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Jachtwerf Eernewoude Fa. Westerdijk en Zn. Gem. Jachthaven 
Princehof 3 Feansterdyk 2 
Tel. 05117~3()() b.g.g. 9251 Tel 9360 
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Voor al uw levensmiddelen 
Aardappelen - groenten - fruit 

bloemen en planten naar: 

Gerril en Goke Adema ~~~ 

Duorren 17 - OUDEGA - telefoon 05127-1371 

VERRUKKELIJK VERS EN PLEZIERIG GOEDKOOP 



VOORAL UW 
SCHILDER-, 

SAUS
EN BEHANGWERK 

Tevens uw adres voor glas 
en thermopane (dubbele beglazing) 

met subsidie. 

schildersbedrijf 

IVIEAR WITE FAN EIGEN KRITE 

Wettergeast. 

Lykas op in bulte oare plakken yn Fryslan wie de sê
ge fan de wettergeast ek te uzes bekend. Dat wie ien 
fan de kweageasten dy't yn earder tiden de minsken 
pleage hawwe. Foar de primitive (d.w.s.) yn it begjin
stadium fan ûntjouwing ferkearende) minske wie de 
natuerbesiele, hy seach der wêzens fan persoanlik 
karakter yn, kweageasten. Hja kamen neffens de pri
mitive minske yn alle fjouwer eleminten foar, as 
ierdmantsjes (dy't Iykwols net altyd sa "kwea" 
wiene), as wettergeasten, fjoer- en loftgeasten. Alde
gea hat dus, Iykas hjir boppe stiet, ek syn wettergeast 
han. No, wetter wie der eartiids fansels genoch om 
Aldegea hinne, mar wy witte spitigernoch net yn hok
ker wetter dy geast wenne. Dat gong mei dy wetter
geast altyd sa: der waard in stim ut it wetter wei 
heard, dy't rop: "De tijd is gekomen, maar de man is 
er nog niet!" En dan kaam der efkes letter in man 
oanfleanen, dy't it wetter yn rûn en ferdronk. 
Yn, of by, oare plakken yn Fryslan gong it suver 
krektlyk sa. It fait dêrby op, dat de stimme ut it wet
ter eins oeral hollansk praat. Ik tink wolris, soene us 
foaralden ferbining lein ha tusken kwea en Hollan? 
Allinne by Dokkum waard in frysk pratende stimme 
heard. 
Sa'n wettergeast waard yn Fryslan ek wol wetter
duvel, boezehappert en wylde wrigge neamd. Sûnder 
oan byleauwe te tinken seine alden wol tsjin'e bern, 
om dy by't wetter wei te hal den : "Net by de feart 
komme hear, oars krijt de boezehappert jim". 

W y I del a n tea r n e. 

Dat wie in Ijochtskynsel(tsje), dat fansels allinne 
by nacht goed te sjen wei. As it skynsel fan glimmich
jes (hollansk: vuurvliegjes) kaam, dan beweegde it 
hinne en wer. De minsken begriepen eartiids net hoe't 
soks koe en joegen der in kweade utlis oan. 

.: ~. 

Rijwielen o.a. GAZE LLE én UN ION . 

De vanouds bekende SM I D 
van OUDEGA met een 

nog echt open vuur. 
Tel. 05127 - 1536 

A.J. WELLINC 
BUORREN1R 

OUDEG ..t 



VAAR OP ZEKER! 

POSTEMA INSTALLATIES 

Landelijk erkend INSTALLATEUR. 
Voor al Uw werkzaamheden op het 

gebied van: 

-Dakbedekking 

-Zinkwerk 


-E Ie k tra 

-Waterleiding 

-Verwarming 


Dag en nacht bereikbaar 

Tel. 05127 - 1526, Oudega. 

It sweevjende Ijochtsje krige de namme fan wylde 
lantearne en it ferskinen dêrfan soe wol net folie 
goeds betsjutte. Sa tochten hja, as hja sa'n Ijochtsje 
oer'e wei sweevjen seagen, dat der dan meikoarten in 
deade yn it doarp wêze soe. Ek wol waard it beskoge 
as de siele fan in fe rstoarne, dy't gjin rêst fine koe 
en op plakken dêr't hja faken wylde lantearnen sea
gen soe in skat bedobbe wêze. 
Binnert, in Aldegeaster skipper, hat ek ris sa'n wylde 
lantearne sweevjen sjoen. Hy sylde doe by tsjuster en 
yn ûnlijich waar tusken Warten en Suwald earne. 
Doe't er it seach liet er fuortdaliks it seil sakje, lei 
it skip oan'e wal en sette it skynsel nei, want Binnert 
wie net fan in bytsje bang. Hy hie it hast te pakken, 
mar doe foei it hoakstrooks op'e grûn del. Binnert 
gong der boppe-op stean en sjoch, it Ijochtsje gong ut 
en op'e grûn lei in pange fol jild. Us skipper krige him 
op, mar op itselde stuit fleach it ding yn'e bran, in 
grutte loge skeat der ut omheech en al it goud en 
sulver yn 'e pong teraande yn dy gloede. As de wear
lich liet Binnert de ponge wer falie, mar it wie al 

te let: syn iene earm wie slim ferbrand. Sûnt dy tiid, 
soks kin men fan tinken wol ha, wae Binnert net folie 
mear witte fan knipkes en pongen dy't samar op'e 
wie af yn't lan leine. "As ik in pange lizzen sjoch", 
plechte er neitiid altiten te sizzen, "Iikefolle wêre, 
dan bliuw ik der wol Of!" 

Spo e kj end e fr 0 u I j u. 

Tusken Aldegea en Garyp binne der by de Susterfeart 
ris twa susters fermoarde. It sille wol twa nonnen ut 
it kleaster fan Sigerswald west ha. Harren sielen koene 
gjin rêst fine en sûnt de maard spaeken hja altyd om 
by it plak fan de maard. Hja mak ken it guon minsken 
dy't dêr lans moasten, goed lestich. In man waard mei 
stiennen bekûgele, mar de stiennesmiter wie ûnsjen
ber. In oarenien waard troch in ûnsjenbere krêft yn 
in sleat krongen, wylst er it gefoel hie oft der him 
kjessens tsjin 'e holle set waarden. 
Marten Kezes de Vries fan Aldegea hat ris, dat sil om 
1880, 1890 hinne west ha, wat belibbe, dat er al 
syn libbensdagen net wer ferjitte soe. 
Hy hat ris op in winterdei mei in goefreon nei De 
Himrik ta west te reedriden. It wie al hiel let, doe't 
hja wer op hûs oan soene. De kastlein wiisde har in 
binnenpaad om gau yn Olterterp te kommen. It 
wie al nei tolven, doe't hja de stap der yn setteno 
Op it lêst kamen hja op in sanpaad, dat utkaam op'e 
reed fan Heidhuzen, dy't troch de bosk rûn. En dêr 
seagen hja, krekt ap it hoekje, twa deftich klaaide 
froulju mei lange slepen, dy't foar har ut gongen. 
"It sille wol fan dy deftige frelles wêze", seine de 
jonge bazen tsjin el koar, mar hja fûnen it dochs wol 
ryklik let foar sokke dames om noch op 'en paad te 
wêzen. 
"Wy hawwe.goed oan'e efterste foet lutsen,"ferhelle 
Marten, "mar wy koene harren net berinne." 
Doe't hja goed taseagen, doe roerden dy froulju de 
grûn net iens en hja praten ek net mei el koar, gjin 
wurd. Op it lêst setten d~ froulju Of oer de fiver fan it 
slot fan Boelens. Dêr hiene de. Aldegeaster feinten 
neat te sykjen, dat hja bleauwen by de homeie stean. 
Wylst hja dêr sa stiene, kaam der in boskwachter aan. 
Hja fernijden him it nuvere gefal en doe sei de man, 
der wie wol faker oer klage. Mar hysels hie de froulju 
noch nea net moete. . 

Spo ek h û s. 

Op'e pleats fan Minse Weima, dy't eastlik fan'e her
foarme tsjerke stie, dat moat dus wol op'e San
buorren west ha, koene hja nea it stanizer yn it 
hurdstee halde. Hieltiten wer waard it der ut smiten. 
Op in kear begûnen hja op it plak, dêr't it hearde te 
stean te graven. En dêr fûnen hja doe in knoarre jild 
yn'e grûn. Der lei sa'n soad, dat de Weima's binne 
der ryk fan wurden. 

F 0 art s j i r mer ij. 

Neffens it folksleauwe wie foartsjirmerij in lûd 
(of lûden), dat de harker eat oankundige dat yn'e 
takomst noch barre moast. Wat dat wie wist er noch 
net op it stuit dat er it lûd hearde, dat soe him letter 
earst dudlik wurde. 
Sa hat Alle Tjeerdsma ris it ratteljen fan mol kbussen 
heard wylst der hielendal gjin bussen wiene. Mar 
doe't it bûterfabryk boud wie en moarns en jûns de 
bussen rattelen op'e molkûntfangst, doe wist Alle, 
dat er dat lûd tefoaren al heard hie, ear;t it fabryk 
der stie. 
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Reidio!!a b.v. · Oudega 
TELEFOON~127 -1323 -1988 -1993 

• GRONDWERKEN 
-AANLEG LANDB OUWWEG EN 
• WEGVERHARDING 
• BESTRATING 
• KIPPERTRANSPORT 
• BULDOZERWERK 

Levering zand 

L i neb e a mme n. 

linebeammen hawwe heech oanskreaun stien by us 
foarälden. Foar de gevel fan guoli älde hûzen sjogge 
wy se noch wol stean, fakentiden deun foar de fin
sters en meastal kantich beknipt. Tsjintwurdich wur
de linebeammen sa deun foar de ruten net mear as 
skaadbeammen oanplante. Mar yn't ferline hiene se 
boppe har wearde as skaadbeam noch in oare, heger 
betsjutting. Want alearen wie de linebeam wijd oan 
Fria, de goadinne fan 'e leafde. De wjerljochtsjende en 
tongerjende Thuner (Thor) liet dêrorfl- de linebeam 
gewurde en sa waard it hûs bewaáe foar wjerljocht
ynslach. _. 
Mar de linebeam wie ek gerjochtsbeam en wie as 
sadanich gauris op in doarpspleîntsje te finen. Fan
wegen dy wijing oan Fria liet de rjochter ûnder syn 
wiidutsprate tûken it folk ta him komme en dêr be
sljochte er de kwestjes dy't der ûnder de Iju wiene. 
Sa wie by aids de linebeam it symboal fan frede en 
rjocht. It docht us dan ek gjin nij, dat us foaralden 
sa wiis mei dizze beam wiene. 

H û s I a k. 

Mannichien sil it fan thus noch wol witte: op tek en 
pannen fan hûs, hok of hutte stiene de hûslakpölen. 
Eins heart dy plant hjir net thus, it is in berchbewen
ner, mar ien, dy't hjir al foar de midsieuwen hinne 
bracht is en it oan distiid ta noch altyd uthaldt. It 
wie, en is faaks noch (of al wer) in genêskrûd, dat 
holp foar beskate krupsjes. It makke it yngewant 
skjin en wie ek och sa goed foar bern, dy't lêst fan 
oerhalen hiene. It sop dt'e tsjokke, fleizige blêden 
holp foar seare eagen en ekseem. Mar dan moast 
it blêd wol yn'e moarntiid tept wurde. Blêden, dy't 
yn'e jûntiid tept waarden hol pen net, sa wie it sechje. 
Mar syn grutte betsjutting wie: it plantsje bewarre 
it hûs, dêr't it op stie, foar de grime fan Thuner, foar 
wjerljochtynslach -dus. Dit leauwe is hiel, hiel lang 
bestean bleaun . Faaks sil immen no it plantsje as hûs
middel tsjin kwaaltsjes brûke, net ien si! it ferhaal 
fan'e wjerljocht mear leauwe, tink. 

l. de Jong 

Skriftlike boarnen: 
S.J. van der Molen Frysk sêgeboek 

" Der waerd wol sein 
H. Heidinga De alde boereblom- en krûdetun 
Encyclopedie van Friesland 

VAN DE REDACTIE 

DE COPY VOOR HET VOLGENDE NUMM ER 
KUNT U VOOR 18 FEBRUARI INLEVEREN 
BIJ BUORREN 11. 



It is guon minsken like folle 

ot de kou skiet of de bolle 

Mar foar in goed stik [leis, sa ha'k ûndekt 

komt it de measten tige krekt 

Dêrom en dit is tocht ik kleare tael 

stiet kwaliteit by us sintrael 

En smakket it jo tige lekker, 

tinke jo, hjirfan wol'k mear 

Dan steane wy mei de bikinde kwaliteit 

foar fulling fan jo friezer klear 

Dus foar ljirre, snijwoarst of 

in stikje rikke spek op brea 

Hoask oanrikkemedearre 

OEDS PIETERSMA 

SLACHTER ALDEGEA 

OPRUIMING 

Aanvang donderdag 15 januari 

Effen flanel hoeslakens 1 pers. f 9,95 
2 pers.f 12,95 

Gebloemde flanel lakens 1 pers. f 16,95 
2 pers. f 18,95 

Bedsets en donsdekbed-overtrekken 
vanaf f 29,90 

enz. enz. enz. 

Zie onze speciale opruimingsfolder 

KOOPJE 

1 ledikant met bodem, kleur groen, 
maat 80/190 vanf 265,00 nuf 195,00 

1 ledikant hoog model (bejaardenledikant) 
maat 90/200 van f 380,00 nu f 295,00 

In tegenstelling tot geruchten, delen wij 
u mede dat wij blijven doorgaan met de 
levering van alle soorten woningtextiel 

(vloerbedekking enz.) 

. BUORREN 22 TEL. 258, / b.g.g. 218 

OUDEGA (SM.) . 
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Het adres voor 

1ste klas 

-aardapp elen 

-groenten 


-fruit 


Folkert de Haan 

Tel. 05127 - 1414 




Eén dezer dage n werden wij ve rra st met t we e I>cdankjes voor de adve r
tenties in ons kmntje. li et eerste betrof lIogwhuis 8.11 te Witm"rSILm.• 

welke zondermeer wordt geaccepteerd. liet I.weede geval/Ic trof 
bakkerij De I 'ries alltie r. /1 Is enige IlfLkk cr in het dorp hadden wij niet 
verwacht dat hij uoor ons krantje zou bedanken. Of is zijn dUllk 
misschien, ze komen toch we/:' ,Hoge/ijk wel en dan scheelt hem dat 
per jaar toch maar cven f 35,00, ofwel ruim 9 ct. per dag, en dat klapt 
er in. maar dan moeten de tegenwoordige kw ntcn wel evengoed komt,n: 
Dit moet llolgens on s /liel de opze t zijn van adverteren in een clubbwd: 
Een ander geluid willen u:ij dan over wten komen aan het adres VWl de 
Ra ilObank . die een geheel vernieuwde advertent ie heeft opgesteld. 
Gaarne uw aandacht hien ·oor!!! 
Ook de afgelJrok cll (1( lvert enticreclame van de loll o-toto is hcrsldr! . 
mede door eerder ,,('noemde IJedunkjes. 

Opbouwend democratisch commentaar aan de re
dactie van de "Skoallekoer" betreffende het schrij
ven in dat blad, onder de titel "het nadenkertje". 

Dit werd voor mij en een groot aantal andere midden
standers van Oudega Sm. inderdaad een doordenker! 
Ik wil hier toch enig commentaar op geven, uit het 
gezichtspunt van de middenstander. 
De redaktie werd verrast met tvvee bedankjes (aldus 
naden kertje) van adverteerders. 
Dat hun dit verraste is heel begrijpelijk, want dit be
tekent 1 à 2 pagina's minder nieuws, of uit de kas 
bijbetalen, maar het blijkt dat het ene bedankje geen 
probleem oplevert, maar juist die tweede van Bakkerij 
de Vries wel. 
Die éne wordt zondermeer geaccepteerd, dit blijft 
voor ons een vraagteken . 
Je krijgt als middenstander van Oudega het idee dat 
je verplicht bent om te adverteren, want anders krijg 
je een nadenker op je rug. 
Als je dan het mooie woord DEMOCRATIE tegen
woordig noemt, dan past dit woord hier niet in dit 
nadenkertje_ 
Dat Bakker de Vries de enige bakker in ons dorp is, 
is juist, maar is hij ook de enige bakker die adver
teert in de "Skoallekoer"? 
Ik had het beter op z'n plaats gevonden om Bakker de 
Vries te bedanken voor z'n bijdrage tot nu toe, dan 
was hij misschien bij nader inzien een volgend jaar 
weer gaan adverteren in dit blad. 
M.i. moet een middenstander zich niet verplicht 
voelen om in plaatselijke bladen te adverteren; zoals 
ook de middenstander de burger niet verplichten kan 
om in eigen dorp te kopen, dat is democratisch, dit 
geldt dan ook voor de "Skoallekoer"_ 
M.i. moest dit even worden recht gezet. 

Henk Herder 

Onlangs las ik in de "Skoallekoer" dat de redactie 

kritiek uitte op Bakker de Vries, omdat hij be

dankte als adverteerder in dit krantje. 

Voor dit krantje en de vereniging die er achter staat 

natuurlijk erg jammer, maar de redactie is hierin veel 

te ver gegaan naar mijn mening. 

Zij vergeet nl_ dat de middenstand terwille van dit 

krantje een bijdrage geeft om een Oudegaaster sport

vereniging financieel te steunen, in dit geval de korf

balvereniging en de openbare lagere school. Dit heeft 

natuurlijk niks meer met reclame te maken, dat moet 

de redactie zich wel goed realiseren . 

In plaats de middenstand van Oudega eens in de 

bloemetjes te zetten voor haar vele activiteiten o.a. 

Sint Nikolaasaktie, financiële steun aan diverse ver

enigingen, Grietman-activiteiten (dat hoort volgens 

mij ook bij de middenstand)_ 

Realiseren de verenigingen en de inwoners van Oude

ga zich wel, wat het is, een dorp ZONDER midden

stand. 

U hoeft alleen maar te denken aan de afgelopen 

strenge winter, gelukkig zijn er nog veel mensen die 

anders denken en doen. 

Je krijgt dan wel een duw in je ribben (zoals Bakker 

de Vries), stank voor dank. 

Ik vind dit dan ook een belachelijk schrijven van de 

redactie, als ik dan hoor dat de korfbalvereniging 

haar koeken voor de aktie niet uit het dorp betrekt, 

en vele aktiviteiten in haar clubgebouw organiseert, 

of is er geen café/bar/vergaderruimte meer in ons 

dorp? 

Mag de middenstand van Oudega de vru-eniging alleen 

maar financieel steunen? 

Ik kan me dan ook niet begrijpen dat men het ene 

bedankje zonder meer accepteert en van het andere 

maakt men een heel punt. 

Redactie waar bent U mee bezig? 

Ik ben dan wel geen middenstander, maar dit ging me 

echt te ver. 

Mivero van Oudega ik wens U verder veel sterkte 

toe, en bedankt. 


Een Oudegaaster_ 

AGRARISCH ALLERLEI 


H-H-WINKEL 




GEACHTE DORPSGENOTEN 

Willen alle oud-drumbandleden . nog eens in de kast 

kijken of daar misschien ook nog een broek, cape, 

stropdas of majorettejasje hangt dat aan de drumband 

toebehoort? 

Wij missen verschillende dingen en zouden die graag 

terug willen. 

Dan kan het weer gebruikt worden. 

U kunt dit afgeven op maandagavond van 7 - 9 uur 

in het Miensker. 

Of bij K. Tjeerdsma - v.d. Kuur 


Cr. Haersmawei 3 
Ook kan cr nog 1 lyrist(e) geplaatst worden. En 
nieuwe drummers zijn ook van harte welkom. 

Het bestuur van de 
drumband Looft den Heer 

Achte Redactie! 

Der stie yn 't Oktober-nr. in stikje oer Aldegea en 

de Aldegeasters, fan hearren en sizzen. Dat is my 

sa 't ik hearde net alhiel goed ferteld wurden. 

Der stiet n.1. yn, dat Gjalt ek altyd meifear op'e 

boat en dat hy holp by alle wurk dat dêr te dwaan 

wie. Sa liket it dat Gjalt feint wie, mar hy wie ek 

kaptein mei. 

Jan Durkz en Gjalt hiene de stoomboat tegearre. 

Sa is it my efternei ferteld fan Gjalt syn famylje. 

Dit kin miskien noch efkes rjocht set wurde? 

Tige tank. 


D. v.d. Mark 

DE HOFLEVERANCIER 

VAN UW GEZIN. 


Telefoon 1283 

LEVENSMIDDELENBEDRIJF 

JONGSMA 


Buorren 19 Oudega (Sm.) 

Voor al uw TIMMERWE RKEN 

Buorren 30 
Oudega (Sm.) 
Tel. 05127 - 1470 

bouwbedrijf 

D. BE RGSMA 



GEDIPL. PEDICURE 

Liesbeth Boersma 

A eh terwei 25 

9216 VH Oudega 

Tel. 05127 -1961 

VOOR GEHELE VOETVERZORGING 

HERFOARME TSJERKE DOCHT BOEKJE IEPEN 

Fan 't simmer hat it bestjoer fan 'e Aldegeaster her

foarme tsjerke in boekje utjûn oer dy tsjerke. It is 

ûnder'e titel "Geschiedenis Ned. herv. kerk te Oude

ga" de wráld ynstjoerd en is skreaun troch de archi

tekt R. Kijlstra. It boekje fan 22 siden sjocht der 

kreas ut, tige kreas seis, en der binne, de omslachfoto 

der by rekkene, wol 9 tekeningen en foto 's yn of

printe. 

De skriuwer fertelt yn dit boekje wat oer de skiednis 

fan doarp en tsjerke, nijsgjirrige dingen meastal . 


.	It is in boekje, dat alle Afdegeasters eins yn'e hûs 
ha moatte. Ek foar áld-Aldegeasters liket it my tige 
gaadlik. 
Mar, en it is tige spitich dat ik it sizze moat, nei 
de lof dy't ik hjirboppe utsprutsen haw, der sit ek 
in steurende flater yn it boekje. De skriuwer seit 
ntl. op side 10: "Bij een verbouw in begin 1700 
zijn waarschijnlijk de beide grote ramen in de noord
gevel aangebnicht. 
De kerk werd toen voorzien van de prachtige glas in 
loodramen, gemaakt door de gebroeders Ype en 
Jurjen Staak uit Sneek. " 
Dit is net wier, kin net wier wêze. Om te begjinnen, 
de glêzen binne fan 1717 en net fan 1700, lykas hjir
boppe suggerearre wurdt. Boppedat kinnen se net 
troch Ype en Jurjen Staak makke wêze. Ype Ulbes 
Staak waard op 19 maart 1717 te Snits doopt. (Yn 'e 
doopboeken Jan dy tiid fine wy de doopdatum, 
ornaris gjin bertedatum. De . sn. boargerlike stlÎn 
wie der doe net.) Wy meie dus oannimme, dat Ype 
sa om ende by mids maart 1717 berne is. Syn broer 
Jurjen Ulbes Staak wie jonger, dy is doopt op 8 
febrewaris 1720. It is dus folslein ûnmooglik, dat de 
bruorren Staak de Aldegeaster tsjerkeglêzen . makke 
hawwe soene. Wa 't se wol makke hat witte wy 
(noch) net. 
De skriuw.er fan it boekje sil wol te se~l gien w~~e, 
tink, op Lt opstel fan domeny A. CarsJens, destnds 
domeny te Aldegea, yn it boek Smellingera land. 
Carsjens woe ek ha, dat Ype en Jurjen Staak de 
makkers wêze soene fan de Aldegeaster ts;erke

glêzen. Om 't flaters graach jongje , woe ik hjirby ien 
en oar mar even rjochtsette. 
Noch ien opmerking. Op'e efterflap fan it boekje 
stiet as biedwurd: Hjir sill ' wy, as Friezen, swarre: 
Aldfaers erf, wy weitsje oer dy! Mar de skriuwer hat 
it boekje yn 't hollánsk skreaun en sjocht, tink, us 
eigen taal net as in part fan IÎldfaers erf. 

L.d.]. 

dJ= esa traveIcounter 

BUORREN 11 

OUDEGA SMALL. 


TEL. 05127 - 1755* 


vliegreizen chalets 
cruises touringcarreizen 
safari's treinreizen 
expedities wereldvliegreizen 
scheepspassages wintersport 
groepsreizen bejaarden reizen 

http:skriuw.er


, 

Overalls 
Spij kerbroeken 
Schoen klompen 
Laarzen 

•••••••••• 
Zeeppoeders: 

9 kg met theedoek 
10 kg Dixan 
10 kg Persil 
5 kg vaatafwas 
5 kg vloeibare zeep 

*. Zout voor de gladheid 

DIERVOEDERS voor GROOT en KLEIN vanaf 1 kg 

* Aardappelen en peu Ivruchten 
o.a. woudboontjes - spliterwten enz. 

Geneesmiddelen voor vogels, huisdieren en grootvee 

Wordt 

ook Uw 
hondenvoer??? 

vanaf 1 kg tot 25 kg 

Voer nu de vogels bij met: 
- strooivoer 
- rijgpinda's 
- vetballen 

Kattebrokjes 

* kanarizaad 

* parkietezaad 

* tropischzaad 

* onkruidzaad 

* papegaaivoer 

* sierduivenvoer 

* vliegduivenvoer 

* tortelduivenvoer 

* eikrachtvoer 

* schelpenzand 

* gemengde pluimveekorrels 

* konijnebrokjes 

KOOPMANS paardebrokjes 

gepunte haver 

geplette haver 

zemelen 

~~~~~~p.~~~~ 

Uw schapen nu 7 
bijvoeren met 

KOOPMANS 

schapebrokjes 

pulpbrokjes
Kleine attentie bij aankoop van f 15,00: kalender 

, - DIERVOE~'ÊRBEDRIJ-F-VOOR:------ hi· AGRAR~SCH ALLERLEI ~ WINKEL VOOR : \ 

Rundveevoeders/ Ru wvo.eders/Kunstmest/Granen Vogelvoeders/Bestrijdingsm./Mijnsteen/Biels/ Reinigingsm . ' 



In gearfetting fan it boekje "Vredesverwachtingen" 
fan Dr. Frank Barnaby. Hy jout lieding oan it SIDRI, 
it Stockholm's fredesynstitut. Priis f 17,50. De 
utjouwer is Meulenhoft, A msterdam. 

Ear't ik begjin wol ik my ferûntskuldigje foar it feit 
dat ik de gearfetting yn it Hollänsk skriuw. Ik hie it 
net oan tiid om it sa gau yn it Frysk te meitsjen. 

De wapenvoorraad op aarde bedraagt plm. 60.000 
atoomkoppen. De totale explosiekracht van al deze 
wapens is ongeveer gelijk aan 1,25 miljoen Hiroshima
bommen. Op elke grote stad van het noordelijk 
halfrond, in oost zowel als in west, staat gemiddeld 
een atoomkracht gericht, gelijkwaardig aan plm. 2000 
Hiroshimabommen (in het boekje is de uitwerking 
van één Hiroshimabom te lezen). Door de explosies 
zullen zelfs op het zuidelijk halfrond miljoenen men
sen sterven door radio-aktieve straling. De effecten 
op lange termijn daar gelaten: veranderingen van het 
klimaat, ernstige genetische schade bij alle levende 
wezens en aantasting van de ozonlaag, die het leven 
op aarde beschermt tegen teveel u Itra vi olette stralen 
van de zon. De moderne bommen zijn veel lichter, 
kleiner en preciezer dan de Hiroshimabommen en 
hebben een veel grotere vernietigingskracht. Een nu
cleaire oorlog zal rampzalig zijn. Er zijn niet mis te 
verstane tekens die erop wijzen dat men denkt, of 
ons wil laten denken, dat een beperkte nucleaire 
oorlog wel mogelijk moet zijn. Denk maar aan de 
voor de burger zeer herkenbare symptomen als het 
bouwen van atoomschuilkelders, het verspreiden van 
stencils van regeringswege met gedragsregels en de 
pleidooien voor de bescherming van industrieën 
voor "als het zover is". 
Wat de internationale politiek betreft, verwacht 
Barnaby dat niet Rusland de aanleiding zal zijn tot 
een beperkte atoomoorlog, maar het ernstiger worden 
van een conflict tussen kleine landen, bijv. in een 
gebied als rond de Perzische Golf. 
Omdat de nucleaire technologie voor vreedzame doel
einden, met name de kernenergie, zich steeds meer 
verspreidt, wordt ook de wapentechniek steeds 
toegankelijker. Deze twee gaan hand in hand; elk 
land met een aanzienlijk kernenergie-programma 
is in staat redelijk snel kernwapens te maken, 
evt. in het geheim. Bovendien is de controle op 
plutonium niet waterdicht te maken en is het gemak
kelijk te vervoeren. Een voorwerp ter grootte van een 
cigarettenpakje kan 1,3 kg plutonium bergen en een 
paar pakjes zijn voldoende voor een flinke bom. 
De verwachting is trouwens dat de kernenergie-centra
les in het jaar 2000 vervijfvoudigd zullen zijn en 
jaarlijks 150.000 kg plutonium kunnen produceren. 
Als twee kleine landen oorlog voeren worden ze door 
de supermachten van conventionele wapens voorzien. 
Door hun betrokkenheid bestaat ee,n reëel gevaar 
voor het gebruik van kernwapens om gezichtsverlies 
te voorkomen. 
Als kleine landen hun eigen atoomwapens zouden 
hebben, bestaat het gevaar voor een beperkte kern
oorlog, die dan ook nog eens zich wereldwijd kan 
uitbreiden. 
Maar niet alleen de ontwikkelingen in de internatio
nale politiek vergroten de kans op een atoomoorlog, 
de militaire technologie doet dit in nog sterkere mate. 
Gedurende vele jaren was de officiële nucleaire 
politiek gebaseerd op de veronderstelling dat men 
elkaar WEDERZIJDS kon vernietigen, de zgn. af
schrikkingstheorie. Deze theorie wordt steeds meer 
verlaten omdat de tendens bestaat steeds meer wa

in onze dienstverlening: 

"FOTO SERVICE " 

Voor de allermooiste foto's: 
* geplastificeerd papier 
* zijde raster geprint 

* zonder rand 
* geen porto - adm. kosten 

* snelle afwerking 

GRATIS EEN FILM 
en een aanzichtkaart repro . uit 1920 
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vergro ten/deelvergroten 
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pens te ontwikkelen en te verfi jnen die bedoeld zijn 
om mee te vechten i.p.v. mee af te schrikken. 
Deze "counterforce strategie" is dus een strategie 
waarbij wordt uitgegaan van het feitelijk voeren 
van een atoomoorlog. De dag nadert dat men denkt 
de kernwapenvoorraad van zijn tegenstander te kun
nen vernietigen door de eerste slag toe te brengen en 
zo slachtoffers aan eigen kant onder een "aanvaard
bare" grens te houden. Hierbij geldt de redenering: 
"Wanneer wij nu niet toeslaan zal de tegenstander 
het spoedig doen". 
Barnaby stelt dat een atoomoorlog bijna een tech
nische onvermijdelijkheid wordt. Op dit moment 
werken bijna een half miljoen wetenschappelijke 
onderzoekers (plm. 40% van alle onderzoekers op 
aarde) aan onderzoek en ontwikkeling in de mili
taire sector. Er worden uit het militaire budget 
evenveel burgers betaald als soldaten in uniform 
(twee-vijfde van de uitgaven voor onderzoek en ont
wikkeling, plm. 100 miljard gulden, wordt op mili
tair terrein uitgegeven). 



Ook van buitenaf wordt grote druk op politici uitge
oefend om de defensie-budgetten te vergroten. In 
feite staat de hele nucleaire bewapeningswedloop 
buiten het toezicht van de politieke leiders. Zowel in 
de S.U. als in de V.S. 
Deze ongecontroleerde bewapeningswedloop is zon
der twijfel de grootste bedreiging van de samenleving 
op aarde, ondanks het streven van vele briljante 
mensen om het in de hand te houden. De grote en 
waarschijnlijk enige hoop voor de toekomst is, dat het 
publiek tijdig de feiten leert kennen zodat de pu
blieke opinie de aarzelende politici dwingt de wed
loop tot staan te brengen en de bewapening te beper
ken. Barnaby is ervan overtuigd dat zij, ook al zouden 
ze het zelf graag willen, niet in staat zijn een nucleaire 
vernietiging te voorkomen, als ze aan zichzelf worden 
overgelaten. Als het publiek de waarheid zou weten 
over deze bewapening, zou het inderdaad een ingrij
pen eisen van de politici. Alhoewel dit protest in alle 
landen belangrijk is, geldt het in het bijzonder voor 
de kleinere landen. 

Fansels haw ik in kar makke ut it boekje fan Barnaby . 
De rest is ek de muoite fan it lêzen tige wurdich. 

R. Jansma-Udema 

DRUKKERIJ S.O.D. B.V. 

BUORREN 11 
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VOB 

CODE KRUIDENEXTRACTEN 

1001 - Goed voor het slijmvlies in de alveolen< 
".",: 

1002 - Tot versterking van de blaas > 
1003 - Als bloedzuiverend middel > 
1004 - Voor de verzorging van de ademhalings- \ 

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 - Slankheidsmiddel , 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 bloeddru k ;.;. l024 - Goed voor gezond bloed o 
t!'l 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) 


Autohandel - Spuitinrichting 
Schadereparatie • 
NU OOK DIESELOLIE VERKRIJGBAAR. 

AUKE DE VRIES GARAGE BED RIJF 
Gariperwei 2, Oudega SmalI. - telefoon 05127 - 1777 
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hoog geslaagden percentage heeft : 

Ureterp 

u bent niet langer dan 2 uren van huis! aarzel niet langer, maar wees wijs ....... . .... . 
elke week theorieles!! en haal bij deze jQ!!gens uw rijbewijs!!!!! !!!!!!!!!!! 
wij rijden in nieuwe Opeis Ascona. 

Wiebren Pijl - Ureterp 05125-2151 
gedipl. instructeurs~Geert vld Klijn . - Drachten 05120-15210 

Niek Zwart - Surhuisterveen 05124-3144 

1981 EN DE ECONOMISCHE VERWACHTINGEN 

Economische ontwikkeling 

Elk land maakt een ontwikkeling door, startend bij 
een landbouwfase (ontw. landen) via de industriële 
(secondaire) naar een dienstverlenende (tertiaire) 
en verzorgingsmaatschappij (quartaire zachte sector). 
Tijdens deze ontwikkeling verschuift de werkgelegen
heid steeds naar de volgende fase, terwijl de eerste 
sectoren (simpel gezegd) door automatisering en 
gastarbeiders worden opgevuld. Bij de overgang 
naar de resp. secondaire en tertiaire fase neemt de 
ontwikkeling, mondigheid en daarmee de eisen van 
de werknemers (vakbonden) toe. Denk aan alle moge
lijke wetten op de soc. uitkeringen, wet op de onder
nemingsraden, looneisen etc., etc. Aangezien de over
heid en de quartaire sector een veel kleinere werkge
legenheidsgroei vertonen, zal bij een voortgaande 
ontwikkeling de werkloosheid sterk toenemen. Dit 
betekent dat steeds meer gebruik moet worden ge
maakt van het door henzelf gecreëerde sociale para
dijs. 

HET EINDE VAN HET SOCIALE PARADIJS EN 
DE "STERKE SCHOUDERS" 

Een toenemend gebruik van de soc. uitkeringen te
zamen met het vermeende recht t.a.v. de hoogte 
hiervan doen de fundamenten van het paradijs af
brokkelen. Om dit te voorkomen werd een steeds 
zwaarder beroep gedaan op de "sterke schouders". 
Deze groep, die verhoudingsgewijs toch al vrij klein 
was, werd daardoor steeds schaarser. Het doel be
wust hooghouden van de soc. uitkeringen en sala
rissen van de steeds klei ner wordende produ ktieve 
groep zorgt ervoor dat de sociale pot opraakt en de 
produkten door deze wisselwerking extra sterk 

. stijgen (immers de kleine groep produktieven moet 
ook,nog de sociale pot vullen, waardoor de produkt

prijs zowel salaris als potvulling moet compenseren). 
Gevolg: produkt onverkoopbaar. Gevolg: meer 
werkloosheid etc. Het sociale paradijs stort in, en de 
"sterke schouders" zijn, op een paar na, verdwenen 
(1982). Dit is in het kort en zo simpel mogelijk 
weergegeven. Het resultaat van een onstuitbare 
ontwikkeling. 

300.000 WERKLOZEN 

Afgelopen weekend is de 300.000-ste werkloze ge
registreerd. Dit op zich is niet zo belangrijk. Wel 
is belangrijk dat wij daarmee 1.000.000 inwoners 
herbergen, die op een uitkering· zijn aangewezen. 
En de schatting voor 1982 is 1.500.000. Het zal 
een iedèr duidelijk zijn dat die paar miljoen werken
den dit nooit op kunnen brengen. Ook de onder
nemingen kunnen geen lastenverzwaring meer ver
werken omdat onze produkten dan zeker onverkoop
baar duur worden. In bepaalde bedrijfstakken is dit 
al het geval (textielindustrie, meubelindustrie etc.). 
Elke f 100,00 die een werknemer BRUTO verdient 
kost de ondernemer nu al f 163,00. AI met al kan de 
sociale pot nergens meer uit aangevuld worden en 
zullen over een paar jaar alle soc. uitkeringen terug
gebracht moeten worden tot het bijstandsniveau of 
erger. (Vergelijk Engeland, waar men momenteel huis
raad verkoopt om te kunnen voorzien in de eerste 
levensbehoefte) . 

WE L VAARTSST AAT 

Terug naar "AF" en opnieuw starten met een mini
mum zal voor velen, verwend door de welvaartstaat, 
moeilijk verwerkbaar zijn. 
Gevolgen: onrust, rellen enz., enz. (zie Engeland). 
De welvaartsstaatziekte heeft echter ook menig 
onder
nemer aangetast. De tijd zal zelfs een slechte of 
matige zakenman met de welvaartsduw in de rug zijn 



CORSETTERIE 


Corsetten en B.H.'s passen 


en kopen bij u thuis 


Voor deze kosten loze service 


kunt u terecht bij: 


Mevr. A . ter Wisscha - 81eeker 


Sänbuorren 5, Oudega (Small.) 

Tel. 05127 . 1950 


Gediplomeerd corsetière 


Belt u gerust eens vrijblijvend voor een afspraak 


Uitsluitend bekende kwaliteitsmerken 


OOK 

Steunkousen, protheses, ondergoed 


K.v.K. nr. 64967 

zaak zag ontwikkelen tot een gigantisch bedrijf, is 
voorbij. Ook de ondernemer is verwend, alles ging 
voor de wind zonder veel extra inspanning. Tot over
maat van ramp kwam, toen het eind voelbaar werd, 
de WI R-premie waarmee el ke ondernemer naar harte
lust kan bouwen terwijl de overheid in deze regio 
bijna de helft betaalt. Wij zagen dan ook op de 
industrieterreinen het ene gigantische bouwwerk na 
het andere verrijzen. Helaas werd de WI R-regeling 
niet van overheidswege begeleid, waardoor in heel 
veel gevallen deze nieuwbouw juist die kostenver
zwaring meebracht die de ondernemer in een terug
lopende economie de das omdoet. 

DE ONDERNEMER 

Zoals eerder gezegd zal ook de ondernemer in veel 
gevallen terug naar "AF" moeten. Ook dit zal psy
chisch grote problemen meebrengen. Het is gemakke
lijker van monteur naar direkteur van een B.V. te 
groeien, met een dure auto en mooi jacht,dan weer 
terug te moeten naar het monteursbestaan. Meestal 
zal dit niet meer kunnen en stevent het bedrijf op 
een faillissement af. 

GROOTBEDRIJF - KLEINBEDRIJF 

Des te groter een bedrijf wordt des te meer werk
nemers zijn nodig die niet direkt bij de produktie 
betrokken zijn en waarvan de kosten wel op het pro
dukt drukken of ten koste gaan van de winst. Denk 
hierbij aan functies als boekhouder, calculator,afde
lingchef etc., etc. In een teruggaande economie zijn 
deze grotere bedrijven het meest kwetsbaar door Of 
een te hoge produktprijs of een te kleine winstmarge 
om een teruggang op te vangen. Bovendien is een 
groot bedrijf te weinig f1exib~1 om direkt op een 

Voor uw: 

GEZELLIGHEID - VERTIER 
EN GOEDE VRIENDEN 
NAAR 

"De Welling Bar" op 'e Wal 

* PRIMA KLEINE KEUKEN 

Weekends tot 2 uur geopend. 




NU NOG MEER SERVICE IN ONZE VERGROTE 
WINKELWAGEN 

Jach tweide 7 Oudega telefoon 1652 

)( R. v.d. VELDE )( 

veranderende marktsituatie in te haken. En dat terwijl "Op'e skilIe" 

dit allemaal juist nu erg belangrijk is. Het kleinere be

drijf zal, mits goed geleid, de huidige crisis ruim "Aldegeaster doarpspraat" 

schoots overleven, ja zelfs de spi! worden waar alles 

om draait. Ook de overheid heeft dit ingezien en laat "De fûgelkouwe" (houten kastke oan muorre, dêr 

min of meer de groten schieten terwijl de subsidie 't allerhande nijs yn oanplakt waard, soarte fan 

aan de kleinere ondernemer wordt verruimd. Het muorrekrante dus, no noch by gemeentehuzen en 

zal echter meer dan ooit belangrijk zijn steeds initia klupgebouwen) 

tieven te ontwikkelen die direkt inhaken op een con

tinu veranderende, grillige marktsituatie in een crisis, "De folksmûle" 

welke die van de jaren 30 in omvang zal overscha

duwen. "Boantsjelap" (immen, dy't foar allerhande boad


skipkes en kerweikes brûkt wurdt) 

De volgende namen voor de dorpskrant zijn inmiddels "De boarndobbe" (dêr 't doarp by komme moat om 
binnengekomen: te "drinken") 

"tt bakbrochje" "De bûthusbank" (plak dêr't nijtsjes heart waarden 
en bepraat) 

"De skille" ("Wat op'e skille ha" betsjut it ien en oar 
bekend meitsje) "Ien en mien" (gearbinend elemint yn it doarps

libben) 
"De Letter" of "Nijsponge" 

"Yn 'e mande" (mienskiplik, meiinoar; krantsje 
"Aldegeaster doarpsomropper" of allinne fan en foar it doarp) 
"De doarpsomropper" 

I I II 

ook voor Uw: 

*REIZEN 

*VERZEKERINGEN 

*REISDEVIEZEN 

Fabrykswei 13, Oudega Sm. telefoon 05127 - 1533 



SOCIALE AGENDA 

WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN 

17- 18 januari Dr. H.J. Amelink 

24 - 25 januari Dr. S. Vriesinga 

31 - 1 jan.lfebr. Dr. J.S. Meyboom 

7 - 8 februari Dr. C. van Staveren 

14 - 15 februari Dr. H.J. Amelink 

21 - 22 februari Dr. J.S. Meyboom 

De weekenddiensten duren van vrijdag 17.00 uur tot 
zondagavond 24.00 uur. 

ADRESSEN 
Dr. C. van Staveren Roundeel56 Oudega 

Tel. 05127 -1262 
Dr. H.J. Amelink Greate Buorren 22 Garijp 

Tel. 05117 - 1264 
Dr. J.S. Meyboom Kommisjewei 120 Opeinde 

Tel. 05127 -1261 
Dr. S. Vriesinga Torenlaan 17 Oostermeer 

Tel. 05129 -221 

GROENE KRUIS 
Spreekuur W. van der Kooi: maandag t/m vrijdag tussen 
12.30 - 13.30 uur onder nummer 05127 - 2207. 
Dienstdoende wijkverpleegkundigen zijn de weekeinden te 
bereiken van 13.00 tot 14.00 uur en van 18.00 tot 19.00 uur 
onder nummer 0512Q -12105 te Drachten. 

STICHTING GEZINSVERZORGING SMALLINGERLAND 

Spreekuur alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur. 

Tel. 05120 - 19005, De Oppers lb, Drachten. 


MAATSCHAPPELIJK WERK SMALLINGERLAND 

Spreekuur te Drachten, Berglaan 62, tel. 05120 -17235, 

alle werkdagen van 8.30 - 10.00 uur; verder op afspraak. 

De gehele dag zijn er medewerkers op de Berglaan aanwezig. 

De informatie en advieswinkel is elke werkdag geopend van 

9.00 - 11.30 uur en van 14.00 - 17.00 uur. Donderdags 
bovendien van 19.00 - 21.00 uur. 

BIBLIOTHEEK 
Openingstijden: 

woensdag: 13.30 -17.00 uur 
19.00 -21.00 uur 

vrijdag: 13.30 - 17 .00 uur 
19.00 - 21 .00 uur 

In 'It Miensker', Fabrykswei 13a. 

OPENINGSTIJDEN 
POSTKANTOOR RABOBANK 
Maandag tot en met vrijdag: 

8.30 - 12.00 uur 9.00 - 12.00 uur 
13.00 - 17.30 uur 13.30 - 15.30 uur 
Woensdagsmiddags gesloten. donderdagsavonds: 
;-el. 05127 - 2211. 17.00 - 19.00 uur 

UITVAARTVERENIGING 'DE LAATSTE EER' OUDEGA 


Inlichtingen over begrafenis of crematie enz. Afspraken alle 


werkdagen. Pennm. G. Kooistra, Buorren 22, tel. 05127 

1258. Bode A. van Keimpema, Fabrykswei 17, tel. 05127 
1206. 


Denkt u er aan dat kinderen vanaf 18 jaar zelfstandig lid 

kunnen worden? 


KERKDIENSTEN 

18 januari 
Gereformeerde Kerk 9.30 uur Ds. H.J. Nolles 

13.45 uur Ds. C.w. Neef, 
Donkerbroek 

Hervormde Kerk 10.30 uur Ds. Hollander 

25 januari 
Gereformeerde Kerk 9.30 uur Ds. J. Donker, 

Kootstertille 
13.45 uur Ds. H.J. Nolles 

Hervormde Kerk 10.30 uur Ds. Hamoen 

1 februari 
Gereformeerde Kerk 9.30 uur Dhr. O. Zanstra 

13.45 uur Ds. Lamme, 
Delft 

Hervormde Kerk 10.30 uur 
(doven-horendend ienst) 
Candidaat Douma 

8 februari 
Gereformeerde Kerk 9.30 uur .os. H.J. Nolles 

13.45 uur Ds. J. Donker, 
Kootstertille 

Hervormde Kerk 10.30 uur Ds. Hamoen 
(H.A.) 

15 februari 
Gereformeerde Kerk 9.30 uur Ds. H.J . Nolles 

13.45 uur Ds. J. Donker, 
Kootstertille 

Hervormde Kerk 10.30 uur Dhr. O. Zanstra 

22 februari 
Gereformeerde Kerk 9.30 uur Dhr. Meijer, 

Drachten 
(voorber. H.A.) 

13.45 uur Dhr. R. de Boer, 
Leeuwarden 

Hervormde Kerk 10.30 uur Dhr. U. Zwaga 


