
UITGAVE JULI 1980 

De 

Grietman 


..... 



TER INLEIDING EN VERAN1WOORDING 

In april ontving U een stencil (boven afgebeeld) 
i.v.m. het al of niet verschijnen van een regelmatige 

"GRIETMAN". 

Op 13 mei waren buiten de initiatiefnemers: W. Wel

ling en H. Herder nog 4 andere belangstellenden aan

wezig. 

Dit geheel tezamen met het ontbreken van de toe

zeggingen tijdens de laatste Mivero-vergadering heeft 

er toen toe geleid DEF IN ITIEF AF TE ZIEN van 

een regelmatig verschijnende Grietman, mede 

gezien de financiële risico's die één en ander tot 

gevolg zouden hebben als adverteerders achterwege 

blijven. 

Vooral door aanhoudendheid van, en akties onder

nomen door enkelen (want zowel advertenties als 

redactionele onderwerpen verzamelen is geen 

sinicure) hebben wij töch gemeend een blad in deze 

verschijningsvorm, al of niet onder een andere naam, 

zowel financieel als daadwerkelijk te moeten onder

steunen in WE L een regelmatige verschijning. 


1 
WAAROM BELANGRIJK? 

Bij een zorgvuldig uitgekiende verspreiding: 

a. Huis aan huis in Oudega en ev. omgeving voor 

zowel het informatieve als het reclameeffect. 

b. Selectieve verzending zoals wachtkamers gem. 

instantie, bij speciale gelegenheden etc. voor gro

tendeels gerichte reclame. 

Het effect van dit laatste moet niet worden uitge

vlakt. 

Via bebouwingen komt Oudega dichter bij dorpen 

met minder uitgebreide voorzieningen, zoals Opein

de, Nijega, Eernewoude 's winters etc. 

Bovendien kunnen reclame-aktiviteiten tijdens het 

zomerseizoen beter worden benut door verspreiding 

op campings etc. 


HET DOEL 

Alhoewel de advertenties de financiële basis zijn, 

zal het doel duidelijk zijn: het verschaffen van infor

matie waarin U belangstelling hebt. 

De inhoud en hoeveelheid van informatie zal groten

deels door U worden bepaald. De verhouding infor

matie/reclame zal altijd in het voordeel van het 

eerste moeten uitslaan, zodat het een NIEUWS-blad 


blijft en GEEN RECLAME-blad wordt. 

Er zal dus iets meer nieuws in de volgende uitgave 

moeten komen. Dat dit hierin niet is gebeurd is te 

wijten aan de snelheid en daardoor een kleinere 

omvang uitgave waardoor zowel op ingezonden 

tekst als op advertenties is beperkt. 


RUBRIEKEN 

Naast nieuws zullen er rubrieken komen als: 


verenigingsnieuws, agenda's etc., (ver)koop, 
(ver)huur, personeel, diversen. 

In het volgende nummer willen wij graag op de 
laatste pagina alle gegevens plaatsen van de plaatse
lijke verenigingen, commissies, instellingen etc. 
Om hier een volledig overzicht te krijgen stellen 
wij het op prijs dat U de achterzijde van deze 
pagina ingevuld bij ons inlevert. 

Wij hopen, samen met U, dit blad tot een begrip 
te maken. 

H. Herder 
J. de Groot 

Op de braderie zijn de volgende bedrijven, instellin
gen, verenig!ngen, particulieren en/of goederen ver
tesenwoordigd: ' 
Wunpy de Vries 
Wimpy de Vries 
Mevr. Wilkens 
Sjoukje de Groot 
M. Postmus 
ItButhûs 
Herv. kerk 
W.K. de Vries 
AIi Baba 

Oudega 
Oudega 
Oudega 
Oudega 
Drogeham 
Ouáega 
Oudega 
Oudega 

patat 
vis, ijs 
Rode Kruis 
RSO 
schoenen 
schilderen 
bloemen 
bakker 

Mohammed 
D. Noordmans 

Heerenveen 
Drachten 

Ind. kleding 
drop 

B. Jansma 
R. v.d.Velde 
G. Kooistra 
T. de Vries 
F. de Haan 

Oudega 
Oudega 
Oudega 
Oudega 
Oudega 

Dorpsbelang 
zuive1prod. 
manufacturen 
Openb. biblio. 
groente, fruit 

J. Kuipers 
de Gnetman 
Tichelaar 
Stegeman 
H. Kooistra 
A. Pruiksma 
Scharemaker 
W. de Vries 
Veenstra 
Veenstra 
Notebomer 
.T. Craens 

Oudega 
Oudega 
Leeuwarden 
Winsum 
Drachten 
Oudega 
Schraard 
Oudega 
Buitenpost 
Buitenpost 
Ureterp 
Oudega 

schiIderwaren 
Grietman, sjoelen 
suikerspin 
sieraden 
Hartstichting 
kapsalon 
droogbloemen 
Green Peace 
antiek 
dumpartikelen 
vis 
kaas 

'S.O.D. 
Uitzendbureau 
O. Pietersma 

Oudega 
Oudega 
Oudega 

drukkerij 
uitzendbureau 
slager 

Verhoef Irnsum kristal, mineralen 
T". Lij Leeuwarden posters, Delfts bI. 
Mevr. R. v.d. Wal Oudega Kankerbestrijding 
Berrada Heerenveen Marrok. Ieder 
Fa. Keur Hitsumcrêpes 
De Boer Leeuwarden borduurwerk 
A. Veldboom Oudega surfen 
Mevr. J. de Vries Oudega sieraden 
O. Kooistra Oudega aktie kerkbouw 
C. de Vries Heerenveen schoenen 
Van Dijk Leeuwarden Israël comité 
H. v.d. lIeide Oudega Quick 
H. v.d. Heide Oudega schiettent 
Wed. Noordstra Oudega snuisterijen
Pruiksma Oudega evangeliSatie
Mevr. Reitsma Oudega Pro Rege
K. Wiersma Oudega ijzerwaren
W. Welling Oudega scheepsart.
G. v.d. Wal Nijega KIaverk. Ruiters 
P. de Jong Oudega netten maken 
Mevr. de Groot Oudega spinnen
Chr. Muziekkorps Looft den Heer 
Volksdansgroep ouderen 
Volksdansgroep jongeren
Drumband 



------------------

______________________________ __ 

Gegevens met betrekking tot tekst, advertentie-inhoud en/of andere kopie, ev. met foto's, van al hetgeen U 

wilt laten verschijnen in het volgende nummer, alsmede ideeën over inhoud, vormgeving, naamgeving enz. 

van de dorpskrant, kunt U hieronder invullen. Ook een ev. positieve of negatieve waardering kan voor ons van 

belang zijn. 

Dit kunt U zenden aan/afgeven bij Drukkerij S.O.D. b.v., Buorren 11 (postkantoor). 

Dit kunt U ook anoniem doen, door geen naam in te vullen. 

Wij hopen van harte dat U allen hiervan gebruik zult maken. 


Naam 

Adres_________________________________ Woonplaats_____________
Tel. n r . ___________________ 


Tekst/advertentie/idee (doorhalen wat niet van toepassing is): 

In te vullen door leden van verenigingen, commissies, instellingen etc. voor vermelding in de volgende uitgaven: 
(graag afgeven bij drukkerij S.O.D. b.v., Buorren 11) 

Volledige naam vereniging, commissie/instelling: _____________________-~ 

Doel: 

Voorzitter_ _ _______________ Adres ___________________ 

Woonplaats________________ 
Tel. nr. ___________________ 

Secretaris______~----------- Adres 
Woonplaats ________________ 
Tel. nr. ______._____________________~ 

Ad~sPenningmeester___ _ _ _________ 
Woonplaats________________ 
Tel.nr. ____________________ 

Ook al weet U maar één naam, dan is invulling toch voor ons van groot belang. 



KENNISMAKII\JG GEZOCHT...... !? 

Velen onder U weten dat in Opeinde - Oudega en 
omstreken, muziekvereniging Apollo - Foarut haar 
activiteiten uitoefend. 
De vereniging telt 29 werkende senioren leden, die 
op dinsdagavonden onder de enthousiaste leiding 
van haar jonge dirigent Cor Hoekstra, haar repetities 
heeft. 
Daarnaast zijn 6 leerlingen in opleiding, via muziek
school de Meldy in Drachten. 
De aktiviteiten bestaan verder uit het deelnemen aan 
concoursen, jaarlijks 2 uitvoeringen met toneel, het 
organiseren van conserten in open lucht, deelname 
aan dorpsfeesten en uitwisseling met bevriende 
muziekverenigingen. 
Onder onze dorpsbewoners zijn vele nieuwkomers, 
die wellicht interesse hebben voor deze vereniging, 
ook anderen zijn natuurlijk welkom. Verschillende 
instrumenten liggen op U te wachten zoals trompet, 
trombone, bugel, althoorn, enz. 

Neem eens contact op of bel naar: 

tel.:05127 - 2185/05127 - 1996/05120 - 16200 


Wed. A. NOORDSTRA 

Fabrykswei 31 

Oudega (Sm.) 

Telefoon: 05127 - 1357 

UW ADRES VOOR 

* Luxe en huishoudelijke artikelen 

* Speelgoed 

* Vakantie-artikelen 

* Souvenirs 

REIS NAAR LONDON 


Door de "M IV ERO" werd ons gevraagd om een be
knopt verslag te maken van onze reis naar London in 
deze krant. De reis die wij (door de meesten van U 
wel bekend) wonnen met de in 1979 gehouden 
"Sint Nicolaas aktie". 
Wij zullen proberen in grote trekken U een beeld 
te geven van de voor ons zo in dank ontvangen prijs. 
Maandagmorgen 19 mei werden wij door onze wel
willende buurman O. Pietersma naar Leeuwarden 
gebracht, waar we om 6.15 uur moesten zijn. Wij 
waren prima op tijd, en zo kon de reis beginnen. 
Doch eerst moesten we verschillende opstapplaatsen 
in Ned. aandoen om de andere reizigers mee te 
nemen. Om plm . 10 uur waren we in Zundert waar 
we de koffie gebruikten . Zo verder over Antwerpen 
naar Zeebrugge waar we ingescheept werden naar 
Dover (Engeland). Ontzettend wat zo'n boot alzo 
vervoerd, talloze bussen, vrachtwagens, personen
auto's plus reizigers enz. We dineerden aan boord, 
op zich een hele belevenis. Om 5.30 uur ('s middags) 
voeren we af van Zeebrugge naar Dover. Na de con
trole gepasseerd te zijn ging het over Rochester 
naar Londen waar we om 12 uur 's nachts arriveer
den. Een lange, wel iets vermoeiende maar ook 
interessante reis. We deden dan ook het bed in het 
luxueuze Elizabeth Hotel alle eer aan. De volgende 
ochtend werden we per telefoon gewekt, om om 
8 uur present te zijn aan het ontbijt. De dag werd 
verder gevuld met het bezichtigen van de vele be
zienswaardigheden in deze , grote wereldstad, die 
even groot is als de provincie Utrecht. Voor ons 
mensen onvoorstelbaar. De belangrijkste gebouwen, 
die we bezichtigd hebben waren: St. Pauls Cathe
dral, aflossing van de wacht bij Buckingham Palace, 
West-Minster Abbey, Piccadilly Circus, de Tower, 
Parlementsgebouwen enz. Ook hebben we een 
Schotse feestavond meegemaakt, en een rondrit van 
plm. 3 uur door het bij nacht verlichte London. 
Een fantastisch gezicht, wat een geweldige indru k 
op ons maakte. We kregen ook nog gelegenheid te 
winkelen, maar alles was ontzettend duur! 
Vrijdagmorgen 7.30 uur vertrokken we weer uit 
London en waren om kwart voor 12 weer thuis . Dit 
waren zo ongeveer onze belevenissen van onze reis 
die, ~aar we 3 dagen volgens de gewonnen prijs 
recht op hadden, maar er nog op eigen kosten 2 
dagen hebben bijgenomen. Tot slot nog dit, we had
den een comfortabele bus, een reuze chauffeur en 
een fijne reisleider. Ook het gezelschap was uit
stekend. Ondanks dat er geen Friezen bij waren voel 
den we ons spoedig thuis met hun. Met vele er
varingen en fijne herinneringen danken we hierbij de 
"MIVERO" en de mensen van de Rabo Bank voor 
hun moeite en werk, die aan deze reis verbonden 
waren. We wensen hen allen veel succes met wat zij 
alzo voor de dorpsbewoners doen. 

Auke en Wietske de Boer, Oudega. 

DRUKKERIJ S.O.D. B.V. 

BUORREN 11 


OUDEGA SMALL. 

TEL. 05127 - 1755* 




kipper en bulkvervoer naar 

~RANSPORTBEDRIJF GEBD. 
.ll WELLING 

Oudega (Small.) tel. 05127 - 1629/1305 

________ J e komt", okt voo, niet, .1I«wegen tegen. J 

Een bezige bladzij voor de vrouw: 
- hûshimmelje - huismiddeltjes tegen hoofdpijn 

- bakrecept - foto met een kantje 

Hu isvrouwen hebben het natuurlijk altijd druk, dat 

weet iederéén . Vooral in het voorjaar staat bij de 

meeste vrouwen het huis op z'n kop . 

Hoe denken kinderen (en vaders zeer beslist ook) 

over de grote schoonmaak? 


* 	 niks oan, 'k moat altiten nei bûten, ut skoalle 
wei is der net iens thé en ik kry samar op 'e kop. 

* 	 us mem skourt alles fan 't plak en nei bûten; 
oeral is 't in grutte rommel. 

* 	 se fûtert altiten; dan seit se : no siz ik it foar 
de lêste kear, do giest nei bûten, ik kin dy net 
brûke. 

Me dunkt: deze uitspraken laten aan duidelijkheid 

niets te wensen over! . 

Een gevolg van al die drukke huishoudelijke bezig

heden kan zijn: in min sin; betiid op bêd , pine yn'e 

holle. 

Nou, die hoofd pijn, dat is ellendig. Hier volgen 

enkele middeltjes om het kwijt te raken : 


een kop sterke koffie, met een theelepel citroen 

gesneden rauwe ui, op de nuchtere maag (heer

lijk!) 

een ouwe koperen cent met spuug op het voor

hoofd plakken; als hij eraf valt moet de hoofd

pijn over zijn. 

met de geribbelde kant van een muntstuk over 

de blote rug strijken. 

een stukje ui met een pleister achter het oor 

plakken. 


Zo : de pine yn'e holle is oer! En dan wordt. onze 
huisvrouw energiek. Vandaar een bakrecept: IS een 
slagroomtaartje op zo'n moment niet om te smul
len? Bovendien gemakkelijk en in een wip klaar: 
nodig: 4 eieren, 120 gr. suiker, 120 gr. bloem en een 
snufje zout. 

Eerst eieren, suiker en zout mixen tot het een wit

tige massa wordt. 

Bloem zeven, dan door de massa heen scheppen . 

De vorm in vetten (boter niet smelten) 45 min. in 

de oven op 175 graden celsius. 


Slagroom : 2 pakjes domo, 3 lepels suiker en 2,5 le
pel jam en 1,5 lepel vruchtensap. 

Slagroom met suiker mixen. 

Jam met vruchtensap vermengen. Daarna de cake in 

2 helften snijden. Op het onderste gedeelte eerst 

jam en dan een laagje slagroom. De andere helft 

erop doen, daar ook een dun laagje slagroom opsme

ren. Dan met de slagroomspuit de taart garneren en 

versieren. 


Als onze huisvrouw na haar bakresultaten ook nog 

een creatieve bui krijgt, volgt hier nog een leuk 

idee: "Fotolijstje": foto's van vroeger komen, zoals 

u weet, weer helemaal in trek. Zoek eens zo'n foto 

van minstens 6 x 6 cm. uit de oude doos. 

Verder hebt U nodig: 


een (zilverkleurig) fotolijstje van 20 x 20 cm. 
een spuitbus zilverkleurige verf (hobby - zaak). 
een wit papieren kanten kleedje, doorsnee 18 cm. 
een stukje zwart papier van 20 x 20 cm. 

Zo gaat u te werk: Knip een rondje van 6 cm. 
doorsnee uit het midden van het kleedje. Bespuit 
het kleedje met de zilverkleurige verf en laat dit 
goed drogen. Bepaal het midden van het stukje 
zwarte papier en teken met de passer een rondje van 
6 cm. er om heen. Leg het kleedje op het zwarte 
papier en wel zo dat de randen van de weggeknipte 
middengedeelten op elkaar vallen. Plak het fotootje 
erachter en doe het geheel in een lijstje . 
U kunt natuurlijk ook van heel fijn katoen een 
kleedje om de foto haken! 

Zo dat was het dan! 

Wie heeft voor de volgende DORPS
KRANT eens een leuk idéé? 

F. de V. - G. 

in binnen en buitenland voor al Uw l 



UT EARDER TIDEN 

Aldegeaster bakkers fan plm. 1905 

De Aldegeasters fan dy tiid hoegden net te fer
hongerjen. Der wiene doe wol fjouwer bakkers 
yn it doarp. Dat is in frij heech tal, want der wen
nen om 1900 hinne mar sa likernóch 1000 mins
ken yn Aldegea. Mar ferlike mei 1820 wie fjou
wer bakkers noch neat, want yn dat jier wiene 
der mear as tsien bakkers yn Aldegea en dy bak
ten doe foar noch gjin 850 minsken. Net ien fan 
harren koe fansels in bestean fine yn syn bakkerij, 
it wie in ynstruiihkje, mear net, dat hja der mei 
bedijden. As wy ut it easten wei begjinne, dan 
wenne der doe op 'e rane fan it doarp de earste 
bakker, ik bedpel op Mûnehoek. De mûne stie der 
doe ek al en yn 1905 wie dat seis noch in moaie 
houten standermûne! Dy oare mûne, dêr 't no allin
ne noch mar de stiennen ûnderein fan oerbleaun is, 
is in jiermannichletter boud en ek in bytsje tichter 
by de Aldegeasterdyk. Doe 't de nije mûne ree wie 
is de alde ófbrutsen; de doarpsmienskip koe doe 
destiids de mûne net misse. AI inkelde ieuwen lang 
hat der op datselde stee in mûne stien. Op 'e kaart 
fan 'e gritenij Smellingerlan yn'e atlas fan Schotanus 
(plm. 1700) stiet de mûne ek al tekene en op krekt 
itselde plak. 
In de snuorje dêr 't wy it no oer ha wie Wilco 
Wilkes de mûnder, mar Wilkes wie der ek noch boer 
en bakker by. Deun njonken in mûne, dat wie 
alearen in daalders plakje foar in bakker. Want 
der moast foarhinne belesting betelIe wurde fan alles 
wat de roggemûne mealde. Bakkers dy't tichteby de 
mûne wennen koene, sûnder dat it each joech 
wolris binnentroch of efterom yn'e mûne komme. 

VOOR ECHT LEKKER 


ROGGEBROOD 


gebakken in eigen Bakkerij 
is het juiste adres: 

w. DE VRIES 
BAKKERIJ 
BUOREN 21 

TELEFOON 1366 

Sadwaande waard der nachts wol mei sekken moal 
sjoud, dat besparre hiel wat belesting op it "gemaal", 
de bakker koe dan wol wat sloaie en syn konkur
rinsjeposysje ferbetterje. Prizen fêstlizze is net in 
utfining fan de oerheid fan hjoeddedei, de gryt
man die it eartiids ek al. 
In foarbyld ut 1818: in roggebrea fan alve pûn 
mocht net mear kostje as 62 sinten, in grouweiten 
böle (folkoarnbrood neame de Aldegeasters dat no 
meastal mei in healwiis taalynslûpsel) fan 1 pûn 11 
lead (plm. 680 gr.) 17,5 sint. 
Mar wy moatte werom nei de Aldegeaster bakkers. 
Oan 'e eastkant fan it doarp dus Wilkes. Yn 'e 
buorren stie sûnt 1901 de bakkerij fan Hylke Kyl
stra, op it stee dêr 't no de bungalow fan Egbert 
Kylstra stiet. Doe 't Hylke yn'e buorren begûn te 
bakken hold Izak Kylstra op it West op. Hylke 
Kylstra moast fan syn bakkerij bestean. 
In Iyts eintsje fierder nei 't westen stie doe yn'e 
buorren ek noch de bakkerij fan Hendrik Mulder. 
Mu Ider wenne yn it alde weardshûs, de herbergh, 
dêr't De Groot no syn kantoar hat. Mulder buorke 
der ek noch by en hie dus, Iyk as Wilkes, trije berop
pen, hy wie kastelein, boer en bakker. . 
Noch wer in eintsje fierder it westen yn stle de 
bakkerij fan Wobbe de Vries. Wobbe de Vries hie ek 
mar ien berop: bakker. Dat is dus de iennige bak
kerij dy't yn us doarp bestean bleaun is en op dit 
stuit is it wer in Wobbe de Vries, dy't foar it deis
tich brea fan'e Aldegeasters soarget. 
Alhoewol 't er eins net mear yn dit rychje bakkers 
thus heart, wol ik him dochs noch mar neame: Izak 
Kylstra. Dy hat wenne op It West, njonken Anne 
van der Meulen, 't alde spul is okkerjiers öfbrand. 
Izak wie dêr oant 1901 boer, bakker en winkelman. 
Doe't Hylke Kylstra begûn te bakken bleau Izak 
boer. 
In doarp hie eartiids in folie grutter tal funksjes as in 
doarp fan hjoeddedei. Sa'n doarp ut earder tiden 
soarge byg. foar: 
1. 	 soasiale en psychologyske bining: buorreplicht, 

ferieningslibben en it joech nêstwaarmte; 
2. 	 rjochtsbestel: it regeljen fan it brû ken fan de 

grûn (mienskerren), doarpsfrede; 
3. 	 kulturele en religieuze bining: skoalle, tsjerke; 
4. 	 produksje : lanbou, ferwurking fan lanbou

produkten; 
5. 	 arbeidsyndieling: ambachten, hannel, fersoar

ging; 
6. 	 beskerming: tsjin it wetter en oar natuergeweld, 

tsjin it geweld fan minsken (1672!). 

As wy neigean hokker funksjes us doarp op dit stuit 
noch hat, dan docht bliken, dat it tal funksjes yn'e 
rin fan 'e tiid al aardich belune is. Seis dit koarte 
stikje oer de bakkers fan plm. 1905, dat noch mar 
75 jier yn 'e tiid tebek giet, lit al sjen, dat der yn 
dat koarte tiidrek al funksjeferlies pleats han hat: 
it doarp had gjin mûne en de boeren gjin boulan 
mear. 
As in doarp tefolle fan syn funksjes ferliest, dan 
kinne minsken der net mear noflik yn wenje, dan 
sykje se om in aar wenplak, dan rint it leech, dan 
fergrizet it, sizze wy dan, want de alderein hat 
fakentiden gjin mooglikheden mear om in oar hinne
kommen te sykjen. Koartsein, mei in modern wurd: 
it doarp is dan net "Ieefbaar" mear. 
Dat wy sille meiinoar wach wêze moatte. 

L. de Jong. 



VOETVERZORGING 


Aan voetverzorging wordt over het algemeen weinig 
aandacht besteed, alhoewel dit toch erg belangrijk 
is. Het is natuurlijk niet de bedoeling hier uitgebreid 
op in te gaan, daarom alleen de belangrijkste punten 
met een kleine toelichting. 
a. Hygiëne 

b. Voetgymnastiek 

c. Schoeisel 


a. Hygiëne 

Hygiëne is erg belangrijk voor uw voeten. 

Naast het regelmatig wassen, is een zout of soda

bad aan te bevelen. Wanneer u veel eelt aan de 

voeten heeft is een zout badje beter, omdat soda het 

eelt hard maakt. 

Nadien kunt u uw voeten behandelen met een voet

crême, om de huid zacht en soepel te houden, bij 

transpirerende voeten is het beter om voetpoeder 

te gebru i ken. 

De hygiëne van de inwendige schoen is ook belang

rijk, vooral voor diegenen met nagel of voetschim

mels. De binnenkant van de schoen kan dan gedes

infecteerd worden met een speciale spray of forma

line tabletten, maar nog eenvoudiger is het om de 

schoen met eau de cologne te reinigen. 


b. Voetgymnastiek: 

Men beoefent sport om de banden en spieren te 

laten werken en om in conditie te blijven. 

Maar het zou ook goed zijn om de banden en 

spieren van uw voeten eens los te maken en te 

versterken. B.v.: u kunt met uw tenen een was

handje uit een voetbad halen of knikkers oprapen 

of met blote voeten lopen op een natuurlijke bo

dem. Op de hielen of tenen lopen. Of de voet over

dreven krom trekken. Ook kunt u een rollende 

beweging maken met het enkelgewricht. Dit alles 

is voor de conditie van uw voeten maar vooral 

ter' voorkoming van voetklachten b.v. vermoeid

heid of platvoeten. 

Ten slotte nog even dit: 

Bij zwemmen of sport op blote voeten, is er kans 

op zwemmerseczeem of voetwratten. Omdat dit 

uiterst besmettelijk is, is het aan te raden qm na 

het zwemmen uw voeten na te spoelen en goed af 


te drogen, vooral tussen de tenen. 

Bij beoefening van sport kan men het beste sport

schoenen dragen. Hiermee kunt u uzelf veel onge

mak besparen. 


c. Schoeisel: 
Veel voetklachten vinden hun oorsprong in slecht 
passend schoeisel. Goed passende schoenen zijn dus 
een eerste vereiste om voetklachten te voorkomen. 
Hierbij denkt men vooral aan sluiting bij de hiel en 
ruimte bij de tenen. Bovendien behoort de schoen 
minstens 1 cm. langer te zijn dan de belaste voet. 
Het materiaal moet bij voorkeur van leer zijn, waar
bij ook een leren binnenzool, omdat and~rs het 
normale transpiratievocht niet voldoende we~ l<an 
komen. Ook is een goed voetbed erg b~langrljk. 
Het schoeisel van de jeugd laat nog wel eens te 
wensen over. Hoge hakken en spitse neuzen zijn de 
mode en dat is bij hen vaak belangrijker. 
Maar al te vaak wordt vergeten, dat men later een 
groot risico loopt op likdoorns, hamerten~n, hallux 
valgus, verkeerde stand van de voet enz. 
Het is beter om een dergelijke schqen alleen een 
enkele keer te dragen, zodat ze weinig schade 
kunnen aanrichten. 
Want het kan niet vaak genoeg gezegd worden, 
slechte schoenen blijven voetvijand no. 1. 

Uesbeth Boersma 

Diervoederbedrijf 

GEDIPL. PEDICURE 

Liesbeth Boersma 

Achterwei 25 

9216 VH Oudega 

Tel. 05127 - 1961 

VOOR GEHELE VOETVERZORGING 
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*REIZEN 

*VERZEKERINGEN 

*REISDEVIEZEN 

Fabrykswei 13, Oudega Sm. telefoon 05127 - 1533 

VEILIG VERKEER NEDERLAND 
Op de in 1979 gehouden Braderie te Oudega, 
maakten velen kennis met Veilig Verkeer Neder
land afd. Drachten. Teneinde die kennismaking 
voort te zetten, bij deze een voorlichting omtrent 
het zogenoemde VAKANTIE-verkeer. 
Met velen "bevolken" we weer in de komende 
maanden fYeerlands- en buitenlandse wegen, waarbij 
de auto -" motor - caravan en aanhangwagen weer 
zwaar bepakt worden. . Teneinde u een indruk 
te geven hoe nadelig het meegenomen gewicht 
werkt op de lengte van uw remweg het volgende 
voorbeeld. 
Uw auto heeft een eigen gewicht van 800 kg. Bij 
een snelheid van 50 km per uur (of wel plm. 14 
meter per seconde) bedraagt uw remweg bij een 
zeer goed functionerende rem nog altijd ruim 
12 meter. ij dacht zeker, dat u bij die snelheid 
zo maar stilstond. Vóór het remmen is er voorts 
altijd nog de zogenoemde "schrikseconde". In die 
tijd legt u, alvorens er werkelijk geremd wordt 
ook nog eens 12 meter af, derhalve totaal plm.· 
24 meter. Stel nu, dat u uw auto van 800 kg. belaadt 
met 400 kg . goederen inclusief inzittenden. Het 
totale gewicht van uw auto is dan plm. 1200 kg. 
Die 400 kg zorgt er voor, dat uw remweg bij een 
krachtige remming geen 12 ~eter, doch plm. 18 
met'er zal bedragen en dat l.S derhalve doorgaans 
een wegbreedte meer. Nu rijdt u onder laatstge
noemde omstandigheden geen 50 km per uur, 
doch 100 km per uur (op de "grote" weg rijdt 
u dat zo), ,du,.s 2 maal zo snel. Bedenk dan, dat 
uw remweg niet twee maal zo lang wordt, der
halve 36 meter, doch 4 maal zo lang, derhalve 
maar liefst plm. 72 meter, plus nog de afgelegde 
meters in de vermelde "schrikseconde", zijnde 
bij 100 km per uur zo'n 28 meter, zodat uw to
tale remweg maar liefst 100 meter bedraagt. 
AFSTAND HOUDEN is zonder meer noodzakelijk. 
Bedenk, dat er ook op de "grote" weg ineens 
krachtig door uw voorligger geremd kan worden 
en dat het meegenomen gewicht, gelet op het bo
venstaande, meer doordrukt dan u veronderstelt. 
Een achter de auto gekoppelde aanhangwagen, 
waarvan het totaalgewicht meer bedraagt dan de 
helft van het .~igen gewicht va,! ~e ~uto, die,,:.t 
voorzien te zlJn van een remmnchtmg, terwlJl 
elke aanhangwagen " een caravan is ook een 
aanhangwagen - met ' een totaalgewicht van meer 

dan 750 kg altijd voorzien moet zijn van een rem
inrichting. Bedenk, dat ook de voor u lichte aan
hangwagen vaak zwaarder zal zijn dan u veronder
stelt - er moet immers zoveel worden . meegenomen. 
Ook voor dergelijke voertuigen is een reminrich
ting voor u van belang. Het komt maar al te vaak 
voor, dat het zogenoemde vakantieverkeer o.a. 
de aanhangwagen te zwaar gaat beladen. Men 
krijgt overbelasting van de banden en menige band 
klapt met alle gevolgen . van dien. Laat uw banden 
van te voren op o.a. droogscheurtjes controleren~ 
Vervang regelmatig - indien aanwezig - de binnen
banden en zorg voor de juiste spanning. Vaak 
staat op de as van de aanhangwagen de maximum 

EXPOSITIE 

1~ 
IT BUTHUS 
'~1 

OUDEGA (SM.) 

"It Buthûs" 

."'!W"" op 'e Wal 4 

L 



asdruk. Kijk daar eens naar en laat de aanhangwagen 
eens wegen. U weet dan met wat voor een gewicht 
u op pad/aat en via de vermelde asdruk weet u 
meteen 0 de aanhangwagen ook overbelast is. 
Er zijn veel caravans met een registratiebewijs, zijnde 
een soort kentekenbewijs, waarop o.a. het ledig 
gewicht en het laadvermogen van de caravan staat 
vermeld. Menige caravan heeft een gering laadver
mogen b.v. 150 kg. In de caravan is veel "pak
ruimte " en tijdens het pakken wordt het geheel 
steeds zwaarder. Het komt voor, dat men in plaats 
van die 150 kg. maar liefst 300 kg. aan gewicht 
heeft geladen. Nu zult u zeggen, dat is maar 150 
kg meer dan het aangegeven laadvermogen, doch 
is het wel een 0 VERBELADING van 100 procent 
en dat is geen kleinigheid. Met zo'n overbeladen 
voertuig rijden we wel uren achter elkaar over de 
"grote" weg met een niet geringe snelheid. De 
overbelaste band wordt heet, waarbij de spanninl? 
oploopt en menige band is derhalve 'gesprongen', 
waarbij voorts ernstige ongevallen hebben plaats 
gevonden. Besteed derhalve veel zorg aan het materi
aal, waarmede u op pad gaat, alsmede aan het ge
wicht van de mee te nemen goederen. Via de ge
geven voorbeelden hopen wij, dat u inziet, dat 
één en ander voor u, alsmede voor de overige weg
gebruikers, van levensbelang is. 
Via dit korte, technische "praatje" hopen wij, 
dat u via de gedane voorzorgsmaatregelen een goede 
uit- en thuisreis zult hebben, alsmede een prettige 
vakantie. 

afd. Drachten van het VVN 
Brigadier Nijmeijer 

AGRARISCH ALLERLEI 


H-H-WII\IKEL 


DE HOFLEVERANCIER 

VAN UW GEZIN. 


Telefoon 1283 · 

LEVENSMIDDELENBEDRIJF 

JONGSMA 


Buorren 19 Oudega (Sm.) 

Autohandel - Spuitinrichting 
Schadereparatie 

Wij zijn wegens vakantie gesloten van 4 aug. tlm 16 aug. 

AUKE DE VRIES GARAGEBEDRIJF 
Gariperwei 2, Oudega SmalI. - telefoon 05127 - 1777 



Voor een 

- koel glas bier 


- een fijne borrel 


De gehele week geopend 

vanaf 10 uur 


Div. soepen, uitsmijters 

en warme snacks 


Als vanouds het stamcafé 

waar u rustig een 


kaartje kunt leggen 


Buorren 11 a, Oudega (Small.) 
Tot ziens bij Joop en Nel 

/ 

Korfbalvereniging QUICK 

De Korfbalvereniging Quick (volgend jaar 60 jaar) is niet 
de oudste, doch zeer zeker wel de grootste vereniging in 
Oudega. Haar sponsor is Drukkerij S.O.D. b.v. uit Oudega. 
Zij telt momenteel 160 leden en ruim 250 donateurs. Zij 
kom t in de competitie uit met 2 senioren en 1 junioren 
twaalftallen, 3 aspiranten en 4 pupillen teams. De senioren 
worden getraind door de heer Bart Steensma uit Opeinde, 
terwijl de junioren lange tijd onder leiding stonden van IJs
brand Veenstra, doch met ingang van het nieuwe seizoen 
getraind zullen worden door (ook al uit Opeinde) de heer 
Andries de Wit. Voor de jeugd is een kader van niet min
der dan 10 personen bij de training betrokken, te weten 
Aaltje Ensing, Tietje Hiemstra, Bontje Kuipers, Bea van 
der Wal, Corry van der Wal, Els Boomsma, Anke van Dijk, 
Auke Kuipers, Tjeerd Kuipers en J elmer Kleinhuis, terwijl 
Joh. Veenstra en Saakje van der Heide klaar staan bij ver
hindering in te vallen. 
Korfbal is dus de hoofdschotel, doch ook de nevenaktivi
teiten mogen er zijn, om zowel de leden als de donateurs 
volop bezig te houden. Een niet weg te denken "Kippen
aktie" met de Kerstdagen, een attraktie-avond met Sint
Nicolaas, die elk jaar aan belangstellig toeneemt, de schut
jasavonden in de winter met overweldigende deelname, 
in oktober een dropping met een bus vol deelnemers, de 
rommelmarkt op het schoolplein, waar heel Oudega van 
mee kan praten, de lotto en de toto, waar iedereen elke 

woensdagavond bij Iebele Wouda in de "Welling Bar" een 
gokje kan wagen (er zijn al verschillende deelnemers, die 
al een prijs boven de duizend gulden hebben gewonnen). 
Ook biedt Quick de gelegenheid om re kreatief bezig te 
zijn (rekreatie-korfbal) onder leiding van IJsbrand Veenstra. 
Maar de seriewedstrijden in augustus is een lustrum, waar 
ook menigeen van buiten Oudega ovt:r mee kan praten; 
dit is een festijn waar zo'n duizend korfballiefhebbers(sters) 
eik jaar op af komen. 
Dit jaar worden de jeugdseries op zaterdag 9 augustus ge
houden en op 24 augustus komen de junioren en de senio
ren aan de beurt, terwijl de vrijdag voorafgaande aan dit 
weekend, dit is dus 22 augustus, een feestavond in het 
Miensker is gepland. 
Wij kunnen daarom vol trots vaststellen, dat de korfbal
vereniging Quick een springlevende vereniging is, boorde
vol energie en dat zij gonst van de aktiviteiten, zodat zij 
daardoor zeer zeker haar steentje wei bijdraagt aan de 
leefbaarheid van Oudega. 
Mocht er Uwerzijds belangstelling bestaan omtrent b.v. 
abonnee op het clubblad willen worden, donateur of lid 
willen worden, dan geven wij gaarne nadere informatie in 
onze stand op de braderie op 10 juli. 
U kunt zeer zeker ook terecht bij het bestuur, waarvan 
de namen hieronder volgen:
IJ sbrand Veenstra Meester Bus 
Sjoerd Pool Anke van Dijk 
Eeke de Jong - van Bruggen Heinze van der Heide 
Auke Kuipers 

Foar al jo foarkommende 

SKILDERWURK 
mei alle soarte fan moderne 
materialen 

GLES 
alle soarte fan beglêzingen, ek 
warmte besparjend thermopane 

BEHANGWURK 
alle moderne mourbeklaeijing, 
w .o. jute, vinyl, ens. 

Fierder ha wy alles foar de doch-it-selver, 

en forhieré wy plaktafel en 

öfstoomapparaet. 

Skildersbidriuw K U I PER S 
Buorren 36, Aldegea 


Til!. 1668 




WIJKVERPLEEGKUNDIGE 


Men heeft mij gevraagd, of ik iets in dit blad wilde 
vermelden omtrent mijn werkzaamheden. Ik zal 
proberen dit zo goed en duidelijk mogelijk te 
doen. 
Het is erg belangrijk de mensen te ler~n elkaar 
op een goede, prettige en verantwoorde manier 
te helpen. Wij zijn voor die handelingen, die erg 
moeilijk zijn voor een leek en wat hij of zij niet 
aandurft, en dan zijn wij ten alle tijde bereid om 
in te springen en zoveel mogelijk te helpen. Een 
wasbeurt bijvoorbeeld kan in principe dOOf ieder
één worden gedaan, ieder mens kan zichi,elf toch 
ook wassen. Is er dan in zo 'n geval een dochter, 
schoondochter, enz, dan kan die deze wasbeurt 
even goed, of zelfs in veel gevallen nog beter doen 
dan de wijkverpleegkundige. . 
Iemand, die niet alle "normale" handelingen meer 
kan doen, kan mij vragen eens langs te komen om 
hier over te praten. Misschien dat ik u enige hulp
middelen kan adviseren. Dus iedereen hoeft niet 
ziek te zijn. ' , 
Wil iemand een gesprek met mij b.v. omtreT/-t astma, 
rheuma, kanker, dan kunt u ook bellen, hier is geen 
briefje van de huisarts voor nodig. U moet natuur
lijk wel lid zijn van het Groene Kruis als ,u me nodig 
hebt. 
Verder behoort de jeugdgezondheidszorg tot mijn 
werk, zoals b.v. zuigelingen- en kleuterbureaus, 
huisbezoeken bij pasgeboren baby's, de P.K.U 
(hielprik). Sinds kort ben ik ook begonnen met 
gehoortesten bij baby's van 9 à 10 maanden. Ook 
is er juist een kleutercursus geëindigd, die goed 
in de smaak gevallen is. 
Tot slot wil ik u iets vertellen over de bereikbaar
heid, want dat schijnt nogal eens problemen te ge
ven. 
Werkdagen heb ik telefonisch spreekuur van 12.30
13.30 uur. Bij mijn afwezigheid kunt u terecht 

in Drachten van 13.30 - 14.30 uur 9P telefoon

nummer 05120 -12105. 

's Weekends kunt u bellen tussen 13 en '14 uur en 

tussen 18 en 19 uur op telefoonnummer 05120 
12105. ' 

Hopelijk was het u een beetje duidelijk. 


Wieke van der Kooi 

NIEUW: 
in onze dienstverlening: 

"FOTO SER VICE" 

Films - dia's - vergroten - reproductie 


Inlijsten tegen gereduceerde prijs 


Foto - film apperatuur 


voor meer foto plezier 


en een zorg minder 


FOTO PRUIKSMA 

Tevens dames en heren kapper 


parfumerieën 


slijpen 


scharen 


Philips art. 


tondeuze verhuur 


ZOWEL NIEUWBOUW, ONDERHOUDSWERK, RESTAURATIE, 
VERTIMMERINGEN, OPENHAARDEN, KEUKENS en BOUWMATE
RIALEN. 

Voor al uw 

TIMMER- en 
AANNEMERSWERK 

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



Reidin!!a b.v. 
TELEFOON~127 

Oudega 
- 1323 - 1988 - 1993 

• GRONDWERKEN 
• AANLEG LANDBOUWWEGEN 
• WEGVERHARDING 
• BESTRATING 
• KIPPERTRANSPORT 
• BULDOZERWERK 

Levering zand 

CODE KRUIDENEXTRACTEN 

Goed voor het slijmvlies in de alveolen 
1002 - Tot versterking van de blaas 
1003 - Als bloedzuiverend middel 
1004 - Voor de verzorging van de ademhalings- : 

VDS 
1001 -

organen en de bronchiën . 
1005 - Goed voor de darmen 
1006 - Goed voor de gal 
1007 - Als u zich rillerig voelt 
1008 - Voor de verzorging van de luchtwegen 
1009 - Ter bevordering van de spieren en 

lendenen 

1010- Voor een gezonde rust 

1011 - Goed voor een gezonde lever 

1012 - Goed voor de maag 

1013 - Voor een goede menstruatie 

1014 - Voor de verzorging van gezonde 


nieren 
1015 - Ter bevordering van goede gewrichten 
1016 - Ter bevordering van het goed functioneren 

van de schildklier 
1017 - Voor een natuurlijke stoelgang 
1018 - Slan kheidsmiddel, vochtafdrijvend 
1019 - Voor het reinigen van de darmen 
1020 - Ter versterking van zwakke zenuwen 
1021 - Goed voor de bloedvaten bij de anus 
1022 - Voor een gezonde bloedsamenstelling 

N 1023 - Goed voor een normale bloeddruk ;;.
1024 - Goed voor gezond bloed t;I 

M 1025 - Goed bij het opspelen van de maag
Z 1026 - Ter bevordering van een gezond 

functioneren van de hersenvaten 

1027 - Voor een gezonde nachtrust 

1028 - Echinasea forte 

1029 - Slankheidsmiddel in tabletvorm, 


vetafzettend 

DEZE PRODUKTEN ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ: 

DROGISTERIJ W. JELSMA - SPAR 

BUORREN 13 

OUDEGA (SM) 


Van poeslief tot kattekwaad (leed). 

Als vogelvriend weet ik ook katten te waarderen. 

Ik vermeld dit maar meteen, anders zal men den

ken, dat is weer zo 'n schrijvende kattehater of 

een eenzijdige natuurbewonderaar. 

Maar al~ ik 's avonds in ' t autolicht de gloeiende 

ogen Zle van een kat, die zich als sluipmoorde

naar v.er van de huizen bevindt of overdag weer 

een meuw exemplaar kat, zichzelf krabbend en 

mager van voedsel probeert te voorzien bij de 

huizen, dan rijzen er wel vragen op over de ver

antwoordelijkheid bij de mensen voor deze dieren. 

Zo heeft een paar jaar geleden een persoon vijf 

katten uit de auto gezet in "de Buorren" en een 

vertrokken boer twee katten achtergelaten. 

Ook ouders, die hun kinderen ondoordacht toe

stem.ming geven een jong poesje als speelkame

raadJe aan te schaffen, beseffen vaak niet wat 

de toekomst van zo'n dier zal zijn. Een kat, die 

een krap ,over een kinderhoofdje geeft, kan dan 

weleens z n toekomst en dat van z'n nakroost 

zelf moeten bepalen. 

Ik begrijp best, dat als men in zo 'n situatie betrok

ken raakt, je afvraagt waar je terecht kunt. De 

politie weet 't vaak ook niet en 't asiel zit al over

vol, vooral in de vakantieperiode. En zo'n asiel 

kost geld en zo ook de veearts. Ook de wrede 

praktijken van de katte meppers is hierbij betreu

rendswaardig. 

We moeten dit dierenleed niet van ons afschui

ven en ook niet emotioneel gaan benaderen', maar 

een oplossing zoeken, . 

Georganiseerd kom je tot de beste resultaten' 

samen een oplossing zoeken om van dit honde~ 

leven van 't zwerfkattenbestaan af te komen. 

Misschien ligt hier een taak voor 't dorpsbelang, 

de vogelwa~ht, de . jagersvereniging of voor een 

nog op te nchten dlerenbescherming hier ter plaat

se. 

Zij die hun aangesproken voelen tot dit schrijven 

wens ik veel succes toe. ' 


Een dierenvriend. 



GreenReace Nederland, Damrak 98, Amsterdam. 
telefoon 020 - 236545. 

Zeehondbeeldje helpt greenpeace de 
"RAINBOW WAR RlOR" in de vaart te houden. 

Om het bekende schip, de "Rainbow Warrior", van 
de milieuorganisatie Greenpeace, welke ondermeer 
aktie voert tegen de jacht op de zeehonden en wal
vissen en het dumpen van kernafval in de zeeën, in 
stand te kunnen houden maakten de Bleiswijkse 
Ateliers voor Ambachtelijke Kunst Wotra, in samen
werking met Greenpeace Nederland een beeldje 
waarvan een groot deel van de opbrengst bestemd 
is voor dit schip. 
Dit bronskleurige beeldje, voorstellende een zeehond 
met jong, die bij zijn moeder angstig bescherming 
zoekt tegen het dreigend gevaar, is ontworpen door 
Marianne Kievits. Dit beeldje kunt U bezichtigen bij 
de Ateliers voor Ambachtelijke Kunst Wotra, 
Alfred Nobelstraat 5 - 7, Bleiswijk en tevens bij de 
27 verkooppunten van Greenpeace in ons land. 
Het eerste exemplaar van het beeldje is 21 maart 
j.1. aangeboden aan de Noorse Ambassadeur in ons 
land. 
Door de aanhoudende aktiviteiten van Greenpeace 
zijn inmiddels aanzienlijke resultaten bereikt. 
Zo besloot de Schotse regering vorig jaar de toestem
ming in te trekken die Noorse jagers gekregen had
den om 6.000 grijze zeehonden af te slachten. 
Greenpeace had duidelijk gemaakt dat het argument, 
dat de zeehonden de visstand zouden schaden, niet 
bewezen was en dat een wetenschappelijk onder
zoek nog gaande was. Er werd een uitstel van voor
lopig één jaar bereikt. Voor deze aktie werd ook de 
"Rainbow Warrior" ingezet. In maart 1980 zijn er 
6 mensen van Greenpeace in geslaagd om, ondanks 
alle wettelijke verbodsbepalingen van de Canadese 
regering, op de ijsvelden van New Foundland de 
huiden van 344 jonge zeehondjes te beschilderen 
met groene verf, waardoor deze voor de jacht waar
dêloos zijn geworden. 
Er blijft echter nog veel te doen om de huidige men
taliteit om te buigen. Dit blijkt o.m. uit een uitlating 
van de persagent van de Canadese ambassade in 
London, aangehaald in de kwartaal krant "Green
peace": ,We zullen de zeehondenjacht handhaven, 
zelfs al z~uden wij er geld op verliezen. Die jacht is 
een zaak van nationale trots ....... !". 

Het beeldje kost Hfl. 39,75 en kan worden besteld 
bij Wimpy de Vries, Utein 28, Oudega (Small.) 

Dit prachtige ontwerp, waarvan een groot deel van 
de opbrengst bestemd is voor het in de vaart houden 
van het schip de "Rainbow Warrior", van de milieu
o'rganisatie Greenpeace, verdient beslist een mooi 
plaatsje in Uw huiskamer. 

VAAR OP ZEKER! 

POSTEMA INSTALLATIES 

Landelijk erkend INSTALLATEUR. 
Voor al Uw werkzaamheden op het 

gebied van: 

-Dakb ede kking 
-Zinkwerk 

-Elek tra 
-Waterleiding 
-Verwarming 

Dag en nacht bereikbaar 

Tel. 05127 - 1526, Oudega. 

IDEEEN OMTRENT OUDEGA 

We hebben hier in Oudega een prachtige oude kerk met 

toren. Jaren terug werd elke dag op een vast tijdstip de klok 

geluid. Kunnen we dit niet weer in ere hersteDen? Bijvoor

beeld 's middags om 1 uur. Voor een kleine Oudegaaster 

vergoeding is er misschien nog wel een klokkeluider te 

vinden, die dit op zich wil nemen. 


Wat denkt u, zou een paar zitbanken met een 

mededelingenbord niet leuk staan in het perkje bij A. WeUing 

kruising Achterwei/Buorren? En wat denkt u van een tele

fooncel daar? 


Een Grietmanskrant met alle nieuws over sport, school, 

kerk, muziek, zang, verenigingsnieuws, plaatselijk belang, enz 

enz., waar dan ook elke Oudegaaster in kan schrijven en op 

geabonneerd is? 

Zou best leuk zijn. 


Oudega bezit een mooie hervormde kerk, zowel van binnen 

als van buiten, maar de begraafplaats er om heen laat nog 

al wat te wensen over. Misschien een tip voor de kerkvoog

den of de begrafenisvereniging om hier wat meer aandacht 

aan te besteden. Dit zouden veel mensen op prijs steDen. 




De wijkdienst bij de Gemeentepolitie Smallingerland. 

Zoals u weet, heeft de gemeentepolitie van Smallingerland 
per 1 - 10 - 1978 een wijkdienst in het leven geroepen. 
Het is voor u waarschijnlijk wel interessant om eens te 
weten hoe deze wijkdienst nu funktioneert en wie uw wijk
agent is. 

Wel neen, die ligt er al jaren Welnu, voor de wijkdienst is de gemeente Smallingerland 

H.H. Veehouders van Oudega en omstreken. 

Laat ook dit seizoen al Uw voorkomende werkzaamheden verrichten door: 

TOERING '8 LOONBEDRIJF en KRAANVERHUUR 

Maar bel vroegtijdig, dit kan teleurstelling voorkomen. 
Ook voor graslandverbetering kunt U bij ons terecht. 

O.a. voor: diepploegen, woelen, egaliseren, rotereggen, lelyen hakfrezen en inzaaien . 
Ook kunnen we alle onkruiden laten bespuiten en Uw grasland laten doorzaaien. 

Vraag eens vrijblijvend inlichtingen. 

Beleefd aanbevolen 


Fa. Toering 

Tel. 05127 -1582 

of 05117 - 9387 


en jaren, maar is pas diep ge
reinigd met de CITINETTE 
'sproei/extraktie' machine. 
Het gebruikte tapijtreini
gingsmiddel was CITIN 625. 
Die twee samen gaven dit niet 
te evenaren resu Itaat. Scho
ner kon niet. .. , veiliger kon 
niet. (dat is wel even iets slim
mer dan je dure tapijt zomaar 
een beetje shamponeren). 

Zowel de CITIN fabrikant 
als wij staan garant voor 
deze vorm van reiniging! 
Interesse? 
Bel ons even __mW'~~ 
voor 
nadere 
informatie. 

KOOISTRA'S 

textiel-woninginrichting 

Oudega (Small. ) 

Tekfoon: 05127- 1258 

Tegen inlevering van deze advertentie 

Hfl. 5,00 reduktie 

verdeeld in 7 wijken, namelijk 4 in Drachten en 3 in de bui

tendorpen. 

Deze buitendorpen zijn als volgt verdeeld: 

Wijk 5: Opeinde, Nijega, Oudega, De Tike, Rottevalle, 

en Houtigehage. 
Wijk 6: Boornbergum, De Wilgen, De Veenhoop en het 

gebied ten zuiden van Drachten. 
Wijk 7: Drachtster Compagnie en het woonwagencentrum. 

Zoals u ziet valt Oudega onder wijk 5 en als wijkagent 
in deze wijk is werkzaam de heer R. HOEKSTRA. 

De Heer Hoekstra is sinds 1 oktober 1968 werkzaam bij 
de gemeentepolitie Smallingerland en sinds 1 oktober 1978 
werkzaam als wijkagent. 
De gehele wijkdienst wordt op het bureau van politie te 
Drachten gecoördineerd door het bureau O(rganisatie) 
P(lanning) C(communicatie), kortweg O.P.C. Op dit bureau 
zijn werkzaam de adjudant G. Limburg en de brigadier 
J. Wolters. 

Alle verzoeken om hulp van de wijkagent gaan via dit bu

reau of via de wijkagent zelf. Wanneer u dus de wijkagent 

zou willen spreken en hij mocht niet aanwezig zijn, dan 

kunt u ook terecht bij genoemd bureau, die op haar beurt 

dan weer zorgt, dat de wijkagent wordt ingelicht. 

Nu is het wel zo, dat de wijkdienst op bescheiden schaal 

is opgezet. Dit houdt in, dat de wijkagent niet al zijn dienst

tijd aan de wijk kan besteden. Omdat de wijkagent ook 
onregelmatige diensten draait, zal hij ook vaak in Drachteq 
werkzaam moeten zijn. 



Daarom zullen bepaalde assistentieverzoeken in eerste 

instantie toch ook vaak door andere collega's moeten wor

den afgehandeld. De wijkagent kan dan, indien nodig, later 

de zaak verder afhandelen. 

Wat is nu eigenlijk de taak van een wijkagent? 

In het kort gezegd dit: 


Het leveren van een bijdrage 
tot het maatschappelijk welzijn 

in de wijk, welke bijdrage is 
gericht op de veiligheid en de 
vrijheid van de wijkbewoners. 

Dit is te bereiken door: 
a. uitoefening van politietoezicht 

b. het voorzien in behoefte aan hulp 
c. informatievoorziening NAAR en VAN de wijk 

Het is de bedoeling, dat de wijkagent gemakkelijker aan
spreekbaar is, dus een verbetering van het contact met 
het publiek. 
Denk maar eens aan de dorpsagent van vroeger; daar kon 
je ook rustig naar toe stappen om over bepaalde dingen 
te praten. Welnu, dat kan bij de wijkagent ook, óf onder
weg, óf bij u thuis, óf op het bureau. 
De wijkagent kan vlugger reageren op behoefte aan politiële 
aktiviteiten en hij beschikt over de voor die aktiviteiten 
gewenste informatie. 
De wijkagent besteedt aandacht aan "kleine" inbreuken 
op de gang van zaken en levert hierdoor een bijdrage aan 
het welzijn van de wijk. 
Bijv. wanneer de wijkagent bij een burenruzie komt, moct 
het niet zo zijn, dat de ene buurman tegen de anderc zegt: 
"Waarom heb je mij de politie op het dak gestuurd?". 
Doordat de wijkagent een vertrouwensfunctie hceft, kan 
hij onpartijdig de zaak bekijken en door een gesprek één 
en ander dikwijls tot een goed einde brengen. Ook kan hij 
de "nazorg" bij een dergelijk konflikt beter verlenen, omdat 
hij bekend is met de achtergronden en hij kan het verloop 
op de langere duur in de gaten houden. De wijkagent weet, 
bij welke instantie of persoon je moet zijn om verder gehol
pen te kunnen worden. 
Bijv. wanneer er bij de bevolking bepaalde wensen zijn, 
zoals toezicht op bepaalde plaatsen, vragen op verkeers
gebied, voorlichting over bepaalde zaken, is het gemak
kelijker om de wijkagent "aan te schieten", dan dat alle 
informaties schriftelijk moeten worden verkregen. 

Hopelijk hebt u zo wat meer inzicht gekregen over de taak 
van de wijkagent en zult u hem, indien nodig, weten te 
bereiken. Telefoon 05120 - 14444. Dus NIET 13333 en 
liever ook niet via 0011 (dit om technische redenen). 

VOORAL UW 
SCHILDER-, 

SAUS
EN BEHANGWERK 

Tevens u w adres voor glas 
en thermopane (dubbele beglazing) 

met 30 % subsidie. 

schildersbedrijf 

Voor uw: 

GEZELLIGHEID - VERTIER 
EN GOEDE VRIENDEN 
NAAR 

"De Welling Bar" op 'e Wal 

* PRIMA KLEINE KEUKEN 

Weekends tot 2 uur geopend. 




Rijwielen o.a. GAZELLE en UNION. 

De vanouds bekende SM I D 
van OUDEGA met een 

nog echt open vuu r. 
Tel. 05127 " 1536 

>~ A.I. WELLING 
BUORRENIB 

OUDEGA 

Fries yn 't Frysk. 

Yn Fryslan wenje in pear minsken 
Mei in hiele protte winsken 
Hja stjoere in skriuwen oan D.S. 
En freegje om in Frysk adres 
Plak- en strjitnamme moatte yn'e memmetaal 
En ek by de R.G.D. (nt. ynstelling) meitsje se in 
soad kabaal 
Want se wolle dêr namme plak en strjitte 
Ek yn't Frysk opnimme litte , 
Bûten Fryslan wenje in protte minsken . 
Dy begripe neat fan dy Fryske winsken 
Hja lêze oer't skriuwen oan D .S. . 
En laitsje om us Frysk adres 
En ek byQe R;G.D. meitsje seinsoadkabaal 

Om 't skriuwen fan plak- en strjitnamme yn us 
mem metaal 
Want, hoe yn 't Frysk te skriuwen namme, plak en 
strjitte? 
Dat sil dochs elts net samar witte? 
Yn Fryslan wenje lokkich ek noch minsken 
Mei net dy selde winsken 
Hja halde graach de FrysKe taal yn eare 
Mar kinne doch beslist net ferneare 
Dat inkele Friezen se "belachelijk" meitsje 
En der uteindelijk alle Friezen mei reitsje 
Minsken meitsje it net te dreech! 
Mar hald us namme heech! 
De namme dy't wy al ieuwen besitte 
En dy't we us samar net ûntnimme litte 
Wy binne nuchtere Friezen en wolle dat bliuwe 
Ut us dêrom no de saak net oerdriuwe 

UW ADRES VOOR HET BETERE WERK 

IT WEST 22, OUDEGA (SMALL.) 

TELEFOON 05127 -1204 

BOUWBEDRIJF D.". DE JONG 



OPENBARE BIBLIOTHEEK 


De openbare bibliotheek te Oudega is met Rotte

valle een filiaal van Drachten. Wist u, dat de bi

bliotheek in Drachten 60 jaar bestaat? 

De openingstijden zijn: 

op woensdag: 's middags van 1.30 tot 5 uur 


's avonds van 7 tot 9 uur 
op vrijdag: 's middags van 1.30 tot 5 uur 

's avonds van 7 tot 9 uur 
Er is een volwassen- en een jeugdafdeling. De vol
wassenafdeling heeft 270 leden en bezit 4000 
boeken. De jeugdafdeling heeft 289 leden en 
bezit 2730 boeken. Over 1979 werden in totaal 
10.529 boeken uitgeleend. Verder zijn er voor 
beiden enige tijdschriften, zoals Donaid Duck, Bobo, 
Blijdorpgeluiden en Taptoe voor de jeugd en 
Margriet, Kinderen, Friesland Post en enige knutsel
en handwerkbladen voor de volwassenen. 
De boeken zijn onderverdeeld in romans (ned. 
en fries) en studieboeken. Verder zijn er in de 
jeugdafdeling nog stripboeken en voor de aller
kleinsten prentenboeken. 
Wilt u iets weten over b.v. pottenbakken, antiek, 
de opvoeding van uw hond, christendom, in de 
afdeling studieboeken kunt u hierover iets vinden 
en wat niet in Oudega aanwezig is, kan worden 
aangevraagd in Drachten. Dit kost Hf!. 0,50. 
Vooral voor het maken van uittreksels wordt door 
de jongeren veel gebruik van de studieboeken ge
maakt. 
Een abonnement kost voor volwassenen Hf!. 6,00 
per jaar. Wilt u van beide afdelingen lid worden, 
dan is slechts éénmaal contributie verschuldigd. 
Jeugd tot 18 jaar is gratis. Het abonnement is 
persoonlijk. Wil uw kind graag lid worden, dan 
behoeven de ouders geen lid te zijn. 
NIEUWE LEDEI\! ZIJl\! HARTELIJK WELKOM. 

lt is goun minsken like folle 

ot de kou skiet of de bolle 

Mar foar in goed stik fleis, sa ha 'k ûndekl 

komt it de measten t;ge krekt 

Dêrom en dit is tocht ik kleare tael 

stiet kwaliteit by ûs sintrael 

En smakket it jo t;ge lekker, 

tinke jo, hjirfan wol'k mear 

Dan steane wy mei de bekende kwaliteit 

foar fulling fan jo friezer klear 

Dus foar ljirre, snijworst of 

in stikje rikke spek op brea 

Hoask oanrikkemedearre 

OEDS PIETERSMA 

SLACHTER ALDEGEA 

nllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"111111111111111111111111111111111111"11111111111111111111111111111111111111 

Het adres voor 

1 ste klas 

-aardappelen 

-groenten 


-fruit 


Folkert de Haan 

Tel. 05127 -1414 




OP DE BRADERIE 


Weedeater graskantmaaiers 


Grasmachines 


M 0 torm aaie rs 


Scharhekken 


Land- en tuinbouwgereedschappen 


en benodigdheden 


Boormachines 


Gereedschappen 


V/:U; AANBIEDINGEN! 


KOMT U KIJKEN! 


Kl. Wiersma 

Fabrykswei 25 
Aldegea , 

Tel.: 05127 - 1401 

HET NIEUWE GYMNASTIEKLOKAAL 


Zoals iedereen weet, hopen wij binnenkort te 
beschikken over een nieuw gymnastieklokaal. 
Wij zouden nu graag zien, dat er dan ook weer 
de mogelijkheid zou zijn voor kinderen om na 
schooltijd aan gymnastiek te doen. De school
arts zegt, dat de houding van veel kinderen te 
wensen overlaat. 
Zou het niet mogelijk zijn, dat één van de be
staande sportveren;gingen probeert om deze gym
nastiek van kinderen te organiseren. Dan hoeft 
daarvoor niet weer een aparte gymnastiekveren;ging 
te worden opgericht. Onze gedachten gaan vooral 
uit naar gymnastiek voor kinderen van 6 tot en 
met 12 jaar. Dit zou dan plaats kunnen vinden 
na schooltijd of in de vroege avonduren. 

O.Z. 

MIENSKER NIEUWS 

It Miensker is in verband met vakantie gesloten van 
30 juni tot 4 augustus, behalve vrijdagsavonds van 
7 tot 12 uur en zaterdags van 3 tot 11 uur 
geopend. 
De leeszaal is woensdag's middag's van 1.30 uur tot 
5 uur open en vrijdags van 1.30 tot 5 en 7 tot 9 
uur open. 
22 augustus houdt Quick haar feestavond in de grote 
zaal en 30 augustus rommelmarkt voor de muziek. 
Voor september zijn er al weer verschillende vrij
dagen bezet. Alle hulde aan onze Plattelandsvrouw
en die hebben hun agenda al weer ingeleverd voor 
het komende winterseizoen. 
Is het misschien ook mogelijk om een bepaalde 
planning te krijgen van alle aktiviteiten zodat niet 
alles op elkaar in een paar weken komt. 
Misschien iets voor alle besturen om met elkaar om 
de tafel te gaan zitten om alles wat beter te verdelen. 

De beheerder. 

Vergadercentrum 1I Miensker 
Telefoon 05127-1398 - 1300 

* Iedere avond geopend van 19.00 - 23.00 uur 

* Zaterdags vanaf 3 uur 

* Dinsdags gesloten (van 1 mei tot 1 september) 

UW ADRES VOOR: 
VERGADERINGEN - BRUILOFTEN en FAM.DAGEN 

Tevens het adres voor het afhalen van uw 

hartige hap en vers ijs 



Mededelingen van de Geref. Kerk te Oudega (Sm.) 

D.e kerkeraad van de Geref. Kerk nodigt U hartelijk 
Uit om de kerkdiensten bij te wonen. Daar de kerk 
momenteel verbouwd wordt worden de diensten 
gehouden in vergadercentru~ it Miensker" Fa
brykswei 13a. " , 
De diensten zijn voor de maanden juli en aug. als 
volgt: 

Zondag 6 jul.i 9.30 uur 	 Dienst 
13.45 uur 

" Zondag 13 juli 9.30 uur 	 ds. H. j. Nolles 
Oudega 

13.45 uur ds. C. W. Neef 
Donkerbroek 

Zondag 20 juli 9.30 uur ds. P. Beintema 
Rottevalle 

13.45 uur ds. H. j. Nolles 
Oudega 

Zondag 27 juli 11.00 uur ds. P. Beintema 
Rottevalle 

14.00 uur dhr. C. Groeneveld 
Paterswolde 

Zondag 	 3 aug. 9.30 uur ds. P. Beintema 
Rottevalle 

14.00 uur dhr. Meyer 
Drachten 

Zondag 10 aug. 9.30 uur dhr. C. Groeneveld 
Paterswolde 

13.45 uur ds. C. Brouwer 
Drachten 

Zondag 17 aug. 9.30 uur ds. H. j. Nolles 
Oudega 

13.45 uur ds. C. W. Neef 
Donkerbroek 

Zondag 24 aug 9.30 uur ds. C. W. Neef 
Donkerbroek 

13.45 uur ds. H. j. Nolles 
Oudega 

Zondag 31 aug. 9.30 uur ds. H. j. Nolles 
Voorb. H. Avond
maal. 

13.45 uur ds. G. Gerkema 
Gorredijk 

Korte mededelingen en berichten 


Groot Grietman Concert 

op vrijdagavond 


27 juni 1980 

aanvang half acht 


op het terrein van Henk Herder 

plm 160 deelnemers 


GRIETMAN BRADERIE 

in de Buorren 


op donderdag 10 juli 

aanvang 's middags 4 uur 


Grietman Fietstoertocht 

15 en 25 km. 


op zaterdagmiddag 

16 augustus 1980 


start vanaf 12.30 uur 


Voorlopige VAKANTIEREGELING van de Chr. 
Lagere School te Oudega voor 1980/1981 

Herfstvakantie 20 oktober t/m 24 oktober 

Kerstvakantie 24 december t/m 2 januari 

Voorjaarsvakantie 23 februari t/m 25 februari 

Paasvakantie 17 april t/m 24 april 

Vrije dag 30 april 

Pinkstervakantie 28 mei t/m 8 juni 

Zomervakantie 20 juli t/m 28 augustus 


D~ zomervakantie begint volgend jaar erg laat. 
Dlt komt 1o~rdat Nederland in 3 gedeelten is 
verdeeld, .. D!.t lS geda:!n. om de vakanties te sprei
den. WlJ zlJn daarbl] mgedeeld bij de groep die 
het laatst begint. Dit is ook zo voor het c~rsus
jaar 1981/1982. 

NU NOG MEER SERVICE IN ONZE VERGROTE 
WINKELWAGEN 

Jach tweide 7 Oudega telefoon 1652 

)( R. v.cl. VELDE )( 



KINDERSPUL 1980 

fan 11 aug. oant 'e mei 15 aug. 


It program sjocht der sa ut: 

lVIoandei 11 aug.: Hutten bouwe 
Tiisdei 12 aug.: Spuitjesdei 
Woansdei 13 aug.: Diereutstalling en fiskjen 
Tongersdei 14 aug.: Poppekast en Stuif es in 
Freed 15 aug.: Muzykynstruminten meitsje, 

Strou bakke 
Lawaai - optocht 
Kampfjûr 

Der is noch tige ferlet fan minsken, dy't meihelpe 

wolle it spul te regeljen, sadat de bern fan Aldegea 

wer in moaie wike hawwe sille. Jimme kinne 

jimme opjaan by Aaltsje Ensing, Buorren 45, 

tel. 1666. 

Opgave: Stand van Quick op de braderie. 


OUDEGA (SM) 

WIST U 
dat U in Oudega 

heel veel dingen kunt kopen, 
die in andere dorpen niet meer te krijgen zijn. 

• 
• 

Wij leveren U 
o.a. 

Spijkerbroeken (Wrangler en Thom More) 
Werkkleding (K.L.M.) 
Onderkleding (Koala) 

Panty's (Duet) 

Vloerbedekking (Desso, Bergoss en Parade) 

Overgordijnen 

Vitrage 

Slaapzakken 

Tuinstoelen 

Dekbedden 

enz. 

Voor een uitgelezen 

sortering zelfgemaakte kaas. 

Groot assortiment. 

Fam. J. CRAENS 

Telefoon 2153 ft West 16 

Praktijk Dr. C. vap Staveren 

Ten gerieve van U als patient, en ten behoeve van een goede 
gang van zaken betreffende de praktijkorganisatie, lijkt 
het van belang U op de hoogte te stellen van onderstaande 
aanwijzingen: 
I AANVRAGEN VISITES 

tussen 8 en 10 uur 
II AFSPRAKEN MAKEN VOOR SPREEKUUR

BEZOEK 
tussen 8 en 9 uur 

III TELEFONISCH SPREEKUUR 
van 10.30 - 11.00 uur 

IV HERHALINGSMEDICIJNEN 
- lege emballage om 10 uur brengen 
- telefonische bestellingen : vóór 10 uur 

AD I: Wanneer er naar Uw mening sprake is van een 
dringend- of spoedgeval, dan kunt U uiteraard ieder moment 
een visite aanvragen. 
AD 11: Hetzelfde geldt voor dingen, waarmee U acuut 
naar Uw huisarts toe moet; U wordt er dan uiteraard tus
sen door geholpen. Wanneer U meent méér tijd nodig te 
hebben dan de 10 minuten, die wij per patient reserveren, 
dan dient U dit kenbaar te maken bij de assistente. Zij 
reserveert dan 20 of 30 minuten voor U (b.v. als het gaat 
om een gesprek). Wanneer U bijv. met een kind op het 
spreekuur komt, en U hebt zelf ook nog wat, laat het dan 
ook even weten. Ook dan reserveren we wat extra tijd. 




