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- Hoe is it no mei?
- De Gereformeerde Pastorie
- Sluiting Kerkgebouw De Bining
- Ropta Boys
- Sinterklaas
- en noch folle mear!
Fan de redaksje
Foar jim leit doarpsskille nûmer 191. It is
alwer de lêste fan 2019, want oer goed twa
wiken kinne wy it jier útknalle. It is in drokke
tiid foar in soad minsken yn ús doarp, want
bûten de drokte en argewaasje om
Sinterklaas en Kryst thús en by famylje, is
der ek wer fan alles te rêden yn it doarp.
It doarphûs hat har 60 jierich jubileum fiert en
in wike letter wie der krystmerke. Sinterklaas
hat ús doarp dit jier wer besocht en gean sa
mar troch. As je sa eefkes werom sjogge nei
it ôfrûne jier en je geane de ferienings yn
gedachten lâns, dan kinne we mei rjocht
sizze dat wy in hiel aktyf doarp binne.
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Drumband UDI mei it oplieden fan nije jonge leden en Brassband UDI
drok mei harren konserten, om in lyts foarbyld te nimmen. Mar ek de
skoalle mei de tariedings foar de nijbou en de tsjerkeried mei de soarch
foar de gebouwen en soarch om nije minsken, dy’t de skouders der ûnder
sette wolle.
It giet net allegear fansels. Oeral binne frywilligers nedich fan tsjerke ,
kaartklub oan’t de Roptaboys ta. Dat heart der ek in bytsje by as je aktyf
yn in doarp libje wolle. Persoanlik doar ik wol te sizzen, dat it allegear wol
ris folle is, mar dat it foaral in soad enerzjy jout! Wat is der no moaier om
meiinoar op te lûken en om in moaie aktiviteit del te setten as om yn it
doarp nei elkoar om te sjen?!.
Foar no leit hjir earst wer in nije Skille, mei nijs en ferslaggen fan de
ferskate kommissjes út it doarp. Sa binne jim allegear wer op de hichte.
In soad lêswille!
Dieta

Wy winskje eltsenien moaie feestdagen
en in lokkich 2020!
Redaksje Doarpsskille
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Dûmny's tinzen
Ere zij God duurt lang
Ik zou de kerstgeschiedenis
vertellen.
De kleintjes kwamen kleintjes
om het orgel staan.
Ik hoorde wel, dat iemand
stond te bellen,
maar door ’t zingen kon ik
niet naar voren gaan.
‘k Had anders eerst wel uit
het raam gekeken,
maar dat was nu, vond ik,
de eer van God te na.
’t Zou oneerbiedig zijn de
zang te breken,
wij zongen – tweede stem –
het lied der eng’len na
‘Ere zij God’ duurt lang en
‘Vrede op aarde’.
Ik liet maar bellen tot het
allerlaatst refrein.
Toen zag ik, wie er door de
ruiten staarde:
het Kind vroeg in een kind
of Hij erbij mocht zijn.
Okke Jager
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Als bestuur van het dorpsbelang vergaderen we maandelijks. Op de
agenda staan een aantal vaste punten, maar daarnaast bespreken we
alle voorkomende zaken die van algemeen belang zijn voor ons dorp.
Soms zijn dit zaken die ingebracht worden door derden of door bewoners
maar ook vaak punten die te maken hebben met de gemeente,
samenleving en andere sociale zaken. We hebben vaak de kantine van
Faber Installatietechniek als vergaderlocatie ingenomen. Daar hebben
we een goed plekje en worden we altijd prima verzorgd door Dries en
Hillie Faber. Het afgelopen jaar zijn we zo nu en dan uitgeweken naar
een ander adres. Zo hebben we in september een kijkje genomen in de
nieuwe “kantine” van Yme en Aaltje Meirink. Het woord kantine doet
overigens te kort aan de geweldig mooie ruimte met keuken en
presentatiescherm die zij hebben gekregen.

Mooie vergaderlocatie bij Yme en Aaltje Meirink
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Als dorpsbelang zijn we momenteel met diverse aandachtspunten bezig.
Zo organiseren we samen met de jeugd en het dorpshuis het
oudjaarsfeest. Er is huis-aan-huis een flyer met informatie over deze dag
verspreid. Daarnaast zijn we bezig met het laten ontwikkelen van een
dorpsapp. We willen graag een moderne en snelle communicatie met de
inwoners van ons dorp en daarvoor is een app op je smartphone het
medium om dit te bereiken. We hopen in de volgende Skille hierover
meer te kunnen vertellen.
Riooloverstort Ald Tun
In oktober hebben we een overleg met gemeentewerken van gemeente
Noard East Fryslân gehad betreffende de riooloverstort in de vaart. Een
aantal keren per jaar, bij forse regenbuien, wordt er vuil uit de riolering in
de vaart gestort. Dit vinden we niet wenselijk en we hebben onze zorg
hierover bij de gemeente geuit. We hebben de volgende afspraken
hierover gemaakt.
- Gemeente zal gedurende langere tijd een meting uitvoeren. Dit
meetinstrument zal nog voor het eind van dit jaar geplaatst
worden.
- Over een jaar ongeveer zullen we de bevindingen doornemen.
- We hebben ook over mogelijke oplossingen gesproken: een
oplossing zou kunnen zijn de overstort te verplaatsen en bij
toekomstige rioolvervangingen kan het regenwater afgekoppeld
worden.
De gemeente geeft aan dat de situatie al verbeterd is, nu de Buorren 2
het regenwater afgekoppeld heeft van de riolering. Daarnaast heeft de
gemeente ons erop gewezen dat het water in de vaart geen zwemwater
is!!.
Geluidsoverlast van zendmast
We hebben meldingen ontvangen van geluidsoverlast in de zendmast.
We onderzoeken momenteel wie de gebruikers zijn van deze mast en bij
welke partij we precies moeten zijn om hier wat aan te laten doen.
Activiteitenkalender
Het lijkt ons als bestuur van het dorpsbelang aardig om alle inwoners dit
jaar een maandkalender te geven met hierop alle dorpsactiviteiten.
We zijn hier volop mee aan de slag en hebben verenigingen gevraagd
om alle data van activiteiten zoveel mogelijk aan ons door te geven. We
willen de kalender rond de jaarwisseling verspreiden.
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Kruising Mûnewei / Dongeradyk
Op 24 september zijn we in overleg geweest met de provincie over de
kruising. Dorpsbelangen Nes, Oosternijkerk en leden van de OCO waren
door Michelle van der Sluis uitgenodigd om mee te gaan. We waren hier
met een hele groep mensen bij elkaar om meningen te delen over de
kruising. Leden van de provincie, Veilig Verkeer Nederland en gemeente
Noardeast-Fryslân waren aangeschoven om onze ervaringen te horen.
De provincie heeft eerst uitleg gegeven over de achtergrond/ het idee
achter deze kruising. De nieuwe kruising is een “Shared space” kruising.
De bedoeling van shared space, is dat alle deelnemers aan het verkeer
over deze kruising moeten, dus rekening met elkaar houden. Dit werkt
verkeersremmend.
Omdat vooraf bekend was dat er bij de kruising van Oosternijkerk veel
schoolgaande fietsers over de kruising moeten, is een aanpassing op het
“shared space” ontwerp gemaakt. De fietsers oversteek is uniek. Vraag
is of dit wel werkt
Punten die worden aangeroerd door gebruikers van de kruising:
• Er is een gevoel van onveiligheid.
• De fietsers uit Niawier moeten naar links, rechts, links en
vervolgens naar achteren kijken voor ze kunnen oversteken.
Dit naar achteren kijken komt omdat de kruising verspringende
assen heeft en het verkeer uit Niawier dat afslaat naar Ternaard
voorrang heeft op overstekende fietsers.
Fietsers die achterom moeten kijken is nooit wenselijk!!!
• Mensen weten op de kruising niet goed wat ze moeten, het is
onduidelijk
• Veel automobilisten rijden fout en keren op het erf van de fam.
Pel
• De fietsers uit Niawier die de kruising over zijn, krijgen meteen
met kruisend verkeer te maken als ze van het fietspad de rijbaan
over moeten steken. Deze oversteek ligt 17 mtr van de kruising.
Dit levert gevaarlijke situaties op.
• De wat oudere kinderen nemen het fietspad niet, maar nemen de
kortste route over de kruising.
• Fietsers vanuit Oosternijkerk die het fietspad opgaan staan achter
het schrikhek voor ze de provinciale weg oversteken. Daardoor
minder zichtbaar.
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•
•
•
•

Michelle van der Sluis heeft een USB-stick met filmpjes om het
rijgedrag op de kruising zichtbaar te maken.
De kruising is heel erg overzichtelijk. Er kan te hard gereden
worden.
De 60 km aanduiding zou eerder mogen.
In onze regio zijn veel Duitse toeristen, die kennen deze kruising
niet en weten niet wat ze ermee moeten.

Wat geeft de provincie nu aan:
De aanleg van de kruising is niet helemaal goed gegaan. Er is vertraging
opgetreden en niet alle werkzaamheden zijn afgerond. Het schrikhek zal
verplaatst worden en de aankleding is nog niet compleet. Er moet nog
beplanting komen om de overzichtelijkheid te verminderen. Het asfalt
gaat nog meer verkleuren, waardoor de kruising beter opvalt en er zal
nog kritisch naar de verlichting gekeken worden.
De provincie benadrukt ook nog eens dat er in Friesland meer “shared
space” kruisingen zijn aangelegd van deze orde. Hier komen deze
problemen niet voor. Dit heeft te maken met de grootte en
overzichtelijkheid van deze kruising en de fietsersoversteek is een
afwijking op het ontwerp. Shared Space kruisingen worden gezien als
zeer veilig maar hebben een langere tijd – tot wel een jaar nodig om er
aan de wennen. Vanuit de provincie zal worden gewerkt aan beleving en
zichtbaarheid en het beplantingsplan zal binnenkort worden uitgevoerd.

Geplande activiteiten dorpsbelang voorjaar 2020
18 maart

Jaarlijkse ledenvergadering 20.00 uur in de Terp

8 april

Jureren paaseieren

27 april

Koningsdag, diverse activiteiten

4 mei

Dodenherdenking

12-15 mei

Avondvierdaagse

13 juni

Zeskamp vanaf 13.30 uur, info via de buurten

Dieta Holwerda
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De inzameling van
kerstbomen in 2020.
Sinds enkele jaren worden er door de gemeenten Noardeast-Fryslân en
Dantumadiel acties ondernomen om de afgedankte kerstbomen op een
goede manier in te zamelen. Veel van de kerstbomen werden vroeger
opgebrand, langs de weg gegooid, of kwamen in het openbaar groen
terecht. Dat is 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 energie of als grondstof voor bouwmaterialen.
Ook in 2020 willen we dit op een duurzame manier uitvoeren.
Op zaterdag 4 januari 2020 kunnen de bomen op van tevoren
vastgestelde inzamelplekken worden ingeleverd tussen 10.00-11.00 uur
in bijna alle dorpen van de regio.
In Oosternijkerk is dat weer bij Sportpark de Fiver.
Jelle Wagenaar van het dorpsbelang zal hier aanwezig zijn.
Iedereen mag hier zijn/haar kerstboom inleveren. Vroeger werd dit door
kinderen gedaan om ze dan gezamenlijk in de brand te steken. Nu willen
we de kinderen stimuleren om dit op een meer duurzame manier te doen.
Er worden geen kerstbomen meer opgehaald door de gemeente.
Mocht een inwoner niet mee willen doen aan deze actie, dan kan hij/zij
de kerstboom wel gewoon inleveren op de Milieustraat.
Voor elke ingeleverde boom krijgt men 1 lootje en 1 waardebon van
€ 0,50.
De waardebonnen kunnen tot 1 februari 2020 worden ingeleverd bij de
vestigingen van Blokker in Dokkum en Kollum, Pijnacker in Ferwert en
de Bruna – Top 1 Toys in Kollum.
De loten hebben nummers die je moet bewaren.
In de loterij worden per gemeente 3 geldprijzen verloot:
1e prijs
€ 75,00
e
2 prijs
€ 50,00
3e prijs
€ 25,00
De trekking vindt plaats op 9 januari en de winnende loten worden op
woensdag 15 januari bekend gemaakt in de regionale kranten.
De prijsuitreiking vindt plaats op woensdag 22 januari 2020.
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Nieûws van
Indeling Wrâldwizer locatie Oosternijkerk en Niawier
Per dit schooljaar zijn de groepen van de Wrâldwizer verdeeld over twee
locaties. De peuterspeelzaal en groep 1 t/m 5 zitten op de locatie in
Oosternijkerk en groep 6 t/m 8 op de locatie in Niawier.
De locaties zijn nu duidelijk een onder- en bovenbouw locatie. De locatie
van de Wrâldwizer in Oosternijkerk heeft inclusief de peuterspeelzaal
ongeveer 100 leerlingen. In Niawier gaan 67 leerlingen naar school. De
groepen zijn overzichtelijk en het nieuwe onderwijsconcept waarbij er
veel aandacht is voor gepersonaliseerd leren krijgt in de afgelopen
periode steeds meer vorm.
Oversteek provinciale weg N358
Op 24 september is er bij provincie
Fryslân een bijeenkomst geweest.
Er was een vertegenwoordiging van
dorpsbelangen Oosternijkerk,
Dorpsbelang Nes,
ondernemersvereniging
Oosternijkerk, gemeente Noard East
Fryslân, school en iemand van
Veilig Verkeer Nederland aanwezig.
De verschillende partijen hebben hun zorgen over de kruising geuit.
School heeft de medewerkers van de provincie een opname van de
oversteek gegeven. Hierop is te zien hoe leerlingen de provinciale weg
oversteken. De provincie zal de filmpjes van school bestuderen. Ze willen
nog extra aandacht aan de kruising geven en beoordelen of er nog
aanpassingen moeten komen.
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Oriëntatie ketenpartners Kind Centrum (KC) de Wrâldwizer
Begin van dit schooljaar
heeft school een overleg
gehad
met
een
vertegenwoordiging van
de drie dorpsbelangen
Nes,
Oosternijkerk,
Niawier en buurthuis de Terp. Samen is gekeken welke ketenpartners
aanvullend op de voorzieningen die al in de drie dorpen zijn, een optie
zijn voor KC de Wrâldwizer. Tijdens deze inventarisatie werd onder
anderen de bibliotheek genoemd. Inmiddels is er een gesprek geweest
met Paulien Schreuder van bibliotheek Dokkum. De bibliotheek is erg
enthousiast over een eventuele samenwerking.
Architecten selectie Kind Centrum de Wrâldwizer
In de laatste week voor de zomervakantie heeft de
architectenselectie plaatsgevonden.
De commissie die de selectie heeft gemaakt werd
gevormd door: de bestuurder, projectbegeleider
en de leden van de werkgroep huisvesting. In de
werkgroep huisvesting zitten ouders, directeur
Kinderopvang, expert onderwijsbureau Meppel,
leerkrachten, Kwaliteitsondersteuner en directeur
van de Wrâldwizer.
De keuze is gevallen op KAW-architecten uit Groningen. Zij hebben een
passende vertaling van de wensen en visie van de Wrâldwizer naar het
gebouw gemaakt.
Hieronder een aantal foto’s om een impressie van de presentatie te
geven. Dit betreft een eerste schets.
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In de komende tijd zullen er gesprekken zijn met de architect. Het
uiteindelijke bouwontwerp zal mogelijk enigszins afwijken.

Tijdelijke huisvesting Wrâldwizer Oosternijkerk
Begin van dit schooljaar heeft er een overleg bij de gemeente
plaatsgevonden. Voor dit overleg zijn dorpsbelang Nes, Niawier,
Oosternijkerk en de stuurgroep uitgenodigd. Tijdens dit overleg is met
elkaar gesproken over opties voor de tijdelijke huisvesting van de
peuterspeelzaal en groep 1 t/m 5 ten tijde van de bouw van ons nieuwe
Kind Centrum. Als richtlijn wordt aangehouden dat de tijdelijke
huisvesting per schooljaar 2020 -2021 wordt ingezet. De komende
periode onderzoekt de gemeente de verschillende opties die naar voren
zijn gebracht. Zij kijken welke opties realiseerbaar zijn, wat voor- en
nadelen zijn en wat de verschillende opties gaan kosten. Deze analyse
wordt in een vervolgoverleg met elkaar besproken.
Kerstkuier Wrâldwizer
Op woensdag 18 december organiseren ‘de Wrâldwizer & De Bernejister’
een kerstwandeling voor de kinderen, ouders, pakes en beppes. De
wandeling gaat langs plekken in Oosternijkerk waar delen van het
kerstverhaal worden gespeeld en uitgebeeld.
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Jubileum Stichting Dorpshuis De Terp
Officieel was het jubilieum op 22 november, maar het werd gevierd op 23
november. En hoe! Om half vier vulde de hal zich met belangstellenden die
zich de koffie/thee met oranjekoek goed liet smaken. Voor de kinderen was
een leuk programma samengesteld door een aantal enthousiaste dames, nl.
Richtsje Eisenga, Aukje Weidenaar, Jeannette Terpstra, Jantina van der
Meulen, Sietske Hannema en Marianne van der Meulen. De kinderen
hebben zich prima vermaakt, nogmaals dank daarvoor!
Om half vijf stond een aantal acteurs (Rinze Hof, August de Jong, Hans
Nieuwenhuis, Bea Grotenhuis en André Beeksma) op het toneel om
iedereen te vermaken met het toneelstuk Londen 1994.
Na het toneel kon er gezellig nagepraat worden met een drankje, tot het
buffet geserveerd werd. De koks Mark en Kees hadden wel eer van hun werk
want de bordjes werden meerdere malen gevuld. Daarna was er nog een
lekker toetje voor iedereen.
’s Avonds ging het feest verder met DJ Henk, de sfeer zat er bij jong en oud
goed in. We kijken met een goed gevoel terug op dit jubileum.
Nog een speciale dank voor Nanne Jan die achter de bar de zaakjes prima
voor elkaar had, samen met de bestuursleden.
Andere zaken
In het winterseizoen willen we enkele culturele middagen organiseren, het
programma is nog niet bekend, maar u krijgt daarvoor t.z.t. een uitnodiging
door de bus.
Het dorpshuis heeft sinds kort een aantal mailadressen waarop het te
bereiken is:
info@dorpshuisdeterp.nl
algemeen mailadres
pennm@dorpshuisdeterp.nl
financiële zaken
bestuur@dorpshuisdeterp.nl
bestuurszaken
Graag tot ziens in Dorpshuis De Terp
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DOM2.0 Oosternijkerk
U kunt misschien het idee hebben dat er niet veel gebeurt in de DOM2.0
maar schijn bedriegt, de laatste tijd zijn we vooral bezig geweest met de
mogelijkheid tot ontwikkelen van een wandelroute door Oosternijkerk.
We onderzoeken op dit moment drie gebieden, nl.
1.
ontsluiting Lou Sânen naar De Lyts Ein en v.v.
2.
het schoolbos, er zijn ideeën om hiervan een ontwikkelbos te
maken, met educatieve elementen zoals verschillende
boomsoorten, planten, vogels, insecten e.d.
3.
het reedridersbosk
U zult begrijpen dat deze plannen niet op korte termijn gerealiseerd
kunnen worden, omdat we tegen juridische zaken aanlopen, maar we
roepen hiervoor hulp in van deskundigen.
Daarnaast worden regiobijeenkomsten bezocht, waar we van andere
DOM-leden kunnen leren en inspiratie op kunnen doen.
Voor het indienen van projecten en ideeën, groot of klein, kunt u terecht
bij één van onderstaande leden.
De DOM2.0 Oosternijkerk bestaat uit:
Freerk de Beer
Klaas Jensma
Fokke Meinsma
Tineke Slager, secretaresse
Jan Age Wijma, voorzitter
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Bêste minsken,
De ein fan it jier is wer yn sicht. Foar UDI altyd in drokke tiid. Ein oktober ha wy
meidien oan de Nederlânske Brassband Kampioenskippen yn Utert. It wie in
prachtige en gesellige dei. Wy wienen sels posityf oer ús útfiering fan it ferplichte
wurk. Spitichernôch dielde de sjury dizze miening net hielendal. Mar wy sjogge
werom op in moaie dei! In wike letter
stie de krystmuzyk alwer op ’e stander.
Wylst Sinteklaas noch fanút Spanje
komme moast, sieten wy al yn de
Krysthits lykas ‘rockin’ around the
Christmastree’ en ‘Feliz Navidad’. Want
der moast wat gebeure! Op sneon 21
desimber is it nammentlik tiid foar ús
Krystkonsert. Dat sil dit jier plakfine yn
yn de Grutte Tsjerke yn Dokkum. Iris
van der Weide sil meisjonge mei in pear
hearlike Krysthits! Der sil in bus ride
tusken Nijtsjerk en Dokkum. Liket it jo
moai om te kommen, mar hawwe jo gjin
ferfier, of liket it jo gewoan in machtige
ervaring om troch de Krystman nei de
Grutte Tsjerke brocht te wurden? Stjoer
dan
efkes
in
mailtsje
nei
info@brassbandudi.nl en dan komt it
hielendal goed! It konsert begjint om
20.00 oere. Wy hoopje jo te sjen op dit
konsert want it belooft in sprankeljende jûn te wurden.
Mar dêrnei sit wy net stil! Earste Krystdei sille wy jo wer mei in deligaasje wekker
spylje mei Krystferskes en dernei sille wy de Krysttsjinst begeliede yn de Bining.
Mei âld en nij is it wer tiid foar de oaljekoeken aksje! Wy hawwe nije ovens kocht,
dus it sille dit jier fêst ekstra lekkere oaljekoeken wurde. De kommende wiken
kinne jo ien fan ús oan de doar ferwachtsje foar de bestellingen. Mochten wy jo
mist hawwe of jo ús?
Lit dat efkes oan ien fan UDI witte, dan moat it goedkomme.
Ut namme fan alle muzikanten fan Brassband UDI winskje ik jimme alfêst hiele
moaie en smûke Krystdagen en in sûn en muzikaal 2020!
Rinskje
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25 jier lyn yn
de Doarpsskille
***** JEUGDHONK *****
Beste dorpsgenoten,
Wij zijn in een goede stemming! Niet alleen omdat in de afgelopen
tijd de eerste centjes binnen kwamen rollen, maar vooral omdat
er nu toch schot in ons jeugdhonk komt en dat geeft ons een goed
gevoel.
Zaterdag 29 oktober jl. hebben we het activiteitenplan officieel
onthuldigd. Door wethouder Van der Veen zijn spaarpotten
opgehangen in het dorpshuis en bij J. Tanja, met de tekst “Draag
uw steentje bij om de jeugd een dak boven het hoofd te geven”. De
bedoeling is natuurlijk dat hier fooien en wisselgeld in komen.
Vervolgens werd de jeugdhonkinformatiekast onthuldigd. Deze
kast staat midden in de Buorren dus u kunt er vaak even een blik
opwerpen om op de hoogte te blijven van de activiteiten en alle
andere zaken die betrekking hebben op het jeugdhonk. In deze
kast hangt ook ons activiteitenplan, welke ieder al in de bus
ontvangen heeft.
De eerste opbrengst voor het jeugdhonk kwam uit de verkoop van
stickers met de vlag van Oosternijkerk. Deze stickers zijn
natuurlijk uniek en voor maar Fl. 1,50 te verkrijgen bij de Fam.
Van Lent, Buorren 49.
Van het Gasbedrijf Noord-Oost Friesland heeft ons jeugdhonk
maar liefst Fl. 10.000 gekregen. Het Gasbedrijf vierde haar 40jarig jubileum. In het kader hiervan schonk zij voor twee ton aan
jubileumgiften aan allerlei instanties in de regio. Op advies van
Gemeente Dongeradeel heeft het Gasbedrijf Fl. 10.000 voor ons
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jeugdhonk bestemd. Op dinsdag 8 november hebben Annemieke
Terpstra en M. Jongeling de cheque voor het jeugdhonk in
ontvangst genomen.
De Playback-show, de eerste activiteit ten bate van het jeugdhonk, is inmiddels achter de rug en naar onze mening zeer
geslaagd. De deelnemers playbackten geheel verschillende
artiesten, dit maakte de avond erg gevarieerd. Bovendien was de
sfeer ontzettend goed. Deze avond werd er een loterij
georganiseerd voor het jeugdhonk, waarbij we 220 enveloppen
verkochten. Deze loterij bracht ons Fl. 550 op.
Onze volgende actie is de Lege Flessenactie. Op 28 dec. halen we
samen met de jeugd huis-aan-huis alle lege statiegeldflessen op.
Wij nemen hierbij natuurlijk aan dat u de flessen al flinke tijd van
te voren gaat opsparen en het is voor ons te hopen dat iedereen
een sappige Kerst viert, want 28 december komen we uw huis flink
ontruimen, van appelmoespotten tot stuiterflessen en bierkratten.
Nog even in het kort de activiteiten op een rijtje, die u de komende
tijd van ons kunt verwachten:
28 december
Februari
Maart
Koninginnedag
Mei

Lege Flessenactie
Bazaar
Klusjesdag
Sponsorloop en Wedden Dat
Koepoepen
Publiciteitscommissie
Dieta Holwerda
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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 en Reinder Tolsma schreven over de gereformeerde pastorie
in ons dorp. Het ligt in de bedoeling om een keer per jaar, in het
maartnummer, 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, nu al 12 in getal!, te vinden zijn onder het kopje
‘Oosternijkerk’.
Venster 7: Gereformeerde Pastorie.
Er zijn in Oosternijkerk drie gereformeerde pastorieën geweest. De
eerste was het in 1853 gebouwde doktershuis van Gerard Jan Wilhelm
van den Berg. Hij liet dat huis bouwen aan het Lykpaad, het pad dat door
elke begrafenisstoet werd gebruikt op weg naar het kerkhof. Deze
gewoonte om overledenen langs een bepaalde weg naar het kerkhof te
brengen, stamt uit heidense tijden en duidt op de angst dat de dode terug
zou keren en de achtergeblevenen dwars zou zitten: door het gebruik
van deze speciale weg zou de ziel van de dode in verwarring gebracht
worden.
Toen de Gereformeerde Kerk in 1890 in het dorp werd opgericht
moesten er ook een kerkgebouw en een pastorie beschikbaar komen.
Het kerkgebouw werd nog in 1890 neergezet maar de aanschaf van een
pastorie vond pas plaats in 1895 toen de eerste gereformeerde
predikant in het dorp, ds. Pieter Izak Jongbloed, zijn beroep naar
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Oosternijkerk aannam. De kerkenraad kocht namelijk het oude
doktershuis van 1853 aan het Lykpaad voor f 1300,-, een schijntje want
20 jaar eerder was er nog bijna 3700 gulden voor het huis geboden.
De standplaats aan het Lykpaad, met een uitgang naar het gedeelte van
de Langgrousterwei waar toen alleen de school en de
hoofdmeesterswoning stonden, was toch wel een beetje achteraf aan
de rand van het dorp. En dat voor een pastorie!
Dat vond in ieder geval dominee Hantje van Dijk die er in 1913 kwam
wonen. Hij zag zijn kans schoon toen er op de Boate’ Hoeke een
‘patriciërwoning’ te koop kwam. Dat huis was in 1910 gebouwd door
Bearn Idses Heeringa, ook wel ‘De Boer’ genoemd. Hij woonde eerst op
de boerderij er tegenover, maar besloot op 37-jarige leeftijd te gaan
rentenieren. Hij betrok de nieuwe woning en stortte zich op allerlei
maatschappelijke functies: raadslid van 1909-1941, wethouder van
1927-1941, loco-burgemeester, kerkenraadslid enz. Blijkbaar voldeed
het hem niet zo want in 1919 wil hij terug naar de boerderij en besluit om
zijn riante woning te koop te zetten.
Dat komt dominee Van Dijk ter ore en die legt de mogelijkheid om dit
huis aan te kopen als pastorie voor aan de kerkenraad. Die heeft er wel
oren naar want het 65 jaar oude doktershuis is inmiddels wel aan
renovatie toe. Na wat gedoe over de prijs en taaie onderhandelingen
met de koper van het oude doktershuis komt er toch een overeenkomst
tot stand. Daarna volgt er een driedubbele verhuizing: Heeringa gaat
terug naar zijn boerderij, de pachter daarvan, Sijbe Sevenster, gaat naar
de voormalige pastorie en dominee Van Dijk komt eindelijk op stand te
wonen in de ‘nieuwe’ pastorie. Geld om, zoals beloofd, beneden een
studeerkamer te maken, is er niet: tot 1927 moet de dominee zijn bezoek
op de eerste verdieping ontvangen.
In de nieuwe pastorie woonden tot de Tweede Wereldoorlog:
1913 - 1924 H. van Dijk
1928 - 1931 E. Nawijn
1932 - 1936 J.C. Gilhuis
1936 – 1940 M. Wilschut
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Jarenlang is er in de kerkenraad gesproken over de eventueel aan te
leggen elektriciteit in kerk en pastorie. In 1922 bijvoorbeeld: ’Nu in het
dorp gepoogd wordt om deze verlichting te krijgen, is ’t wel goed om
eens samen te spreken over deze zaak. Door verschillende broeders
wordt over deze zaak gesproken. Over de wenschelijkheid zijn allen het
eens, maar over de noodzakelijkheid nog niet, vooral met het oog op de
financiële toestand onzer kerk, en de achteruitgaande tijden.’
Het zal tot de winter van 1925/26 duren voor het ‘nije ljocht’ in de pastorie
zal schijnen.
In de Tweede Wereldoorlog woonde ds. Gerard van Andel in de
pastorie. Het is niet bij velen bekend maar hij speelde wel een rol in de
illegaliteit. Zo was er een schuilplaats gemaakt in de schuine ruimte
tussen de schuifdeuren van voor- en achterkamer. In die ruimte lagen
o.a. politieuniformen opgeslagen. Het is bekend dat een onderduiker
vanuit Holland met de bus naar Oosternijkerk kwam en zich moest
melden bij de pastorie (dat was bekend bij de buschauffeur), waarna hij
een vast onderduikadres toegewezen kreeg. Er was ook een
onderduiker in de pastorie, Jan van Dijk, zoon van de omgekomen
illegale leider Klaas van Dijk. Toen zijn vader neergeschoten was bij een
boerderij in Nes kon hij niet tevoorschijn komen, ook zijn begrafenis kon
hij niet bezoeken. Dat moet een verschrikking voor hem zijn geweest.
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Achter in de tuin van de pastorie was een grote compostbult waar
snoeiafval werd gedumpt. Toen de tuinman bij dominee kwam vragen of
hij die bult kon opruimen, zei dominee: ‘Doe maar niet, dat kan later wel
eens.’ De tuinman wist niet dat er in die compostbult wapens waren
verborgen.
Dominee Van Andel zorgde er ook voor dat de hervormde pastorie werd
leeggehaald door de eigen inwoners toen dominee Cnossen werd
opgepakt, om voor te komen dat de Duitsers dat zouden doen. Na de
oorlog werd alles weer keurig teruggebracht. Mevrouw Cnossen en haar
kinderen werden de laatste maanden van de oorlog opgevangen in de
gereformeerde pastorie.
De gereformeerde pastorie in de Samen op Weg – tijd
In augustus 1998 was de Hervormde pastorie verkocht.
Voor de gereformeerde pastorie uit 1910 lag de zaak veel
gecompliceerder. In eerste instantie was het de bedoeling om deze op
te knappen en te gebruiken voor de eigen en later de SOW predikant
maar de kerkenraad wilde graag de mening van alle gemeenteleden
weten en besloot tot het uitschrijven van een enquête. Uit de enquête
bleek dat de meerderheid van de gemeente vóór het behoud van de
pastorie was. Daarom zou de commissie van beheer alles tot in de
puntjes op papier zetten voordat de gemeente opnieuw geraadpleegd
zou worden. Daarbij hoorde ook het leggen van een optie op een
bouwkavel aan de Lou Sânen; daar was nu nog bouwgrond. Er werden
twee extra gemeente-avonden ingelast waarbij informatie werd gegeven
over de situatie rond de pastorie. Er werd duidelijk gesteld dat de
gemeente op deze avond natuurlijk een duidelijke inbreng had maar dat
de ‘kerkenraad beslist, gehoord de gemeente’.
Op de eerste vergadering kwam men tot de conclusie dat verkoop van
de pastorie toch de beste oplossing was en op de tweede bijeenkomst
moest o.a. de hoogte van de bouwkosten worden vastgesteld en het
definitieve besluit worden genomen:
‘Na het beantwoorden van alle vragen gaat de kerkenraad naar de
Efterdoar voor beraad en komt daarna terug met het antwoord naar de
gemeente: De kerkenraad besluit tot verkoop van de pastorie en zegt de
gemeente toe te proberen dat de nieuw te bouwen pastorie niet duurder
zal worden dan f 400.000, - all in. Dit wordt met applaus van de
gemeente beantwoord.’
In maart 2000 betrekt predikante Marianna van de Graaf de nieuwe
pastorie aan de Lou Sânen.
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Inleiding hoofdstûk 23 ûit het boek:
‘Vlûchtelingen in Oostdongeradeel
1940-1945’
Evacués in Oosternijkerk
De eerste tekenen van het ontstaan van een evacuatiecommissie in
Oosternijkerk zijn te vinden in de notulen van de kerkenraad van de
Hervormde Gemeente. Op 24 september 1943 wordt vermeld dat er een
evacuatiecommissie der NH-kerk is, bestaande uit de broeders Faber en
Kingma, met mogelijk als derde lid W. Rozendal. Deze commissie krijgt
ook een opdracht mee:
‘Doel: ‘Na te gaan, hoe, en hoe voordelig mogelijk, Hervormde gezinnen
bij evacuatie ondergebracht kunnen worden bij andere gezinnen in ons
dorp, en hoe eventuele evacués het best in onze Herv. kring kunnen
worden geherbergd.’
In de boeken van de Gereformeerde Kerk is over het aanwijzen van
commissieleden niets vermeld, maar duidelijk is dat dokter Gerrit H.
Dekker, schoolhoofd Sietse Wiersma en aardappelkoopman Sietse Blom
er deel van uitmaken.
Geert Jongeling schrijft in zijn oorlogsdagboek over de aankomst der
geëvacueerden:
‘20 november 1944.
Vandaag geëvacueerden in het dorp uit Arnhem en ‘s’ morgens vroeg
rijden er wagens met witte vlag naar Dokkum om de vluchtelingen, die
daar gisteren zijn aangekomen, af te halen. Om half tien komen de eerste
wagens beladen terug. Ze brengen de bagage in het kunstmest pakhuis.
De geëvacueerden zelf worden in de Ned. Herv. Kerk gebracht. Hier
wordt hun door meisjes eten aangeboden. Dan worden ze geregistreerd
en onderzocht, waarna ze door verschillende jongens naar hun
kosthuizen gebracht worden. De gehele dag is het hierdoor druk in het
dorp. Elk is nieuwsgierig om wat van deze mensen te zien. Wij zelf krijgen
hier een kalme jongen van 14 jaar: Anton Otte. Zijn moeder en een zusje
van 15 jaar zijn bij Jac. W. Holwerda.’
Over de aankomst van de mensen uit de omgeving van Roermond schrijft
hij:
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‘19 februari 1946.
Ca. 25 nieuwe evacuees in het dorp aangekomen. Deze komen uit
Limburg en komen door Duitsland hierheen. Hoewel ze langer onderweg
zijn geweest, zien ze er over ‘t algemeen netter uit dan de vorige
evacuees. Terwijl de evacuees aankomen buldert de lucht als nooit
tevoren van zwaar geallieerde vliegtuigen die naar Duitsland gaan te
bombarderen.’
Piet Buwalda is ooggetuige en ziet de ‘Arnhemmers, 90 stuks’, aankomen
en naar de Sint Cecilia gaan. In Het Lokaal worden ze daarna medisch
onderzocht door dokter Dekker, Lolkje de Vries was erbij als een van de
‘verpleegsters’ om hulp te bieden. Buwalda merkt nog op dat de
commissie alles regelde en dat mensen in het dorp niet mochten
weigeren als er gevraagd werd om onderdak te bieden. Wel werd er een
vergoeding betaald en kregen de kwartiergevers bonnen voor het
voedsel.
Ans Willems maakte het onderzoek in het Lokaal mee:
‘Door dokter Dekker werden we onderzocht. We waren allen nog gezond.
Een mij nog onbekende mevrouw kamde onze haren na op luizen, maar
ook dat was goed: Geen luis, godzijdank!’
Ina ten Hoedt herinnert zich nog een bijzondere gebeurtenis bij de
ontvangst in de kerk:
‘Wij werden in Oosternijkerk ontvangen door dominee Cnossen in de
hervormde kerk, die ons toesprak en verwelkomde. Tot slot zongen wij
het Wilhelmus in de kerk en dat was lang geleden want dat mocht toen
helemaal niet.’
De komst van de evacués naar Oosternijkerk zorgde ook nog voor enige
toenadering tussen de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk
in het dorp. In de notulen van de gereformeerde kerkenraad staat op 3
december 1944:
‘Ook werd ten gevolge der evacuatie een aanbod gedaan. De evacue’s
zouden eerst op Zondag 19 Dec. (verschrijving: moet november zijn, red.)
alhier arriveren en in de Herv. Kerk ontvangen worden. Zoodoende
zouden de Hervormden hun Kerkgebouw missen. De commissie besloot
de Hervormden aan te bieden hun diensten op die Zondag in onze Kerk
te houden. Door regeling zou de Kerk door ons en hun gebruikt kunnen
worden. De aankomst der evacue’s vond niet op Zondag plaats. Er werd
dank betuigd voor de aanbieding.’
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Een paar dagen later komt de kerkenraad weer bijeen en worden ook
geestelijke regelingen besproken:
De behoeften van deze personen worden besproken. Ten eerste
betreffende de kleding. Hieraan bestaat veel behoefte. De evacuatie
commissie stelt pogingen in het werk om kleeding te verzamelen. Een
woord ter aanbeveling zal vanaf de kansel afgekondigd worden.
In de tweede plaats wordt gesproken over de noodzakelijkheid van
Evangeliesatie. Onder hen bevinden zich Hervormden. Deze zullen voor
rekening van geestverwanten gelaten worden. Noodig wordt geacht ten
behoeve der anderen arbeid te verrichten.
De Voorz. zal probeeren of er mogelijkheid bestaat een woord van
welkom en voor Evangeliesatie te laten vermenigvuldigen. Indien dit
uitvoerbaar is, zal verspreiding onder geevacueerden plaats hebben. (Er
is inderdaad een ‘woord van welkom’ door ds. Van Andel geschreven en
onder de evacués verspreid, zie Intermezzo hierna, red.)
De verandering van toon tegenover de hervormden valt direct op. Van
bovenstaande twee berichten is trouwens niets terug te vinden in de
notulen van de hervormde kerkenraad. Wel krijgen vier geëvacueerden,
na een aanvraag daartoe, gelegenheid om het Heilig Avondmaal met de
hervormde gemeente mee te vieren.

Verder lezen?
Het boek is te verkrijgen bij Reinder Tolsma, r.tolsma01@knid.nl
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Slûiting kerkgeboûw De Bining

Laat ik beginnen met een stukje historie. Vanuit het oogpunt van de kerk
bezien, wordt de hele negentiende eeuw beheerst door twee scheuringen
binnen de Hervormde kerk. De eerste ontstond in 1834 rond de
hervormde dominee De Cock van Ulrum en wordt de Afscheiding
genoemd. De tweede was later in de negentiende eeuw waarbij de naam
van ds. Abraham Kuyper hoort en wordt De Doleantie genoemd (ca.
1886). Uit deze laatste zijn min of meer de Gereformeerde Kerken in
Nederland ontstaan. Deze twee scheuring heeft invloed gehad in
Oosternijkerk. Net als in veel dorpen om ons heen, ontstond ook hier een
gereformeerde kerk uit en naast de hervormde gemeente.
In maart 1890 kwam de eerste gereformeerde kerkenraad van
Oosternijkerk bij elkaar. Naast het aanwijzen van de voorzitter werd ook
besloten dat de gemeente zondags in een kerkgebouw bij elkaar moest
komen. Nu werden de zondagse erediensten nog in de christelijke school
gehouden, maar dat was niet wenselijk. Men was voortvarend en al in
oktober 1890 kon het kerkgebouw in gebruik genomen worden. Dit
kerkgebouw staat er nog steeds, namelijk aan de Langgrousterwei. De
gemeente was niet groot. In 1892 telde de Gereformeerde Kerk van
Oosternijkerk 35 belijdende leden, 140 doopleden en 40 niet-gedoopte
belangstelleden.
Ik sla een groot aantal jaren en enkele verbouwingen over. In november
2019 (bijna 130 jaar later) heeft de kerkenraad van de Protestantse
Gemeente van Oosternijkerk moeten besluiten om het voormalige
gereformeerde kerkgebouw aan de Langgrousterwei te verkopen. In ruim
100 jaar kerkelijk leven in Oosternijkerk is er veel veranderd. (Overigens
niet alleen kerkelijk maar op tal van gebieden heeft ons dorp een
metamorfose ondergaan.) Het afnemend kerkbezoek aan de eredienst
op zondag en de teruglopende financiën zorgen ervoor dat het niet
mogelijk is om twee kerkgebouwen te onderhouden.
Een kerkgebouw verkopen is niet gemakkelijk. Een kerkgebouw is
immers meer dan een verzameling stenen. Het is een plek waar zondag
aan zondag de gemeente van God bij elkaar komt voor de eredienst.
Daar wordt gedoopt, daar wordt het avondmaal gevierd, daar wordt de
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nood van de wereld genoemd, daar wordt gebeden voor elkaar, daar
weten we van God die ervoor ons wil zijn, daar wordt het lied van Zijn
liefde en genade gezongen. Mensen zijn in de kerk getrouwd en ze
hebben er afscheid moeten nemen van een geliefde. Ja, een kerkgebouw
is meer dan een verzameling stenen. Het is een gebouw als het leven
zelf. Een gebouw dat emotie oproept.
We zijn dan ook niet over één nacht ijs gegaan. Al verschillende jaren
staat het punt ‘Gebouwen’ op de kerkelijke agenda. Omdat het geen
eenvoudige beslissing is. Het is immers ook een erkennen van een
kerkelijke terugval in ons dorp. Uiteindelijk is in november 2019 het
besluit genomen. Dat betekent dat per 1 januari 2020 kerkgebouw De
Bining (voormalig gereformeerd kerkgebouw aan de Langgrousterwei) in
de verkoop gaat. Zondag 28 juni 2020 zal, zoals het nu lijkt, hierin de
laatste kerkdienst gehouden worden.
Met de verkoop van De Bining houdt de Protestantse Gemeente van
Oosternijkerk niet op te bestaan. De eredienst zal blijven. Straks elke
zondag in de st. Ceciliakerk (voormalig hervormd kerkgebouw). Natuurlijk
zal de grote ruimte van De Bining gemist worden. Maar we vertrouwen
erop dat hier een oplossing voor zal komen.
Met de verkoop van De Bining moeten we als kerkelijke gemeente een
stap terug doen. Het is niet anders. Maar, dat zegt niets over het geloof
zelf. Het geloof is niet verbonden aan een gebouw, hoe mooi, groot of
indrukwekkend ook. Anders gezegd, we geloven niet in een gebouw
maar in een levende God. Een God die groter is dan gebouwen. Een God
die vanuit Zijn liefde elke dag met ieder mens op weg wil zijn.
Namens de kerkenraad
ds. Geert van Wieren
NB 1. Met het oog op de sluiting van De Bining is het denk ik wel mooi
om verhalen over dit kerkgebouw te verzamelen. Wie een verhaal of
anekdote heeft (persoonlijk, vanuit de familie of gehoord) mag dit
opsturen naar: Digitaal: scriba-on@hotmail.com of in de brievenbus aan
It Koetshûs, Foeke Sjoerdsstrjitte.
NB 2. Wie interesse heeft in kerkgebouw De Bining kan voor meer
informatie terecht bij het College van Kerkrentmeesters. Namens dit
college zijn dat Dieta Holwerda en Djoke Wilman.
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Nieuws van Peuterspeelzaal " De Bernejister" uit Oosternijkerk.
De spannendste tijd van het jaar is weer aangebroken op de Bernejister.
De peuters zijn op dit moment volop bezig met de komst van Sint en Piet.
Naast alle activiteiten buiten school verwachten we natuurlijk op 5
december de Sint en zijn pieten ook echt bij ons in de klas! Een verslag
hiervan natuurlijk in de volgende Skille.
Afgelopen weken hebben we heel veel gedaan. De peuters hebben heel
veel paddenstoelen gezocht én gevonden! Wat is de herfst toch genieten,
we hebben ook prachtig buiten kunnen spelen in de bladeren.
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Op 16 oktober steunden wij samen met de kinderen van de Wrâldwizer
de boeren. We hielden onze eigen protestactie en reden met tractoren,
skelters en veel lawaai rond de school.

November begon goed! We deden mee aan het nationaal schoolontbijt.
De peuters hoefden thuis niet te ontbijten, ze hebben als groep enorm
gesmuld van al het lekkers en zelfs dingen geproefd die ze nog nooit
gegeten hadden!

Ook verscheen de Bernejister nog met een mooi artikel in de Dockumer
Courant, leuke reclame voor onze mooie peuteropvang!
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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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Sinterklaas
Sinterklaas, met de boot! Of dat nou wel zo’n goed idee is?
Het is 30 november en alle kinderen staan al een tijdje te wachten bij “de
feart” want de goedheiligman had gezegd dit jaar met de boot naar
Nijtsjerk te zullen komen. Maar er was van alles te zien bij de feart, alleen
zaten daar geen zwarte pieten of een sinterklaas bij.
Wanneer de muziek net een rondje gaat maken is er plotseling beweging
te zien vanuit het bos, zouden dat ze zijn? Ja hoor in de verte komt een
bootje vanuit het bos tevoorschijn, voortgetrokken door een aantal pieten,
omdat de boot geen motor heeft!
In de hoop om tussen al die pieten ook een glimp van sinterklaas op te
vangen is een ijdele hoop, want sinterklaas is in
geen velden of wegen te bekennen, wat zou er nu
weer gebeurd zijn?
Nadat meneer Sjerk Faber de Pieten welkom heeft
geheten vraagt hij toch maar voorzichtig “WAAR IS
SINTERKLAAS?”
Nou…dat zal ik u vertellen zei zwarte piet: nu er
een nieuwe brug in Oosternijkerk is gemaakt leek het ons een goed idee
om dan nu ook maar eens met de boot aan te komen, maar of dat nu wel
zo slim was?
Uiteraard was de route vanuit Lauwersoog niet eerst verkend wat, zeker
achteraf gezien, beter wel gedaan had kunnen worden. Nog niet eens
halverwege Lauwersoog/ Oosternijkerk kwam de boot dan ook al vast te
zitten en moest er een oplossing gezocht worden hoe nu verder te reizen.
Er werd een piet vooruitgestuurd om te kijken naar de mogelijkheden.
“Verkenpiet” kwam al redelijk snel terug met een bootje.
Dat is allemaal goed en wel zegt meneer Faber, maar waar is
sinterklaas????
Op dat moment komt sinterklaas aanrijden met de auto…maar hoe is dat
nu mogelijk?
De sint wordt welkom geheten door meneer Faber en gevraagd wat er
nu eigenlijk is gebeurd.
Tot hoever hebt u het verhaal gehoord meneer Faber antwoordt Sint!
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Verkenpiet kwam terug met een boot, hij had het goed gedaan werd er
gezegd, daar waren we gebleven.
Nou goed antwoordt Sint: allemaal één keer
goed en wel in de boot bleek dat er geen motor
achter zat en dat de boot dus getrokken moest
worden door een aantal pieten. Nu is sinterklaas
niet bang voor water, maar hij is ook blij dat er
boten zijn zodat er niet gezwommen hoeft te
worden. De pieten trokken de boot alsof hun leven ervan afhing en dat
ging gepaard met de nodige schommelingen van de boot. Het duurde
dan ook niet lang of sinterklaas had er zo zoetjes aan wel genoeg van en
stapte uit de boot om dan maar gewoon verder te voet te gaan. Sint heeft
namelijk een spreekwoord dat zegt dat je het noodlot niet moet tarten en
blijven zitten in de boot was vragen om een nat pak, dat stond voor de
sint als een paal boven water. Onderweg zag hoofdpiet en auto staan
met de sleutels er nog in “die mogen wij vast wel even gebruiken” dacht
piet. Het geluk wilde dat Sinterklaas toevallig wist van wie de auto was
en na een telefoontje met de eigenaar mocht Sinterklaas de auto wel
even gebruiken.
Na de rondrit door het dorp gingen de kindertjes die een uitnodiging
hadden ontvangen mee naar het dorpshuis om de verjaardag van de sint
daar te vieren.
Eind goed al goed en maar weer op naar volgend jaar.
Groetjes,
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Oars Aktyf
Freed 28 februari is der wer een geselliche middei yn it doarpshûs.
Dizze middei ha we ds. De Vries fan Ternaard frege om oer syn boek
“Levie leeft“ te fertellen. Syn pake Levie is yn augustus 1943 fanút
Westerbork nei Polen fuortfierd.
Ds. De Vries wol mei in syktocht nei de skydnis achter dit ferhaal it sweien
trochbrekke. Hy hat famyljeleden yn Nederlân, België en Israël weromfûn
mei dizze siiktocht.
It wurdt in boeiende middei en jimme binne fan herte útnoege.
We begjinne om 14.30 oere.
Fansels kinne jimme ek wer bliuwe foar in lekker waarm miel.
Dit wurdt in “Skrikkelbuffet”.
Kosten binne 6 euro foar Oars Aktyf en 10 euro foar it iten.
Opjaan kin bij Hilda: 242085.
Oant sjen op 28 februari!
Grietje en Hilda.
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Hoe is it no mei …... Cor Sijtsma
In de jaren dat ik in Oosternijkerk woonde werd ik vaak Corrie van Geert
en Sijke genoemd, De ouderen onder ons weten dan wel over wie het
gaat.
Ik ben geboren op 23 april 1947 en ben een zoon van Geert Sijtsma en
Sijke Bosscha. We woonden aan de Hoofdstraat J 172, wat nu de
Buorren 4 is.
Ik kom uit een gezin van vijf
kinderen, waarvan ik het
vierde kind ben. Ik had twee
broers, Ruurd en Piet, die
inmiddels zijn overleden en
nog twee zussen, Alberdina
en Riemke. Zij wonen beiden
nog in Oosternijkerk.
Na mijn lagereschooltijd aan
De Foeke Sjoerdsskoalle
ben
ik
naar
de
Ambachtschool in Dokkum
gegaan.
In april 1962 ben ik gestopt met school, omdat mijn vader het te druk
kreeg met zijn bedrijf. Mijn beide broers waren inmiddels al in loondienst
en daarom ging ik bij mijn vader in het bedrijf werken.
Mijn vader was in 1933 een
vierdaagse
bodedienst
begonnen op Dokkum en ging
later ook op Leeuwarden
rijden.
Toen ik bij mijn vader in het
bedrijf kwam, reden we
maandags, woensdags en
zaterdagochtend op Dokkum
en vrijdags op Leeuwarden. We hadden toen nog de rode Ford benzine
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vrachtwagen die goed gezond was; die lustte wel een litertje. Maar het
werd steeds drukker, vooral met de dienst op Leeuwarden. Inmiddels
hadden we de bodediensten van Nes en Paesens-Moddergat gekocht en
besloten toen om ook dinsdags op de stad Leeuwarden te gaan rijden.
Er werd een grotere vrachtwagen gekocht, dat was de Thames-Trader
diesel. Ik weet nog toen we moesten tanken dat mijn vader schrok van
het bedrag dat betaald moest worden. Want benzine en diesel scheelde
toen nogal in prijs per liter. Donderdag was voor ons een dag om meer
los vervoer, zoals verhuizingen en graan te gaan rijden. Daarnaast
hadden we een brandstofhandel, dus er was altijd wel werk.
In die tijd, herinner ik
mij, waren er nog veel
bedrijven in het dorp.
Zo waren er onder
andere drie bakkers,
meerdere
kruideniers,
een
smederij, fietswinkel,
winkel
in
huishoudelijke
artikelen,
schildersbedrijf, installatiebedrijf, loonbedrijven, transportbedrijven,
fourage en kunstmesthandel, manufacturenwinkels, het dorpshuis en het
café natuurlijk. Er waren boeren en tuinders die aardappelen en groente
verbouwden waarvan veel door ons werd vervoerd naar de groenteveiling
in Dokkum en later naar Leeuwarden.
Toen ik mijn vrachtwagenrijbewijs had gehaald ging ik vaker alleen op de
rit en deed mijn vader een stapje terug. In die tijd had je ook veel
particuliere klanten, want veel boodschappen werden door de boderijder
afgehandeld. Ik herinner mij nog dat schoenen ter reparatie meegegeven
werden naar de schoenmaker, horloges voor reparatie naar de juwelier
en losse boorden van overhemden meegingen naar de wasserij. Al die
goederen kwamen zaterdags dan weer mee terug. Mijn vader had een
kistje achter in de laadbak waar al die kleine pakjes in werden verzameld,
wij noemden het wel het kistje met “de winst”. In Leeuwarden had je
destijds bij V&D-vrijdagvoordeel. Er kwam eens een vrouw uit het dorp
aan mij vragen of ik een BH voor haar mee wilde nemen. Ik zei dat ik mijn
best voor haar zou doen, maar ik was echt niet van plan om met mijn 19
jaar bij de V&D een BH te gaan kopen. Toen ik op de namiddag weer
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thuiskwam, stond ze al klaar om te vragen of het was gelukt. Ik moest
haar teleurstellen met de woorden: “helaas, uw maat zat er niet meer
tussen”. Dat soort boodschappen kwamen toen best wel vaak voor.
Aan het eind van de jaren zestig gingen veel bodediensten stoppen of
gingen het bedrijf verkopen, onder andere door het opkomende eigen
vervoer. Dat betekende dus dat veel bedrijven de goederen zelf bij hun
klanten gingen bezorgen.
Daar kregen wij ook mee te maken en daarom hebben we onze
bodedienst op 7 oktober 1968 verkocht aan de H.T.O. in Holwerd.
Wij hielden wel de brandstofhandel aan.
We hadden de vrachtwagen nog en ik kon het vervoer krijgen van de
C.A.F. (nu Welkoop) in Dokkum. We vervoerden voor de C.A.F.
kunstmest, veevoer, hooi en stro naar de boeren.
Dat duurde tot 19 december 1969 en toen zijn we met het bedrijf G.
Sijtsma en Zoon gestopt. Ik had inmiddels gesolliciteerd bij de firma
Raadsma in Dokkum en ik ben daar aangenomen als chauffeur.
Op 5 januari 1970 ben ik bij Raadsma in dienst getreden. Raadsma zat
toen nog op de Grote Breedstraat in het pand waar nu kledinghuis
Kooistra zit. Daar kwam in 1974 verandering in, want toen verplaatste
het bedrijf zich naar een nieuw pand aan de Hogedijken, waar nu de Aldi
supermarkt zit. Ik ben toen intern komen werken in het magazijn en de
winkel en als reservechauffeur. Langzaamaan heb ik me hier opgewerkt
en de laatste 18 jaar was ik magazijn chef. Raadsma is een zaak in
ijzerwaren, hang- en sluitwerk en gereedschap. In die tijd hadden we
21.000 artikelen te koop. Inmiddels werd er in 2005 weer begonnen met
nieuwbouw aan de Zuiderschans in Dokkum. Van 2006 tot 2009 heb ik
daar nog gewerkt. Ook waren er in de jaren vestigingen bij gekomen in
Heerenveen, Leeuwarden en Groningen. Zo groeide het aantal
personeelsleden van vijftien in 1970 tot ongeveer een dikke zeventig nu.
Woensdag 29 april 2009 ben ik gestopt met werken en kwam in de vut.
Ik was toen 62 jaar en had me altijd voorgenomen om op die leeftijd te
stoppen. Ik heb altijd met veel plezier gewerkt bij mijn vader en bij de
firma Raadsma.
In 1972 ben ik getrouwd met Aafke Jongsma uit Dokkum en daar zijn we
ook gaan wonen. We kregen een dochter, Anita. Zij is getrouwd met Peter
en hebben twee kinderen, Lisanne en Jesse. Ook kregen wij een zoon
Gert. Hij is getrouwd met Amarens en zij hebben drie kinderen Thimo,
Youri en Ruben. Na 27 jaar in Dokkum te hebben gewoond, zijn we in
1998 verhuisd naar Damwâld. We wonen daar inmiddels alweer twintig
jaar. We hebben ons in beide plaatsen ingezet als vrijwilliger voor de kerk.
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Aafke als bezoekster en ik als jeugdouderling, wijkouderling en diaken.
We genieten volop, we houden o.a. veel van fietsen en wandelen.
Ook hebben we al vele mooie reizen gemaakt.
We komen nog steeds in Oosternijkerk, omdat mijn beide zussen daar
wonen. Ik zie dat er veel veranderd is in Oosternijkerk de afgelopen jaren.
Het blijft voor mij een mooi dorp met veel dierbare en fijne herinneringen.
Vanuit Damwâld een groet voor iedereen
Cor en Aafke Sijtsma.
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Ropta Boys

Na een gemiddeld best wel lekkere zomervakantie is het voetbalseizoen
2019-2020 alweer ruim 3 maanden onderweg.
Dit seizoen spelen er 6 seniorenteams en 10 juniorenteams in de
groengele kleuren van Ropta Boys. Bij de senioren zijn dit het eerste, het
tweede, het derde 7x7, 45+, 35+ en dames 7x7. Bij de junioren spelen dit
jaar MO19-1, MO15-1d, MO13-1, JO17-1, JO15-1, JO13-1G, JO11-1,
JO10-1, JO9-1, JO9-2, JO9-3. Kom deze teams gerust eens
aanmoedigen!
Zaterdag 24 augustus heeft de v.v. Ropta Boys het seizoen 2019-2020
geopend met een zeer geslaagde Kick-off dag. Van deze dag is een mooi
verslag geschreven door Jan Torensma. Hieronder kunt u dit verslag
lezen, veel leesplezier.
De gehele Ropta Boys familie werd uitgenodigd voor het samenzijn
en het uitvoeren van verschillende activiteiten voor de leden, vrijwilligers
en natuurlijk niet te vergeten de toekomst in de vorm van onze jeugd.
Onder leiding van de bestuursleden Wiebe Dijkstra, Douwe Jaap
Meinsma en Bas Dijkstra en overige commissieleden werd het een
geslaagde Kick-off van het seizoen 2019-2020. De dag werd uiteindelijk
grandioos afgesloten met een ere - en afscheidswedstrijd met in de
hoofdrol de afscheidnemende spelers Arend Castelein, Jan Pzn
Braaksma, Martin Kool, Edwin de Vries en Simon Dijkstra van Ropta
Boys 1.
De dag begon met koffie en vanaf 9.00 uur werd de mooie Ropta Boys
accommodatie onder handen genomen door leden, vrijwilligers en
onderhoudscommissie
om
diverse
schoonmaaken
herstelwerkzaamheden te verrichten. Maar liefst meer dan 60 vrijwilligers
waren komen opdagen om werkzaamheden te verrichten op en rondom
de Ropta Boys accommodatie. Na deze werkzaamheden en eerdere
werkzaamheden tijdens de vakantieperiode is de Ropta Boys
accommodatie weer up to date voor het nieuwe voetbalseizoen 201938

2010. Zaterdagmiddag waren er diverse jeugdactiviteiten van Jo/Mo 9 tot
en met Jo/Mo 17. Dit was een schot in de roos. Maar liefst meer dan 70
kinderen hadden zich aangemeld voor een prachtig spellencircuit.
Ondanks de warmte was het geslaagd. Er was voldoende water, chips
en ijs aanwezig voor de jeugd. Daarnaast was de kantine de gehele dag
open voor een hapje en een drankje. DJ Kees zorgde voor de muzikale
gezelligheid en tevens was er gelegenheid om kleding te kopen of te
bestellen van de Ropta Boys Kledinglijn. Na deze activiteiten werd de dag
afsloten met de wedstrijd tussen Ropta Boys All Stars versus het huidige
Ropta Boys 1.
ROPTA BOYS ALL STARS
- ROPTA BOYS 1
1-1.
Het werd op die zaterdagavond een legendarische wedstrijd, welke tot in
de puntjes was voorbereid door de grote inspirator, animator en
organisator Kees Kool. Dit in nauwe samenwerking met Tjidsger
Braaksma en Jan Meindert Castelein. Maar vooral Kees Kool heeft
ervoor gezorgd dat het afgelopen zaterdagavond één groot succes werd
met ontzettend veel publiek langs de lijn. Tevens hadden de drie
genoemde heren ervoor gezorgd dat er vele oud Ropta Boys 1 spelers
waren en enkele trainers, leiders, verzorger, fotograaf en verslaggever
om de afscheidnemende spelers een onvergetelijke avond te bezorgen.
Maar dit was nog niet alles. In de afgelopen maanden heeft Kees Kool
van eenieder die was uitgenodigd, van de Ropta Boys All Stars tot de
afscheidnemende spelers, een collage gemaakt. In deze collage werden
de uitgenodigde personen geëerd voor wat ze hebben betekend voor
Ropta Boys en tevens was de collage voorzien van oude foto’s uit het
verleden van de desbetreffende personen. Dit was wekelijks, soms
dagelijks te volgen via Facebook. Een heidens karwei, maar uiteindelijk
schitterend hoe Kees Kool dit samen met Jan Meindert Castelein voor
elkaar heeft gekregen. Een meer dan welverdiend compliment is op zijn
plaats voor Kees Kool, Tjidsger Braaksma en Jan Meindert Castelein. Na
dit vele voorbereidende werk werd de afscheidswedstrijd op het
zonovergoten sportpark “De Fiver”, net als de voorbereiding ook een
groot succes. Voorafgaande aan de wedstrijd werden de 5
afscheidnemende spelers één voor één toegesproken door uitgenodigde
oud-trainers Wietse van der Veen, Oane Westra en Dick Groen. Als
eerste werd Martin Kool toegesproken door Wietse van der Veen. Helaas
moet Martin Kool stoppen om fysieke klachten. Hij werd met name in de
het afgelopen seizoen elke wedstrijd speelklaar gemaakt door verzorger
Leendert Adema (Baransu). Martin Kool was 4 seizoenen geleden samen
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met tweelingbroer Kees Kool overgekomen van Be-Quick Dokkum om
samen te spelen met zijn broer en om met Ropta Boys te promoveren
naar de 3e klasse KNVB. Dit is gelukt, mede door de enorme inzet en
kopkracht van Martin Kool. Hij stond in alle opzichten zijn mannetje. Als
tweede werd afscheid genomen van Edwin de Vries. Hij speelde 6
seizoenen in de Ropta Boys hoofdmacht. Edwin de Vries moet stoppen,
wegens zijn maatschappelijke carrière. Hij kan sport en werk niet meer
combineren. Edwin heeft zich zes seizoenen meer dan verdienstelijk
gemaakt op het middenveld van Ropta Boys. Hij was het feestnummer
die tevens goed kon voetballen. Als derde werd afscheid genomen van
Simon Dijkstra. Fysieke klachten zijn ook bij Simon Dijkstra de reden dat
hij een stapje lager gaat voetballen bij Ropta Boys. Simon Dijkstra
speelde vroeg in Ropta Boys 1. Als 16-jarige stond hij in Ropta Boys 1
en nu 10 seizoenen later moet hij noodgedwongen stoppen. Jammer,
want Simon wilde altijd hard werken en nooit een duel uit de weg gaan.
Volgens oud-trainer Wietse van der Veen was hij zeer goed coach baar.
Simon Dijkstra was multifunctionele speler, want hij speelde in de spits
en later zelfs als back. De twee laatste afscheidnemende spelers werden
toegesproken door oud-trainer Oane Westra. Twee routiniers. Oane
sprak eerst Jan Pzn Braaksma toe. Jan Pzn Braaksma speelde maar
liefst 16 seizoenen in Ropta Boys 1. Hij is met Ropta Boys opgeklommen
van de 6e klasse KNVB naar de 3e klasse KNVB zonder kampioen te
worden. Als Ajaxsupporter kon Oane Westra het niet laten om Feijenoord
supporter Jan Pzn. Braaksma nog even fijntjes mee te delen dat
Feijenoord één keer kampioen is geweest in deze afgelopen 16 jaar. In
deze 16 jaar heeft Jan Pzn Braaksma privé het nodige meegemaakt na
het overlijden van zijn vrouw. Met veel karakter en een zeer positieve
instelling heeft hij zich daar samen met familie en vrienden doorheen
geknokt. Als speler centraal achterin bij Ropta Boys hebben wij 16
seizoenen van Jan Pzn. Braaksma genoten. Nu naar Kollum, dichtbij huis
wordt hem alle succes toegewenst. Als laatste werd toegesproken Arend
Castelein. Maar liefst 26 seizoenen actief in de hoofdmacht. Niet alleen
bij Ropta Boys. Arend begon met 5 seizoenen Ropta Boys, 4 seizoenen
bij ONT, opnieuw 2 seizoenen Ropta Boys, 3 seizoenen Broekster Boys,
8 seizoenen Ropta Boys, 2 seizoenen WTOC en tot slot opnieuw 2
seizoenen Ropta Boys. Arend Castelein wilde een keer kampioen worden
en dit lukte uiteindelijk samen met zijn maat en trainer Oane Westra bij
WTOC. Centraal achterin werden maar liefst 68 punten behaald in het
kampioensjaar bij WTOC. Door een groot verantwoordelijkheidsgevoel,
betrokkenheid, duidelijke eigen mening en altijd willen winnen waar dan
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ook. Dit tekende de mentaliteit van alleskunner Arend Castelein. Door
deze eigenschappen botste het zo nu en dan met trainers. Ondanks de
vele verenigingen blijft Arend Castelein een Ropta Boys clubman die
betrokken is bij de jeugd. Hij heeft een jeugdplan voor Ropta Boys
geschreven en tevens hopen en rekenen wij erop dat hij nog tot in lengte
van dagen blijft voetballen bij zijn club Ropta Boys. Je zou bijna vergeten
dat er nog is gevoetbald. Uiteindelijk wisten de 5 afscheidnemende
spelers samen met uitgekozen Ropta Boys All Stars het huidige Ropta
Boys 1 in bedwang te houden. Onder leiding van scheidsrechter Yme
Braaksma werd er tussen Ropta Boys All Stars en Ropta Boys 1 twee
keer een half gevoetbald. Het werd een vermakelijke wedstrijd op een
prachtige zonnige zaterdagavond. Beide ploegen waren aan elkaar
gewaagd. Dit wel met de kanttekening dat de meeste spelers aan Ropta
Boys 1 zijde zaterdagmiddag nog een toernooi hadden gespeeld in
Leeuwarden. Maar na 3 minuten had de afscheidnemende Simon
Dijkstra kunnen scoren, maar dit werd verhinderd door de sliding
makende gelegenheids laatste man Geert Linthof. Even later kreeg
Ropta Boys 1 via Jacob Mooibroek de gelegenheid te scoren, maar hij
schoot net naast. Na 10 minuten spelen kwam er een stuk ervaring in het
All Stars team. Nick Mellink, Jack van der Vorst en Martin Talstra
betraden het veld. De laatste, Martin Talstra, gaf in de 15e minuut meteen
zijn visitekaartje af. Een echt wonderschone voorzet van nog steeds
sierlijk voetballende Nias Buisman werd even fraai door Martin Talstra in
de kruising gekopt voor de 0-1. In het vervolg van de eerste helft waren
er kansen over en weer. Nias Buisman schoot alleen voor de keeper net
naast en Ids Simon de Beer en Jimke Haaksma deden eigenlijk hetzelfde
aan de kant van Ropta Boys 1. Vermeldenswaardig was nog het feit dat
Jack van der Vorst eerst de lachers op zijn hand kreeg via een knieval,
maar een paar minuten later applaus kreeg wegens het poorten van twee
tegenstanders. In de tweede helft kregen de All Stars het moeilijker. Er
kwamen veel spelers met pijnklachten. Lies, hamstring en blaren hielden
enkele spelers aan de kant. Het werd puzzelen voor de oud-trainers
Wietse van der Veen en Oane Westra. De gelijkmaker bleef hierdoor ook
niet uit. Een pass van Hendrik Willem van der Vorst op Frans Postmus
betekende de bekeken gelijkmaker. (1-1) Het laatste wapenfeit van de All
Stars was een voorzet van Nias Buisman op de afscheidnemende Jan
Pzn. Braaksma, maar zijn laatste balcontact voor Ropta Boys kopte hij
net over. Bijna leek Ropta Boys 1 nog te winnen, maar een schot van
Jimke Haaksma werd gepakt door Tjidsger Braaksma. In de slotminuut
was het zover. De afscheidnemende spelers Martin Kool, Edwin de Vries,
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Simon Dijkstra, Jan Pzn. Braaksma en Arend Castelein kregen een
publiekwissel. Na afloop werden de 5 heren ontzettend bedankt voor hun
jarenlange inzet en kregen uit handen van organisator Kees Kool namens
de All Stars een actiefoto van eenieder verwerkt in plexiglas. Zo werd er
een waardig afscheid genomen van deze beeldbepalende spelers van
Ropta Boys. Na dit schitterend afscheid was er genoeg gelegenheid om
na te praten onder het genot van een hapje en een drankje met muzikale
omlijsting van de duizendpoot binnen de v.v. Ropta Boys, Kees Kool. De
Ropta Boys Kick-off dag werd hierdoor een groot succes (bedankt Jan
Torensma voor dit epistel).
Wij wensen iedereen een succesvol en sportief seizoen 2018-2019 toe
en we hopen u eens te mogen begroeten op de Vifer.
Vriendelijke groet,
Bestuur VV Ropta Boys
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OCO
Het is alweer een poosje geleden dat de OCO een stukje in de Skille heeft gezet.
De OCO is op het moment een actieve ondernemersvereniging, die de belangen
van alle leden zo goed mogelijk probeert te behartigen.
Bovendien streven we naar verbondenheid en onderlinge saamhorigheid.
Op het moment schommelt ons ledenaantal rond de 50 en dat is natuurlijk best
veel voor een dorp met minder dan 1000 inwoners.
Inmiddels mochten we ook enkele leden uit Metslawier en Niawier verwelkomen.
We proberen op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen die op ons afkomen.
Dit doen we in nauwe samenwerking met de ONOF (Ondernemers Federatie
Noordoost Fryslân ). Een overkoepelend orgaan voor de noordelijke
ondernemersverenigingen. De ONOF is de belangenbehartiger voor het
bedrijfsleven bij overheden. Zij proberen de arbeidsmarkt te versterken en
passend beroepsonderwijs aan te sturen.
Wellicht heeft u inmiddels het e.e.a. vernomen via de pers betreffende de
regiodeal. Het zou te veel leesstof zijn om hier uitvoerig op in te gaan.
In het kort houdt de regiodeal in dat er plannen worden gemaakt, door 42
verschillende partijen, om ervoor te zorgen dat er in de toekomst een vitale en
duurzame economie in Noordoost Fryslân is.
Op deze manier kan de leefbaarheid gewaarborgd worden.
Hier is door het rijk veel geld voor beschikbaar gesteld.
Het is de grote uitdaging voor alle ondernemers in Noordoost Fryslân om met
projecten/plannen te komen, die binnen de regiodeal vallen.
Natuurlijk denken we allemaal volop mee.
Wat wij proberen is het ondernemersklimaat in Oosternijkerk te optimaliseren.
Echter hebben we op het moment een probleem.
Er is namelijk geen bedrijfsgrond meer beschikbaar, terwijl er wel enige
belangstelling is. De gemeente zal niet, zomaar op voorhand nieuw
bedrijfsterrein ontwikkelen. Hier hebben we toch wel enkele grotere partijen voor
nodig, die belangstelling hebben om hun bedrijf hier te exploiteren. Wij vragen
eenieder dan ook om samen met ons alert te zijn op eventuele belangstellenden.
Natuurlijk zijn we blij met alle informatie en tips.
OCO bestuur
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Uitvaartvereniging de Laatste Eer

In het nieuwe jaar is het weer tijd voor onze jaarlijkse
ledenvergadering.
Deze wordt gehouden op maandag 17 februari 2020 en vindt
plaats in het
Crematorium en Uitvaartcentrum Noordoost Fryslân
Na het officiële gedeelte zal ons een rondleiding worden
aangeboden, een mooie gelegenheid om eens te kijken hoe het
daar in zijn werk gaat.
U wordt bij deze van harte uitgenodigd om 19.30 uur op de
Rondweg-West 158 in Dokkum.
Heeft u geen vervoer maar zou u wel graag mee willen?
Wij vertrekken om 19.15 uur bij de Terp en er is plaats genoeg voor
meerijders!
Bekijk de agenda op www.oosternijkerk.com/verenigingen
Voor eventuele vragen kunt u bellen naar tel: 242066.
Namens het bestuur
Benno Holwerda
voorzitter
Anneke Dijkstra
secretaresse
Siebe Jongeling
penningmeester
Natasja Wagenaar lid
Klaas Haaksma
technische dienst

44

Gymtijden voor 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
Op de donderdagavond is er Bellyfit in het dorpshuis te Oosternijkerk o.l.v.
Usha Uppal.
Kom vrijblijvend eens kijken!
Iedere donderdag in het dorpshuis van 19.15 tot 20.15 uur
BELLYFIT:
Ben jij die vrouw die een beter uithoudingsvermogen wil, sterker en sensueler
wilt voelen in haar lichaam? Dan is deze work-out voor jou!
Met een opzwepend dansgedeelte geïnspireerd uit buikdans, Afrikaanse dans,
Bhangra en Bollywood, en met kracht en stretchoefeningen voor het hele
lichaam geïnspireerd uit Fitness, Pilates en Yoga wordt je fysiek, mentaal en
spiritueel sterker.
Deze les is speciaal ontwikkeld door vrouwen en voor vrouwen!
Woensdag 8 januari 2020 is er een feestmiddag van de gymnastiek en
freerunning. Dit doen we in combinatie met het 60-jarig jubileum van de
vereninging.
Check ook onze Facebookpagina, Sport Staalt Spieren Oosternijkerk
Een sportieve groet namens,
het bestuur van gymnastiekvereniging S.S.S.
Voorzitter:
Jolanda Hoogterp
Secretaresse:
Aukje Weidenaar
Penningmeester:
Anneke Hoekstra
Bestuurslid:
Maaike Brouwer
Bestuurslid:
Annemarie de Vries

06-51547376
0519-720306
06-42131590
0519-720282
0519-250151
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DE SOPSLEEF
Power to the pieper 3
Hutspot, krekt wat oars…
Stamppottiid, hearlik! Mei de sipel- en de jirpelaksjes de ôfrûne wiken,
kinne we ús útleve.
Ditkear in resept foar in stamppot, hutspot. Mar dan krekt wat in oare
fariant. Mei bakte sipels. Troch de sipels te bakken, krije se folle mear
smaak … en smakket dizze hutspot dan ek ekstra lekker.
Wat ha we nedich foar dizze hutspot (foar 4 goeie iters):
- 800 gram krommige jirpels (Bildtstar)
- 600 gram winterwoartels
- 400 gram sipels (in bytsje mear is altyd lekker!)
- Klontsje bûter
- Skeutsje molke
- Nútmuskaat
- Piper (en sâlt foar de leafhawwer)
We begjinne mei de sipels. Earst de sipels skile en dan yn heale ringen
snije. De sipelringen kinne, mei in snufke sâlt) bakt wurde yn in
koekepanne as wok yn in klontsje bûter. It fjoer net te heech, de sipels
moatte stadich gear bakke. (Tip: mei in deksel op de panne, bliuwt d’r
mear focht yn de panne en bakke de sipels net sa gau oan.) Troch de
tiid te nimmen foar it bakken fan de sipels, komme de sûkers frij en krije
se in hearlike smaak! Nei ûngefear 40 minuten binne de sipels klear en
binne se bûtersacht.
At de sipels stadich bakke, binne de jirpels en de woartels oan de beurt.
De jirpels skile en yn stikken snije. Dêrnei de woartels skile (mei in
dunschiller as tsiisskaaf) en yn stikken fan sa’n 2 sm. snije. No kinne de
jirpels en de sipels by elkoar yn in grutte panne. Mei wat wetter opsette
en yn sa’n 25 minuten gear siede.
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At de jirpels en woartels gear binne, it eventuele wetter ôfjitte. Dan in
skeut molke yn de panne en werom op it fjoer. Troch de molke te
ferwaarmjen, stampt en mingt it better mei de jirpels. At de molke
ferwaarme is, kin alles troch elkoar stampt wurde. Dêrnei de
woartelstamppot op smaak bringe mei wat piper (en sâlt) en
nútmuskaat.
En dan no de bakte sipels. De helte fan de sipels kinne foarsichtich
troch de woartelsstamppot hinne skept wurde. De oare helte kin d’r los
by, foar de echte sipelgek!
En klear is de hutspot 2.0, hutspot krekt wat oars … lekker ite!
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
December
14
Oud papier naar de container aan De Lyts Ein
18
Krystkuier
21
Krystjûn UDI yn St. Martinustsjerke Dokkum
27
Dorpsklaverjassen
28
Oud papier naar de container aan De Lyts Ein
31
Oudjaarsfeest
Januari
4
Inzameling kerstbomen
11
Oud papier naar de container aan De Lyts Ein
25
Oud papier naar de container aan De Lyts Ein
Februari
8
Oud papier naar de container aan De Lyts Ein
17
Ledenvergadering De Laatste Eer
22
Oud papier naar de container aan De Lyts Ein
28
Oars Aktyf
Maart
1
7
18
21
28

Kopij Doarpsskille 192 inleveren
Oud papier naar de container aan De Lyts Ein
Ledenvergadering Dorpsbelang
Oud papier naar de container aan De Lyts Ein
Doarpsskille 192 verschijnt
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