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Fan de redaksje
Septimber fielt foar my altyd wat as in nij
begjin, noch mear eins as âld en nij. Dat hat
fêst te krijen mei it feit dat dan alles wer op
in nij opstart, skoalle, kursussen,
gearkomsten en neam mar op. Yn
septimber is der mear mooglik as yn
jannewaris, sa liket it wol. Lesten in
ynterview mei immen lêzen en dy sei
itselde. Hè gelokkich, bin ik net de
iennichste mei dy ôfwiking. Op ien mêd
begjinne we dizze moanne allegear (yn alle
gefallen in grut part fan Nijtsjerk) op in nij,
nammentlik mei in ‘slimme meter’. Net dat
wy dêr op sieten te wachtsjen, mar hy
waard ús oanbean. Of eins waard der
gewoan sein dat hy dan en dan ynstallearre
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wurde soe. Of ús dat paste. Ja, dat paste ús wol en dat ha we ek
oanjûn. Op in tiisdei, moarns tusken acht en tsien oere soe der komme.
Neat mis mei, mar wol mei it feit dat we dat net op de kalinder skreaun
ha. Waard ik moarns om goed acht oere út bêd belle. Dat wie net sa’n
goed begjin, mar de man gie stoisynsk syn gong. Hy fertelde my letter,
dat er wol wat went wie. Dat sil fêst, hy sil der wol in boek oer skriuwe
kinne, mar sels hoech ik dêryn net neamt te wurden. Hawar de ‘slimme
meter’ is der kaam, hy draait en we sille hoopje dat we der in protte wille
fan ha. Sa as jim, hoopje wy as redaksje, fan dizze skille. Der stiet
fansels in ferslach yn fan de radioútstjoering fan in pear wiken lyn. Live
hjir fanút Nijtsjerk. Geweldich om nei te harkjen. Wy ha krekt even om
de hoeke sjoen, dan makkest it even mei. Respekt foar de ynterviewer
dy’t net allinnich it gesprek mei de ferskate gasten liedt, mar ek de boel
oan elkoar prate moat. Buro de Vries hjir yn Nijtsjerk. Prachtich. It wie
wer even in goede opstekker foar ús doarp fûn ik. Neist dit ferslach ek
nijs fan it doarpshûs en dat moat wol wichtich wêze, want Sinterklaas
komt sels in wike letter as earst soe. Hy komt no 30 novimber nei
Nijtsjerk yn plak fan de 23ste. Dêr neist is der noch folle mear te lêzen yn
dizze skille. Mar gau los..
awb
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Dûmny's tinzen

Wachten op een wonder
Ik heb gehoord dat velen van jullie
zitten te wachten op een wonder,
Een wonder dat ik, jullie God,
de wereld zal redden.
Hoe zal ik redden zonder jullie handen?
Hoe zal ik rechtspreken zonder jullie stem?
Hoe zal ik liefhebben zonder jullie hart?
Vanaf de zevende dag heb ik alles uit
handen gegeven.
Heel mijn schepping en mijn wondermacht.
Niet jullie, maar ik wacht nu op het wonder.
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Buro de Vries
Eind mei zijn we benaderd door Rene Koster, presentator van Buro de
Vries, met de vraag of wij als dorp mee zouden willen werken aan een
radio zomeruitzending van Buro de Vries op Omrop Fryslan.
Jaarlijks worden er door Buro de Vries 10 uitzendingen op locatie
gemaakt, waarin een dorp centraal staat. Natuurlijk hebben we hierop
positief geantwoord. Een mooie kans immers om ons dorp in het nieuws
te brengen. Eind mei waren we als dorp nog volop bezig met de
voorbereidingen van het dorpsfeest. Daarom hebben we gevraagd of we
de laatste uitzending op zondag 1 september jl. mochten verzorgen.

De uitzending is gemaakt vanuit dorpshuis de Terp. Andre Beeksma had
om 10.30 uur de koffie voor iedereen klaar. Als dorpsbelang werden we
als “side-kick” aan tafel verwacht. Als eerste om een beeld van
Oosternijkerk te schetsen en uit te leggen wat voor soort dorp
Oosternijkerk is en hoe haar inwoners zijn. Een mooie gelegenheid
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natuurlijk om even uit te leggen dat we een open dorp zijn, waar mensen
zich snel welkom voelen en dat we daarnaast een jong en actief dorp zijn
met een groot verenigingsleven en nog redelijk veel ondernemers. De
uitzending was van 11.00 tot 13.00 uur. Per uur drie keer een blok van
20 minuten, waarin werd geschakeld tussen muziek, een gesprek met
gasten aan tafel en een gesprek op locatie. De gesprekken op locatie
werden live gemaakt door een verslaggeefster. Een strakke planning,
goede regie en bovenal een goede verbinding met Leeuwarden zijn nodig
om zo’n live programma te maken.
Naast side-kicks Andries Faber en ondergetekende, heeft Reinder
Tolsma als tafelgast verteld over de geschiedenis van Oosternijkerk en
is hij met de verslaggeefster naar het kerkhof geweest om te vertellen
over de Pontenier, de man die eigenlijk op het kerkhof zou moeten liggen,
maar er niet ligt. Yme Meirink heeft als MR-lid verteld over de
nieuwbouwplannen van de school. Sanne Faber vertelde enthousiast
over de levendige muziekvereniging UDI en Theunis Linthof over de
Ropta Boys. Andre Beeksma heeft als laatste over de rol van het
dorpshuis gesproken en verteld over de plannen voor het vernieuwen van
een deel van het dorpshuis voor de toekomst.
De verslaggeefster is op locatie geweest bij Yde van Kammen, Else
Beishuizen, Geert Cuperus en bij de jeugd in het jeugdhonk. Daarnaast
is zij samen met Klaas Jensma de Buorren in geweest.
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Klaas heeft verteld hoe de functie van een aantal panden door de jaren
heen veranderd is van garage, winkel en bankgebouw naar een
woonbestemming.
De hele uitzending is een mooie promotie voor Oosternijkerk. De
uitzending is te beluisteren op:
https://www.omropfryslan.nl/utstjoering/buro-de-vries-fan-1-septimber2019-1100
We willen alle dorpsgenoten die hieraan hebben meegewerkt heel
hartelijk bedanken!
Kruising Dongerawei – Munewei
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er veel twijfels zijn m.b.t. de veiligheid
van de nieuwe kruising.
• Er kan veel te hard gereden worden
• Fietsers steken de kruising voor auto’s over i.p.v. het fietspad te
gebruiken
• De kruising is onduidelijk
Dit is de reden, dat er ’s morgens klaar-overs staan om de basisschool
kinderen in gele hesjes veilig te laten oversteken van Oosternijkerk naar
Niawier en omgekeerd. Dit was in beginsel nu juist niet de bedoeling. De
kruising is gemaakt om verkeer af te remmen, zodat de fietsers veilig
kunnen oversteken. Het is jammer dat er voor aanleg van de kruising niet
geluisterd is naar de vraag vanuit het dorp om mee te denken over een
veilige kruising. We hadden graag gezien dat de provincie voor een
rotonde had gekozen, net als bij Metslawier.
De situatie is inmiddels een aantal maanden aangekeken, maar wordt er
niet beter op. De politie is ook al langs geweest om de situatie te bekijken
en er zijn extra borden geplaatst. Michelle van der Sluis, directeur van de
Wraldwizer, heeft nu het initiatief genomen om een gesprek hierover aan
te vragen bij de provincie. De kruising ligt namelijk in een provinciale weg.
De afgelopen week zijn we als dorpsbelang samen met Michelle van der
Sluis en de OCO naar het provinciehuis geweest om daar onze
verontrusting uit te spreken en om te vragen om actie te nemen.
Wij zullen jullie informeren over het resultaat van dit overleg.
Namens Dorpsbelang
Dieta Holwerda
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Oûdjaarsfeest
De jeugd van Oosternijkerk heeft het idee geopperd om oudjaarsdag samen
met het hele dorp te vieren. Een goed idee dat nu wordt uitgewerkt door de
jeugd, besturen van dorpsbelang en dorpshuis de Terp.
Het plan is om op het parkeerterrein bij de Ropta Boys een feesttent te
zetten. Het carbidschieten komt dan naast de feesttent, zodat iedereen bij
het carbidschieten kan kijken en daarnaast een hapje en drankje kan halen
in de tent. Er is gekozen voor een tent i.p.v. het dorpshuis, omdat dit
laagdrempelig is en het voor de jeugd makkelijker in en uitlopen is.
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:
10.00
Carbidschieten door jeugd / koffie en oliebollen in tent
12.00
Erwtensoep ( Snert ) en broodjes hamburger
17.00 – 20.00 Matinee met Hollandse hits en meer…. door sfeerband
SJANZ
00.00 – 03:00 Het nieuwjaar inluiden in feesttent
00.30
Dorpsvuurwerk op feestterrein

De organisatie van deze dag is helemaal in eigen handen. We zoeken
daarom vrijwilligers die deze dag willen helpen, met name bij het draaien van
een paar uurtjes bardiensten. We willen hiervoor graag een roulatiesysteem
opzetten. Opgeven hiervoor kan bij Dieta: dorpsbelang@oosternijkerk.com
Net als andere jaren komt de jeugd medio december huis – aan -huis een
bijdrage vragen voor het afsteken van een mooi vuurwerk voor het gehele
dorp.
De jeugd
Dorpshuis de Terp
Dorpsbelang
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Dorpsfeest Oosternijkerk….
daar zit mûziek in! (20-23 jûni)
Het is nu al weer 3 maanden geleden dat Oosternijkerk volop in het
feestgedruis zat!
Door de vakantieperiode is alles wat op de achtergrond getreden, maar
als je in gedachten weer terug gaat dan komt alles wel weer in volle
hevigheid naar boven.
Wij als feestcommissie hadden onze eerste vergadering vorig jaar op 11
september 2018.
Het draaiboek van het vorige feest komt dan op tafel en vele praktische
zaken blijven zoals het is en kunnen dan als het ware zo afgevinkt
worden. Maar om het verder in te kleuren en uit te werken passeren
allerlei ideeën en opvattingen de revue. Een thema moet bedacht
worden, artiesten, bands e.d. gecontracteerd, vergunningen
aangevraagd, activiteiten bedacht en uitgewerkt en noem maar op. Een
heel proces! En na maanden van vergaderen,Whatsappen, bellen en
mailen begint alles uiteindelijk vorm te krijgen.
Voor ons begint het helemaal te leven als de aanmeldingen voor de
optocht op gang beginnen te komen. En ook wanneer je in het dorp
verneemt dat buurten, vriendenploegen, hele families en andere
dorpsgenoten héél druk in de weer zijn om er dit jaar weer wat moois van
te maken. Als het dan bijna zover is, worden de weervoorspellingen
nauwlettend in de gaten gehouden. Buienrader en alle weerapps worden
op de voet gevolgd en besproken.
En dan ‘gjit it oan’. Een paar dagen van feestvieren en genieten met het
hele dorp! Versierde straten, een meer dan spectaculaire optocht, een
spetterende Expeditie Robinson, diverse optredens in de tent en wat al
niet meer.
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Alles verliep zoals wij het van te voren gehoopt hadden dat het zou lopen.
Daarom dorpsgenoten, hartelijk dank voor de geweldige inzet op wat voor
manier dan ook.
Want wij (om maar in de trant van het thema te blijven) als
feestcommissie kunnen wel een mooi muziekstuk op papier zetten en dat
willen dirigeren. Maar zonder muzikaal orkest klinkt dat nergens naar!

Namens de feestcommissie,
Janneke Themmen.
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Boatsjefarre
Neidat de brêge oer de feart klear wie, binne de trochgongen njonken de
houten brêgen yn it doarp fersjoen fan betonnen platen. Hjirtroch hat de
trekker better tagong ta it bosk foar it hekkeljen fan de feart.
Mei it doarpsfeest waard der al gebrûk fan makke mei de Expeditie
Robinson en ek in enkeling brûkt it as fytspaad.
Lykas op de foto te sjen is, kin der by de houten brêge by Ropta Boys ek
in lyts boatsje te wetter wurden litte. Der leit hjir in ekstra betonplaat yn it
wetter. Dizze wurd markeerd troch in twatal houten peallen.
Dus bisto yn it besit fan in boatsje mei trailer? Dan kinst em dêr te wetter
litte en genietsje fan in ûnferwacht aardich boattochtsje rjochting
Dokkum.
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Stichting Dorpshuis De Terp bestaat 60 jaar.
Op 22 november a.s. bestaat stichting
Dorpshuis De Terp 60 jaar. Reden voor een feestje!
Wij ontvangen u graag in het dorpshuis
op zaterdag 23 november a.s.
We
hebben
een
afwisselend
programma
samengesteld met voor elk wat wils.
Een uitnodiging voor de festiviteiten ontvangt u
binnenkort door de brievenbus.
Afscheid bestuurslid Peet Kuiper
Na heel wat jaren in het dorpshuisbestuur, hebben we in de laatste
vergadering afscheid genomen. Peet heeft erg veel voor het dorpshuis
betekend, we zijn hem daar zeer dankbaar voor. Peet zal opgevolgd worden
door Livius Post. Welkom!
Vrijwilligers gezocht
In de zomer hebben wij huis-aan-huis formulieren rondgebracht, dit heeft een
aantal nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Bedankt hiervoor!
Mochten wij bij het ophalen van de formulieren u gemist hebben, dan kunt u
het ingevulde formulier bij één van de bestuursleden brengen of in het
dorpshuis
inleveren.
Mailen
mag
uiteraard
ook
naar
dorpshuisdeterp@hotmail.com

André Beeksma (voorzitter)
Mark Boersma
Geke Braaksma (penningmeester)
Teade Anne Holwerda
Grietsje Linthof
Livius Post
Tineke Slager (secretaresse)
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.
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Hinnen
In goed jier lyn krieg de baas it yn it sin dat hy wol wer nocht oan hinnen
hie. Dy hienen wy al earder hân, mar dat wie al wer in pear jier lyn. No it
hinnehok wie noch hieltyd yntakt, dat it wie mooglik. Earst waard de
romte achter it hok, wêr’t de hinnen om raak skarrelje kinne, oanpakt.
De stikels en strûken stiene dêr skouderhichte. Alles koe plat. No dêr
knapte it fan op. In wrâld oan romte foar de hinnen. Doe de romte mei
goed heech pikegaas ôfskiede (dêr kaam gjin hin wer út) en neidat it
hok skjinmakke wie en oanklaait mei hea en strie en iten ynslein wie
koe it heve. Op in goede dei rûnen dêr wer hintsjes by ús om, seis stiks
diskear. Dochs wer hiel leuk en de aaikes wienen noch folle leuker. Wy
hienen der aardichheid oan. Hoe lang it krekt duorre hat wit ik sa net,
mar op in dei rûn der in hin yn de tún om. Dy wie blykber útbrutsen. No
ja, mar gau wer yn it hok en dêr bliuwe asjebleaft. Krekt letter wie der
wer ien, as wie it deselde? It wie it begjin fan in protte argewaasje, want
ien as meardere hinnen ontsnapten regelmjittich. En as se dan allinnich
by ús yn de tún omrinne soenen wie it net sa slim, mar se gienen ek wol
de buert yn. By de buorlju yn de tún, wat ferfelend. Sa no en dan krieg
ik te hearren dat der wer in hin fan ús by harren wie. Op myn whatsapp
ha ik noch in foto fan in hin by har foar de ruten, dy siet dêr moai yn it
finsterbank, net te leauwen. Mar it aller slimste wie miskien wol dat in
pear fan ús hinnen de ‘wintertaart’ bestimd foar de fûgels, dy’t yn noch
wer in tún fierder stie, op iten ha. Wy hienen skjin ús nocht fan dit
gedonder. Tink net dat wy net drok dwaande wienen de hinnen achter it
stek te hâlden. Wit hoe faak gienen wy der wer by del, wêr komme se
lâns. Wêr binne noch gatten? Mei ekstra gaas hjir en dêr slagge it ús op
it lêst om de bisten achter it stek te hâlden. Tochten we. Want der wie
wer ien sa’n bazich en oerstjoer bistje dy’t, kamen wy achter, oer alles
hinne fleach. Twa meter hege stekken mei gaas der op, dizze wie net te
hâlden. Oars moat dy mar fuort, seinen we. Mar ja ek wol wat spitich.
Wat dan? Hinnen kin ek koartwykt wurde, dat hienen we wolris heart.
Mar hoe moat soks. Earst mar ris socht op it ynternet en ja hear der wie
in dúdlik filmke oer hoe soks te dwaan. It hindere de hin ek hielendal
neat, hy rekket allinnich by it fleanen út balâns. No oars moasten we dat
dan mar dwaan. Earst in buorman frege oft hy it dwaan woe, want wy
tochten dat hy dat wol faker by de ein hie. Hy woe it wol dwaan, mar hie
it ek noch noait dien. Doe wie it wachtsjen op de hin, want dy moast
12

earst wol útbrekke fansels, oars wisten wy net krekt hokker hin it wie. It
duorre net sa lang, dêr wie der al. Doe ha we mar besletten om it sels te
dwaan, it seach der wier net hiel dreech út en we koenen it bist net sear
dwaan, want dat wol je dan ek wer net. Dus it filmke noch mar wer ris
besjoen, de hin fongen, in skjirre helle en in stik of wat fearren ynkoarte
by de hin. It wie wol in bytsje spannend, mar it bist joech gjin krimp, dus
dy fernaam neat. Gelokkich mar. No as dit net helpe soe, dan wisten wy
it ek net mear. Mar jim riede it al, al rillegau wie hy der wer. As wie dit
no in oare hin? Fange dat kring en mar wer op de tafel. It wie deselde,
hoe wie it mooglik. Wierskynlik hie dizze noch net yn de gaten dat er
koartwykt wie. Wy ha de wjukken noch mar wer ris spraat en noch wer
in pear fearren ynkoart. Miskien wienen we de earste kear dochs wat te
foarsichtich west. En doe wie it klear, hèhè. Gjin hin wer sjoen. Yn it
filmke waard ek noch ferteld, dat je dat koartwiken wer dwaan moasten,
omdat de fearren nei it ferfearjen wer oangroeie. No ja, dat seachen we
dan wol. Foarearst wie dizze argewaasje oer.

Oant in pear wiken ferlyn, dêr rûn in hin by ús yn de tún. Hè? Hoe koe
dat? De baas wie thús, dus dy sels nei it hok. Mar nee, it wie net ien fan
ús, yn en achter it hok wienen se alle seis. No ja, wer wat nijs. Fan wa
wie dit bistje dan? Mar even in pear minsken belje, meinammen
minsken op de buert, want it tilt hjir op fan de hinnen. De earste dy ik
spruts grapte dat ik de hin wol yn de panne smite koe, it bist wie dus net
fan him. Nûmer twa sei: do ek altyd mei dyn hinnen! Mar nee, ek sy wie
gjin hin kwyt. Doe wisten we it net mear, earst mar rinne litte. Sa no en
dan seach ik de hin wat omskarreljen, ek wol oan de oare kant fan de
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dyk by de buorman op it paad. En dan rûn hy hielendal nei achteren op
it paad en gie troch de hage. Aha, miskien kaam hy dy kant út wei. Oan
de ein fan de middei kaam der al ien om de hin, fia fia heart fansels dat
der ien by ús omskarrele. Mar de hin wie der no net. Nei wat sykjen
bliek de hin by de oerbuorman yn de tún te rinnen. Mar fine is net
itselde as fange. De hin liet him net fuort en daliks fange en dat wie wol
moai om te sjen. Ik koe it moai allegear fan achter de rúten folgje.
Fansels slagge de man deryn de hin te fangen, mei wat hulp dat wol.
No moai, wie dy ek wer te plak. Wat kin in minske in drokte mei hinnen
ha en wy wienen der noch net.
In pear dagen lyn, rûnen hjir op in moarntiid wer hinnen yn de tún. Wy
mienden ek al, doe’t wy noch op bêd leinen dat we wat heart hienen.
Dat kloppe dus, diskear wienen it der twa. Gelokkich wie it wykein en
wie de baas thús. Want ja… Hy derhinne en doe bliek al rillegau dat der
wat slims bard wie yn de nacht. De beide hinnen bûten wienen diskear
wol fan ús. Dy wienen blykber útbrutsen. Twa oare hinnen leinen dea yn
it hok. Och heden, hoe koe dit? Fan nûmer fiif en seis wie foarearst gjin
spoar en se kamen ek net op ús ôf, wat normaal wol sa wie. Dat like net
sa moai. Wy ha earst de beide deade hinnen opromme en doe socht
om de oare twa. Dy blieken ek dea te wêzen, se leinen bûten achter it
hok. Fan de iene wie sels de kop der ôf. De oare trije wienen noch hiel.
Wat soe dêr bard wêze? In drama yn alle gefallen. Der hat in bist yn it
hinnehok west fansels, wy witte net hokker bist, mar in stienmurd as in
foks miskien? Gjin idee. Hy koe der ynkomme, want it lûk wie net ticht.
No hienen wy dat fan it simmer wol folle faker iepen litten, dus dat koe
wol lije tochten we. Net dus, mar wat in panyk hat dat west, sit je rêstich
op je stôk te sliepen, komt der ynienen in grut bist binnen. Begruttelik.
Hy hat ien fan de hinnen mei naam en miskien bin de oare trije wol fan
kleare skrik dea gien, it soe samar kinne. De twa dy it oerlibbe ha, binne
miskien wol yn panyk oer it stek flein, no foar diskear mocht dat. Wy
witte net krekt wat der bard is, wy kinne der allinnich mar nei riede. Jûns
sieten de beide oerbleaune hinnen tegearre yn ien fan de hokjes,
bedoeld om de aaien yn te lizzen, stiif tsjin elkoar oan. Op stôk fielde
blykber net feilich. Dat koenen wy ús yntinke. Se ha trouwens noch wol
in aai lein dy dei, hoe is it mooglik. It is noch hieltyd wat ûnwennich, de
rêst yn it hinnehok. It iten en it wetter, it komt net op en ús aaiproduksje
is flink ynkoart fansels. Wy moat wat rêstiger oan op dat mêd. Hawar it
lûk is op tiid ticht jûns, de hinnen kinne harren rêstich deljaan en wy
hoopje dat it no earst wol wer klear is mei de hinnen!
Awb
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Hoe is it no mei?
Hallo mijn naam is Jantine van Aarle-Torensma, ik ben een dochter van
Wieb en Zus Torensma van der Veen.
Ons gezin bestaat uit vier kinderen Jan †, Jaap Gert, Hanette en ik.
Mijn ouders wonen op de Langgrousterwei 29 waar ik als kind ook altijd
heb gewoond vlakbij de kleuterschool op de Terp en de Foeke
Sjoerdskoalle waar ik altijd met veel plezier naartoe ging.
Ik zat in deze periode op gymnastiek bij de drumband en op voetbal. Toen
ik acht was geworden, kon ik eindelijk op voetbal. Dit leek me geweldig,
mijn ouders hadden zo hun twijfels want er stonden alleen maar jongens
op het veld...en dus 1 meisje. Toch heb ik jaren met heel veel plezier bij
Ropta Boys gevoetbald, ook in het meisjes en dames elftal.
Na de lagere school ben ik naar De Donger gegaan in Dokkum. Wij waren
de eerste lichting die zowel naar de LTS, Huishoudschool en LEAO
gingen. Je leerde zo van alles wat en na twéé jaar moest je een keuze
maken tussen de bouw, verzorging en boekhouding. Ik heb toen de
keuze verzorging gemaakt. Het was op dat moment een onzekere tijd in
de zorg en ben dus om me heen gaan
kijken. In de Randstad boden ze op dat
moment mensen een vaste baan aan,
als je de opleiding zou afronden. Dat
leek me wel wat, maar omdat je voor
deze opleiding 16 jaar en 8 maanden
moest zijn en ik nog 16 jaar moest
worden heb ik ter overbrugging nog een
jaar Vz lang in Dokkum gedaan.
Ik ben daarna samen met een goede
vriendin richting Katwijk gegaan voor de
opleiding tot ziekenverzorgster. Dit was
niet altijd even makkelijk ook omdat de
school zo’n 7 kilometer verderop stond
en wij nog nooit van de plaatsnaam
Oegstgeest hadden gehoord.
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We werden elk in een andere klas gezet met andere lestijden, dit zou
beter zijn voor onze zelfstandigheid.
In de weekenden ging ik nog regelmatig met de trein naar Oosternijkerk,
ook omdat ik nog steeds op voetbal zat. Later moest ik om het weekend
werken en kreeg daar steeds meer mijn draai. Ik kreeg daar verkering
dus bleef ik de weekenden steeds vaker daar.Ik heb de opleiding tot
ziekenverzorgster afgerond en had dus een vaste baan.
Mijn vriend (inmiddels man) werkte op dat moment als
vrachtwagenchauffeur bij de gemeente Haarlemmermeer, een prachtige
baan, maar kwam pas echt tot rust zodra we richting Friesland reden.
Zijn wens was dan ook om hier een huis te gaan zoeken.
Maar dit zag ik weer niet zitten, ik had het juist enorm naar mijn zin in de
Randstad ook omdat daar juist alles zo centraal lag.
Maar hij heeft gewonnen,
want inmiddels wonen we
alweer meer dan 10 jaar in
Rinsumageast.
Mijn man werkt alweer jaren
offshore
en
ik
ben
werkzaam bij thuiszorg
Elkander in Dokkum. We
hebben
twéé
dochters
Jurna (15 jaar ) en Veerle
(11 jaar ) die nog regelmatig
bij Pake en Beppe in
Oosternijkerk komen.
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Zangkoor Sjong de Heare geeft herdenkingsconcert
Ons koor Sjong de Heare van gaf op 10 mei jl. een
herdenkings/bevrijdingsconcert In de Petruskerk te Lioessens. Dit optreden
was een onderdeel van het programma wat werd gehouden omdat er een
monument is gekomen voor twee oorlogsslachtoffers waar tot nu toe geen
aandenken voor bevond. Een gedenkplaat aan de kerkmuur werd onthuld
door familieleden van twee jonge mannen die de oorlog niet overleefden en
werden zo nog postuum herdacht. Geartsje Weidenaar blies de Last Post en
vervolgens trad het koor op onder leiding van Henry Pickée.
Het repertoire bestond uit liederen van Bach maar ook van Leonard Cohen
en de Carpenters. Muziek door de eeuwen heen.
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Koor zoekt leden!!!
Een variant op ‘Boer zoekt vrouw’ hebben we bedacht voor ons koor
‘Sjong de Heare’. Graag verwelkomen we u als gast tijdens onze
zangavond op dinsdagavonds in de Terp. Voor diegene die ons niet goed
kennen, we zijn een christelijk gemengd koor met een zeer enthousiaste
en kundige dirigent. Onze zangavonden zijn muzikaal ontspannend en
voor een concert soms inspannend maar altijd gezellig en gemoedelijk.
Zingt u graag en zou u onderdeel uit willen maken van een koor dan kunt
u geheel vrijblijvend op dinsdagavond 1 of 8 oktober een kijkje komen
nemen in de Terp. We beginnen om half acht en zingen tot half tien ‘s
avonds met daartussen uiteraard een pauze voor koffie en thee.

BILJARTCLUB “DE TERP” ZOEKT NIEUWE LEDEN
Vanaf de maand oktober begint ook het biljartseizoen van “De Terp”
weer. Helaas zijn er weer een paar leden gestopt en wordt het groepje er
niet groter op.
Wij zijn dus naarstig op zoek naar nieuwe leden voor onze gezellige club.
Mocht je zin hebben om te biljarten, maar lijkt het je ook leuk om als je
niet hoeft te spelen een kaartje te leggen, dan ben je vanaf donderdag 3
oktober van harte welkom in dorpshuis “De Terp”.
Ook als je het nog niet zeker weet maar eerst even sfeer wil proeven
staan de deuren voor je open. Kun je niet op 3 oktober maar heb je wel
interesse, iedere donderdag zijn wij aanwezig dus kom gerust eens
langs.
Klaas Brouwer
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Wer in nij seizoen, mei in nij ferhaal fan UDI. Wat ha wy in soad meimakke
sûnt de foarige Skille en wat stean der wer moaie aktiviteiten op de
plenning!
Mei it doarpsfeest koenen jo ús op snein te moarn by de tintetsjinst fine.
Yn gearwurking mei sjongeres Geartsje van Dijk hawwe wy oanslutend
op de tsjinst noch in pear nûmers spile, wat in moaie sfeer. Foar de
simmer hienen in oantal groepen fan de basisskoalle it koperprojekt hân.
Yn gearwurking mei de bern hawwe wy noch in lyts konsertsje jûn, wy ha
genoten. Doe wie it alwer tiid om in moai seizoen ôf te sluten. In jûn mei
ôfskied fan in oantal leden. Anne de Jong en Tineke Terpstra hawwe
besletten op te hâlden by UDI y.f.m oare droktes. Sy binne tige tanke foar
harren ynset yn de jierren dat sy by de feriening spile hawwe. Op dizze
jûn wie der in spesjaal tank foar Jan Age Wijma. Hy hat spitichernôch
ôfskied nimme moaten as spyljend lid by UDI. Om’t Jan Age sa lang lid
west hat fan de feriening en in soad foar UDI betsjutte hat, hawwe wy him
útroppen tot erelid fan Brassband UDI. Ek Siep Bijland hawwe wy dizze
jûn noch efkes yn’t sintsje set. Hy moast earder al ophâlde mei de muzyk.
Wy sille harren allegear tige misse, mar binne ek bliid dat sy altyd ferbûn
wêze sille mei ús feriening. Nei dizze bysûndere jûn wie it tiid foar
fakânsje.
Wy binne yn de earste skoalwike fan de bern wer begûn mei de jierlikse
koeke-aksje. Op moandei, tiisdei en woansdei gienen wy by de doarren
del om koeke te ferkeapjen. Wy wolle jo allengear tige tankje foar de
koeken dy’t jo kocht hawwe, fan de sinten dy’t dizze aksje opbringt kinne
wy in soad moaie dingen dwaan! Wy hoopje dat de koeken smakke
hawwe, oar jier komme wy wer.
En no kin it repetearjen mar wer begjinne. Op nei de Nederlânske
Brassband Kampioenskippen yn Utert. Dat sil plakfine op freed 25
oktober. Wy sille hjir it stik ‘Sinfonietta No. 4 ‘ fan Etienne Crausaz spylje.
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De kommende moannen sille wy hjir goed op studearje, sadat wy ús fan
ús bêste kant sjen litte kinne op it poadium fan Tivoli Vredenburg. Binne
jo nijsgjirrich nei ús útfiering? Dan kinne jo efkes komme te harkjen op
sneon 12 oktober yn Surhústerfean of op sneon 19 oktober yn Gorredyk.
Foar tiden kinne jo ús facebook side yn de gaten hâlde.
Dan hawwe wy noch ien datum foar jo dy’t jo efkes yn de aginda sette
moatte! It is noch wat betiid, mar miskien binne wy mei de folgjende Skille
wat oan de lette kant. Op 21 desimber is it tiid foar in Krystkonsert. Dit jier
wer krekt wat oars as oare jierren. Dit jier ferhúzje wy ús konsert nei de
Grutte Tsjerke yn Dokkum. Mear ynformaasje oer dit smûke konsert fine
jo rûn dy tiid op facebook.
Yn de lêste Skille is de feroaring fan it âldpapier ek al efkes naam, mar
foar it gefal dat… Fanôf no sil om de wike in oere lang ien oanwêzich
wêze by it âldpapier, foarhinne wienen wy dêr fan 10 oere oant healwei
12en. Fanôf no stean wy dêr om ‘e sneon fan 10 oant 11 oere. De
kontener is troch de wike ek iepen. At jo it dan bringe, soenen jo it dan
safier mooglik nei achteren sette wolle? Alfêst tige tank!
Rinskje
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25 jier lyn yn
de Doarpsskille
U T S T A P K E
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Der kamen briefkes by ús lâns fan Doarpsbelang,
Mei ’t ynfoljen wachtten we net lang.
Fan Griene Wei ta Langgrousterwei,
Allegearre woenen se graach mei.
Teade Weidenaar hie him in bytsje fersind,
Mar dat bin w’ al lang wol wend.
Piet Paulusma seit: “It wurdt min waar”,
Mar niks der fan, ’t wie sinneklaar!
Lúkse auto’s stienen klear,
Hoefolle dat wit ik net mear.
Chauffeurs bedankt! Fanôf dit plak,
Eltsenien krige syn gerak.
Op nei Earnewâld te faren,
No it wienen grutte baren.
Mar ús boat lei swier op ’t wetter,
Seisenfyftich man , ’t koe net better.
Kofje en gebak kamen op ús ta,
Leau mar dat it ús goed smakke hat.
No en dan op it dek útwaaie,
’t Wyntsje om ‘e holle aaie.
Underyn meiinoar prate, laitsje, switte,
In borreltsje koenen wy ek net misse.
Ek in protte moaie huzen en grutte boaten,
Se wienen der yn alle soarten.
Sels it hûs fan ‘e man fan C en A,
Dy wit wol wat er docht, o ja.
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Hielendal binne wy fearn oant Grou,
Mar mei sa’n boatsje giet it gau.
Sjonge meielkoar gie ek bêst hear.
De kapper wie de grutste stjer.
O ja, ien bui….ke ha we hân,
No dêrtroch waard de reis net bedoarn.
Healwei seizen waard de boat oanlein,
Spitich, spitich, waard der sein.
Doe stie ’t iten foar ús klear,
Trakteare op in advokaatsje die ek net sear,
In panne sop, slaadsjes en noch folle mear.
Doe noch efkes nei it lytse húske ta,
Wy sieten wer noflik, sju sa.
In fijne reis, dat bin jim mei my iens , tocht ik sa,
’t Oare jier gean der fêst mear mei, o ja.
Simen hat se ek al ús tank jûn,
Mar Doarpsbelang fanôf dit plak ek tige tank hie ‘k
fûn.
J. FABER-SWART
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Bericht van de Canoncommissie Oosternijkerk
De Canoncommissie Oosternijkerk heeft in dit nummer van De
Doarpsskille alleen een bijdrage in de vorm van het verhaal dat Lobetje
Swijgman schreef over de hervormde pastorie in ons dorp. Het ligt in de
bedoeling om een keer per jaar een verslag van de werkzaamheden van
de Canoncommissie te publiceren en in de andere drie nummers van De
Doarpsskille steeds een verhaal uit de canon van Oosternijkerk te
plaatsen.
Wilt u vaker op de hoogte blijven van de werkzaamheden van de
commissie dan kunt u zelf kijken op www.dorpscanon.nl waar alle
geplaatste onderwerpen te vinden zijn onder het kopje ‘Oosternijkerk’.
Intussen blijft de commissie wachten op suggesties voor geschikte
onderwerpen die op de canon geplaatst kunnen worden: alle ideeën zijn
welkom bij de commissie:
Annie Bremer
Geart Cuperus
Gerrit Elzinga
Lobetje Swijgman
Reinder Tolsma
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Hervormde Pastorie
Op deze plaats, De Buorren 29, recht tegenover de kerk en naast de
school moet gedurende honderden jaren een pastorie hebben gestaan,
misschien wel vanaf het ontstaan van het dorp. In 1794 wordt vermeld
dat de bestaande pastorie wordt afgebroken en er op dezelfde plaats een
nieuwe wordt gebouwd.
Na 1900 vertoont de pastorie steeds meer gebreken en dat houdt het
benoemen van een nieuwe predikant tegen. Daarom wordt er in 1912
besloten het oude gebouw af te breken en een nieuwe pastorie te
bouwen:
‘Het afbreken en opruimen van de bestaande pastorie, alle materialen die
volgens nadere bepaling voor de nieuwe opbouw zullen worden
aangewend, worden vóór het gebruik aan de keuring van de architect
aangeboden (Booijenga, Metslawier).Op het werk mag geen sterke drank
worden gehouden. De inschrijvingsbiljetten worden gesloten en gemerkt:
Inschrijvingsbriefje Pastorie Ned. Gem. Te Nijkerk. Ze moeten franco
ingeleverd worden op zaterdag 10 augustus 5 uur aan het adres van den
president - kerkvoogd de heer T.J.Tilkema te Nijkerk. Terstond na de
gunning van het werk zal de aannemer met de uitvoering daarvan kunnen
aanvangen. Hij zal met zodanige spoed moeten doorwerken dat het
gebouw onderdak en van buiten afgedaan is op 1 Oktober 1912. Het
gehele werk zal moeten worden opgeleverd voor of op 1 januari 1913
voor de somma van f. 9.357.53 en een halve cent.’
In 1913 komt de nieuw benoemde predikant in de pastorie wonen.
Hervormde predikanten tot en met de Tweede Wereld oorlog:
1913 - 1919 Pieter Jacobus Steenbeek
1919 - 1922 Sietse Goverts
1923 – 1927 Hendrik van Elven
1928 – 1942 Jan Willem Pieper
1943 – 1946 Harmen Marten Cnossen.
Bij de bouw van de nieuwe pastorie wordt de gracht vóór de pastorie
gedempt, de gracht ernaast zal nog tot 1919 open blijven. Voor de
Tweede Wereldoorlog was de tuin veel groter dan in de tijd erna. De tuin
liep helemaal door tot aan De Buorren 35. De bomen in de tuin, de
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inmiddels grote Iepen, Linde en de bijzondere Rode Beuk, staan er al
meer dan honderd jaar. De pastorie stond als het ware op een eilandje,
omgeven door het water van de dorpsvaart; schepen konden zo tot in de
kern van het dorp varen om er goederen te lossen.
In 1956 is in het noordelijke gedeelte van de pastorietuin de Rabobank
gebouwd. Er kwam in de grote pastorietuin een plaats vrij voor een oude
mannenbank, men kon in een halve cirkel zitten, wat makkelijk was bij
het vertellen van sterke verhalen.
Johan Pieper, zoon van predikant Jan Willem Pieper, had een grote
belangstelling voor planten en speciaal voor allerlei exotische planten,
waaronder een bijzondere: de Victoria lelie. Deze bloem bloeit slechts
twee nachten en opent zich bij schemer, de lelie is de eerste nacht wit
van kleur en de tweede nacht opent de bloem zich opnieuw, maar is dan
roze. Mensen uit het dorp die geïnteresseerd waren mochten komen
kijken. Dominee Pieper deelde wel eens potplanten uit, daarbij niet
lettend op godsdienstige richting. Hij zei bijvoorbeeld: ‘Jouw moeder is
een bloemenmens, hier neem deze bloem maar voor haar mee’.
In de oorlog is de hervormde pastorie gevorderd door Duitse officieren.
De pastorie moest worden ontruimd, de vloerbedekking en de gordijnen
moesten echter worden achtergelaten zo was het bevel. Op 16 januari
1945 kwamen Duitsers in het dorp. Zij moesten naar dominee Cnossen
in de hervormde pastorie. Onderweg troffen ze Tjeerd Douwes Tilkema,
die bij de pastorie het hek uitkwam; Tjeerd zette het op een lopen, de
Duitsers gingen direct achter hem aan. Hij kon echter tussen de huizen
ontkomen door zich te verstoppen in een dakgoot tussen twee huizen.
Toen de soldaten hem achtervolgden, zagen ze een vluchtend persoon
een steegje in rennen. Dit was echter Foppe Hendriks Heeringa die
achter de huizen langs rende en over een hek sprong. Daarbij kwam hij
ten val en de achtervolgende soldaat schoot op hem, waarschijnlijk in de
waan dat het Tjeerd Tilkema was. Hij raakte Foppe in z’n arm, de wond
werd verzorgd door een dochter van Bote Nieuwland. Ze namen Foppe
mee naar de pastorie en begonnen deze van onder tot boven te
onderzoeken. Foppe zetten ze zolang vast in het prieeltje in de voortuin.
Ze vonden de vermeende onderduiker in de pastorie niet, maar wel een
gebruikte schuilplaats: dominee Cnossen werd toen bij Foppe in het
prieeltje opgesloten.
’s Middags kwam burgemeester Ykema met een auto, waarin Foppe en
ds. Cnossen met een Duitse soldaat als geleide, weggebracht werden.
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De ‘hervormde pastorie’ in de Samen op Weg - tijd
Wat doen we met de beide pastorieën als we één gemeente worden?
Opknappen? Verkopen? Nieuwbouw plegen? Zo ja, waar dan? Voor de
hervormde pastorie uit 1913 was al gauw duidelijk dat die het beste
verkocht kon worden, daar moest zoveel aan verspijkerd worden wilde
het gebouw geschikt gemaakt worden voor bewoning door een te
beroepen SOW – predikant.
Op 17 februari 1998 was er toestemming van hogerhand om tot verkoop
te mogen overgaan en kerkvoogd Van der Wagen vraagt dan officieel
aan de gemeenteleden of er ‘bezwaren zijn tegen de verkoop van de
pastorie.’ Wel emotionele waarde, verder geen bezwaren.
Verkoop kan in tweeën gebeuren, op het achterste gedeelte van het grote
terrein kan ook een huis gebouwd worden. In augustus van datzelfde jaar
was de verkoop al rond en vond de overdracht aan de nieuwe eigenaar
plaats.
In de loop der jaren is het wel comfortabeler wonen in de pastorie. Er
gaan verhalen uit het verleden, toen er nog niets was geïsoleerd, alleen
kachels die de pastorie beneden moesten verwarmen. Bewoners die in
de winter regelmatig wakker werden met bloemen op de ramen. Of dat
ze ‘de tent uitwaaiden’ bij harde wind.Onder de prachtige granieten vloer
in de gang liggen nog kloostermoppen als een aandenken aan klooster

Mariëngaarde in Hallum dat een groot aandeel had in het ontstaan van
de kerk en het ‘huis van de pastoor’.
Tekst: Lobetje Swijgman
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Het afgelopen schooljaar hebben we met de peuters afgesloten bij
speelparadijs Cavallo in Stiens, de peuters hebben daar heerlijk gespeeld
en gegeten. Daarna kon de vakantie echt beginnen!
De zomervakantie is inmiddels weer ten einde en de peuters zijn ook
weer begonnen. De eerste week was het zomers, soms zelfs te warm om
buiten te spelen, binnen was het dan vaak beter spelen.

We hopen met elkaar weer op een prachtig nieuwe schooljaar waarin
we vast weer veel mooie dingen gaan beleven!
Extra informatie Peuterspeelzaal “de Bernejister”
Peuterspeelzaal “de Bernejister” is gevestigd in basisschool De Wrâldwizer.
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.
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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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Ik doe het op mijn manier….
Een boeiend gesprek aan de keukentafel met Annita Hoekstra,
natuurfotografe, dichter en schrijfster.
Sinds 1 juli jl. heeft Annita de stap gezet om van een betaalde baan over
te gaan naar het zelfstandig ondernemerschap. Dit viel samen met
veranderingen in haar functie als teamleider Werk en Inkomen voor een
gemeente in Groningen. Na een coaching-traject werd het haar duidelijk
dat zij op het vlak van de creativiteit verder moest gaan. Nu komt er ruimte
en rust om te doen wat zij het liefste doet, fotograferen in de natuur, het
schrijven van gedichten en verhalen.
Annita woont samen met man Hans sinds 2006 in Bollingawier en is naar
eigen zeggen “smoorverliefd op het Lauwersmeergebied”. De foto’s die
in haar atelier hangen, getuigen van deze liefde voor de natuur.
In Galerie Noordvleugel (Fogelsangh State) te Veenklooster exposeert
Annita sinds 2017, ze wil met haar foto’s de zintuigen prikkelen, een
gevoel overbrengen. Van een aantal foto’s heeft ze kaarten gemaakt
waarbij ze haar gevoel laat spreken door de teksten die er op gedrukt
zijn. Want naast fotografie is ook het schrijven een grote passie.
Een gedichtenbundel is in de maak. Daarnaast is er een idee voor “Het
kinderboek van de vogels”, vanuit het oogpunt van het dier bekeken.
Natuurlijk met foto’s van Annita die ze hiervoor met de computer bewerkt
tot ‘tekeningen’. Momenteel werkt Annita ook nog aan een romantische
thriller.
Opdrachtgevers kunnen ook bij haar terecht, ze kan in opdracht een
fotoserie maken voor bijvoorbeeld wandaankleding van gebouwen. Maar
ook voor het schrijven van teksten ben je bij haar aan het juiste adres.
Het verhaal van je leven is een voorbeeld hiervan, je kunt je
levensverhaal of een periode van je leven laten beschrijven die bepalend
voor je is geweest. Annita maakt hier een mooi document van met foto’s.
Een nalatenschap voor dierbaren.
Voor haar website heeft ze de naam www.alsidich.nl gekozen, een naam
die recht doet aan haar veelzijdige talenten.
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Laatste Houvast
Ieder zuchtje Wind
doet me bewegen.
Ieder zuchtje Wind
probeert me mee te nemen.
Met al mijn kracht
hou ik me vast
aan mijn vertrouwde plek
waar ik ben geboren
en ben geworden.
Mijn Laatste Houvast
voordat de Wind me
meevoert naar een nieuw begin
Foto en tekst: Annita Hoekstra
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Meer van Annita’s werk zien:
Open atelier
Je bent welkom in het open atelier aan huis
Bollingwier 7 op dinsdag-, woensdag- en
donderdagmiddag van half 1 tot half 5 en
eventueel op afspraak.
Hier kun je een aantal foto’s zien en er liggen
portfolio’s en kunstboeken ter inzage.
Ook verkoopt Annita hier een setje fotokaarten
met gedicht. Of te bestellen via mail:
info@alsidich.nl
MOOIwerk Dokkum
Vanaf 12 oktober 2019 tot en met 4 januari 2020 zijn nieuwe foto’s te zien
en te koop.
Galerie Noordvleugel
Open van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 -17.00 uur en zaterdag
van 10.00 tot 16.00 uur.
Of neem een kijkje op de website van Annita:
www.alsidich.nl
www.foxwildlife.nl
tsg
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Oars Aktyf
Freed 11 oktober is alwer de eerste geselliche middei fan Oars Aktyf.
Wij hiene betocht om dêr een spultsjemiddei fan te meitsjen.
Foar it skoft ha we foar elk wat wils en nei de kofje dogge we een
gesamelijk spul.
Dêrfoar is it de bedoeling dat elkenien een lyts ynpakt kadootsje meinimt
(net djoerder as 3 euro).
Dit kin ek een pakje thee as koffie wêze as wat oars lekkers.
Jimme kinne “Oars Aktyf” dwaande wêze dizze middei en dêrnei
oanskowe oan it Hjerstbuffet fan doarpshûs De Terp.
De kosten binne foar de middei 6 euro en foar it buffet 10 euro per
persoan.
Opjaan kin bij Hilda tot 7 oktober. Tel: 242085
Groetnis en oant sjen, Hilda en Grietje

Evenementen in Noordoost-Friesland
De organisatie Regiomarketing en Toerisme (RMT) heeft een
website ontwikkeld waarop een heleboel recreatieve informatie
over de regio Noordoost-Friesland staat. Daarmee geeft deze site
een goed beeld van wat er allemaal in onze mooie regio te doen
en te zien is. Er worden in Noordoost-Friesland namelijk een
heleboel evenementen georganiseerd. Het zou mooi zijn dat al
deze evenementen zoveel mogelijk op deze website gepubliceerd
worden.
Echter om deze te publiceren moet RMT wel op de hoogte zijn
van het evenement. Daarom een oproep aan alle organiseerders
van evenementen om informatie over de te organiseren
evenementen door te geven aan deze website. Dit is namelijk een
uitgelezen kans om meer publiciteit aan uw evenement te geven.
Bovendien is het voor de bewoners en de toeristen een mooie
mogelijkheid om er achter te komen wat er in de regio te doen is.
Voor meer informatie zie:
www.eropuitinfriesland.nl/evenementen.
Wilt u een evenement doorgeven dan kan dit via info@rmtnof.nl.
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Beste dorpsgenoten,
Naast mijn baan bij Pranger Rosier Installaties heb ik sinds september
2018 de deuren mogen openen van mijn eigen winkeltje Knus Thús Stoer
& Sober Wonen aan de Ropsterwei 6. De winkel is gericht op alles wat
te maken heeft met het interieur.
Zo kunt u bij Knus Thús terecht voor potterie van STILL Collection deze
potterie is handgemaakt, waardoor het een mooie uitstraling geeft in het
interieur, net even iets anders en niets is precies hetzelfde. We hebben
in de winkel geen grote voorraden van dezelfde potterie, daarom hebt u
altijd iets unieks in uw huis. Ook veel houten items zijn te vinden in de
winkel, de houten items zijn allemaal oud en hergebruikt om bijvoorbeeld
houten ornamenten te maken. Aparte lampen, decoratie en kleine
kadootjes zijn ook in onze winkel te vinden.
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Ook verkopen we verf en saus van
Lifestyle By Global Paint. Dit verfmerk is
van een hoogwaardige kwaliteit tegen
een heel fijn tarief. We geven graag
advies zowel bij u thuis als in de winkel.
Maar ook voor het stylen van uw huis kunt
u bij ons terecht.
Sinds 2 weken hebben we een terras bij
Knus Thús en schenken wij koffie en thee
met een lekker stukje gebak. Het terras
wordt goed bezocht door fietsende
voorbijgangers, maar ook mensen uit
eigen dorp komen langs voor een kopje
koffie en appeltaart. Op deze manier
kunnen we Oosternijkerk goed op de
kaart zetten bij de omliggende dorpen en toeristen. Het terras is alleen
geopend bij mooi weer en tijdens openingstijden van de winkel.
Kom ook eens gezellig langs voor een kopje koffie en ervaar het terras in
eigen dorp!
Knus Thús is geopend op
vrijdagmiddag van 13.00u tot
17.00u en zaterdags van 10.00u tot
16.00u
Graag tot ziens in de winkel of op
het terras.
Groeten Anneke Postma
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De zomervakantie is weer voorbij.
Woensdag 28 augustus was de 1ste les weer voor de kinderen.
Meester Freerk krijgt dit jaar hulp, bij de groepen 1 en 2, van Iwan
Brouwer. Het was een warme dag, de kinderen hebben deze middag
heerlijk buiten gespeeld en waterspelletjes gedaan.
Gymtijden voor 2019:
Groep 1+2
Groep 3+4
Groep 5+6
Freerunning (gr. 7+8)

13.30-14.30
14.30-15.30
15.30-16.30
16.30-17.30

Afmelden voor de gym kan voor 1 januari en voor 1 juli
Op de donderdagavond is er buikdansen in het dorpshuis o.l.v. Usha
Uppal. Kom vrijblijvend eens kijken!
Iedere donderdag in het dorpshuis van 19.15 tot 20.15 uur.
In december is er weer een openles van de gymnastiek en freerunning.
Dit doen we in combinatie met het 60 jarig jubileum van de vereninging.
Meer info hierover volgt nog.
Check ook ons Facebookpagina, Sport Staalt Spieren Oosternijkerk
Een sportieve groet namens,
het bestuur van gymnastiekvereniging S.S.S.
Voorzitter:
Secretaresse:
Penningmeester:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
36

Jolanda Hoogterp
Aukje Weidenaar
Anneke Hoekstra
Maaike Brouwer
Annemarie de Vries

06-51547376
0519-720306
06-42131590
0519-720282
0519-250151

Vrijwilligers gevraagd voor de Skû le Metslawier
Mannen en vrouwen, jong en oud, iedereen is welkom om zich aan te melden
als vrijwilliger in woonzorgcentrum de Skûle.
In de Skûle worden vele activiteiten georganiseerd voor de ouderen en dat
willen we natuurlijk graag zo houden. Hier zijn ook veel vrijwilligers voor
nodig, mede doordat we merken dat ouderen in de verzorgingshuizen meer
hulpbehoevend worden en professionele krachten minder tijd hebben voor
een praatje of wat extra aandacht.
Aan de slag als vrijwilliger heeft veel mooie aspecten, zo leert u andere
mensen kennen, bent u zinvol en maatschappelijk bezig en het is tevens nog
leuk ook.
Mensen bezoeken , blij maken en helpen is dat geen mooie besteding van een
paar uurtjes vrije tijd?
Vrijwilligers worden onder andere ingezet als:
Gastvrouw/-heer bij koffie drinken 9.30 tot 11.30 uur
Bewoners naar activiteiten brengen en helpen tijdens de activiteit van
15.00 tot 17.00 uur
Helpen bij Opkeamer (van 17.00-19.00 uur met bewoners eten in de zaal)
Winkeltje, warme maaltijd, kerkdiensten, gym en spel en nog vele andere
activiteiten.
Als u vrijwilliger wilt worden, kunt u zich aanmelden bij de UVV (Unie Van
Vrijwilligers) in Dokkum of bij Elly de Groot, welzijnsmedewerker,
Woonzorgcentrum De Skûle, Metslawier. Dit kan telefonisch en via de
mail. Ook voor meer informatie.

Tel 0519 – 244514
Email : Elly.de.Groot@elkander.frl
Aanw.: ma-di--do van 9.00 tot 15.00 uur
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Mei nocht en wille
Voor wie het nog niet weet? Mei Nocht en Wille is een club mensen van
wat oudere leeftijden die van half september tot half april elke
woensdagmorgen bij elkaar komen in het dorpshuis om met elkaar een
gezellige klaverjasmorgen door te brengen. De leden die momenteel mee
doen, komen veel uit dorpen in de omgeving en ze vinden het allemaal
een gezellige morgen.
Wij waren tot nog toe met een veertig mensen actief, maar door ziekte
en andere omstandigheden loopt het aantal bezoekers dit jaar wat
achteruit. Dus wie bij zichzelf denkt, het lijkt mij ook wel gezellig, kom
gerust een keertje langs! Er wordt in competitieverband gespeeld en
gestreden. Eén keer in de maand wordt er om prijzen gespeeld.
Wij zijn 4 september jl. begonnen, elke woensdag starten we om 9.00 uur
en er wordt niet met het mes op tafel gespeeld, vandaar ook de
gezelligheid.Wij zien u of jou graag bij onze club aanschuiven.
Tot ziens!
Groeten, Geert de Graaf en Gooitzen Cuperus

Ook dit seizoen gaan we weer klaverjassen in de Terp en in de Nespel
De eerste vrijdag van de maand in Oosternijkerk en de tweede in Nes
Aanvang 19.45 uur
Data van Oosternijkerk:
4 oktober, 1 november, 6 december, 27 december is er maatklaverjassen
3 januari, 7 februari, 6 maart en 3 april
Jan Bergmans
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Soarch oer immen dy’t slim yn ’e war is? Lit it witte fia it Meld- en advyspunt
foar betize minsken (Meld- en adviespunt verward gedrag)
Sûnt maaie 2019 kinsto dyn soarch oer immen dy’t slim yn ’e war is
trochjaan oan in spesjaal dêrfoar ynrjochte meld- en advyspunt (08001771). Do kinst it Meld- en advyspunt foar betize minsken (Meld- en
adviespunt verward gedrag) 24 oeren deis, 7 dagen yn ’e wike, berikke foar
it stellen fan fragen en it dwaan fan in melding by in yngewikkelde situaasje
oangeande in persoan dy’t slim yn ’e war is. It giet dan om in situaasje dy’t
omtinken fertsjinnet, mar net akkút oplost hoecht te wurden.
Wannear is immen slim yn ’e war?
Minsken kinne bygelyks slim yn ’e war wêze troch in psychyske oandwaning, of
as se ûnder ynfloed of demintearjend binne. Soms hawwe minsken ek oare
problemen, lykas skulden, of dat se har wurk kwyt reitsje of net folle sosjale
kontakten hawwe. Immen kin ek slim yn ’e war reitsje nei in grut emosjoneel
barren. Faak sykje sokke minsken út harsels gjin help.
Hoe doch ik in melding?
Dat kinst telefoanysk dwaan fia 0800-1771 of digitaal fia it formulier op
http://www.ggdfryslan.nl/verwardgedrag. De meiwurkers fan it meld- en
advyspunt binne professionals mei ûnderfining. Se jouwe omtinken en oan ‘e
hân fan ‘e goede fragen wurdede ferfolchstappen bepaald. Soms geane se sels
nei de oanbelangjende persoan ta om gau passende help biede te kinnen. Dat
dogge se safolle mooglik yn ôfstimming mei ynstânsjes dy’t al belutsen binne. It
meld- en advyspunt soarget derfoar dat sinjalen oangeande betize persoanen
op ‘e tiid oppakt wurde. Sa wurdt tefoaren kommen dat in situaasje út ‘e hân rint
en dat der ûnnedich ûnrêst en leed ûntstiet.
Mear ynformaasje
It meld- en advyspunt is yn it libben roppen omdat it oantal meldingen oangeande
betize persoanen de lêste jierren tanimt. Op dit stuit komme in soad meldingen
by de plysje binnen,mar as der gjin sprake is fan in strafber feit en de feiligens
net yn gefaar is, is dat net de oanwiisde ynstânsje. Faak leit der ûnder soksoarte
meldingen in soarchferlet. Dêr kin it meld- en advyspunt by helpe.
Op http://www.ggdfryslan.nl/verwardgedrag fynst mear ynformaasje en in
animaasjefideo oer hoe’t it meld- en advyspunt wurket.
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DE SOPSLEEF
Power to the pieper!
Aksje yn it fjild! Neidat de jirpels yn it foarjier de grûn yn kaam binne, is it
no tiid foar de ‘rispinge’, de oogst. In drokke mar foaral ek moaie tiid!
Hjirûnder in resept foar traybake, in gerjocht mei piepers, foar yn de oven.
Dit resept is ideaal wannear’t it in drokte fan belang is. Je kinne it oerdeis
klearmeitsje, jûns in heal oerke yn de oven en klear!
It leuke fan dit gerjocht is datst d’r sels dyn eigen draai oan jaan kinst. In
protte grientes (dy’tst lekker fynst), kinst brûke foar dit gerjocht.
Ek kinst mear as minder jirpels, griente en fleis brûke. Mar krekt mei
hoefolle
minsken
atst
om
tafel
sitst.
Sa kinst eltse kear wer in oare fariant fan dizze traybake meitsje.
Yngrediïnten (foar 4 persoanen):
- 500 gr. vastkokers sa as Gourmandines, Annabelle of Roseval
- 500 gr. gehak
- 2 (reade) sipels
- 3 teantsjes knyflok
- 1 courgette
- 2 (punt)paprika’s
- 4 trostomaatsjes
- 250 gr. sjampinjon
- 1 swiete jirpel
- snufke cayennepiper
- snufke paprikapoeier
- 1 ytleppel tomatepuree
- sâlt en piper
- oliifoalje
- krûden sa as tijm, rozemarijn, bieslook, peterselie, oregano
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Oan de slach:
Alle yngrediïnten kinne aansen op in grutte bakplaat. Set de bakplaat
klear mei in stikje bakpapier.
It gerjocht moat 30 minuutsjes yn in foarferwaarme oven, op 200°C.
Earst de jipels waskje en eventuele rare plakjes d’r ôf snije. De jirpels
yn 2en as yn 4en snije en ferdele oer de bakplaat.
De sipels pelle en yn 4en snije. Ek de knyflokteantsjes pelle. De
courgette troch de midden snije en yn stikken fan sa’n 4 sm snije. De
paprika’s troch de midden snije, de siedlisten d’r út helje en yn stikken
fan ûngefear 4 sm snije. De tomaatsjes troch de helte dwaan lykas de
sjampinjon. De swiete jirpel skile en ek in stikken fan sa’n 4 sm snije.
Alle grientes kinne no op de bakplaat by de jirpels.
No it gehak minge mei de cayennepiper, paprikapoeier, wat bieslook en
de tomatepuree. Fan it gehakmingsel gehakbaltsjes meitsje (sa’n 4 sm)
en ferdele oer de bakplaat mei de jirpels en grientes.
Om it ôf te meitsjen noch wat oliifoalje oer de bakplaat sprinkelje,
eventuele krûden d’r oer en wat sâlt en piper.
No kin it gerjocht yn de oven, of kinst it gerjocht oan de kant sette (dan
op in wat koel plakje fuort sette).
Nei 30 minuutsjes kinne jim oan tafel!
Tips om mei te fariëren:
- yn plak fan gehak kinst bygelyks ek woarstjes (chipolata, runder)
brûke.
- of … in stikje salm of hin.
- foar in hjerstige of winterske fariant kinst grientes brûke as reade
byt (yn wat lytsere stikjes snije, dy binne minder gau gear),
pompoen, woartel
Aaltsje
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PAADWIZER
Doarpsbelang
Groencommissie
Doarpshûs De Terp
Wrâldwizer
Protestantse Gemeente
Koar Sjong de Heare
Het Lokaal

D. Holwerda
C. Miedema
D. Wolsink

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

S. Faber
P. de Boer
Afke Jongeling
L. Bergema
Aukje Weidenaar
H. Zijlstra
jhoosternijkerk@gmail.com
J. Bergmans
G. Cuperus

A. Bremer
T. Stiemsma-Walda
Klaas en Tatjana Jensma

Antje Allema
s.allema@knid.nl
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

242212
571173
241486
241530
241937
321688
242204
of
0637457434
06-22676016
241230
241918
241704
720306
241313
241754
241686
242243
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
Oktober
1
Open avond Sjong de Heare
3
Biljarten start weer
4
Dorpsklaverjassen
5
Oud papier naar de container aan De Lyts Ein
8
Open avnd Sjong de Heare
11
Oars Aktyf met aansluitend maaltijd
19
Oud papier naar de container aan De Lyts Ein

November
1
Dorpsklaverjassen
2
Oud papier naar de container aan De Lyts Ein
16
Oud papier naar de container aan De Lyts Ein
23
Inleveren kopij Doarpsskille 191
23
Feestdag Doarpshûs De Terp
30
Intocht Sinterklaas
30
Oud papier naar de container aan De Lyts Ein

December
6
Dorpsklaverjassen
14
Oud papier naar de container aan De Lyts Ein
27
Dorpsklaverjassen
28
Oud papier naar de container aan De Lyts Ein
31
Oudjaarsfeest
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