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DOARPSOMROPPER 
MOANNEBLED FOAR ALDEGEA EN OMKRITEN 



Jachtwerf Eernewoude Fa. Westerdijk en Zn. Gem. Jachthaven 
Princehof 3 Feansterdyk 2 

Tel. 05117-9300 b.g.g. 9251 Tel . 9360 


Voor al uw levensmiddelen 
Aardappelen - groenten - fruit 

bloemen en planten naar: 

Gerrit en Goke Adema 

Duorren 17 - OUDEGA - telefoon 05127-1371 

VERRUKKELIJK VERS EN PLEZIERIG GOEDKOOP 



DE DOARPSOMROPPER 

Moanneblêd foar Aldegea en omkriten 

Samlers: Samlerskip: 
R. Jansma - Udema Achterwei 5 
B. Wijma - v.d. Wal Till. 07127 - 1726 
L. de Jong 
W. Toering 

Hjirby ferskynt dan it seisde nûmer fan de "Doarpsomropper", alwer foar de twadde kear ûnder it nije 
samlerskip en ûnder de nije nam me. Wy hoopje dat it earste nûmer, wêr 't de samlers oan meiwurke hawwe, 
wat yn 'e smaak fallen is. Fan us kant meie wy wol sizze, dat wy tige bliid binne mei de kopij, dy 't ek 
dizze moanne al wer by us binnen kaam is mar wy tochten dat der dochs noch wol mear ferienings ensf. 
wiene, dy 't wat te sizzen of fertellen hawwe. Sa 't jim witte kin ALLE ferieningsnijs in plakje krije yn 
de "Doarpsomropper". Fansels wolle wy ek de minsken betankje, dy 't in advertinsje yn it doarpsblêd 
setten hawwe. Ommers troch dizze advertinsjes kin dit blêd fergees utjown wurde. Om 't wy mienden dat 
alles yn it earste nûmer noch wol wat slim te finnen wie, hawwe wy dizze kear ek in ynhaldsopjefte op
nommen. Dizze kinne jimme op dizze side fine. 

B. W-v.d. W. 

Kopy foar it aprilnûmer fan de Doarpsomropper foar 16 april o.s. ynleverje op Achterwei 5. 

I~ 

Ynhald: 
FERIENINGSNIJS: 	 Watersportvereniging, Mivero, Doarpsbelang, Volksdansgroep, 

Herv. Vrijz. Vrouwenvereniging, C.D.A. Oudega, Ouderavond -
Ledenvergadering Chr. Kleuter- en Lagere School, Christelijke 
Platteland Vrouwen Bond, Knapen- en meisjesvereniging, 
Klaverkampruiters, Damclub Oudega , Vogelwacht Oudega, 
Het Groene Kruis Opeinde e.o., Doarpsbelang 

SKIEDNIS 

IT WITTEN WURDICH 

YNSTJOERD 

MEIDIELINGS 

NEISTJOERD 

CULTURELE AGENDA 

SOCIALE AGENDA 


Autohandel - Spuitinrichting 
Schadereparatie 
NU OOK DIESELOLIE VERKRIJGBAAR. 

AUKE DE VRIES GARAGE BED RIJ F 

Gariperwei 2, Oudega Smal!. - telefoon 05127 - 1777 



FERIENINGSNIJS 

Op initiatief van de watersportvereniging is een 
vergadering belegd met Doarpsbelang en de Mivero 
over het gebouwtje op de haven. De betreffende 
besturen werd uitgelegd hoe de zaken er voor 
staan. Hierbij bleek dat de W.S.V. niet met de 
gemeente tot een financieel accoord kan komen . 
De vergadering was unaniem van mening, dat dit 
gebouw moest worden behouden voor het recre
atie- en watersportgebeuren in Oudega. Dit ge
beuren kan een niet onbelangrijke bron van in
komsten worden in de nabije toekomst. Er is een 
commissie gevormd, die op korte termijn een plan 
moet voorleggen aan de betreffende ledenvergade
ringen. Men was van oordeel dat het plan (en zijn 
uitvoering) gebaseerd moet zijn op een breder 
publiek dan alleen de watersportvereniging omvat. 
Het plan omvat een kostenraming voor het aan
brengen van : 
- een dames- en heren-w.c. met betegeling 
- wasbak en voetbad 
- waterkraan 
- stopcontact 
- schilder- en timmerwerk. Geprobeerd zal moeten 

worden dit zoveel mogelijk met eigen mensen uit 
te voeren. 

- reklamebord over wat de Oudegaaster midden-
stand te bieden heeft. 

- zitbanken en eventuele beplanting 
Verdere mogelijkheden zullen nog nader bekeken 
worden. Wij zijn ervan overtuigd dat het boven aan
g~geven plan goede nieuwe mogelijkheden voor 
onze middenstand biedt. Wij hebben een plan ge
maakt voor bijdrage van de middenstanders af
zonderlijk. Deze bijdrage zal éénmalig zijn. De 
besturen van Doarpsbelang, Watersport en de 
Mivero hebben al een bijdrage toegezegd. 

De commissie. 
W.5.V.: B.R. v.d. Wal 
Mivero: W.H. Welling 

Doarpsbelang: B. Jansma 

Oan de jongerein 

Sa 't jim hjir boppe lêzen hawwe dogge de fer
ienings foar Wettersport, Doarpsbelang en de 
Mivero mei. Dêrneist sille middenstanners (mei jild 
bygelyks) en frijwilligers (mei mankrêft foar it 
opknappen) meidwaan. Troch nochal wat be
stjoerders waard mei soarchsprutsen oer de skea 
dy 't de opslûpende jongerein oan it gebouke, 
de beplanting, de banken en de bestrjitting oan
brocht. No 't dudlik wurden is dat Aldegea it ge
bou ke heilde wol docht us kom misje in berop op 
jim; help like hurd mei oan de kommende opbou, 
as der aardichheid oan wie om de boel te ferrinne
wearjen. Wy komme noch mei mear nijs. 

De kommisje. 

VOLKSDANSGROEP 

Het is maar dat u het weet! We hebben in Oudega 
ook een volksdansgroep voor ouderen, of zo u 
wilt, van 65- plussers waar het onder leiding van 
de heer Aadema bijzonder goed en gezellig toe 
gaat. U blijft bij een dansje fit, vlug en slank 
en de gezelligheid kan u zo meenemen. We hou
den elke donderdagmiddag van 3 tot half 5 onze 
dansjes. Iedereen kan komen kijken, ook alleen
staanden die jonger zijn dan 65 jaar. U moet niet 
alleen kijken, maar wij wilden zo graag dat er wa
ren die het wagen om ook eens de beentjes van 
de vloer te lichten, vooral manvolk hebben we 
behoefte aan, maar vrouwen zijn ook van harte 
welkom. Denk niet bij voorbaat: daar ben ik 
niet geschikt voor. Nee, maar trek de stoute schoe
nen maar eens aan en ga maar eens mee doen. 
U weet het: elke donderdagmiddag in het Miens
ker. 't Is maar dat u het weet, wij hebben ook 
hier in Oudega bejaardengymnastiek. We willen 
ook dit graag onder uw aandacht brengen. Dit 
gebeurt onder deskundige leiding van Jeltje en is 
op elke dinsdagmiddag van 2 tot 3 uur in het 
Miensker. Voelt u zich niet zo vlug meer, zitten 
de botten wat vast geroest, J eitje krijgt ze wel 
smeu. 00 k daar is u van harte wel kom, voor
al het mannelijk geslacht is daar ook welkom. 
Het is maar dat u het weet! 

O.K. 

lt bulte geraas en in bytsje wolle, sei de duvel, 
en hy skearde de bargen. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ~ 
~ AS JO ÛS KWALITEIT IEN KEAR KfNNE ~ 
~ IS DER GJIN BETTER, SA FIER KIN JO NET RINNE ~I I
DUS FOAR WA TAPARTS OF FOAR IT GEWOANE 

~ KOMME JO BY ÛS TELANE ~ 
~ ALLES KIN WY THUS NOCH SLACHTSJE ~I I
EN DE KWALITEIT IS SAT JOT FERWACHTSJE 

~ FOAR HÛSSLACHTING EN AL WA T MEAR ~ 
~ KOM NEl ALDEGEA ~ 
Ij] EN WY MEI TSJE IT FOAR JO KLEAR ~ 
~ ~ 
~ WANT IT IS KREKT SAT DE MEASTEN SIZZE: Ij) 

~ foar wat goeds, ~ 

I~ moatte jo nei Oeds . . . ; 
~ 
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= Oeds Pietersma I 
~ ~ 
~ Sänbuorren 19 - Aldegea ~ 
~ . ~ 
~ Teletoan 05127 - 1241 ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Herv. Vrijz. Vrouwenvereniging 
4 maart 

Onze Presidente Mevrouw Bruinsma opende deze 
avond en heette allen wel kom en in het bijzonder 
de Vrouwenvereniging van Eernewoude. Spreek
ster was deze avond Mevrouw Sterk over anonieme 
al koholisten. 
Het is goed om te weten dat al kohol een ernstige 
zaak is voor mensen, die er niet meer buiten 
kunnen. Het alkoholmisbruik is in de laatste ja
ren enorm gestegen, zelfs zo erg, dat van een ramp
toestand kan worden gesproken. Wat daarbij 
vooral erg verontrustend is, is het feit, dat de 
leeftijdsgrens van de alkoholverslaafden schrik
barend is gezakt. Er zijn reeds veel schoolgaande 
kinderen tussen 10 en 15 jaar die totaal verslaafd 
zijn aan de al kohol en ook kwaaltjes daaraan ver
bonden reeds vertonen. En niet alleen alkohol, 
er zijn erg veel andere drugs (ook alkohol is een 
drug) en de jeugd gebruikt deze soorten allen 
DOORELKAAR met een gretigheid die je de haren 
ten berge doen rijzen, aldus Mevr~uw Sterk. Als we 
bedenken dat deze soorten afzonderlijk reeds 
dodelijk kunnen zijn bij overmatig gebruik, dan is 
het duidelijk dat gebruiken van deze drugs een 
levensgevaarlijke zaak is, doorelkaar of overmatig 
en soms alleen reeds. Het overmatig gebruik van 
alkohol kan leiden tot de volgende kwalen: ont
steking van de maag, al koholische vetlever, hart
en spieraandoeningen, hersenbeschadiging. Vrese
lijke dingen? Het is een kleine opsomming van 
wat je door alkoholgebruik kunt oplopen. Daar
bij komen de doden in het verkeer, de invaliden, 
de ellende in de gezinnen ende kinderen die de 
klos zijn, hoe dan ook, zelf de kans lopen alko
hol te gaan misbruiken. Kinderen groeien er mee 
op, weten niet beter, verliezen hun werk en vinden 
geen huis en geen tehuis, alleen als patient is het 
al beroerd. Alkoholisme is een ziekte, ongenees
lijk, echter wel met de mogelijkheid haar tot 
staan te brengen. Klinieken, opvangcentra en 
consultatiebureaus etc. Wij als A.A.-ers menen 
de beste geneesheer te hebben, door het zelf te 
doen en te WI LLEN. Met de bittere ervaringen 
van onszelf als al koholverslaafde proberen wij 
in de A.A.-groepen onszelf en anderen te helpen 
de alkohol te laten staan en een rijker en zinvoller 
leven op te bouwen. HET KAI\J WEL. Hopende 
dat een ieder het zijne er van denkt en in praktijk 
zal brengen om tot een betere en gezondere maat
schappij te kunnen komen. 
Na deze interessante uitéénzetting konden er 
vragen worden gesteld in de pauze, waar ook 
gebruik van werd gemaakt. 
Verder werden er mededelingen gedaan voor be
zoeken af te leggen aan alleenstaanden en werd 
afgesproken elkaar weer te zien aan de koffietafel 
die gehouden zal worden op 18 maart. 
Daarna zongen we nog met el kaar en bedan kte 
de presidente Mevrouw Sterk voor de leerzame 
avond en wenste ons en de Eernewoudster dames 
"wol thus". 

C. Welling - Elzinga 

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 . Bleeker 

Silnbuorren 5, Oudega (SmalI.) 


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 

C.D.A. Oudega (Sm.) nam afscheid van 
Tj. de Jong. 

In een goed bezochte openbare ver gadering 
van het C. D.A. afdeling Oudega is af
scheid genomen van raadslid Tjibbe de 
Jong. Voorzitter S. v.d. Velde prees de 
heer de Jong voor het vele werk~ dat hij 
vanaf 1966 als raadslid heeft gedaan 
voor" de gemeente Smallingerland en in 
het bijzonder voor het dorp Oudega. 
"Een bestuurder~ die moeilijk te ver
vangen is~ maar wij doen ons best om 
weer een C. D.A .-er uit Oudega bij de 
volgende ver kiezingen in de raad te 
krijgen ".~ aldus voorzitter V.d. Velde. 
Namens het C. D. A. werd de heer de Jong 
een wandbord aangeboden met opschrift 
"Hwer Tt wy op ' e wràld ek binne~ oer 
us skynt deselde sinne" en mevrouw de 
Jong werd in de bloemetjes gezet. 

Namens het C.D.A.-bestuur Smal linger
land sprak mevrouw Ettema - Poelma 
lovende woorden . "Wij zullen hem zeker 
missen in ons midden. De heer de Jong 



Ook ruime keuze in: 
* DAMES-, KINDER- en HERENRIjBROEKEN, 

geheel rekbaar, diverse kleurenWij kunnen uit voorraad leveren: 
* RIjJASJES* RIJZADELS naar maat, * RIJCAPS 

o.a. origineel stubben * RUITERHANDSCHOENEN* HOOFDSTELLEN * RUITERDASSEN
* HALSTERS * RIJLAARZEN
* KARWATSEN * Ook fraaie GESCHENKARTIKELEN
* LUXE DEKKEN 
* VILT- EN BONTSCHABRAKKEN 
* ALLE VERZORGINGSARTIKELEN EIGEN REPARATIE-AFDELING 

l. • • • VLOTTE SERVICE - LAGE PRIJZEN • * • 
Vraag vrijblijvende inlichtingen bij: 

A. Th. de Boer en Zn. bl'
\cU>OllWl:>er\OCl1~~jed.:m ruinartikelen en 

IOJ(rerE~n 16, tel. 05120_18205 . 

wil afscheid nemen . Wij niet~ maar het 
is zijn keus en die hebben wij te res
pecteren". 

Tev ens werd nog het woord gevoerd door 
de heer J. Roukema namens de fraktie. 

In een dankwoord wenste de heer de 
Jong allen een goede toekomst en van 
harte Gods zegen. 

Voor de pauze hield wethouder F. Jonk
man een boeiende inleiding over het 
e . D.A.-programma "om een zinvol be
staan" . 
"Verkiezingsprogramma ' s hebben nogal 
eens de neiging gouden bergen te belo
ven en oplossingen te garanderen voor 
een heleboel prob lemen". Volgens Jonk
man is dat met het e,D.A.-programma 
niet het geval. Daarin wordt een aan
tal zaken voorgedragen~ dat bij de be
volking niet erg populair overkomt . 
Een eerste prioritei t is bijvoorbeeld 
de ontwikkelingshulp . In het program
ma wordt voorgesteld de hulp aan de 
derde wereld in ieder geva l niet 
terug te draaien ondanks de zeer ver
slechterde economie . "ondanks alle 
moeilijkheden behoren we immers toch 
nog tot de rijkste landen "~ aldus 
wethouder Jonkman . 

Het doorspitten van het e.D.A.-pro
gramma bracht bij de aanwezigen een 
aantal vragen naar voren die de heer 
Jonkman op prettige wijze wist te 
bean twoorden . 

L. Ooster hoff 

OUDERAVOND-LEDENVERGADERING 

van de 


Chr. Kleuter- en Lagere School 


Op 6 maart hielden wij onze jaarlijkse ouderavond. 

De leiding was in handen van Mevrouw J. van Dijk

Schutter. Na enige officiële zaken werd door 

enige kleuters en 1 e en 2e klassers het toneel

stukje "Prinses op de erwt" opgevoerd. Het bleek 

een hele toer voor de koning en koningin te zijn, 

om een echtgenote te vinden voor prins Peter, want 

hij wilde immers alleen met een echte prinses 

trouwen? Maar ook daaraan stelde hij hoge eisen. 

Hoeveel prinsessen waren er immers al niet in 

het paleis geweest de laatste tijd, maar de één was 

te dik, de ander te dun, die te lang en weer een 

ander te kort. De koning en koningin zien het 

ook al niet meer zitten. Maar toevallig komt 

prinses Mira in het paleis schuilen voor de regen. 

Nadat zij van droge kleren is voorzien, wil ze graag 

even uitrusten. Maar het bed dat de koningin 

vlug voor haar heeft opgemaakt, ligt niet lekker. 

Wat Mira niet weet, is dat de koningin een erwt 

onder de matras heeft gestopt en zo komt prins 

Peter tot de ontdekking dat dit een echte prinses 

is, want een echte prinses slaapt immers alleen 

op een héél zacht bed? Als Mira dan ook nog 

bereid is met Peter te trouwen loopt alles nog 

goed af. Nu hadden de kinderen wel een ijsje 

verdiend en de ouders kregen koffie met koek . 

Door de hoofden werd vervolgens een jaarverslag 

voorgelezen. Zo heeft de kleuterschool momenteel 

52 leerlingen. Ook is het een stimuleringsschool 

geworden en komt Nanda Kingma uit Suameer 

elke dinsdagmorgen lesgeven, zodat één van de juf

fen de tijd heeft voor b.V. het indelen van alle 

materialen naar moeilijkheidsgraad. Dit geeft 

een beter inzicht in de vorderingen van de kin



deren. Ook krijgen de kleuters gym in het nieuwe 

gymnastieklokaal. 

Op de lagere school zijn momenteel 118 leer

I i ngen. Dh r. Zanstra vertel t o.a. over de bu iten

schoolse activiteiten, zo deed onze school mee 

aan het korfbaltoernooi waar ze een eerste prijs 

wonnen. Met het dammen werden we vorig jaar 

2e van Smallingerland, 3e van Friesland en lande

lijk 3e in de halve finale. Dit jaar werden we kam

pioen van Smallingerland, 4e van Friesland en gaan 

we 11 april naar Deventer voor de landelijke 

kampioenschappen. De succesvolle dammers wor

den gecoacht door de heren G. Tjeerdsma en S. 

Siebenga. 

Ook is in 1980 het fries op scholen verplicht 

geworden. Hierin kan je meedoen in verschillen

de fases. Onze school doet in een zwaardere fase 
mee en doet aan actiever taal beheersen, zo leren 
de kinderen ook veel moeilijke friese woorden. 
Na de verslagen van de schoolreisjes en de rond
vraag volgde een tweede pauze met koffie en ten
slotte werd door leerlingen van de hogere klassen 
de musical "de goed eten en lekker lachen show" 
opgevoerd. De musical speelt in het jaar 2110. 
De kinderen krijgen les via de televisie. EI ke 
klas heeft een nummer. De klas uit de musical is 
klas CX 159. In dat jaar wordt er ook niet meer 
gegeten. Alleen worden er een paar pillen per dag 
ingenomen. Het is bovendien verboden om nog 
beesten te houden. De beesten zijn alleen nog te 
zien in de dierentuin. Dan staat de jaarlijkse 
sportdag voor de deur. Het blijkt echter dat ieder
een aan een merkwaardige ziekte lijdt, de ver
moeidheidsziekte. Er is echter één die nergens 
last van heeft en dat is de opoe van één van de 
leerlingen. Ze gaan opoe vragen hoe dat komt. 
Het blijkt dat opoe nog een koe heeft, die melk 
geeft. Doordat opoe de kinderen melk geeft 
worden zij weer fit en winnen de schoolsport
dag. Iedereen weet op den duur dat opoe een 
mei k koe heeft, wat dus helemaal niet mag. Als 
men komt om de koe, geeft opoe de minister 
ook melk en deze voelt zich zo fit, dat hij toe
stemming geeft om voortaan weer melk te gebrui
ken. Het was een vrolijk verhaal, goed gespeeld 
en gezongen door de kinderen. 
Zo werd om 11 uur de avond besloten met dank
gebed. 
Heeft de kleine Reinder Jelsma er toe bijgedragen 
dat we mooi op tijd huiswaarts keerden? Hij 
stelde in de rondvraag voor wat op te schieten, 
daar hij de volgende morgen vroeg uit de veren 
moest. 

J.v.d .Velde-J ongsma 

CHRISTELIJ KE PLATTELAND 

VROUWEN BOND 


De Christelijke Platteland Vrouwen Bond hield 

op 10 maart j.1. haar maandelijkse vergadering 

in 't Miensker. De presidente heette ons hartelijk 

welkom, in het bijzonder Mevr. Draaisma uit 

Emmeloord die ons deze avond wat over energie

besparing in huis zou vertellen. We zongen samen 

gez. 479 vs. 1 en 4, echter zonder orgel omdat 


onze organiste mevr. J ongsma-de Jong verhinderd 
was. Na het lezen van Ps. 74 en een meditatie ging 
de presidente ons voor in gebed. De notulen 
werden gelezen en na een paar opmerkingen goed
gekeurd en getekend. Daarna kwam mevr. Draai
sma aan het woord. Ze had verschillende dingen 
meegenomen, die verband hielden met energie
besparing. Zoals b.v. Polyglas - tochtslang - glas
wol enz. Het éne gezin kan met minder energie 
toe dan het andere gezin, terwijl ze in hetzelfde 
soort huis wonen. En in deze dure tijd moeten 
we wel op de kleintjes letten aldus de spreekster. 
Na deze kleine inleiding werden de dames in 
groepen verdeeld en moesten we verschillende 
schriftelijke vragen beantwoorden. We mochten 
gebruik maken van het materiaal dat ze had mee
gebracht. Zoals brochures over energie in huis. 
De dames hadden het er maar dru k mee. IVI aar 
het was erg gezellig en meteen leerzaam. In de 
pauze genoten we van een kopje koffie of thee 
plus koek. Na de pauze kwam mevr. Draaisma 
met de uitslag van de vragen. Er waren 2 groepen 
die 115 punten hadden vergaard. Eén vraag hadden 
bijna alle groepen fout. Deze vraag was: Waar is 
de gasvlam het heetst? Bij de blauwe of lichte 
punten. Dit was bij de lichtste punten, omdat 
daar het meeste zuurstof bij zit, aldus mevr. 
Draaisma. De spreekster nam de vragen nog even 
met ons door en zo werden verschillende punten 
behandeld, zoals de vele soorten lampen, het 

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 forhiere wy plaktafel en 


öfstoomapparaet. 


Skildersbidriuw K U I PER S 
Buorren 36, Aldegea 

Til!. 1668 



koken, het gebruik van een droogtrommel, de 
goede isolatie van de muren en ramen enz. Er 
tussen door werden vragen gesteld. Maar één 
ding konden sommige dames maar niet begrijpen, 
nl. dat er ook nog een thermostaat in de ver
warmingsketel zit voor het regelen van de tempe
ratuur in de radiatoren. ' Mevr. Faber wilde zelfs 
een keer met een man van het gasbedrijf en een 
zaklantaarn de zolder op, om te kijken waar die 
thermostaat dan wel zou zitten. Maar volgens 
mevr. Draaisma moesten alle ketels dat hebben. Dit 
waren een paar punten uit mevr. Draaisma's 
onderwerp . We moeten met elkaar bezuinigen 
vooral nu het gas zo duur wordt. Het was een ge
zellige en leerzame avond, ook al was het wat 
laat geworden, aldus de pres., die mevr. Draaisma 
hartelijk bedankte voor deze avond. Er waren nog 
enkele mededelingen, nl. dat er 7 mei een jaar
vergadering is in Leeuwarden en dat er in october 
een . vervolgcursus wordt gegeven in het haken. 
Deze cursus is alleen voor gevorderden. De pres. 
las tot slot nog een stu kje uit het boekje "Geloof 
je dat nou?" van Nel Benschop. We zongen samen 
nog gez. 391 vs. 1 en 4, waarna de pres. ons een 
welthuis toewenste. 

Alg. adj. -Tj. T.-H. 

Ons bestuur bestaat uit: 
Mevr. G. Weyer-v/d lest: Presidente 
Mevr. G. de Haan-Zijlstra: Vice-presidente 
Mevr. Tr. Wijmenga-v/d Velde: Secretaresse 
Mevr. P. Oosterhoff-Mulder: Penningmeesteresse 
Mevr. Tj. Toering-Hietkamp: Algemeen adjuncte 

De volgende vergadering is op 7 april. Dan komt er 
een modeshow verzorgd door Modehuis Blom uit 
Drachten. Gasten zijn van harte welkom. 

KNAPEN EN MEISJES VERENIGING 

VAN 12 TOT 16 J AA R 


De leidsters en leiders zijn: 


Meisjes van 14 en 15 jaar: 

Akke de Vries en Betty Tasma 

Meisjes van 12 en 13 jaar : 

Mevr. Oosterhoff en Tineke Vaatstra 

Jongens van 14 en 15 jaar: 

Hepke Kooistra en Sierd de Vries 

Jongens van 12 en 13 jaar: 

Liekele Hospes 

Met el kaar royaal 50 leden. 

Dan hebben we nog een ouderkommissie. Deze 

kommissie stelt zich ten doel om de leiders en 

leidsters van de jeugdclubs te begeleiden. 

Nu de indeling wat wij doen op zo 'n avond. 

De voorzitter(s) gaat voor in gebed, daarna zingen 

we een gezang. Vervolgens leest één van de club

leden de notulen voor. We lezen een stuk uit de 

bijbel, en een inleiding, ook gemaakt door één 

van de club. Bespreking volgt, daarna pauze. 

Na de pauze doen we spelletjes. 10 april houden we 

het jaarfeest. Door eigen kracht wordt deze avond 


gevuld met inleiding, jaarverslag, zingen, schetsje 
en voordrachten, het belooft een gezellige avond 
te worden. Eind augustus gaan we een weekend 
naar Appelscha. 

De leiders 
en leidsters. 

Verslag van de ledenvergadering van de 
KLAVERKAMPRUITERS op 3 februari 1981. 

Onze voorzitster begon met ons allen wel kom te 
heten en dat was aan: leden en ouders van aspi
rantleden en donateurs. Er waren 25 personen 
aanwezig. Er werd vastgesteld, dat de leden nog 
steeds met genoegen rijden bij de Klaverkamp
ruiters. De paarden staan onder leiding van Mine 
Reitsma en Linda Louwrin k geeft de pony's les. 
Ook werden de aankomende wedstrijden bespro
ken. Dit was dan voor de pony's, die bij de Fede
ratie zijn. De bedoeling is, dat ze met een vee
wagen naar de kringwedstrijden gaan. De heer 
Bouma zal voor ons nagaan welke veerijder voor 
ons het voordeligst kan rijden. De wedstrijddata 
staan elders vermeld. 
S. Kooistra en G. van der Wal zullen 10 februari 
voor onze vereniging naar een vergadering van de 
pony's te Beetsterzwaag gaan. 
De paarden hebben 7 kringwedstrijden, waarvan 
er 1 in Oudega is en door de Klaverkampruiters 
zal worden georganiseerd. 
Voor onderhoud manege is er zand ingereden, 
waardoor de bodem nu goed berijdbaar is. Er was 
ook nog een begroting te zien, waarop wij proberen 
subsidie bij de gemeente te krijgen. De lesgelden 
zijn gelijk gebleven. 
Festiviteiten: Er werd gevraagd waarom we niet 
naar Appelscha of Diever zijn geweest om in de 
bossen te rijden. Dit is door het bestuur afgewezen 
om reden dat dit te hoge kosten met zich mee
bracht door het vervoer. Daarvoor in de plaats 
was een oriënteringsrit die "dankzij de juryleden" 
goed is geslaagd. Ook hopen wij weer bij de a.s. 
Braderie aanwezig te zijn. De buitenritten zullen 
onderling met de rijders en amazones geregeld 
worden. Voor de ponyleden is het verplicht om een 
cap te dragen in de lessen. De paardrijders en 
amazones kwamen nog niet tot die overeenkomst, 
dus dit blijft voor ieder zijn eigen risico. 
De springlessen o.l.v. Hielke Sevinga zullen deze 
zomer doorgaan voor leden van de club. Door de 
voorzitster werd opgemerkt, dat de Klaverkamp
ru iters op 15 dec. 1980 5 jaar had bestaan. 
Na de rondvraag bedankte de voorzitster ons allen 
voor de medewerking en werd de vergadering 
gesloten. Het was ook al 11 uur geweest. 

De secretaris. 



De Bestuursleden van de Klaverkampruiters zijn: 
Voorzitster: Mej. T.e. Bruinsma 
Secretaris: F. Algra 
Penningmeester: G. van der Wal 
Secretaris pony's: S. Kooistra 

A. Bouma 
Lid: F. Steenstra 
Lid: W.deJong 

**************************************** 
DE LESSEN 

Het lesprogramma voor het nieuwe seizoen is 
ongewijzigd gebleven: 
paarden op maandagavond 19.30 - 21.30 uur 
pony's: 
woensdagmiddag 14.00 -15.00 uur 
zaterdagmiddag 13.30 -14.30 uur 

Iedereen is van harte wel kom, er is voldoende 
ruimte aanwezig om de lessen bij te wonen, zittend 
op het bankje "foar de sterke forhalen". 

DAMCLUB 


OUDEGA 


Groep I 


Er heerst grote spanning in groep I. 
'Linze Houwink heeft 12 wed s trijden ge
speeld en 16 punten behaald, maar Harm 

Jonker komt daar vlak achteraan met 12 

wedstrijden en 15 punten. Beiden moe

ten nog 2 wedstrijden spelen. In deze 

klasse geven ze elkaar, wat punten be

treft, weinig ruimte. Een goed voor
beeld is Drewes Tjeerdsma met 9 remi
ses en twee verloren partijen. 
De stand in groep I is: 

wed. pu~ten 

1. L. Houwink 12 16 


2. Harm J. Jonker 12 15 

3. ~·v • Wijma 13 15 

4. F. Kooi 12 14 

5. .J. Bruining 14 14 

6. TJ. Tjeerdsma 14 13 

7. O. Kooi I I 12 

8. J. Jansma 10 1 1 

9. G. Tjeerdsma 12 11 


10. S. de Graaf 12 10 

11. He. Jonker 9 9 

12 . S. Jonker 11 9 

13. D. Tjeerdsma 1 1 9 

14. Ha. W. Jonker 10 8 


II 8
15. K. de Vries 

Groep 11 

In groep 11 is de spanning er voor 
Johannes de Graaf een beetje uit. Jo
hannes heeft 16 wedstrijden gespeeld 
en 31 punten behaald, dus I verlies
punt en daarmee gaat hij regelrecht 
op het kampioenschap af. Bij de 
overige spelers kan het nog alle 
kanten op. 
De stand in groep 11 is: 

wed. punten 

1. Joh. de Graaf 1'6 31 

2. S. Siebenga 13 16 

3. B. Klijnstra 16 15 

4. O. Roukens 13 14 

5. G. de Vries 9 13 

6. D. Jonker 12 12 

7. Gr. Wijma 16 I I 

8. D. v.d. Mei 12 10 

9. Tj. Jonkhoff 13 10 


10. Sj. Reitsma I 1 9 

11. Kl. Jacobi 1 1 8 

12. Cath. Bouma 12 5 


JUNIOREN 

De junioren van de Damclub doen mee 
voor het kampioenschap van 5-tallen. 
De junioren zijn Johannes, Kees, 
Siebe, Wieberen, Fedde en Henk. Ze 
moeten nog I wedstrijd spelen, en 
deze mogen ze verliezen met 4-6, dan 
zijn ze nog KAMPIOEN van Friesland. 

GONG-DAHTOERNOOI? 
Een paar leden van de damclub willen 
een gongtoernooi voorstellen op de 
eerstvolgende vergadering van de dam
club. Een gongtoernooi wordt altijd 
op een avond gehouden en de prijzen 
zullen levensmiddelen zijn. Als het 
gongdamtoernooi door gaat, hoopt de 
damclub een goede sponsor te kunnen 
vinden. 

Dy 't him seis f erkrommeiet wurdt fan de hinnen 
opfreUen. 



VOGELWACHT OUDEGA 

Wanneer deze dorpscourant gelezen wordt, is 
hoogstwaarschijnlijk het eerste kievitsei al ge
vonden. Dit betekent, dat het nieuwe voorjaar weer 
voor de deur staat. Voor ons als vogelwachters 
komt nu de drukte weer aan. Want zodra alles 
een beetje is opgedroogd, komen de veehouders in 
aktie, met kunstmest strooien, slepen, rollen enz. 
Onze veldmensen staan dan weer klaar, om na een 
telefoontje van een veehouder, het betreffende 
stu k land af te zoeken om de nesten te merken 
met een stok, of een nestbeschermer te plaatsen 
als er vee in komt. Op deze manier worden er 
veel nesten met eieren van kievit, grutto, schol
ekster, snip, tureluur, slobeend enz. gespaard. 
Dit werk geeft je elk jaar weer voldoening, wanneer 
je later de oude vogels met hun jongen ziet. De 
nestkasten zijn inmiddels ook weer schoongemaakt 
en nagezien, en hangen dus op hun nieuwe bewo
ners te wachten. We hopen dat er geen krakers 

tussen zu lIen zitten . . Over de ooievaars, waar ik 
over zou schrijven, staat een heel stuk in ons 
boekje dat binnenkort uitkomt en huis aan huis 
wordt bezorgd. Later zullen wij u een verslag doen 
over de resultaten van de nazorg en de nestkasten. 
Nog één ding: gaat u eierzoeken, doe dit dan niet 
met een verrekijker van uit een auto, maar geef de 
kievit de kans om u een poets te bakken. Bedenk 
ook goed, dat wanneer u in het veld bent, u op 
andermans terrein bent, laat geen hekken open
staan en verniel de eigendommen van de veehou
ders niet. Mocht u een schaap treffen dat op zijn 
rug ligt, help dit dier dan overeind S.V.p. Ik wens 
u een mooi voorjaar, geniet er echt van. 

De voorzitter 
K. Welling 

Ondanks kou en regen 

wordt het weer vOO1jaar 


Ook in uw woning moet hier en daar 

iets nieuws komen 


Als steeds leveren wij tapijt van 

Desso, Bergoss en Parade 


(toch nog altijd de betere kwaliteiten) 


Pracht collectie overgordijnen, 

bedden, dekbedden enz. 


Verhuur van Citin tapijtreiniger 

DEssa 

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

OUDE GA (SM.) . 

"HET GROENE KRUIS OPEINDE e.o." 

Ledengearkomst fan de Griene Krus feriening op 
14 april o.s. om 20 oere yn "it Miensker". 



Dizze kear, n.o.f. de ynlieding fan notaris Mulder 
oer: 

ERFRJOCHT 

Der binne fjouwer groepen rjochthawwenden troch 
it erfrjocht. Groep: 
1. 	Frou, man, bern, bernsbern 
2. Alden, bruorren en susters en har neiteam 
3. Pake en beppe . 
4. Fierdere sibben, oan 't yn 'e 6e graad 
Groep 2 krijt allinne erfrjocht as groep 1 der net 
mear wêze soe. 
Groep 3 allinne as groep 1 en 2 der net mear wêze 
soe ensfh. 

De betsjutting fan 	d' is manlik 
9 ~s froulik 
• IS stoarn 

As men yn mienskip fan goed troud is, dan is foar 
it erfrjocht gjin ferskil oft de man stjert of de 
frou. 

leGROEP 

Horisontale lijn betsjut in troud pear. 


DerOnder komme har bern. 


A 

As der gjin testamint is en gjin mienskip fan goed, 
krije partner en bern elts 1/3 part. 

As der gjin testamint is mar wol mienskip fan goed, 
d.w.s. de houlikspartner haldt syn of har helte 
en krijt fan 'e rest 1/3 part. 

1. As der gjin testamint is en wol mienskip fan 
goed. A en C stjerre by in Ongelok. As C it 
earst stjert krijt E neat ut wat A neilit. 

2. As A it earst stjert krijt C syn part. C stjert bg. 
1 minut letter en E partet wol mei. 

3.Stjerre 	A en C tagelyk, dan giet it as Onder 1 
(1/6,1/6,3 x 1/18). 

Gjin testamint en wol mienskip fan goed. As de 
bern C en D stoarn binne en dêrnei stjert har 
heit of mem = A, dan krije E en F (= oantroud) 
neat. Mar de bern fan C en D krije wol har part. 

2e GROEP 

Yn dit gefal hat de partner dy 't stoarn is 


gjin bern en bernsbern. 


A 

Gjin testamint en wol yn mienskip fan goed 
troud. C hat gjin bern mear. Nei de dea fan C 
krijt de frou fan C har helte. De alden, A en B 
minstens 1/4 part fan it fermogen fan C. De 
broer en suster, D en E, krije de rest. 

0--	 O~__O_-ffi -0C<\-	 t 6 'b-~~'V 
A jong pear 

gjin bern 

It jonge pear ferOngelokket. A is direkt dea, 
alles giet nei syn partner B, dy 't in pear minuten 
langer libbet. Allinne B har famylje erft! 
As A en B krèkt tagelyk stjerre, krije beide fa
myljes de helte fan it fermogen. 

It troch erfrjocht ferkrige rjocht is op slach op
easkber. Erfrjocht jildt net foar houliksfoarmen 
Iykas huzje. Foar sokke gefallen is testamintsje 
altiten in needsaak, f'ral as der bern binne. 

Tenei it lêste part oer it testamintsjen seis. 

Skriuwer Doarpsbelang 
B. JanslllJ. 



SKIEDNIS 

Mear wite fan eigen krite. 

DE ALDEGEASTERDYK (2) 

Trije skythuzen 
"Do witst, tink, wol, dat hjir eartiids trije skyt
huzen stien ha?" frege in àlde Aldegeaster my 
okkerwyks. Wy stiene te praten op 'e ein fan 'e 
Achterwei, dêr 't de Aldegeasterdyk begjint, dêr 
by de roazestrûken. No nee, ik wist it net, mar 
wie tige benijd. 
"Nee?", fernuvere er him. "Ha se dy dat noch net 
ferteld? No, it is wrychtich wier hear. Hjirre, 
op dit uterste puntsje fan it doarp, stiene sa 'n 
sàntich, fiifensantich jier lyn trije skythuzen op 
in rychje. Nee, net foar de geane en kommende 
man, dy koe wol yn 'e ûnderwal broekeseare. 
Nee, it wiene de hûskes fan 'e Iju, dy 't hjir doe 
wennen. Sjoch, hjirre, dêr 't no it tuntsje fan Rinse 
van der Velde der sa kreas by leit, hjir stiene 
foarhinne de trije earmekeamers fan Aldegea. 
Yn 'e iene keamer hat in Martinus Wiersma wenne, 
kreupele Tynke waard er meastentiids neamd. 
Mar ik wit ek noch wol, dat der in Meint Skeuk yn 
wenne en Bearn Reiddekker hat der ek yn wen ne 
mei syn hûshalding. In frjemde skiter, dy Bearn. 
Fan him gong der doedestiids in sechje troch it 
doarp. Hy plichte altiten te sizzen : "Minsken, 
minsken, wat haw ik it drok! Fan moarns ier 
oan 't jûns let bin ik oan it dekken en nachts 
moat ik ek noch dekke". 
De oare keamer waard bewenne troch twa frij
feinten, twa bruorren, Tseard en Klaas van Dam. 
Sa,smoarch as bargen, moatst tinke, de oergroede 
siet der op. 
En yn 'e tredde keamer hat in Piter Bron wenne 
mei in keppel bern. Piter Poepke neamden wy 
him altyd. PoepKE, want syn heit waard Manu5 

Poep neamd. Der waard altyd sein, dat Manus 
syn mem har soantsje skipe hie fan in reizgjende 
Dutse lapkepoep. Spek oan spinnen, moatst mar 
tinke. Mar it heucht my ek noch wol, dat Teade 
en Wimke yn dy keamer wenne ha. Teade Krukje 
waard de man altiten neamd, want Teade rûn 
mei in stok en krukte. Dat sadwaande. Hy hie 
bienfretting oan 'e skonk han of sokssawat. Dy 
trije skythuzen stiene wol wat fier fan'e keamers 
Of, hen. len dy't mei de dongwein op 'e rin wie 
sil wol ris skreppen en klauwen han ha om tidich 
op syn hûske te kommen, bin 'k bang. 
Ik fertelde him doe, dat ik altyd miend hie, dat 
it lange gebou op 'e Sanbuorren, dat dêr foar 
Bouke de Haan-en-dy oer stiet, it earmhûs west 
hie. Mar dat hie 'k dus fier mis. Hy sei: "Nee 
ju, dat is de aid kaserne. Ja, hoe hat it dy namme 
krige! Der waard wol sein, dat der yn Napoaleon 
syn tiid soldaten yn wenne ha. aft dat wier is, ja, 
dat wit ik ek net hear". 
"Wat sil in frjemd nuver opsjoen ha", sei er skod
holjend, "as er it doarp yn kaam yn dy tiid. Trije 
skythuzen, dat wie 't earste, dat er seach". 

De Wybren Jonkerspolder 
Krekt de pleats fan Jan Landmeter foarby, deun 
tsjin 'e Sanbuorren oan dus, lei eartiids de Wybren 
Jonkerspolder. Polderke is eins in better wurd, 
want it wie mar in Iytsenien, sa 'n foech njoggen 
bunder grut. Boppedat wie 't in simmerpolder, 
d.w.s.•de diken wie ne net hegernoch om by 't 
hjerst en by 't winter it hege bûtewetter te kearen. 
Dan strûpte de polder der ûnder en oan 'e sudkant 
fan 'e Aldegeasterdyk wie 't dan ien grutte wetter
flakte. As it begûn te friezen wie 't in merakels 
moai plak om te reedriden, fansels. Om de Wybren 
Jonkerspolder yn 'e maitiid wer droech te krijen 
moast der meald wurde. Dêr foar stie der in Iyts 
wettermûntsje op 'e polderdyk, in jasker. Dat wie 
it Iytste mûntsje dat wy hiene; it waard allinne mar 
yn Fryslan makke en brûkt. It wie sa 'n ienfaldich 
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dinkje, dat in handige mûnemakker it yn in wike of 
trije meitsje koe. 

It Mokseldal 
Wat fierder fan it doarp of as de W.J .-polder, ek 
wat fierder fan de Aldegeasterdyk of, mar wol oan 
'e selde kant dêr fan, lei eartiids in poel yn it lan, 
dy 't de namme Mokseldal hie. It hat nea net sa 'n 
grutte poel west en yn it begjin fan dizze ieu wie 
der al net sa folie mear fan oer bleaun. Wetter stie 
der doe al hast net mear yn, in reidtsjoel wie it, 
mear net. As wy op 'e namme ofgean, sille wy 
oannimme moatte, dat der yn dy poel in protte 
farskwettermoksels libbe hawwe. Om 't de poel yn 
't begjin fan dizze ieu al hast tichtgroeid wie op 
natuerlike wize, hawwe se him doe mar hielendal 
tichtgoaid en der lan fan makke. De Aldegeaster 
grûnwurker Jan Siebenga en ien fan syn soannen 
hawwe dêr ek harres ta dien. 

It brechje 
Hjoed-de-dei leit it dêr as in folslein doelleas ding 
yn 'e Aldegeasterdyk, dat brechje . Foar it ferkear 
is 't in obstakel. Fansels hat it net altyd sa 'n ding 
sûnder doel west. Doe 't De Wierren ynpoldere 
waarden hawwe se in frij brede feart groeven, it 
suden yn, it wetter, dat it gemaal der ut pompte 
moast fuort komme kinne. Dy feart waard sa breed 
makke (1911), dat Iytse skippen der troch farre 
koene. Fan it Wierrenster gemaal Of waard doe 
noch in feart groeven nei Nijegea ta en sa krige dat 
doarp ek oer 't wetter ferbining mei oare plakken. 
Tige wichtich yn dy tiid, want oant plm . 1930 ha 
de skippers yn Fryslan it frachtferfier wol foar 't 
grutste part yn hannen han . It gemaal moast in 
masinist ha en dat waard Jelle (Stoker) de Vries. 
Yn 'e Aldegeasterdyk kaam in brêge, in moaie 
wipbrêge. Op 'e tekening komt goed ut, dat dy 
earste brêge gans eachliker wie as dat ding dat der 
no noch leit. In ein fierder nei 't suden ta, yn 'e wei 
troch de Finnen kaam noch sa 'n brêge te lizzen. 
Dy krige al ridlikgau de namme Swarte brêge. Doe 
't de feart ree wie krige N ijegea syn earste fear
skipper: Hindrik Tiekstra . Hy fear op Ljouwert en 
op Snits. 

en 


De alde kolk 
Wa 't efkes op it betonnene brechje stean bliuwt, 
sjocht dêr oan 'e sudkant fan it brechje in soarte 
fan fiver, in kolkje lizzen. Der groeit wat reid en 
snileguod yn en dêr makket yn 'e maitiid gauris in 
markol har nêst yn en ek wolris in swan. Yn 'e 
atlas fan Eekhoff is de kaart fan de gritenij Smel

·Iingerlan fan 't jier 1848 en dêr stiet it Krekt
neamde kolkje ek al op. "Oude kolk", siet der by. 
Mar yn in folie alder atlas fan Fryslan, dy fan 
Schotanus, is de kaart fan us gritenij fan it jier 
1687 en dêr stiet dyselde fiver of kolk ek al op. En 
wer stiet der njonken: "Oude kolk". Soks makket 
jin nijsgjirrich, fansels; as de Iju yn 1687 dat 
wetterke al ALD neamden, hoenear soe it dan N IJ 
west ha? In alde kolk hat dochs ienris in nije kolk 
west? Domeny A. Carsjens, skriuwer fan it opstel 
oer "De inval der Munsterschen in Smallingerland 
in 1672" (yn: Smellingeraland, s. 216), ornearret, 
dat de Alde Kolk wol ris ûntstien wêze kin yn 
1672, om 't hja doe modder brûke moasten om it 
gat, dat hja groeven hiene yn 'e Aldegeasterdyk, 
wer ticht te smiten . Mar dat wol my eins net oan. 
Foarst net, om 't foar it ticht goaien fan dat gat 
grif de modder brû kt is, dy 't der earst utgroeven 
is. Yn it twadde plak kin ik hast net leauwe, 
dat in kolk, dy 't dan yn 1672 groeven wêze soe, 
yn 1687 al ALDE Kolk neamd waard. Yn it 
"Friesch Woordenboek en Friesche naamlijst" 
(1911), seit Johan Win kier oer it wurd kolk : 
"naam van kleine, maar diepe meertjes, gewoonlijk 
ontstaan door uitwieling en uitspoeling bij over
stroomingen". Dr. P. Sipma seit yn "Fryske 
nammekunde" (Drachten, 1966) oer itselde wurd: 
"Ynbrek fan de sé kaem foarhinne faek foar. De 
wetternammen kinne dêr ek fan sprekke: jet, wiel, 
kolk. Wy moatte hjirby opmerke, dat de nammen 
jet, wiel en kolk ek op oare plakken yn Fryslan 
foarkomme, wiel en kolk seis faek, en dan net 
bitrekking hoege to hawwen mei dyktrochbrek en 
wetterinbrek, wetterwieling of -kolking". Sa it 't; 
by in skûtmakkerij byg. wie foarhinne gauris in 
kolk te finen besiden it farwetter. Dêr leine dan de 
skippen yn, dy 't oftimmere of opmakke wurde 
moasten . Sà 'n kolk wie groeven of slatten. Mar dit 
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witten bringt us, wat de Aid Kolk by de Alde
geasterdyk oanbelanget, gjin stap fierder, fansels. 
Soed er groeven wêze? Hast net oan te nimmen 
wol, op dat plak . Of soe der ienris op dat stee in 
trochbrek yn 'e Aldegeasterdyk west ha troch 
wetter ut 'e feanen oan 'e noardkant wei? 

len ding moat foar in frjemd wol tige ferrifeljend 
wêze. Wa 't fan de Kilometerwei of de Hegewei Of 
de Aldegeasterdyk op kriemt, sjocht in kreas 
buordsje stean mei de nam me der op: "Alde
geasterdyk". Dy 't net better wit tinkt dan fansels, 
dat dy dyk him wol nei ALDEGEA ta bringe si!. 
Mar wa 't sa tinkt wurdt goed ferrifele! Want in 
stikmannich kilometers fierder sjocht er in boerd 
stean en dêr stiet op . .. .. OUDEGA! No ha wy 
fansels, de tû ke lêzers hawwe dat grif wol fernom
men, oer in pear saken yn ferban mei de Alde
geasterdyk noch net praat : de Blauwe Stien en de 
ynfal fan it leger fan Bearn van Galen (Bearn Poep) 
yn 1672. Mar dat binne eins ferhalen apart, dy 
komme noch wol ris, by libben en wolwêzen. 

L. de Jong. 

Voor een 

- koel glas bier 


- een fijne borrel 


De gehele week geopend vanaf 10 uur 

(woensdags gesloten tot 's avonds 8 uur) 


Div. soepen, uitsmijters en warme snacks 


Als vanouds het stamcafé waar u rustig 

een kaartje kunt leggen 


Buorren 11a, Oudega (Small.) 
Tel. 05127 - 1644 

" Tot ziens bij Joop en Nel 
/ 

IT WITTEN WURDICH 

IEPENING WINKEL NAGEL 

Ryklik fjouwer wiken hat de winkel fan Nagel 
moade te Burgum (ien fan us advertearders) ticht 
sitten fanwegen in ferbouwing, mar op woansdei 
11 maart wie 't dan sa fier, de doarren kamen wer 
iepen en sakefreonen, sibben en kunden, ek de 
Doarpsomropper mochten komme om de fernijing 
te besjen. En it kin besjen lije. Folslein feroare 
is de yngong oan 'e Skoalstrjitte, dy is moderner 
makke en d.w.s. dat de etalaazjerûmte Iytser 
wurden is. Krektlyk as tefoaren hingje de frouljus
en berneklean under, de berneklean efteroan. Mar 
wa 't der eartiids wol ris as klant yn west hat, sil 
de rûmte no suver net mear weromkenne, it is 
allegear hiel oars wurden, folie smûker en ek oer
sichtliker. De Ofdieling flierkleden, bêden, ensfh. 
is ek noch ûnder te finen. Dy is wol Iytser wurden, 
mar alles is sa kreas oardere, dat it let suver neat. 
As hja de trep opgeane, dan fine de manlju dêr 
alles wat fan har gading is. In manspersoan kin him 
dêr hilendal yn it nij stekke, seis noch oant en mei 
in reade bûsdoek! Fan de ynrjochting kin itselde 
sein wurde as bij de frouljusofdieling: smûk en 
oersichtlik. Nagel hie altyd al de nam me fan in 
grutte foarried yn 'e winkel te hawwen en dy is 
nei de ferbouwing beleaven net Iytser wurden, 
earder grutter. Folslein feroare is de winkelfer
Ijochting, dy is hiel sfearfol no. 
Koartsein: foar de klanten is it in noflike rûmte 
om ynkeapen te dwaan, foar Burgum is it in oan
winst. 

Samlers. 



Soune fuotten 

binne wichtig 

foar jo hiele 

WOLWEZEN 

CHILI-SIN-CARNE 
(con-carne betekent: met vlees 

sin-carne: zonder vlees) 

400 gr. bruine bonen 

zout 

1 laulierblad 

tijm (liefst verse) 

2 preien 

200 gr. champignons 

4 tomaten of bI. tomatenpuree 

2 appels 

3 eet!. olie 


"1 gesnipperde ui 
1 teentje knoflook 
1 theelepel kerrie 
1 theelepel of eetlepel chilipoeder 
50 gr. rozijnen 
1 eetlepel mosterd 
1/4 liter bouillon of bonen kooknat 
1/2 bos gesneden selderij 

Was de bonen en week deze gedurende één nacht 

in ruim water. Kook ze gaar in het weekwater, 

waaraan wat zout, het laulierblad en tijm zijn 

toegevoegd, laat het uitlekken en bewaar het 

kooknat. Verhit de olie en fruit hierin de ui en 

de knoflook glazig. Voeg kerrie- en chilipoeder 

toe en laat deze even meebakken. Doe de reste

rende ingrediënten erbij, met uitzondering van de 

selderij en bonen. Laat alles plm. 10 min. sudderen. 

Schep de uitg'elekte bonen door het mengsel, proef 

of de smaak goed is en voeg de fijngesneden selderij 

en eventueel wat kooknat toe. 


Variaties: 

1) Voeg aan de ingrediënten nog 1 of 2 paprika's 


toe. 
2) De inhoud van een potje bulgaarse salade. 
3) Eén gestoofde en in blokjes gesneden aubergine. 
4) Vervang appel door ananas. 

Hawwe jo lêst fan jo fuotten? 

Wolle jo in kundige forsoarging? 

Skilje dan: 05127 - 1764 

Foar bihanneling by jo thus 

Gedipl. Pedikuere: 

A. Bruinsma - Mud 

Eastersanning 22 

Aldegea 

BOATESHOW EARNEWALD 

In kommisje fan Aldegeaster en Earnewäldster 
wettersporters häldt om Peaske hinne in show 
fan healsliten boaten op it terrein fan wettersport
bedriuw "Sylnocht" oan 'e Feantersdyk by Earne
wäld. De tarieders ferwachtsje, dat der in protte 
niget wêze sil fan de kant fan keapers en fer
keapers fan motor- en sylboaten. Der sil in de
monstraasje jûn wurde mei dieselmotors en der is 
fan alles en noch wat te keap foar boat en motor. 
De show, dy 't foar partikulieren ornearre is, wurdt 
hälden op 16, 17 en 18 april o.s. en ek noch op 
20 april (Peaskemoandei). 

GOED SPUL! 

Gauris komme boeren, tunkers en slachters de 
lêste tiden op in negative wize yn it nijs. It hat 
dan ornaris wat te krijen mei hormoanen, fergif, 
sulfyt en sokke stoffen, net sa goed foar us sûnens 
meastentiids. Mar as immen syn bêst docht om 
syn klanten goed spul te leverjen, dan komt er mar 
komselden yn it nijs foar. Wy miene, dat soks wol
ris faker wraldkundich makke wurde mei. Nim no 
us slachter Pietersma, dy krige okkerdeis fan de 
fleiskeuringstsjinst tiding, dat hja syn gehak ûnder
socht hiene. Hja hiene it de kwalifikaasje "zeer 
goed" jûn, de heechste kwalifikaasje dy 't se haw
we. Soks jout jin in feilich gefoel. Proficiat, Pieter
sma! 

L. de Jong. 

"YN 'E REKLAME" 

In protte winkellju hawwe ut en troch ris goed
keape oanbiedings, sy hawwe dim wat "yn 'e 
reklame" sizze hja, of sy "smite it yn 'e reklame" 
wurdt der ek wol sein. Wy wolle net efter bliuwe, 
mar dêr ek oan mei dwaan, wy biede rûmte oan yn 



dit blêd, rûmte foar advertinsjes. Alle Aldegeasters 
dy 't trouwe sille of in Iytse poppe krige ha, meie 
FERGEES in trou- of berte-advertinsje yn 'e 
Doarpsomropper sette litte. Der is ien betingst: 

.de advertinsje mei net mear plak beslaan as it 
tredde part fan in kolom (it sechste part fan in 
blêdside). Us "reklame" jildt oant 1 april 1982. 

De samlers. 

Nochris: boargemasters 

Yn it febrewarisnûmer fan de Doarpsomropper, 
yn it stikje oer "Boargemasters", is in steurende 
flater slûpt, dy 't ik earst efkes rjochtsette moat. 
Yn 'e lêste alinea stiet: "Yn us gemeentewet (29. 
6.1851) komt de titel net foar". Dat moat weze: 
Yn us grûnwet (1848), ensfh. Wa 't dêr mear oer 
lêze wol kin it fine yn: S. Faber, Burgemeester 
en democratie (1974), s. 98 en fierder. Begjin 
maart begûn in polityk meilibjende Aldegeaster 
mei my oer de boargemastersbeneamingen te 
praten. Hy sei: "Der is fansels njonken de manier, 
dy 't jo oanwiisden om in boargemaster te kiezen 
ek noch wol in oarenien: de boargers kieze in 
ried, I it harren ek de böargemaster kieze dy 't se 
ha wolle . Dat is dochs ek likegoed demokratysk?". 
Hy hat gelyk, fansels. Sa soe 't ek kinne, en it 
is hast noch wol sa demokratysk as de manier, 
dy 't ik oanjûn haw. It wurd demokrasy is ommers 
foarme ut twa grykske wurden: demos (folk) 
en kratein (hearskje). Mar it is fansels ek sa, de 
ried, dy 't wy keazen ha en dy 't ut namme fan us, 
de boargers, de gemeente bestjoere moat, moat 
ek mei de foarsitter wurkje kinne. En hja ken ne 
de kandidaten, dy 't foar it foarsitterskip yn 
oanmerking komme it bêst, liket my ta. Wa 't 
niear oer soksoartige saken lêze wol kin ik it niis 
al neamde boek fan Dr. S. Faber oanrikkeman
dearje. 

L. de Jong. 

• Wist u dat saffraan afkomstig is 
van de saffraankrokus? Er zijn min
stens 80.000 bloemen nodig om 1 
kilo saffraan te kunnen maken. 

• Wist u dat u jaarlijks 4,8 procent 
risico loopt dat uw fiets gestolen 
wordt. Volgens onze correspondent 
in België, Otto Osseblank, laten de 
Belgen de banden altijd eerst leeglo- . 
pen voor ze hun fietsen stallen. 
Enerzijds neemt het aantal diefstal

; len van fietsen hier door af, ander
zijds die van fietspompen tOt!. 

H.H. VEEHOUDERS VAN OUDEGA 

Haal meer produktie uit Uw grasland, door het o.a. 
te laten diepploegen en woelen, egaliseren, frezen en inzaaien. 

Beleefd aanbevolen 

Oudega 
05127 - 1582 
Eemewoude 

05117 - 9387 

FA. TOE RING 
Loonbedrijf 

Ook voor andere werkzaamheden staan we steeds voor U klaar o.a. met: 
uilsnijden, mest- en gierverspreiden, greppelfrezen en voor kraanwerkzaamheden. 

Ook voor doorzaaien en onkruidbespuiting kunt U vrijblijvend inlichtingen winnen. 
ij zijn ook in het bezit van een motorkettingzaag, voor het rooien van boomwallen 



OPEN INGSDI ENST 
van de verbouwde 

Geref. kerk te Oudega (Sm.) 
op donderdag 12 maart 1 981 

's avonds half acht 
Medewerking verleenden de Chr. Muziekvereniging 
"Looft de Heer" en de zangver. "de Lofstem". 
Voorganger: ds. J. Nolles. 
Voor de dienst werd er gezongen psalm 150, 
waarna ds. Nolles een wel komstwoord sprak. 
Hierna zongen we gezang 320: 1 en 2, waarna 
iedereen gelegenheid kreeg voor een stil persoon
lijk gebed, gevolgd door votum en groet. Nu gaat 
ds. Nolles over tot de dienst des Woords, met 
het gebed om de verlichting met de Heilige Geest. 
Als schriftgedeelte was gekozen Genesis 28: 10-22 
en wel in het bijzonder de tekst Genesis 28: 17. 
"En hij vreesde en zeide: "hoe ontzagwekkend 
is deze plaats. Dit is niet anders dan een huis 
Gods, dit is de poort des Hemels". Dominee 
sprak de wens uit in de predikatie, dat het een 
Bethel "huis Gods" mag worden, waar veel mensen 
God mogen leren kennen in hun leven. Na de 
Apostolische Geloofsbelijdenis zongen we gezang 
303: 1 en 2: 

De ware kerk des Heren, 

in Hem alleen gegrond, 

geschapen Hem ter ere, 

de bruid van zijn verbond, 

dankt aan zijn dood het leven. 

Hij is haar Bruidegom. 

Want God, zo staat geschreven, 

zag naar zijn dienstmaagd om. 


Door God bijeen vergaderd, 

één vol k dat Hem behoort, 

als kindren van één Vader; 

één doop, één Geest, één woord. 

Zo offert allerwege 

de kerk U lof en prijs. 

Eén naam is aller zegen, 

één brood is aller spijs. 


Na het dan kgebed zingt het koor "de Lofstem " 
drie prachtige liederen voor ons, wat door de 
aanwezigen erg op prijs werd gesteld. 

Toespraken. 
De voorzitter van de bouwcommissie, de heer 
Tabe de Vries, krijgt het woord en geeft een 
overzicht van het voorbereidend werk van de 
commissie tot aan de aanbesteding op 21 maart 
1980. De voorzitter bedankt alle aannemers en toe
zichthoudende A.O.W.-ers voor de goede samen
werking. De heer de Vries overhandigde een 
grote ingelijste foto van de nieuwe kerk aan Ds. 
Nolles als symbool van de overdracht van de kerk 
aan de kerkeraad. Dominee bedankt de bouw
commissie en in het bijzonder de voorzitter. 
Architect de Jong uit Drachten sprak namens 
het bureau en de aannemers en feliciteerde de 
kerkeraad met dit prachtige kerkgebouw. Bood 
namens alle aannemers de avondmaalstafel aan. 
Dominee bedankte hem voor de woorden tot 

. ons gericht. 

De heer R. van der Wal kreeg het woord namens 
de commissie van beheer. Hij dankte in het bij
zonder de gemeente voor hun offervaardigheid, 
bracht dit op humoristische wijze naar voren. 
Hij overhandigde dominee een geheel opnieuw 
ingebonden Statenbijbel uit het jaar 1915, die 
in dat jaar aan de kerk was geschonken door 
mevrouw weduwe Poelstra en haar dochters 
Janke en Martha. Dominee Nolles dankt Van 
der Wal voor deze bijdrage en aanbieding van 
de Statenbijbel. 
Van de classis Bergum krijgt ds. Donker uit Koot
stertille het woord. Hij spreekt de wens uit, dat 
dit Huis mag bijdragen tot heil van Christus. 
Namens de plaatselijke Ned. Herv. kerk sprak 
ds. Hamoen. Hij feliciteert de kerkeraad met 
het nieuwe kerkgebouw. Wijst er op dat God 
wonen wil bij de mensen en hij hoopt dat de muren 
van dit gebouw mogen jubelen. Er zijn nog meer 
muren die ons scheiden, maar velen beginnen 
elkaar te kennen in het geloof. Hij bood een en
veloppe met inhoud aan. 
Ds.Dijkstra van de Geref. kerk Nijega-Opeinde
de Tike is blij als dochterkerk, dat de moeder
kerk een nieuw gebouw in gebruik mag nemen 
en wenst haar toe dat dit tot heil van de gemeente 
mag dienen. 
De heer Joh. Postma sprak namens de Geref. 
kerk van Eernewoude. Hij dan kt de kerkeraad 
voor de uitnodiging en geeft op rijm in de friese 
taal de taak en roeping van de kerk in deze wereld 
aan. 
Ds. en mevrouw Hartkamp worden nu door ds. 
Nolles naar voren gehaald. Op 8 maart 1931 was 
ds. Hartkamp hier bevestigd in het ambt. Dit was 
dus op zondag 8 maart 1981 precies 50 jaar gele
den. Hier werd door de gemeente van Oudega 
aandacht aan geschonken. Ds. Hartkamp kreeg 
het 1 e exemplaar van het gedenkboekje "140 jaar 
Geref. kerk Oudega" aangeboden en mevrouw 
Zanstra overhandigde mevrouw Hartkamp een 
bloemetje. De gemeente zong hen staande toe 
·met de woorden uit psalm 136: 1: 
Looft de Heer want Hij is goed 
Trouw in alles wat Hij doet 
Want zijn goedertierenheid 
Zal bestaan in eeuwigheid. 
In de toespraak die hierna volgde sprak ds. Hart
kamp naar aanleiding van de gevelsteen in de 
toren van de kerk. "In dit Huis zal ik vrede geven" 
Haggai 2: lOb, dat die vrede in ons hart mag 
zijn, niet heersend, maar dienend. 
Ds. Wiersma, oud-predikant, zegt dat het 17 
maart a.s. 35 jaar geleden is dat hij hier in Oudega 
werd bevestigd. Hij is dankbaar, dat de gedenk
stenen uit de kerk aan de Achterwei ook hier 
weer een plaats gekregen hebben in de zuidgevel 
van de kerk. Dat die getuigenis van het oude 
evangelie hier ook in Oudega voortgang mag vin
den. 
Ds. Veenstra, oud-predikant, is ook erg dankbaar 
dat de gemeente deze nieuwe kerk in gebruik 
mag nemen en prijst de gemeente voor haar 
offervaardigheid. Hoopt dat de stenen van deze 
zullen blijken te zijn "levende stenen". 



Hawwe jo in frieskast of -kiste? 


En wolle jo der graach poerbêst böleguod yn ha? 


Skilje us dan efkes 


Wy komme moandeis en tiisdeis mei bakkersguod 

yn Aldegea 


Waarme Bakker 
J. JE L S M A 

Boarnburgum 

Mevrouw 
"" 

J. van Dijk - Schutter sprak namens 
de Chr. School "de Beukerstins" en de lagere 
school "School met de Bijbel". De school stond 
tot het jaar 1915 onder leiding van de Geref. 
kerk, maar is nu een zelfstandige schoolvereni
ging. Zij sprak de wens uit, dat de kerk de kin
deren van de scholen wat meer betrok in de kerk
diensten. Zij feliciteerde de kerkeraad met dit 
mooie gebouwen bood namens de schoolver
eniging een wandkleed aan met het vignet van 
de scholen. De klassen 5 en 6 zongen onder lei
ding van hoofd der school, de heer O. Zanstra, 
2 toepasselijke liederen. 
Mevrouw Soepboer voerde het woord uit naam 
van de vrouwenvereniging. Zij wenst de gemeente 
Gods zegen toe in dit nieuwe kerkgebouwen dat 
wè hier Gods Woord elke zondag weer mogen ho
ren. Zij biedt de gemeente een avondmaalsstel 
aan, waarvoor ds. Nolles haar hartelijk bedankt. 
Mevrouw G. Weijer - v.d. lest vertegenwoordigde 
7 verenigingen. Zij had haar goede wensen op 
rijm gezet in het Fries en wees ook naar de woor
den uit psalm 127, waar staat: "Als de Here het 
huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlie
den daaraan ". Namens deze verenigingen bood 
zij een prachtige kandelaar en een plant aan. 
De heer Jansma voerde het woord namens de 
vereniging Dorpsbelang. Hij feliciteert de Geref. 
kerk met dit nieuwe kerkgebouw. In zijn per
soonlijke mening, die hij naar voren bracht, zei 
hij dat de kerk in deze wereld zowel positief als 
negatief overkomt. Hij bood namens Dorpsbelang 
de kerk een plant aan. 
Na afloop van de toespraken dankt ds. Nolles 
een ieder voor de woorden en goede wensen tot 
de gemeente gesproken. Evenzo veel dank voor 
de goede gevers voor de prachtige cadeaus aan onze 
kerk geschonken. 
Tot slot zongen we staande het mooie lied: 
"Dankt, dankt nu allen God, met hart en mond 
en handen, die grote dingen doet, hier en in alle 
landen", waarna ds. Nolles de zegen uitsprak. 
Na afloop was er voor de genodigden nog geiegen
heid een kopje koffie te drinken in "it Miensker", 

Tillefoan 05126 - 1215 

waarvan dankbaar gebruik werd gemaakt. 
Scriba S. van Dijk. 

"OPEN DAG" 
Alle Aldegeasters hawwe fan de ried fan de grif
fermearde tsjerke in utnoeging yn 'e bus krige 
om op saterdei 14 maart te kommen en besjoch 
de nijbou. Nijbou, sa mei men it dochs eins wol 
neame, al is dan ek de foargevel fan de alde tsjerke 
stean bleaun. 
Ferlike mei it alde gebou is it gans in ferbettering, 
alles is folie rûmer, grutter, Ijochter. Mei de na
tuerlike produkten hout, stien en tichels is der 
wat moais fan makke en it liket suver as hat der 
ien mei kleur oan it tsjoenen west. 
De alde bankerommei is der ut, lokkich, dêr 
binne noflike stuoltsjes foar yn it plak kommen. 
Dat is in goed ding, want dy banken dêr krigen 
guon minsken rêchkrupsjes fan. Wêrom soene de 
minsken ûnder de preek ek net ris noflik sitte 
meie? 
En dan dy healwize kreaken, ek fuort; dat like 
wol sa mal as by 't winter de jassen op elkoar 
steapele oer de rane hongen. 
De nijbou kin besjen lije, hear, en is wol in lok
winsk wurdich. Dêr kin de griffermearde gemeente 
it yn earsten wol mei dwaan. 
Mar de tsjerkeriedskeamer, deun by de foardoar, 
Iike my wol wat oan 'e Iytse kant, mar sil dochs, 
nim ik oan, wol foar har taak berekkene wêze. 
Op 'e utnoegingskaart, dy 't" wy krigen, stiet: 
"Uw bezoek wordt zeer op prijs gesteld IJ. No, it 
liket my ta, dat der dy saterdeis in soad minsken 
west ha te tsjerkebesjen, it wie in gean en kommen, 
de hiele deis. 
Doe 't ik wer thuskaam lei de utnoegingskaart 
noch op 'e tafel 
sjoen fan tsjerke 
hat okkerjiers in 
weme öfbrutsen 
delsetten is. 

en ik haw nochris de foto be
en weme. En ik leau dochs, it 
misse set west, doe 't de alde 

is en dat nije, hoekige ding der 

d.J. 



PUZZEL 

De utslach komt yn it folgjende blêd. 

Horizontaal: 1. mogelijkheid, 5. dapper, 9. kaart
term. 10. reukwater, 12. bevel, 13. zuivelpro
dukt, 15. slet, 16. en voldoende, 18. struisvogel, 
20. op die tijd. 21. rivier in Egypte. 22. echtge
noot. 23. dienstbode, 25. edelsteen, 27. via, 28. 
hatE'lijke opmerking. 30. vod . 31. welpenleid
st€'!". 32. enak , 34. smal gebouwd. 36. Gerefor
m('('rd Politiek Verbond . 38. voortdurend, 39. 
roodac htig grijs metaal. 42. plaats in Zeeland, 45. 
gek. 47. Engels bier, 49. plaats in Drente, 52. 
wr('('d heerser. 53. kruisboog van een gewelf. 55. 
toe.itcmming. 56 riv. in Dld. 51'n zeke re, 58 roof- . 
dier. 60. plaaggeest. 61. water in Friesland. 62. 
penarie. 63. stad in Duitsland. 65. pers. vnw., 66. 
deel van een trap. 68. heldend icht van Home
rus. 10. breekbaar. 71. keukengereedschap. 
Vertikaal: 1. kosten koper, 2. laslschuil. 3. voeg. 
4. oogziekte. 5. knaagdier. 6. mondwater, 7. En
gels bier. 8. tegenwoordig, 9. altegader, 11. orde, 
12. berggeit.H. vogelziekte, 15. bezeren, 17. om
roepvereniging, 19. edder, 22. wild zwijn. 24. ri
vier in Engeland, 26. been. 27. in orde, 29. be
paalde sport, 31. tijdelijke rijzing van het water, 
33. graafwerktuig. 35. bijb. figuur, 37. kwajon
gen, 39. boterton, 40. windrichting, 41. scheeps
louw. 43. mal, 44. streek in de Peloponnesus, 45. 
beengewricht, 46. vrucht, 48. bijb. figuur, 50. 
overdag. 51. naarling. 53. schande, 54. Hindoes 
kluizenaar, 57. slot. 59. rustteken, 62. Chinees in 
Indië. 64. muurholte, 67. rijks telegraaf, 69. am
sterdams peil. 

Oplossing vorige puzzel: 

HORIZONTAAL: 1. klaar, 5. aas, 7. selva, 11. 

graal, 13. arkel, 15. t.t., 17. kamp, 18. naad, 

19. k.k., 20. eik, 22. roi, 23. t.a.t., 24. zie, 25. 
laos, 27. knoop, 29. meer, 30. reep, 32. Oss, 
33. Bern, 34. danken, 36. kanoet, 38. dilemma, 
39. regres, 43. artist, 47. geel, 48. bil, 50. dorp, 
51. mank, 52. braak, 54. laat, 56. aat, 57. vee, 
58. tas, 60. kar, 61. l.I., 62. roet, 63. elis, 65. 
n.o., 66. mirre, 67. netel, 69. niobe, 70. Iet, 71. 
staaf. 

VERTIKAAL: 
1. ketel, 2. a.g., 3. ark, 4. raar, 5. alpino, 6. San
tos, 7. skat, 8. eed, 9. l.I., 10. anker, 12. anoek, 
14. raap, 16. tiara, 19. kiene, 21. koen, 24. zero, 
26. sek, 28. osteria, 29. men, 31. pedel, 33. baard, 
34. dor, 35. nis, 36. K.M.A., 37. t.a.t., 40. egaal, 
41. Gent, 42. rek, 44. lol, 45. Irak, 46. spaan, 
48. bretel, 49. latent, 51. malen, 52. beer, 53. 
kale, 55. troef, 57. vee, 59. sits, 62. rib, 64. set, 
66. m.o., 68. Ia. 

VER F schilderen buitenom, belangrijk voor uw waardevolle bezit. 


B E H A N G grote collectie wandbekleding. 


G LAS thermopane met subsidie. 


Vrijblijvende adviezen 

Fa. A. van KEIMPEMA, Schildersbedrijf 

Fabrykswei 17, 9216 WR Oudega (Sm.) 


Tel. 05127 - 1206 


Uw vakbekwame schilder .... 



SKOALFAKANSJ ES 

PEASKE HIMELFEART PINKSTER SIMMER 

Alg. beuker- 11 o.e.m. 28o.e.m. 60.e.m. 18 july o.e.m. 
skoalle 22 april 31 maaie 10 juny 30 augustus 

Kr. beuker- 170.e.m. 28 maaie o.e.m. 8 juny 18 july o.e.m. 
skoalle 26 april 30 augustus 

lep. Iegere 11 o.e.m. 280.e.m. 60.e.m. 18 july o.e.m. 
skoalle 21 april 31 maaie 9juny 30 augustus 

Kr.legere 17 o.e.m. 28 maaie o.e.m. 8 juny 18 july o.e.m. 
skoalle 26 april 30 augustus 

[!! [!! 
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lt adres foar 

Ie klas 

ierpels  grienten  fruit 

en 

·•..·~---I En wolle Jo in moaie fruuskaal weijaan? I 
t 

DE WEG NAAR ARMAGEDDON 
Op vrijdag 3 april a.s. hopen we de film "De weg 
naar Armageddon" te draaien 's avonds om 8 uur 
in "it Miensker". 
De film is van David Wilkerson; dezelfde auteur 
als van "Het kruis in de asfaltjungle". 
I n deze fil m gaat het over de tijd, die vlak vooraf 
gaat aan de wederkomst van de Heer Jezus op 
aarde, waarover Hij in Matth. 24 zegt, dat die 
tijd moeilijker zal zijn dan ooit. 
Maar daardoor moeten we ons niet laten ontmoe
digerr. Want in die "donkere" tijd zal Hij terug
keren op aarde en Zijn hemels Koninkrijk op 
aarde brengen. 
David Wilkerson vertelt in deze film, wat God 
hem over deze moeilijke tijd heeft duidelijk ge
maakt. De boodschap van de film is: GOD HEEFT 
ALLES ONDER CONTROLE. 
De avond wordt georganiseerd door de evangeli
satiecommissies van de Geref. kerken van Eerne
woude, Nijega-Opeinde en Oudega. 

IEDEREEN IS HARTELIJ KWELKOM! 

Jo sizze it - of skilje us mar I 
FOLKERT DE HAAN -==_i====

Tel. 05127 - 1414 

Sneon 7 maart 1981 wie 't wer safier, it korps 
moast wer op nei de Lawei foar it Bûnskonkoers. 
Wy kamen yn de earste àfdieling ut mei it mu
zykstik "The young in heart" fan Eric Bali, dêr 
't wy de lêste wiken gans foar swit ha. De diri
gint hat us dêr wer efkes trochhinne skuord en wy 
kamen bliid mei in grouwe earste priis fan 151,5 
punt wer thus. We wiene op twa nei de heechste 
fan de 16 korpsen dy 't yn de earste àfdieling 
utkamen. Dit wie in moai risseltaat en wy geane fol 
moed op nei it folgjende kon koers. 

Muzykferiening 
"Looft den Heer" 

PEASKE 
Ik bin oan 'e ein fan myn humaan latyn, 
Der is gjin treast yn blommen, sinne of wyn. 
Der is behald foar earme minskesielen 
Yn Kristus' krus ....... en al it oare is skyn. 

Ut: Fedde Schurer, Kwatrincn 



·.' ~' 

No 't jo dit lêze is Tjibbe de Jong mei syn hus
halding al nei Kanada ta. Jo sjogge op it plaatsje 
wêr 't hja terjochte kaam binne. Se wenje, mei 
boeren en boargers trochinoar hinne, 5 km. fan 
Dunnville Of, in plak mei sa 'n 18.000 ynwenners. 
Dat leit skean ûnder Toronto en sa 'n 50 km. 
fan 'e Niagara wetterfal Of. It leit op 'e breedte
graat fan Rome. It waar is dêr dan ek wakker 
gelyk, mei in protte druven en tabaksteelt. 
Doe 't fan 'e kant fan 'e immigraasjetsjinst en 
dy fan 'e famylje de Jong se der wis fan wiene 
dat it troch gean soe en koe, kaam der in oprop 
foar in keuring. De utslach wie goed en op in dei, 
ferline simmer, lei der in grut pak visa yn 'e bus. 
Dat kaam har wis oer 't mêd, want it die bliken 
dat dy mar in heal jier jildich wiene. Nei wat 
oerlis hawwe hja doe besluten om yn desimber 
mei de hiele hushälding nei Kanada ta te gean 
om har dêr ynskriuwe te litten. Dêrnei mochten 
hja noch 180 dagen yn Nederlän bliuwe, lang 

. genoch om yn alle rêst de saken hjir te oarder
jen. 
Ynformaasje oer it libben yn Kanada koene se 
by de rûs krije. Henk sit der al in jier en Akke de 
Jong hat der 15 neven en nichten te wenjen. 

Oe pleats hat 100 hektare grûn : 11 kultuerbosk, 
30 weit, 40 mais en 20 greide mei 60 - 70 mel
keky. It is in pleats foar trije man. Hjir jildt ien 
man op 60 kij, yn Kanada ien man op mar 20 
kij. 
De wurkynstelling fan de Kanadeeske boer is 
nofliker as hjir. It wurk hoecht net gearparst 
te wurden yn acht oeren. As b.g. de buorman 
komt is der tiid foar oeren praat, as dat sa ut
komt. Lisboksenställen en mechanisaasje sa 't 
wy dat hjir op 'e pleats kinne, wolle se net. Se 
litte har net oanjeie en wolle gjin ferlingsstuk 
fan masjines wurde. 
De energie krije se foar de helte fan wetter
krêft en foar de oare helte fan kearnsintrales. 
De Jong ferhelle noch oer de treinramp yn 1980 
yn 'e omkriten fan Ontario, dêr 't giftich gas by 
frij kaam. Der komme noch minsken nei Kanada 
ta om ynformaasje oer har fun ktionele rampen
plan. Dat hawwe se yn Kanada wol yn 'e macht. 
"Wy sille hjirwei", sei De Jong, "mar we hawwe 
in stikje histoarje meimakke yn in moaie mien
skip. It leit yn in waarme hoeke yn Smellinger
län, fier genoch fan Drachten wei, sa 't Drachten 
us net oermansk wurdt. Se freegje wol ris hoe 
't ik it dan yn 'e holle krij en gean hjir wei. Men 
ferjit Aldegea net. Dit häldt men en men krijt 
der wat by. Mar Aldegea sil lûke bliuwe. 
Doch de groetnis oan de Aldegeasters dy 't wy 
de hän net jaan koene, mei us beste winsken. 
Wy komme grif wol ris werom". 
Ta beslut hawwe wy inoar wat tasein. Hja krije 
de Doarpsomropper mei de boat tastjoerd en 
hja sille alle moannen in berjochtsje stjoere om 
us mei har dwaan en litten op 'e hichte te häl
den. 
Fam. T. de Jong 
R.R.I. Dunnville 
Nia 2 WI 
Dunville Ontario 
Canada 

R.J. - U. 



YNSTJOERD 


Bij het teruglezen van het calendula artikel zag 

ik dat ik de laatste zin niet duidelijk had opge

schreven. Als de calendulatinctuur puur wordt 

gebruikt, doet het even flink pijn. Daarom is een 

verdunning TOT MAX. 1 deel calendula op 5 

delen water beter. Hoe groter de wond hoe meer 

verdunnen (en ieder weet voor zich zelf wanneer 

het "zelf dokteren" ophoudt. Dit geldt uiteraard 

voor alle volgende artikelen.). 

Calendula wordt inderdaad wel eens voor exceem 

voorgeschreven. Maar omdat er veel soorten zijn 

moet u zonder gericht advies daar niet zelf aan 

beginnen. 

Tot zover de vragen. 


BRANDNETEL 

(Urtica Urens) 


Botanie: 

We kennen de 

kleine en de 
grote brand
netel. Er be
staat echter 
alleen een bo

tanisch ver

schil. De wer

king is het

zelfde. 


Geschiedenis: 

In de oud-Germaanse mythologie was de brand

rietel een symbool van de donder- en bliksemgod 

Donar, wiens straal ook brandt en schroeit. 

In veel streken wordt de brandnetel nog "donder

netel" genoemd, wat op Nonar-netel duidt. In een 

latere volksaanduiding zegt men: "De bliksem 

kent de netels net zo goed als de mens ze kent 

en hoedt zich er wel voor in de brandnetelstruik 

terecht te komen". 

In vele alpengebieden legde men in boerderijen, 

bij nadering van onweer, enkele brandnetels in 

het haardvuur, opdat de bliksem niet in het huis 

zou slaan. Ook interessant is dat bierbrouwers 

vroeger in dezelfde situatie brandnetels op de 

gistkuip legden om te verhinderen dat het bier 

tijdens het onweer zuur zou worden. 

De bekende Duitse schilder Albrecht Dürer (15e 

eeuw) schatte de plant zo hoog dat hij het vast 

legde in een schilderij, waar een engel een brand

netel naar de troon van de Allerhoogste brengt. 


Vol ksgeneeskunde: 

De brandnetel behoort tot de beste lichaamsreini

gers; verwijdert opgehoopte afvalstoffen, spoort 

de stofwisseling aan en verhoogt de algemene weer

stand. Deze veelal verachte plant is een genees

plant die jammer genoeg, vooral door de stads

bevolking, nog steeds onderschat wordt. Vanwege 

de "grote schoonmaak"-werking kan men de 


GROTE 
'BRANDNETEL 

brandnetel als voorjaarskuur gebruiken in de vorm 
van vers geperst sap of anders tabletten. Deze kuur 
maakt snel een einde aan in de winter opgedane 
tekorten en "voorjaarsmoeheid ". Het sap, dat 
direkt na het persen gedronken moet worden kan 
verdund worden met water om de smaak wat 
aangenamer te maken. Nog niet zo lang geleden 
is er een nieuw geneesmiddel in de plant ontdekt, 
het secretine, dat bloedsuikerverlagend werkt. 
Ook de gevolgen van radio-aktieve straling kunnen 
door inname van het verse sap grotendeels, of zelfs 
geheel voorkomen resp. genezen worden. Dagelijks 
3 tot 4 maal 1 dl. (Als de brandnetel door heet 
water wordt gehaald verliest het zijn vermogen 
om te "branden"). Bij het gebruik van vers sap 
worden de plant èn de wortels verzameld. De beste 
tijd daarvoor is van mei tot eind juli. Brandnetels 
hebben ook een gunstige invloed op andere plan
ten. Tomatenplanten m.n. zijn erg gebaat bij hun 
aanwezigheid. Maar al te vaak worden ze vernietigd 
omdat de tuin "netjes" gehouden moet worden. 
Brandnetels scheiden nl. allerlei mineralen af die 
via de grond door de tomaat kan worden opge
nomen en als afweermiddel gebruikt. Naar men 
zegt komen ze ook de smaak ten goede. Het heeft 
bovendien een goede invloed op b.v. majoraan, 
salie en op de meeste soorten zacht fruit. Boven
dien blijft fruit dat samen met (in de schaduw!) 
gedroogde brandnetels voor de winter wordt op
geslagen, langer houdbaar en beter van smaak. 

voor 
slechts 

10 ct 
ext ra 

Bestel nu superprints 
Standaard Super 
prints prints 
9x9 formaten 10 x 10 
9 x 11 V, formaten 10x13V2 
9 x 13 formaten 10 x 15 

bij 
Fotoservice 

A. PRUIKSMA 
Oudega (Sm.) 



Wat bij een ander uitverkoopprijzen zijn, zijn bij ons normale prijzen 

KOM, KIJK EN VERGELIJK 

VERLOVINGSRINGEN, GOUDEN HANGERS, BROCHES, 
RINGEN, COLLIERS, KETIINGEN 

VEEL ZILVER o.a. breidoppen, snuifdoosjes, geboortelepels 
enz. enz. enz. 

JUWELIERS 

Selmien 2 - 9247 TN Olterterp, telefoon 05125 - 1695 (Ureterp). 

Tussen Drachten en Beetsterzwaag aan de weg achter de zuivelfabriek (2 km). 


Geopend ma. t/m vr. van 9.00 - 12.00 en 13.30 - 18.00 uur, zat. van 9.00 - 17.00 uur. 

's Avonds na telefonische afspraak. 


Homeoepathie: 

In de homeoepathie wordt van de bladeren een 

eccence getrokken in verschillende potenties 

(verdunningen). Deze wordt toegepast op nier

stenen, gruisvorming, blaasontsteking, uitslag, jicht

aanvallen en sommige vormen van rheuma. 


J. Udema, 
Nw. Roden. 

Ut ien fan myn itensiedersboeken fûn ik in pear 
mooglikheden om de brànnettel op 'e tafel te 
krijen. De topkes kinne plukt wurde ta de hjerst 
ta. Hoe Ijochter nammerste sêfter en soppiger. 

. Se kinne it bêst plukt wurde mei moffen oan en 
skji rre mei. 
1. 	Klear meitsje as spinaasje. Ofmeitsje mei roastere 

sesamsied (reformhûs) of wat slasaus. (It wetter 
dat men oerhàldt kin as thee dronken wurde. 
Wat hunnich dertroch is wol lekker. Ha jo 
leaver jo eigen thee, dan kin it brûkt wurde om 
it hier mei nei te spielen . It wurdt der stevich 
en glànzend fan. 

2. 	De Iytste en Ijochtste topkes efterhàlde of 
plukke, troch aardich waarm wetter hel je sa 't 
de bràn der ut is, utslaan, fyn snije en troch 
de slaad brûke, yn grientesop, ierapelsop of 
heldere bouillon . 

3. Plm. 400 gr. topkes fyn snije en der mei 2 pûn 
ierapels stamppot fan meitsje. Bakte sipel smak

- ket der lekker by . 

As wy de brànnettel dochs by de kop hawwe, men 
kin der noch mear mei. 
1.2 pûn farske brànnettel 24 oeren yn 10 I. wetter 

stean litte. It wetter fielt dan wat prikeljend oan. 
Spuitsje, f'ral tsjin lus en wite mig. 

2. 	In aardich grutte bosk 24 oeren yn in amer 
siedend wetter Ofkuolje litte. Spuitsje tsjin lus. 
It makket it blêd ek sterker. Sa nedich mei 
wetter fertinje . 

3. It moat ek as poeier te keap wêze. 

Sa ek it wjirmkrûdpoeier (boerewurmkruid). 
It wurdt beskreaun as in krêftich middel tsjin 
ynsekten, 500 gr. poeier op 101. wetter. 
Beide middels binne aardich freonliker foar us 
fermidden as de meast brûkte ynsektesiden. 

R.J.-U. 
NOFLIKE JUN YN DE PEIN 

Op de gearkomste utskreaun troch de Kristlik 
Fryske Folksbibleteek (KFFB) op tiisdeitejûn 
3 maart fûn de utrikking pleats fan it tsiende boek, 
"Ik mocht net leafhawwe", oan de skriuwer Th. 
Kuiper. Dit barde yn de griffermearde tsjerke yn 
De Pein omdat de skriuwer dêr jierren dûmny 
west hat. De propagandalieder E.5. de Jong fan 
Boalsert basearre syn ynliedend praatsje mei op 
it getal tsien. De Bibel rikte him hjirfoar ferskate 
teksten oan, dy 't hy tige nijsgjirrich op de skriu
wer tapaste. Fan it kolleezje fan boargemaster en 
wethàlders koe nimmen komme, omdat der ge
meenteriedsgearkomste wie. Dat wie ek de lêste 
gearkomstejûn foar it us allegearre bekende rieds
lid Tsjibbe de Jong -ek trouw KFFB lid -. De hear 
S. Wierda haad Ofdieling wolwêzen fan de ge
meente Smellin'gerlan lange dêrom it earste eksem
plaar oan de skriuwer oer en lokwinske him fan 
herte, mei ut nam me fan it gemeentebestjoer. 
Dûmny Kuiper kaam ek seis oan it wurd. Syn 
geastesbern hie er meitoge yn in grutte aktetas. 
Hy fortelde op 'e rige of fan alle boeken wat b.g. 
titel, ynhàld, krityk, sawol posityf as negatyf. 
De heer A.A. v.d. Werf, skriuwer fan "Yn 'e berm 
lans" en "Op 'en paed" wist ek aardige parallellen 
te lûken nei de skriuwer. De hear V.d. Werf hat 
nei fyftsjin boeken skreaun to hawwen de pin ne 
dellein. As dûmny Kuiper de moed der wat ynhàldt 
hellet hy him noch wol yn. Yn it skoft ûnder it 
geniet fan in kopke drinken mei wat der by koe 
men oan de petearen yn 'e wannelgongen wol 
merkbite dat somliken al wer wat ûnder hannen 
hiene. It koar ut De Tike Onder lieding fan de 



~Idege~~ter. dirigi~t Wietze de Haan song op net 
unfortsJlntllke wlze ferskate Fryske lieten. Sy 
soargen sa foar in moaie omlisting fan it gehiel. 
AI mei al in jûn wêr koartswyl en earnst goed 
fer~tringele wiene. In elts begrypt, dat de KFFB 
melwurket op it .mêd fan de Fryske taal, skiednis 
en kultuer. Soe It dêrom net mooglik wêze om 
it. Aldegeas~er ledetal fan de KFFB te ferheegjen? 
!lnk der rIS oer nei. Foar ynformaasje stean ik 
)Imme graach te wurd. 

S. Slotegraaf 
It West 10 
Tel. 1294. 

DE RIED. 

It stiet sa proastich yn ' e wet: De ried 
bestjoert de gemeente. In poerbêst demo
kratysk begjinsel fansels: ut namme fan 
us~ de boargers~ dy 't de ried keaze~ 
ha~ bestjoert de ried de gemeente~ dêr 
't wy yn wenje. Wy soene it eins sels 
dwaan.moatte~ mar om 't in gemeente 
in frij grutte mienskip is~ is dat wat 
te beswierlik. Wy hawwe dêrom ut us 
fermidden in tal minsken keazen dêr 't 
wy betrouwen yn hawwe en dy moatte it 
ut us namme dwaan~ dat is de ried. De 
ried is in groep minsken~ dy 't net 
alle oeren fan ' e dei beskikber binne 
om mei te bestjoeren~ it binne gjin 
professionele bestjoerders. Hja komme 
dêrom op fêstleine tiden by elkoar~ 
stelle dan fêst wat der yn 'e gemeen
te dien wurde moat en betrouwe it ut
fieren fan de riedsbesluten dan 'ta 
oan it kollee zje fan boargemaster en 
wethalders~ in soarte fan deistich 
bestjoer dus . Soe itkolleezje fan 
B. en w. it net goed dwaan~ dan soe 
de ried harren hjeljûn jaan kinne 
en oaren op ' e stoel sette. (Mei 
de boargemaster giet dat al wer 
slim~ fansels~ om 't dy~ sa 't wy 
sjoen ha~ foar in tiidrek fan seis 
jier troch de Kroan beneamd wurdtJ. 
Want it heechste bestjoerende orgaan 
yn ' e gemeente is de ried~ de wet 
is dêr dudlik yn. 
Sa soe it wêze moatte. Mar no de 
praktyk. Foar my leit de Drachtster 
krante fan 6.3.1981 en dêr stiet in 
frij -wiidweidich ferslach yn fan de 
lêste riedsgearkomst fan us gemeente. 
Wy lêze der~ dat it riedslid J. Rou
kema freget: Welke maatregelen denkt 
het college (dat binne B. en W.J~ dat 
er genomen kunnen worden .......... . 
In eintsje fierder stiet: De raad 
ging accoord met het voorstel van 
B. en W. om ........ Wer in eintsje 
fierder lêze wy:· Hij (d.i. it rieds
·Ud W. WeUingJ begreep niet hele
maal wat het college wilde. 

It is in frijwat dosyl lûd~ dat men 
beharket yn dat ferslach. It kol
leezje moat mar sizze wat se fan 
doel binne en hoe 't se it h~e wolle. 
It soe sa wêze moatte~ dat boarge
master en wethalders de ried rekken
skip jouwe fan it wurk~ dat de ried 
harren opdroegen hat. Mar yn ' e prak
tyk it is ornaris sa~ dat B. en W. 
krekt dogge as wiene hja it bestjoer 
en de ried in orgaan dat wat kontro
learret en wat tafersjoch haldt. 
Der komme fans els ut 'e ried wei ek 
wolris inisiativen en dy wurde ek 
wolris oernommen. Yn it niisneamde 
kranteferslach stiet ek te lêzen: 
(W. HoekstraJ kwam met een aanvul
ling op de verordening~ die door 
het college werd overgenomen. Mar 
meastepart komt by B. en W. en dan 
benammen by B. wei. En dat Boe eins 
sa net wêze moatte want: de ried 
bestjoert de gemeente. Mar wet en 
praktyk rinne net altyd earm yn 
earm . 
Der is troch Sytze Faber in wiidwei
dich ûndersyk dien nei it funksionear
jen fan boargemasters~ wethalders 
riedsleden en boargers. Hy hat de~ fer~ 
slach fan dien yn: "Burgemeester en de
mocratie (1974~ dissertaasjeJ. It boek 
lit him sUVer lêze as wie 't in roman 
en is moai wis wol yn Ie pleatslike 
bibleteek te krijen. Ut Dr. Faber syn 
ûndersyk docht bliken~ dat it bestjoe
ren feitliken fan de boargemaster ut
giet. Om mear as ien reden wurdt it 
bestjoeren mar oan him tabetroud: hy 
s~e de grutste bestjoerskundige ken
n~s ha; hy fertsjintwurdiget nei bû
ten ta de gemeente yn hast alle kontak
ten: by departeminten~ keamerkommis
jes~ 'pr~vinsje~ ynsteUings op lanUk~ 
prov~ns~aal en yntergemeentlik mêd. 
M.o.w. hy is de beropsman~ de pro
f~ssion~~~ de oaren dogge it yn har 
e~gen t~~d of yn har frije tiid. 
Ek yn it kolleezje fan B. en w. oer
hearsket de boargemaster ornaris~ en 
om deselde reden. Hast altiten kri
get de boargemaster syn sin. Faber 
fûn~ dat fan de 40 boargemasters mar 
15 it ea meimakke hiene~ dat in idee 
fan harren net troch it kolleezje 
oernommen waard. 
Bestjoert de ried de gemeente? 

L. de J. 



"S TOM E RIJ" 

Wist u dat wij al vele jaren 
uw kleding, gordijnen, suède, enz. laten verzorgen door de E.D.S.-stomerij 

Daarom ter kennismaking zowel voor nieuwe als vaste klanten 

VEERTIEN DAGEN LANG 

20% korting 

MEIDIELINGS 

De dy k fan de merke of, foar F red v.d. Werff 
lans nei de Lange West ta, is foar auto's net mear 
tagonklik. De bekeuring is f 30,--. Dat it jo besparre 
wurde mei. 

Foar de wettersporter en oaren is der in wetter
tichte beurs te keap, dy 't mei in klam oan 'e 

ban fan rok of broek fêstmakke wurde kin. W . 


. Welling, Op 'e Wal is der mei op 'e hichte brocht 

en ferkeapet him foar f 5,95. 

Depo~.
KOOISTRA'S TEXTIE 

Buorren 22 - Oude 
Tel. 05127 - 1258 

By frou Jansma oan 'e Achterwei komme tenei 
alle moannen tsien ekstra Doarpsomroppers te 
lizzen. De minsken dy 't bûtenut wenje of dy 't 
by fersin gjin krante krigen hawwe, kinne dêr 
ien Ofhelje. 

Op 23 maaie is yn 'e Pleats yn Burgum in grut 
fol ksdûnsfeest. Wa 't as ploech meid waan wol 
kin har opjaan by Kulturele Saken yn Ljouwert. 

NU NOG MEER SERVICE IN ONZE VERGROTE 
WINKELWAGEN 

~*~ 

SRV 
Jachtweide 7 Oudega telefoon 1652 

)( R. v.cl. VELDE )( 



Nieuw is onze winkel NIGEL MODE

Nieuw is onze naam: 11 

Mede door de Inzet van de vele vakmensen kunnen wij u verheugd mededelen, dat het ongemak 

en stof van onze verbouwing weer tot het verleden behoort 

• BargUm 

Voor uw: 

GEZELLIGHEID - VERTIER 
EN GOEDE VRIENDEN 
NAAR 

"De Welling Bar" op 'e Wal 

* PRIMA KLEINE KEUKEN 
Weekends tot 2 uur geopend. 



DE MODE HIT 

lampers 
schoenen 

FAN ALLES WAT 

ZEILLESSEN 
Voor jong en oud. 
Twee of drie personen per middag of per uur. 
Er wordt gezeild met een Scharl met 20 vier
kante meter zeil. 
Aanmelding op Langdeel 16 of telefoon 1591. 

TE KEAP FREGE. 

In ienfaldige fjoertang enJof pook foar de iepen 

hurt en in aid monoaljespul. 

Hoecht net kompleet of geef te wêzen. 

Fam. Jansma. Ti". 1726. 


LUCIFERDOOSJ ES, SIGARENBAND JES. 

Wie helpt mij aan ansichtkaarten e.d. voor lang

durige zieken? En Oudegaaster dorpsgezichten 
voor mijzelf? 

T. Reitsma - v.d. Wal 
Gariperwei 59 

Oudega 
Tel. 1900 

POSTSEGELS. 
Wa hat der guon postsegels te lizzen foar in be
gjinnend samler? Alles is wolkom, ti". 1445. 

, NEIST JOERD 

YNBRAAK 
20 maart 

Om trije oere hinne fannacht hat yn us doarp in 
ynbrekker syn slach slein. By kapper Pruiksma 
hat er kans sjoen om oan 'e efterkant yn 'e hûs 
te kommen. De but wie likernöch Hfl. 1500,00. 
By An na en Roei Jongsma hat er de efterdoar 
iepen makke, mar doe 't er dêr yn 'e hûs om
skarrele, hearden de Jongsma's it en gongen dêr 
Of. De ynslûper makke doe, dat er fuort kaam. 
Dêr hat er Hfl. 400,00 fûn en meinommen fan
seis. De plysje undersiket beide gefallen. 

R IJ LES? ? ? ? ? ? 

heeft u moeilijkheden met schakelen? ? ? 
of wilt u SNELLER uw rijbewijs? ? ? 

. behalve schakelauto's hebben wij nu ook 

een 

AUTOMAAT!!!! 

Autorijschool W. PIJL, Ureterp 

Foareker 27 tel. 05125 - 2151 


Gedipl. instructeurs: 

Wiebren Pijl Ureterp 05125 -2151 

Niek Zwart Surhuisterveen 05124-3144 

Piet Aans Hemri k 05166 - 497 

en voor OUDEGA e.o.: 


Geert vld Klijn Drachten 05120 - 15210 


onze GARANTIE: 


een doelgerichte en verantwoorde rij-opleiding 


nu nog Opel Ascona ..... binnenkort 


B.M.W. en Renault ! ! ! 



Rijwielen o.a. GAZELLE en UNION. 

De vanouds bekende SM I D 
van OUDEGA met een 

nog echt open vuur. 
Tel. 05127 - 1536 

, A.J. WELLING 
BUORREN18 

OUDEGA 

BOOMSINGELS 
De boomsingels en -wallen zijn karakteristiek voor 
het landschap van de Friese Wouden en dienen 
derhalve behouden (d.w.z. onderhouden) te blij
ven. Van gemeentewege worden, gesteund door 
subsidie uit de I.S.P.-pot, in het winterseizoen 
enkele (van de 615 km) kilometers singel koste
loos uitgedund op partikulier terrein. Mooie 
bomen, vooral eik, berk en meidoorn blijven ge
spaard. Dit voorkomt een algehele kaalslag. Helaas 
moeten we vaststellen, dat vele partikulieren op 
eigen houtje bezig zijn te kappen en wèl alles 
eraf halen, wat dan in het landschap duidelijk 
zichtbaar is, vooral rond Oudega! ! Het is misschien 
goed er nogmaals op te wijzen, dat men voor het 
verwijderen, met wortel en al, van een boom of 
singel en voor het dempen van een sloot een ver
gunning nodig heeft. 
Deze vergunning dient men schriftelijk aan te 
vragen bij de direkteur van gemeentewerken, Post
bus 650, 9200 AP Drachten. Voor het kappen van 
singels, met het oogmerk dat deze zich weer gaan 
herstellen heeft men geen vergunning nodig. 
Het is echter wel raadzaam, alvorens met het 
kappen te beginnen, deskundig advies te vragen 
bij de afd. plantsoenen van de dienst gemeente
werken (tel. 05120 - 81234, toestel 330) en dan 
wordt ter plaatse een en ander bekeken. Juist 
door dit samenspel zullen onze fraaie singels 
behouden kunnen blijven voor nu en later. Ook 
de vogels zullen u dankbaar zijn. 

Ing. L.A. Swillens, 
chef afd. plantsoenen. 

Nuveraardichheden ut oare blêden 

Kraamvrouwen komen duizend man tekort. 
(Amersfoortse Courant) 

Kerkrade heeft momenteel 197 parkeermeters en 
3 parkeerautomaten in gebruik. Daar kunnen 185 
auto's worden geparkeerd. 

(De Limburger) 

Pas nadat met nadruk was gewezen op het feit dat 
de raad de zaak slechts had te toetsen aan het 
(ontwerp) bestemmingsplan, zwichtten zeven van 
de zes raadsleden schoorvoetend. 

( Gel derlander) 

(Haagse kringen?) 
Stapt Wim Suurbier op die man af, grijpt zijn 
stropdas en snuit zijn neus er in. We kwamen niet 
meer bij. En toen wilde die stropdas vechten 
en werd hij de zaal uitgesmeten en mocht Willem 
blijven. Ja, ook dàt nog. 

(Haagse Courant) 

De eigenaar van de zondag door brand verwoeste 
s~xclub Helio in Groningen is niet failliet, zoals wij 
gisteren abusievelijk hebben gemeld. De informa
tie die wij gaven was op dit onderdeel helaas 
onjuist. 

(Nieuwsblad v.h. Noorden) 

Jachtige minsken moatte op ezels ride. 



"DOARPSBELANG" 
It karbrief (de statuten) fan Doarpsbelang is yn 
konsept klear en leit op besjen yn it Miensker, 
fan 17 april oant 2 maaie. Yn maaie si! Doarps
belang noch in gearkomst hawwe' om it karbrief 
te besprekken en, al of net mei feroarings , oan 
te nim men. De datum foar dizze gearkomst komt 
yn de kommende Doarpsomropper te stean. 

De skriuwer, 
B. Jansma. 

HUNESYKTE 
Koartlyn haw ik us hûn foar in prip tsjin de hûne
sykte nei dieredokter Hennes brocht. Yn it tiid
skrift foar diergeneeskunde waard sein dat dizze 
prip eins yn it prippakket komme moest om 't 
it sa Ofgryslik besmetlik is. De sykte begjint mei 
it iten net ha wolle, diarrhee, spuie, swak ensfh . 
De hûn kin yn in pear dagen dea wêze . Men is al 
gau te let. 

R.J .-U . 

I. , 

I 


De Datsun Chei ry '81. Nu ook De vlorre, sportieve lijn van de In deze Datsun zit naruurlijk 

I 
~ leverbaar met krachtiger, 1.4 liter Cherry is dit jaar nog eens verjongd weer aUes wat maar funJ.."1ioneel en 

motor. Voor een fellere acceleratie met vierkanre koplampen, een comfortabel is. Kom eens kijken. 
en een hogere top. . strakke grille, zwarte kunststof bum- Kom eens proefrijden. 

Of juist om rustiger te kunnen pers en grotere achterlichten. Datsun Cherry reeds 13 395 
rijden, voor een langere levensduur. vanaf . ;' 

I 

~sun '81. AfgebeeldOatsunCherry1400GL4-bak,, :a .. 15.995,- . 

Da~'- I'nJ zen mcl . 131 W, af LIS se. 

lt each fan de boer is de dong fan it ldn. 

I 

Elk hat genóch foar syn eigen doar te feien. 

Nu bij ons tezien en te rijden: 


dJ: esa travel counter 

BUORREN 11 

OUDEGASMALL. 


TEL. 05127 - 1755* 


vliegreizen 
cruises 
safari's 
expedities 
scheepspassages 
groepsreizen 

De Friezen fan Frisia Magna 

fi erden wdld oer har see en har gea. 

Dy fan hjoed binne lytsfeint fan frjemden 

en har havens . ... hja binne dea. 


Yke R. Boonstra. 

@ 
auto bedrijf 
drachten bv 

de hemmen 1, drachten, 

tel. 05120-12100-14967. 

O:moN: De·I'e·n op Datsun 
___ ~ K.! • 

chalets 
touringcarreizen 
treinreizen 
wereldvlIegreizen 
wintersport 
bejaardenreizen 

Meerkracht onderde kap, jongervan lijn. I 



I I II 
ook voor Uw: 

*REIZEN 

*VERZEKERINGEN 

*REISDEVIEZEN 

Fabrykswei 13, Oudega Sm. telefoon 05127 - 1533 

CULTURELE AGENDA 

Om 't de Doarpsomropper, as er tsjokker wurdt, net ûnder de sammlerpars kin, hawwe wy dizze wurklist 

beheind ta de wike-einen yn Drachten en Burgum. 

Foar ynljochtings oer oare plakken: Postkantoar Aldegea, till. 1258 en De Lawei, til!. 05120-13344. 


MUZIEK, APRIL: 
3 DRACHTEN It Brune jaske: Pub Street Bluesband. Aanvang 22.00 uur. Toegang f 4,00. 
3 DRACHTEN Geref. Noorderkerk: Orgelconcert door Sander van Marion m.m.v. Fred Mann, pan

fluit. Aanvang 20.00 uur. 
4 DRACHTEN It Brune jaske: New Deal (Country Rock). Aanvang 22.00 uur. Toegang f 5,00. 


10 DRACHTEN It Brune jaske: jarje (Frysk Folk). Aanvang 22.00 uur. Toegang f 4,00. 

11 DRACHTEN It Brune jaske: De Gooise Compagnie (de kleine Hilversumse Big Band). Aanvang 


22.00 uur. Toegang f 7,50. 

12 DRACHTEN It Brune jaske: The Need, popconcert. Aanvang 16.00 uur. Toegang f 4,00. 

17 DRACHTEN It Brune jaske: Hoockie Goochie Bluesband uit Den Haag. Aanvang 22.00 uur. 


Toegang f 4,00. 

18 DRACHTEN It Brune jaske: La Vida jassband. Aanvang 22.00 uur. Toegang f 5,00. 

18 BERGUM De Pleats: Drive-in show. 

19 DRACHTEN It Brune jaske: Norman and the Starmakers, popconcert. Aanvang 16.00 uur. 


Toegang f 4,00. 

24 DRACHTEN It Brune jaske. Be.j. Hegen Bluesband. Aanvang 22.00 uur. Toegang f 4,00. 

25 DRACHTEN It Brune jaske: jaap Dekker's Boogie Set. Aanvang 22.00 uur. Toegang f 5,00. 

26 DRACHTEN It Brune Jaske: Blister, popconcert. Aanvang 16.00 uur. Toegang f 4,00. 


EXPOSITI ES; APRI L: 
DRACHTEN It Bleekerhûs: 3 tot 30 april; aquarellen en olieverven van Nakke Nieuwenhuis. 
DRACHTEN De Lawei: 7,8 en 9 april; Handwerktentoonstelling van Ned. Bond van Plattelands

vrouwen. 21 april t/m 2 mei Edicatieve tentoonstelling Energie en "Speel eens mee". 

SPORT, APRIL: 
19 DRACHTEN Café de la Paix: Paasrit voor auto's, motoren en bromfietsen. Aanvang 14.00 uur. 

' 15 BERGUM Hotel Drie Gekr. Baarzen: Bergumer Nachtrit voor auto's, motoren en bromfietsen. 
Aanvang 19.30 uur. 

30 BERGUM Hotel Drie Gekr. Baarzen: Fotozoekrit voor auto's, motoren en bromfietsen. 
Aanvang 14.00 uur. 

ALLERLEI, APRIL : 

14 DRACHTEN De Rank, Berglaan 10: Muntenruilavond. Aanvang 19.00 uur. 


DRACHTEN , 17 t/m 20 april: Kermis. 

25 DRACHTEN Wijkcentrum de Splitting: Postzegeltent. Van 13.00 -17.00 uur. 


BERGUM 26 t/m 28 april. Kermis. 


De gearkomsten fan 'e gemeenteried oer 1981 binne yn it febrewarisnummer te finen. 



SOCIALE AGENDA 

WIKE-EINTSJI NST HUSDOKTERS 

fan freed 17.00 oere oan 't sneintejOn 24.00 oere. 

5 apri l C. v. Staveren Aldegea 

Roundeel56 till.05127-1262 

12 april H.J. Amelink Garyp 

Greate Buorren 22 till. 05117-1264 

19 en 20 april S. Vriesinga Eastermar 

Torenlaan 17 till. 05129-221 

26 april J.S. Meyboom De Pein 

Kommisjewei 120 till. 05127-1261 

GROENE KRUIS 
Spreekuur W. van der Kooi: maandag tlm 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 05120 - 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, 

!llle 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. 

BIB LI OTH EEK 
C?peningstijden: 

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', F'abrykswei 13a. 

OPEN INGSTIJDEN 
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: 

17.00 -19 .00 uurTel. 05127 - 1258 

Ned. Midd. Spaarbank en Ass.kantoor, 
It West 3. 

Iepen fan: 9.00 - 12.00 
13.30 - 17.00 en op öfspraak 

UITVAARTVERENIGING 'DE LAATSTE EER' OUDEGA 

I nlichtingen 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? 

TSJ ERKETSJ INSTEN 

Griff. tsjerke, dOmny H.J. Nolles 

5 april : 9.30 oere O. Zanstra 
13.45 oere of 19 oere (wurdt"noch 

Oflêzen) 
12 april : 9.30 oere H.J. Nolles 

13.45 oere I. van Til, Hemrik 
17 april : 19.30 oere H.J. Nolles, Goed freed 
19 april : 9.30 oere H.J. Nolles 

13.45 oere H.J. Wolters, Eastermar 
20 april : 9.30oere H.J. Nolles 
26 april : 9.30 oere P. Bijlsma, Exmorra 

13.45 oere P. Bijlsma, Exmorra 

Herf. Tsjerke, dOmny J .H. Hamoen 

5 april : 10.30 oere G. V.d. Meulen 
12 april : 10.30 oere J .H. Hamoen 
17 april : 19.30 oere G. V.d. Meulen, Hilli ch 

Nachtmiel, Goed freed 
19 april : 10.30 oere J .H. Hamoen 

Snein 1 e Peaskedei 
20 april : 10.30 oere H. Engelsma, m.m.f. sjong

koar ut Garyp, Moandei 2e Peaskedei 
26 april : 10.30 oere J .H. Hamoen 



familiedrukwerk? 

Bij ons hellft u een ruime 


keuze uit de meest 


originele 


GEBOORTE

VERLOVINGS

HU WE LIJKS KAA R TEN 


DRUKKERIJ S.O.D. b.v. 

Buorren 11, Oudega (Sm.) 

Telefoon 05 127 - 1755* 


(ook 's avonds en weekends na afspraak) 





