en hun drijvers overnachten het is nu
een luxe hotel.

Door naar Judas Thaddeus klooster uit de 14e eeuw,dit Armeense
klooster ligt in de provincie Oost Azerbeidzjan en is opgedragen aan
Judas Thaddeus een van de twaalf apostelen, en staat bekend als zwarte
kerk door de stenen die bij de bouw zijn gebruikt.
De rivier Aras is een natuurlijke grens tussen Iran en Armenië, we
bezoeken de St. Stephanus kerk de kerk ligt in een kloof en is volledig
ommuurd en telt zeven wachttorens het is een Christelijke enclave in
West Azerbeidzjan
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We bezichtigen een goedbewaarde brug uit de 13e eeuw met 15 bogen
oorspronkelijk om naar
de overkant Armenië
te gaan maar dat is
verboden.
Bij de grens Iran
Armenië na 5 keer ons
paspoort te hebben
gecontroleerd en 3
stempels rijker tot op
de
gele
streep
moesten we onze
hoofddoek op houden
een stap er over
eindelijk verlost van de hoofddoek heerlijk.
in Jerevan aangekomen onmiddellijk normale zomerkleren aan en
genieten van een glas wijn op een terras.
In Iran is dat niet mogelijk geen terrassen, muziek of wijn de Iraniers doen
alles wat verboden is thuis.
Na Iran voel je hoe het is om met beperkte vrijheid te leven, wat het effect
is op een mens en hoe gelukkig wij zijn met onze vrijheid van woord,
religie en kleding kunnen zijn.
Armenië is 25 jaar onafhankelijk daar voor was het overheerst door
Rusland, nog steeds te zien aan de sombere flat gebouwen en fabrieken
die niet meer worden gebruikt.
De natuur is prachtig, bergen
met wilde bloemen en op de
bergtoppen met sneeuw bedekt.
Het land is zo groot als België er
wonen maar 3 miljoen mensen
waarvan de meeste in de grote
steden.
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Met de langste kabelbaan ter wereld 6 kilometer de vleugels van Tatev
brengt ons in 12 minuten naar het Tatev klooster geïsoleerd in de bergen
de monniken waren zelf voorzienend in het verleden. Op het terrein vind
je drie kerken, waarvan de grootste de Sint-Petrus-en-Paulus-kerk uit de
9e eeuw stamt.
Het Khor Virap-klooster mooi gelegen op een heuvel aan de Turkse grens
tegen de achtergrond van de berg Ararat door landjepik niet meer in
Armenië In het klooster zat de prediker Gregorius de Verlichter 13 jaar
vast om daarna de Armeense koning Tiridates tot het christendom te
bekeren waarmee Armenië de eerste christelijke staat ter wereld werd.
In Jerevan naar het museum waar we een collectie manuscripten en
boeken die in Amsterdam gedrukt zijn hebben bekeken.
In de avond naar een prachtig concert geweest in het opera gebouw, een
beleving tussen de Armeniërs te zijn.
De volgende dag naar het
museum van de Armeense
Genocide
in
het
park
Tsitsernakaberd
om
naar
schatting 600.000 tot 1,5 miljoen
slachtoffers te herdenken in
1915.
Indrukwekkend
en
gruwelijk wat daar gebeurd is.
Door deze reis heb ik weer een
nieuwe kijk op de wereld
gekregen met de verschillende
culturen en religies.
Maar ik ben blij met het land waar
wij wonen met alle vrijheden, al is
het een beetje vol.
Lobetje Swijgman
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Oars Aktyf
Midden yn it winterskoft ha we ek wer een geselliche middei foar de
âlderen ú Nijtsjerk belein. Freed 15 februaris middeis om 15.00 ûre bin
jimme allegear fan herte wolkom yn it doarpshûs.
It “Duo Akkoord” sil foar een moai stikje accordeonmusyk en sang
soarchje. De kosten foar de middei binne 6 euro p.p.
Ek oan de ynwindiche minsk wurd wer tocht, foar elk die’t bliuwe wol is
een “Valentijnbuffet” regele. De kosten hjirfoar binne 10 euro p.p.
Opjaan kin bij Hilda: till. 242085.
Groetnis en oant sjen, Hilda en Grietje

Bij Natuurlijk Mooi In Balans, kunt u
terecht voor:
Chronische klachten
Klachten door stress/spanning
Blessures
Herstel van een ziekte en/of operatie
Ouderdomsklachten
Trauma
Preventief
Gezond & FIT producten
Workshops
Rineke Dijkinga producten
Verkoopadres: magnesium, aloë vera,
essentiële olie
Behandelingen op afspraak: dinsdag-woensdag-vrijdag -zaterdag
Iedere vrijdagavond open/inloop van 19.00 -21.00 uur

Bartenswei 6 9138 CA Niawier
j.holwerda10@kpnplanet.nl

Tel 0519-241748
Mobiel: 06-46556185
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Ropta Boys
VOETBALVERENIGING ROPTA BOYS te Oosternijkerk
JAARVERSLAG seizoen 2017-2018, 1 juli 2017 t/m 30 juni 2018
ACTIES
Aardappelactie
Ropta Boys spekt de clubkas net als vorig jaar met het verkopen van ongeveer
350 zakjes aardappelen à 10 kg. Dit jaar komen de aardappelen bij de familie
Hansma uit Ee vandaan. Net als vorig jaar wordt er dit jaar op 1 avond meteen
verkocht en geleverd. Al met al een redelijk succesvolle verkoop actie.
Viooltjesactie
Nieuw dit jaar was de viooltjes actie in het voorjaar. Zoals tijdens de vorige
jaarvergadering was aangegeven, was er behoefte aan meer inkomsten. Met de
viooltjesactie is hieraan zeker voldaan, het was een groot succes welke zeker
voor herhaling vatbaar is!
Dug-out actie
Daarnaast was er dit seizoen nog een nieuwe actie en wel de dug-out actie.
Het begon als een online crowd-fundings actie om geld op te halen voor het
kunnen aanschaffen van nieuwe dug-outs, maar hiervan viel de opbrengst
enigszins tegen. Daarna werd de actie door een paar leden van RB nieuw leven
ingeblazen en nam een enorme vlucht. Van jong tot oud werd er geld ingezameld
door bijvoorbeeld een statiegeldactie, koekactie, aardappelactie, clinic actie,
techniektraining of door met de pet rond te gaan. Door al deze acties werd er
genoeg geld opgehaald om dan eindelijk nieuwe dug-outs aan te kunnen
schaffen.
Grote clubactie
Ook dit jaar hebben we weer meegedaan aan de Grote Club actie, we hebben
als club 919 loten verkocht.
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BESTUURSVERGADERINGEN
Het afgelopen seizoen vergaderde het bestuur 11 keer. Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter Theunis Linthof
Secretaris Douwe Jaap Meinsma
Penningmeester Jantina Terpstra
Wedstrijdsecretaris Anja Bandstra
Bestuurslid Bas Dijkstra
Bestuurslid Gerard Peter Weidenaar
Bestuurslid Patrick van der Ploeg
Bestuurslid Wiebe Dijkstra
COMPETITIE EN KAMPIOENEN
Ropta Boys kwam het afgelopen seizoen uit met 18 teams. 13 Juniorenteams, 3
seniorenteams, dames 7 tegen 7 en een 45+ team. Ook dit jaar was het weer
een tweestrijd tussen spelen om het kampioenschap of degradatie. De meeste
teams streden mee om de bovenste plaats, sommige hadden het zwaar en
speelden in de onderste regionen mee. Van alle teams wisten de 45+, dames 7tal, JO13-1 en de MO11-1 het kampioenschap binnen te slepen. Daarnaast
wisten de MO13-1 en de JO13-1 in de bekercompetitie zelfs de finales in Joure
te behalen. Op 2 juni hebben ze daar de finales gespeeld op de velden van S.C.
Joure. De MO13-1 wist hier helaas geen potten te breken en verloor hun 3
wedstrijden, maar uiteindelijk wel 4e van Noord-Nederland wat zeker erg top is!
De JO13-1 bleek echter onverslaanbaar op deze dag en won alle drie gespeelde
wedstrijden! Zij mogen zich een jaar lang bekerhouder van Noord-Nederland
noemen, grote hulde voor dit team en hun begeleiders voor het behalen van de
dubbel!
Daarnaast wist het 1e historie te schrijven door in de nacompetitie af te rekenen
met ONR 1, en hiermee voor het eerst in de clubhistorie promotie naar de 3 e klas
KNVB af te dwingen.
COPA ROPTA
Na weken van voorbereiding was het zaterdag 16 juni dan eindelijk zover, de 5e
editie van het fameuze voetbaltoernooi bij de v.v. Ropta Boys. Ooit begonnen
als een idee van een aantal geelgroene vrienden, en uitgegroeid naar een
regionaal toernooi voor zowel heren als damesteams.
Aan de zijlijn lieten de vele vrijwilligers zich van haar beste kant zien. De
scheidsrechters stonden gemotiveerd te fluiten en wisten de wedstrijden in
goede banen te leiden, waar in de feesttent de heren en dames van de catering
voor de nodige hydratatie zorgden. Dat was ook wel nodig als gevolg het mooie,
warme weer. Tussen al het voetbalgeweld door konden de voetballers(ters) en
supporters de maag vullen met warme broodjes shoarma/kebab.
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Finale
De finale was een wedstrijd op het scherpst van de snede, een heuse derby
tussen twee teams die elkaar in het veld hard aanpakten. Na een rustig begin,
sloeg de vlam al snel in de pan, wat resulteerde in een gele kaart (en tijdstraf)
voor een van de spelers van Anjum. Hierdoor werd de finale nooit spannend, en
wist Ropta Boys 1 met 5 – 1 de finale naar zich toe te trekken. De mannen
hielden dan ook vol trots de beker in de lucht en incasseerden het prijzengeld
van €150.
Toernooiverloop
dames
Bij de dames werd erin 2 poules gestreden om een plek in de halve finales. Na
een spannende poulefase wisten Broekster Boys (zaal), AVF, VCR 2 en VIOD
zich te plaatsen voor de halve finales. Helaas waren de dames van AVF
genoodzaakt om de strijd te staken nadat een van de speelsters geblesseerd
raakte aan de knie. Zij besloten om de schoenen op te bergen, waardoor Ropta
Boys 1 met enig fortuin door ging. In de halve finales bleken de dames uit
Rinsumageest en Damwoude de sterksten te zijn waardoor zij in de finale
mochten strijden om het eremetaal. In een eenzijdige finale wisten de
zaalvoetbalsters uit Damwoude te winnen met 4-1. Een aantal prachtige goals
zorgden voor de dik verdiende overwinning, waar zelfs S.C. Heerenveen
speelster Hoekstra niks aan kon veranderen.

CROSSLOOP (NIEUWJAARSLOOP) JUNIOREN EN SENIOREN
Zaterdag 6 januari werd de 22e crossloop van vv Ropta Boys gehouden onder
prima omstandigheden. Met weinig wind en zelfs af en toe het zonnetje erbij was
het uitstekend weer voor de crossloop.
’s Ochtends was het de beurt aan de jeugd. Vanwege verplichtingen in de zaal
konden niet alle teams aanwezig zijn maar gelukkig waren er nog 43 deelnemers
die de longen uit hun lijf liepen.
De organisatie, bestaande uit Gert van der Meulen, Lolke Bergema en Henk van
Dekken, liet om half elf het startschot vallen en rond half twaalf werden de prijzen
uitgereikt door oud voorzitter van het jeugdbestuur Sietske Torensma.
’s Middags was het de beurt aan de volwassenen. Om half twee vertrokken 31
deelnemers voor een prachtige wandeltocht van 10 kilometer door verschillende
buurtdorpen.
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Om half drie was het startschot van de crossloop voor senioren. 35 deelnemers
liepen het parcours van 7,7 kilometer (2 deelnemers verkozen de korte route van
6 kilometer) onder prachtige weersomstandigheden. Al snel werd duidelijk dat er
geen maat stond op Jimke Haaksma deze middag. Hij was duidelijk de sterkste
en finishte na 31:26 minuten op sportpark de Fiver ruim voor de rest van het
veld.
Om half vijf werden de prijzen uitgereikt van de verschillende categorieën door
voorzitter Theunis Linthof. Ook nam hij de nieuwjaarstoespraak voor zijn
rekening waar het jaar 2017 kort werd doorgenomen en tevens een vooruitblik
op 2018. Uiteraard werd de organisatie bedankt en tevens alle vrijwilligers die
hierbij geholpen hebben. Na de toespraak was het tijd voor een hapje en een
drankje om het nieuwe jaar goed in te luiden. Kortom een prachtige dag op
sportpark de Fiver bij vv Ropta Boys.
DARTTOERNOOI
7 april 2018 werd het Ropta Boys darttoernooi gehouden.
In de verliezersronde werd Kees Kool 1e en Jan Meindert Castelein 2e. In de
winnaarsronde was de nummer 1 Sietze Verbeek terwijl Marcel Faber nummer
2 werd.
HOOFDTRAINER
Hoofdtrainer Wietse vd Veen besluit in goed overleg om zijn contract niet te
verlengen. Na een sollicitatieronde wordt Iko de Boer aangesteld als de nieuwe
hoofdtrainer van Ropta Boys voor het seizoen 2018-2019.
Voor het tweede verandert er voor seizoen 2018-2019 op trainer gebied ook het
een en ander. Hillebrand Tanja heeft besloten om hoofdtrainer van vv Holwerd
te gaan worden, waarna er besloten wordt dat er een nieuwe trainer voor het
tweede moet komen. Wietse Monsma wordt aangesteld als de opvolger van
Hillebrand.
Klaas de Boer blijft ook komend seizoen de keeperstrainer van RB!
LEDENADMINISTRATIE
Het seizoen 2017-2018 eindigt met 221 leden.
LEDEN COMMISSIES EN BESTUREN
Jeugdbestuur: Jan Wijnsma, Jan Meindert Castelein, Anna Torensma, Mirella
Kuilboer, Johannes de Groot, Aant Soepboer
OnderHoudsCommissie: Lolke Bergema, Ronald Lodder, Durk Jongeling,
Menno v.d. Zee, Jan Cha Dol Rispens, Marcel Faber, Bram Talstra, Douwe Jaap
Meinsma, Wouter Castelein
Kantinecommissie: Bas Dijkstra en Tjitske de Groot
Sponsorcommissie: Willem Meinema, Leon Dijkstra, Jelle de Jong
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Reporter: Jan Torensma
Website: Theunis Talstra (vacant)
VRIJWILLIGERSAVOND
Op vrijdagavond 13 april 2018 was de jaarlijkse vrijwilligersavond voor alle
vrijwilligers die actief zijn om de VV Ropta Boys draaiende te houden. Het is een
jaarlijks terugkerende geste van het Ropta Boys bestuur aan alle vrijwilligers om
hen te bedanken voor hun belangeloze inbreng in het afgelopen seizoen. Dit jaar
was er voor gekozen om de culinaire hoogstandjes achterwege te laten. Tijdens
zijn gebruikelijke bedankspeech bedankt voorzitter Linthof alle vrijwilligers voor
de bewezen diensten van het afgelopen seizoen. Nieuw dit jaar was dat het
bestuur er voor heeft gekozen om te stoppen met de vrijwilliger van het jaar
verkiezing. Het bestuur is van mening dat ondanks de funfactor van deze
verkiezing, de andere vrijwilligers hiermee te kort wordt gedaan. Uiteindelijk is
iedere vrijwilliger een vrijwilliger van het jaar. Hierna kon eenieder nog gezellig
nababbelen onder het genot van een hapje en drankje.

November 2018, Douwe Jaap Meinsma

Ropta Boys MO17 zijn kampioen geworden! (15-12-2018)
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2018 loopt alweer bijna op z’n einde. We blikken terug op een leuk
en sportief jaar, met als hoogtepunt natuurlijk de musical.
Ook hebben de kinderen onlangs nog hun pietendiploma gehaald, dit
o.l.v. van 2 zwarte pieten. Wat hebben de kinderen allemaal goed hun
best gedaan!
In de kerstvakantie van 22 dec 2018 t/m 6 jan 2019 is er geen gym en
freerunning! Wij hopen jullie allemaal weer te zien op woensdag 9
januari.
Gymtijden voor 2018/2019:
Groep 1+2
13.30-14.30
Groep 3+4
14.30-15.30
Groep 5+6
15.30-16.30
Freerunning (gr. 7+8): 16.30-17.30
Afmelden voor de gym kan voor 1 januari en voor 1 juli
Check ook ons Facebookpagina, Sport Staalt Spieren Oosternijkerk
Hier staan foto’s en het laatste nieuws op.
Wij wensen iedereen alvast prettige kerstdagen, een goed uiteinde
en een goed begin van 2019!
Een sportieve groet namens,
het bestuur van gymnastiekvereniging S.S.S.
Voorzitter
Secretaresse
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid

: Jolanda Hoogterp
: Aukje Weidenaar
: Aaltsje Meirink
: Maaike Brouwer
: Annemarie de Vries

06-51547376
0519-720306
0519-241419
0519-720282
0519-250151
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DE SOPSLEEF
JAN YN ‘E PÛDE
Jan yn ‘e pûde is een langzaam gegaard brood dat niet wordt
gebakken, maar gekookt. Er bestaan redelijk veel versies; heel vroeger
gaf elke Friese familie er wel zijn eigen draai aan.
Het is een stevig brood en tegelijk ook best zoet van smaak, door
toevoeging van rozijnen. Je eet de Jan vooral samen met een
stroopsaus. Die is gemakkelijk zelf te maken.
De meeste mensen die de Jan kennen (of Broeder zoals dit brood in de
rest van Nederland bekend is) wachten tot de volgende dag. Een snee
opbakken in de koekenpan is eigenlijk nog lekkerder.
Ingrediënten voor de
Jan en de saus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

50 g boekweitmeel
250 g bloem
8 g droge gist
10 g zout
2 eieren losgeklopt
400 ml lauwe melk
160 g rozijnen
50 g suiker
250g keukenstroop
65 g boter
25 ml water

Keukengerei: grote soeppan, sauspan, kookplaat, beslagkom, pollepel,
heetgewassen linnen doek of sloop. Totale tijdsduur: voorbereidingstijd
10 minuten, kooktijd 180 minuten.
Bereiden
Stap 1. Vul een grote soeppan met water, leg op de bodem een
omgekeerd ontbijtbordje en breng het water aan de kook.
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Stap 2. Meng het boekweitmeel, de bloem, de gist en het zout door
elkaar.
Stap 3. Klop de eieren los en voeg ze, samen met de melk, toe aan het
meelmengsel. Goed doorroeren zodat er geen klontjes zichtbaar zijn.
Voeg op het laatst de rozijnen en de suiker toe.
Stap 4. Neem een heetgewassen linnen (thee)doek of een sloop en
maak deze nat met kokend water. Schep het beslag in het midden van
de doek of de sloop en knoop de uiteinden aan elkaar. Laat voldoende
ruimte binnen de doek of sloop over voor het rijzen (verdubbelen) van
het deeg.
Stap 5. Kook de Jan in ‘e pûde ongeveer drie uur in water dat net tegen
de kook aan is. Regelmatig draaien zodat het deeg overal goed
doorgaart.Het makkelijkst gaat het draaien als de doek/sloop aan een
pollepel hangt. Check na circa 3 uur met een houten prikker of het
brood gaar is. De prikker hoort er droog uit te komen.
Stap 6. Maak ondertussen de stroopsaus door de keukenstroop, samen
met de boter en het water te verwarmen. Roer alles tot het een geheel
is.
Stap 6. Haal de Jan in ‘e pûde uit de pan en laat deze even aan de
lucht drogen. Snij het brood dan in sneden en serveer samen met de
stroopsaus.
EET SMAKELIJK
Tip: In dit recept worden rozijnen gebruikt. Natuurlijk kan daarin
gevarieerd worden. Neem bijvoorbeeld eens gedroogde cranberries, of
een mengsel van blauwe en gele rozijnen. Sukade kan ook.
Deze rubriek zet Friese gerechten graag in de schijnwerpers. Heeft
u/heb jij een suggestie (ook al is het recept er niet meer), mail dan naar
anitakriele@live.nl.
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Kûn jij de panda vinden tûssen de
sneeûwpoppen?
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PAADWIZER
Doarpsbelang
Groencommissie
Doarpshûs De Terp
Wrâldwizer
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
Wijkagent
Harry van der Laan

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
harry.van.der.laan@politie.nl

241777
241706
241284
242085
06-18150569
241199
241613
241384
0900-8844

Ynternet:
Nijtsjerk----------------------------------------------------www.oosternijkerk.com
Skoalle------------------------------------------------ www.wraldwizer-arlanta.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
Januari
4
Dorpsklaverjassen
5
Inzamelingsactie kerstbomen a.d. Fiver
5
Oud papier naar de container aan De Lyts Ein
5
Nieuwjaarsconcert UDI
18
Dorpsdiner
19
Oud papier naar de container aan De Lyts Ein
25
Open darttoernooi
Februari
1
Dorpsklaverjassen
2
Oud papier naar de container aan De Lyts Ein
8
Informatieavond toekomst dorpshuis
15
Oars aktyf
15
Mei elkoar Warber – Kindercarnaval
16
Oud papier naar de container aan De Lyts Ein
Maart
1
2
16
16
20
23
30
30
31

Dorpsklaverjassen
Oud papier naar de container aan De Lyts Ein
Oud papier naar de container aan De Lyts Ein
NL Doet en opening brug over de vaart
Jaarlijkse ledenvergadering Doarpsbelang
Lentematinee
Bûnte Flinters
Oud papier naar de container aan De Lyts Ein
Bûnte Flinters

April
5
5
13
17
27

Lentefair
Dorpsklaverjassen
Oud papier naar de container aan De Lyts Ein
Paaseierenverven op basisschool
Koningsdag
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