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-Krijgt Oudega weer een echte ophaalbrug? 
Hoe oud is de Aldegeasterdyk? Nie
mand die precies kan vertellen hoe 
lang deze verbinding tussen Oudega 
en Nijega, gelegen in het verlengde 
van de Hegewei, al bestaat. 
Het is, vooral 's zomers en in het 
voorjaar een prachtige route want 
men heeft hier, op de grens tussen de 
hoge zandgronden en het Friese 
laagland een heerlijk uitzicht naar 
weerszijden. 
De hoge, kaarsrechte bomen aan bei
de zijden vormen een stijlvolle stof
fering - inderdaad, de Aldegeas
terdyk draagt zijn ouderdom met 
ere! 

Watersnood. 
Eeuwen geleden moet het nauwe
lijks .meer dan een zandpad zijn ge
weest. Door mensenhanden is hij oi>
gehoogd. Dat was nodig omdat bij
voorbeeld het dorp Oudega in vroe-

_g.e"r ...eeuwen.'s wi.nters_'l_aak aan drie 
zijden door het water - werd inge
sloten. Via de hoger gelegen gronden 
was er dan nog wel een verbinding in 
de r ichting Garijp en Sua.rneer. 
maar naar de kant van . ïjega o.a. 
zette het water de wandelaars de 
voet dwars . . .... .. Wateroverlast zal 
de Oudegasters genoopt hebben, de 
Aldegeasterdyk in de loop der jaren 
zo hoog mogelijk te maken om 's 
winters ook in zuidelijke richting 
ontwijk te hebben. Toch herinneren 
ouden van dagen zich nog wel hoe de 
Aldegeasterdyk ook in het meer na
bije verleden - voor het inwerking 
stellen van het gemaal op Teakesyl -
nog wel eens onder water kwam . .... 

Blauwe steen. 
Het zou interessant zijn te weten, 
omtrent welke tijd de verbinding 
tussen Oudega (destijds het hoofd
dorp van Smallingerland) en het jon
gere Nijega in de vorm van wat nu 
sinds jaar en dag de Aldegeasterdyk 
heet is ontstaan in de vorm van een 
brede, welgebaande weg. Het is mo
gelijk dat het werk gekombineerd 
werd· met de aanleg van de vermaar
de Hegewei, de heerbaan tussen 
Drachten en Bergum en dat .impo
sante karwei dateert van omstreeks 
1453, meer dan vij f eeuwen geleden 
dus. Toen althans lag de "blauwe 
stien" al op de plek waar hij nu nog 
altijd ligt: aan de westkant van de 
Aldegeasterdyk, even ten zuiden van 
de brug. Pater Boudewijn van het 
destijds befaamde klooster van 
Smalle Ee (1392-1580) heeft, zo mel
den_ de kronieken, nog eens in het 
1aats.t v.an ziin e'LS!ILe{!_l! ~ ~ 
bracht aan die toen blijkbaar al Te:' · 
gendarische blauwe steen. Hij voor
spelde. dat de vrede op deze plaats 
nog eens wreed Yerstoord zou wor
den en hij heef. nog gelijK gekregen 
ook ..... 

Bijengeschut. 
In 1672 deden Munsterse soldaten een 
uitval naar het dorp Oudega. Maar 
de Oudegasters waren niet van giste
ren en hadden, in d e nabijheid van 
de steen, de dijk doorgegraven, zo 
vertelt de historie. Zij barrikadeer
den de oostkant van het gat niet 
alleen met eggen en ploegen maar 

• Deze mooie ets van wijlen Jan Planting is gemaakt voor de laatste oorlog, 
toen er in de Aldegeasterdyk nog een ( ij'zeren) wip bruggetje lag. 

ook met . . . korven met bijen! Mee 
doordat het water zo hoog stond 
moesten de bisschoppelijke rovers 
hun plundertocht staken. Ze koelden, 
aldus al weer de legende, hun woede 
op de "blauwe steen" Ga maar eens 
kijken, dan ziet u nog de sabelhou
wen erin gekerfd 
(De officiële verklaring, dat die groe
ven het gevolg zijn van inwerking 
van iJs en sneeuw op deze singuliere 
zwerfsteen, is natuurli jk lang zo aar
dig niet . . . . . ) 

..----KORT!----. 
Oudegaaster Dorpsfeest 
op 1 en 2 september 1978 

~~·--. -~ 
Het Grietmansconcert 
op_ 29 september 1978 

• 
Sport-, school- en 
buurt-nieuws 

• 
Speculaties in Drachten 
omtrent Oudega 

• 
Reklame van 
Oudegaaster midden
standers, die de:ze 
krant financieel 
tot stand brachten 

• 
Hoe bestaat het: 
Politie-agent 
uit Drachtster 
bureau vermist! -
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Van de redaktie 
Het is voor de eerste keer in d e 
geschiedenis dat de "De Grietman" 
uitkomt. 
Dat is een krant met nieuw tjes ov er 
Oudega en omstreken, en w e hopen 
een volwaardige krant. 
Het euvel dat de regionale kranten 
geen enkele blijk van aktiviteit ve r
tonen aan de dorpsgebeurtenissen; 
hebben w ij als redaktie als een hand
schoen in de ring opgevat en daarom 

· voor de a.s. Dorpsfeesten deze krant 
gemaak t. 
U vindt hier allerlei w etenswaardig-
heden in. · 
Een interessant onderwerp lich ten · 
wi j hieruit en wel een schrijven "in
gezonden s tuk " van een organisa t ie 
d ie zich bezig houdt met problemen 
v an de kleine middensta nd en .zo ook 
de dor pen a ls de onze een stuk da t 
ook aansluit op he t w el en w ee v a n 
de toekomstige leefbaa rheid. 
De tendens van d it s tuk is w el dat 
men v eelal te laát on tdek t d d er 
weer ie ts mis is in de tota le service
verlening .. 

DE GRIETMAN 

W ij willen echter niet verhelen dat 
Oudega 1nu geen werk en leefbare 
kern is. l 
Een klefne doch, en dat moet gezegd 
en geschreven worden naast een gro
te broer Drachten, zeer wel een kern 
is die duidelijk bestaat. 
Bi j de plaatselijke middenstand 
kunt U bijna alles verkrijgen, het is 
dan ook niet verwonderli jk da t de 
v akantiegangers v aak zeggen " here 
m i jn tiet in zo'n klein dorpje nog 
zoveel winkels" en dat nog wel naast 
Drachten. 
En dit soort komplimenten doet een 
k leine w inkelier goed, hij maakt na
mel ijk zoveel meer uren voor zijn 
zaak. 
Ook geldt dit voor de zeer v ele v ere-

, · n igingen d ie Oudega rijk is, men kan 
zeggen . Oudega kan m et de Oudega s
ters t rots zij n op z'n samenlevings 
opbou w. 
Als men om zich heen kij kt° d a n 
w or d t er tegenw oordig hard ge
bouw d en gew erkt a a·n de toekomst 
d ie a ls m en bereidt is, daar te leven, 
t e werken en t e k open waar het het 
best e is d a n za l men in de toekoms t 
zeker een opt im.aal dorp als O u dega 
een bestaan onder de zon geven. 

"De Redaktie". 

drachten -- houtlaan 12 

Dorpsfeest 

NU NOG MEER SERVICE 
. IN ONZE VERGROTE 

WINKELWAGEN 

Bij uw S.R. V.-man 

R. v. d. Velde 
J aéhtweide 7 - Oudega 
Telefoon 1652 

Van onze 
sportmedewerker 

Korfbal wordt in O udega al s inds 
1921 gespeeld. 
De vereniging Quick w elke ruim 
honderd leden tel t , levert a l jaren 
een goede prest a t ie om tegen veel 
gro t ere verenigingen , geducht m ee t e 
draaien in de eerste klas van h e t 
K.N.K.V. 
Z elfs h eeft Quick het enige . jaren 
geleden g epresteerd om in de ov er
g a ngsklasse te spelen w aa r moedig 
werd aange treden tegen klubs v a n 
naam ui t o.a . Rotterda m, Papen
drecht, Dordrecht en E indhoven en 
de Zaanstreek. 
Naa s t ·het bestuur mag d e verenig ing 
zich gelukkig prijzen m e t een a ktief 
jeugdbestuur, welke alle jeugdzaken 
behartigt en daarnaast nog v e le ak
tiviteite ontplooit om de jeugd bezig. 
t e houden. 

tel. 05120 -1 2468, b.g.g. 05120- 10590of 17053 

De vereniging wordt sinds twee jaar 
gesponsord door Drukker ij S .O .D ., 
welk bedrag ten goed e kom t aa n het 
jeugdwer k . 

--CXXJI~-
Bij het begin van deze kompetitie is 
als nieuwe trainer aangetrokken 
Bart Steensma. 
Wij hebben vernomen dat Quick h et 
komend seizoen, met 3 senioren, 2 
junioren, 2 adspiranten en 3 pupillen 
ploegen aan de kompetitie zal deel
nemen. Plaat.selijk Belang ·Oudega 

Het is jammer dat oude notulen van 
onze vereniging niet bewaard zijn 
gebleven, het is daarom ook niet va~t 
t e stellen hoeveel jaren de vereni
g ing Dorpsbelang bestaat, maar in 
elkgeval wel over de 75 jaa r . 
En .d e werkzaamheden v an de vere
n iging heeft al tijd nog hetzelfde 
doe l: opkom en voor de belangen van 
de dorpsgemeenschap en wie enig
zins meeleeft die weet dat er altijd 
aktie moet zijh, gelukkig kunnen er 
af en toe resultaten geboekt worden 
op verschillend terrein , o.a . woning
bouw, verlichting en vele aa ngele
genheden waa r de vereniging bij 
wordt ingesch akeld door verschillen
de instanties. · 
Meerdere malen geeft het bestuu r de 
stoot voor één en ander, b.v. water
sport, sportaccommodatie enz. welke 
weer .wordt overgèdragen aan de be
trokken bela ng hebbenden. 
Het is een ve r h eugend feit dat het 
Gemeente bes tuu r gaarne luis tert 
naar onze vereniging. 
Men moet n ie t ver wachten dat iedere 
wens direkt u itvoe rbaar is. 

De vereniging is aangesloten bij de 
vereniging kleine dorpen, maar ons 
dorp behoeft zich gelukkig daar nog 
niet bij te rekenen. 

O nze middenstand zorgt nog steeds 
voor een uitstekende service. 
B ent U nog geen lid meldt U aan bij 
de secretaris der vereniging de heer 
B. J ansma, Ach terwei 5, tel. 1726. 
De contributie is slechts f 3,:._ per 
jaar. 
Uw morele steun is van groot belang. 

Plaatselijk Belang 

Naast korfbal worden er vele a.ndere 
aktiviteiten ontplooit. Zo is . er een 
commiss ie d ie elke·· woensdagavond 
de tot en lottoformu lieren verzorgd, 
een commissie die kaartavonden or
ganiseert (nieuw is dit jaar, kaarten 
voor beginners), een commissie die 
een dropping uitzet en pas geleden is 
een afdeling "Recreatie Korfbal" van 
start gegaan, met een begin van een , 
kleine dertig deelnemers. 
Onze gedachten zijn, dat Quick gons t 
van de áktiviteiten met veel steun 
van de O udegaaster bevolking. 

Wilt u een goede vakman als HOEFBESLAGER 
met èen nog echt open vuur? 
Maak dan een afspraak met de vanouds bekende smid van Oudega 

A. J. Welling Oudega - telefoon 05127-153& 
Tevens VERWARMING - RI.JWIE-.,EN o.a. Gazelle en Union 



Dorpsfeest 

Us doarp Aldegea 
Sfearfol oan wetierlän fan alds en de 
dêrby Smelle Ie, Krûme Ie, Wyde Ie 
passende wetters. Mei oari de oare 
kant in griene singel (Aldegeas
terdyk) forboun mei it oare doarp fia 
Nyegea de Pein Drachten. 
Aldegea in eardere jierren haedplak 
fan Smellingerlän. 
Forskate älde monumenten tsjûgje 
hj ir nog fän : de Herfoarme tsjerke, 
de Herberg, en -de blauwe stien in 't 
besûnder. -
Nearde yn Smellingerlän treft men 
soks nog oan . .Dit is histoarje, in 
erfenis die ' t net to keap is. '· 
Hoe bewade we dizze erfenis en bou
we. him ut ta altied wer leafbaer 
gehiel? 

Twa dingen sjitte jir nei foaren : 
1. de hûshaldings binne minmachtig:
ger: 
1960: 20,4 % berteoerskat 
1977: 6,1 % ber-teoerskat 
2. forgrutting en machanisering fan 
bidriuwen giet syn gong. 
Om no it libben yn Tsjerke, skoalle 
en forienigings op peil to hälden sil 
der in fikse hûsbou plak fine m a tte, 
op i t heden ha w e 1421 ynwenn ers. 
F oa r û tbreid ing fan it doarp wur d 
der toch t yn .earste ynstantsje oan it 
Deel, om de Herfoarme tsjerke hinne 
en if tsjinw urdige utbreidingsplan. 
T agelyk by de Gariperwei läns, tsji
noer de besteande bebouwing en ach
ter de neibou oan'e Dwarssingel. 
Op langer termy n w urd tocht oa n in 
utbreiding achter de neibou läns de 
Achfe.rwei fanor Wietse de Haan 
rjochtachterut en dan dwars oer op'e 
Gariperwei oan, utkommende by Jan 
Harms de Boer. Op dizze wize tinkt 
de gem eente Smellingerlän de bevol
kingsûtbreiding opfange to kennen 
de kommende tiid. 

T jibbe de J ong 

Henk Herder 
veevoeders · 
OUDEGA 
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Voor al uw levensmiddelen~- ~~ 
Aardappelen - groenten - fruit 

bloemen en planten· naar: 

Buorren 17 .; OUDEGA - telefoon 05127-1371 

VERRUKKELIJK VERS EN PLEZIERIG GOEDKOOP 

BUURTNIEUWS 
Een goede buur is beter dan een 
v erre v riend. 
Om deze gedachte tot zijn recht te 
doen komen is de Buurtvereniging 
een doel t reffende organisatie dit om 
het contact met de buurt bewoners in 
stand te houden is het mogelijk om 
buurtfeesten, een dropping of Bin
goavonden te or ga niseren. 

Te koop diverse 
BUITENBOORDMOTOREN 
en 
BOOT ACCESSOIRES 
15 pk - IO•-p-k - 35 pk - 2 pk 

Bovendien moet het streven van een 
Buurtvereniging zijn om via zijn be
stuur zijn w"ensen kenbaa r te màken 
en medew erking t e w illen verlenen 
om een doel te bereiken. 
Om het bestu u r van deze v ereniging 

· goed te laten functioneren moeten de 
bestuursleden goed met elkaa r kun
nen opschieten en onderelkaa r be
reikbaar zijn: t evens moet v an hen 
verwacht kunnen w orden dat zi j de 
menta li teit vert egenw oor d igen van 
de buurt; daard oor is het ook van 
belang dat de Bu u rtvereniging n iet 
te groot maar ook n iet te klein kan 
zijn om goede resultaten te bereiken. 
Het komende dorpsfeest. is weer een 
testhoe wij als dorpsbewoners onze 
bijdrage kunnen leveren, voor het . 
slagen van het feest waarin de pessi
m is t en de optimis t elka a r w eten te 
vinden. 
Want ae mooiste herinnering in-het·
leven is feest. 
Gelukkig zijn èr nog steeds m en sen 
die zich inzetten een feest te doen 
slagen, waaronder zeker de Buurt-· 
vereniging het hare zal bijqragen. 

AFSLANKEN 
SLANKHEIDSCLUB 

Samen veilig en plezierig af
slanken , slechts f 5.- per week. 

Inlichtingen: 
P. HARSHAGEN 
Leeuwarden, telefoon 05100-20151. 

HetGrietmanconcert 
Vrijdag 29 septem ber a .s. g root con-
cert. ' 
's Avonds kwart voor a cht op het 
terrein van Henk Herder. 
Medewerkenden zijn: Muziekkorp
sen: "Apollo-Foarut", "Looft den 
Heer". Drumband "Looft den Heer" 
en het zangkoor "De Lofstem". 
In totaal ·± 140 zang- en muziek
leden geven hier een vlot konsert. 
Een paar gezeUige tentjes met aller
lei versnaperingen, komen de gezel
ligheid verhogen. 
U toont tGch . ook uw belangstelling? 
door op deze avond aanwezig te zijn. 
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BAKBROGGEN 
Hier in Oudega op 1-2 september 
barst ons twee jarig feest weer los. 
Zoals gezegd: op 1 september gaan 
wij 'weer los met alles wat we in deze 
twee dagen aan U te bieden hebben 
als Oranjevereniging. 

Vergadercentrum Il Miensker 
Telefoon 05127-1398 - 1300 

UW ADRES VOOR: 
VERGADERINGEN - BRUILOFTEN en FAM.DAGEN 

Zoals altijd zijn er bij de vorige 
feestdagen altijd wel een paar ste
ken van de "breinaalden" gevallen. 
Hopend dat wij · de komende feest
dagen niet weer van deze periekelen 
zullen gaan laten "vallen". 

Tevens het adres voor het afhalen van uw 

hartige hap en vers ijs 

Dit als eerste aanhef voor wat er 
gaat gebeuren en al gebeurd is tot 
voorbereiding. 

~,Iedere avond geopend van 19.00 - 23.00 uur 

* Zaterdags vanaf 3 uur. 

De start voor ons was al in de herfst 
van het vorig jaar, contact opnemen 
met thea terburo's, toneelgezel
schappen, buurtverenigingen en vele 
bestuursvergaderingen. 
Het op pad gaan om te zien wat zij 
ons te bieden hadden. 
Zoals het naar Roden gaan terwijl 
we in Rolde moesten zijn. Daarna 
voorbereiding tot het "immekaar
draaien" van twee volle dagen feest. 
Een programma vast stellen in de 
grootst mogelijke sfeer, geen dingen 
in laten passeren die iemand konden 
schaden of zouden kwetsen, was het 
doel wat wij voor ogen hadden en 
hielden. 
Nu dan hopend hier in te zijn ge-

VOOR EEN RUIME SORTERING 
EN 1 e KLAS KWALITEIT, KUNT U 
ALTIJD WEER_ BlJ ONS TE
RECHT. 

Wilt u voor de komende feest
dagen nog een fruitschaal bestel
len dan hoeft u maar 1414 te bellen 

F. de Haan 
Speciaalzaak in aardappe
len, groenten en fruit. 

slaagd hadden wij het ons zo voor-
gesteld; · 
Vrijdag 1 september zouden wij U 
allen graag weer zien bij onze toch 
zomooie praalwagen optocht door 
ons zo dierbaar dorp. 
Die zal starten om half negen op de 
U allen opgegeven plaats (die U kan 
vinden elders in dit blad). 
Wij hopen dat U allen weer van 
harte zult mee werken om dit tot een 
grandioos sukses te maken wat be
treft creatie, kwaliteit en kwantiteit. 
Des middags zal het onderwijzend 
personeel in samenwerking met 
schoolbestuur en oudercommissies 
van· beide scholen en Oranjevereni
ging een spelletjes middag organise
ren, waarbij U als enthousiast toe
schouwer natuurlijk aanwezig zult 
willen zijn, om dit gebeuren veel 
fleur en luis te r bij t e zetten. 
Later op de middag zouden wij U 
graag willen laten genieten van ge
kostumeerdvoetbal, wat zeker met 
Uw aller medewerking tot een gezel
lige sfeer kan worden verheven. 
's Avonds zal in de feesttent voor ons 
optreden het gezelschap Prikkebeen 
met U allen bekende conferencier 
Bob Vreeling. 
Zij zullen een compleet nieuw pro
gramma brengen met veel grappen 
en grollen die U weer pijnlijke buik
spieren zal bezorgen. 
Wie dan met pijnlijke buikspieren 

lt is guon minsken like folle 
of de kou skiet of de bolle. 

Mar foar in goed stik fleis, sa ha'k ûndekt 
komt it de measten tige krekt. 

Dêrom, en dit is tocht ik kleare tael, 
stiet kwaliteit by us sintrael. 

Fleis en ham, w iet of droege woarst en gorden blue 
as foar in Karbo op sa'n nymoadrich ding, sa'n barbecue. 

En smakket it jo tige lekker, tinke jo hjirfan wol'k mear, 
dan steane wy, mei de bikende kwaliteit foar folling fan jo 

frieser klear. 
Foar ljirre en snywoarst , of in stikje Spek op brea 

hoask oanrikkemedearre, Oeds Pietersmà, slagter, Aldegea. 

Slagterij 0. Pietersma 
Sànbuorren 19 - ALDEGEA 

zit, kan die weer soepel gaan maken 
door nog even te gaan dansen of even 
nagenieten bij een gezellig stukje 
muziek. 
Als iedereen de volgende dag "fit" 
.wakker wordt zijn vermoedelijk de 
eerste voorbereidingen voor deze dag 
al weer in volle gang op ons feest
terrein, dat gelegen is aan de Ooster
zanding waar ook de tent zijn plaats 
zal krijgen. 
Ook het matinee gaat dit jaar weer 
los in de tent waarbij muziek aanwe
zig zal zijn. 
De Klaverkampruiters, zullen deze 
middag weer voor ons opgaan tre
den. 
Ook dolle pret voor onze kleinsten 
uit ons dorp . 
Namelijk hiervoor hebben wij een 
poppenkast aangetrokken, gew eldig 
toch dat d ie Jan Klaasen en Katrein 
dit op d ·e leeftijd nog steeds kunnen 
volhouden. 
Auto bezittende Bakbroggen, welke 
een rijbewijs bezitten komen ook 
weer aan hun trekken dit dankzij 
samenwerking met R.S.O. die weer 
een autobehendigheids-wedstrijd or
ganiseert, op de W äl. 
Het tweede gebeuren van de praal
wagen optocht zal voor menigeen 
weer een trots gebeuren zijn en ook 
voor velen die hem de vorige dag niet 
aan hem voorbij hebben zien trek-
ken. · 
Tot slot, zal U de zaterdagavond 
weer kunnen kiezen uit twee amuse
menten. 
Namelijk in het Miensker zal voor U 
een toneelstuk worden opgevoerd, 
n.l. It heft ut hannen. 
Terwijl er in de feesttent muziek zit 
waar op gezellig gedanst zal kunnen 
worden. · 
Terwijl tijdens de prijsuitreiking 
van de autobehendigheidswedstrijd 
"Discotheek De Zwervers" een non
stop platenprogramma zal presente
ren. 
Dit over ziende wensen wij als be
stuur van de Oranjevereniging U 
allen prettige feestdagen toe en ho
pen U over twee jaar weer via deze 
krant-editie in samenwerking met 
de middenstandsvereniging van Ou
dega, die dit voor ons heeft mogelijk . 
gemaakt, weer van de dan te houden 
feest mogen berichten. 

A. Hospes, voorzitter. 
U. de Jong, Secretaris. 
M. Hiemstra, penningmee~ter 

R. Holtslag - J. Paulusma. ' 
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Auto-behendig
heidswedstri jden 
Na de geslaagde slalomwedstrijd 
van het vorige Oranjefeest, is ook nu 
door de Oranjevereniging aan R.S.O. 
verzocht om de wedstrijd te organi
seren. 
Er zijn voor de winnaars 4 bekers 
beschikbaar die ze mogen houden. 
Om veiligheidsredenen is het par
cours met 2 proeven uitgebreid en 
iets veranderd. 
Men rijdt dus nu een slalom, en 
achteruit tussen 2 strepen in, achter
uit op een plank van.20 cm. breedte, 
papieren beker op servet met water 
op de auto gezet en ± 10 meter rij
den, achteruit om plastic flessen 
heen, file parkeren, stoppen op wit 
vlak, en achteruit tegen hardboard
plaat aan die niet mag omvallen. ' 
Hier _heeft men een tijd voor van 34 
minuut, wat ruim voldoende is, dus 
zolang men beneden de 34 minuut 
blijft krijgt men geen strafpunten. 
De strafpunten worden wel bekend 
gemaakt en wel door de heer J. 
Woudstra. 
Om de organisatie goed te doen ver
lopen zijn wij genoodzaakt voor of op 
15 augustus alle aanmeldingen bin
nen te hebben, daar wij dan een 
parcours kunnen uitzetten volgens 
de gemiddelde wagen. 
Alles is in overleg met de poli tie. 
Rij rustig in Uw en Ons belang. 
Veel sukses. 

Nämens de-commi-s·s-re van R:S.0. - -
R .J. van der Meulen 

TE KOOP: 

EIKEN ZEILSCHOUW 
qaffeltuig, in prima staat 

2600.-

Bootservice 
WELLING 
Telefoon 05127-1416 
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S~age 

VLEES ETEN, GEZOND ETEN ••• 
daarvoor moet u bij de slager zijn. 

Wilt u advies over uw diepvries. 
Hij kan door ons gevuld worden 
met 1 ste KLAS KWALITEIT VLEES 
CARBONADE-WORSTenGEHAKT 
wat u maar wenst. 
Ook ruime sortering in DIEPVRIES KIPPEN 

BELEEFD AANBEVELEND 

IETERSMA OUDEGA 

Wat u niet op de Ster-reklame ziet 

.· ·.· ·.-· 

REKLAME VAN UW 

warme bakker 
"JELSMA" 
Tijdens de feestdagen 

1 APPELTAART 
van f 6.- voor f 4.95 

.· "::::: . .':.::::.::.::.· .. .- .. ·: . . 
··. · ... . 

SPORTBf JLAGE de paardesport liefhebbers nog een 
aardig. onderwerp hierbij te betrek
ken. 

De paardesportvereniging Klaver
kampruiters heeft het voornemen 
om omstr.eeks midden januari een 
leden en donateursfeestavond te or
ganiseren; hierbij zal een film over 
de afgelopen periode worden ver
toont en er zal getracht worden voor 

Nadere bijzonderheden worden dan 
bekendgemaakt. 

Eén van de leuke bezigheden tijdens 
dit feest is filmen. 

Voor al uw 

De Mivero wil graag een wedstrijd 
voor filmers organiseren, en wel zij 
die een leuke film over deze dorps
feesten maken, over welk onderwerp 
dan ook: optocht, spelletjes, versie
ring, praalwagens of iets dergelijks 
kunnen dit opgeven aan W.H. Wel
ling, tel. 05127-1416 uit deze regio af- . 
komstige ( geen beroepsfilmers) 7 
films met een duur van maximaal 8 
minuten worden dan op de Mivero 
Sinterklaas-avonden in december tij
dens de trekking van de aktie ver
toond, waarvoor leuke prijzen be
schikbaar worden gesteld. ZOWEL NIEUWBOUW, ONDERHOUDSWERK, RESTAURATIE, 

VERTIMMERINGEN, OPENHAARDEN, KEUKENS en BOUWMATE
RIALEN . 

L. KLEINHUIS Sänbuorren 17 - Oudega - tel. 05127-1407 

Voorts worden vergrotingen van uw 
mooiste foto 's gemaakt waarvan ook 
weer een expositie wordt georgani
seert in december; alleen nega t ieven 
inleveren bij A. Pruiksma. 
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OUD OUDEGA 
In het dorp Oudega speelt zich de 
vroegste geschiedenis af van de Ge
meente Smallingerland. 
Het dorp is oud. Hoewel omstreeks 
het jaar 1000 en daarvoor veel duis
ter is gebleven, staat wel va.st dat de 
inwoners reeds in de twaalfde eeuw 
in staat waren een voor die tijd kost
baar bouwwerk te stichten als de 
Hervormde Kerk. 
De naam van het dorp en vele nog 

· andere gebruikte namen wijzen op 
een Germaanse wijze van landge
bruik. 
In 1439 wordt het dorp "Dat Aldga" 
genoemd, dit betekent: De oude ' 
buurt, de oude boerschap . . 
Het dorp is gebouwd op een hoge 
zandplaat. 
De grenzen van deze boerschap zijn 
dezelfde als die van het dorp en 
wijzen er op dat alles wat daarbin
nen ligt eenmaal als een geheel werd 
gebruikt. 
De noordgrens heette De Opperbu
ren en Het Uiteinde. 
De zuidgrens werd gevormd door de 
Gealanden (Gealännen), de buurt
landen. 
De westgrens was· een wijde sloot ten 
oosten van Syteburen. Tot hiertoe 
liep de Oudegaster Hooi weg. 
Er was een scheiding voor de oost
grens tussen de oude en de nieuwe 
boerschap (Nijega), daar ligt een 
zwerfkei de "Blauwe Stien" ge
noemd. 
Aardig is nog wel even te noemen 
dat de bouwlanden aan beide zijden 
van de weg de Buurtster akkers 
heetten, een naam die in oude koop
akten nog el-word genoemd. 
Dan waren er riog de Hoge Warren, 
de Wol (ot) Warren, de vroegere 01-
degaster hooilanden genaamd. Dit 
waren eens de gemeenschappelijke 
hooilanden, men vond hier twee 
meenscharren die gelegen rond en in 
de nabijheid van de Oudegasterzan
ding (Ooster) en Westerzanding). 
Ze waren door hun grillige grenzen 
moeilijk te verdelen. 

· D.it alles voert tot de eerste eeuwen 
van onze jaartelling en daarvoor te-
rug. . 
De hoofdbron van bestaan is steeds 
landbouw en veeteelt geweest. 
Misschien werd er in de heel, heel 
oude tijd nog wel van wild en vis 
geleefd,. als men denkt aan het rond
om gelegen water en bos. 
Ook was bijenteelt algemeen en 
kwam vlasbewerking voor. 
De bijen werden overigens ook nog 

· voor verdediging gebruikt. 
Zo heeft Oudega tijden gekend van 
welvaart, maar omstreeks de 12e 
eeuw ook armoede meegemaakt. 

Voor onze jeugd 

In deze krant vindt je een inlegvel, 
welke een kleurplaat is, deze kunnen 
kinderen inleveren bij kapper 
Pruiksma 

Prijzen: 
2 prijzen in de categorie 31t/ m8 jaar 
2 prijzen t/m 12 jaar. 

DE GRIETMAN 

Auke de Vries GARAGEeEoR1JF 

Voor al uw: 
AUTO-ONDERHOUD 
AUTOVERKOOP 
REPARATIE en ONDERHOUD 
UITDEUK- en SPUITINRICHTING 

Rabobank ~· 
· geld en g6ede raad 

Dorpsfeest 

De RABOBANK OUDEGA (SM.) is een plaatselijke instelling, die 

echt betekenis heeft voor ons dorp.Behalve de gewone bankzaken, 
zoals spaargelden, leningen, rekeningcourant enz. kan men reizen 
bespreken in binnen- en buitenland en wordt er gezorgd voor 
vreemde valuta . . 

Daarnaast worden er verzekeringen gesloten op elk gebied en de 
vertegenwoordiging van het Centraal Makelaarskantoor C.M.K. 
biedt zelfs de gelegenheid tot bemiddeling bij de aan- en verkoop 
van woningen . 

In het dorp wordt steun verleend aan allerlei activiteiten, in het 
bijzonder aan gebeurtenissen, waarvoor algemeen belangstelling 
bestaan. 

Hopelijk brengt de toekomst nog veel goeds, ook voor de bevolking 
van het dorp Oudega. 

UW RABO-BANK OUDEGA 

H.H. veehouders van Oudega en Omstreken 
Laat het loonbedrijf ook deze winter uw werkzaamheden op het 
bedrijf helpen te verlichten . Wij he~pen u met de meest moderne 
machines o.a.: 
maaikorf, kuilsnijder, walkantsnijder, wallefrees, giertank, 
mengmestverspreider, hydr. kraan- en dumper-verhuur. 

En voor straks in he1 voorjaar kunnen we nu _ook uw grasland 
verbete.ren 
met hakfrezen, Lelyfrezen, inzaaien, ploegen en egaliseren. 
•Vraag vrijblijvend inlichtingen. 

Loonbedrijf 
Firma Toering 

Oudega 05127-1582 
Eernewoude 05117-9387 

TechnischBureau Postema 

• 
gas - waterleiding - elektra 
centrale verwarming - zink 
dakwerk 

9216 WB Oudega (Small.) - Buorren 5 - telefoon 05127-1526 



Dorpsfeest 

Problematiek verenigingen 
nieuwe structuur 
De Rábo-bank Oudega is vöorhe
mens _in overleg met de vereniging 
Plaatselijk Belang een avond te be
leggen alwaar de problematiek van 
de verenigingen nieuwe structuur 
worden besproken. 
Notaris Mulder geeft daar uitleg van 
de meest uiteenlopende zaken. 
De datum is 18 september 's avonds 
in "It Miensker'' door middel van 
circulaires zal de bank hieraan nog 
bekendheid geven. 

'LAATSTE NIEUWS 
Naar er is vernomen heeft de vereni
ging Plaatselijk Belang in samen
werking met dienst Gemeente-wer
ken een plan gemaakt om de omge
ving van de jachthaven te verfraaien 
met een bomenrij. 
De gedachten gaan uit naar een ban
kenplan en een ruimte voor het kun
·nen houden van eventuele zomera
vondconcerten en in het kader van 
wandelgebied aansluitend op de ge
reedschapruimte van de gemeente op 
de haven lijkt dat een zeer leuke 
combinatie te kunnen worden met 
het watersportgebeuren in Oudega. 

V.V.V. Drachten komt 
met nieuwe plattegrond 

· Er is.. bij -de...,..Y.V.V. Drachten een 
nieuwe plattegrondVan de gemeerffe~ 
versch e nen, ook is er nu voor de 
dorpen een overzicht van het stra
tenplan. 
Voor Oudega is hier eveneens een 
plattegrond en een totaal wegennet 
in vermeld. 
Een leuk geheel voor de prijs van f 
3,75 verkrijgbaar voor Oudega bij 
Vakantie en Watersportartikelen 
W .H. Welling op De Wal. 
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VOORAL UW: • GRONDWERKEN 

Levering zand 

•AANLEG LANDBOUWWEGEN 
• WEGVERHARDING 
•BESTRATING 
• KIPPERTRANSPORT 
• BULDOZERWERK 

Reidin!!a b.v. - Oudega -
TELEFOON~127 -1323-1988 -1993 · -

Beleefd aanbevelend voor al uw 
LEVENSMIDDELEN -AARDAPPELEN - GROENTE EN FRUIT 
DROGISTERI.J - FOTO FILM ONTWIKKELEN 
Tevens LUXE HUISHOUDELI.JKE ARTIKELEN 

HENGELSPORT 
Let op onze wekelijkse folder _ 

W. Jelsma - Spar Z.B. 
BUORREN 13- OUDEGA - tel. 05127-1439 

·voor uw: 

GEZELLIGHEID - VERTIER 
EN GOEDE VRIENDEN 
NAAR 

_"De \Velling Bar" op 'e Wal 
liîäirweekemt-tot-2 -uur geopend. 
* PRIMA KLEINE KEUKEN 



Dorpsfeest Oudega 1 en 2 september 

. Vrijdag ·1 september: 
/ 8.30 - 12.00 uur: optocht voor praalwagens 

met Drumband en Majorettes · 

13.30 uur - 16.00 uur: Kinderspelen spelletjesmiddag . 

16.00 - 1'a.oo uur: gekostumeerd voetbal 
diverse teams, buurtverenigingen en combinaties 

20.00 uur: 's avonds in de feesttent 
c·abaret Prikkebeen fonkelnieuw programma 

23.00 -·02.00 uur: dansen 
---------------------------------------------Zaterdag 2 septemb~r 

9.30- 12.00 uur: Grote Volksspelen diverse volksvermaken, 
·· ee vervangende spel let jes in de tent) 

11.00-13.oo uur: MATINEE muziek "de Vote's" 
klinkklaar stemmingsorkest 

13.15 - 14.30 uur: Paardesportdemonstraties 
organisatie Klaverkamp Ruiters Oudega 

14.30 - 16.00 uur: Poppenkast voor de kleintjes in het Miensker 

14.30 - 11.00 uur: Autobehendigheidswedstrijden 
organisatie R.S.O. Oudega 

vanaf 17.00 uur: Disco Top 40 Discotheek "de Zwervers" Oudega 
met de nieuwste hits van toen en nu, voor de jeugd 

18.15 uur: herhaling grote optocht 

Praalwagens Drumband - Majorettes 

20.00 uur: Toneelstuk in 't Miensker 

20.00 - 23.30 uur Dansen in de feesttent 
Dans- en stemmingsorkest 

"Sita's Moonlight Trio" uit Baflo, Groningen 

DRUK: DRUKKERIJ KUIPERS - SURHUISTERVEEN 


