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DOARPSOMROPPER 
MOANNEBLED FOAR ALDEGEA EN OMKRITEN 

r 



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: 

Gerriten 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 Til!. 05127 - 1726 
L. de Jong 
W. Toering 

KOPY FOAR IT HEAMOANNENUMER FOAR 
17 JU L Y YNLEVER.IE OP ACHTERWE! 5 

De fakansjetiid komt en de ferienings halde skoft. 
De komkommertiid sil ek oan us Doarpsomropper 
net hielendal ûngemurken foarby gean. Mar lok
kigern6ch komt der hiel stadichoan mear help 
ut it doarp mei b.g. in aardich ferhaal, in alde 
foto of gedicht, wat grap kes of in resept. En de 
ferienings wurde wier warberder. Der moat noch 
wol ris om in ferslach frege wurde om 't se tinke 
dat har ferhaal net sa de muoite wurdich is, mar it 
komt op 'e gleed. Wêz mar net sa beskieden, men 
fynt it prachtich om te lêzen wat der yn it doarp 
te dwaan is. En dàt it lêzen wu rdt en der tige be
langstelling foar is docht bliken. Us Doarpsom
ropper is roversguod. Se wurde by trijen-, san
en achttallen tagelyk op helle. Gauris foar famylje 
bûten Aldegea. Yn earsten hawwe wy op har oan
bod om der wat foar te beteljen sein, dat it net 
hoechde, Iykas tsjin Aldegeasters dy 't seine der 
ek wol wat foar oer te haww8. No hat dit blêd 
oan 't no ta de famylje de Groot in protte jild 
koste. Hja en har meiwurkers ha kosten noch 
muoite sparre om der op in ferantwurde wize, 
in utsjitter ûnder de doarpsblêden fan te meitsjen. 
As yn jannewaris de advertinsjes op har gewoane 
taryf komme, hoopje wy wier dat de Doarpsom
rop per dan ut har finansiele soarch is. Mar no 't 
der sa 'n belangstelling fan bûten Aldegea komt, 
ha wy mei de Groot oerlein om der dochs wat 
foar te freegjen. De lêzers dy 't yn Aldegea of krekt 
op 'e grins wenje halde har blêd fergees. Mar wa 't 
der sa wiis mei is dat er wol stiper wurde wol is 
fansels tige wolkom. Foar alle oaren ha wy yn 
oerlis de priis earst fêststeld op f 1,50 it nûmer. 
Dan sjogge wy yn jannewaris wer hoe 't it der dan 
by stiet. 

YNHALD: 

Ferieningsnijs 

* Fan de kom. foar it havengebouke 

* Fan Doarpsbelang Aldegea 

* Openluchtconcert 

* Buurtver . "Aldegea-Sudeast" 

* Ons reisje van de soos 

* Veel makke schapen in een bus 

* F .C. Oudega 

* Grietmanconcert 

* Damclub Oudega 

* Nieuws v.d. Klaverkampruiters 

* Vogelwacht Oudega e.o. 

Skiednis 

* Dit wiene ek Aldegeasters 

* Baaie 111 
* It Buterfabryk 

It witten wurdich 

* Sjittende slachter 

* Te stoel en te bank 

* Oernommen ut de Grietman 

* Nationale plicht 

* De heilig landstichting 

Ynstjoerd 

Fan alles wat 

Sociale wurklist 
*** ** ********************* 

R. J.-U. 
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, ~~' ~" I ( ,\' \ r OPENLUCHTCONCERT
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FERIENING'SNI'JS 

FAN DE KOMMISJE FOAR IT HAVENGE
BOUKE 

Fan it gemeentebestjoer krige de kommisje ta
stimming om mei de ferbou te begjinnen. Ek 
waard us noch sa 'n trije tazen gOne tasein ut 
potsjes fan de gemeente. Aldegea hie seis f'ral in 
protte jild jan troch de wettersportferiening, ek 
Mivero hat as organisaasje en troch har leden 
fiks bydroegen. Doarpsbelang die nei fermogen 
mei. AI mei al sa 'n santjintOzen gOne. Dêrfan 
sil it dien wurde moatte. De kommisjeleden hawwe 
de oannimmers en sakelju yn 't doarp 
ree fan om us skipIik te helpen. Frijwilligers om 
it wurk te dwaan binne sant 12 juny dwaande. 
Fan dizze mannen sil it measte komme moatte!! 
Wy hoopje, dat elkenien, dy 't meidocht yn
koarten grutsk nei in moai gebou ke sjen kin mei 
de gedachte: dêr oan haw ik ek meiholpen. 

Ut namme fan 'e kommisje: 
B.Jansma 

FAN DOARPSBELANG ALDEGEA 

Neidat yn de öfrOne jierren san 'n 1Ooant 15 
minsken ut Aldegea yn de ynspraakprosedure 
meidien hawwe, is no it Ontwerp streekplan Frys
lán klear. It regelt hoe 't it moat mei de wente
bou, de oanlis fan wegen, kanalen, yndustry
terreinen en soksoarte fan saken. As it, nei öf
hánneling fan de beswierskriften, op 27 jan ne
waris 1982 oannommen is, moatte bestimmings
plannen, ruilferkavelingen, ferkearsplannen ensf. 
bliuwe binnen it ramt, dat yn it streekplan fêst 
lein wurdt. It plan leit op besjen yn it Miensker 
oant ein july ta. Salang kinne ek beswieren 
yntsjinne wurde by Provinsiale Steaten. 

B. Jansma, skriuwer 

HeelOudega werd op 10 juni uitgenodigd o.a. 
door een circulaire, voor het openluchtconcert 
achter het Miensker en bovendien op een muzi
kale manier, waarbij de drumband en majorettes 
een prachtshow gaven door het centrum van 
Oudega, met als eindpunt het parkeerterrein. 
Een speciale muziektent stond opgesteld voor de 
vele musicerende verenigingen. Op het parkeer
terrein traden de drumband en majorettes op en 
dit was één van de geschikste onderdelen van het 
concert. Onder leiding van Roei Zijlstra en Neeltje 
Oosterhof gaven ze een prachtige show weg, met 
veel slagwerk, in hun feestelijke kledij. Met jullie 
optreden gaven jullie overal een feestelijk tintje 
aan, dus ga zo door. Elkaar direct opvolgend trad 
het zangkoor op onder leiding van G. Zijlstra van 
Rijpkerk. Er werden drie gewijde liederen gezongen 
en als slot het zomerse lied "De Krekel" van 
Josquin Dascanio. 

W. Jongsma - de Jong 

BUURTVERENIGING "ALDEGEA-SUDEAST" 

Vrijdagavond 3 juli, zeven uur zullen wij met de 

kinderen uit onze buurt een spel-avond houden. 

De heer L. Kuipers heeft ons het terrein achter 

zijn huis aangeboden, wat we zeer op prijs stellen. 

De kinderen zijn verdeeld in vier verschillende 

leeftijdsgroepen. We hopen op goed weer, en veel 

buurtbewoners en belangstellenden om de kinderen 

aan te moedigen. 

BUURTBEWONERS: A TT ENT IE! ! ! 

Onze grote feestavond hopen wij op vrijdag 30 

oktober te houden. U hoort hier meer over, maar 

noteert U vast deze datum. 


Uit naam van 
het bestuur van "Sudeast" 

L. v.d. Horst - Blanksma 

VOOR UW BOOT EN CARAVANARTIKELEN 

BOOTSERVICE W.H. WEL L I N G 
Op 'e Wal 4 - Oudega (Sm.) 

. (Voor informatie Yanmar Dieselmotoren vanaf 8 tot 33.~.K.) . 
YAMAHA * nieuwe - gebruikte buitenboordmotoren; laaggepriJsd; garantIe 

HoutskoolPeddelsVaarbomen JerrycansVlaggenPikhaken ZwembadjesLuchtbotenFenders WaterpompenSmeerolieTouwwerk ParasolsKook- en verwarmingstoestellen Loopplanken TuinstoelenCamping-gazSluitwerk TuintafelsHengelsportartikelenZwemvesten 

Kom gerust eens neuzen in onze verkoophal Op 'e Wal 4 



ONS REISJE VAN DE SOOS 

Ons bootreisje met de Fortuna, ondernemer H. 
Kijlstra te Drachten, met als stuurman de heer 
Geale Postma van Eernewoude. 
Met vier auto's vertrokken we 's morgens om 8 
uur op 13 mei naar de Hooidammen, waar de boot 
reeds aan wal lag. Onze caféhoudster Nel had 
de proviand in de kofferbak voor deze dag, aange
zien er in deze boot geen bediening was, moesten 
we dus zelf voor bediening zorgen, wat Nel op 
zich had genomen en dat ook voortreffelijk heeft 
gedaan, waarvoor nogmaals onze hartelijke dank. 
Onze reis ging door de Hooidamssloot - Folkert
sloot - Diepegat - de Krite - en de Geeuw - Drie
huistersloot en zo door het Margrietkanaal naar 
Grouw. Hier zijn wij van de boot geweest, door 
Grouw gewandeld, een natje gedronken en tevens is 
hier door de voorzitter en penningmeester een aan
denken gekocht voor ons lid H. v.d. Wal, die he
laas deze dag niet mee kon maken door zijn verblijf 
in Bertilla. Maar toch is hij deze dag thuis geweest, 
omdat hij jarig was en hij en zijn vrouw 42 jaar in 
het echt verbonden waren. Vanaf Grouw voeren 
we door de Wetering langs de Terhornster sluizen, 
het Snekermeer, Terkaplepoelen naar joure. Hier 
hebben we voor de fabrieken van D.E. aangelegd, 
omdat verderop een baggermachine bezig was. 
Mede daardoor is de vlekke joure niet bekeken; de 
afstand was nu ver genoeg. Toch is hier een uur 
gepleisterd, en vanaf joure heeft onze schipper de 
boot gestuurd via Herenzijl-Terhornster poelen 
weer langs Terhorne (brug) - Margrietkanaal - Pi k
meer - Grouwster Ee tot Hotellezicht, waar we 
onze warme maaltijd zouden gebruiken. Dit is dan 
ook gebeurd en met wat napraten daar, was het in
middels 9 uur voordat een ieder weer thuis was. 
De dinsdags daarop zijn wij allen weer bijelkaar 
geweest, waar onze penningmeester verslag heeft 
gedaan. Nou we hadden hem al zoveel zakgeld mee
gegeven, dat we voor het volgende jaar al weer 
een eindje op stap zijn. En hiermee was dit het 
einde van de periode 1980-1981. A.s. september 
starten we weer en hopen ook dat er zich dan weer 
nieuwe leden melden. Tot nu toe bestaat onze soos 
alleen uit mannen, alleenstaanden en 65+, van alle 
richtingen, maar vrouwen zijn natuurlijk ook wel
kom. Een examen wordt niet afgenomen, het be
hoeven beslist ook geen kaartspelers te zijn. Er zijn 
meerdere spelen, zoals dammen, schaken, sjoelen, 
moonderen "mounderje" enz. Tot ziens dan in 
september in 't café van joop en Nel en vooral 
nieuwe leden van harte welkom! ! ! 

B. Visser 

VEEL MAKKE SCHAPEN IN EEN BUS 

Dinsdag 2 juni, hield de vrijz. herv. vrouwenver. 
weer haar jaarlijkse uitstapje. Het doel was om 
dit jaar naar Texel te gaan. Er was warm weer 
voorspeld, dus de zomerse jurk maar aan. Om 8 
uur vertrokken we uit Oudega. Nadat de presi
dente ons allen een goede reis wenste, maakten we 
kennis met de chauffeur V.d. Woude. Na een tijdje 
rijden belandden we in de mist, zodat er wel een 
vest aan kon en al rijdende over Sneek richting 
Afsluitdijk gingen we naar Den Oever, waar een 
lekker bakje koffie geschonken werd plus trak
tatie van één onzer leden, die 50 jaar getrouwd is 
geweest. We kregen een briefje van de presidente, 
waarop we moesten invullen hoeveel schapen er op 
Texel grazen. Daarna weer in de bus richting Den 
Helder. Onze chauffeur vertelde ons onderweg 
over verschillende bezienswaardigheden. De zon 
kon er echter maar niet doorkomen, zodat er 
weinig zicht was. Na 10 min. wachten bij de haven 
kwam de boot. Met bus en al werden we inge
scheept. We zijn ook nog even aan dek geweest. 
Goed en wel op het eiland aangekomen, reden we 
kris-kras over Texel langs allerlei kronkelende weg
getjes, tot we op het uiterste puntje waren, waar de 
Waddenzee in de Noordzee overgaat en waar het 
strand begint. Even later waren we in het plaatsje 
Koog, waar we wat hebben gegeten en gewinkeld. 
Om 2 uur brak het zonnetje door. Een eindje 
verderop zijn we nog naar een zeehondenbassin 
geweest plus museum, erg interessant. 't Was weer 
tijd om in de bus te gaan, een dag is ook zo weer 
voorbij. Texel is ongeveer 18.000 ha. groot, waar
van 500 ha. bos. Het is een prachtig eiland met 
overal schapen met hier en daar typische schape
stallen in het land. Er waren echter nog maar 
weinig toeristen. Bij de haven lag de nieuwe veer
boot voor ons klaar, deze kan 2 lagen auto's ver
voeren, wat in de vakanties goed van pas komt. 
Daarna weer op naar Friesland, waar we in Bols
ward als sluitstuk heerlijk hebben gegeten. Hier 
werd ook de uitslag van onze opdracht vermeld. 
Er zijn nl. 40.000 schapen op Texel. 3 dames had
den een prijsje, Vanaf Bolsward zijn we langs ver
scheidende dorpjes in de kleistreek over Leeu
warden gereden, terug naar Oudega. De presidente 
bedankte de chauffeur en wenste de leden verder 
een wel thuis. We kunnen terugzien op een mooie 
reis. 
P.S. Op 23 juli staat de vrouwenver. weer met 
bloemen op de braderie en schenken ze weer 
lekkere koffie of thee en frisdrank. 

Tot ziens, 
I. de Groot-Tilma 

DRUKKERI] S.O.D. b.v. 
Ook 's avonds en op zaterdagen kunnen wij U van dienst zijn. 

BUORREN 11, OUDEGA (SMALL.) 


TEL. 05127 - 1755 




F.C.OUDEGA 

Dinsdagavond 26 mei jongstleden kwam voor het 
eerst in de geschiedenis een voetbalelftal uit 
Oudega in actie in een officiële wedstrijd. Als 
tegenstander fungeerde het vijfde elftal van v.v. 
O.N.T. uit Opeinde, waar ook de wedstrijd werd 
gespeeld, versterkt met enkele spelers uit hogere 
elftallen. Ook het grootste gedeelte van het Oude
gaaster elftal bestond uit spelers van O.N .T. en zij 
werden vergezeld door een grote supportersschare 
uit Oudega. Het elftal van F.c. Oudega had nog 
nooit eerder met elkaar gevoetbald zodat ze 
in de eerste helft nog wat op el kaar ingespeeld 
moesten raken, waardoor bij rust de stand nog 0-0 
was. Na de thee gooide Oudega er een schepje 
bovenop wat resulteerde in een doelpunt van 
linksbuiten Tjeerd v.d. Bij. Deze voorsprong werd 
door de Oudegaaster supportersaanhang luid be
jubeld, maar dat was gauw voorbij, omdat nog 
geen vijf minuten later Leo Nicolai de stand voor 
O.N.T. in evenwicht bracht 1-1. Dit echter lieten 
de Oudegaasters niet op zich zitten en na een slim 
passje van Kees Wouda kon Frits Feddema 2-1 voor 
Oudega aantekenen. Doordat Oudega meer ging 
aanvallen, kregen de O.N.T.-ers voor meer ruimte 
maar de verdediging, met steunpilaren keeper 
Louw Wobbes en libero Gauke Kooitstra, speelde 
superieur en de O.N.T.-ers kregen geen kans. 

Voor al Uw TUINARTIKELEN 
moet U op Fabrykswei 25 zijn. 

* motormaaiers 

* hand- en elektromaaiers 


* graskantmaaiers 

* leuke aanbiedingen tuinstoelen en 


lattenstoelen 

* terrasstoelenset (4 stoelen plus ronde 

tafel) Hfl. 250,00 
* tuinbemesting en -bestrijdingen 

* potgrond 
* compost 
* tuinturf 

Kl. Wiersma 


Fabrykswei 25 


Aldegea 


Tel.: 05127 - 1401 


Bovendien speelde gastspeler Jan Weil ing achter 
een puike partij. Inmiddels moest Berthold de 
Haan het veld geblesseerd verlaten en voor hem 
bracht coach Pieter Feddema het jeugdig talent 
Marten de Vries in het veld. De definitieve be
slissing viel toen Sjouke Reitsma een lange solo 
wist af te ronden en als uitsmijter was daar nog de 
formidabele goal van Tjeerd v.d. Bij, die daarmee 
de eindstand op 1-4 in het voordeel van F.c. Oude
ga bracht. Misschien is het mogelijk om in de toe
komst nog eens met dit elftal een wedstrijd te 
spelen. De opstelling was: 
Doel: Louw Wobbes. 
Achter: Berthold de Haan, (M. de Vries), Gauke 
Kootstra, Jan Welling, Willem Wouda. 
Midden: Sikke de Graaf, Frits Feddema, Johan 
Feddema. 
Voor: Kees Wouda, Sjouke Reitsma, Tjeerd vld 
Bij. 

dj: esa travel counter 

BUORREN 11 

OUDEGASMALL. 


TEL. 05127 . 1755* 


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

GRIETMANCONCERT 

Ook dit jaar deed de vol ksdansgroep weer mee. 
Daar het "weer" niet meewerkte was er niet veel 
belangsteIl ing. Muziek en zang kon in de tent 
achter het Miensker, maar de dansgroep kon 
daar niks beginnen vanwege het oneffen terrein. 
Dus werd er maar wat ruimte gemaakt op de 
hoek bij de haven. Nou daar was het ook "zwoe
gen en zweten" op de straatstenen om in Polka
of Walspassen rond te komen. Misschien kan er een 
volgende keer ook een dansvloertje met de tent 
uit Drachten meekomen? Dan zou ook deze groep 
met veel plezier weer aanwezig zijn. 

J. L ycklema-Algra 

De deugd yn'e midden, sei de duvel, en hy 
run tusken twa pastoars yn. 
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It adres foar 


1e klas 


ierpels - grienten - fruit 


en 


lib bensmiddels 


Wy hawwe wer mme kar 


• 
.......~~--, En wolle Jo in moaie fruitskaal weijaan? 

Jo sizze it - of skilje us mar . 

FOLKERT DE HAAN 

Tel. 05127 - 1414 

D o 
A U 
M D 
C E 
L G 
U A 
B 

DAMCLUB OUDEGA 

Damclub Oudega staakt tijdens het zomerseizoen 
de activiteiten. Om de damsport hoog te houden 
hebben wij besloten de dammers en huisdammers 
enkele fraaie problemen voor te leggen. De eerste 
is bedoeld als opwarmertje, om d'r even in te 
komen. De tweede is niet zo gemakkelijk en kan 
nog wel enkele hoofdbrekers kosten. Voorwaar, 
een vette kluif voor de kenners onder ons. Mochten 
er onder u zijn die bloed, zweet en tranen ver
goten hebben en nochthans geen bevredigende 
oplossing hebben gevonden, dan kunnen zij smach
tend uitzien naar de oplossingen in het volgende 
nummer. 

W. Wijma 

Bij diagram 
nr. 2: 
Wit gaat winnen 
d.m.v. een fraaie 

doorbraakcom

binatie. 


Bij diagram 
nr. 1: 
Hoe wint wit? 

NIEUWS VAN DE "KLAVERKAMPRUITERS" 
Streekwedstrijd met grote deelname. 

De p.C. "Lytse fjildruters" van de Hemrik organi
seerde zaterdag 6 juni een streekwedstrijd voor 
pony's, waaraan ook onze p.C. "Klaverkamp
ruiters" deelnamen met 15 ruiters. De ongeveer 
230 deelnemers namen deel aan de onderdelen 
dressuur en springen. De p.c. "Klaverkampruiters" 
kwamen goed voor de dag en het resultaat was 
dat verschillende ruiters met een prijs en winst
punten naar huis gingen. We noemen hieronder 
de uitslag zoals die voor de p.C. "Klaverkamp
ruiters" belangrijk was. De ruiters reden in ver
schillende categorieën, dat is B. en L. 
B. dressuur 
R ieneke Jansma op Maria Vera 1 e prijs 125 p. 
Sietze Algra op Annabel 2e prijs 126 p. 
Marten Polstra op Deverell 3e prijs 121 p. 
Melle Kooistra op Gobelin 4e prijs 122 p. 
Sjoerdtje Algra op Roman 4e prijs 120 p. 

L. dressuur 
Harm Kooistra op Lady le prijs 133 p. 
Sipke Riemersma op Alexander 3e prijs 123 p. 

B. springen categorie C. 
Albert Antonides op Pascal 
Melle Kooistra op Gobelin 

Categorie D. 
Sietze Algra op Annabel 

De volgende streekwedstrijd organiseert Garijp op 
4 juli. Mooi dicht bij huis. Wie deze sport eens van 
dichtbij wil meemaken is van harte welkom om te 
komen kijken. 

le prijs 
3e prijs 

1 e prijs 



VOGELWACHT OUDEGA E.O. 

Nu ik dit zit te schrijven is het regenachtig weer, 
hopelijk krijgt Pelleboer nog eens gelijk. Tot nu toe 
heeft hij meer mooi weer voorspeld, dan we gehad 
hebben, gelukkig is de zomer nog maar net bezig. 
Het veldwerk waar verschillende van onze mensen 
mee bezig zijn geweest, loopt ten einde. Over de 
resultaten hiervan kan ik op dit moment nog geen 
zinnig woord zeggen. U hoort hier later meer van. 
Wel wil ik van deze plaats alvast onze veldmensen 
en de veehouders die ons telefonisch hebben be
naderd bedanken, Zij hebben weer veel jong vogel
Ieven gespaard. De vorige keer schreef ik, dat de 
ooievaars zaten te broeden en wel op 5 eieren. 
Deze eieren zijn allemaal uitgekomen. Het trieste 
is dat er maar 1 jong groot zal worden. Dit jong 
wordt opgefokt in de FOgel Helling te Ureterp, en 
komt in de herfst weer in Eernewoude. De oorzaak 
dat de andere vier gestorven zijn, is vermoedelijk 
het slechte weer wat er op dat moment was. Ook 
is gebleken dat de oude vogels, de jongen te weinig 
voerden. Bij eerder ingrijpen hadden misschien 
meer jongen het overleefd, wij hopen dat het 
volgend jaar de resultaten beter zullen zijn. De 
nestkasten zijn ook weer gekontroleerd voor de 
tweede keer, de resultaten hiervan zult u later ook 
vernemen. Ook Freek Jelsma en zijn medewerkers 
bedankt, voor het werk wat jullie hiervoor deden. 
Verder wens ik ieder die met vakantie gaat veel 
mooi weer toe, dan kunnen de mensen die thuis 
blijven er in de "bleek" ook van genieten. 

Gaat u met de boot, denk 

f' 
dan om de rietkragen, een 
late fuut of meerkoet kon 

~~I~~ altijd nog zitten te broeden. 
~:; Gaat u op andere wijze, het 

~ maakt allemaal niets uit, 
denk om onze flora en fauna, we hebben er niet zo
veel meer van. U hebt allemaal wel eens gehoord 
"Laat niet als dank". voor het aangenaam verpozen 
enz. Tot de volgende keer. 

De voorzitter 
K. Welling 

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 Surh uisterveen 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 ! ! ! 

~--

" I SKIEDNIS ' 
> / 

DIT WIENE EK ALDEGEASTERS 

It wie 1914. De earste wraldoarloch wie krekt 

begOn. De minsken halden de siken yn: soene 

de Dutsers us lan ek ynfalle of net? 

Jan Ages, broer fan Marten, fytste moai hurd 

en mei 't jachtgewear oer 't skouder De Wal del. 

Dêr stie krekt Antsje, Jan lebeltsjes syn wiif, 

bOtendoar yn 't waar te sjen. 

"Hui," rop Jan yn 't foarbyfytsen. 

"Wêr moat dat sa hurd hinne, jan?", rop Antsje 

him efternei. 

"M inske", balte Jan Ages, "de Dutsers steane 

al yn De Sweach. Wisten jo dat dat noch net? 

Ik moat der hinne om se te kearren!!" 

Antsje stie efkes yn 'prakkesaasjes. "Dat moat 

Jan witte", tocht se. En Antsje toffele It West 

yn, want dêr arbeide jan Iebeitjes by japik Kem

penaar. Kempenaar buorke op 'e pleats dy 't 

tusken Wytske de Vries en Durk de jong stien 

hat. Kees Douma, in net Onferneamd Aldegeast

er boer en yndustrieel, hat dêr ek buorke. 




"Moatst ris harkje, Jan," sei Antsje, "de Dutsers 
binne al yn De Sweach!! Jan Ages hat 
it my seis ferteld, dy moast der hinne. Soest 
net efkes nei Beets ta moatte, nei jim Mem? 
Sa 'n oarloch, ik wit net, ik wit net". 
Jan frege de boer om in frije middei en fytste nei 
Beets ta. Dutsers kaam er net tsjin. 

L. de J. 

HENGELSPORT ARTIKELEN 

* Snoeren, leefnetten 

* Hengels, viskoffers 

* Molens (o.a. Mitchell) 

* Nylon 

* Aasvoer 

* Haken enz. 

Verder bloem- en groentezaden 

Drogisterij Levensmiddelen 


Diepvries enz. 


"Spar"-winkelier W. JELSMA 


Buorren 13, Oudega 

Tel. 1439 


Mear wite fan eigen krite 

BAAIE 111 

Dy Fokke Hoeksma, dat hat no wol bliken dien, 
wie net in echte profeet. Mar Baaie wie in freonlik 
minske. Hja ûntfong har gasten altyd like minlik en 
naam like freonlik öfskied as se de doar wer ut 
gongen. Baaie soe nea ferjitte om in fuortgeande 
klant nei te roppen: "Jo moatte mar gauris wer 
komme, hear!" len kear moat se dêr in nuver fersin 
mei makke ha . Kees (Knilles) Douma waard by Baaies 
utdroegen. Doe 't de dragers mei de kiste de doar 
utgongen moat Baaie wer ut alderwenst roppen ha: 
"En mar gauris wer komme, hear". As it wier is dan 
moat Baaie dy wurden sein ha yn 'e maartmoanne 
fan 1921, want Kees Douma is op 'e 15e maart fan 
dat jier ferstoarn, hy wie doe 75 jier. Freonlik moat 
Baaie west ha, mar ek tige nearingsiik. Hja koe it 
net sa bêst ferneare, dat der klanten de herberch 
fan Mulder yngongen en koe it dan wolris net litte 
om oer dy herberge wat smeulsk te praten. Doe't 
Baaie aid waard wie 't net sa 'n gesellige herberch 
mear. Baaie koe 't wurk net mear oan en it waard 
der snusterich, ja smoarch seis. En doe krige Baaie 
op har alde dei ek noch in slim ûngemak: hja strof
fele, foei en koe net wer oerein komme. Hja hie de 

heupe brutsen. It wie dien mei Baaie har wurksum 
libben, hja moast ophalde mei har affearen en fer
soarge wurde. Dat fersoargjen hawwe doe de susters 
Janke en Marte Poelstra dien. Dy wennen doe oan 'e 
Great Haersmawei, yn 't hûs dê': 't Hindrik de Vries 
-en-dy no yn wenje. Marte Poelstra hat jierrenlang 
hantwurklessen jûn oan 'e famkes fan 'e kristlike 
skoalle. Dy wie ne by Marte op 'e breidskoalle waard 
der doe sein. Dan dat wurd kin men fernimme wat de 
minsken doe it wichtichste fûnen fan it "ûnderwiis yn 
'e nuttige handwerken". Janke en lVIarte hiene it krap, 
mar it die bliken dat Baaie ek earm wie, want de 
earmfadij moast it kostjild foar har bestuiverje. Baaie 
hie wol oare tiden kend o As der ien wie, dy 't in 
briefke fan hûndert (doe in slompe jild) stikken ha 
woe, dan krige er foarhinne de ried: "Gean der mar 
mei nei Baaie ta" en dy wiksele it dan wol. Mar op 
har alde dei wie Baaie earm. De aid herberge waard 
ferkocht, de oare Aldegeaster kastiein, Wytse Mulder, 
kocht him en sûnt dy tiid is Baaie har herberch gjin 
herberch mear. Oan har dea ta, op 5 septimber 1935, 
hawwe de susters Poelstra foar Baaie soarge. 

As dwaan net doocht is litten better. 

Mar sil no immen tinke kinne, Baaie hie dochs in 
soa~. Koe dy dan gjin kastlein wurde yn syn memme 
plak? Nee, Jehannes as kastiein, dat koe neat wurde. 
Jehannes koe net fan 'e drankflessen öfbliuwe, hy 
wie in sûper en dat is in min ding foar in kastiein. 
Hy hat, sa is my ferteld, fanwegen syn sûpen al in 
kearmannich yn in ynrjochting sitten. Dan hied er 
delirium treamens en wie suver sljocht. Doe 't er by 
syn mem yn 'e hûs wie berêde Jehannes it bytsje 
buorkerij fan syn mem. Hy hat ek jierrenlang help
post by de PTT west en hie yn dy funksje de route 
bûten it doarp. Froulju hienen der mar in hekel oan 
as hja allinne thus wiene en Jehannes kaam by de 
doar. Want Jehannes wie ek slij nei froulju. It bytsje 
buorkje, postrinne en jûns yn syn memme herberge 
de romers fan 'e klanten foltaapje, sa kaam Jehannes 
troch de tiid. En by dat lêste wurk fergeat er him 
seis net. 
Doe 't it jild op wie en de herberch ferkocht moast 
de earmfadij ek mei Jehannes rêde. Hy kaam doe yn 
Houtigehage telane by in Lindeboom. Syn helte fan 
it Stjerfintsje moast der noch foar ferkocht wurde. 
Dêr wied er yn better dagen op in ferkeaping alris 
oan hingjen bleaun, hy en bakker Hylke Kylstra. De 
bakker hat doe Jehannes syn helte ek mar kocht. Op 
24 jannewaris 1942 is Jehannes te Houtigehage fer
stoarn. 
Doe 't Baaie yn 'e fleur wie seach it der yn 'e buorren 
aloars ut as hjoeddedei. It wie der smûker, geselliger, 
liket my ta: En dat kaam f'ral fan 'e beammen, dy 't 
der doe stiene, linebeammen wiene dat. Foar Baaie's 
herberch stiene twa. It älderlêste eksemplaar fan dat 
rychje linebeammen stiet no noch, slim tamtearre, 
foar de smidterij fan Welling. 

L. de J. 



No't ik wer thuskommen bin ut it sikehûs fan 
Assen wol ik alle freonen en kunden, dy't my 
in kaart stjoerden hertlik betankje foar dizze 
bliken fan meilibjen. Myn tank jildt benammen 
de damklup, de strjitferiening "De Trijesprong" 
en de buorlju foar it wolkom-thus dat ik fan harren 
krige. 

Siebe Siebenga 
It West 6 

IT BUTERFABRYK 

Dizze foto is fan 1906 en lit us de molkQntfangst 
fan it Aldegeaster fabry k sjen en de minsken 
dy 't der doe arbeiden. Op 'e houten stelling 
steane fan I. nei rj.: Cornelis jan Welling, Pieter 
Corn. de Vries, Eeuwe jelles Linting, Hendrik 
Kiers, jan Rypkema, Watze Bloksma, Hendrik 
H. de Jong (?), ..... Adema. 
Op 'e wein sit Gerrit de Boer, de molkrider ut 
Nijegea. Foar de kop fan 't hynder stiet Ate 
Atema. Wy binne der net wis fan, oft dy iene 
man op 'e stelling wol wier Hendrik de Jong is; 
kien ien fan 'e lêzers us dêr ek wissichheid oer 
jaan? En binne der ek lêzers, dy 't de foarnamme 
fan Adema kenne? 
Dizze foto ha wy te tankjen oan W. Welling, 
Slotsingel. De beide al publiseare foto's kom me 
ut it foto-argyf fan B.H. de Vries. 

L. de J. 

VERLOVING- OF TROUWPLANNEN? 


Haal dan sn~l even de allemieu wste catalogi 1981/1982 op. 


Natuurlijk bij "DE SLAG". 


Daar liggen ze gratis voor u klaar. 

Bekijk ze rustig, want je maakt een keus voor lang. 

Vergelijk ook de prijzen, want elke gulden is er één, 


vooral als je nog beginnen moet. 

Wij hebben diverse bekende merken in voo"aad en nergens 

goedkoper, want in 14 karaats reeds vanaf f 225,-- p./paar. 


Tot ziens bij "De Slag". 

Als je toch mooi en goed, maar 


niet duur wilt. 

Natuurlijk ook op onze andere 

gouden en zilveren voorwerpen 


forse kortingen. 

JUWELIERS "DE SLAG" 


SELMIEN 2, OLTERTERP 




1 , ~, I1- WITTEN WÜRDlCH , ',' '; , 1\" " 

, 

8..IITTENDE SLACHTER 

Klaaidowesjitten is in yndividuële sport, dy't it 
uterste ferget fan de konsintraasje en it réaksje
ferm ogen fan in minske. Saterdei 30 maaie wiene 
de bêste sjitters fan us lan byinoar yn it Lim
boarchske Weert, sa'n foech 150. Us doarpsslachter 
Pietersma, in tûke sjitter hat ek meidien foar it 
lanlik kampioenskip klaaidowesjitten. Syn pres
taasjes dêre kinne wol besjen lije. Fan'e 100 
"klaaidowen" dêr't er op sjitte moast hat er 91 
rekke en dat wiG goed foar it fyfde plak op'e rang
list! In moai risseltaat. Lokwinske! 
Mar no, en ik haw it hjir oer saterdei 20-6-'81, no 
is us sjittende slachter himsels foarby kommen. 
Der waarden yn De Himrik sjitwedstriden halden. 
En dêr hat Pietersma 50 fan de 50 klaaidowen, 
dy't de 10ft ynslingere waarden, rekke en yn'e 
earste rûnte noch wol! I\let te leauwen suver! Soks 
kin eins net, sizze de Iju, dy't ferstan ha fan'e sjit
sport, théoretysk moat soks mooglik wêze, mar 
yn'e praktyk bart it eins nea. Dochs hat us slachter 
dit suver ûnmooglike mooglik makke. Proficiat! 

L. d, J. 

Men heart in minske net yn syn eare te bekrinken. 

SLIJPEN 

VAKKUNDIG EN VOORDELIG 

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: 
Sanbuorren 15 Achterwei 39 
Oudega (Sm) Tel. 05127 - 1994 

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

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

Levering zand. 



12-5-1981 

TE STOEL EN TE BANK 

Saterdeijoun, op wei nei in utfiering fan it frysk 
toniel yn Jarwish. De joun is rêstich en gjin sprut 
käld, de rein fait sêft del sa ryde we troch it 
heuveleftige lan, mei oan'e side fan'e wei ûnder 
yn'e delling in skilderêftich sêft stromend rivierke. 
Yn'e delling steane de betide blomkes yn'e bloei, 
mar hegerop oan'e oare kant fan'e wei is alles 
noch mar amper ut'e wintersliep. Sa troch de 
greiden hinne bloeie de hynsteblommen, as oan
kundigers fan'e maitiid. De beammen begjinne ek 
kalm oan wat te feroarjen mar yn it blêd stiet noch 
gjin ien. Hjir en dêr by de buorkerijen steane 
buorden mei de namme fan'e buorkerije en dêr
ûnder de namme fan'e bewenners. Sa stiet flak by 
Jarwish in boerd by de wei mei de namme fan'e 
buorkerije: "Fjildsicht" en derûnder de namme fan 
de fam. G. Elzinga. Dat docht jin deugd, sa by it 
paad lans de ferskillende fryske famyljes har plak 
fan wenjen to sjen. 
In Jarwish oankaam, binne der al in 300 minsken 
us foar gongen nei dit feestelik toniel. Mei oer
jêfte wurd "Us Pake syn klok" de Widzesang en 
net te ferjitten it Frysk bloed der ut galme. De 
foarsitter hjit elk wolkom en freget wa't er foar de 
earste keer is. Ik siz tsjin Akke gjin gedonder, stil .. 
stil! l\IIa ho mar, der is al in oarenien dy't seit, hjir 
sit in hûshalding dy't krekt oerkaam is ut Fryslän; 
de bui brekt los. En seit er: mei 1 jonge en 7 fam
kes! Wol de famylje efkes stean gean, dan wit elk 
wat we der by krigen ha, seit de foarsitter. Der 
is gjin ferwin mear op, en we geane stean, dêrmei is 
it earste offisiële diel efter de rêch en kin it stik be
gjinne. Tusken de bedriuwen troch komt dan as 
earste oerdwars: Cnossen, in neef fan Piet Wynia. 
Aardich docht it oan, om de lêste berjochten fan 
dizze man te hearren, dy't seit er, ferline wike 
noch by Piet en Jeltsje oan'e thee sitten hat. Dêr
nei komt in Leenstra om kunde te meitsjen. Kenne 
jo in Leenstra ut Drachten freget er. Ik sei: jawis 
man, ik moat jo de groetnis noch oerbringe fan 
Folkert Leenstra. Fan it stik seis doch ik der in 
kranteferslach by ut'e krante fan hjir: 

HOTEL RESTAURANT 

ff1!;rt lUUr 1!;uis " 

* ZALEN VOOR GROTE PARTIJEN 

* FAMILIEDINEETJES 

* ZAKENDINERS 

* GESPECIALISEERD RESTAURANT 

HET G E HEL E J A A R GEOPEND 

****** 

uw gastheer is de heer S. MODDERMAN 

van harinxmaweg 20 olterterp 
tel. 05126 -1262 

Nei it opmeitsjen fan de herfoarme tsjerke, binne 
se no drok dwaande op it tsjerkehöf. Der binne 
frachtfollen grint op'e paden kaam, sa't it der 
wer tige kreas en fersoarge byleit. Boppedat 
wurdt der drok wurke oan'e utwreiding fan it 
tsjerkehóf. 
Wy binne der grutsk op dat wy yn us doarp sa'n 
prachtige tsjerke ha en dat it de eare kryt dy't it 
takomt. 

R. J.-U. 

I I II 

ook voor Uw: 

*REIZEN 

*VERZEKERINGEN 

*REISDEVIEZEN 

Fabrykswei 13, Oudega Sm. telefoon 05127 - 1533 



* * * 


"LEENTSJE DE TWADDE" 
spile yn Strathroy 

Wylst de tagongskaertsjes forkocht waerden en 
Luit Miedema syn (tige bêste) droege woarsten 
utsutele, soargen de mannen Anjema, Boersma en 
Verroen fan Wyoming mei trompet, tenoarsaxa
foan en baritone foar in stik goeije musyk. Me
frou Schat spile de piano. 

De hear de Schiffert spriek in wurd fan wolkom en 
winske eltsenien in fleurige joun, hwernei we it 
Frysk Folksliet songen. De spilers fan "Leentsje 
de Twadde", in stik yn trije bidriuwen, wiemen: 
Boukje Slofstra as Leentsje; Luit Miedema as 
Roei Martens; Bouke Lenos as Gjerrit Martens; 
Mayke de Vries as Antsje Martens-Kuipers; Marga
ret Helder as Riemke Kamminga-Martens; Ed 
Wybenga as Lammert Kamminga; Boukje Visser ~s 
Rindrikje Wiersma; Jack Van Netten as In Notans 
en Rinze Bouwma is de directeur fan it seiskip. 

ft forhael fan Leentsje Martens, hoe 't hja op,'e 
pleats bliuwt neidat har man Jan Martens stoarn tS, 
waerd tige goed spiie. De bern wolle boelguod 
Mlde en men kin wol by harren ynkomme mar 
mem tinkt der oars oer. Mei de help fan Omke 
Roei bringt hja hwer libben yn 'e buorkerij en ta 
greate argewaesje fan 'e troude bern .is der doch.s 
hwer in bliede takomst foar LeentsJe. Tusken tt 
earste en twadde bidriuw waerd der kofje en koeke 
oanbean troch de leden fan 'e Strathroy Fryske 
Krite. De mannen fan Wyoming spilen yetris en 
meienoar songen we de Waldsang. 

De hear de Schiffert tanke alle spilers persoanlik op 
it ein fan 'e joun en winske eltsenien in wol thus. 

We songen "Rear, bliuw mij nei" en "0, Canada". 
ft wie in tige moaije joun en we sjugge al ut nei ta
komme jier. 

G. Steiginga 
London 

Dat, as jo no oanfreegje foar in fergunning dan 
duorret dat 30 dagen. Wat in ellinde suchtet de 
man. No ik sei, hoe wie dit dan oars? No, dan 
seinen jo op it gemeentehûs efkes wat jo woenen, 
jo betellen 5 dollar en jo krigen op in sketske de 
situaasje hoe oft it wurde soe, en dat wie dan mei 
iens de fergunning. Ik ha him mar net ferteld hoe 
oft it yn Smellingerlän gean moat mei commissie 
fan hinderwet en schoonheidscommissie as it soms 
in jier duorje moat (Marten Wijer) , en hjirre fjou
wer wike. Sa hat elk plak syn eigen mjitte wêr't 
mei metten wurdt, en ik moat sizze fjouwer wike 
docht noflik oan, sûnder architect en bouteke
ningen en 5 dollar leges. Mar om werom te kom
men op'e kunde, Jelle Wikke hat us noch belle 
krekt foart wy fuortgongen en us it bêste tawinske, 
en wy moasten Jan en Boukje dei sizze fan har. No 
ik bin nei Paulus fan Jan Paulus west, dy't hjir 
nogal tichte by wennet, en sa ha ik de kompli
menten oerbrocht fan Jelle fan Paulus oan de 
famylje Jan fan Paulus by Paulus fan Jan. 

En sa al pratende wei, is de wrald toch Iyts. Sa stie 
Saterdei ek yn'e krante dat Tsjeard en Tryn 45 
jier troud binne, en Harm en Anne 35 jier. Dit is 
Harm Kloosterman dy't wenne hat dêr't Gurbe 
Willemke no wennet. Dêr fokte er doe bevers. 
Sa sieten wy ek snein nei de preek by de famylje 
Miedema oan'e kofje, dizzen wenje by uzes op it 
streekje. De jongste soan fan dizze Miedema is 
troud mei in pake-sizzer fan Jan Kloosterman 
ut'e Bolderen, ien fan Ytsje. Moai binne de fer
halen fan dizze earste emigranten, dêr neffens 
is uzes gjin emigrearen, mar it hat mear wei fan fer
hûzjen. Wylst ik mei dit oan't skriuwen bin komt 
buorman Langeraap binnen en freget of't ik teken
je wol op syn list, no ik sei dat kin altyd jong, mar 
wêr giet dit foar. No, seit er, wy wolle der in hok 
bybouwe en no hat de gemeente mei yngong fan 1 
Jannewaris 1981 besletten dat soks oanfrege wurde 
moat, en dan moatte de buorlju ynspraak ha, dus 
dy moatte tekenje dat hja der gjin beswier tsjin ha. 

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_ 

Beleefd aanbevolen 
Fa. TOERING 

loonbedrijf 

Oudega 
05127 - 1582 

Eernewoude 
05117 - 9387 



1-6-1981 

No trije wike letter, yn'e ein fan Maaie is der gans 
feroare. De mais stiet aardich yn'e rige en de lu
cerne is al in heale meter boppe de groun. Nije 
wike moat de lucerne der of en ek it healan moat 
dan meand wurde. Jo meane hjir mei in brede 
meanderije fan 2,30 en dizze wringt dan direct it 
gêrs, sa dat it droegjen better en flugger gean kin. 
As alles goed giet dan kinne we twa dagen nei it 
meanen de boel oprêdde. Rint dus alles nei winsk, 
dan· kinne we de ûngetiid ek noch wer dien ha mei 
jimme yn Aldegea. En dan as earste komt dan it 
neigêrs oan bod, dus nei dizze ûngetiid, in tiid fan 
minder drokte. Dan kinne we us ek wat mear 
bewege yn'e omkriten, om dat wat te besjen. Ek 
ferskate famyljes komme mei fakansje oer ut 
Nederlän. De nederlänske tsjerke tsjinsten wurde 
dan ek wer drok besocht, ik gean der no ek alle 
sneinen hinne, it is yn it doarp njonken us, dus 
alles wat yn Weilandport tsjerket kom ik tsjin. 
Dus, is ien fan jimmes mei in trip yn Canada, 
tsjerkje dan yn WeIlandport en we treffe mekoar 
dêr dan stéfêst. No snein wienen der noch minsken 
ut Stavoren, oer inkele wiken moasten dy minsken 
wer mei skûtsjesile op'e Feanhoop. No ik sei, doch 
Hindrik Uemburg de groetenis. Sa dus fierof en 
dochs tichteby. 

T.H. de Jong 

Dy't oer in balke springt moat oer in strie 
net stroffelje. 

fersoargje troch in fakman. 

SKILDERSBIDRIUW 

KUIPERS 

Buorren 36 

Till. 1668 

OERNOMMEN UT "DE GRIETMAN" 

16 july fan 18 oere of by de Wellingbar, in 10 

km lange "avondwandeltocht". 

23 july "Grietmanbraderie". Mear ynformaasje 

fia de "Grietmankrant". 

Wa't op hokkerwize meidwaan wol oan de "Bra

derie" sil dat sa gau mooglik opjaan moatte by 

de Grietmankommisje, want wa't earst komt, 

dy't it earst mealt. 

Der wurdt in protte war dien om dit te organi

searjen . Ut us net thusbliuwe. 


R. J.-U. 

Rijwielen o.a. GAZELLE en UNION. 

De vanouds bekende SM I0 
van OUDEGA met een 

nog echt open vuur. 
Tel. 05127 - 1536 

,. A.J. WELLING 
BUORREN18 

OUDEGA 



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 

Wy binne mei fakansje fan 27 july oant 10 augustus 

Boarnburgum 

Waarme Bakker 
J. JE L SM A 

Tillefoan 05126 - 1215 

NATIONALE PLICHT 
De Britten fjochtsje suver om oantinkens oan de 
prinsl ike trouwerij. 

Salang as er op'e wräld is hat de multimiljonêr 
Charles Philip Arthur George Windsor libbe fan erf
poarsjes. Fjouwer moanne Iyn hat er foar de earste 
kear, mar yndirekt, in bijdrage levere ta it bruto
soasiaalprodukt fan syn län : Hy hat . him ferlove. 
Want sûnt de Britske troanopfolger him fersein hat 
oan de 19 jierrige Diana Spencer giet it mei de dea
sike ekonomy fan it Feriene Keninkryk wer in 
Iyts bytsje better. Op'e Londenske beurs gongen de 
oandielen omheech fan dy bedriuwen, dy't oan de 
op ein july fêststelde bruiloft goed fertsjinje sille: 
hotels, brouwerijen, porsleinfabriken en grut
winkelbedriuwen. It foarlikst wie de réaksje fan de 

souvenirfabrikanten op it bliid boadskip ut it 
Buckingham Palace; suver hast fan'e iene dei yn'e 
oare spielden harren souvenirs oan de prinslike 
trouwerij oer Grutbrittanje hinne. De iene kear 
glimket it spantsje jin ta fan sigaretteoanstekkers, 
stelten, sparpotten en lusjefersdoaskes, tafteIs
kleden, presintearbledsjes en theeleppeltsjes; in 
oare kear strielet it jonge 10k jin temjitte fan 
jiskepantsjes en sierknopen, printkaarten, puzzels 
en pipermealders: der is suver gjin ding dat net 
brû kt wurdt om de foarname hollen der op te 
printsjen, te benaaien of te plakken. Men kin 
Charles en syn lady seis yn'e kast hingje of plofte 
litte, as kleanlatsje of as luchtballon. Wol in mil
joen gûne, rûze saakkundige Iju, sille de Britten 
en de brullofttoeristen allinne al oan oantinkens 
utjaan. Twa wiken nei it bekend meitsjen fan de 
ferloving hie it Londenske grutwinkelbedriuw 
Barkers and Kensington syn hiele foarried skûtel-

NU NOG MEER SERVICE IN ONZE VERGROTE 
WINKELWAGEN 

Jachtweide 7 Oudega telefoon 1652 

)( R. v.d. VELDE )( 



Autohandel - Spuitinrichting 
Schadereparatie 

~i 
VAKANTIE VAN 15 t/m 29 AUGUSTUS ~~ 

BOVAG.. 

AUKE DE VRIES GARAGEBEDRIJF 

Gariperwei 2, Oudega Sn1al1. - telefoon 05127 - 1777 

doeken mei portretten fan it jonge pear al fer
kocht, yn de winkels fan it Woolworth-concern 
stiene de klanten yn'e rige om mar ien fan de 
kitscherige ferlovingsbekers te besetten, yn in 
deimannich wie de hiele foarried fan 20.000 de 
doar ut. Yn de Munt te Birmingham waard de 
hiele rige souvenirmedaljes fan 22 karaats goud 
letterlik "fan de stimpels skuord" (neffens in be
driuwslieder); en ek by it tradysjerike porselein
fabryk Wedgwood yn Stoke-on-Trent, dat wol 
sa'n 100 snusterijkes ta it jubelfeest yn it fabri
kaazjeprogramma opnaam, streame de bestel
lingen binnen, benam men foar boarstbylden fan 
it keninklik pear yn relief. Dat grutte sukses sette 
ek de lêste rêsten fan dy legendaryske I ngelske 
utfinersgeast, dy't ienris de wrald lokkich makke 
mei de stoommasine en de spoarwei, oan it tinken. 
Sa, bygelyks, nifele in utfiner ut Stamford (Lin
coln) in flagge yn elkoar, dy't, as men der mei 
swaait, rattellûden hearre lit. Foar de troudei wol 
de utfiner it ding ek noch fluitsje litte : "dat wurdt 
nochris in moai hanneltsje", profetearre er hoop
fol. Mar oan'e leafde fan de Britten foar de kenink
lijke famylje, dy't blykber suver ferplichtet om dy 
trourommel te keapjen, wolle net allinne mar 
tekstyl- en kitschfabrikanten fertsjinje. "In protte 
ûndernimmers wine har yn alle bochten", seit 
de Londenske ekonoom Simon Young, om oan
nimlik te meitsjen, dat har produkt ek wat mei de 
prins te kr ij en hat: 

DRUKKERIJ S.O.D. b.v. 


BUORREN ll, OUDEGA (SMALL.) 

TEL. 05127 - 1755 

KOOS BAKKER'S 

K LEE R MAK E R IJ 

DRACI;iTEN 

Ook het adres voor al uw 


ruiterkleding en toebehoren 


van het wereldmerk "PI KEU Ril 


Moleneind 44, tegenover Elmar 

Tel. 051.20 - 31533 

b.g.g. 05120 -12516 

Stoppage verzorgen wij ook voor u. 

I 

Tevens reparatie-inrichting voor alle 

lederwaren (tuigen, halsters) 


en ook voor het opstoppen van uw zadel. 




* 	brouwerijen, Iykas de firma Fullers, Smith and 
Turner bringe op it jubelfeest 23.000 flessen 
tige swier bier yn'e hannel; 

* 	utjouwers printsje troubibels mei it jonge 
pear op it plestikomslach ; 

* 	molkfabriken sille op'e troudei swart-sulver
kleurde doppen op'e molkflessen dwaan, dêr't 
op süet: Bêste winsken foar Charles en Diana; 

* 	hierknippers kréëarden de s.n. Diana-look, in 
wat nei efteren kjimde Beatle-hierdracht, Iykas 
de takomstige prinses it hat; 

* 	fabrikanten fan frouljusklean meitsje de mantel
pakjes en de jurken fan de breid nei; it meast 
ferkocht wurdt op't heden de tafsiden jûnsjurk 
sûnder skouderbantsjes, dy't lady Diana koart
Iyn yn'e opera oan hie en de operabesikers 
ferraske mei harren in djippe ynkyk te gunnen. 

Dy ekonomyske warberens docht de keninklijke 
famylje tige goed, sa die de Ibrg-keamerhear 
lord Maciean te witten, ynsafier it mar net oer"de 
grinzen fan de goede smaak" hinne komt. Min te 
sprekken wie Har Majesteit, de keninginne, byge
Iyks, oer T-shirt mei it portret fan it breidspear 
der op, faaks wol ut bangens, dat de smelIe Ingel
ske kop fan har soan troch in fan freugde ut
tynde boesem fan in ûnderdaan wanstaltige foar
men oannimme kinne soe. De heit fan Diana, greve 
Spencer, besiket nei ferm ogen ek in stoer oan 
trouwerij te fertsjinjen : Yn de feestwike noeget er 
smoarrike Amerikanen ut, dy't 5.000 gûne en mear 
foar de "Romantyske Tour" (neffens struibriefke) 
betelje, om by him op slot Althorp Hall it waarm
miel te iten; de neimiddeisthee drinke de gasten 
dan by de skriuwster fan skriemerige massalektuur 
Barbara Cartland (titel fan har -krekt reekommen
trijehûndertste boek : "In the Arms of Love".); 
har dochter Raine is de greve syn twadde wiif . 
"Ik doch it ut leafde foar't heitelan", sa motivearre 
de 79-jierrige har dwaan en litten mei de Ameri
kanen "om't de Amerikanen mei British Airways 
fleane". Kommentaar ut it Buckingham Palace 
op'e toeristyske ûndernimmingsgeast fan de heit 
fan de breid: "We are not amused" . 
(Oernommen ut it westdutse wykblêd Der Spiegel 

fan 1 juny 1981). 

WELLING - BAR 

Petit - restaurant 

"DE HEILIG LAND-STICHTING 
Een bezoek waard ! 

Vlakbij Nijmegen, richting Groesbeek, ligt in een 
prachtig bosgebied van ca. 45 ha. het Bijbels open
luchtmuseum "de Heilig Land-Stichting". Het 
museum geeft een boeiend beeld van de wereld 
waarover de Bijbel spreekt en van de landen en 
culturen waarin zij ontstaan is. Men brengt als het 
ware een bezoek aan het oude Palestina, waarover 
de bijbel spreekt. Het terrein is verdeeld in twee 
routes, die elk ca. 1 1/2 uur tijd vergen. (Bij de 
kassa is een uitlegboekje verkrijgbaar). Tijdens 
de wandeling ziet men o.a. de volgende taferelen: 
- tenten van geitehaar, zoals de nomaden die van 

oudsher gebruikten. 
- een oosterse herberg, overnachtingsplaats van 

karavanen. 
- een geheel ingericht oosters dorp, met o.m. 

woonhuisjes, bron, synagoge, wijn- en olijf
persen, pottenbakkerij en een timmerwerkplaats. 

Oosters dorp. 

* als vanouds het café met de fijne sfeer 
* prima keuken en fijne wijnen 
* geschikt voor kleine recepties en vergaderingen 
* diverse exposities van amateurschilders op de bovenzaal 

"De Bûthussouder" 

Vanaf dinsdagsmiddags 3 uur geopend; in de weekends tot 2 uur. 

Verhuur van klein viskottertje voor 6 - 7 personen. Evt. koffietafel na afloop. 



Gedeelte stadsstraat. 

- een tentoonstelling over het ontstaan van de 
Bijbel. 

- een doorlopende dia-voorstelling over de mens 
die in dit land woont. (Te zien in het oosters 
dorp). 

De meeste van de woningen etc. zijn ook van 
binnen te bezichtigen. Vaak is er een uitstalling 
van allerhande gebruiksvoorwerpen te vinden. 
Nog enkele praktische mededelingen: 
- Open van Pasen tot 1 november, dagelijks van 

9.00 tot 17.30 uur. 
- Toegangsprijs volwassenen f 4,50 p.p., kinderen 

f 2,50 p.p. (Groepsreductie mogelijk bij 25 of 
meer). 
NS dagtocht/attractie nr. 2. 

- Restaurant aanwezig. 
- Telefoon: 080 - 229829. 

B. W.-v.d. W. 

- een stadsstraat uit het oude oosten met egyp
tische, griekse, joodse eh romeinse huizen. 

* behandeling 
* steunzolen 
* schoenen 
* sandalen 

* klompschoenen 
* voetcreme e.d. 

*AVON 
verzorgingsprodukten 

De schoenen zijn 
van de merken: 

Birkenstock en Ganter, 
welke bekend staan 

om hun 
goede pasvorm 
en uitstekend 

voetbed. 
Ze worden 

op bestelling 
geleverd. 
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YNSTJOERD 

Woansdei te jûn waard it hast al tradisjonele 
"Grietmanskonsert" wer holden. Henk Herder 
hat hjir destiids de earste oanset oan jûn. Hy 
wie it dy't de bestjoeren byinoar rop om mei in
oar ris wat op poaten te setten. Fiif ferienings 
n.1. de drumband, it sjongen, de folksdûnsploech 
en beide korpsen fielden wol foar in konsert. De 
opset wie dat de ferienings seis harren optredens 
fersoargen. Henk Herder woe wol as gasthear 
tsjinje, hy soe wol soargje dat der wiet en droech 
kaam, fan'e opbringst koenen de ûnkosten be
telle wurde, en op syn hiem efterhûs mocht it 
konsert wol holden wurde. Gaadliker plak fine 
jo samar net, it leit moai yn'e lijte fan'e pleats, 
de beammen en de hûzen. Ferheard hearde ik op 
doe't der sein waard dat it dit kear efter it Miens
ker holden waard. De ienige reden dy't ik hjir 
foar betinke kin is in maklik ûntwyk yn't Miens
ker mei raar waar. Want kwa elJtouraazje koe it 
it net helje by't smûke plakje efter de pleats fan 
Henk Herder. It bliuwe Iykwols, ek dizze kear 
wer tige slagge jûnen. Wy kinne sa fan inoar ris 
hearre en sjen wer't wy mei oan'e gong binne. As 
it heal kin moat it "Grietmanskonsert" in oar 
jier al wer holden wurde. Mar ik hoopje en mei 
my mear leden fan Apollo-Foarut dat it dan 
wer op it alde Sté bart. 

Fetsje A. Anema 
fan Apollo-Foarut 

HET SCHOOLREISJE (klas 1 en 2) 

Het eerst gingen we naar het sprookjestuin. Ik heb 
klein duimpje gezien en mevrouw holle. En ik heb 
ook hans en grietje gezien. En doornroosje in het 
paleis. En ik heb lange nek gezien. En ik heb de 
gelaarsde kat gezien. Ik heb een aap in norg gezien. 
Er was ook een aapje die uit het hok ging. En ik 
heb ook op een ezel gezeten. Dat ging zo lekker. 
En ik heb ook twee pauwen gezien. Ik heb ook 
een zebra gezien. We zijn ook te zwemmen ge
weest, toen we ons aankleden, zagen de jongens. 
En toen we haast bij school waren, toen bukten 
we ons. Het was nat in de bus want nynke haar 
drinken was lek. 

Het verhaal van 
evelien herder 

V A KANTI E-A AN BIE DINGE N 


Badstof meisjesslips "Koala ", 
alle maten . f 2,95 

Badstof damesslips "Koala" f 3,95 
3 voor f 10,00 

Jongensslips f 2,95 


Herenslips f 3,95 


Badhanddoeken vanaff 4,50 


Badlaken vanaff 12,50 


NOORSE EN BADSTOF SOKKEN 


VAN "STAPP" 


KOOISTRA'S 

TEXTIEL 


Buorren 22 Tel. 1258 

OUDEGA (SM.) 




It is guon minsken like folie 

aft de ka skyt of de bolle 

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

komt it de measten tige krekt 

Dêrom en dit is tocht ik kleare taal 

stiet kwaliteit by us sintra,al 

En smakket it jo tige lekker 

tinke jo, hjirfan wol 'k mear 

Dan steane wy mei de bekende kwaliteit 

Jaar fulling fan jo friezer klear 

Dus foar Ijirre, snijwaarst of 

in stikje rikke spek op brea 

Hoask oanrikkemedearre 

OEDS PIETERSMA 

SLACHTER ALDEGEA 

SCHOOLREISJE 
klas 3 en 4 Christelijke school uit Oudega. 

Vrijdag twaalf juni hadden we schoolreisje. 's Mor
gens om acht uur vertrokken we. Wij hadden een 
hele mooie bus. Agnes en ik zaten naast elkaar. 
We moesten ongeveer een uur en een kwartier 
rijden voor we bij Staphorst waren. We zagen heel 
veel klederdracht, en er waren mooie huizen. 
Even buiten Staphorst gingen we even uit de bus 
en kregen we drinken. We speelden tikkertje en 
daarna moesten we weer in de bus gaan. We reden 
nu naar de Halterberg. Daar was het museum van 
Piet Bos. Voor we daar waren gingen we door 
Nijverdal. Dat was heel mooi, want als je erheen 
reed moest je eerst over een heuvel en als je daar 
op stond lag die stad in het dal. In het museum 
gingen we in groepen. We moesten ook vragen be
antwoorden daar vond ik niks aan, maar ik heb het 
toch maar gedaan. Om ongeveer half één waren 
we bij Hellendoorn. We gingen naar het avonturen
park. Eerst kregen we daar een bakje patat van 
school. Agnes Zanstra, Gooitske de Jong, Hiltje 
Reitsma en ik gingen daarna eerst naar de sprook
jestuin. Daar was ook een griezelgrot waar we in 
gingen. We hebben ook naar een elfendans ge
keken. Daarna zijn we naar de speeltuin gegaan, 
waar ik een ijsje kocht. We zijn op de wip geweest 
en ook op schommels. We zijn ook in het doolhof 
geweest, maar we waren er heel gauw uit, want het 
was niet zo moeilijk. We kwamen Fokelien en 
Louw hun moeder tegen. We gingen met hun naar 
de achtbaan. Die ging heel snel en ook scheef. Daar
na zijn we gaan gondeltje varen. Ik ben twee keer 
geweest. Maar het was al half vier en we moesten 
naar de bus. We gingen nog even naar Appelscha. 
Daar hebben we stabaZ gedaan met de beide leid
sters. Ongeveer half zeven waren we weer bij 
school. 

Atty Wiersma 

~ 
TOUW --

~---"WINDSURFING 

WATE'RSPORT 
DEALER VAN ALLE BEKENDE MERKEN SURFPLANKEN. 

.!bi. uan brr baan t.u. 
DRACHTEN Tel. 05120 ·12004Noordkade 57 



Orn't wy fine dat us jongerein ek yn de Doarps
ornropper fertsjintwurdige wêze moatte ha ik, 
om mei te begjinnen, Katrien frege in ferslachje 
te meitsjen fan de "avondvierdaagse", dy't se 
seIs meirûn hat. Hoe't wy foar us bern en jonge
rein in fêst plakje ynromje kinne moat noch be
praat wurde. It aardichst is natuerlik dat der yn 
komt wat hja graach wolle. Bepraat it mar ris 
meiinoar en lit it mar witte as jim in foarstel 
hawwe. Dwaan hjir! 

P.5. Katrien heeft helaas haar kopie niet inge
stuurd ! 

R. 	j.-U. 

"De Grytman" hat wer de aardige foarstap nom
men om ek dit jier ferskate saken op priemen te 
setten. It Grytman konsert, mei plm 160 mei
wurkers, wie it earst oan bar. It is in loflik strib
jen om sa ut en troch al dy minsken yn eigen doarp 
foar it Ijocht te heljen, dy't al jierren mei in protte 
nocht har tiid jouwe oan sang, dûns en musyk. 
Boppedat häldt sawat in doarp libben. No is my 
fan mear as ien kant frege om foar har te fer
wurdzjen wat der yn guon taskogers omgong: 

1. 	Is it mooglik dat sa folie mooglik meiwurkers 
b.g. oan it slot, yn ien barren meiinoar wat 
dogge. Dan komme se ek foar dat de ploech dy't 
klear is nei hOs ta giet. 

2. Soe de tinte wat sintraier yn it doarp stean 
kinne. Dat fergruttet de belangstelling. 

3. As 	 der stuollen stean soene en sa mooglik in 
ienfäldige öffreding, dan kinne guon lûdroftige 
bern better yn'e hän hälden wurde. Hat us 
kritepelysje Mulder net oanbean, of seis frege, 
by soks oanwêzich wêze te wollen? 

4. As der dan 	ek noch ien wêze koe dy't alles wat 
byinoar prate soe, wie der neat mear te winsk
jen. 
Of it moast moai waar en mear minsken wêze. 

R. 	j.-U. 

Ad.1 	 Henk Herder, om kommentaar frege, sei 
dat punt ien alris oan'e oarders steld is. Mar 
it is organisatorysk tige lêstich, om't it 
in protte minsken oanbelanget. En wat de 
belangstelling foar inoar oangiet, soks is 
net of te twingen. 

Ad. 2 	De beslissing wêr't de tinte komt te stean 
wurdt meiinoar nommen. Hy hat ek wolris 
by him op it hiem stien. 

Ad. 3 Dat bOten ek alles oaninoar praat wurde 
moat, liket him net sa nedich. By de hjerst
utfiering yn it Miensker hat dat neffens him 
mear sin. 

Faaks kin yn de kommisje it ien en oar bepraat 
wurde? De konserten moasten eins wol troch gean 
en utboud wurde. 

R. 	j.-U. 

Bewust gekozen voor 

de zome1pullover 


Deze lichtgewicht pullover is een echte modetrend 
en biedt verrassende kombinatiemogelijkheden. 

NAG EL 
Bergum, Schoolstraat 5 



ABORTUS PROVOCATUS 

Nee, it is net de bedoeling om de diskusje oer dat 
ûnderwerp fan nijs oan te begjinnen yn us Doarps
omropper. Reade frouljv I griene froulju, giele en 
pearse froulju hawwe der allegear al harres fan 
sein en ek guon manlju hawwe it Ijocht fan harren 
wiisheid der op skine litten. Wat soene wy no 
noch oan al dy wize of ûnwize wurden tafoege 
kinne. By myn witten hawwe der net folie dichters 
oer gear west en dy kinne it fakentiden dochs sa 
moai sizze, moaier as in gewoane stjerling it kin. 
Mar dêr foar binne it ek wurdkeunstners. Hjir 
komt dan in fers oer abortus. 

LYTS LIBBEN 


Yn de waarmens fan de memmeskerte 

djip ferhoalen, fan gjin each te sjen, 

waakst it wûnder fan it libben, net te 

fetsjen foar't ferstan fan minskebern. 


Warleas, mar wat soe it dearje kinne 

yn syn smûk beskûl fan read flewiel? 


Helpleas, mar yn mem har waarmens binne 

rêst en feil'gens rikelik syn diel. 


Dochs, de smûkens fan de memmeskerte 

it flewielich sêfte read beskûl 


is net feilich mear as de curette 

ynkringt, skerp en wreed en kald en fûl. 


As it groeiend libben bluodrich grom wurdt, 

of, al fierder, simperjende leit 


oant it stjert fan kjeld en stom wurdt: 

frucht fan ûnfolgroeide minskiikheid. 


't Sêfte kriten stiicht nei dêr't in wolken 

wjerlûd tongeret yn atoomgeweld. 

Gift 'ge paddestuollen ut de kolken 

dylgje 't libben, dat gjin libben telt. 


Anne Jousma, 

Lyts Frisia 1979 


L. de J. 

CORSETTERIE 

Corsetten en B.H.'s passen 
en kopen bij u thuis 

Voor deze kosten loze service 
kunt u terecht bij : 

Mevr. A. ter Wisseha· Bleeker 
sanbuorren 5, Oudega (Small.) 

Tel. 05127 . 1950 

Gediplomeerd corsetière 

Belt u gerust eens vrijblijvend voor een afspraak 

Uitsluitend bekende kwaliteitsmerken 

OOK 
Steunkousen, protheses, ondergoed 

K.v.K. nr. 64967 

Moaie fearren meitsje moaie fûgels. 

ONZE STUNTVERKOOP ~EGINT OP 30 JUNI QM 09.30 UUR 

Teenslipper 

MocCasin, 
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, FAN ALLES WAT , ' , 

EEN APART MAAR LEKKER DRAI\IK.IE: 

RECEPT 
1 kg suiker (riet) 
30 gr wijnsteenzuur (drogist) 
3 citroenen in schijven 
7 I. lauwwarm water 
8 - 10 bloemschermen v.d. vlier 

Alles door elkaar roeren (b.v . in plastic emmer) 
met een houten lepel. Twee dagen en twee nach
ten lang. Zeven en in flessen overgieten . (Reine 
claude smaak). 

E. Komrij - Bos 

ROZIJNEN-KRUIDKOEK: 

RECEPT 
Ingrediënten: 
1 p. zelfrijzend bakmeel 
1 p. bruine suiker 
1 suikerschep kruidnagel 
1 suikerschep nootmuskaat 
2 suikerscheppen kaneel 
iets peper 
iets zout 
3 dl. lauw water 
handvol rozijnen plus iets gember of sucade 
1 ei 
Alles met elkaar in een kom doen en door elkaar 
mixen. Daarna in een ingevette koekvorm gieten 
en in de oven in ongeveer 1 à 1 1/2 uur bakken 
op een temperatuur van plm. 200 gr. C. (Indien 
voorverwarmd een uur). Het beste resultaat krijgt 
men om de koek nog een paar dagen in een koek
trommel te laten staan. 

' 

i 
NUVERAARDICHHEDEN UT OARE BLEDEN 

P.v.d .A, speel het spel! 

Als jullie weer met de kont dwars gaan liggen in 

de kabinetsonderhandelingen kunnen jullie de 

volgende keer mijn stem ook vergeten. 

Sterkte! 


Johan Verspuij, 

Bethesda - Tiel. 


(adv. yn "De Volkskrant) 


* * * 
MINUUT STILTE 

Düsseldorf: vorige week overleed plots Friedrich 

Seipelt, de voorzitter van de scheidsrechterkom

missie. Niet voor de aftrap, zoals gebruikelijk, 

maar middenin de partij , na tien minuten. 


(De Standaard, Dumel) 

* * * 
..... Vroeger hadden we hier van die werkers 
met een hoop theorie in hun hoofd, maar dat 
leverde niks op. Die wilden alsmaar aktie voeren, 
terwijl wij kiezen voor overleg, 'al hebben we ook 
eens het buro van de wethouder door midden ge
slagen. Maar toen was er al een goed kontakt 
met de gemeente. 

("Buut", sociaal-kult.werk) 

* * * 
De N.V. Luchthaven Schiphol biedt aan haar perso
neel te koop aan: Een grote partij KANTOOR
MEUBELEN, waaronder TERRASMEUBILAIR, 
stoelen, tafels, kasten, bureaus, BEDDEN, MA- " 
TRASSEN, enz .. 

Nu bij ons tezien en te rijden: 

De nieuwe Datsun Bluebird 2.0 

GL Diesel. Een probleemloze 
kilometervreter met een geweldige 
trekkracht (top : 140 kmlh,), 
die [Och heel stil is. Comfortabel en 
compleet. 

Wam zelfs de 5-bak, de brede 
radiaalbanden, de gelaagde voorru it, 
het getinte glas rondom, de AMlFM 
radio en de d igitale quartzklok zijn 
standaard, 

Efficiency? De Bluebird Diesel 
loopt I : 18,9 km bij 90 km/ h, con
stam (ECE norm) . 

Kom eens kijken en proefrijden, 
Datsun BJuebird 2,0 GL Diesel 

v.a. 

24.495,-

(Personeelsblad Schiphol) 

~ 
autobedrijf 
drachten b.v. 

DE HEMMEN 1 
D~CHTEN 
Tel. 05120-12100 
Na 18.00 uur 
Tel. 05120:-149&7-18575 

. . Ook leverbaar als staljonwagen. ~ D. 11. Dat 	 . ' Lichtmetalen wielen tegen meerprijs leverbaa r. ~ N ~ n 
Er i, al een benzine-versie v.a. 18.495,. Prij zen incJ . llT\X' , af Lisse. e en op tsU • 

, Datsun Bluebird 
t nuook in 2liter Diesel. Snel en stil. 

I 

I 

http:DRAI\IK.IE
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NIJE PUZZELS: 

1. Twa heiten en twa soannen moatte tsien gûne 
dieie. Der bliuwt ien gûne oer en 'se krije alle· 
gearre Iikefolle. HoefolIe krije se elts? 

2. Der binne acht gelikense biljartballen. len dêrfan 
is wat lichter as de oaren. Hoe faak moatte jo op 
in gewoane balans waachskeal wage om ut te 
finen hokker bal de lichtste is. Kinne jo it yn 
twa, trije of fjouwer keer op syn minst? 

. ~orizontaal: 1. tegenkomen, 9. plooi , 10. ter we
reld bren!(en, 12. Europese Economische Ge
meenschap, 14. ongeluksgodiri, 16. bid, 18. ver
dorven, 21. vr. munt, 23. lekkernij, 25. nabij, 26. 
oever,27. hoon, 29. indien, 30. jaargetijde, 31. ge
heel de uwe, 32. vergrootglas, 34. peulvrucht, 36. 
rijksgrens, 37. stekelig diertje, 38. best, 39. het
zelfde, 41. struisvogel, 43. vergeefs, 44. ..jr. titel, 
45. myth. figuur , 47. mep, 49. schrijfkosten, 51. 

omroepvereniging, 52. werkelijk, 54. afscheids

groet, 55. deel van het chromosoom, 56. beelte

nis, 58. schenkgerei, 59. verkeerd, 60. kern, 62. 

lachwekkend figuur, 64. zangvogel, 65. nagal

men . 

Vertikaal: 1. Engels telwoord, 2. kneep, 3. anti, 4. 

militaire politie, 5. laag tij, 6. soort gebak, 7. me

taal, 8, ontkenning,U. geur, 13. wisselborgtocht, 

15. elk, 16. hartstochtelijk, 17. Turkse titel, 19. 

groente, 21. jong schaap, 22. falen, 24. elger, 26. 

.vleesgerecht, 28. vroegere Russische volksver

tegenwoordiging, 30. warm, 33. onderwijsin

stelling, 35. Rijks Gebouwen dienst, 40. merk, 

42. gast, 43. iemand die ijkt, 44. gedachtenwisse

Jing, 46. vr. titel. 48. een weinig, 50. Gemeente

lijk Administratie Kantoor. 52. versieringsmo

tief, 53. i?etgereï, 56. stad in Italië,57.jagersroep, 

59. laag, &l.voorzetsel, 63. daar, 64 inhoudsmaat. 


Onmisbaar voor: 
PIONEER KETTINGZAAG '" haardblokken zagen 

de alles "kunner" uit Canada '" zagen van balken 

'" bomen vellen ofsnoeien 

'" maken en repareren van omheiningen 

EVENTUEEL OOK TE HUUR 
Vraag vrijblijvende inlichtingen bij: 

A. Th. de Boer en Zn. bM. 
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De beoordeling van het zwemwater op het 
kaartje in deze folder heeft uitsluitend plaats
gehad op grond van de waterkwaliteit ten 
tijde van de metingen. De waterkwaliteït kan 
later veranderd zijn. Daarom is en blijft het 
z~emr:t~n in open water een zaak voor 
eIgen nSICO. 

Uit het oogpunt van volksgezondheid kan een 
zwemplaa ts als goed worden aangemerkt 
wanneer er veilig kan worden gezwommen en 
wanneer de kans op nadelige gevolgen voor de 
gezondheid van de zwemmers gering is. 
Naast de kwaliteit van het water kunnen ook 
de hygiënische toestand van de naaste omgeving 
en verschillende andere omstandigheden van 
invloed zijn op de veiligheid van zwemmers. 
Met name kan hierbij worden gedach t aan: 
- scheepvaartdrukte (zowel motorboten als 

zeilboten en surfplanken kunnen een gevaar 
vormen voor zwemmers); 

- vervuiling van het strand door bij~oorbeeld 
glasscherven of andere onwenselijke zaken; 

- het ontbreken van of onvoldoende aanwezig 
zijn van drijflijnen voor afba~ening van een 
ondiep zwemgedeelte ; 

- een oneffen walkant of bodem, scherpe voor
werpen of paaltjes onder water; 

- beperkte zichtdiepte. 
Deze folder beperkt zich tot informatie over de 
bacteriologische waterkwalite it en een daaruit 
afgeleide beoordeling van de kwalite it van 
zwemwater. In verband met een ophanden zijnde 
wetswijziging van de wet hygiëne en veiligh eid 
zweminrichtingen zal)n/c!e komende j aren 
't onderzoek.nog-~rden uitgebreid. 

belangrijke punten 
bijzwenmen 
in open water..... 

- Zwem niet op plaatsen waar veel boten liggen 
of waar veel boten varen. 

- Zwem niet in de naaste omgeving van afvoer
leidingen . 

- Ga nooit te ver in zee, ook al kunt u goed 
zwemmen. 

- Volg uitdrukkelijk de aanwij zingen op de 
borden op. 

- Duik niet in water met weinig zichtdiepte . 
- Kijk steeds goed uit voor scherpe voorwerpen 

op de bodem of op de wal. 

gegevens: Provinciale Waterstaat van Friesland 
Rijkswaterstaat, directie Zuiderzeewerken 
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders 

klachten: Milieu alarmnummer 05100-22422 
uitgave : Provinciaal Bestuur van Friesland v 

o 
v 
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In het recreatieseizoen komen in Friesland veel 
vakantiegangers, die ontspanning en vertier 
zoeken langs, op of .... in het 'water. 
Dat laatste kan gelukkig weer op veel plaatsen in 
het Friese waterland, dankzij een netwerk van 
zuiveringsinstallaties. 
Wie op een warme zomerdag verkoeling wil 
zoeken in het frisse Friese water, behoeft zich 
dat genot niet meer te ontzeggen, al is zwemmen 
in open water (nog) niet overal zonder risico's. 
Het is echter niet mogelijk om op het oog 
te bepalen waar het zwemwater wel of niet 
betrouwbaar is. Niemand zal vrijwillig een duik 
nemen in een stinkende stadsgracht of op 
plaatsen waar veel rommel in het water drijft. 
Maar ook ogenschijnlijk schoon water behoeft 
niet altijd betrouwbaar zwemwater te zijn. 
Vandaar deze handreiking aan de zwemlustige 
recreant. 

~ ~ 

kwaliteit 

zwemwater 

, ~ 

• GOED 

• AANVAARDBAAR 

• NIET BETROUWBAAR 

NOORDZEE 

/- WADDENZEE 

~' 

nummer naamnummer naam plaatsaanduiding 

1 Waddenzee, t.h.v. Stenen Man Harlingen 
2 Ijsselmeer, De Holle Poarte, Makkum 
3 Ijsselmeer, It Soal, Workum 
4 Ijsselmeer, Badpaviljoen Hindeloopen 
5 Ijsselmeer, Molkwerum , camping Schuilenburg 
6 Ijsselmeer, strandjes bij Stavoren 
7 IJsselmeer, 't Klif 
8 IJsselmeer, De Hoge Grazen 

9 Ijsselmeer, strand bij Lemmer 
10 Lauwersmeer, bij Oostmahom 
11 De Kleine Wielen, bij Leeuwarden 
12 Bergumermeer, Klein Zwitserland 
13 De Leijen, Theehuis Brouwer 

14 Princenhof, bij Eernewoude 

15 Smalle Eesterzanding, Stobbehoek 

16 Smalle Eesterzanding Smalle Ee 

17 Sneekermeer, camping Terhome 


18 Sneekermeer, De Potten 
19 Langweerderwielen, t.h.v. Langweer 
20 Nannewiid, oostelijk strand 
21 Tjeukemeer, De Uilesprong 
22 Tjeukemeer, rest. Tjeukemeer, Rohel 
23 Het Wijd, De driesprong Langelille 
24 Slotermeer, zwembad Balk 
25 Heegermeer, Indijk 
26 Fluessen, de Kuilart, Galamadammen 

plaatsaanduiding 

BOLSWARD• 

nummer naam plaats aan duiding 
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SOCIALE W,URKLIST 

WI KE·EINTSJINSTEN HUSDOKTERS 

fan freed 17.00 oere oan 't sneintejOn 24.00 oere. 


5 july J.S. Meyboom 

Kommisjewei 120 

De Pein 

05127·1261 

12 july H.J. Amelink 

Greate Buorren 22 

Garyp 

05117 ·1264 

19 july S. Vriesinga 	 Eastermar 

Torenlaan 17 05129·221 

26july C. v. Staveren Aldegea 

Roundeel56 05127· 1262 

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, 

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

De gehele dag zijn er medewerkers op de Berglaan aanwezig. 

De informatie en advieswinkel is elke werkdag geopend van 

9.00·11.30 uur en van 14.00·17.00 uur. Donderdags 

bovendien van 19.00·21.00 uur. 


BIBLIOTHEEK 

Openingstijden: 


woensdag: 13.30 . 17.00 uur 
19.00·21.00 uur 

vrijdag: 13.30 ·17.00 uur 
19.00·21.00 uur 

In 'It Miensker', Fabrykswei 13a, tel. 1398 

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: 

Tel. 05127·1258 	 17.00·19.00 uur 
Tel. 05127 • 1533 

Ned. Midd. Spaarbank en Ass. kantoor, . . 
ItWest 3, til!. 05127·1296 

Iepen fan: 9.00·12.00 
13.30 - 17 .00 en op öfspraak 

UITVAARTVERENIGING 'DE LAATSTE EER' OUDEGA 


Inlichtingen over begrafenis of crematie enz. Afspraken alle 


werkdagen. Pennm. G. Kooistra, Buorren 22, tel. 0512?· 

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

1206. 

Denkt u er aan dat kinderen vanaf 18 jaar zelfstandig lid 

kunnen worden? 


TSJERKETSJINSTEN 

Grift. tsjerke, dQmny H.J. Nolles, till. 1223 

5 july 9.30 H.J. Nolles 
13.45 A. Addis· Oldekerk 

12 july 9.30 H.J. Nolles 
13.45 C. Neef 

19july 9.30 L.J. Wolthuis - Heemstede 
13.45 Idem 

26 july 9.30 Y. Haarsma· Hardegarijp 
13.45 Idem 

Herf. tsjerke, dQmny J.H. Hamoen, tUI. 05117·1228 

5 july 10.30 J.H. Hamoen 

12 july 10.30 J.H. Hamoen 

19 july 10.30 J.H. Hamoen 

26 july 10.30 J.H. Hamoen 

OPLOSSING PUZZEL, MEI: 

1. baas; 2. Alva; ·3. kool; 4. memo; 5. ante; 
6. aker; 7. vaak; 8. orka; 9. moer; 10. toto; 
11. enak; 12. aren; 13. koor; 14.ergo; 15.toer; 
16. amer; 17. elim; 18. orel; 19. geer; 20. eppe; 
21. emir; 22. item; 23. eest; 24. eend; 25. poon. 

UTKOMSTEN PUZZEL: 

1. 60 gedeeld door een half: 

60 : 1 =60 x 2 = 120 

1 2 1 1 

120 + 10 = 130 

2. omina 0 mina ik bemin u 
boven 

al 

komma tussen 6 en 7, effen, 
achter de kerk. 

http:9.00�12.00
http:17.00�19.00
http:13.30�15.30
http:13.00�17.30
http:19.00�21.00
http:19.00�21.00
http:19.00�21.00
http:14.00�17.00
http:9.00�11.30
http:12.30�13.30


fami liedrukwerk? 

Bij ons heeft u een ru ime 


keuze uit d e meest 


originele 


GEBOOR TE

VERLO VINGS


HUWELIJKS KAARTEN 


DRUKKE RIJ S.O.D. b.v. 

Buorren 1 1, Oudega (Sm.) 

Telefoon 05127 - 1755* 


(ook 's avonds en weekends na afspraak) 


/ 


