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In onze gezellige Kenborch.. slijterij 

vindt u .. 


• Binnen.. en buitenlands gedistilleerd. 

• Kenborch.. kwaliteitsmerken., 


altijd laag geprijsd ! 
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DOARPSOMROPPER 

MOANNEBLED FOAR ALDEGEA EN OMKRITEN 

Samlers: Samlerskip: 
R. Jansma - Udema Achterwei 5 
B. Wijma - v.d. Wal Til!. 05127 - 1726 
L. de Jong 
C.T. Pool - Bruinsma 

KOPIJ FOAR IT DESIMBERNUMER FAN DE DOARPSOMROPPER MOAT FOAR 

11 DESIMBER O.S. YNLEVERE WURDE OP IT BEKENDE ADRES. 


Haadartikel I - samlers 
Haadartikel " - Mivero 

Ferieningsnijs: 
Mivero smijt met "harde munt" 
Oudere volksdansgroep Oudega 
"De hite hinnepöle" 
Nieuws over de jeugdsoos 
It bQthus 
De gespreksgroep 

It witten wurdich: 
Nuveraardichheden 
Aan de bewoners van Oudega 
Dokter Meyboom en de atoombewapening 
Sutelaksje "It Fryske Boek" 
Mivero-aktie deelnemers 
Moeders van Tondo 

Skiednis: 
Dit weine ek Aldegeasters 
Mear wite fan eigen krite 

Fan alles wat: 
Resept 
Oplossing puzzel 

Doarpsomropperke 

Sosiale wurkiist 

HAADARTIKEL I 

In feestlike Doarpskrante dizze kear. Feestlik om't 
it in Sinteklaasutjefte is, mar fral om't bliken docht, 
dat meiinoar oparbeidzjen goed mooglik is. Us ad
vertearders meie it ek as blyk fan hulde oan har 
beskogje, om't der sûnder har gjin Doarpsomropper 
wêze soe. Ek ut namme fan'e oare samlers wurde us 
lêzers tige noflike Sinterklaasdagen tawinske. Ik 
romje graach de rest fan dizze side yn foar us gasten. 

R. J. - U. 

HAADARTIKEL 11 

MIVERO NI EUWS 
\ 

Wij als bestuur en leden van de Mivero willen graag 
via deze Doarpsomropper de actie '81 bekendheid 
geven . Met actie '81 bedoelen we dan ook de Sinter
klaasactie met alles wat daarmee en daarop betrek
king heeft. U , J>rijgt deze keer geen Mivero krant, 
maar in samenwerking met de Doarpsomropper 
heeft de Mivero besloten gezamenlijk een Doarps
omropper/Mivero Sinterklaasutjefte te realiseren. 
Deze uitgave komt in 1250 gezinnen: Oudega, Eerne
woude, Nijega, de Tike en gedeeltelijk Opeinde. 
Het loopt weer naar het einde van 1981 en dat 
geeft altijd weer de nodige bedrijvigheid van en 
voor Oudegaaster zakenmensen om de Sinterklaas
actie te laten slagen. We prijzen ons gelukkig, dat 
iedere Miverozaak weer meedoet. We hebben dit 
maal "Harde Munt" als prijzen. Geen reizen en ca
deau's maar guldens : 1e prijs f 1.000,-- min f 1,-- - 2e 
prijs f 500,-- - 3e prijs f 250,--. Voor de overige prijzen 
raadpleegt u deze Sinterklaasutjefte, waar nog veel 
meer nieuws over deze actie '81 instaat. Voor de 
kleintjes nog het volgende: Sinterklaas heeft ge
schreven, dat hij 28 november om 2 uur precies 
aankomt in de haven van Oudega . Sinterklaas wordt 
verwelkomt door het bestuur en de drumband zal 
daarbij aanwezig zijn voor een rondrit door het dorp. 
Fokke Steenstra zal de koetsier zijn. 

Namens het bestuur 
W. Welling 



FERIENINGSNIJS 

ALS EXTRA NI EUWS: 

Met de 7 december feestavond het t.v.-spel "Wie van 
de drie". 

De Mivero 

MIVERO SMIJT MET "HARDE MUNT" 

Zoals u uit deze Sinterklaasutjefte '81 kunt lezen, 
gaan alle registers open bij de Mivero. Geld is er te 
winnen, veel geld, en dat komt in deze tijd iedereen 
ten goede. Wie wil geen f 1.000,-- min 1 gulden win
nen. Wij hebben gemeend 18 geldprijzen beschikbaar 
te moeten stellen, de prijzen: 

le prijs f 1.000,-- min f 1,- 10e prijs f 50,-
2e prijs f 500,- lle prijs f 50,-
3e prijs f 250,- 12e prijs f 50,-
4e prijs f 100,- 13e prijs f 25,-
Se prijs f 100,- 14e prijs f 25,-
6e prijs f 75,- 15e prijs f 25,-
7e prijs f 75,- 16e prijs f 25,-
Se prijs f 50,- 17e prijs f 25,-
ge prijs f 50,- 18e prijs f 25,-

MIVERO FEESTAVONDNIEUWS: 
De trekkingsavond is op maandag 7 december, een 
gunstige dag, na alle drukte, dus allen gezellig naar de 
Mivero feestavond met veel prijzen - muziek - spelle
tjes - en gezellige nazit met muziek van de Music 
Renderers. Notaris Mulder uit Drachten heeft weer 
de leiding van onze prijstrekking van de Actie '81. 
Deze zal met de nodige humor de gelukkige winnaars 
uit de zee van adresbonnen gaan trekken. Wij hebben 
als leuke hoofdmoot een spel "Wie van de 3" geintro
duceerd, eigenlijk afgekeken van de t.v. We hebben 
prima personen, die gezellig mee gaan doen om dit 
spel te laten slagen. Dit wordt vast iets aardigs wat 
hier nog niet eerder is vertoond. 
Deze avond geeft, zoals gewoonlijk, een zee aan 
prijzen door verlotingen - De Lawei-spel - en niet 
te vergeten de Rabobank. De Rabobank geeft op de 
entreebewijzen kansen op fraaie prijzen. De Lawei 
heeft diverse voorstel! ingen aangeboden voor 2 per
sonen. Directeur Roei Oostra vindt ieder jaar weer 
onze actie zeer geslaagd en daarom is De Lawei ook 
nu weer present. Via diverse spellen willen we de 
mensen mee laten doen om deze avond een prijs te 
kunnen winnen. De grote Mivero-verloting belooft 
deze keer met extra veel fraaie prijzen een meedoen 
zeker te belonen. We willen bij het prijzentotaal onze 
eigen 22 Miveroprijzen niet vergeten. Totaal zijn 
er ongeveer 100 prijzen te winnen. 
DE ENTREE IS 2 GULDEN PER PERSOON. 

KLEURPLAAT 

Voor de kinderen op de scholen hebben we weer een 
kleurplaat gemaakt en we hopen dat net als vorig jaar 
de kinderen er veel plezier aan beleven, de plaat te 
kleuren, die is gemaakt door Oeds de Vries, de 
cursusleider van Schildercursus "It Bûthus". Een 
jury zal de mooisten beoordelen. 

De Mivero 



Wilt u lakbeschadigingen van uw auto 
zelf bijhelpen ? 

Wij mengen voor u elke kleur autolak 
op onze verfmengmachine. 

~i 
~~ 
BOVAG-lid 

A U K EDE V R lES - Garagebedrijf / Autospuitinrichtifilg 
Gariperwei 2 - OUDEGA Sm. - Tel. 05127 - 1777 

GROUW - 05662-1632-2149 

OUDEGA - 05127-1326-2021 

~ Bouwbedrijf 

Gebr. De Haan b.v. 

DOELBEWUST INKOPEN DOEN VOOR: 

LANDBOUW- en TUINARTIKELEN, 

GEREEDSCHAPPEN en IJZERWAREN, 

VERF, KLOMPEN, LAARZEN, ENZ., 

DOET U HET VOORDELIGST BIJ : 

A. Th. de Boel' en Zn.bM. 

drachten, folgeren 16, tel. 05120_18205 

landbouwbenodigdheden, tuinartikelen en 
gereedschappen 
drachten, folgeren 16, tel. 05120-18205 



Wij stellen u voor: 

De eerste echte 

HOOIDAMMERKAAS 

gemaakt in Oudega. 

- 5Wij zijn elke vrijdag open van 2 
en van 7 -9 uur. 

JAN en WENNIE CRAENS 

Telefoon 2153 ft West 16 

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 ! ! ! 

Wij hebben diverse energie
zuinige ketels en economizers 
in ons programma. Tijdens 
de St. Nicolaas-actie wordt 
op deze apparatuur 10 - 15 % 
korting gegeven en worden de 
subsid ie-aanvragen door ons 
verzorgd . 

H. POSTEMA 

Techn. Installatieburo 


Buorren 5 - Oudega 

Tel. 05127 -1526 


Verwann UW huis en niet het heelal. 




OUDERE VOLKSDANSGROEP OUDEGA 

"DE WATERLELIES" 


We leven in een tijd waarin vooral de ouderen lijden 
aan bewegingsarmoede. En te weinig beweging is 
slecht, gewrichten worden stijver en spieren verslap
pen. Daar kan vooral in volksdansen heel wat aan ge
daan worden, het vraagt inzet van gewrichten en spie
ren maar ook het denken hoort erbij. Oudega heeft 
het voorrecht om zo'n groep te bezitten. Toch is er 
enig verloop in het lidmaatschap, omdat het ouderen 
betreft en hebben we steeds aanvulling nodig. De 
doel stel I ing van het vol ksdansen is, ouderen op een 
prettige manier in contact te brengen met een vorm 
van kunstbeoefening, waarbij het sociale contact 
een grote rol speelt en waarbij niemand behorende 
tot de doelgroep, van deelname kan worden uitge
sloten. Er is een volksdanscommissie, waarbij zes 
groepen zijn aangesloten en per winterseizoen heeft 
Oudega twee keer een uitwisseling met een Dracht
ster groep. Verder wordt meestal voor de vakantie 
met alle groepen een gezellige middag gehouden. Dit 
jaar hebben wij aan 't eind nog een gezellige koffie
maaltijd gehad. Verder in de vakantie de Z.g. instuif
middagen in Drachten en Oudega. I n Drachten mag 
men niet van twee groepen lid zijn, want dit kwam 
voor, en daarom die uitsluiting, maar Oudega heeft 
nog plaats voor nieuwe leden. 

Het bestuur 

"DE HITE HINNEPOLE" 

Wat sil dat betsjutte sil men tinke as men boppe
steande lêst. Wolno, dat is de titel fan us toanielstik. 
"Op Nij Bigoun" hat 18 desimber O.S. jûns 8 oere 
yn it Miensker har jierlikse utfiering mei dounsjen 
nei. "De hite hinnepöle" is, sa't de namme al tinken 
docht in klucht en mei it rippetearen ha wy al in bul
te wille. It stik is in bytsje oars as oars, mar neffens us 
sil dat der wol ynfalle. Wy hoopje dat jimme dy 
datum frij halde en Iykas wy wend binne wer foar in 
folie seal soargje. Oant sjen op 18 desimber yn it 
Miensker. 

Bestjoer 
"Op Nij Bigoun" 

NIEUWS OVER DE JEUGDSOOS 

Eerst gaan we even iets recht zetten. I n het vorige 
verslag (Doarpsomropper, augustus) werd gelezen, 
dat ons Dagelijks Bestuur, leden B. Zanstra en J. Slui
ter, als jeugdouderling in de soos vertegenwoordigd 
zijn. Dit is niet het geval, beiden zitten ze op per
soonlijke titel, d.w.z. dat ze er hun vrije tijd in steken. 

Op 21 september is de hele club weer bijelkaar ge
weest, en hieronder volgen de agendapunten plus het 
desbetreffende commentaar: 

1. Stichting of vereniging 
Zodra we een stichting of vereniging zijn, stappen de 

Dy't mei hûnen omgiet kriget flieën. 

It is guon minsken like folie 

oft 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 sintraai 

En smakket it jo tige lekker 

tinke jo, hjirfan wol 'k mear 

Dan steane wy mei de bekende kwaliteit 

foar fulling fan jo friezer klear 

Dus foar Ijirre, snijwaarst of 

in stikje rikke spek op brea 

Hoask oanrikkemedearre 

OEDS PIETERSMA 

SLACHTER ALDEGEA 

zittende leden van het Plaatselijk Belang op. Echter 

is het wenselijk ook voor het Plaatselijk Belang, dat ' 

er iemand in het jeugdsoos bestuur blijft. 

Besluit: Door de meerderheid voor een verenigings

vorm gestemd. 


2. Statuten 

Ontwerp ligt vast bij de wet. Deze kunnen door D.B. 

geschreven worden en wederom ingebracht. 


3. Evenementen 

Jeugd voelt niets voor een WAMPEX (puzzel-wandel

tocht). Ze willen graag een film-disco avond. 

Ruimte? Voorstellen: Miensker, Volksgebouw, Loods 

D. Bergsma, Schuur Remco. 

Als het meest gewenste onderkomen is het Miensker 

gekozen. Het O.B. zorgt voor realisatie. Verder wordt 

het Fries Service Centrum benaderd voor de films. 

Het geheel zal op korte termijn moeten draaien . 




-------- ----- . _._-_,

4. Stellen van een openbare vergadering ~Motivering: "Ontplooiingskansen zijn mede bepalend 
Dit moet via stencils op de disco-filmavond bekend voor het welzijn van de mens". . 

SCHAATSEN SLIJPEN 

Bij L. K LEI N H U I S 
Sanbuorren 17 - OUDE GA - Tel. 1407 

Thans hebben wij de beschikking over zeer 

moderne machines voor het slijpen .van alle 


soorten schaatsen. 

Mede door onze jarenlange ervaring, 


uitstekend slijpwerk. 


/~. 

worden gemaakt, ook op de stencils of men als jeugd 
voor of tegen een jeudsoos is, waarna men individueel 
de personen aan kan spreken. 

5. Ingekomen stukken 

Brief van de beheerders als antwoord op onze vraag 

tot verhuur van het gebouw aan de steeg. Wordt voor 

kennisgeving aangenomen . Het gebouw wordt ver

kocht. 


6. Onderkomen 

Oud gemaal wordt omwille van de afstand afgekeurd. 

Schuur naast Welling bar waarschijnlijk niet beschik

baar. Gebouw maken van afgekeurde directieketen, 

wanneer deze verkrijgbaar zijn aanvaarden, desnoods 

opslaan . 


7. Intekenactie 

Te houden na de disco-filmavond met vraag voorlopig 

lid te worden, waarna wij de personen gemakkelijker 

kunnen benaderen. 


8. Rondvraag 

Rectificatie van verslag in de Doarpsomropper. 

Mw. Zanstra en dhr. Sluiter zien zich enkel op per

soonlijke titel zitting hebben in het D.B. van de 

jeugdsoos. Vraag of we als afdeling van de vereniging 

"De Jongerein Friesland" willen opereren. Gaf als 

antwoord dat we op eigen kracht willen werken. 


Tot zover het verslag van de vergadering, nu nog 
even de grondbeginselen van de jeugdsoos: 

DOEL: Het stimuleren van sociaal en maatschappe
lijk gebeuren in Oudega (belangstelling plus vraag naar 
de achtergronden ervan). Dit op een eigen wijze en in 
vrije tijd vormend te doen beleven in een daarvoor 
benodigde accomodatie. Pit onder leiding, met bege
leiding te doen plaatsvinden. 

Iedere in Oudega zijnde principiële-, maatschappe
lijke-, culturele- en andere instanties, instellingen en 
groeperingen worden als aangeslotene gesteld, dit ter 
afspiegeling van het dorpsgebeuren. Dit alleen als men 
de als voren omschreven doelstelling onderschrijft. 

Het bestuur wordt samengesteld bij candidaat, het 
moet een afspiegeling zijn, die binnen het dorp vol
doet aan de principiële en maatschappelijke samen
leving. Ook het Dagelijks Bestuur dient eenzelfde af
spiegelingscollege te zijn. 

Beslissingen die worden genomen, mogen nooit in 
strijd zijn met principiële of maatschappelijke in
stellingen. 

Het dagelijks bestuur moet minstens voor 2/3 uit 
volwassenen bestaan (wettelijke bepaling). 

Verslagen dienen te worden doorgezonden naar de 
instantie(s) die zich mede inzet(ten) en de doel
stelling van de "Jeugdsoos Oudega" onderstrepen. 

Nimmer zullen in de accomodatie gebruikt worden: 

-Alcohol, drugs (in welke vorm dan ook). 

Geen discriminatie zal worden geduld, tegen wie 

en door wie dan ook. 


Dat tenminste 1 x per jaar een vergadering zal worden 
uitgeschreven voor de ouders van de Oudegaaster 
jeugd. 

Toevoeging bij punt 1 DOEL: 
a) Het bieden van een alternatieve uitgaansmogelijk

heid van onze jeugd. 
b) Het bieden van mogelijkheden tot ontmoeting met 

leeftijdsgenoten. 
cl Het bevorderen van zinvolle, bij voorkeur actieve 



vrijetijdsbesteding . . 
d) Het voorkomen van verveling met eventueel kwa

lijke gevolgen. 

De Voorbereidings Commissie is momenteel bezig 
met een werkplan voor 1982. Inmiddels heeft de 
jeugdsoos een voorlopig onderkomen tot zijn beschik
king gekregen, tot een definitieve plaatsing ervan 
kan niet worden overgegaan, omdat eerst het werk
plan gereed moet zijn. Dit werkplan moet aan de ge
meente worden toegezonden, deze zal dan ruimte aan 
ons moeten toewijzen. 

Tot zover en in de volgende Doarpsomropper hoort 
U en horen jullie er meer van. 

De coördinator F. Verwoert 

TIPS VOOR SINTERKLAAS: 

Uit voorraad te leveren : 

- BATAVUS fietsen 


- VREDESTEIN fietsbanden 


- ONDERDELEN voor fietsen 


- FIETSTASSEN 


- HUISHOUDELI.IKE ARTIKELEN 


- TUINGEREEDSCHAP 


-SCHAATSEN 


- HOGE EN LAGE NOREN 


Komt U eens vrijblijvend kijken 

Beleefd aanbevelend 

W. DE VRIES 

It West 18 
OUDEGA (Sm.) 

Tel. 05127 - 1290 

Lit stjerre wat stjerre wol, sei de man, as myn wiif 
mar gjin widdo wurdt. 

o 41 0 • 

Ook dit jaar zijn we ruim gesorteerd in: 

- Huishoudelijke

- Bijouterie- en 

- Luxe artikelen 

- Lederwaren 

- Speelgoed w.o. de merken: 

LEGO, TONKA 

- Auto's en Britains trekkers 

met toebehoren 

Veel kunt u zien in onze 

speelgoed- en huishoudelijke krant 

Wij doen mee aan de Sinterklaasaktie 

'T WARENHUIS 

NOORDSTRA 

Oudega - Tel. 05127 - 1357 

IT BUTHUS 

Ut it tal cursisten fan "it Bûthus" kin men oflate dat 
dit goed giet. De 28 manlju en froulju binne tige 
aktyf mei kleurmingen, tekenjen en skilderjen. De 
jounen binne oan 1 joun werombrocht n.1. moandei
tojoun en moandeitomiddei en tiisdeitomiddei. 
Op 15 maart hawwe de leden in eksposysje yn 't 
Bleekershûs, dêrfoar sil in exposysje yn "it BûthUs" 
probearre wurde op to setten. Soen'e der noch 
minsken wêze dy't ek noch wol graech mei dwaen 
wolle, kinne dy op'e cursusdagen wol om ynljoch
tings komme . Miskien is der noch in plakje yn to 
passen. It is sûnder mear in tige aerdige frijetyds
besteding en boppedat, jo moetsje oare minsken. 
Inlj.: tillefoanisk 05127 - 1416 - 2396. Oeds de 
Vries is der dan grif oanwêzich. 

W. Welling 
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TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF L. ~Lei"ltui", 
Nieuwbouw - Verbouw - Onderhoudswerken 

Speciaal HANG- en SLUITWERK tegen inbraak 


KOZIJNEN, RAMEN en DEUREN 


Vele soorten ISOLATIEMATERIALEN zowel voor wanden als voor dakisolatie 


ADVIEZEN - ONTWERPEN - AAI\JVRAGEN VERGUNNINGEN ENZ. 


L. KLEINHUIS 
Scînbuorren 17 - OUDEGA 

Tel. 05127 - 1407 

Timmerman-Aannemer 

De gespreksgroep is weer van start gegaan ..... . 

Dit is een clubje jonge mensen uit Oudega en omge
ving, die één keer in de veertien dagen op vrijdag
avond in het Miensker bijelkaar komen. Op zo'n 
avond wordt door één van de deelnemers een bepaald 
onderwerp belicht, en aan de hand van vragen, of 
discussiepunten ontstaat daarna een gesprek, waarin 
ieder zijn mening naar voren kan brengen. De groep 
is voor iedereen toegankelijk, niet kerkelijk gebonden 
dus, de onderwerpen zijn allerlei, maar altijd is de 
vraag, wat doe jij ermee in deze tijd, met jouw over
tuiging of jouw geloof. Je leeft op deze wereld en 
dat mag je niet onverschillig laten. ook al worden we 
het lang niet altijd eens, meningsvorming is te belang
rij k om aan voorbij te gaan, opdat je bewust bent van 
hetgeen waarmee je bez ig bent. 
Zo, dit was een stukje van het hoe en waarom van 
deze club, als je interesse hebt, ben je altijd welkom, 
ook om zo maar eens te komen kijken . In november 
zijn de data: vrijdag de 6e november en de 20e no
vember, verzamelen plm. 8 uur in de bar van het 
Miensker. 

De gespreksgroep 
Age, Manjepetswei 12 

IT WITTEN WURDICH 

NUVERAARDICHHEDEN UT OARE BLEDEN 

Prinsessekerk - Organist Jos van der Kooy geeft 
een orgelconcert in de Prinsessekerk, . Van Hallstraat 
164 in Amsterdam. Aanvang acht .uur. Daarna wordt 
de kerk afgebroken. 

Handel in bouwmaterialen 

Rijkspolitie te water verdrinkt in het werk. 
(Nieuwsblad V.h. Noorden) 

Zowel de ministers als de Amsterdamse delegatie 
weigerden na afloop te vertellen wel ke maatregelen 
binnenkort worden genomen om de veiligheid op 
en rond de Zeedijk te verminderen of op te heffen. 

(Utrechts Nieuwsblad) 

l\Jette man van 40 jaar, vaste werkkring in Rotter
dam, zoekt langs deze onsympathieke weg een 
dito vrouw. 

(Weekend) 

AAN DE BEWONERS VAN OUDEGA 

Als er 's avonds wat te beleven is in 't Miensker, 
worden de auto's op de Fabriekswei geparkeerd. 
Dit is erg vervelend voor ons, want als je 's avonds 
thuis komt, moet je bij de Spar je auto neerzetten, 
want de auto's staan altijd voor b.v. een garage of een 
hekje. Er is niet voor niets zo'n groot parkeerterrein 
achter 't Miensker, en bovendien hoef je lang niet 
zo'n eind te lopen, dan wanneer je auto voor het 
warenhuis stàat. DUS: gun ons dit plezier en par
keer uw auto achter 't Miensker. 

De bewoners van 
de Fabriekswei 

Doet't ik in feest organisearje maast foar 45 minsken 
siet ik in bytsje mei de kofje. Ik woe in kafjesetappa
raat hiere en kaam der efter, dat Douwe Egberts 
yn'e Joure fergees kafjesetapparaten beski kber 
stelt. Yn meardere maten. Men maat it allinne seis 
helje en bringe. 

(Trouw) R. J.-U. 
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ook voor Uw: 

*REIZEN 

*VERZEKERINGEN 

*REISDEVIEZEN 

Fabrykswei 13, Oudega Sm. telefoon 05127 - 1533 

NUTTIGE SINT NICOLAAS 


CADEAUTJES VINDT U BIJ ONS 


HOEFSLIJPMACHINE, iets nieuws 


Verder: 

Klompen - Laarzen - Laarssokken 


en -zolen - Schoenklompen met houten 


en leren zolen 


SNEEUWRUIMERS f 19,50 

Zakmessen - Gereedschappen 

Komt u vrijblijvend kijken bij: 

K. WIE R S MA 

F abrykswei 25 

OUDEGA (Sm.) 

Nu bij onstezien en te rijden: 
De nieuwe Darsun Bluebird 2.0 Want zelfs de 5-bak, de brede Efficiency? De Bluebird Diesel 

GL Diesel. Een probleemloze radiaalbanden, de gelaagde voorruit, loopt I : 18,9 km bij 90 km/ho con
kilometervreter met een geweldige het getinte glas rondom, de M1/FM stant (Eer norm). 
trekkracht (rop: 140 km/h.), radio en de digitale quartzklok zijn Kom eens kijken en proefrijden. ~ 
die toch heel stil is. Comfortabel en standaard. Datsun Bluebird 2.0 Gl. Diesel autobedrijf 

drachten b.v. 

DE HEMMEN 1 
D~CHTEN 
Tel. 05120-12100 
Na 18.00 uur 
Tel. 05120~14987-18575 

IDATSUNi N 
-

~ D,
eken op Datsun. 

DatsunBluebird 

nu ook' in 21iterDiesel.Snel en stil. 


compleet. 

...... - .... 

,."".,,~..._-- v.a. 

24.495,-

()ok leverbaar als sl3lionwagcn. 
.. I ,ichllTIclalcn wielen legen meerprijs leverbaar. 

. . . ..' hi'alccnhel1linc.\cr,in.a.18.495,·;'rij/cn ind. Bî\X!,afl.isse. 



Rijwielen o.a. GAZELLE en UNION. 

De vanouds bekende SMID 
van OUDEGA met een 

nog echt open vuur. 
Tel. 05127 - 1536 

_; A.J. WELLING 
" BUORREN 18 

oUDE GA 

~ 
TOUW --... --"WINDSURFING 

WATE'RSPORT 
DEALER VAN ALLE BEKH~DE MERKEN SURFPLANKEN. 

~j. uan brr baan t ..U. 

Noordkade 57 DRACHTEN Tel. 05120·12004 

Moleneind 44, tegenover Elmar 

Tel. 05120 - 31533 

KOOS BAKKER'S 

K LEE R MAK E R IJ 
b.g.g. 05120 -12516 

Stoppage verzorgen wij ook voor u. DRACI;iTEN 

Tevens reparatie-inrichting voor alle 
lederwaren (tuigen, halsters) Ook het adres voor al uw 

en ook voor het opstoppen van uw zadel. 
ruiterkleding en toebehoren 

van het wereldmerk "PI KEU R" 



De Mivero-koopavonden zijn dinsdag 1 dec., woens
dag 2 dec., donderdag 3 dec. en vrijdag 4 dec. van 
7 - 9 uur. 

* 
Willen de ouders van de kinderen beneden 10 jaar 
welke het kinderfeest bezoeken, duidelijk naam en 
adres op het ingeleverde pakje vermelden. U kunt 
uw pakje inleveren bij Warenhuis Noordstra, G. 
Kooistra, R. v.d. Velde en W. Jelsma. 

* 
DENKT U OOK EVEN AAN DE Sinterklaasintocht 
op 28 november om 2 uur op de Haven. Het is 
leuk voor de kleintjes en voor u ...... . 

* 
De rv1ivero hat syn best dien om foar elts in rûme kar 
yn de saken to forsoargjen. Jo sille by dizze Mivero
saeken, to sjen oan 'e blauwe Mivero-flaggen, de 
Sinteklaesbonnen krije kinne. By eltse ryksdael
der 1 bon. 

* 
Weet u geen kadotip en u wilt wel absoluut en be
slist iets geven, geef dan een "Mivero Kado Bon" 
(in de zaken en de Rabobank te krijgen). 

De Wellingbar hat by de kommende Sinterklaas
wiken in musikael presintsje foar Jan en Alleman 
yn petto. Op tongersdei 3 des., in keapjûn dus, 
trede foar jo fan 8 ûre af, it "Duo Musette" ut 
Drachten op (alhiel fergees fansels). Dit is in tige 
sfeerfol accordeonduo mei alderhanne bekinde 
deuntsjes en lietsjes; foaral foar de musette en accor
deonleafhawwers in prê. 

W. Welling 
* 

Us doarp hat der in saak by. De famylje Adema 
hat njonken har hûs de garage omboud ta sliterij. 
Se binne wiken oan it skrippen west en it resultaat 
mei der wêze, it sjocht der professioneel en tige 
gesellich ut. It is noch eefkes aftaaste hoe 't de 
foarrie krekt wurde moat. De minsken moatte har 
winsken mar witte litte, dan wurdt dêr grif rekken 
mei halden. Tige lokwinske mei dizze oanwinst. 

R.J.-U. 

Dokter Meyboom en de atoombewapening. 
Ticht by us wennet dokter Meyboom dy 't de kearn
bewapening sa oan it hert giet dat er him tige fer
djippe hat yn de medyske gefolgen fan in kearn
eksploasje. Hy jout net allinne ynliedings mei gele
genheid ta it stellen fan fragen foar kollega's, mar 
ek foar ferienings, ensfh. Net allinne foar in seal 
fol minsken, ek foar Iytse ploegjes fan b.g. tsien 
minsken. Wa 't mear witte wol oer kearnenergie 
en kearnwapens kin kontakt m~i him opnimme. 
Till. 05127 - 1261. Syn wachtkeamer hinget en leit 
fol mei ynformaasje hjiroer. De kommende anti
kearnbewapeningsdemonstraasje yn Amsterdam, dy 't 

eins in demonstraasje is foar in oar belied, hat ek 
syn stipe. Yn dit ferban wol ik herhelje wat ik yn 'e 
foarige Doarpsomropper skreau: De demonstraasje 
is op 21 nov. o.s. Ynljochtings of buskaarten binne 
te bestellen by till.nr. 05120-19301 of by my thus 
05127-1726. 

R.J.-U. 
* 

Sutelaksje "It Fryske Boek". 
Freed 16 oktober hawwe yn Aldegea 19 sutelsters 
en 1 sutelder mei kroaden by de doarren lans west 
om Fryske boeken te ferkeapjen. Dat it wer tige 
slagge is, hat men yn 'e kranten wol lêze kinnen. 
I'vleielkoar wie de opbringst yn de Pein, Nijega, de 
Tike en Aldegea Hfl. 7750,00. Aldegea hat allinne 

foar Hfl. 3327,00 oan boeken ferkocht. As ik it 
goed yn 'e holle ha, is dat sawat Hfl. 800,00 mear 
as yn 1979. In bêst risseltaat dus. It docht wol 
bliken, dat der belangstelling foar it Fryske boek is. 
Spitich wie, dat de boekebus him net hielendal oan 
'e tiid halde koe, dy 't afpraat wie. Sadwaande bin
ne der guon minsken yn Aldegea, wêr 't we net mei 
de kroade west binne, om 't we tiid tekoart hienen. 
In oare kear binnen jimme earst oan bar, dêr sille 
we om tinke. Hokfoar boeken wie no de measte 
fraach nei? Ferskate minsken hienen de Fryske 
Boekekrante goed trochlêzen, wisten sadwaande 
wat der nij utkaam wie en makken har kar dêrut, 
Iykas "Om utens" fan Rink v.d. Velde, ''Wurde as 
in bern" fan Paulus Akkerman, mar ek de boeken 
fan Ypk fan der Fear en Hylke Speerstra waarden 
wer goed ferkocht. Fierders ek frijwat berneboeken. 
Wy tidigje der no mar op, dat it krekt sa is as it Hol· 
lanske sprekwurd seit: "Jong geleerd, oud gedaan". 
No wol ik yn 't foarste plak de sutelers noch tank 
sizze foar harren spontane meiwurking en twad de 
Aldegeasters foar it keapjen fan safolle Fryske 
boeken. Ik hoopje, dat jimme der mei riiget yn lêze 
sille. 

Aaltsje Ensing 
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NU NOG MEER SERVICE IN ONZE VERGROTE 
WIN KE LWAGEN 

1f*1f 

SRV 
Jachtweide 7 Oudega telefoon 1652 

)( R. v.d . VELDE )( 

MIVERO Sint Nicolaasactie 1981 van 16 november 
t/m 5 december, goedgekeurd door de Kamer van 
Koophandel nr. W 745. 

DEELNEMERS: 

Bakker W. de Vries Buorren 21 

Schilder J. Kuipers Buorren 36 

Kapsalon A. Pruiksma Buorren 23 

Groentehandel F . de Haan Buorren 42 

Kruidenier W. Jelsma Buorren 13 

Smederij A. Welling Buorren 18 

Technisch buro H. Postema Buorren 5 

Manufacturen G. Kooistra Buorren 22 
Cafébedrijf J. Sikkes Buorren 11 a 

Bar 

Melkhandel 

Warenhuis 

Gereedsch . handel 

Garage 

Slagerij 

Diervoerders 

Drukkerij S.O.D. 

W. Welling Op'e Wal 4 

R. v.d. Velde Jachtweide 7 

Wed. Noordstra Fabriekswei 31 

K . Wiersma Fabriekswei 25 

A. de Vries Garijperwei 2 

O. Pietersma San bu orren 19 

H. Herder Sanbuorren 1 

J. de Groot Buorren 7 en 11 

TOT UW DIENST 

MET ONZE VEELZIJDIGE 


DIENSTVERLENING 


* PARFUMERIEEN ~ 
veel Sint Nic. geschenken r 

* PIDLIPS ARTIKELEN 
van PHILIPSHAVE tot RADIO 

* FOTO SERVICE 
van ontwikkelen tot reproductie 

* FOTO .ARTIKELEN 
van filmrol tot projector 

* INLIJSTEN 

* SLIJPEN 

keuze uit vele lijsten 

scharen en tondeuzes 

VAN ONZE 

SERVICE 


MAKEN WIJ ONZE HOBBY 


D. - H. KAPSALONS 

PRUIKSMA 

OUDEGA (Sm.) 


Tel. 05127 - 1389 




jacquard mode pullover met 't meuwe mcamotlef: f 79,. 
pullover me t hangkol. leuk geprijsd: f 49,. 

Maak van uw 

broodmaaltijd 


een .Feestmaaltijd 

Uw bakker heeft alles ovenvers klaar 

OOK 

VOOR HET VULLEN 

VAN UW DIEPVRIES 


ALT IJ D VER S BRa 0 D 


Bakkers sinds 1889 

DE VRIES 

BAK K E R IJ 
 NAGEL 

Tel. 05127 - 1366 Bergum, Schoolstraat 5 

In hazze en in slak hawwe tagelyk ni.üier. Elk moat mei syn eigen pak te merke komme. 

"De Welling Bar" 
VOOR GEZELLIGE MENSEN 

- Betaalbare prijzen 
- Pri ma keu ken 

(ook voor uw huisparty, salades, bitterschalen) 
- Kleine recepties 

(verjaardagen, of wat dan ook) 

KOFFIETAFELS - DINERS - VERGADERINGEN 

Vraagt inlichtingen tel. 1416 - 2396 - 1920 
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Zie ook onze speciale 5t. Nic. folder , 

K. WIE R 5 MA 

---~ 
POSTEMA INSTALLATIES 

) 

BUORREN 5, OUDEGA (Smalt.) 

Telefoon 05127 - 1526 

VOOR AL UW INSTALLATIEWERK OP HET GEBIED VAN 

1_ 

* elektra 

* verwarming 

* dakbedekking 

* zinkwerk 

* waterleiding 

~' . , 

Wij bieden u dicht bij huis: 

* VAKKUNDIGE REPARATIE 
* ZORGVULDIG ONDERHOUD 
* WINTERSTALLING voor f 19,-- p.m.2 

* HELLINGTARIEF van f 7,-- p.m.2 

* EEN BP-STATION 
* DOE-HET-ZELF GELEGENHEID 

Fa. W EST E R D IJ K en Zn. 
Jachtwerf Eernewoude 
Princehof 3 
Tel. 05117 - 9300 b.g.g. 9251 



Een partij 

NACHTHEMDEN 

f 15,-- per stuk 

EN NOG VELE ANDERE 

KOOPJES 

O.A.: 

* HEMDEN * KOUSEN 

* BROEKEN * T-SHIRTS 

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

Tel. 05127 . 1950 

Gediplomeerd eorsetière 

MOEDERS VAN TONDO 
Een zeer groot aantal prominente Nederlandse en 
Belgische auteurs en tekenaars hebben belangeloos 
meegewerkt aan de totstandkoming van het "Kerst
boek voor Tondo", dat de Stichting Colombine u 
hierbij aanbiedt. Dit boek is onderdeel van een 
multi-mediaal projekt "Moeders van Tondo", dat 
zich in een grote belangstelling van de media zal 
mogen verheugen; op 25 december, op Kerstavond, 
voor het laatst aandacht voor het projekt "Moeders 
van Tondo" op t.V. 
Tondo, een wijk van Manilla, wordt vaak de grootste 
krottenwijk van Zuid-Oost Azië genoemd. Er wonen 
meer dan 27.000 families, afkomstig uit alle delen van 
de Philippijnen. 
Groepen vrouwen, grotendeels zelf bewoners van 
deze wijk, hebben zich ingezet voor de strijd tegen 
deze misstanden. In een aantal zelfhulpprojekten 
organiseren zij cursussen en andere voorlichting 
op het gebied van voeding, verzorging en geboorte
regeling en trainen hen ook deze kennis en ervaringen 
weer door te geven. 
Er werd gezocht naar wegen om het inkomenspeil 
van de bewoners van Tondo op te voeren. Een groots 
opgezette enquête in de wijk doç,r hiertoe opgeleide 
vrouwen uit Tondo bracht naar voren, dat in veel 
gezinnen vrouwen zouden willen werken in kleine 

textielindustrie, thuis of in coöperatieve werkplaat

sen. Hiertoe wordt nu door de vrouwen van Tondo 

een projekt opgezet, dat in twee fases is te verdelen: 

allereerst een goede opleiding en vervolgens de 

opzet van teJ(tielindustrie op kleine schaal in eigen 

of coöperatief beheer. 

Het enthousïasme en de inzet van de vrouwen is 

groot. Lesmogelijkheden, machines, materiaal en 

bedrijfsruimten zijn echter nog zeer schaars. De 

opbrengst van dit Kerstboek is bestemd voor dat 

projekt van ,je vrouwen van Tondo. 


Kerstboek voor Tondo, formaat 22,7 x 28,3 cm, 

omvang 11;? pag., 10 vierkleuren- en 18 zwart-wit 

illustraties. Prijs Hfi. :22,50. 

Voorwoord \lan Prinses Irene. 

28 medewe rkers, .o.a. Toon Hermans, Belcampo, 

Bertus Aafje!s, Harriët Laurey, Rien Poortvliet, Jan 

Terlouw en .Anton Pieck. 


De bern fan 'e sneinskoalle ut Garyp wolle safolle 

mooglik fan dizze boeken ferkeapje. Ynljochtings 

of te besteH ,en by Marije Koopmans, till. 05117 
1272, b.g. Of.i127 -1726. 


OI:>K DIT JAAR ZIJN WIJ WEER 

HOFLEVERANCIER VAN ST. NICOLAAS 

'U vindt bij ons o.a.: 

* Ontbijt lakens' 

* Lakensi ~ts 

* Tafel kil ~den 

* Zakdoe ken 

* Dassen 

Dekbedovertrekken * 

Sierkussens * 

Badhanddoeken * 
Sokken * 
Shawls * 

Op alle ,artikelen, ook: 

TAPtJ- r, OVERGORDIJNEN, BEDDEN enz. 

ontvangt U MIVERO-bonnen 

BUORB .EN 22 



Vergadercentrum 1I Miensker 
Uw adres voor: 

Tel. 05127 -1398-1300 

VERGADERINGEN 


BRUILOFTEN 


en 


FAM.DAGEN 


SKIEDNIS . 

Dit wiene ek Aldegeasters 

RADIO 
Oan'e Gariperwei hawwe Douwe en Minke wenne. 
Douwe Herder wie yn syn tiid yn it doatp in bekend, 
ja faaks wol in ferneamd man. Hy moast it doarp 
skjinhalde fan hynste- en kowestront en oare smoar
gens, want Douwe arbeide foar de gemeente, hy wie 
dykarbeider. Hy wie wat in rûch man, d. w.s., dat it 
him net sa folle skele koe hoe't er der by rûn; meas
tentiids hied er wol in brun rántsje yn 'e mûlshoeken, 
want Douwe wie in ferwoeden prûmker, en op in 
sneintemoarn kaam er ris de tsjerke yn wylst him in 
fikse tippe wyt himd ta de gulp ût hong. De hiele 
kreake riisde as ien man oerein om dat fenomeen te 
sJen. 

Yn'e besettingstiid wiene de Dûtsers hjir de baas en 
ûs folk mocht net folle mear dwaan. ft tilde fan fer
boaden, fan geboaden nammers ek. Koper moast yn
levere wurde, allyksa de radiotastellen. Manlju moas
ten nei Dutslán ta om dêr yn 'e fabriken te arbeidzjen. 
Douwe hie syn radio net ynlevere en hy harke ge
regeldwei nei Radio Oranje en nei de nederlánsktalige 
ûtstjoerings fan de BBC. En it nijs dat er dêrwei 
krige te hearren hold er ek net foar him sels. Krekt 
oarsom, as er yn'e Buorren oan't wurk wie die er it 
te witten oan elkenien dy't mar nei him harkje woe. 
Al moai gauw wist it hiele doarp dat Douwe noch in 
radio yn'e hûs hie en him ek brûkte. 

It koe hast net ûtbliuwe fansels: Jan Hagel kaam it 
op it lêst ek te witten. In pear fan dy swarte mantsjes, 
spuit op'e rêch, setten op in dei nei de Gariperwei 
ta. Douwe wie aldergeloks thûs, Minke hie der faaks 
mei oan west, mar Douwe wie de sitewaasje wol 
treast. Der wiene ek in pear jonges yn 'e hûs, dy't 
eins yn Dûtslán wêze moatten hiene. Doe 't de lán
wachten der oan kamen skeaten de jonges op in gisel
draaf it skûlplak yn, de radio stie al ûnder de kea
mersflier. " 

"Wy ha heard ", seine de Hitlerfeinte~, " dat jo 
,!-och in radio yn'e hûs ha moatte. Is dat saf" 

"Jawis, " sei Douwe, 'jawis mannen, da~1 is sa hear. 
Jim kinne der wol eefkes yn komme as jim him sjen 

wolle". 
De iene Hitlerfeint seach de oare ris oan. Dat hiene 

se noch net faak meimakke, dat ien sa flot syn sûnde 
opbychte. Hja stapten oer de drompel en rûnen 
efter Douwe oan de keamer yn. 

"Sjoch, hjir stiet er", sei Douwe en rûn op it oargel
tsje ta. Hy gong der efter sitten en begûn te spyljen 
en te sjongen: "Getrouwe God, de heid'nen zijn ge
komen. Zij hebben stout uw erfdeel ingenomen . .. ". 

Der waard letter yn it doarp ferteld, dat ien fan- Jé
lánwachten mei triennen yn 'e eagen de doar wer ut 
kaam. Oft de wurden, dy't Douwe song, him sa yn it 
moed taast hiene, of dat it fan Douwe syn 6fgryslik 
falsk sjongen kaam - hy song mei gemak yn ien 
ferske de DO op trije ûngelikense hichten - dat is 
eins nea net rjocht bekend wurden. 

L. de J. 

MEAR WITE FAN EIGEN KRITE 

Fan in fier ferline 
lenris, withoelang Iyn, kamen hjir de earste mins

ken te wenjen. Withoelang Iyn is wat in dizenich 
begryp fansels, minsken wolle graach wat htlldfêst 
hawwe, mar wy witte it net krekt, lit us mar oan
nimme, dat it sa likernöch twa tûzen jier Iyn is. 
Li kernöch twatûzen jier Iyn setten de earste Alde
geasters harren hjir nei wenjen, want it is sawat 2000 
jier Iyn, dat de Friezen nei dizze kontreien ta teagen. 
Doe't se dizze lansdouwen binnen teagen sille se 
lieders han hawwe, meie wy oannimme. Lieders, dy't 
de binnenkommende famyljes it plak oanwiisden 
dêr't se wenje moasten en de grinzen fêstleine fan it 
gebiet, dat fuortoan harren kollektyf (mienskiplik) 
eigendom wêze soe, it plak dêr't harren ekonomysk 
libben him fuortoan öfspylje soe. 

Dy fiere foaralden fan us hiene boulan, weidlan 
en mieden nedich, want hja wiene boer. Sy fûnen 
hjir dus in gaadlik plak foar harren bedriuw, want 
Aldegea leit ommers op in moai hege sanplaat, mei 
dêrom hinne lege lannen en wetter. Boulan moat net 
ander wetter strûpe kinne en it heechste part fan'e 
sanplaat strûpte der net ander, de lannen deromhinne 
wol; Fryslan lei doe iepen foar ebbe en floed. Op it 
hege part kamen dus de wenten, de boerespuIlen, te 



stean (Buorren) en deun by de pleatsen lei it bou
lan. 

Elkenien wie boer yn dy tiid, ek de preester, dy't 
ta de mienskip hearde. In wichtich persoan, dy 
preester. Hy wie de man troch wa't de heimsinnige 
bûtenierdske machten sprieken, mar hy wie tagelyk 
ek de tolk fan de mienskip foar de geastewrald oer. 
Hy hie part oan de minskemaatskippij, mar ek oan de 
geastewrald . Hy wie it medium tusken dy twa . 

De boerepleatsen, dy't de earste bewenners hjir 
bouden, sille der wol sawat utsjoen hawwe as dy op'e 
tekening hjirûnder. 

Elkenien wie dus boer, yn't earstoan teminsten, en 
it boulan lei ticht by de buorren, dat wie gaadlik, 
want bou ferget in protte omtinken fan de minsken. 
De Geasten wiene doe gaadlik foar boulan. It Fryske 
wurd geast betsjut ommers: hege, sanige grûn. Ek 
oan'e noardkant fan'e buorren hat boulan lein, op 
in alde kaart fine wy dêr it wurd Buorster ikkers, 
dat wiene de lannen dy't oan'e Gariperwei lizze. 

Dy alde bewenners fan Aldegea foarmen mei in
oar in soarte fan kommune, in kollektiviteit, dêr't 
hja yn wurkje moasten meiinoar. Alle grûn, utsein 
it hoarnleger, wie fan de mienskip, wie harres mei
inoar, alle hûshaldingen hiene rjochten op dy grûn. 
Dat begryp grûn omfette it hiele doarpsgebiet, de 
hiele himrik, net allinne it boulan, it weidlan, de 
mieden, mar ek eventuéle heidefjilden, bosken, 
feanen en ek de wetters, wegen, ensfh. 

len fan de earste dingen dy't us foarfaars hiene 
te dwaan wie in wente bouwe foar beskûl, mar tage
Iyk ek boulan onmeitsje, want der moast iten komme, 
foar minske en dier. En dêrnei waard, neffens be
hoefte, it boulan ferdield ûnder de hûshaldings. 
Dy krigen it net yn eigendom, it boulan bleau eigen
dom fan de kollektiviteit, fan de mienskip. Omdat 
mienskipl ike, dat kollektive eigendom utkomme te 
litten wikselen de boulannen alle jierren fan brûker, 
sa koe net ien brûker sizze : dit is mines en dat dines. 
Dy boulannen foarmen dus in miensker. 

Mar op'en doer foldie dy manear fan lanbrûken 
net, foar it boulan net teminsten .. Der wiene doe ek 
wol skjinne en smoarge boeren en as in skjinne boer 
in sti k lan brû ke moast, dat it j iers dêrfoar troch 
in smoarge boer brûkt wie dan joech dat argewaasje. 

Yn'e gearkomst fan de mienskip waard oer soksoarte 
saken praat en by eintsjebeslut waard ornearre, dat 
it mar better wie om it bou lan yn parti ku I ier eigen
dom te jaan. Lang om let binne de doarpslju it iens 
wurden oer it ferpartsjen fan de bougrûn en fan dy 
tiid of koene de hûshaldings siedzje, wjûde en rispje 
op eigen grûn. En by it ferpartsjen fan it lan krigen de 
boerehûshaldings ek wer lan yn eigendom neffens 
behoefte; it tal Ijippenstalen dat hja krigen koe fan 
de iene hûshalding dus grutter wêze as fan de oare. 
Alle lannen dy't om it boulan hinne leine bleaune 
dus mienskipsbesit, dus it weidlan, de mieden, heide, 
bosk, ensfh. 

No is hjirboppe niis alris it wurd Aldegea brûkt, 
mar dat wie net alhiel krekt, foar it oanbegjin temin
sten net. Want yn it oanbegjin wie der gjin ferlet fan 
in namme. Dat ferlet kaam der doe't noardeastlik 
fan us foaralden har ek minsken nei wenjen setten, 
doe't him dêr ek in doarp begûn te foarmjen. Doe 
waard de aldste bewenningskearn Adegea neamd, 
de jongste Nijegea. It efterste stikje fan dy beide 
nammen, it wurdsje gea, hie aldtiids twa betsjuttings. 

SPA R Z.B. 

W.JELSMA 

Buorren 13 

Tel. 05127 -1439 


Vooral uw: 
Levensmiddelen 
Drogisterij
Hengelsport- en 
Huishoudelijke artikelen 

* Choc. letters van VERKADE 

* Speelgoed en luxe artikelen: 
M.B. Spellen van de T. V. 


Dokter Bibber 

4-op'n rij 

Yahtzee 

Zeeslag 

Valkuil 


Numbers-up 


* Tegels met Friese motieven 

*Spreuk borden 

* GOUDA KAARSEN 

Verder o.a.: 
Weekend 


Ponyclub 

Bouquet 

Jasmijn 
Bianca 

Jerry Cotton 
Hollister 
Colt 45 
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Soune fuotten 
binne wichtig 
foar jo hiele 
WOLWEZEN 

Hawwe jo lêst fan jo fuotten? 
Wolle jo in kundige forsoarging? 

Skilje dan: 05127 - 1764 

Foar bihanneling by jo thus 

Gedipl. Pedikuere: 

A. Bruinsma - Mud 
Eastersanning 22 

Aldegea 

WAT KUNT U KOPEN IN DE 

Sànbuorren 1 9216 VB Oudega (Sm) 

DIERVOEDERS voor GROOT en KLEL'J vanaf 1 kg 
en TUIN BENODIGDHEDEN 

Rundveevoeders x Diergeneesmiddelen 

Vogelvoeders x Reiniging/ontsmettingsm. 
Huisdiervoeders x Zeeppoeders 

Stro/hooi x Bestrijdingsmiddele~ 
Granen x Erfverharding 
Peulvruchten x OveraJs/spijkerbroeken 
Aardappelen x Klompen/laarzen 

Wij bezorgen elke week 
op vrijdagmorgen in: 

Oudega, Eernewoude, d, Tike, Nijega, Opeinde. 
.. 	En op maandagmorgen in: ; 

Rottevalle, Boelenslaan, Houtigeh.,e, Dr. Compag
nie en Drachten. . ' 

De bestelling dient één dag van te voren worden opglllftn. 

De iene betsjutting wie dy, dy't it no noch hat, ntl. 
gebiet, lanstreek, lansdouwe, tink mar oan It Fryske 
Gea_ Mar de twadde betsjutting wie : doarp_ En dy 
betstjutting hat it yn Aldegea en Nijegea, it alde 
en it nije doarp. De bewenners fan de beide doarpen 
waarden it iens oer de krekte grins fan de beide him
rikken (doarpsgebieten) en dy grins krige doe in 
merkstien, de Blauwe Stien_ 

L. d. J_ 
(Tenei mear) 

FAN ALLES WAT 

IN BAKPLAAT FOL SNEINSE APELTAART 

3 sopkommen fol simmei of patentmoal 
2 sop kommen fol haferflokken 
1 sop kom fol reitsûker 
plm. 1 pakje bûter (salt) 
1 1/2 theeleppeltsje krûdneil (iosse) 
1 1/2 theeleppeltsje ken iel 
1 1/2 theeleppeltsje nutemuskaat 
Safolle bûter brûke dat it in krommeldaai wurdt, 
dy't mei de han ta in bal foarme wurde kin . Tefolle 
bû ter is net goed. 

Soere apel yn kantige sintimeter grutte stik
Hanfol sesamsied 
1/2 sopkom fol sinneblompitten 
1 sop kom fol rezinen 
4 theeleppels krûdneil 
4 theeleppels nutemuskaat 
4 theeleppels keniel 
1 pot flearbeien of cranberry jam '~ J)~1.V'-:;~ 
Trochinoar arbeidzje en op it daai utstrike. De taart 
ien oere op stan 5 - 6 of op 240 - 2750 C. yn'e 
oven bakke litte. Wurdt it net brun genoch, dan it 
leste kertier op in hegere stan sette. Wurdt it tegau 
brun, dan der in grut fel aluminiumfolie oerhinne 
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Iizze. De iene oven is deoare net. 

De rest dy't jo good yn'e friezer be
warre wurde. 

OPLOSSING PUZZEL OKTOBER: 

HORIZONTAAL: 
1. gebogen, serge, tel 2. eleve, lommer, doge 3. d.I., 
gezin, ai, moor, ak 4. u, er, ram, aar, eem, tap 5. leis, 
goed, odin, eli 6. dupe, per, roi, aal, er 7. zwager, 
baret, edda 8. Opa, mr., aas, lap, ruim 9. no, teil, 
riv, levi, ti 10. drank, omega, laf, id. 11. ei, ate, 
neder, ir, pee 12. rel, planeet, kelen 13. de, bagger, 
diana, be 14. ij, melee, dessa, bars 15. kus, mi, 
renet, na, Ivt. 

VERTIKAAL: 
1. geduld, zonder, dijk 2. el, leeuw, porie, emu 
3. begrip, aat, aalbes 4. over, segment, palm 5. gezag, 
perikel, gei 6. elim, oeral, onager 7. nona, erbarmen, 
ede 8. smaad, ras, ieder, en 9. emir, oorlog, eed, se 
10. remedie, al, artist 11. groei, at, pelikaan 12. 
edom, na, ervaren, ba 13. tortelduif, plaat 14. egaal, 
editie, ebro 15. lek, piramide, nest. 

As der gjin ynstjoering komt fan oare grapkes of 
riedsels, dan is dit de lêste kear om 't myn foarrie op 
is. 

Der stean trije manlju op in rige mei de noas nei de 
oare syn rêch. In fjirde man hat twa wite en trije 
swarte hoeden en set · alle trije manlju der ien fan 
op'e holle. Hy seit tsjin de efterste: "witte jo de kleur 
fan jo eigen hoed?". De man seit: "nee". De middel
ste seit op deselde fraach ek "nee" en de foarste, dy't 
de oare twa net sjen kin, sei op deselde fraach ''ia, 
sannen ien ". Hokke kleur hoed hat er op 'e holle? 
DUS: de efterste man sjocht twa manlju en de kleu
ren fan de twa hoeden en seit "nee". De middelste 
sjocht ien man en ien kleur hoed en seit "nee". 
De foarste sjocht neat mar wit ut it antwurd fan de 
twa oaren "Sa 'n kleur hoed haw op". 
Hokker kleur is dat? 

.. " " .. 
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Zoekt u een leuk St. Nic. cadeau? 

Dan treft U het want wij geven op alle 

NIEUWE GOUDEN- EN ZILVEREN SIERADEN 

20·50% KORTING 

Nergens meer keus, 


eigen service werk


plaats en aUes met 


garantie. 


Bij " DE SLAG" kopen 


is vertrouwd kopen. 


Enorm veel keus in verlovingsringen (bekende merken) 


Nieuw is onze afdeling OOSTERSE TAPIJTEN, 


al vanaf f 25,- een leuk handgeknoopt kleedje, 


en tevens doorlopend antiekshow. 


"DE SLA G" 

Selmien 2 . OLTER TERP 


Aan de weg achter de zuivelfabriek, richting Ureterp 

Telefoon 05125 • 1695 


Hoe fet sopje oarelju 's petielen, 

en buorlju's kij jouwe grutte mielen. 


fersoargje troch in fakman. 

SKILDERSBIDRIUW 

KUIPERS 

Buorren 36 

TiII.1668 

Heit slacht men, mem slacht. my, ik slaan de hûn, 
sei de jonge, op sa'n manier dogge wy alle trije wat. 



• • 
BERNEFEEST 

.... 
• 

No is it wer safier: Sinterklaasjoun. What hawwe in 
protte bernehertsjes hjir nei utsjoen, op skoalle, op'e 
tillefysje, thus, oeral wurdt omtinken oan dit kado
feestjoun. De Mivero wie fan miening, mei Sinteklaas, 
dat syn besite oan us doarp net to betiid barre moast 
om de Iytskes net to lang yn spanning to halden. 
Mei syn piten en in skipfol kadokes komt de goed
hillich man op saterdei 28 novimber de middeis om 
2 ûre, op'e wal oan. It bestjûr si! him wolkom hjitte 
en de Aldegeaster drumband sil tromslaen dat it sta
seit. Nei in rydtoer mei de hystewein fan Fokke 
Steenstra, sil dan yn't Miensker in gesellige middei 
foar us Iytskes fersoarge wurde, in blaesmesykje 
en in poppekast, mei snoepkes, synasappels, drinken 
en mear what lekker is, sil dit grif foar in moaije en 
foar de bern en Sinteklaas en'e piten in noflike tiid 
wêze. Dus jonges en famkes fan'e leegste klassen t.e.m. 
9 jier mar tige oan't Sinteklaasferske learen. It komt 
jim fêst to'n goede. • , 

. . 
Ut namme fan 

Sint en piten, wolkom 

JéJPUÁ1[léJqqoH 'p 
uhdéJSJvW .~ 

Ri - Ra Riede mar. UéJ1'!1.u'JfÁZllW·;; 
JéJl1éJl éJPVléJ 3f.VS '1

1. Hokker letter kinst ite? 
2. Hokker miten kinst net ite? 
3. Hokker 'pyne" is lekker? 
4. Hoffoar hynder wurdt wolris ynpakt? 

Post oer dit bêrnehoekje stjoer dat mar nei: 

Loltsje Ritsma, Dykfinne 2 

ofnei: 

Sari Bouma, Buorren 28A 


6 desimber 

Wa ried fannacht op us dak? 

Ik hearde poatsjes stappen. 

Ik wit it wol: it wie Sinteklaas! 

Dat kin in bêrn wol snappe. 


En heardest dat ratteljen net 

fan al dy pipernuten? 

Hoe docht er dat! De doar wie ticht, 

en it rut wie ek sluten! 


Aanst sil ik sjen of hy al 

myn skuontsje fol dien hat. 

Wat soe it wêze? Wist ik it mar! 

Ik kin hast net mear wachtsje. 




Hawwe jo in frieskast of -kiste? 

En wolle jo der graach poerbêst bóleguod yn ha? 

Skilje us dan efkes 

Wy komme moandeis en tiisdeis mei bakkersguod 
yn Aldegea 

Boarnburgum 

Waarme Bakker 
J. JE LS M A 

Tillefoan 05126 - 1215 

Ek yn Burgum ta jo tsjinst mei: 

- Underhald 

- Ferbou 

- Nijbou 

- Ferkeap boumaterialen 

M.y.f. plm. 15 desimber 

D. B ERG 5 MA 
Oppendijk van Veen weg 38c 

BURGUM 

Til!. 05116 - 4098 


Reidio!!a b.v. · Ou"
TELEFOON~127 -1323 -1988 -1993 

dega 

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

Levering zand 
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BAK K ER IJ 
Tel. 05127 - 1366 
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* SUIKERTAAI 
* SPECULAAS 
* BANKETLETTERS, -STAVEN 
* Eigen gemaakte CHOCOLADE LETTERS 

SINT NICOLAAS KOOPT DE 
Pantoffels 

Vachtlaarzen 
Modelaarzen 

en luxe lederwaren het liefst bij 

lampers
schoenen 
Schoolltrut 24, '211 EO a.tvum . Tefefoon 0(1''''608 

.:..:..:..:. .:..:..:..:. 

. . ~~ :. .:. ... .:. .:. 
.:. .:. 
.:. .:. .:. 
.:. .:. .:. .:. .:. .:. 

Snoep verstandig, eet een appel of een peer, 

ook mandarijnen en sinaasappels zijn er volop weer. 

In groenten (ook gesneden) hebben we weer ruime keus, 

als U wilt, kunt U elke dag wel weer wat anders eten, heus. 

Wilt U misschien voor het Sinterklaasfeest een fruitmand bestellen? 

Dan hoeft U nummer 1414 maar te bellen. 


Tijdens de Sinterklaas-aktie geven wij voor 6 kwartjes 
van het jaartal 1980 - 16 mandarijnen. 

Aardappel-, Groente- en Fruithandel 
F. DE HAAN 

Buorren 42 - Tel. 05127 -1414 

oo 

, 
. . I 

I,.'C9&
'DRUKKERIJ 

~S.D.d. 
 b.v. V 
'2~~W v.h.Osinga
'~~'~~I~' Boekdruk I Offset I Uitgeverij 

"'~I~~' o. Giek 17 - 9206 AS Drachten 
Telelolln 05120-12468 ! 

----~.~g~~.------~ 



Dit lietsje kinst spylje op dyn fluite of op it aargel. 
Sjong it dan mar. 
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SINTEKLAAS OP IT HYNDER 

Sinteklaas komt op syn hynder 
ut it fiere Spanje wei. 
En hy nimt foor alle berntsjes 

'n hiele protte dingen mei. 
En syn feintsje, fluch en swart, 
dy't de sek foltropje moot, 
fol mei lytse, stoute bern, 
kin sa boos en brimstich sjen. 

I 
." Sinteklaas rydt op syn hynder 

troch de hege, wite snie.

I En hy harket foor de ruten 
I 	 oft d'r ek ien ûndogens wie.
I 
I 	 Dogeneaten, pas mar op, 

hy skriuwt jimme nammen op, 
yn it grutte, tsjokke boek 
en dan krij' jim foor de broek. 

Mar wy hawwe allegea"e 
host noch nea ûndogens west. 
En wy diene alle dagen 
earlik altyd flink us bêst. 
Sinteklaas, ferjit us net, 
lis wat moais yn klomp of pet, 
en wy sjonge: "Sinteklaàs, 
libje lang mei Piterbaas". 

krik krak krik krak Piel je up hl't dak 

l , ..J 

rr r r 	 f· 
FERFOLG FAN 	IT BERNEFERHAAL 

It lytse famke sei, "Ik wol net baartsje, omdat 
in pear fan dy grutte jonges sa mch en healwiis 
dogge. Sy regje jin om sûnder dat se dat sa bedoele". 

De liuw granzge "Sy sille my net omreagje" sei er. 
"Der is ien grutte jonge, de alder grutste", sei it 

lytse famke. "Hy hjit fan Jan Skraits. Dy reaget my 
altyd mei opsetsin om". 
"Hakker jonge is dat? " sei de liuw. "Wiis him ris 
oan " . 

It lytse famke wiisde Jan Skraits aan foar de liuw. 
"Soa," sei de liuw. "Dus dat is Jan Skraits. Doe 
rattele de skille en de skoalle gong wer yn. De liuw 
rûn mei it lytse famke nei de klasse ta en siet njonken 
har doe 't juffer in ferhaal foarlies. 

Dérnei tekenen en skreauwen de bern aan it mid, 
deisskoft ta. De liuw hie honger en dêrom woed er 
in tekening meitsje fan syn waarm miel. Want de 
bern krigen waarm iten op skoalle. 

"Wat ite wy hjoed?" frege er oan it lytse famke. 
"Men soe al hoopje, dat wy fleis krije". "Nee," sei 
it lytse famke. "Wy krije fisk omdat it hjoed freed 
, " 
~s . 

Doe die it lytse famke de liuw foar hoe't er it 
giele potlead beetMlde moast om fisk te tekenjen. 
Under de tekening skreau se: "Ik mei leaver fleis as 
.f' k"J ~s . 

En doe wie it itenstiid. De liuw siet op syn stoel by 
de itenstafel nêst it lytse famke. Se krigen fisk, mei 



BOUWBEDR~JF 

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

uw adres voor 

NIEUWBOUW VERBOUW ONDERHOUD 

eartsjes en ierpelspomp. As neigesetsje wie der keek 
en puddingbrij. De liuw iet syn panne skjin leech en 
doe iet er ek noch op wat it lytse famke net mear op 
koe. Hy iet ófgryslik hurd en doe 't er alles op hie sei 
er: "Ik mei noch wol mear; en ik woe wol, dat ik 
fleis krige hie". 

Nei't iten gongen de bern allegearre wer nei it 
boartersplak ta. 

Alle grutte jonges fleagen dêr hinne en wer en de 
aldergrutste, Jan Skraits, draafde op it lytse famke ta. 
Hy draafde yn sirkels om har hinne en kaam tichter 
en tichter by it lytse famke. "Fuort do ", sei de liuw. 
"Soest oars myn boarterke wol omreagje kinne. 
Gean hjir wei". "Doch ik net", sei Jan Skraits. It 
lytse famke gong efter de liuw stean. De liuw begûn 
te sturtgiseljen: swyp! - swap! 

Jan Skraits kaam hieltyd tichter en tichter by. 
De liuw gránzge. Doe seach Jan Skraits de liuw 

syn tosken, sa skerp as sabels en messen. Hy draafde 
net mear. Hy bleau stean. lfy stoareage. 

De liuw die de bek wider iepen - sa wiid, dat Jan 
Skraits syn kielsgat sjen koe, wiid iepen en djip en 
sa tsjuster as in tunnel. Jan Skraits waard wyt om 'e 
noas. 

De liuw brinzge. 
Hy brinzge en hy brinzge en hy BRINZGE. 
Alle masters en juffers kamen bûtendoar om te 

sjen wat der te rêden wie. 
Alle bern holden op fan boartsjen en stieken de 

fingers yn'e earen. En de grutste jonge, Jan Skraits, 
draaide him om en fleach en fleach en fleach - fan it 
boartersplak óf - troch it skoallestek - de strjitten 
del. Hy bleau net earder stean as doe't er thus by syn 
mem wie. 

lt lytse famke kaam wer efter de liuw wei. "Sa ", sei 
se. "Ik fyn him net in helt, hear. Fan him sil ik net 
wer bang wurde". 

"Ik hie honger", sei de liuw. "Ik hie him maklik 
opite kinnen. Mar ik haw it dy ûnthjitten". 
. "En syn mem hie 't grif ek net sa' moai fûn ", sei 

it lytse famke. "Kom, de middeisskoalle begjint". 

"Ik bliuw hjir net foar de middeisskoalle", sei de 
liuw. 

"Dan sjoch ik dy moandei wol wer," sei it lytse 
famke. Mar de liuw sei neat werom. Hy kuiere fuort. 

"De moandeitemoarns gong it lytse famke moai 
op tiid nei skoalle ta, omdat se der diskear sin oan 
hie. Se kaam ek moai yntiids by skoalle. 

De liuw seach se net. 
Yn'e klasse neamde juffer de nammen wer op. 
Se kaam by de namme fan it lytse famke. 
"Sytske Pjut", sei se. 
"Ja," sei it lytse famke. 
"Wuii", róp juffer. 
Net ien sei wat. 
Letter, op it skoalplein, kaam de grutste jonge op 

it lytse famke ta. 
"Wêr is dyn boarter dy't sa lûd praat?" sei er. 
"Oh, dy is der hjoed net", sei it lytse famke. 
"Komt er dan op in oare dei faaks wer?" frege de 

grutste jonge. 
"Ik tink fan wol", sei it lytse famke. "Ja hy sil grif 

wol wer komme. "Dat docht er grif. Do moatst dy 
dus mar te wacht nimme, Jan Skraits". 



SOSIALE WURKLIST 


WIKE-EINTSJINSTEN HUSDOKTERS 
fan freed 17.00 oere oan't sneintejOn 24.00 oere. 

6 desimber J.S. Meyboom De Pein 
Kommisjewei 120 05127 - 1261 

13 desimber C. v. Staveren Aldegea 
Roundeel56 05127 - 1262 

20 desimber H.J. Amelink Garyp 
Greate Buorren 22 05117 - 1264 

Tongersdei 24 des. oan't snein 27 des. 24 oere 
C. v. Staveren Aldegea 
Roundeel56 05127 - 1262 

Tongersdei 31 des. oan't snein 3 jan. 24 oere 
J.S. Meyboom De Pein 
Kommisjewei 120 05127 - 1261 

GROENE KRUIS 
Spreekuur S. Hemminga, Bergum: maandag t/m vrijdag tussen 
12.30 - 13.30 uur onder nummer 05116 - 1806. 
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. 

OP E N I N G ST IJ 0 E N: 
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 
It West 3, tel. 05127 - 1296 

Open van: 9.00 - 12.00 uur 
13.30 - 17.00 uur en op afspraak. 

UITVAARTVERENIGING "DE LAATSTE EER"OUDEGA 
Inlichtingen over begrafenis of crematie enz. Afspraken alle 
werkdagen. Pennm. G. Kooistra, Buorren 22, tel. 05127 
1258. Bode A. van Keimpema, Fabrykswei 17, tel. 05127 
1206. Denkt u er aan dat kinderen vanaf 18 jaar zelfstandig 
lid kunnen worden? 

TSJERKETSJINSTEN 

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

6 des. 9.30 oere H.J. Nolles, Hillich Nachtmiel 
13.450ere H.J. Nolles 

13 des. 9.300ere G. Rikkers, Sumar 
13.45 oere G. Rikkers, Sumar 

20 des. 9.30 oere G. Rikkers, Sumar 
13.45 oere H.J. Nolles 

25 des. 1 e Krystdei 
9.30oere H.J. Nolles 

13.450ere I. v. Til, De Hemrik 

26 des. 2e Krystdei 
9.300ere H.J. Nolles 

27 des. 9.450ere G. Brouwer, Drachten 
13.450ere G. Brouwer, Drachten 

AldjiersjOn 19.30oere H.J. Nolles 
Nijjiersmoarn 9.30oere H.J. Nolles 

Hert. tsjerke, dOmny J.H. Hamoen, till. 05117 - 1228 

6 des. 10.30 oere M. Loltsma, Drachten 

13 des. 10.30oere J.H. Hamoen 

20 des. 10.30oere O. Zanstra 

24 des. Krystnachtsjinst 
10.000ere A.K.W. Douma, Hurdegaryp, 

m.m.f . sjongkoar "De Lofzang" 

25 des. 1 e Krystdei 
10.30 oere J.H. Hamoen 

26 des. 2e Krystdei 
19.000ere Krystfeest mei de bern fan'e 

sneinskoalle 

27 des. 10.30oere O. Zanstra 

AldjiersjOn 19.30oere A .K.W. Douma, Hurdegaryp 



VEEHOUDERSV~OUDEGA 

Laat ook in het komende winterseizoen Uw werkzaamheden 
door het loonbedrijf doen. 

Fa. TOE RIN G 

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

te KUILSNIJDEN , SLOOTREINIGEN , WAL~TSNIJDEN, 


MEST· EN GIERVERSPREIDEN, GREPPELFREZEN en ook 

KRAAN· EN DUMPERVERHUUR. 


Wij zijn ook in het bezit van een motorkettingzaag voor het rooien van Uw boomwallen. 


Eernewoude: 05117 ·9387 Beleefd aanbevolen, 

Oudega: 05127·1582 Fa. TOERING 



