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DOARPSO PPER 

MOANNEBLED FOAR A LDEGEA EN OMKRITEN 




Gem. Jachthaven Jachtwerf Eernewoude Fa. Westerdijk en Zn. 
Princehof 3 Feansterdyk .2 
Tel . 05117~300 b.g.g. 9251 Tel . 9360 

Voor al uw levensmiddelen 
Aardappelen - groenten - fruit 

bloemen e~planten naar: 

Gerrit en Goke Adema 
Duorren 17 - OUDEGA - telefoon 05127-1371 

VERRUKKELIJK VERS EN PLEZIERIG GOEDKOOP 



DE DOARPSOMROPPER 

Moanneblêd foar Ald~ea en omkriten 

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

KRITYSK BESJOEN 

Alderearst tige tankfoar alle aardige réaksjes dy 't 
wy by de rûs krige hawwe. Fansels is der krityk, 
ek dêrfoar betanke. Mei praten efter jins rêch kin 
men all inne de ferkearde kant ut. 
1. Der is krityk op it brûken fan te folie Frysk yn 'e 

Doarpsomropper, of te min. Elk is fr ij om te 
skriuwen sa 't er wol. Der is romte op 'e wrald foar 
folken mei hûden yn ferskate kleuren, mei fer
skate talen . En dy afwikseling is moai en goed. 
As wy us taal fersleaukje litte en net fan doel binne 
om wat te dwaan oan it fuortbestean fan it Frysk , 
dan is it in saak fan tiid of it Hàllansk is oan bar 
om plak te meitsjen foar it 1ngelsk. En dat is gjin 
praatsje fan mysels! Lokkigernach binne der ek 
dy 't hoopje op in Fryske kursus fan it hjerst, 
om 't se it slim fine dat se har eigen taal net 
goed lêze kin. 
It brûken fan wurden dy 't men net alle dagen tsjin 
komt "samierskip" y.s.f "redaksje" b.g., is in 
saak fan niget en nocht oan taal hawwe. 

2. Wytse Toering hat, sa 't er tasein hat, meiholpen 
om dit blêd op 'e gleed te krijen. De maitiid is sa 
moai en dus drok, dat hy wat betider ophalde wol 
as de bedoeling wie. No kinne wy ek betider in 
nije meiwurker sykje dy 't it bûtentsjerklike diel 
fan Aldegea fertsjintwurdigje wol. Dêrmei komme 
wy dan in oar kritysk lûd yn 'e mjitte, mar dat 
wie ek sûnder dy opmerkings wol sa gien. 

3. It tredde punt is gjin krityk fan bûtenaf mar 
ferskil fan miening ûnder us seis. Ik wol keare, dat 
wy advertearders fan bûten it doarp krije dy 't 
us eigen middenstan bekonkurreart. Dat ferskil 
fan miening kaam oan 'e oarder doe 't bliken die 
dat it tal Aldegeaster advertearders dat op in fêste 
jierbasis advertearje wol, te Iyts wie. En dan man
keart in fêste finansiële basis dêr 't dit blêd op 
bestean moat. 
Wy hawwe earst afpraat om af te wachtsjen oan 'e 
ein fan dit jier ta om te sjen hoe 't har dit ûntjout. 
Ek wat it meiwurkjen oan it bringen fan kopy 
oanbelanget, kin ik jimme net fêst genach op it 
hert bine dat jimme it sèls binne dy 't utmeitsje 
hoe en wat de Doarpsomropper wurde sil. Meitsje 
der wat moa is fan, in blêd dat ynsjoch jout yn oare 
minsken, ferienings en tsjerken en ek dêrom in 
gearbinende funksje krije kin. 

R. J.-U. 

Kopy foar it folgjende nûmer fan de 
Doarpsomropper foar 18 maaie ynleverje 
op Achterwei 5. 

Ynh§ld: 

FERIENINGSNIJS: 
Op1e Nij Bigoun 
Doarpsbelang 
Knapen en meisjesvereniging 
Chr. Plattel. Vrouwen Bond 
Volksdansgroep 
Vogelwacht 
Damclub 
Hout- en bouwbond CNV 

SKIEDNIS 

IT WITTEN WURDICH 

YNSTJOERD 

NEISTJOERD 

CULTURELE AGENDA 

SOCIALE AGENDA 

HIMELFEART 

Bereh fan oliven, bereh fan frede, 
dû draaehst it lêst Gods hilge foet 
en fan syn hannen dript genede. 
't Is himelfeart, op ierde hjoed. 
't Is himelfeart, de nije maaie 
rûst troeh dyn grien Gethsémané. 
De lije foarjierswinen waaie 
dyn ripe fruehten rispensree. 
0, ingelwaehter op 'e moarn, 
doch iepen foar de minskesoan. 

Ut: Gerben Brouwer, 

De weagen oer. 




FERIENINGSNIJS 

HOl'wol 't it hwat let wie dizze kear, hie de toaniel
foricning "Op 'e Nij Bigoun" dochs noch har iier
I i ksc utfieri ng en wol op freed 27 maert 1981 . 
Dizze kear yn gearwurking mei de musykforiening 
"Apollo-Foarut" fan de Pein/Aldegea. In protte 
minsken wiene dy joun yn it Miensker en witte dus 
hoe 't de joun forroun is. Wy kinne sizze dat it in 
tige slagge joun wie. Fan forskaete kanten hawwe 
wy heard dat it goed foldien hat. 
Sa soe men sizze kinne dat de thusbliuwers hwat 
mist hawwe. Miskien is dit in oantrun om in oare 
kear ek presint to wêzen. Wy hoopje de earstfolgjende 
kear net wer yn 'e iere maeitiid, mar foar nijjier fan 
us hearre to litten. 

"Op 'e Nij Bigoun" Aldegea 
Sj. Welling 

OAN DE LEDEN FAN DOARPSBELANG 

I t bestjoer fan Doarpsbelang hat it konsept -karbrief 
(statuten) bestudearre. Dit karbrief leit no fan 17 
april oant 2 maaie yn it Miensker foar de leden op 
besjen. 
Op 11 maaie om 8 oere de jûns wurde de leden 
utnoege foar in bûtengewoane gearkomst yn it 
Miensker mei as wurklist : 
a. it finansieel jierferslach 
b. fêststellen fan it karbrief 

Skriuwer B. Jansma 

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 


SlInbuorren 5. Oudega (Smal 1.) 

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 

VEEHOUDERS VAN OUDEGA 

KOSTENBEHEERSING? 

Veel mechaniseren lijkt fijn, 

Voor de winst is het maar schijn, 


Laat daarom ook in het komende seizoen, 

Uw werkzaamheden door het loonbedrijf doen. 


FA. TOERING 

staat voor U klaar om voor U o.a.: 


te maaien, voor hooipersen, inkuilen, mest- en gierverspreiden, 

kraan- en dumperverhuur, enz. 


Bel vroegtijdig, dit voorkomt teleurstelling. 
Oudega 
05127 - 1582 

Beleefd aanbevolen 
Eernewoude . Fa. TOERING 
05117 - 9387 Loonbedrijf 



WIJ KUN N EN V 0 0 R U: 

(ook rondingen), spiegels opnieuw 

verzilveren (waar het weer in zit), ook ont
zilveren van spiegels, kasten logen, alle hout
werk restaureren (ook kronen), houtwerk 
behandelen tegen boktor en houtworm, 
meubels bijkleuren, stangen van gietijzeren 

ielampen lassen, reparaties aan koperwerk 

en tin uitvoeren, klokken en horloges repa

reren zowel antiek als nieuw, trouwringen 
tot herinneringsringen of -hangers vermaken, 

alle goud en zilver-reparaties uitvoeren, 

polijsten, alle onderdelen van olielampen 

Servicewerkplaats 
van antiquairs en 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. 


KNAPEN EN MEISJESVERENIGING 
van 12 tot en met 15 jaar. 

We hebben het jaarfeest gehouden op 10 april. We 
zongen eerst een gezang. De voorz itter van de ouder
commissie Auke de Boer ging ons voor in gebed. 
Daarna heette hij allen hartelijk welkom. Het jaar
overzicht werd gedaan door de jeugd. Inleiding door 
één van de meisjes. Daarna volgden nog een paar 
stukjes. In de pauze hadden we een verloting en 
stemmen . Na de pauze weer wat zingen en stukjes 
opgevoerd . Het was een geslaagde avond. Wietske 
Jongsma - de Jong ging ons verlaten en daar is 
Froukje Elzinga - Vonk voor in de plaats gekomen. 
Sierd de Vries, Betty Tasma, Liesbeth Boersma 
en Liekele Hospes houden er mee op. Voor Betty 
Tasma is Riemkje de Jong, voor Liesbeth Boersma 
is Sjoukje Oosterhoff en Mieke Vaatstra gekomen. 
Voor de leiders hebben we nog geen. 

De leiders en leidsters 

Christelijke Plattelands Vrouwen Bond 

Onze Christelijke Plattelands Vrouwen Bond hield 
7 april haar laatste vergadering van dit seizoen. 
De presidente heette ons allen hartelijk welkom . 
I n het bijzonder de vele gasten en meneer Blom 
uit Drachten met zijn medewerksters, die voor 
ons een modeshow zouden verzorgen. l\Ja een korte 
Paasliturgie kreeg meneer Blom de gelegenheid om 
een kleine inleiding te geven. Hierna showden er 5 
dames in verschillende leeftijden en maten. Er was 
veel keuze op het gebied van rok, blouse en kort 
jasje. Ook is er veel te combineren, met versch i Ilende 
dingen. Vooral als het van het zelfde merk is. Ook 
kwam de jeugd goed aan haar trekken. Er waren 
veel broeken en leuke T -shirts. I n de pauze kregen 
de meeste dames een mooie roos aangeboden door 
Modehuis Blom. Helaas waren er niet genoeg rozen, 
omdat er plm. 200 dames waren en daar had Mode
huis Blom niet op gerekend. Na de pauze kregen 
we nog meer mooie kleren te zien. B.v. een mooie 
japon met jasje voor oudere dames en de folkloris
tische mode, die goed bij de jongeren aanslaat. Het 
was een mooie show, waar veel werk van was ge
maakt. De presidente bedankte meneer Blom en zijn 
medewerksters voor het getoonde en werden TOen in 
de bloemetjes gezet. Ook kreeg onze organiste me
vrouw Jongsma - de Jong nog een bloemetje aange
boden en bedankte de presidente haar voor de bege
leiding. Na het zingen en gebed wenste de pres iden
te ons een "welthuis" toe . 

alg. adj . Tj. T. - H. 

va LKSDANSG ROEP 

I n een vorige "Doarpsomropper" vond U een stu kje 
over de volksdansgroep voor ouderen. Maar, zoals 
U waarschijnlijk al hebt opgemerkt : we hebben hier 
twee dansgroepen . De heer Aardema leidt namelijk 
ook nog een groep van meer gevariëerde leeftijd. 
Deze bestaat nu ongeveer drie jaar. I n het begin 
hebben we nogal wat wisseling van leden gehad, 
maar nu is de groep aardig stabi(3l. Dat wil overigens 
niet zeggen, dat we er niet nog wat enthousiaste 
dames bij kunnen gebruiken. 
We hebben meegewerkt aan verschillende activiteiten 
in Oudega. Maar ook daar buiten hebben we prettige 
contacten gemaakt, bijvoorbeeld met de vol ksdans
groep uit Terhorne. Wij hebben daar verscheidene 
keren opgetreden en de groep is ook hier als gast 
geweest. Er staan voor de komende maanden weer 
heel wat activiteiten op ons program. Onder de 
kundige leiding van de heer Aardema hopen we nog 
menig gezellig uurtje te beleven. Nieuwe leden zijn 
van harte welkom; ze kunnen zich opgeven bij: 

Mevr. A. v.d . Lei 
Mevr. D. Douma 
Mevr. L. v.d. Horst 

tel. 1278 
tel. 1724 
tel. 1667 

Kom op dames, het is een fijne ontspanning. 

L. v.d. Horst 



TESTAMINTSJE 


It lèste diel fan 'e ynlieding fan notaris Mulder yn 'e 
gearkomst fan it Doarpsbelang op 9-2-1981. 

De ynhàld fan in testamint is frij en kin gean oer 
wa 't it goed en jild hawwe moat èn oer de fadij 
oer de bern. Punten fan belang foar de ynháld fan 
in testamint binne: 
1. Wissichheid foar de langstlibbende partner 
2. Wissichheid dat saak of bedriuw trochgean kin. 
3. Wissichheid dat de bern by einsluten har part 

krije. 
Begelyks : 

A en B binne troud yn mienskip fan goed. A 
stjert, B trout op 'e nij yn mienskip fan goed mei 
C. Stjert B no ek, dan krije de twa bern elk 1/6 
part fan wat it nije pear oan goed hie. A hie syn 
bern in deugd dien troch foar syn stjerren jild 
en goed troch in testamint te regeljen. 

4. Sa min mooglik suksesjerjocht betelje 
a. 	Der wurdt sa testaminte sa 't de langst-libjende 

alle goed krijt. Dy betellet suksesjerjocht. 
b. 	Better is meastentiids de partner it rjocht te 

jaan op it fruchtgebrOk fan hOs . of eigendom. 
De bern wurde dan eigner en betelje suksesje
rjocht. Stjert de langst-libjende dan, dan hoecht 
net wer suksesjerjocht betelIe te wurden . 

By dille foarm krijt de widdo of widner b.g.: 
- syn of har part fan it erfskip 
- it frOchtgebrOk fan it wenhOs 
en krije de bern: 
- de "bleate eigendom" fan it wenhOs 
- harren part fan it erfskip 

By in erfskip wêr 't de skulden it goed oertreffe, 

kin men it erfskip wegerje ("verwerpen"). De rest 

fan de famylje wurdt dan oansprutsen, in slim djoere 

prosedure. 

Ek kin men it erfskip oannimme ander betingst fan 

beskriuwing fan 'e boel. As dan de skulden it goed 

oertreffe wurdt de famylje net mei dit negative saldo 

opknapt. 


Fruchtgebrûk foar de langst-libjende hat syn doel by 

de foarmen 1 en 4. 

De boppesteande foarmen binne allinne in pear 

foar de hán lillende foarbylden fan testamintsjen. 

Op bysOndere sitewaasjes binne folie mear foarmen 

fan testamintsje mooglik. 


Ut it ferhaal fan notaris Mulder waard us wol klear 

dat in protte minsken wiis dwaan soene om wol te 

testamintsjen. Om de priis, meastentiids minder as 

f 200,--, hoecht it net oer te gean. 


Skriuwer B. Jansma 

Koartlyn hat de Griffermearde synode in boekje 
utjOn oer it gesach fan 'e bibel. Op fersiik sille ds. 
Hamoen en ds . Nolles dêr yn 'e Doarpsomropper 
utlis oer jaan en alle moannen in stikje ynleverje. 
Yn maaie kom me hja byinoar om har dêroer te 
berieden. 

R. J.-U. 

Autohandel - Spuitinrichting 
Schadereparatie 
NU OOK DIESELOLIE VERKRIJGBAAR. 

AUKE DE VRIES GARAGEBEDRIJF 
Gariperwei 2, Oudega Small. - telefoon 05127 - 1 777 
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VOGELWACHT OUDEGA e.o. 

Het is 12 april geweest, dus het eierzoeken zit er 
weer op. I k hoop, dat veel mensen er weer plezier 
van hebben gehad. Nu gaat het er voor ons om 
spannen, om zoveel mogelijk legsels van onze weide
vogels te sparen. I k hoop dan ook, dat alle eier
zoekers hier zoveel mogelijk aan mee zullen helpen. 
Hierover zult u later wel meer lezen. 

De ooievaars, waarover ik zou schrijven, komen 
nu eerst aan de beurt. 
Eind maart hebben we 
twee broed paren de 
vrijheid gegeven. 
Dit slaagde eerst niet 
zo best, de deuren 
van de kooien 
hadden we open gezet, 
maar de stap over 
de drempel bleef uit. 
Eindelijk trok één 
van de vogels 
de stoute schoenen 
aan en ging de 
lucht in; deze 
hebben we nooit 
weer gezien. 

Later volgden er nog drie, waarvan er nu één doel
loos rond stapt. Het andere paar doet het beter. 
Na eerst wat nesten in de buurt te hebben bekeken, 
vestigden ze zich op één hiervan. Er werd genesteld; 
en gepaard en zoals het nu lijkt ligt er al een ei in het 
nest. Onze hoop is, dat hiervan de eerste jongen 
zullen uitvliegen. U blijft op de hoogte. 
De mensen, die op het Roundeel/Langdeel en het 
West wonen, kunnen eerstdaags nog iemand aan 
de deur verwachten die komt vragen of ze donateur 
van dit Eibertshiem willen worden. 

Nou nog iets anders. Op 9-4-81 stond er een stukje 
in Bijtijds van een zekere mijnheer de Boer, die jonge 
kievit jes wil uitbroeden onder kippen, om ze daarna 

. uit te zetten in het vrije veld. Ik hoop voor De Boer 
dat hij ook tegelijk oude kieviten uit laat broeden, 
want anders lijkt het mij voor de jongen 's nachts 
behoorlijk koud. Kieviten houden hun jongen als het 
koud is, net als kippen, onder hun vleugels. 
Dit laten uitbroeden is wel eens vaker geprobeerd, 
maar steeds op niets uitgelopen. 
Hierbij laat ik het. Wij, als vogelwachters, hopen, dat 
'we met elkaar een mooie zomer zullen krijgen met 
veel jonge vogels. 

Mocht u gaan wandelen met de hond, I " ' 'l ~m 

in het veld zo veel mogelijk aan de lijn. Br {~r ook 
eens, wat uw poes als u hem '5 nachts uit laat, voor 
schade aan onze zangvogels kan toebrengen. 
Nog één ding, binnen
kort zult u misschien 
merken dat de 
vogelwacht de 
eksters weer wat 
achter de broek zal 
zitten. Dit doen we 
echt niet met veel 
plezier, maar het 
is nood zakelijk. 
Rondom Oudega 
zijn meer dan twee
honderd bewoonde 
eksternesten. Hieruit 
komen gemiddeld 
vijf tot zes jongen, 
soms meer. Omdat de 
natuurlijke vijand van 
de ekster er niet 
meer is, moeten wij 
wel, zij het be jJe rkt, 
ingrijpen. 
Tot de volgende keer. 

De voorzitter, 
K. Welling 

Koninginnedag 

I 30 april I 

en 
Bevrijdingsdag 

I 5 mei I 


zijn de kantoren 

gesloten 


van 


@ llrukkrry 6.0.11. h.u. 

BUORREN 11, OUDEGA (SmalL) 
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In Groep I heeft L. Houwink verloren van de plot

seling sterk spelende G. Tjeerdsma. Harm Jonker 

won van J. J ansma en door dat L. Houwin k verloor 

is Harm nu kampioen van Groep I. 

Stand Groep I: 

1. H. Jonker 14 - 19 
2. W. Wijma 14 - 17 
3. L. Houwink 13 16 
4. F. Kooi 13 16 
5. J. Bruining 14 - 14 
6. G. Tjeerdsma 13 13 
7. U. Tjeerdsma 14 - 13 
8. O. Kooi 11 12 

9.J.Jansma 13 12 

10. H. Jonker 11 11 
11. S. de Graaf 13 11 
12. S. Jon ker 12 - 9 
13. D. Tjeerdsma 12 - 9 
14. H.W. Jonker 10 - 8 
15. K. de Vries 11 8 

.. 	 In Groep 11 is Johannes de Graaf onbetwist de dam
specialist met 17 wedstrijden en 33 punten, dus 
in totaal 1 verliespunt. Wie de tweede en de derde 
plaats gaat bemachtigen valt nog niet te zeggen, 
omdat de meesten nog te veel wedstrijden moeten 
spelen. 

Stand Groep 11: 
1. Joh. de Graaf 17 33 
2. B. Klijnstra 19 20 
3. S. Siebenga 16 - 19 
4. O. Roukens 15 16 
5. G. de Vries 11 14 
6. Gr. Wij ma . 19 - 14 
7. D. Jonker 15 13 
8. I. Jonkhof 15 12 
9. Sj. Reitsma 15 12 
10. D. v.d. Mei 14 - 11 
11. Cath. Bouma 15 10 
12. KI. Jacobi 11 8 

De junioren hebben in Sneek om het kampioenschap 
van Friesland tegen Grouw gespeeld. Deze partij 
mochten ze niet verliezen met 4 - 6, zoals reeds 
eerder was vermeld. Ze mochten wel 5 - 5 spelen. 
Helaas kozen ze voor het eerste. Toen werd er een 
beslissingswedstrijd gespeeld, maar helaas verloren 
ze wederom met 4 - 6. 

Eindstand: 
1. Grouw 12 
2.0udega 10 
3. NageIe 8 
4.0ranjewoud 7 
5. Suameer 4 
6. Warga 3 
7. Sneek o 

Op 11 april zijn in Deventer de kwartfinales van 
het schooldamkampioenschap van Nederland voor 
lagere scholen gespeeld. Oudega behaalde een vierde 
plaats en de Polstok uit Drachten werd derde. 
Eindstand: 
1. Sloten 8 
2. Nieuwland 8 
3. Polstok 8 
4.0udega 4 
5. Usquert 2 
6. Bedum 0 

(Voorste rij cijfers is aantal gespeelde wedstrijden, 
tweede rij het aantal behaalde punten). 

VOORJAARSAANBIEDING 

1. 
Nylon tapijt, prima kwaliteit 


geschikt voor slaapkamer, 

400 cm breed, gratis gelegd f 59,95. 


2. 

Van 1 tot 15 mei bij aankoop van een 


KLM-overal f 2,50 reductie. 


3. 
Bij aankoop van een bed, 

matrasdek gratis. 

4. 
Dacron hoofdkussens 


(stofvrij) f 19,95 

2 stu ks voor f 37,50. 


KOOISTRA'S 

TEXTIEL 


Buorren 22 	 TEL. 1258 


OUDEGA (SM) 




HOUT- EN 
BOUWBOND CNV 

BEKENDMAKING 

Soc. Fonds Bouwnijverheid 


De aanbieding van de zegel boekjes voor de zomer

vakantie vindt plaats op zaterdag 9 mei van 


13.00 uur tlm 17.00 uur bij 

Alle Schonenburg, Jachtweide 15 te Oudega 


Hout- en Bouwbond C.N.V., afd.Oudega 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ~ 
~ AS JO US KWAL/TElT IEN KEAR KINNE ~ 

~ IS DER GJIN SETTER, SA FIER KIN JO NET RINNE ~I I
DUS FOAR WAT APARTS OF FOAR ITGEWOANE 

~ KOMME JO SY US TELANE ~ 
~ ALLES KIN WY THUS NOCH SLACHTSJE ~I I
EN DE KWAL/TElT IS SAT JOT FERWACHTSJE 

[I] FOAR HÛSSLACHTING EN AL WA T MEAR ~ 
Ij] KOM NEl ALDEGEA ~ 

ij] EN WY MEI TSJE IT FOAR JO KLEAR ~ 
~ ~ 
!jJ WANT IT IS KREKT SA'T DE MEASTEN SIZZE: ~ 

~ foarwatgoeds, ~ 

I~ moatte jo nei Oeds . . . I~ 
1j]®@®®®@0®®®®®®®®®@®®®®®®®@®®®®®@@®®®@@®®®®®®®@®®@@®®~ 

~ ~ 
~ Slachterij ~ 

I 
~ 

Oeds P iet e rsma I 
~ 

~ ~ 
Ij] Sänbuorren 19 - Aldegea ~ 
~ Ij] 
~ Teletaan 05127· 1241 ~ 

!jJ~~~~~~!jJ!jJ~~~~~~~~~~~~~~~!jJ~~ !jJ 

It adres foar 


1 e klas 


ierpels - grienten - fruit 


cn 


lib bensmiddels 


Wy hawwe wer rûme kar 

FOLKERT DE HAAN 


Tel. 05127 - 1414 


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 

/ 



SKIEDNIS 

Mear wite fan eigen krite. 

BAUKJE HOEKS TRA 
1854 - 1935 

Jehannes Eades Hoekstra en Gepke Meinderts Deel
stra krigen yn 1854 in Iytse poppe, in famke, dat 
hja Baukje neamden. Neffens de trant fan dy tiid 
krige it berntsje al ridlikgau in flaainamme: BAAIE. 
Sokke flaainammen hawwe eins har ûntstean te 
tankjen oan bernehealpraat en bernegebrabbel. Wy 
hiene en hawwe mear fan dy nammen: Froukje: 
Poai (klam op de a); Grytsje: Kike; Katharina: 
Tryntsje: Nynke; Sybren: Pibe; Rinse: Kinge; Gerryt: 
Kei. Guon fan dy nammen fûnen de minsken moaier 
as de nam men dêr 't hja ut ûntstiene en dy binne 
doe ek "offisieel" wurden: Pibe, Nynke. 

De Iytse Bau kje fan Jehannes en Gepke waard yn 
Aldegea altyd Baaie neamd, har hiele libben lang. 
Lytse Baaie har heit en mem wiene yn Aldegea 
kastlein en kastleinske, hja hiene dus in herberge, 
dy herberge stiet der nammers noch: Buorren, nrs. 
12 en 14, Wierd en Meiny Hoekstra/Woudsma wenje 
nQ yn in part der fan. Wol aardich oars, dat der no, 
sa 'n 45 jier nei Baaie har ferstjerren wer in Hoek
stra yn 'e aid herberge wennet. It part, dat de Hoek

stra 's no bewenje, wie eartiids de jachtweide, de 
taapkeamer, it oare diel wie wente. 
Jehannes en Gepke hiene dus in herberge, mar hja 
hiene mear izers yn 't fjoer, hja hiene ek noch in 
houthanneltsje, efterhûs wie in houtsjekapperij; 
beamstamkes waarden tekapt ta talhout, dat yn 
bondeltsjes bûn ferkocht waard as kacheloanmak
hout, almeast nei de stêden ta. Boppedat hearde 
der ek noch wat buorkerij byde herberch. 
Dy Iytse Baukje, dy 't yn 1854 te wrald kaam, is 
letter kastleinske wurden yn har heit-en-dy 's her
berch, in kastleinske, dat fier bOten har wen plak 
ferneamd wie. It hat moai wis net de bedoeling 
west, dat Baaie kastleinske wurde soe, mar it rint 
yn in minskelibben gauris oars as men tinkt en 
wol en sa is it yn Baaie 's libben nei alle gedachtell 
ek gien. Baaie hie ommers, de aldere Aldegeasters 
witte dat noch skoan, in soan. Dat berntsje hat 
Baaie op 25 septimber 1881 te wrald brocht en hja 
hat it neamd nei har heit, jehannes. Mar ........ der 
wie foar dat jonkje net in heit, dêr 't Baaie mei 
boaskje koe. En der is, wat de heit fan it jonkje 
oanbelanget in swierrichheid, ik haw der twa fer
klearrings fan heard yn it doarp. 
Baaie soe as jong frommes ferkearing han ha mei 
in boeresoan. It wie tige sib spul mei dy twa en hja 
soene trouwe. In skoftsje foar de boask krige de 
jongeman in slim Ongemak mei de hynders, sa slim, 
dat hy is der oan stoarn: Dat wie in hiele slach foar 
Baaie; in slach, dy 't nammerste fOlder oan kaam, 
om 't Baaie op dat stuit wol wist, dat hja fan 'e baan 
moast. Letter, nei de beierdiging fan har breugeman, 
brocht Baaie doe har berntsje te wrald. 
It soene, sa waard my ferteld, foaral Baaie har mem 
en dy har aldere suster Attsje (troud mei Adolf 
Jans Mulder) west hawwe, dy 't it ferhaal oer de 
ferûngelokke boeresoan yn 'e wrald brocht hawwe. 
Dy twa susters wennen ommers ek deun by elkoar 
en hiene gelegenheid genoch om te mûskopjen. 
Namme en wen plak fan de boeresoan binnen net 
bekend. 
De twadde lêzing oer Baaie har soan. De lêzers 
fan De Doarpsomropper sille moai wis noch wol 
witte, dat der ferline simmer yn 'e Drachtster krante 
stikjes stien hawwe fan en oer de lapkepoep Schöne 
(utsprekke: Sjeune), oer wat er belibbe hat yn 'e 
Walddoarpen, dy 't er mei it pak op 'e rêch ofreizge. 
Ut in ynliedend praatsje boppe dy ferhaaltsjes waar
den wy wiis, dat de lapkepoepen by de boeren 
lans reizgen, mar ek wol yn in herberchkeamer har 
spullen utstalden. Dêr koene de doarpslju dan komme 
en sykje ut wat har gading wie. De kastlein 
soarge dan, dat de keapman syn wiet en droech 
en in sliepstee krige. De lapkepoep Ferdinand 
Schöne kaam ek yn Aldegea mei syn hannel en 
hie dêr dan syn thus yn 'e herberge fan Jehannes 
Eades. 
De keapman moat yn alle gefallen yn Aldegea west 
hawwe yn it lêst fan 1880. Baaie fan J ehannes en 
Gepke wie doe in jong frommes fan 26 jier, Ferdi
nand Schöne wie doe 27. jonge, sûne, waarmbloe
dige minsken, allebeide, en hja sille wol ris wat oan 
it malfarjen en oan it gekheidmeitsjen west ha, dêr 
yn 'e aid herberch. ja, gekheid is gekheid, mat fjoer 



yn 'e broek is gjin gekheid. Saaie skode by de keap
man tusken de lekkens of de keapman by Saaie, 
de gelegenheid dêrta wie der. Seit in al de wiisheid 
net, dat in minske in dief wurde kin as de gelegen
heid har mar foardocht? En it is moai wis ek net 
by ien kear bleaun; om dat te bewizen kin ik in 
oare alde wiisheid fan stal helje: elk skot is gjin 
einfûgel. Mar by eintsjebeslut moast Saaie dan 
dochs fan 'e keapman yn 'e kream. 
Op 25 septimber 1881 waard Jehannes berne, ha 
wy niis al sjoen. As wy fan dy datum Of begjinne 
te rekkenjen, dan docht it bliken, dat de konsepsje 
pleats han hat yn desimber 1880. Yn dy moanne 
moat Schöne mei syn hannel yn Aldegea west haw
we. 
Trouwen koe neat fan komme, de lapkekeapman 
wie al troud en boppedat roomsk. In slim gefal 
foar Saaie. I t ferklearret wol, wêrom 't Saaie nea 
troud west hat: in frommes mei in lape op 'e rok 
krige dêr yn dy tiid suver gjin kans ta. 
Twa ferklearrings dus foar it feit dat Saaie in soan 
hie. Mei troch sy soan is it grif kommen, dat Baaie 
kastleinske wurden is. I n baas kastleinske is hja wur
den. . 
(Letter noch wat oer Baaie). 

L. d. J. 

KOOS BAKKER'S 

K LEE R MAK E R IJ 

DRACI;iTEN 

Ook het adres voor al uw 

ruiterkleding en toebehoren 

van het wereld merk "PI KEU R" 

Moleneind 44, tegenover Elmar 

Tel. 05120 - 31533 

b.g.g. 05120 -12516 

Stoppage verzorgen wij ook voor u. 

dJ= esa traveI counter 

BUORREN 11 

OUDEGA SMALL. 


TEL. 05127 - 1755* 


vliegreizen chalets 
cruises touringcarreizen 
safari's treinreizen 
expedities wereldvlIegreizen 
scheepspassages wintersport 
groepsreizen bejaardenreizen 

BOEKJE GRIFFERMEARDE TSJERKE 

Ferline simmer hat de herfoarme tsjerke in boekje 
utjûn en fan 't foarjier kaam de griffermearde mei 
in utjefte. Ek dit lêste boekje is goed fersoarge de 
wrald ynstjoerd. Gearstallers en printer hawwe flyt 
dien om der wat moais fan te meitsjen. Wol 26 
foto's binne der yn ofprinte. Wy meie der wiis mei 
wêze en men soe winskje, dat beide boekjes troch in 
protte Aldegeasters oantugd wurde, en dat sil wol, 
want de measte minsken binne ornaris tige nijs
gjirrich nei skiednis, nei wat it foarteam dien hat. 
No ha wy fan beide tsjerken in stikje skreaune skied
nis; faaks komt der letter mear, want beide boekjes 
jouwe noch mar in priuwke fansels. 
It boekje fan 'e griff. tsjerke lit us yn it ûnwisse 
oer it krekte jier fan it ûntstean fan dy tsjerke: is 
it no 1836 of 1841? En wy hiene graach wat hearre 
wollen oer it wêrom fan dat ûntstean. I n gemeente 
ûntstiet samar net fan 'e iene dei op 'e oare, dêr sil 
grif hiel wat oan foarof gien wêze. Wat dêr oan foar
of gien is komme wy spitigernoch net te witten. 
En dan is it boekje, nei myn smaak, ek tefolle in 
domenysboekje wurden. Nei in ienlieding fan sa 'n 
sidemannich rek ket de gemeente op 'e eftergrûn 
en komme de domeny's nei foaren. In tsjerke hat 
boeken, skreaune boeken, en dêr binne de lekken 
en brekken fan 'e minsken, dy 't meiinoar de ge
meente foarmje yn opskreaun. Mar spitigernoch 
hearre wy oer dy minsken mar och sa 'n bytsje. 
It is krekt as skrilje de gearstallers derfoar tebek. 
Mar faaks hearre wy dàt ek noch ris, want sa 'n boekje' 
ferget eins op in ferfolch. 

L. de J. 

Titel boekje: Ter herinnering aan de verbouw van de 
gereformeerde kerk te Oudega (Sm.) anno 1981. 



Foto fan learlingen en learkrêften fan de lepenbiere 

legere skoalle ût 1906 of 1907. 

Op 'e FOARSTE RIGE sitte (fan lofts nei rjochts): 

Henricus Duursma; Anna G. Riemersma; Siemkje 

G. Riemersma; Jeltje H. Mulder; Geertje Bouma; 

Geeske D. Rinsma; Berend B. vld Wal; Hendrik M. 

vld Zee; Louis F. Wiersma; Alle K. Welling; Reinder 

F. Wiersma. 

TWADDE RIGE: Sytze Duursma; Jacob Duursma; 

IJje G. Riemersma; Wietze H. Mulder; (Sijmen Bou

ma); Lieuwe Bouma; Engbert Welling; Jan Duursma; 

Kees Bouma; Tjitte de Vries; Sietze B. vld Wal. 

TREDDE RIGE : Bernardus H. Douma; Janke G. 

Riemersma; Minke Tijema; Attje H. Mulder; Baukje 


Bouma; Aukje G. Riemersma; Joukje K. Welling; 
Dettje H. de Vries; Afke Bouma; Rinskje H. de Vries. 
F J I RDE RIGE: Hendrik H. Douma; Anne Duursma; 
Johannes D. Rinsma; Adolf H. Mulder; Wolter M. 
Sibma; Arjen D. Rinsma; Jan K. Welling. Hielendal 
lofts stiet juffer Keuning, rjochts master Duursma. 

Wy binne net hielendal wis fan it jiertal, oft de 
foto fan 1906 of fan 1907 is. Binne der lêzers dy 't 
ûs oan it krekte jiertal helpe kinne? 
Wy binne fan doel om skielk ris wer sa 'n moaie 
alde foto yn 'e Doarpsomropper Of te printsjen. As 
dêr lêzers binne, dy 't alde, dûdlike foto '5 hawwe, 
soene dy it ûs witte litte wolle? 

Rijwielen o.a. GAZELLE en UN ION. 

De vanouds bekende SM I D 
van OUDEGA met een 

nog echt open vuur. 
Tel. 051 27 - 1536 

A.i. WELLING 
BUORREN 18 

OUDEGA 



Gorredijk en de Turf-Route 


Door Turfvaart af en aan, 
Kon Gorredijk ontstaan 
Als dorp rnet eigen aard. 
'n Bezoek ten volle waard! 

Gorredijk heeft zijn ontstaan te danken 
aan een vaart: de Opsterlandse Compag
nonsvaart. Die is waarschijnlijk tussen 
de jaren 1624 en 1629 gegraven. Dat 
g,beurde in opdracht van de Leeuwarder 
patriciêrs Watse Eelkes, Wabbe Wisses 
en Douwe Nijenhuis. Deze drie heren 
hadden in 1598 tot 1600 vrij grote hoe
veelheden veen aangekocht uit de na
latenschap van het echtpaar Burmania
Van Brakel. 
Dat veen lag in Lippenhuizen, Korte
zwaag en Terwispel. Het was aangekocht 
om er turf van te maken. Erg belangrijk, 
om niet te zeggen een 'must', was ver
volgens een vaarroute, om de turf naar 
elders af te voeren. 
De Burmania's hadden ook al wel een 
kleine vaart of wijk (grift) gegraven, die 
in oude stukken 'uitgaande sloot' wordt 
genoemd. Maar deze vaarweg, welke de 
Hereweg nu ter hoogte van Kingma's 
bank passeerde- circa 200 meter zuid
westelijk van de Hoofd brug- was voor de 
heren Compagnons niet goed bruikbaar, 
vanwege hun veel grotere opzet. 

De grift was vrij smal, en mee door ver
zanding, nogal ondiep. Er kon alleen met 
pramen en bok){en: zogenaamde 'Knyp
ster skûtsjes ' if1 worden gevaren. Boven
dien moest de turf bij de Hereweg worden 
overgeslagen. Er bevonden zich daar wél 
twee sluisjes, maar doorvaart was niet 
mogelijk. 
Vandaar dat Eelkes en de zijnen een 
geheel nieuwe, bredere vaart wilden gra
ven, maar...... . dat had veel voeten in de 
aarde. Ze kregen in 1606 van de Gedepu
teerde Staten van Friesland wel vergun
ning de rijweg op Hereweg te doorgraven, 
maar vanuit het lage midden- Friesland 
volgden er zoveel protesten- men was 
bang voor overlast door het water van de 
hoge venen- dat de vergunning in 1610 
werd ingetrokken. 
Uiteindelijk zagen de Leeuwarder heren 
het niet meer zitten en verkochten in 1629 
en1631 hun venen aan Tiberius Oenema 
en Anne WijckeI. Die kregen binnen de 
·kortst mogelijke tijd wél toestemming 
voor het doorgraven van de vaart. 
Men neemt aan, dat dit in 1631 een feit 
werd . Dát jaar wordt aangenomen als het 
geboortejaar van Gorredijk. Het dorp, 
waar u zich nu bevindt, viert dus in 1981 
zijn driehonderdvijftigjarig bestaan. 

Veel schippers 
Toen de sluis (vallaat) er eenmaal was, de 
Hereweg doorgraven en er een brug over
heen was gebouwd, was de verdere ont
wikkeling van Gorredijk niet meer tegen 

te houden, alleen .. ... de naam Gorredijk 
verschijnt pas voor het eerst omstreeks 
1650 in de stukken. De eerste huizen, 
sommige metrode dakpannen, worden ter 
weerszijden van de brug gebouwd met de 
gevel naar de Hereweg (Hoofdstraat) ge
richt. Ze worden bewoond door mensen. 
die op een of andere wijze wat hebben uit 
te staan met de scheepvaart. 
Er verrijst een winkel, een brouwerij en 
een bakkerij . Op dezelfde plaats, waar nu 
het eethuisje 'De Vergulde Turf geves
tigd is, heeft een van de eerste huizen van 
Gorredijk gestaan. Er was lange jaren een 
bakkerij in gevestigd. In een wat latere 
fase zijn er ook huizen ter weerszijden van 
de vaart langs de wallen gebouwd: de 
Langewal, de Kerkewal, de Molenwal en 
de Brouwerswal, die zo'n 150 jaar geleden 
nog Hellingwal genoemd werd. 
Gorredijk kreeg gaandeweg die typische 
kruisvorm van een veenkolonie, met de 
langste woonbuurten langs de vaart en de 
kortere langs de Hereweg. In 1663 al 
woont in onze plaats schuitemaker Aitte 
Hansen; in 1663 heeft ook een school
meester er zijn domicilie. In 1683 wordt de 
Nederlandse Hervormde kerk gebouwd. 
Hij staat een beetje achteraf aan de Kerke
wal, maar zal de meeste pleziervaarders 
toch niet zijn ontgaan. 
Daarvóór werden er al godsdienstoefe
ningen gehouden in"het pand vlak tegen
over 'De VerguldeTurf , het vroegere post
kantoor. Het aantal schepen, dat de sluis 
passeerde werd van jaar tot jaar groter. 
Omstreeks 1750 wonen er in Gorredijk 32 
schuitevoerders en veerschippers en zijn 
er 3 scheepstimmerwerven. Een eeuw 

later zijn er nog slechts 2, maar in 1857 
passeren er toch maar even 12.435 sche
pen. 
Omstreeks de jaren twintig is het verval 
duidelijk, in 1920 zijn er nog maar 7518 
oftewel gemiddeld 150 per week. Als het 
wegverkeer op gang komt, versnelt de 
aftakeling. In de jaren dertig daalt het 
aantal passages tot onder de 300. In de 
oorlog volgt er nog even een opleving tot 
bijna 400; in de zestiger jaren is het cijfer 
gedaald tot 200. . 
De veenkolonies Drachten en Noord
walde dempen hun vaart. Dat gaat ten' 
koste van het specifieke dorpsbeeld. 

Ook in Gorredijk gaan er stemmen op voor 
meer parkeerruimte, maar........ de vaart 
wordt hier niet gedempt. Vooral door 
ijveren van pater Van Ulden krijgt de 
Compagnonsvaart een nieuwe funktie 
namelijk: ten dienste staan van de plezier
vaart. Deze maakt dankbaar gebruik van 
dit decoratieve alternatief. De Turfroute 
w01'dt een begrip voor de bootbezitters, die 
wat uitgekeken zijn geraakt op de wijde 
meren. Ze ervaren de bospartijen in Lip
penhuizen en Hemrik over het algemeen 
al.s zeer weldadig. 
Maar niet nadat ze, komende van de 
noordwestkant, zich even in 'De Vergulde 
Turf' de specialiteit plY-nnekoeken goed . 
hebben laten smaken of nieuwe krachten 
hebben opgedaan bij een kopje koffie . 
Waar die turf van 350 jaar geleden al niet 
allemaal toe leiden kan.... .... . . 



"DATABANK"IT WITTEN WURDICH 

"STREEKPLAN FRIESLAND" 

Okkerwyks hat der yn 'e Fryske lanboublêden in 
rige artikels stien oer it "Voorontwerp Streekplan 
Friesland". Der is no fan dy rige in boekje makke. 
Wa 't nijsgjirrich is nei de ynhald derfan, kin it krije 
as er seis gOne stjoert nei it AGRI F te Ljouwert 
(bankrekkennOmer 29.60.33.642). 
Men wurdt der ut wiis wat no eigentIik in streekplan 
is en men kin der yn lêze oer it groeien fan stêden 
en doarpen en oer ferkear en ferfier. En oer de na
tuergebieten yn us provinsje. De omkriten fan us 
doarp wurde der ek yn neamd. Neffens de tekst 
fan it Streekplan lizze dêr in tal somplannen, dy 't 
troch reservaatfoarming al feilich steld binne. Dy 
somplannen hawwe al in natuerfunksje. 
De plannen foar in ferdivedaasjeprojekt by Earne
wald (It Wiid) soene, neffens it Streekplan, wolris 
net folie fierder mear utfierd wu rde kinne. 

L. de J. 

Heggescharen 

Huishoudscharen 

Snoeischaren 

Messen, ook met kartel 

Veescheermessen 

Schaatsen 

Zagen en beitels 

Motormaaiers, ook reparatie 

Handmaaiers 

Motorzaagkettingen 

TEVENs VOOR AL UW REPARATIEWERK 

H. VEENSTRA Werkplaats: 

Sànbuorren 15 Achterwei 39 

Oudega (Sm) Tel. 05127 - 1994 

S LIJ PEN 

VAKKUNDIG EN VOORDELIG 

In modern wurd, dat hjir boppe stiet, mar men heart 
it wat langer wat mear. It betsjut: in ynformatyf 
systeem, dêr 't ynljochtings yn sammele binne om 
brûkt te wurden troch partikulieren of sakelju of 
oerheid. It is wol in wat "swier" wurd om us be
doelings wer te jaan, dat jouwe wy fuortdaliks ta . 
Wy tinke, dat it in goed ding foar it ferieningslibben 
yn us doarp wêze soe, as der in sintraai plak yn Alde
gea komme soe, dêr 't alle data fan alle gearkomsten 
fan alle ferienings bekend wêze soene en publisearre 
wurde koene. Soks soe tefoaren komme kinne, dat 
der twa of mear gearkomsten op ien en deselde jûn 
halden wurde. In soad Aldegeasters binne lid fan twa 
of mear ferienings en sille, as se meilibjende leden 
binne, de gearkomsten ek graach besykje wol Ie. 
Wy wolle fan de Doarpsomropper graach dat boppe
neamde sintrale punt meitsje. 
As alle ferienings us har gearkomstdata te witten 
dogge, dan sille wy dy bekend meitsje yn de Doarps
omropper. De iene han moat ommers de oare waskje, 
n 't wier? 

De samlers 

~: brukkrry .6.n.~. h.u. 

Buorren 11, Oudega (Sm.). tel. 05127-1755 

PRINTERIJ DE GROOT 

Wa 't de lêste dagen wol ris de Achterwei delkommen 

is, hat grif wol sjoen, dat de printerij fan De Groot 

sletten is op 't heden. Dat wol dus sizze, dat dêr 

gjin printwurk mear makke wurdt. 

De Groot, ek de printer fan De Doarpsomropper, 

sa 't elkenien wol witte sil, hat in oare printerij yn 

Drachten kocht oan De Giek, in grutteren. 

Bauke H. de Vries wurket dêr al, dêrfandinne dus, 


. dat de printerij oan 'e Achterwei ticht sit. 
Mar it kantoor bliuwt yn 'e Aldegeaster buorren 
en alle printwurk kin dêr hinne bracht wurde en 
wurdt dêr set. Foar Aldegea feroaret der dus neat. 
Ek it utsjoerburo bliuwt yn it kantoor yn 'e Buor
ren. 
Mei de tiid komt der yn it gebou oan 'e Achterwei 
in Ontwerpburo foar reklame mei in hurdprinter 
foar Iytsere oplagen. 

L. de J. 

De fries-kalvinisten, hja galmje: 

"Er staat geschreven, er is geschied!" 

Mar wat der skreaun, wat der bard is 


Yn Fryslan - komselden ien, dy 't it wyt. 


Yke R. Boonstra . . 



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, Ufeterp 


Foareker 27 tel. 05125 - 2151 


Gedipl. instructeurs: 

Wiebren Pijl Ureterp 05125 -2151 

Niek Zwart Surhuisterveen 05124 - 3144 

Piet Aans Hemrik 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 l l l 

In fraachpetear mei T. Alkema, skriuwe' fan 'e 
"Marrekrite". 

De "Marrekrite" is in rekreaasjeskip mei mar in bytsje 
foech. It jild komt fan 'e provinsje en de gemeenten 
yn 'e ferhalding fan 1 : 3. 
De koördinaasje fan saken fan a!gemien belang 
tusken provinsje en gemeente heart ta de saken fan 
'e Marrekrite. 
It keapjen fan stikken walkant, reit en beskoeing 
is in twadde taak. Meiinoar hat it bestjoer 200 gebie
ten kocht, oanlisplakken foar sa 'n 5000 boaten. 
Yn 1980 -1981 is der allinne om Aldegea en Earne
wald hinne foar ien miljoen utbesteld foar beskoeing 
en oanlisplakken. Om juli hinne leit dat alles der 
wer poerbêst hinne. Troch it ferbod net langer as 
trije dagen op itselde plak lizzen te bliuwen, wol 
de Marrekrite it trochstreamen fan 'e fakansjegongers 
befoarderjen. Lykas it net-fernielen fan 'e reitkragen 
is dit in saak fan selsdisipline. 
It op inoar öfstimmen fan 'e iepeningstiden fan 'e 
brêgen op snein- en feestdagen yn trochgeande 
wetters is in tredde taak. 
In hastige trochfeart ûnder brêgen troch keatlings 
en de Iytse steigers der foar, binne ek ûtgien fan 'e 
Marrekrite. En net te ferjitten it ûtbaggerjen, dus 
iepen hal den fan sa folie mooglik farwetters, in 
kostbere saak. 
In skoft Iyn hat de Marrekrite fernommen dat der 
ferlet is fan it besjen fan doarpen en stêden oan 
it wetter. Hja hat de gemeenten frege oft hja dêr 
reaksje op jaan wolie. Yn ûs gefal komt dan it ût
baggerjen fan 'e Aldegeasterfeart oan 'e oarder 
om it doarp better tagonklik te meitsjen (WethaI
der Jonkman fertelle dat it yndied oan 'e oarder is). 
Op 1 april binne de rapporten op it buro fan 'e 
Marrekrite werom kaam. Sydlings sei Alkema dat 
it provinsiaal fytspadenplan foar dizze simmer ree 
komt (It paad njonken de feart sil dan fytspaad 
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uw gastheer is de heer S. MODDERMAN 

van harinxmaweg 20 olterterp 
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wurde moatte, troch de Gealannen werom nei Alde
gea ta). 
De Marrekrite hat ek it Rekreaasjeplan East-F rys
lan yn tarieding. It is in opset fan foarsjennings 
foar de takomst Q.o. op en om it wetter. It is net 
ûnmooglik dat dit plan oanlieding wêze sil ta in op 'e 
nij ferpartsjen fan taken. Dan soene b.g. ek de meast 
driuwende plannen it earst utfierd wurde kinne en 
net de plannen fan de gemeente mei it measte jild. 
As lêste kaam de fraach hoe lang men in tinte by 
de boat opsette mei. Foar de simmer komt der in 
struiblêd ut mei oanwizings wêr 't men: 
1. 	 De tinte opsette mei (mar allinne tussen 17 

oere en 10 oere moarns). 
2. 	 De boat oanlizze kin. 
3. 	 De OffalpOden kwyt kin. 

Tsjin dy tiid kom ik dêr op werom. 
R.J. - u. 

Noch in pear punten dêroer. 
1. De partikulier dy 't op syn grûn in moaie singel 

hat dy 't oan grut ûnderhàld ta is, kin in fersiik 
om finansiële stipe by B. en W. yntsjinje. It is 
neffens Swillens wol de · muoite fan it besykjen 
wurdich. 

2. 	Y n 1981 -82 komt de kop boppe de Folgeren
loan, Drachtster Kompagnije en Houtigehage 
ruchwei se in, foar grut ûnderhé'lld oan bar . 

3. Yn Aldegea hat de gemeente allinne de singels 
oan de Polderdyk en Swartedyk neisjoen . 

Ek yn de eardere Doarpsomropper skreau ik oer it 
(Jtbaggerjen fan 'e Aldegeasterfeart. De besprekkingen 
dêroer binne west en wethé'llder Jonkman sei dat de 
tonnen dy 't nedich binne, der gewoan net binne. 
Op myn fersiik sil hy kontakt opnimme mei ge
meentewurken om de mooglikheid tebesjen mei 
frijwilligers te wurkjen. 

R.J.-U . -- Geraffineerde mode, in 100% polyester diolen jersey. met 
schitterende kontrasten. In alle maten. Verschillende dessins per 
model.Z 
Kom gezellig passen en uzelf voor de sp iegel zien. 
'n Hoog gehalte, 'n lage prijs. 

99-,'" 69,

Bern mei snotnoazen is neat, 
mar snotnoazen fan bern, dat is wat. 



DOORLOPER 


.. 

Horizontaal: 
1 rookgen;i - gevoel - water in Amsterdam 
2 met kogels gevulde bus - goud (frans) - ziekte 

. 3 dagmars -ras - offer 
.4· vis - eikenschiller - plaats in Frankrijk - ge

wicht 
5 slede - stekel - opnieuw - wig 
6 bevel - plaats in Limburg - meisje 
7 tegenhouden - onbep. vnw. - zak 
8 voortreffelijk - lof - teil 
9 droogoven - volkswijsje .- bekoorlijk - eer

waarde h~er 
10 rivier in Frankrijk - het romeinse rijk - no

bel - dierengeluid - tandelooszoogdier 
11 kansspel - dunne plek in weefsel - plaats in 

Gelderland - reus 
12 waters tand - militair - lof - zuidvrucht 

plaats in Duitsland _ 
13 hoofddeksel- uiting van droefheid - drank

bol wol 
14 bijwoord - deel v.d. bijbel- dat is - oude munt 

- geur 
15 bergplaats - heden - de dato - oude lengte

.maat - stad (Ind.) - verfrissing. 
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Vertikaal: 
1 w elpenleidster - goktafel 
2 bosgod - getemd - omroepver. - zangspel 
3 vuurtoren - insgelijks - soort gas 
4 adm. troepen - godsdienst - bloem - pers. 

vnw. 
5 soort stof - erewapen ~ insgelijks 
6 doren - van een soort - en derge lijke · 
7 houtsoort - loot - melkklier - rund 
8 Europees land - eikeschors - stuk gras met 

aarde 
9 a ts op 'n troon zi tten - vroeger - zwaard

walvis 

10 	 insge lijks - edelman - el k - tegenover 
11 	 voorzetsel - gem eensch. weide - bier - deel 

v.à . bijbel - adm . troepen 
12 	aanstoot - hard zwart rulJber - vogel 
13 	 Ind. eiland - schaaldier - aftakelen - rivier in 

Rusland 
14 	 ten name van - erbarmen - vl·ucht - familie

lid 
15 	 water in Amsterdam - inkeping in duigen 

azij n - .gl"Olc plaats 



OPLOSSING PUZZEL MAART: 
HORIZONTAAL: 
1. kans, 5. koen, 9. skaal, 10. odeur, 12. ga, 13. 
kaas, 15. snol, 16. e.v., 18. emu, 20. dan, 21. Nijl, 
22. ega, 23. meid, 25. robijn, 27. over, 28. sneer, 
30. tod, 31. akela, 32. reus, 34. tenger, 36. g.p.V., 
38 . nog, 39 . kobalt, 42. Eede, 45. krazy, 47. eel, 
49. Rolde, 52. Nero, 53. Ogief, 55. fiat, 56. Inn, 
57. ene, 58. das, 60. sar, 61. ee, 62. knel, 63. 
.1\ ken , 65. ge, 66. trede, 68. Ilias, 70. teer, 75. rasp. 

VERTIKAAL: 
1. K.K., 2. aak, 3. naad, 4. staar, 5. konijn, 6.odel, 
7. eel, 8. nu, 9. samen, 11. regel, 12. gems, 14. 
snot, 15. snijden, 17. vara, 19. uier, 22. ever, 
24. Dee, 26. bot, 27. oke, 29. rugby, 31. agger, 
33. spa, 35. noë, 37. vlegel, 39. karn, 40. O.Z.O., 

41. stel, 43. dof, 44. el is, 45. knie, 46. renet, 
48. leda, 50. daags, 51. etre, 53. oneer, 54. fakir, 
57. ende, 59. sela, 62. kee, 64. nis. 67. r.t., 69. 
a.p 

G. Welling 

YNSTJOERD 

GEMEENTEJUN GRIFF. TSJERKE 

Op 9 april lêstlyn waarden de leden fan 'e griffer
mearde tsjerke utnoege foar in gearsit, in gemeente
jûn, mar it tal leden, dat der op of kaam, wie net 
oeribel grut. Der is ek net folie nijs oer dy gearkomst 
te melden , net folie nijsgjirrich nijs teminsten, of it 
soe al wêze moatte de fraach, oft der fuortoan ek 
bernetsjinsten ("kindernevendiensten") halden wurde 
kinne. Dat is foar Aldegea wat nijs. Alden, dy 't it yn
moed is mei de religieuze opfieding fan harren bern, 

fine it spitich, dat dit idee net ta in utdragen saak 
komme koe. Want it is n.t.l. de gewoante by sokke 
tsjinsten, dat de bern earst in skoftsje by de fol
woeksenen yn tsjerke sitte, mar der dan al ridlikgau 
ut geane nei in oar sealtsje, dêr 't de bern dan in 
tsjinst op har nivo bywenje kinne. De tsjerkeried sit 
Iykwols mei twa fuotten yn ien hoas, want hy kin sa 
'n sealtsje net oanbiede. Der is by it bouwen fan 'e 
tsjerke deagewoan net om tocht, dat der soksoartige 
ideeën by de gemeenteleden libje soene. Dat is spitich 
en ek koartsichtich, want soks hinget ommers suver 
yn 'e 10ft, it wurdt op sa 'n bulte, ja faaks op 'e 
measte plakken al dien, der giet suver gjin sneinte
moarn foarby of der is wol in bernetsjinst op 'e radio. 
En boppedat, de tsjerke hat ommers wol grûn, 
dêr 't in sealtsje foar soksoarte fan gearkomsten 
boud wurde kinnen hie. It hiele projekt hie wat 
djoerder wurden, fansels, mar in êlde siswize seit 
ommers: komt men oer de hûn, dan komt men 
ek oer de sturt. 
Der kaam noch in twadde nijsgjirrige fraach ut 'e 
gemeente, ek oer it plak fan it bern yn 'e tsjerke. 
De fraach wie: meie us bern ek it Hillich Nachtmiel 
mei fiere? It die bliken, dat it meartal fan 'e tsjerke
ried dêr net foar wie. Dat is syn goed rjocht fansels, 
mar hy moat dan wol op prinsipiële grûnen tsjin 
wêze, oars wurdt it in kwestje fan : wy hawwe dit 
noch noait dien en dêrom binne wy der tsjin. As it 
my net mist, dan hat okkerjiers de synoade it beslut 
nommen, dat it wol kin en mei. Prinsipiële tûkel
team men Iykje der dus net te wêzen. 

L. d. J. 

~M~ 

Mei 't heechliet fan Salomo utgean 

en mei de kleilieten fan Jeremia thuskomme. 


Voor uw: 

GEZELLIGHEID - VERTIER 
EN GOEDE VRIENDEN 
NAAR 

"De Welling Bar" op 'e Wal 


* PRIMA KLEINE KEUKEN 
Weekends tot 2 uur geopend. 



POTENTI LLO TORMENTIL 
(behoort tot de ganzerik tam.) 

Geneeskrachtig is de wortelstok die in het voorjaar 
of late herfst u itgegraven wordt. Het geneeskrachtig 
bestanddeel is het looizuur. 

I n de literatuur van vroeger komt men de tormentil 
tegen in de pestsage's en er bestaat nauwelijks een 
pestsage waar het niet in beschreven wordt. De vele 
gebruiksmogelijkheden waren in de middeleeuwen 
zeer goed bekend . 

Vandaag wordt het in de homoeopathie vooral in 
verband gebracht met menstruatieklachten, als levens
middel en, zeer in het bijzonder, als middel tegen 
infectieuze darmaandoen ingen. Paratyphus, dikke 
darm ontsteking en die aandoeningen waarbij diarree 
en verstopping elkaar afwisselen, ook weer als oor
zaak : infectie. Het looizuur gaat in de darm een 
verbinding aan en vormt dan een sterk beschermende 
laag op het darmslijmvlies. Het heeft een kiem
dodende en vooral groei remmende kracht op al deze 
bacteriën die deze ziekten veroorzaken. 

In haar veelzijdige werking hoort ook het reinigend 
effekt thuis en dient in dit kader vooral tot de be
handeling van bijv. jicht en rheuma. Het heeft een 

omvattende stofwisseling-regulerende kracht, alhoe
wel het gebruik in de huidige homoeopathie beperkt 
blijft tot ernstige darmaandoeningen en bloedingen, 
waarbij de menstruele bloedingen nl. op de voor
grond staat. 

J. Udema 

BERN FAN NO 

Heit sei: "Ut my gewurde, net seure, 
ik bin wurch. Wat is op Ie t.v.?" 
Mem sei: "Wie van de drie en net steure, 
en ik ha no gjin tiid mear foar thee." 

Doe naam heit it safolste sigretsje 
en skeukte terjochte yn syn stoel. 
En mem socht it radiobledsje 
foardat hja op it bankstel delfoeI. 

Heit sei: "Wat haste no wer te skuorren? 
Haste neat mear foar skoalle te dwaan?" 
Mem sei : "Wolste net efkes nei buorren? 
Sil 'k dy jild foar patatten meijaan?" 

De t.V. sei: "We gaan nu beginnen 
en ik stel u de eerste drie voor." 
It hie wer net geselliger kinnen 
mei dy klap fan de tichtslaande doar. 

A(nne) J(ousma) 
yn Lyts Frisia, 1979 

I~ 

Vooral uw 

TIMMER- en 
AANNEMERSWERK 

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

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



Dunnville, 30-3-'81 

Wurd foarOf 

Achte doarpsgenoaten, 

Troch de redaksje fan de "Doarpsomropper" is us 

frege: Skriuw ris wèt belibjen fan jimme oan us, faaks 

binne der wol guon, dy 't belangstelling ha, en om de 

"Doarpsomropper" te stypjen wolle wy dit graach 

tasizze. 

Mar der moat wol rekken mei hal den wurde fan jim

me kant, dat wy Kanada sjogge mei us eagen, Onbe

kend mei Kanadeeske histoarje en begrippen, ynpas

send nei de Aldegeaster tastan. 

Binne der dus doarpsgenoaten dy 't tinke of witte, 

dizze skriuwerije fan Tsjibbe sit net goed, set it op 

papier en skriuw it. Krektsa mei dingen dêr 't jimme 

fan tinke, dêr soe 'k wol mear fan witte wolle, set it 

op papier en miskien wol de redaksje fan de "Doarps

om rop per" dan wol wat mear rOmte jaan yn it dêr

opfolgjende blêd foar my om derop yn to gean, sa

folie as yn myn fermogen leit. 

Us ferbliuw is: RRl Dunnville, N1A 2Wl Ontario, 

Kanada. 


De lêste dei en de earste dei 


De dei begjint de moarns om healwei seizen, de wek
ker rint Of, wy rekke us noch efkes en stappe der 
Of. Neidat wy de holle öfspielt ha, om de dei wat 
helderder temjitte te kommen wurde de klean oan

lutsen. In wOndere dei, sa as men se net faek yn it 

libben ha moat, it senuwgestel draait op tophichte. 

Goed dat ek oan dizze saak in ein komt, foar dy 't 

giet en dy 't bliuwt. 

Troch in hiele kloft wurde we utwiuwd op Schiphol. 

Dat docht us goed, om op dizze wize fuort te gean. 

Goed en wol los fan 'e grûn, bifalt us allegear in 

gefoel fan leechte, alle tsien binne stil, en wat der 

komt kin us net folie skele. We moatte tiid ha om 

by te kommen, de moed sil letter wol wer komme. 

Allegear oare minsken om us hinne. Nei inkelde 

oeren treffe wy yn itselde fleantuch, Klaas Huizinga, 

in broer fan 'e boerehelp, njonken jan Durks. 

"Freed" seit er "ha 'k noch yn Aldegea west". De 

wrald is Iyts. Ek prate wy noch mei in hOshaiding 

ut Hoogezand, dizzen emigreare nei New Brundswick, 

dêr 't er as bouboer oan 'e gong sil, wat er ek die yn 

Hoogezand. Dan is der noch ien ut Stratford, dy 't 

tsien jier ferlyn nei Kanada set is. Dizze hat mei in 

tripke nei syn thus west yn Hollàn. Noflike minsken 

en sa 'n praatsje jout wer moed en sa komme wy wer 

ta ussels. Yn Montreal kom me wy oan 'e grOn, dit 

leit yn Quebec. Hjir moatte der in stikmennich ut, 

ek de minsken foar New Brunswick. 

Dan sieten der noch seis hynders ynit flearituch, 

ek dy geane der hjirre ut (6 hurddravers). De steward 

fertelde us, dat der foar elk hynder, oan fracht bitelle 

wurde moat f 10.000,--. Gans in stompe jild, mar 

as jo hearre wat der oan branje opslokt wurdt troch 

sa 'n fleanWch, dan moat der ek noch al wat op 't 

kleed kom me. Nei in oere sette wy werfierder 

foar it leste ein. Alve oere Nederlanske tiid komme 

we oan yn Toronto. Kanadeeske tiid is it dan 5 oere 


yn 'e middei. 
Dan noch in oere om trocn de douane te kommen en 
wy binne by Hindrik en Aaltsje. 
Ek de famylje ut St. Catharines is der, en dizzen 
nimme de helte fan de hûshalding mei. De oare helte 
giet mei Hindrik en Aaltsje nei Baden, 135 km fier
derop. Dêr kom me wy oan om 2 oere Nederlanske 
tiid, de oare deis. Noch inkelde pannen sop en efkes 
prate en we geane Onder seil. Fjouwer oeren letter 
binne wy wer klearwekker, finaal fan 'e lêch. 
De earste dei is om, lang sil er us noch heuge. 

Tj.H. de jong. 

Wy sille altyd bern fan Fryslan bliuwe, 
wêr 't ek us wegen liede op 'e wrald. 
Wêr 't us de winen en de seeën driuwe, 
dit jout us libben en us hert syn hàld. 

Anne jousma. 

Wed. A. NOORDSTRA 

Fabrykswei 31 

Oudega (Sm.) 

Telefoon: 05127 - 1357 

UW ADRES VOOR 

* Luxe en huishoudelijke artikelen 

* Speelgoed 

* Vakantie-artikelen 

* Souvenirs 



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 


Boarnburgum 

IT BIGGEWEKJEN 

Sjoch it is oer biggewekjen. 

En 't barde hjir by us yn Aldegea. 

En leave minsken, jo soene der om gûle, 

der gongen trije biggen dea. 


It barde der 't Mindert's-Frouk doe wenne. 

Dy pleats hie de Glee doe yn 'e hier, 

Wylst alde Wibbe doe as buorman 

by him as arbeider wie. 


De Glee syn mot hie biggen krigen, 

en biggen wien 't as molke en bloed, 

ik leauw de segen wie yn njoggen parten, 

hwat hie de mem dermei in noed. 


De jouns sei de Glee tsjin alde Wibbe: 

"Pas dou fennacht nou op 'e biggen. 

Sjoch giet de mot d 'r nou op lizzen, 

dan jowst him mar in goede skop. 

I k kin dan yn dy tiid hwat sliepe 

en pas der dan moarnier hwer op. 


Dan hoechst dou moarn net hwer to kommen 

bliuw dan mar stil hwat thus. 

En hwat de sinten oangiet Wibbe, 

dy krijst dou like goed der om". 

Dat Ii ke Wi bbe tige skoan, hy tochte 

as 'k net oannim, dan bin 'k al stom. 


Sa rekke 'r by de aid soeg yn 't hok 

it pypke stuts er yn 'e bran. 

Hy hie it tige nei syn sin 

hwant yn gjin tiden hie der 't sa fredich han. 


En de aid baerg wie sa kalm, 

mar de al de man sa slûch. 

Op 't lêst doe slepten se alle beide 

op 'e biggen yn it rûch. 

De Glee kaem d 'oare moarns yn 't hok 

hwat seach die man doe raer. 


Waarme Bakker 
J. JE L S M A 

Tillefoan 05126 - 1215 

De mot hie in bigge dea lein 

en Wibbe lei op twa. 


Ut 'e alde doaze fan 
H. Wilkens-Kuperus. 

IEN FAN US LEAFSTE RESEPTEN 

Hin yn kerriestip 

Snij in hin utinoar en bried it sûnder fel yn wat 
bûter brun. Salt is net nedich. Snij ûnderwilens 
twa of mear grutte sipels fyn en snij of pars twa 
ot mear teannen knyflok. Bak it yn it fet fan 'e 
hin eefkes oan mei plm. twa theeleppels kerrie. 
(Jo moatte sjen oft jo it merk "Cross en Blackwell" 
krije kinne, dat is fàlle lekkerder). Jit dêr de kokos
molke by, de hin deryn en lit it goed gearsoarje. 
Dan de hin derut helje, waarm halde en de stip wat 
bine mei in hanfol fan de oerbleaune kokosnut 
en/of ierappelmoal . Faaks moat der noch wat mear 
kerrie by. 
Kokosmolke: Jit romhannich siedend hyt wetter oer 
mealle kokosnut (sa yn 'e winkel te keap). Dat tynt 
ut. As it 6fkuolle is it mei de han trocharbeidzje 
en goed utknipe. De wite molke jout in remmige 
smaak oan 'e stip. 
Jo kinne der droege rvs by ite (helte sulverflues en 
nei 30 min . helte wite rvs derby). 
Banaan yn plakjes, hoe riper hoe lekkerder. 
Sinesappels, oeren yn 't foaren snien en swiet makke 
mei swietstof of sûke, en/of ananasstikjes ut blik. 
En wat jo der noch mear lekker by fine. 

As ien fan jimme in lekker thUs resept hat, smyt it 
eefkes oan 'e Achterwei 5 yn 'e bus, dan kin in oar 
it ek ris probearje. 

R.J.-U. 



NU NOG MEER SERVICE IN ONZE VERGROTE 
WINKELWAGEN 

Jachtweide 7 Oudega telefoon 1652 

)( R. v.d. VELDE )( 

De resepten dy 't jo yn dizze rubryk fine binne 
thus mei grut sukses op 'e tafel brocht. Omdat 
fol te halden is hulp fan jimme nedich. Wa stjoerd 
noch mear yn? 

Groentesoep als maaltijdsoep 

Groenten niet te fijn snijden als: 
wortelen 
bloemkool 
prei 
blikje witte bonen enz. (later toevoegen) 

Zoveel water opschenken dat de groenten royaal 
onderstaan. Een pakje reform- of gewone groente
soep er bij doen en kort laten koken, zodat de 
groente stevig blijft. Afmaken met fijngesneden 
maggieplant of selderij, evt. water toevoegen. 

Variatie : 
1. Eventueel gehaktballetjes toevoegen. 
2. 	Een aardappel erin raspen om de soep lobbig 

te maken. 
3. Alles door de grove roerzeef draaien. 

R. J.-U. 

FAN ALLES WAT 


TE K 0 0 P: 


6-pers. tent nog in redelijke staat. Ook voor inruil 
tegen kleinere tent. 

Melkhandel R. V.d. Velde 

RIEDSELS: 

Op 'e boajem fan in 20 meter djippe put sit in slak 
dy 't der ut wol. Oerdeis giet er 5 meter omheech, 
nachts 4 meter del. Hoe lang duorret it ear 't er 
ut 'e put is? 

Men is yn in roettsjustere keamer. Yn 'e kast lizze 
50 swarte en 50 reade sokken trochinoar. Op 'e 
taast moatte der ien pear gelikense kleur sokken 
ut socht wurde. HoefolIe sokken moat men minstens 
krije ear 't men dêr wis fan is? 

B.w. V.d. W. 

NUVERAARDICHHEDEN UT OARE BLEDEN 

Morgenrood zingt in Avondlicht Herwijnen. 
(De Gecombineerde) 

De Bondsrepubliek heeft een aantal in Westduitse 
GE VANGENISSEN zittende Oostduitse SPIONNEN 
uitgewisseld tegen MENSEN die in Oostduitse KER
KERS zuchtten. 

(De Telegraaf) 

Als je een tv-toestel bezit met een uitgang voor een 
extra luidspreker, dan kun je een twee-aderig snoer, 
geschikt voor zwakstroom, gebruiken. Dit luidspre
kertje monteert u vervolgens op de leuning van de 
stoel, waarmee u het slechtst hoort. 

(De Nieuwe Stem) 



Reidio!!a b.v. - Oudega
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• GRONDWERKEN 
· ·AANLEG LANDBOUWWEG EN 
• WEGVERHARDING 
• BESTRATING 
• KIPPERTRANSPORT 
• BULDOZERWERK 

Levering zand 

NE/STJOERD 

VR/JZ. HERV. VROUWENVERENIGING 

Omdat afgelopen woensdag de laatste samenkomst 
van dit seizoen was, werd deze samenkomst georgani
seerd door een in de winter gekozen eendagsbestuur . 
Dit eendagsbestuur bestond dit maal uit Mevr. A. 
Kleinhuis-Mud, Mevr. V. Veenstra-de Boer, Mevr . 
H. Slotegraaf-Douma, Mevr. B. Jelsma-Schoutstra, 

Mevr. T. de Jong-v.d . Tuin. Deze laatste had een kwis 

gemaakt die erg in de smaak viel. Er werden nadien 

3 prijsjes uitgedeeld . Ook werden er verschillende 

versen gezongen, en er werd ook nog een oud liedje 

van sta l gehaald dat werd gezongen door Mevr. 

Slotegraaf en met hartel ijk applaus werd beloond. 

Daarna thee gedronken met een traktatie van Mevr. 

T . v.d. Meer-Wilkens, die 3~ jaar getrouwd is ge

weest. Ook werd het dagelijkse bestuur niet ver

geten, hun werd een leuke attent ie aangeboden 

voor het vele werk, gedaan dit seizoen. 

Daarna kwam onze presidente Mevr. Bruinsma

de Vries met wat zakelijke mededelingen. Er werd 


gesproken over het jaarlijkse reiSJe, dat gehouden 
zal worden op 2 juni, deze keer naar Texe l en ver
volgens over de braderie, waar we weer zullen staan 
met bloemen, thee en koffie. 
En over de fietstocht die gehouden zal worden in 
augustus. Daarna nog over 26 september, dan heeft 
de vereniging 45 jaar bestaan. De bedoeling is dan om 
's middags met een bus een rondrit te maken door 
de gemeente. En niet te vergeten de bazar die deze 
herfst wordt gehouden . Daarna bedankte de presi
dente het eendagsbestuur en wenste ons al len een ge
zonde en mooie zomer toe . 
Wilt u ook lid worden van onze vereniging, geef 
u dan deze zomer op, want in september wordt 
er weer gestart met om de veertien dagen bijeen 
komsten op woensdagavond. 

Presidente: T . Bruinsma-de Vries 
Vice-presidente : H. Wilkens-Kuperus 

Secretaresse: C. Welling-Elzinga 
Penningmeesteresses : H. de Jong-Elzinga 

en I. de Groot-Tilma 

I 0 II 
ook voor Uw: 

*REIZEN 

*VERZEKERINGEN 

*REISDEVIEZEN 

Fabrykswei 13, Oudega Sm. telefoon 05127 -1533 



Ferslach fan de "Donateurs-joun" fan 'e Krist. Muzykferiening "Looft den Heer" 
op 25 maart 1981 

De joun wurde ynsetten mei it sjongen fan gesang 21 fers 1 en 7. Dernei wurde elts wolkom hjitten 
troch A. v.d. Woude-Soorsma dy 't de joun liedt hat. It korps hat in pear muzyk-stikken spyle sa as 
ek een bas·solo fan Hindrik de Jong en Douwe v.d. Geest en een xylofoan-solo troch Kees de Vries. 
Dernei kaam de drumband op om harren stikken te spyljen en ek om öfskie te nimmen fan de hoofd
majorette Betty Tasma, dy 't dy joun foar de lêste kear mei die. Doe wie der tiid foar de pauze wêryn 
de minsken meidwaan koene oan in verlotting. Fuort nei de pauze wurdeit tonielstikje "Reboelje 
by de bourlju" opfiert, wat tige yn 'e smaak foei, wêrnei de nûmmers fan de ferlotting bikend makke 
wurde. De muzyk h;3t noch in pear stikken spyle en nei 't frou v.d. Woude elts wol thus winske hie, 
wurde de joun öfsluten mei it sjongen fan gesang 427 fers 1 en 4. 

Dizze foto fan de feriening is makke foar it öfskie fan ien fan de leden en wol Hindrik de Jong dy 't 
nou yn Canada fertoeft. 

Muzykferiening 
"Looft den Heer" 

BOUWBEDR~JF 

D.H.DEJONG 
west 22 oudega (sm) tel. 05127 - 1204 

uw adres voor 

NIEUWBOUW VERBOUW ONDERHOUD 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 




mooi houden? 
Ja natuurlijk! 

Maar dan moet u het wel regelmatig 
Wij verhuren 

en verkopen vertikuteermachines. 

Vraag vrijblijvend 
inlichtingen bij : 

De Power Rake. 
Met deze machine kunt u uw 

gazon verluchten. 
Tevens verwijdert hij mos en 
ander viltmateriaal. ZeUs als 
het gazon er in kataslro!ale 

toestand bij ligt, kan een
voudig tot de graswortel toe 

de grond belucht worden. 

moet nu gebeuren! 

Nu bij ons te zien en te rijden: 


~A_illûNJ Del"'e'n Op Datsun 
Prij zen incl. BTW} af Lisse. r\! ~ 

Datsun Sunny'81.
Sterkere motor; minderbenzine. 

bij 90 km/ h constant (ECE norm). 

Afgebeeld l)acsun Sunny 1500 GL v.a. 16.295,-. 

,Als de beste 
gebrandmerkt' 

lampers
schoenen 

- -

.~ 

Wilt u uw gazon 

De Datsun Sunny '81, nu ook Een prijsbewusre auto, die ook 
mer een nieuwe 1.5 lirer motor. nog mooi is. Robuust, Europees 
Loopt rustiger, geruislozer en leeft van lijn. Eén van de meest complete 
dus langer. gezinswagens in z'n klasse. 

Gebruikt toch minder: Ililer Alles war maar funktioneel 
normale benzine op 15,6 km en handig is, standaard. Tor en mer 

een digitale quartzklok toe (GL). 
Kom eens kijken. 

Kom eens proefrijden. 
Kom eens praten over uw inruilprijs. 

Datsun Sunny 13 995 
reeds v.a.. ; 

allto bedrijf 
drachten bv 

de hemmen 1, drachten, 
tel. 05120-12100-14967. 

EERNEWOUDE . zaterdag 16 mei T.e. Otto Ebbens 
en IJsclub Lyts Begjin: 

2e Princenhof fietstoertocht over 100 km. Start van 
8.00 tot 13.00 uur bij rest. Jeen Wester. Inschrijving 
vanaf 7 .30 uur. Inl. : 05117 -9256. 

Pen n i ngmeester 
Ijsclub Lyts Begjin: 

M. Aoema 



pig op het adres Berglaan 62. Drachten. tel. 
CULTURELE AGENDA (05120) 17235. Spreekuur iedere maandagmid

• Gem. Sociale Dienst. Oosterstraat 20a. 
Drachten. tel. 05120-81234. Geopend van !UO
12.30 uur. Spreekuur maatschappelijk werkers 
van 8.30-10.00 u. en voorts volgens afspraak. 
Spreekuur direçteur donderdagmorgen van 
10.00-12.00 uur en voorts volgens afspraak. 

• Maatschappelijke Dienstverlening Smallin
gerland. Berglaan 62. Drachten. Geopend van 
8.30-10.00 uur en verder volgens afspraak. Tel. 
05120-17235. Zaterdags niet. 

• Protestants Christelijk Maatschappelijk werk 
in de gemeente Achtkarspelen. Sekretariaat 
Hjouwerkamp 8. Harkema. Bureau M. W. Leer
looierstraat I. ,Bergum. Spreekuur dagelijks van 
8.00 tot 9.00 uur. tel. 05116-2727, 's Maandags 
10.00-11.00 uur Groene Kruisgebouw Buiten
post. 's Woensdags 10.00-11.00 uur Groene 
Kruisgebouw Surhuisterveen. 

• Vrouwenspreekuur, Zuidkade 62. ingang Sin
gel. Geopend op inaandagmorgen van 9.30-11.30 
uur en op donderdagmiddag van 13.30-15.30 
uur. Tel. (05120)30810. 

• Anonieme Alcoholisten (AA), 24 uur per dag 
bereikbaar onder nummer (05120) 10707. 

• Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs. de
pendance Drachten, Stationsweg 35. tel. (05120) 
31316. (Noodgebouw achter Sociaal Phsychi
atrische Dienst). Spreekuur van maandag tot en 
met vrijdag van 14.00-17.00 uur. Donderdag's 
avonds van 19.00-20.00 uur. 

• Ombudswerk P.v.d.A. Smallingerland . tel. 
05120-10537, b.g.g, 20640. ' 

• Adviesbureau CPN: spreekuur maandag
avond 19.00-20.00 uur; tel. 05120-14634. 

• Stichting voor Gezinsverzorging en Gezins
hulp in Smallingerland. De Oppers I b. (Groene 
Kruisgebouw) telefoon 05120-19005. Spreekuur: 
8.30-9.30 uur. 
• Schoolarlsendienst Drachten, gevestigd op de 
3e etage van de Friesland Rank. Spreekuur 
schoolartsen: na afspraak met di: administratie, 
Tel. 05120-14499. 

• Werkgroep Gehandicaptenbeleid. tel. (05120) 
20509 of 19739. 

• Regionale . Indikatie Kommissie Oost-Fries
land (R.I.K.O.F.) voor de gemeenten Achkar
spelen, Opsterland. Smallingerland en Tietjerk
steradeel., Sekretariaat en aanmeldingsadres 
voor·opneming van bejaarden in bejaardentehui
zen: BergJaan 6 (Friesland Bank) Drachten. Tel. 
05120- J ~38. Spreekuren op werkdagen van 8.15 
tOl 10.00 uur en verder volgens afspraak. 

• Stichtinl! Icoördinatic Bejaardenzorg Oost 

• Kindercrèche Ukkepuk. Zuid kade 62. Drach
ten. tel. (05120) 23038, Opvang van kinderen in 
de leeftijd van 0-4 j~ar. Dagelijks geopend van 
8.30-17 .00 uur. . 

• Graag gedaan (Aktie om rnensen die eenvoudi
ge hulp kunnen gebruiken. en mensen die willen 
helpen bij elkaar te brengen). Tel. 05120-18222 
b,g,g. 16045. 
• Vrijwilligers-centrale. Hulpdienst voor men
sen met veel vrije tijd. die kosteloos anderen wil
len helpen. zoals,b.v. minder-valide, invalide. be
jaarden enz.. S, W. J" hoek Knobben! Noorder
dwarsvaart (boerderij) tel. 05120-17388, 

• Kitideropvang voor kinderen in de leeftijd van 
4 tot 12 jaar. van alleenstaande. werkende en ! of 
studerende ouders. Tussen de · middagen na 
schooltijd in wijkgebouw "De Splitting", Split
ting 23, Drachten, Tel. (05120) 18852 .. 

• Openbare Bibliotheek. Oosterstraat 22, 
Drachten, tel. 05/20-12680. Openingstijden afd , 
volw. ma. 10-12; di. 2-5 en 7-9; wo, 10-12 en 2-5; 
do. 10-12.2-6 en 7-9; vrij. 2-5 en 7-9 en zat. 10-12. 
Afd, jeugd: ma. t i m vrij. 2-5 en dO.av, 7-9, Toe

, gang vrij. Lenen van boeken: tot , 8 jaar gratis; 
boven 18 jr. tegen jaarcontributie. 

Friesland , (I>rojekt integratie gewndheidszorg 
en maatschappelijke dienstverlening) 9244 CL 
Beetsterzwaag. Hoofdstraat 23. tel. 05126-2638," 

• Stichtinó Dienstencentrum voor bejaarden 
Van Haersmasingel 2e. telefoon 05120-15671. 
Geopend van maandag tot en met vrijdag van 
8.30-17.00 uur. 

• Wijkzorg. Groene Kruisgebouw. De Drift 31, ' 
Drachten, Spreekuur wijkverpleegkundi
gen: maandag I.m, vrijdag van 13.30-14.30 uur. 
tel. D5120-12105. 

• Kraamzorg, Groene ·Kruisgebouw. Oe Drift 
3 I. tel. 05120-12546. 

• Moeders voor Moeders: mevr., A. van Dellen- ' 
Kooy, Bouriciuslaan 54. Drachten, Tel. 05120
13492. 

• Dr. J. Rutgers Stichting Consultatiebureaus 
voor Geboorteregeling en sexualiteitsvragen 
GAK-gebouw Ratelwacht 25, Drachten. tele
foon 05120-13693. Spreekuur dinsdagsavonds 
van 19.00 tot 21.00 uur. Medisch consult alleen 
op afspraak. 

• Ziekenhuis Nij Smellinghe. tel. 05120-88888; 
afsprakenbureau specialisten: OS 120-16565. Ge
legenheid tot bezoek tussen 15.00 en 19.30 uur. 

• Werkgroep Gezondheidszorg Smallingerland. 
Baansend 10, tel. 05120-20003. N ijewei 41. 
Boornbergum. tel. 05126-2218. 

• Afasie afd, Drachten. Soos op elke eerste en 
derde woensdagmorgen van de maand van 9.45 
tot 1/.45 uur. in De Opdracht. Stationsweg 150B, 
Telefonische informatie: 05120-16443. 

• Rode Kruis. afd, ,Drachten e.o. Kantoor: 
Boom 17, D,rachten. tel. 05120-19917 Of 133'7. 

• Consultatiebureau tbc. Groene Kruisgebouw 
De Drift 31, wo. 8.30-11.30 uur. 

• Sportrncdisch Adviescentrum Drachten , de 
Oppers 3; spreekuur op maandagavond (op af
spraak) tel. 05120-15591. 

• Werkgroep Sportieve Recreatie. p/a Buro 
Sport en, Recreatie. gemeentehuis Burg, Wuite- ' 
weg 2. Drachten. tel. 05120-81234. toestel 122. 

• Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds. 
Groene Kruis Centrum. De Drift 31 . zitting: elke 
dinsdag van 15.00-17.00 uur. 

• Algemeen Provinciaal fries Ziekenfonds, De 
Lange West 68A. Iedere werkdag zitting va'n 
10:00-/1.30 en 13.30-17,00 u, en donderdagmid
dags van 16.00 uur tot 17.30 uur zitting in het 
Groene Kruisgebouw, Roggepaed 38 te Ureterp. 

• Algemene Nederlandse Invaliden Bond 
(i\:\i/H). afd. Smallingerland. Spreekuur voorlo

• Interkerkelijk Vredesberaad. Inlichtingen: 
J. v. Dijk, Drachten, tet 05120-19301. 

. dag \an 14.00-16.00 uur. 

• Werkgroep Belangenbehartiging Arbeidson
geschikten Smallingerland . Spreekuur elke don
derdagmiddag van 14.00-15,00 uur in wijkcen
trum .. De Utwyk".Oud Ambacht 116. Drachten , 
Tel. (05120) 17702. . 
• De Zonnebloem. katholieke nationale vereni
ging tot bevord,ering van het welzijn van zieken 
van alle gezindten. Secretariaat: Leppa 85. 
Drachten. tel. 05120-12945. 

• Vereniging van Ouders van Geestelijk Gehan
dicapten. Secr. I. de Jong-Feitsma rreslingstraat 
10. Drachten, Tel. 05120-14531. . 

• Philadelphia : Chr. Ver. v, Ouders en Vrienden 
v, h. Geestelijk Gehandicapte Kind. Seer, D, 
Rodenburg. Bommegaerde 79. 9244 AG Beet
sterzwaag, telefoon 05126-1529, 

• Sociaal Psychiatrische Dienst en Jeugd 
Psychiatrische Dienst, Stationsweg 35. Drach
ten . Tel. afspraken: 05100-32111, 

• Raad voor Kinderbescherming, Groene Kruis
gebouw De Drift 31. tel. 05120-12105, Spreek
uur: donderaag 14,00-15.00 uur. . 

• Buro voor Rechtshulp, Berglaan 62. Drach
ten. Spreekuur iedere dinsdag van 19,00-21.00 
uur. 

• Vredesbureau Drachten. Doopsgeónde kerk. 
Zuiderbuurt-promenade 28. Spreekuur over 
dienstweigeringszaken dinsdagavond 19.00
20.00 uur. Telefonische inlichtingen: (05120) 
12600; 05127-1399. 

• Informatiewinkel. Berglaan 62. Drachten. tel. 
05120-17235. Openingstijden: dagelijks van 9.00
17,00 uur. Donderdagavond geopend van 19.00
21.00 uur. 

• Jongeren Advies Buro Drachten. Zuid kade 
62. ingang Singel. telefoon 05120-20993. Don
derdags geopend. Tel. afspraken ook op woens
dagavond : 05100-31206. 

It Stichting Werkende Jongeren. hoek Knob
ben / Noorderdwarsvaart (boerderij). teL (05120) 
17388, Drachten : Vrouwensoos. met kinderop
vang tot 12 jaar. Alle woensdagmiddagen van 
14.00-17,00 uur. Middagen voor mensen zonder 
werk . Dinsdag- en vrijdagmiddags van 14.00
17.00 uur. Hobby-club voor jongeren vanaf 16 
jaar. lI(oensdagavond van 19.30-22.00 uur. 

• Leger des Heiis, Voermanspad 7. tel. (05120) 
13806. Kledingbeurs Leger des Heiis, Zuid kade 
62, geopend op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 
uur; donderdag van 19.00 uur tot 21.00 uur. 

• Speel-O-theek 't Boemeltje. Zuid kade 62 (in
gang Singel). Geopend: donderdagavond 7.00
8,00 uur; vrijdagmiddag 16.30-17,30 uur en zater
da~middag van 14,00-16,00 uur, 

KULTURELE WURKLIST 

It muoit my mar de kulturele wurklist is net kaam. 
Sa gau er der is sil ik him nei it postkantoar bringe. 
Dêr leit er op besjen. 

16 maaie Drive-in show, de Pleats, Burgum 
23 maaie Fol ksdûnsje, de Pleats, Burgum 
29-30 maaie B.M .-er best iet 50 jier, feest yn en 

om de Pleats. 

http:19.30-22.00
http:19,00-21.00
http:14,00-15.00
http:14.00-16.00
http:10:00-/1.30
http:15.00-17.00
http:8.30-11.30
http:13.30-14.30
http:8.30-17.00
http:8.30-17.00
http:8.30-9.30
http:19.00-20.00
http:19.00-20.00
http:14.00-17.00
http:13.30-15.30
http:9.30-11.30
http:10.00-11.00
http:10.00-11.00
http:8.30-10.00
http:10.00-12.00
http:8.30-10.00
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SOCIALE AGENDA 

WIKE-E INTSJINSTEN HUSDOKTERS 

fan freed 17.00 oere oan 't sneintejQn 24.00 oere. 


3 maaie 	 C. v. Staveren Aldeg~a 

Roundeel56 05127 - 1262 

5 maaie 	 J.C. Meyboom De Pein 
Kommisjewei 120 05127 - 1261 

10 maaie 	 H.J. Amelink Garyp 
Greate Buorren 22 05117 - 1264 

17 maaie 	 S. Vriesinga Eastermar 
Torenlaan 17 05129 - 221 

24 maaie 	 J.S. Meyboom De Pein 
Kommisjewei 120 05127·1261 

28 en 31 maaie 	 C. v. Staveren Aldegea 
Roundeel56 05127 - 1262 

7 en 8 juni 	 H.J. Amelink Garyp 
Greate Buorren 22 05117 - 1264 

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 1b, 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. 

BIBLI OTHEEK 
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: 

17 .00 - 19.00 uur Tel. 05127 - 1258 

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

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

UITVAARTVEREN IGING '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 vánaf 18 jaar zelfstandig lid 

kunnen worden? 

TSJ ERKETSJ INSTEN 

Griff. tsjerke, dOmny H.J. Nolles 

3 maaie 9.30 oere G. Rikkers, Suamar 
13.45 oere H.J. Nolles 

10 maaie 9.30 oere H.J. Noll es 
13.45 oere H. Wolters, Eastermar 

17 maaie 9.30 oere I. v. Til, Hemrik 
13.45 oere H.J. Nolles 

24 maaie 9.30 oere H.J. Nolles 
13.45 oere A. Klein , Earnewald 

31 maaie 9.45 oere C. Neef, Donkerbroek 
13.45 oere H.J. Nolles 

Herf . tsjerke, dOmny J .H. Hamoen 

3 maaie 10.30 oere A. Venema, Hemmen 
10 maaie 10.30 oere J. Hofst ra, Drachten 
17 maaie 10.30 oere J .H. Hamoen 
24 maaie 10.30 oere J .H. Hamoen 
28 maaie 10.30 oere J .H. Hamoen 

Himelfeart 
31 maaie 10.30 oere J .H. Hamoen 



familiedrukwerk? 

Bij ons heeft u een ruime 


keuze uit de meest 


originele 


GEBOOR TE

VERL OVINGS


HU WELIJKSKAARTEN 


DR UKKERIJ S.O.D. b.v. 

Buorren 11 , Oudega (Sm.) 

Telefoon 05 127 - 1755 * 


(ook 's avonds en weekends na afspraak) 



