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Haadartikels 
Ferieningsnijs: 


"It Bûthus" 

Gespreksgroep 

P.c. Klaverkampruiters 
Mivero Sinterklaasactie 1981 
"IJsklub Oosterzanding" 
Toanielkursus 
RSO gymnastiek 
Sport voor de jeugd van vroeger! 
Doarpsbelang 
Watersportvereniging Oudega 
Vogelwacht Oudega 
Openbare bibliotheek Oudega 
Vrijz. Herv. Vrouwenvereniging 
Concert 

It witten wurdich: 
Hjerst 1981 
"Kerstfeest voor Tondo" 
De Green Peace 
"Concentratie moeilijkheden bij kinderen" 

Skiednis: 
Mear wite fan eigen krite 
Dit wiene ek Aldegeasters 
Alde foto 

Fan alles wat: 
Resepten 
Oplossing puzzel 
Gedicht 
Nuveraardichheden 

Doarpsomropperke 
Sosiale wurklist 

HAADARTIKEL 

Lytse probleemkes 
Ek dit jier barste de bom wer. Elts jier oer itselde 
gefal en Iykas oare jierren kamen wy der wer net ut. 
Wat wie it gefal. Nei öfrin fan in toanielrepetysje 
sei ien fan'e spilers dat er nije wike in jûn net komme 
koe, werop in oare spylster sei, dat hja de wike 
deropfolgjend ek net koe. De regiseur fûn dat solks 
nou altyt yn Aldegea it gefal wie. Der is altyt wol 
ien dy't net kin. Hy hat yn Kootstertille ek de regy 
en der is dêr nooit ien dy't net kin. 
Dêr spilet men yn't winterskoft toaniel en dêr wykt 
alles foar; de frage bliuwt as soks goed is. Wy binne 
der net alhiel ut kaem. Der binne Iykwols mear 
minsken dy't der Iykas boppeneamde regiseur oer 
tinke. It is ek it praet wat men onaris heart fan b.g. 
in dirigent en in trainer. Men fynt yn it algemien dat 
as men lid fan in feriening is, dat men dan ek soargje 
moat, op de fêststelde jûnen te ferskinen. Oan 't no 
ta is it faek sa, dat as der immen fan'e femylje jierdei 
is, men net kin. Der binne ek guon dy't nea misse, 
mar datbinne neffens my utsûnderingen. Dat it 
lêstich is dat der immen net is bin ik it al hiel mei 
iens. As men ien toanielspiler mist, kin men allinne 
dy eintsjes mar spylje wêr't sa'n ien net yn foar 
komt. Mist der yn it korps ien dan kin men guon 
partijen mar min spylje. Bliuwt der by it trainen 
ien wei dan kin men net de tactiek bisprekke en gean 
sa mar troch. Der sille noch wol folie mear wêze. 
De regiseur wer't ik oer skriuw fûn dat men dan mar 
kieze moat foar ien feriening wer't men al syn om
tinken en energy oan jaan kin. Ik fyn dit yn theory 
hiel moai, mar ik bin bang dat soks yn'e praktyk net 
goed gean sil, tominsten net yn in doarp Iykas Alde
gea, wêr't nochal wat ferienings binne. Ferskate 
minsken hjir binne lid fan mear as ien feriening. 
As elts mar lid wêze soe fan ien, soene der nochal 
wat bitankers wêze tinkt my en op 'en doer soene 
guon ferienings te min leden ha om fierder te gean. In 
feriening Iykas it toaniel is ferbûn oan it 
winterskoft, dat wol sizze plm. 3 à 4 moanne lang. 
Men hat hast in hiel jier lang kuorbal as volleybal en 
dan wurdt dat by't winter oanfolle mei toanielspyljen 
troch guon minsken. It sil safier wol net komme, 



mar soene de leden fan'e toanielploech twongen 
wurde om mar fan ien feriening lid te wêzen, dan sil 
dat de ûndergong fan us toanielferiening wurde. 
As ik by mysels te rie gean, wit ik dat ik ien fan de
jingen bin dy't wolris net kin. Ik kuorbalje en toaniel
spylje. Kom ik net te trainen dan sjocht de trainer 
sûr en kin ik en kear net rippeteare dan is de regi
seur pûr. Mar yn desimber wurdt der 3 x yn'e wike 
rippeteard en 2x traint. Dat is al fiif jûnen. Fansels 
falie der gauris twa dingen op ien jûn en dan moat 
der ien afsein wurde. Mar der is mear as ollinne kuor
baljen en toaniel, b.g. in älderjûn, de al earder neamde 
jierdeis en gean sa mar troch. Ik wit dat der mear 
ferienings en leden mei dizze problemen sitte. Graach 
soe ik wolle dat bestjoerders as leden hjir op rea
gearden, it leafste mei in oplossing mar ek de pro
blemen wêr't jim mei sitte yn jimme feriening kinne 
wy fan leare. Wa wit kinne wy mei syn allen hjir 
wat oan dwaen. De problemen wêr't ik oer skriuw 
binne mar lêstich en komme elts jier, by foaral it 
toaniel, wer foaral it toaniel, wer foar de fuotljoch
ten. 

C.T. Pool·8ruinsma 

HAADARTIKEL 2 

It liket derop dat de Doarpsomropper it finansieel 
net goed uthàlde kin as wy sa trochgean . De lêste 
tiid hiene wy trochinoar 10 siden kopy dy't drukkerij 
de Groot f 1.650,-- kostet. Foar 1/3 advertinsje wurdt 
yn 1982 f 55,-- frege, sa't trije advertearders de ûn
kosten fan ien si de dekke kinne . Hoe mear fêste 
advertearders nammerste mear siden kopy der dru kt 
wurde k inne. Wy wolle jimme freegje om in frij
willige fêste bidrage dy't dus alle jierren werom komt. 
As fan'e 400 hûshaldingen der no ris 250 trochinoar 
f 10,-- p. ji er foar de Doarpsomropper jaan wolle, 
dan betsjut dat 16 siden kopy. Wy wolle yn 1982 
sa'n acht kear utkomme ' b.g. nèt yn jannewaris of 
juny, july, augustus en septimber. Wy hoopje dat 
in protte minsken meidwaan wolle sa't de Doarps
omropper sa faak mooglik by jimme yn'e bus komme 
kin. Soene wyfan eltsenien in bedrach freegje dan 
binne der wis in rige minsken dy't dat jild net misse 
kinne en dan soe de Doarpsomropper net yn alle 
hûzen komme en gjin doarpskrante mear wêze. Wy 
wolle jo freegje om it stripke sa gau mooglik, yn alle 

-----------------~ 
Wy wolle oan de Doarpsomropper meibetelje : 

Namme : . . .. . . . ... . . .. " . . . .... . ... .. . .. . . . 


Adres : . ................ . .... . . . .. , ... . ... . . 


Bedrag: ... . . . .. . ...... . . . .......... . ' . . ... . 


Betelje yn 

9. 1 x per jier 
b.2 x per jier 

gefallen yn desimber, op'e folgjende adressen of te 
jaan by: 

Warenhûs Noordstra 
VéGé Adema 
Spar Jelsma 
Postkantoar 
Slachter Pietersma 
Bakkerij de Vries 
Op'e Achterwei 5 

R. J .-U . 

BAAS YN EIGEN BOAIEM 


Op'e Geasten is it kerwei wer berêden, de gas
loge hat wer om raak barnd. Op it terrein op'e Hege 
Warren sille se ek wol hast safier wêze. 

Der sit dus, wat wy ek wol ferwachte hiene, ek 
gas ûnder de Geasten. Mar hoefolie ierdgas der 
ûnder Aldegea en omkriten sit, der wurde wy net 
folie fan wiis. It ministearje yn Den Haach hat it altyd 
oer it grutte gasfjild (Slochteren) en de Iytse fjildsjes 
en by dat lêste heart uzes ek. Soe't wier wêze, tinkt 
men dan. 

It wol eins mar min yn jin del, want hoelang 
streamt der no al gas ut'e boaiem te uzes? Grif wol 
langer as 15 jier. It ministearje mak ket us net wizer, 
mar de NAM likemin en de saakkundige Iju fan de 
boarnmaatskippijen swije der ek oer. Sa by gelegen
heid, mar dy gelegenheden binne tin siedde, lit sa'n 
gasboarder him ris in wurdmennich ûntfalle. Lykas 
langlêsten, doe't ien fan harren sei, dat it gasfjild 
ûnder Aldegea en omkriten wol ferlike wurde mocht 
mei dat fan Grinslàn. Dat dêr moatte wy it te'n ear
sten dan mar op hàlde. 

Gas is enerzjy en enerzjy is djoer, dat fernimme wy 
hieltyd wer oan'e gasrekkens. Der rint dus eins in 
stream fan jild troch de buizen dy't yn'e Fryske grûn 
lizze. Wêrhinne? Nei de boaiemleaze skatkiste dy't 
yn Den Haach stiet en nei de bràn kast fan in pear 
grutte oaljemaatskippijen. Wy hawwe der hjir yn 
Fryslàn suver gjin profyt fan. Wy kinne it gas net iens 
in pear sinten goedkeaper krije omdat it ut us boaiem 
komt, of omdatit by us yn it noarden altyd in 
graadmennich kàlder is as yn oare dielen fan it làn , 
sadat wy mear gas brûke moatte om us hûzen waarm 
te hàlden. Wy bliuwe allinne sitten mei teriden en 
tejage wegen , wegen dy't der foartiids ek al beroerd 
hinne leine . En strak begjint de grûn, dêr't wy op 
wenje ek noch del te sakjen, Iykas no al yn Grinslàn. 

Soe't net de baas wurde, dat wy yn it noarden, 
yn Fryslàn, begjinne us los te weakjen fan Den 
Haach? Dat wy oanstjoere op in federatyf ferbàn 
of selsbestjoer? Dan soene wy mei eigen enerzjy 
hjir ris wat oerein sette kinne. Sa't it no giet giet it 
net goed, der sil a!tyd wat dien wurde, mar der bart 
neat. En sa reitsjewy stadichwei fierder yn 't laberet. 
Sjoch mar nei 't hege tal wurkleazen yn Fryslàn. 

L.d.J. 



NU NOG MEER SERVICE IN ONZE VERGROTE 
WINKELWAGEN 

Jach tweide 7 Oudega 

R . v.d. VELDE 
telefoon 1652 

NIJS FAN CURSUS "IT BUTHUS" 

Dat de cursus yn'e belangstelling stiet docht wol 
bliken. Koartlyn binne wer 2 leden ta de club kom
men n.l . ut Earnewald. De sfear is prima en kursus
lieder Oeds de Vries is dan ek tige te sprekken oer de 
risseltaten dy't der echt wêze mi je. Men hat dan ek 
besletten een pear IEPEN DAGEN to organisearjen 
n.i.: Moandei 21 desimber, middeis 2 - 4 ûre 

Moandeitojouns 21 desimber, fan 8 - 10 ûre 
Tysdeitomiddeis 22 desimber, fan 2 - 4 ûre . 

Dan is elts dy't belangstelling hat wolkom en de kofJe 
stiet dan ek klear op'e Bûthus souder/Welling bar. 
Fierder hat een jury ut de club de moaie kleurplaten 
fan Sinterklaes utmakke wha't de wrichtig moaiste 
kleurplaet makke hie, todeule net in maklike opjefte. 
Yn'e februarismaand sil der yn'e Bûthus sou der een 
eksposysje fan eigen wurk halden wurde en fanof 
1 maert giet de eksposysje nei it Bleekershûs yn 
Drachten. Foar 17 des. stiet foar de cursisten in bisite 
oan de amateursexposysje "de Lawei" op't program. 
FanOf 1 maert hat de club een eksposysje yn it 
Bleekershûs dy't iepene wurde sil troch boargemaster 
A.G. Smallenbroek. 

W. Welling 

GESPREKSGROEP 

Verslag van de bijeenkomst van de gespreksgroep 
op 6 november. Het onderwerp waarover toen ge
sproken werd was de media: radio, T.V., kranten en 
tijdschriften. Belangrijke punten op deze avond 
waren: 
- Welke macht hebben de media (beinvloeden zij het 

publiek?) 
- Waaraan herken je het christelijk karakter van bij

voorbeeld een krant (Trouwen Reformatorisch 
Dagblad zijn beide christelijke kranten) 

- Is de berichtgeving in het T .V.-journaal onpartijdig? 

- Welke rol spelen o.m.: sensatie en reklame in de 
media; 

In grote lijnen was de gehele groep het die avond 
goed met elkaar eens. Het is belangrijk om het nieuws 
niet van één kant te horen, wil je goed op de hoogte 
blijven van wat er werkelijk in de wereld gebeurt, 
dan zu I je n iet genoeg hebben aan één zender of 
één krant . Verder werd het duidelijk dat commenta
ren die vaak naar aanleiding van het nieuws gegeven 
worden, veelal duidelijk een richting aan willen geven 
en daarin ook macht hebben . Tenslotte ontdekten we 
dat "sensatieverhalen" vaak maar beter gemeden 
konden worden, omdat dat vaak een verkeerd beeld 
geeft en weinig informatie verschaft. De tweede bij
eenkomst in november ging over militairisme en/of 
pacifisme en werd ingeleid door Jannes. Op deze 
avond kwam het in het gesprek wel vaak naar voren, 
kernwapens ja of nee, vooral omdat dit juist een week 
na de 21 november-demonstratie plaatsvond. De in
leider bracht onvoorstel bare cijfers op tafel met be
trekking tot de in de wereld aanwezige wapens, en 
de aan bewapening bestede sommen geld. Eén en 
ander kwam er op neer dat met 1% van dit bedrag 
de honger een jaar lang de wereld uitgeholpen zou 
zijn. Iedereen was het er over eens dat oorlogstuig, 
bommen en kernwapens zaken zijn die eigenlijk 
niet op de wereld mochten voorkomen, maar ..... 
en toen ontstond de diskussie! Het ging tenslotte 
om de vraag of je idealist moest wezen, of realist. 
De laatste groep was duidelijk het sterkst vertegen
woordigd. Verder was de angst, om door een vij
andelijke macht aangevallen te worden het grootste 
argument om een leger in stand te houden. Dat dit 
laatste uit de hand gelopen is, gaven de cijfers duide
lijk weer; er is zoveel vernietiging aanwezig, dat 
ieder mens op aarde meerdere malen gedood zou 
kunnen worden. Het vraagstu k was nu hoe komen we 
uit de spiraal van: steeds meer bewapenen opdat 
je je steeds weer veiliger voelt (op basis van het meer 
wapens hebben, dan je tegenstander). Het merendeel 
van de groep was voor een goed overleg wat tot 
tweezijdige ontwapening zou leiden, anderen dachten 
dat we wel altijd oorlog en wapens zouden moeten 
houden, want de tegenpartij is nooit te vertrollwen 



en niet te controleren. De I. K.V .-gedachte: éénzijdig 
de eerste stappen zetten werd als niet-realistisch 
gezien . Op een enkele uitzondering na, stond de 
groep niet achter dit standpunt. De beide partijen 
konden elkaar niet overtuigen (dat is ook niet de be
doeling van de gespreksgroep), maar konden na uit
leg en motivering wel begrip voor el kaars standpunt 
opbrengen. 

Namens de gespreksgroep, 
Age, Manjepetswei 124fl~ 

P.c. KLAVERKAMPRUITERS 

Het zomerseizoen van de streekwedstrijden op het 

land zit er weer op, de ruiters en amazones die hier

aan hebben deelgenomen hebben mooie prestaties 

geleverd . De gevorderde ruiters hebben zich laten in

schrijven voor de wintercompetitie in de manege 

"t Heechhiem" te Bergum. 

De data zijn 9 januari, 13 februari. Het eerste pony

concours deden 150 combinaties aan mee en van de 

P.e. Klaverkamp 8 deelnemers. 
In alle twintig springconcoursen die in het vijftien 
uur durende non-stop-programma werden verreden 
brachten de 150 ruiters en amazones die met hun 
pony in actie kwamen boeiende ruitersport met een 
felle strijd om prachtige prijzen. 

B-springen - cat. B 
Marten Polstra met Deverel 
1 e parcours 4e prijs 
2e parcours 3e prijs 
12 combinaties in deze categorie 

B-springen - cat. C 
lVIarid v.d. Zee met Jelna 
1 e parcours 
2e parcours 
Mell Kooistra met Goblin 
1 e parcours 
2e parcours 
Sjoerdtje Aigra met Pepper 
1 e parcours 
2e parcours 
20 combinaties in deze categorie 

B-springen - cat. D 
Harm Kooistra met Lady 
1 e parcours 
2e parcours 2e prijs 
Sandra Merkens op Dina 
1 e parcours 
2e parcours 
Rineke Jansma met Maria Vera 
1 e parcours 
2e parcours 
Sietze Aigra met Annabel 
1 e parcours 4e prijs 
2e parcours 5e prijs 
35 combinaties in deze categorie 

L-springen - cat. C 
Sipke Riemersma met Alexander 
1 e parcours 4e prijs 
2e parcours 
Albert Antonides 
1 e parcours 
2e parcours 

Better troch it fjoer te fleanen as te krûpen 

foutloos 
foutloos 

foutloos 
6 strafpunten 

3 weigeringen 
3 strafpunten 

3 strafpunten 
foutloos 

foutloos 
foutloos 

6 strafpunten 
4 strafpunten 

foutloos 
foutloos 

foutloos 
foutloos 

3 strafpunten 

foutloos 
3 strafpunten 

Eltsenien noflike Krystdagen en in lokkich Nijjier tawinske. 

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

• GRONDWERKEN 
• AANLEG LANDBOUWWEGEN 
• WEGVERHARDING 
• BESTRATING 
• KIPPERTRANSPORT 
• BUL DOZ ERW ERK 

Levering zand 



MIVERO SINTERKLAASACTIE 1981 

Het dient met grote letters te worden vermeld, een 
grootse actie dit jaar, erg veel aktiviteiten, verwacht 
of niet verwacht, het lu kte. De Mivero was er erg mee 
ingenomen dat zovelen de moeite namen om in ons 
toch nog goed van zaken voorziene dorp, hun dage
lijkse- ofwel luxe- ofwel gebruikSvoorwerpen te 
kopen. De bonnenactie is uitermate geslaagd te noe
men. De Mivero en de actiedeelnemers hadden toch 
wel "een zware muts over de totale actie in", gezien 
het niet zo fraaie vooruitzicht wat betreft de lonen 
en prijzen en deze factoren alle tezamen. Voorwaar 
het is met optimisme en durf gespeeld en gewonnen, 
waarin toch wel de 1.000 gulden (min één, aange
vuld trouwens door notaris Mulder uit eigen zak) een 
grote trekkracht had . Er waren in de gehele actie, alle 
prijzen tijdens de avond van de trekking meegere
kend, een f 3.000,-- aan harde munt te verdelen. De 
intocht begon in elk geval goed. Na de echt slechte 
weersvoorspelling van Hans de Jong en ook van de 
andere weerprofeet Pelleboer, had het bestuur een 
noodplan opgesteld, mocht het niet mogelijk zijn 
per boot te kunnen komen. Gelukkig het ging toch 
goed en de ruim 200 kinderen hebben met de Sint 
en de Pieten een prachtige middag beleefd. Het 
ensemble uit "Looft den Heer" speelde vrolijke 
deu ntjes en de prachtige poppen kast gespeel d door 
Tineke Pool en Tjitske Bruinsma, werd ademloos 
gevolgd. De dwaze clown was geheel in de bonen, 
volgens de kleintjes. De hele grote dozen met pakjes 
werden bij het afscheid door de juffen en de meesters 
verdeeld, daar de goede Sint nog vele bezoeken op 
z'n programma had . De Mivero-zaken waren alle 
(nou alle) herkenbaar aan de blauwe Mivero-vlag en 
ook nu weer waren er discussies over de bonnetjes. 
Wij als klanten hopen dat de zaken ieder gelijk be
handelen tot de actie afgelopen is, dan zijn er geen 
bonnen meer. De avond van de trekking was weer 
als vanouds, de zaal was bommetje vol, 350 personen 
volgens de geruchten en het programma werd met 
vaart over het nu toch wel fraaie toneel gebracht. 
Diverse speiletjes waren er bedacht. In zijn openings
woord bedankte voorzitter Welling de inzet van 
beide richtingen kopers en verkopers, de één kan 
niet zonder de ander. Het is een, voor een dorp als 
Oudega, een moeilijke opgave om naast een plaats 
als Drachten met een enorme concu rrentie een rede
lijk bestaan te verwerven. Hij was blij dat steeds meer 
dorpelingen de wisselwerking winkel/dorp beseffen. 
Het is een goede zaak geweest dit te kunnen doen, 
anders had ook deze avond niet zo succesvol kunnen 
verlopen, aldus de voorzitter. Daarna het spel "Wie 
van de 3". De kandidaat was Steven Smits een hoofd
uitvoerder weg- en waterbouw gesecondeerd door 
Roei Bruinsma en Peter Coenen. Het werd geraden 
door 2 van de 4 panelleden. Het panel bestond uit 
Hans v .d. Zee, Lutzen de Boer, Hetzer de Boer en Jan 
Boersma . De parodist die optrad krijgt zeker weer 
eens een kans om mee te doen. Daarna was er een 
pauze die benut werd voor een verloting met f 3.000 
aan priJzen . 
Na de pauze een 2e spel "Wie van de 3" Ditmaal was 
het een vrouwspersoon en de juiste vrouw was Ria 
Tuinstra, een hoofdagente van politie bij de justitiële 

dienst. Het werd een prachtig woordenspel waarvan 
iedereen genoot. De bijzittende pseudo agente's 
waren Joke Jilderda, huisvrouw, die haar huid duur 
verkocht (2 stemmen) en de volgens Hans v.d. Zee 
"best een avond mee u i t gegaan, maar geen pol itie
vrouw", Hilly van Rees-Ultzen. Hans en Hedzer 
("se hat een plysjekop") hadden de juiste vrouw op 
de juiste plaats. Ieder heeft zich goed vermaakt, al 
moest de leider van het spel zi ch nog maar niet voor 
de T.V. wagen. Verder was het best leuk. Hierna was 
er tijd voor de Rabobankprijzen, 3 prachtige dozen 
met voedsel voor plm. 60 gulden, gewonnen op de 
nrs. van de entreebiljetten. Zij waren voor J.D. Jong
sma, J.P. Slotegraaf en E. Kooy ker. Daarna de myste
rieuze man. Uit een tal vragen, hem gesteld door 
mevr . B. de Jong-Spoor, Mevr. Faber en Au ke Jan de 
Vries, werd mevr. de Jong-Spoor de gelukkige en 
stapte de geraden notaris Mulder dwars door een 
hekwerk van papier, om de grote "Mivero-prijzen 
Sinterklaas Actie 1981" bekend t e maken. Na veel 
spanning kwam als laatste naam de fam. Van Reenen 
uit Oudega met de 1e prijs f 1.000 min f 1. Zoals 
gezegd de notaris diepte vlot een gulden uit de beurs 
en gaf het aan de totaal verbouwereerde Jolanda van 
Reenen, die de "zak van de harde munt" overhandigd 
kreeg van de voorzitter. De overige pr ijzen staan in 
deze editie evenals de winnaars van de kleurwedstrijd 
voor de scholen door de voorzitter der jury O. de 
Vries . 
De ingeplande actie voor Polen werd een grandioos 
succes. De Pool Thomasz Socholl was ontroerd toen 
hij de totale som in de vorm van een Rabo-cheque 
ad f 800 overhandigd kreeg van de directeur van de 
Rabobank A. Ensing en de voorzitter van de Mivero 
W.H. Welling gezamenlijk . Het Poolse bedankje van 

Thomasz en een beetje veel vreemd Duits over en 
weer van de bestuursleden ga·f een prachtig einde aan 
de actie '81, die officieel werd begel eid door notaris 
Mulder. Daarna is op mu ziek van het bijna huisorkest 
Music Renderers uit Bergum een gezellig uurtje ge
danst. Het was voor iedereen een zeer geslaagd feest. 

J.K. 



Hawwe jo in frieskast of -kiste? 


En wol Ie jo der graach poerbêst bóleguod yn ha? 


Skilje us dan efkes 


Wy kom me moandeis en tiisdeis mei bakkersguod 

yn Aldegea 


Eltsenien NOFUKE KRYSTDAGEN 
en in LOKKICH NIJJIER tawinske. 

Waarme Bakker 
J. JE L S M A 

Boarnburgum Tillefoan 051 26 - 1215 

wenst 

vrienden en cliëntèle 
 "De Welling Bar" PRETTIGE KERSTDAGEN 

en een 

GOE DE en GEZELLI GE 


JAARWISSEliNG 
 VOOR GEZELLIGE MENSEN 

- Betaalbare prijzen 
- Prima keuken 

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

(verjaardagen, of wat dan ook) 

KOFFIETAFELS - DINERS - VERGADERINGEN 

Vraagt inlichtingen tel. 1416 - 2396 - 1920 

Wij wensen u prettige kerstdagen en een voorspoedig 1982 

~I 
Wilt u lakbeschadigingen van uw auto 

zelf bijhelpen? ~~ 


BOVAG-lid 

Wij mengen voor u elke kleur autolak 
op onze verfmengmachine. 

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



UITSLAG SINT NICOLAASAKTIE M I VER 0 

Dip!. pedikuere: 
De uitslag van de Mivero Sint Nicc,iaasaktie 1981 

L. BOERSMAis als volgt: 
Achterwei 25 

1e prijs f 999,"" ~.J. van Reenen 
Til!. 1961Opperbuorren East 2, Oudega 

2e prijs f 500,"" IJ. Veenstra 
Buorren 47, Oudega 

3e prijs f 250,"" J. Tasma 
De Geasten 10, Oudega 

4e prijs f 100,"- J. v.d . Velde 
Fabrykswei 5, Oudega 

5e prijs f 100,"" F. de Vries 
Great Haersmawei 18, Oudega 

6e prijs f 75,"" Mej. J. v.d. Velde 
Fabrykswei 7, Oudega 

7e prijs f 75,"" T.R. ter Wisscha 
Sànbuorren 5, Oudega 

8e prijs f 50,"" A.M. van Kooten 
Manjepetswei 19, Oudega 

ge prijs f 50,-" Mevr. G. Landstra 
Aldegeasterdyk 2, Oudega 

10e prijs f 50,"" T. de Jong 
Eastersanning 20, Oudega 

11e prijs f 50,"" R. Bergsma 
Buorren 28, Oudega 

12e prijs f 50,"- C. van Staveren 
Roundeel 56, Oudega 

13eprijs f 25,"" 1.0osterhoff 
Manjepetswei 6, Oudega 

14eprijs f 25,"" R.Kooistra 
Buorren 40, Oudega 

15e prijs f 25,"" D. de Vries 
Skeane Heawei 15, Oudega 

16e prijs f 25,"" H. Weening 
Sànbuorren 36, Oudega 

17e prijs f 25,"" A.Oosterhof 
Hegewarren 10, Oudega 

18e prijs f 25,"" Mej. S. Elzinga 
Middelbuorren 61, Opeinde 

Nog niet ontvangen prijzen kunnen worden afgehaald 

bij de Rabobank te Oudega. 

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd. 


VERGADERING "IJSCLUB OOSTERZANDING" 

Op de 23 november gehouden vergadering van de 
"IJsclub Oosterzanding" in de Wellingbar, waren 
een kleine 20 aanwezigen . Onder voorzitterschap 
van Heinze v.d . Heide werd de agenda vlot afgewerkt. 
De vereniging had een batig saldo, zo bleek de kas" 
commissie. Voor de aftredende voorzitter H. v.d. 
Heide die zich na 7 jaar niet herkiesbaar stelde, 
werd Simon E. Jelsma in het bestuur gekozen. Jan 
L. Kuipers is thans voorzitter . De volgende mede" 
delingen deden de ronde. Oudega houdt de kampioen· 
rijderij voor jongens van 12 - 16 jaar deze keer en 
jongens in deze leeftijd kunnen zich alvast bij het 

i 
I bestuur opgeven. Als het enigszins mogelijk is zijn 

de pl annen van de Oudegaaster en Nijegaaster ijsclubs 
t om een tocht over ijs te organiseren. Verder was er 
I· een discussie over "het gat" in de ijsbaan . Het bestuur 

WINSKE T H .TSE NI EN 


NOFllKE KRYSTDAGEN 


en in 

LOKKICH NIJJIER 

Wy winskje elts 


GOEDE KR YSTDA GEN 


en in 


LOKKICH NIJJ/ER 


Gebr. WEL L / N G 


Transport 


ALDEGEA 


Wij wensen u prettige kerstdagen en een voorspoedig 1982. 

POSTEIVIA INSTALLATIES 

BUORREN 5 - OUDEGA (Sm.) 


Telefoon 05127 -1 526 

VOOR AL UW INSTALLATIEWERK 


OP HET GEBIED VAN: 


* elektra 
* verwarming 

* dakbedekking 
* zin kwerk 

* waterleidin g 



zal alles in het werk stellen de baan weer in goede be
rijdbare konditie te krijgen. Ook dit jaar worden er 
weer IJswegen Centrale Insignes verkocht. Een der 
aanwezigen stelde prijzen beschi kbaar voor de 1 e 
aktiviteit op de baan, wat dat dan ook mag wezen . 
Gepraat werd over priksleeën, ij~hockey, parenrijden, 
estafette enz. Men hoopt op een goede ijswinter. 

Het bestuur H.H. Welling 

TaANIELKURSUS 

Op Nij Bigoun hat in toanielkursus oanfrege by it 
Fries Centrum Amateurtoneel-Amateurtoanielskoalle. 
Dizze kursus is us tasein en de lieding sil yn hannen 
wêze fan José Vrakking ut Ljouwert . De kursus 
wurdt halden op tiisdeitejûnen yn it Miensker. De 
12, 19,26 jan., 2, 9, 16,23 febr. en 2,9,16 mrt. 
Eltse kear fan 8 oant 10 oere. Dizze kursus is net 
allinne bedoeld foar leden fan Op Nij Bigoun, mar ek 
foar minsken dy't wol graach wat nijer yn'e kunde 
komme wolle mei toanielspyljen. Us toanielferiening 
hat 0 sa'n ferlet fan manlju en fan jonges en famkes. 
Foaral guon yn de leeftiid fan 18 oant 25 sitte wy 
om ferlegen. Oan disse kursus binne gjin kosten fer
bûn foar de dielnimmers dat dêr kin men it net om 
oer gean litte. Wolle jimme oan dizze kursus dielnim
me, dan graach opjaan by : 
C.T. Pool - Bruinsma, Slotsingel 18, Aldegea . 

Leafst sa gau mooglik sa't wy witte oft elts pleatst 
wurde kin. 

It Bestjoer 

R.S.O. GYMNASTIEK 

De gymnastiekafdeling van R.S.O. bestaat momen
teel uit 4 groepen, te noemen : 
- Een kleutergroep 
- Een jongensgroep 
- Een meisjesgroep klas 1, 2, 3 
- Een meisjesgroep klas 4, 5,6 

Met name de kleuter- en jongensgroep, die zijn erg 
klein en zouden best uitgebreid kunnen worden. 
Iedereen vanaf 4 jaar is dan ook van harte welkom. 

Vanaf januari starten we (met toezegging van de 
gemeente) met een damesgroep die woensdagsmor
gens bij elkaar kunnen komen. De bedoeling van deze 
groep is om vrijwel zonder toestellen te werken en 
zich meer te richten op grondgymnastiek, volks
dansen, jazz gymnastiek en andere recreatieve vor
men. Voor kinderopvang wordt gezorgd tijdens dit 
gymnastiekuurtje. 

Verder zal er in het voorjaar van 1982 een uitvoering 

van deze afdeling plaatsvinden. 

Dit zal nog nader worden aangegeven. 


Voor vragen en eventuele opgave kunt u terecht bij : 
R. Riemonsma, tel. 05117 - 9339. 

CORSETTERIE 


Corsetten en B.H.'s passen 


en kopen bij u thuis 


Voor deze kosten loze service 


kunt u terecht bij: 


Mevr. A. ter Wisscha . Bleeker 


Sänbuorren 5, Oudega (Small.) 

Tel. 05127 ·1950 


Gediplomeerd corsetière 


Belt u gerust eens vrijblijvend voor een afspraak 


Uitsluitend bekende kwaliteitsmerken 


OOK 

Steunkousen, protheses, ondergoed 


K.v.K. nr. 64967 

Wij wensen U PRETTIGE KERSTDAGEN en een 


VOORSPOEDIG 1982 


SPORT VOOR DE JEUGD VAN VROEGER! 

De uitwisselingsmiddag op dinsdag 1 december is 
zeer geslaagd geweest en dat waren de gymnastiek
groep Oudega en de volksdansgroep Oudega met 
als gasten de gymnastiekgroep Nijega, tesamen 
in "It Miensker". Na de begroeting werd er meteen 
met de spe llen begonnen in groepsvorming, zodat de 
ene groep begon met sjoelen, terwijl de anderen 
zich vermaa kten met ringgooien en pijlgooien. Dit 
ging natuurlijk met veel hilariteit gepaard, want 
het ging om prijzen, dus een felle strijd ....... . 
Toen di t achter de rug was begon het vol ksdansen 
van de groep Oudega, daarna gym. van de afzonder
lijke groepen en later nog gezamenl ijk dansen. Het 
één en ander viel goed in de smaak. Na de koffie nog 
een verlot ing met de nodige prijzen en dat waren er 
veel. Het is allemaal voortreffelijk gegaan onder 
leiding van mevr. Lyklema (Jeltsje). Na deze zeer 
gezellige middag werd Oudega namens de gym. Nijega 
bedankt voor de uitnodiding en de prettige samen
werk ing van deze sportieve bijeenkomst. 

F. V.d. Wal-IJpenga, Nijega 



IN ONZE MODERN INGERICHTE 
SLIJPERIJ KUNNEN WIJ SNEL 

EN VAKKUNDIG VOOR U SLIJPEN: 
• handzagen • beitels • veescheermesjes • schaatsen (houten 
• cirkelzaagbladen • messen en scharen • hand- en en noren) 

(ook widia) motormaaiers

* * *VLOTTE SERVICE - LAGE PRIJZEN * * ,,{
.. .. ..

Vraag vnjblIJvende mlichtingen bIJ: 

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

tnlt'~r".n 16, lel. 05120_18205 

en 

Sa't de measten lêzen hawwe kinnen en sa't sa'n 
tritich tal minsken seis meimakken, wie op 17 no
vi mber de boargemaster fan us gemeente op besite. 
Oan Doarpsbelang wie frege om as gasthear op te 
treden, it programma wie opsteld troch de amtners 
ut Drachten . Dy woene der sa't it like in soarte fan 
resepsje fan meitsje, om fiif oere yn'e middei, dan 
binne de kantoarlju wol wer frij mar de boeren en in 
protte oare minsken net. It is de mannen ut Drachten 
knap yndruid. Der waard kofje dronken yn'e Welling 
bar. U nder 't motto "Wat is ni j" waard der doe 
in kuier troch it doarp makke. Ta 6fgrizen fan Alle 
Welling, us kloklieder, had dhr . Smallenbroek him 
dêrbij noch etkes oan't kloklieden besûndige. Om 
fiif oere dan yn it Miensker, koe men mei de nije 
earste boarger yn'e kunde komme. Besprutsen waar
den f'ral twa saken: 

1. De takomst fan de Iytse skoallen. Neffens de hear 
Smallenbroek wie der net folie reden foar de Alde
geaster Skoallen om benaud oer te wêzen. 

2. De wegen. De Gariperwei wie de middeis al besjoen 
troch 't hiele seiskip. 

De jûns hat Joeke de Vries noch mei de hear Smallen
broek der oput west om him sjen te litten wêrom as 
syn bannen op de Manjepetswei sa folie te I ijen 
hawwe. 

B. Jansma 

Men kin op alle oasten de bile net sette 

WATERSPORTVERENIGING OUDEGA 

Vrijdag 27 november l.I. hield onze vereniging haar 
jaarlijkse ledenvergadering, die vrij goed bezocht 
werd. Eén van de meest noemenswaardige besluiten 
was wel het benoemen tot erelid wegens de grote 
verdiensten voor onze vereniging, de heren O. Kooi
stra en H. Heitlager. De heer Kooistra was één van 
de oprichters en is 10 jaar bestuurslid geweest. De 
heer Heitlager is iets korter bestuu rsl id geweest doch 
heeft veel gedaan in het opstellen van statuten en 
dergelijke. De vergadering was hevig verontwaardigd 
over de tariefsverhoging van de liggelden met 4% ter
wijl de haven nog geen jaar in gebruik is. Er zal bij 
gemeentebestuur een verzoek om dit niet door te 
laten gaan worden ingediend. De opberghaven is thans 
bijna geheel verhuurd, de laatste plm. 15 plaatsen 
zullen volgens gem. bestuur gevuld moeten worden 
met de boten die nu nog in het zogenaamde "Bouwe 
wijkje" liggen en eventueel de boten bij S. v .d. Velde 
op de Egbertgaasten, zodat het hele gebied rond 
Oudega gesaneerd zal zijn . De vereniging hoopt dat 
alle booteigenaren die in de opberghaven en bij 
F. de Jong liggen lid van de vereniging worden, daar 
de watersportvereniging het toezicht heeft op de 
opberghaven en men het liefst voor eigen leden werkt. 
De contributie is gehandhaafd op f 15,-- wat dus 
geen bezwaar mag zijn . Verder werd besloten om 
nog een officiële opening te houden met daaraan 
gekoppeld een feestavond met bal na. I n het nasei
zoen is een puzzeltocht gepland voor alle leden. Niet 
bootbezitters kunnen altijd plaats vinden op de boten 
van de andere leden. Er wordt dan gedacht aan een 
gezellig samenzijn ergens aan het water met misschien 
een barbecue of iets dergelijks ter afsluiting van het 
seizoen. 

Watersportvereniging Oudega 
Secr. B.R. v.d. Wal, Achterwei 17 



VOGELWACHT OUDEGA 

Resultaten broedseizoen 1981: 

Rayon Oosterzanding 
Kievit 15 nesten 50 eieren waarvan 45 uitgekomen 
Grutto 10 " 28 " 27 
Scholekster 5 " 15 " 15 
Tureluur 3 " 12 " 12 

Rayon Wolwarren 
Kievit 53 nesten 191 eieren waarvan 180 uitgekomen 
Grutto 33 " 124 " 98 
Scholekster 12 " 42 " 33 
Tureluur 5 " 20 " 20 
Kemphaan 3 " 12 " 8 
Watersnip 5 " 20 " 16 

Rayon Oudegaasterdijk achter J. Landmeter 
Kievit 55 nesten 204 eieren waarvan 156 uitgekomen 
Grutto 30" 98" 82 
Scholekster 8" 26" 21 
Tureluur 5 " 17 " 13 

Rayon Westerzanding 
Kievit 45 nesten 167 eieren waarvan 158 uitgekomen 
Grutto 25 " 96 " 92 
Scholekster 19 " 64 " 62 
Tureluur 5 " 20 " 20 
Watersnip 2 " 8 " 0 

Rayon Bolderen 
Kievit 24 nesten 81 eieren waarvan 59 uitgekomen 
Grutto 22 " 78 " 53 
Scholekster 12 " 40 " 27 
Tureluur 7 " 26 " 22 
Kemphaan 3 " 10 " 10 
Watersnip 3 " 11 " 11 

Rayon Gealanden 
Kievit 19 nesten 64 eieren waarvan 57 uitgekomen 
Grutto 21 " 67 " 58 
Scholekster 10 " 23 " 20 
Tureluur 8 " 29 " 29 
Kemphaan 7 " 26 " 22 
Watersnip 4 " 16 " 16 

8roedreservaat Goudtjepoel 
vorig jaar 

Kievit 12 nesten 32 eieren 17 nesten 57 eieren 
Grutto 12 " 42 " 16 56 " 
Tureluur 2 " 8 " 2 8 " 
Scholekster 1 " 3 " 8 " 15 
Fazant 1 " 10 " 

Bêst beteard, se; skipper Watse, it skip ferlem , 
mar it easfet behdlden 

Nestkastjes controle 1981 

Van de 91 nestkastjes waren er 65 bewoond. 


Koolmees 21 nesten 176 eieren 
Pimpelmees 10 " 87 
Ringmus 24 " 105 
Huismus 1 " 4 
Spreeuw 6 " 28 
Grauwe vliegenvanger 2 nesten 9 eieren 
Bonte vliegenvanger 3 17 
Van de 4 torenvalkbakken waren er 3 bewoond met 16 eieren. 

Richtlijnen voor het voederen van vogels gedurende 
sneeuwval en vorst: 

Voor eenden: 
- granen, graanafval, brood, granen mengen met 

scherp zand of grit. 

Voor toppers, tafeleenden, ku ifeendjes, zaagbekken: 
- geweekte garnalen, levende visjes, fijn gesneden on

gezouten vis. 

Voor reigers en roerdompen: 
- fijn gesneden ongezouten vis, visafval (geen vis

koppen) Bij totale uitputting inlichtingen vragen. 

Voor leeuweriken, lijsters, duiven en patrijzen: 
- onkruidzaden, granen, rotte appels. 

Voor mezen, roodborstjes enz.: 
- vetbollen, pinda's, spekzwoerd, zonnepitten, hen

nepzaad, ongekookte havermout. 

Drinkwater geven in ondiepe schotels, bij vorst baden 
verhinderen door gaas over drinkwaterbak te brengen. 
Tegen bevriezen suiker in water brengen. 

Op 16 januari houdt de vogelwacht weer haar jaar
lijkse koekactie, dit alles ten bate van het vogel ver
zorgingsfonds Friesland. 

J.H. Kuipers 

Vrienden en c/ié'ntèle wensen wij 

PRETTIGE KERSTDAGEN 

en een 

GELUKKIG 1982 

toe 

Voor de /JSLIEFHEBBERS bovendien een 
gladde baan met scherp geslepen schaatsen 

Fa. L. ~Lei"'ud~ 

Sdnbuorren 17 - OUDEGA 


Tel. 1407 




I 

OPENBARE 

BIBLIOTHEEK 


OUDEGA 


Geachte lezers, 

Het is de bedoeling om iedere maand iets te schrijven 
over de bibliotheek in Oudega. De ene keer iets 
over de kinderafdeling, b.v. nieuw aangeschafte 
boeken, leuke onderwerpen, enz. De andere keer 
iets over de volwassen afdeling. Hopenl ijk wordt het 
een graag gelezen rubriek. 

Karla, Janny en Janny 

* * * 

JEUGDAFDELING 

Sinds 3 weken zijn we aan het zgn. "fische wisselen". 
Dit betekent dat je een nieuwe lezerskaart krijgt en 
een andere kleur fisches. Indien je nog geen nieuwe 
lezerskaart hebt, wil je dan zo spoedig mogelijk 
langs komen? Wel al je boeken, oude fisches en 
oude lezerskaart meebrengen voor een vlotte afhande
ling. Ben je nog geen lid van de jeugdafdeling? Tot 
18 JAAR ben je GRATIS lid. Je mag per keer 3 
boeken meenemen, die je maximaal 3 weken mag 
houden. Ook voor de hélé kleintjes (plm. 2 jaar al) 
hebben we leuke boekjes. O.a. Dick Bruna b.v. Nijntje 
boekjes, Gunnilla Wolde, Tillie serie en prachtige 
prentenboeken. 
Tot slot 4 boekjes in de A-serie (tot plm. 8 jaar) 

JANOSCH - Snoedelboedel bouwt een huis. (Snoedel
boedel die altijd vol plannen zit, beleeft allerlei 
avonturen met z'n vrienden. Een prentverteIl ing 
met veel woordspelingen en levenswijsheid). 

PENDERS, M. - De kabouterverkiezing (bundel 
korte verhalen over mensen, dieren en kabouters. 
Om voor te lezen voor 4 jaar en ouder). 

Ek yn 1982 s lean ik graach 

foar jo klrar as it giet om 

de 

FUOTFERSOARGING en BEHANNELING 

fan jo fuolklachten. 

A. BRUINSMA - MUD 

Eastersanning 22 

ALDEGEA 

Till. 1764 

VERROEN, D. - Mark in het park. (Prentenboek met 
mooie zwart-wit tekeningen en een summiere tekst). 

WI LSON, D.H. - Er zit een draak in mijn kies. (Jerre
my James is een nieuwschierig kind en vindt dat vol
wassenen vaak rare dingen zeggen en doen. Twaalf 
korte verhalen uit het leven van een kleuter. Om voor 
te lezen). 

Tot de volgende keer en (misschien) tot ziens. 

Voor al uw: 
Levensm idde len 
Drogisterij-

SPA R Z.B. 

W. JELSMA 

Buorren 13 

Hengelsport- en 
Huishoudelijke artikelen 

Eltsenien NOFLIKE KRYSTDAGEN 
en in LOKKICH NIJJIER tawinske. 

Vrijzinnig Hervormde Vrouwenvereniging 

In deze Doarpsomropper willen wij als bestuur en 
leden van de Vrijzinnig Hervormde Vrouwenvereni
ging een ieder bedanken voor het doen slagen van 
de Bazar, ten bate van diverse aktiviteiten van onze 
vereniging. Het is misschien iets laat, maar beter laat 
dan nooit. De oorzaak hiervan is dat de copie inge
leverd moest worden op de dag dat de vorige Doarps
omropper uitkwam. Speciale dank aan de gulle gevers 
van de middenstand en de actieve lotenverkoopsters 
die veel geld in het laadje hebben gebracht. 
Er was erg veel verkoopbaar spu I gemaakt door onze 
leden en dat ging dan ook vlot van de hand" Heinze 
v.d. Heide was de bespraakte "opropper" tijdens 
de finale verkoop en trok nog menig knipke open. 
De opbrengst over de gehele dag genomen bedroeg 
5.000 gulden. Wij zijn daar erg mee ingenomen en 
hadden het vele werk er graag voor over. Niet alleen 
zijn wij financieel tevreden, er meldden zich ook 
nieuwe leden aan, hetgeen het succes compleet 
maakte. Het totaal aantal leden bedraagt nu 40, 
en wij hopen dit aantal ook te ontvangen op onze 
jaarlijkse Kerstavond op 23 december, waar dan ook 
de fruitmandjes aangeboden zullen worden aan de 
zieken en bejaarden van de vereniging. Verder wensen 
wij U een prettige Kerst en een Voorspoedig 1982. 

Presidente T. Bruinsma-de Vries 
Vice-presidente H. Wilkens-Cuperus 

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

I. de Groot-Tilma 



~ Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar! , 
R IJ LES ? ? ? ? ? ? 

heeft u moeilijkheden met.schakelen ? ? ? 

of wilt u SN ELLE R uw rijbewijs? ? ? 

behalve schakelauto's hebben wij nu ook 

een 
AUTOMAAT!! !! 

Autorijschool W. PIJL, Ureterp 

Foareker 27 tel. 05125 . 2151 


Gedipl. instructeurs : 

Wiebren Pijl Ureterp 05125 ·2151 

Niek Zwart Surhuisterveen 05124·3144 
Piet Aans Hemrik 05166 - 497 

en voor OUDEGA e.o.: 


Geert vld Klijn Drachten 05120 · 1521 0 


onze GARANT IE: 


een doelgerichte en verantwoorde rij-opleiding 


nu nog Opel Ascona . .. .. binnenkort 


B.M.W . en Renault ! ! ! 

VERLOVINGSRINGEN in deze dure tijd gelukkig bij 

"0 E SLA G" 

in Olterterp 

Bijzonder goedkoop v.a. f 225,-- pip, 14 karaat goud 


en bekende merken . 


* Kadootje op de koop toe. 


Ook zware zilveren geboortelepels 


vanaf f 195,-', gratis gegraveerd. 


Verder duizenden sieraden in 


GOUD en ZILVER, 


nergens goedkoper. 


Ook inruil van oud goud tegen de hoogste prijs. 


De moeite van een reis waard 


en vele tientjes bespaard. 


SELMIEN 2 

OLTERTERP 

Tel. 05125·1695 


Wij wensen U allen 

prettige kerstdagen, 

,een gelukkig nieuwiaar 

en een paar gemakkelii~e schoenen 



CONCERT GOSPELGROEP "JOY FOR PEOPLE" 
EN MUZIEKVERENIGING "LOOFT DEN HEER" 

Zaterdagavond 14 november j .l. werd in de gerefor
meerde kerk te Oudega een evangel isatie-avond/con
cert met medewerking van de muziekvereniging 
"Looft den Heer", de solist Bienze IJlstra en de 
gospel groep "Joy for people" gehouden . De avond 
was opgezet door de muziekvereniging en de evan
gelisatiecommissie van de gereformeerde kerk te 
Oudega. Van de medewerkers is "Looft den Heer", 
zijnde de plaatseli j ke muziekvereniging, u allen 
waarschijnlijk wel bekend. Zij stond o.l.v. haar diri
gent, Klaas van der Woude uit Dokkum. Ook de 
solist, Bienze IJlstra, was waarschijnlijk voor velen 
geen onbekende. Hij hanteerde namelijk twee jaar 
geleden nog de dirigeerstok bij "Looft den Heer". 
De gospelgroep "Joy for people", die uit Dokkum 
afkomstig is, trad nog niet eerder op in Oudega. 
De groep bestaat uit ca. 50 jonge enthousiaste mensen 
(de gemiddelde leeftijd is 24/25 jaar) . Zij vormen 
samen een gemengd koor van ca. 40 personen en 
een begeleidingscombo van 12 personen . De bezetting 
van dit combo is : piano, string, dwarsfluit, basgitaar, 
slagwerk en een koperblazersgroep van 7 personen. 
Omdat een dergelijke samenstelling veel extra moge
lijkheden biedt, is de groep in staat om een zeer ge
varieerd programma te brengen. Het repertoire omvat 
zowel uitert rustige luisterliederen als sterk ritmische 
en eigentijdse gospels. De arrangementen komen 
meestal van de hand van hun vaste arrangeur Klaas 
van der Woude. Naast teksten (die gedeeltelijk door 
de leden zelf worden gemaakt), presentatie en bege
leiding wordt ook aan het vocale gedeelte veel tijd 
en zorg besteed. Onder leiding van hun dirigent 
Sipco Soorsma wordt wekelijks gerepeteerd . Boven
dien volgen de leden iedere week de lessen van een 
zangpedagoge . "Joy for people" heeft reeds mede
werking verleend aan een aantal radioprogramma 's 
en ook heeft zij al drie concertreizen naar Duitsland 
achter de rug. Voor 1982 staat opn ieuw een reis naar 
Duitsland op het programma. Ook kwamen er reeds 
twee LP's uit. Binnenkort (februari 1982) zullen er 
door Mirasound opnamen worden gemaakt voor een 
derde LP. Traditiegetrouw verzorgt "Joy for people" 
rond de kerstdagen een aantal kerstconcerten voor 
een goed doel (het draaiboek hiervoor wordt door 
de leden zelf samengesteld). Dit jaar wordt de kerst
musical "Er zij licht" uitgevoerd ten bate van "De 
Regenboog". Dit is een stichting, gevestigd in Amster
dam, die zich bezig houdt met de opvang van drug
verslaafden. De concerten (de eerste was zondag 13 
december reeds in Bergum) worden in de volgende 
plaatsen gegeven : 
25 december - 's middags 16.30 uur en 's avonds 

19.30 uur in de Fonteinkerk te 
Dokkum . 

26 december - 's avonds 20.00 uur in "de Dobbe" 
te Anjum. 

27 december - 's avonds 20 .00 uur in de sporthal 
te Stiens. 

In al hun activiteiten willen de leden van "Joy for 
people" (vreugde voor mensen) trachten de naam van 
hun groep waar te maken en door hun zang en mu
ziek willen zij ook anderen vertellen uit welke bron 

deze vreugde geput kan worden. De avond in de 
gereformeerde kerk had als thema: "Kijk eens om je 
heen, ki j k eens om je heen; je bent h i er op de werel d 
niet alleen". Het doel van de avond was dan ook, 
zoals de leider van de avond, de heer O. Zanstra, 
vertelde, het uitdragen van hoop in een wereld van 
geweld. Na een korte inleiding van de heer Zanstra 
werd onder begeleiding van de muziekvereniging 
Psalm 97, "Een lied voor God de Heer", gezongen . 
"Looft den Heer" vervolgde met het spelen van een 
concertmars "Guy Hussar" (de vrolijke huzaar) . Kees 
de Vries soleerde hierna in het nummer "Maple Leaf 
Rag" op xylophoon. Dit is een ragtime-nummer van 
S. Joplin, waarvan Klaas van der Woude het arrange
ment verzorgde. De muziekvereniging besloot zijn 
aandeel vóór de pauze met "The King and I". De 
beurt was nu aan "Joy for people", die de volgende 
vijf I iederen zong en speel de: 
"And there was light" - een lied over de schepping. 
"Peace" - "Vrede" de belofte die Jezus ons gaf. 
"Bread upon the water" - Ga door met uw brood uit 
te werpen op het water, omdat u weet, dat groeien af
han kelijk is van zaaien . 
"Sunshine and rain" - Het leven bestaat niet alleen 
uit zonlicht . Om kracht en leven te krijgen zijn ook 
stortbuien nodig. 
"Soon and very soon" - Spoedig zullen we de "ko
ning" aanschouwen. 
Na de pauze speelde" Looft den Heer" het nummer 
"Halleluja", een Israëlisch liedje, dat eens het song
festival won. Vervolgens speelde Bienze IJlstra op 
euphonium de solo "Meditation". Hij werd begeleid 
door korps en piano . "Looft den Heer" besloot haar 
optreden met een arrangement van haar dirigent van 
het nummer "All through the night" van G. Lang
ford. "Joy for people" vervolgde het programma met 
een viertal liederen : "Father I'm coming home", 
"It won't be long", "Speel geen toneel", en "God 
gave me a song". Vervolgens werd het, speciaal door 
de dirigent voor deze avond gearrangeerde werk "The 
Messiah" van Händel uitgevoerd . Koor en korps 
traden hierin gezamenlijk op . In het stuk kwam weer 
het thema van de avond naar voren . De avond werd 
besloten met samenzang van koor, korps en publiek. 

Bettie Wijma 

DRUKKERIJ 

s.D.d. 
b .v. 
,(j~1(-" v.h. Osinga
l~rsiI!f.~ Boekdruk 1Offset 1Uitgeverif

L)~~.I De Giek 17 - 9206 AS Drachten 
Telefoon 05120·12468 



IT WITTEN WURDICH 

HJERST 1981 

De hjerst hat syn plak wer ynnommen, de blêden 
rûgelje fan'e beammen, de nachten wurde langer en 
de dagen koarter . De tiid fan'e gearkomsten foar 
jong en alder. De hiele simmer stiet soks stil. Maaie 
haldt ek it muziekkorps op en begjint yn oktober 
wer. Hindrik blaast de bas en ik in trombone. De 
leden besteane foar de helte ut Friezen of jongen 
dêrfan, de taal is dan ek frysk of ingelsk. Hollansk 
komt binei net foar . It is frjemd, mar toch fait it 
altyd wer op . De Fries praat Frysk as it kin, mar de 
Hollander steurt him net wer oan syn alde taal. Oer
al wurde ek Fryske jûnen organiseard, mar Hollanske 
jûnen komme net foar . Sa ha wy ek 14 novi mber wer 
in fryske jûn meimakke yn Jarwis . Sketskes en foar
drachten en wa't wat aardichs yn in frysk blêd 
lêzen hat bringt it hjir nei foaren, der wiene dan ek 
stikjes van Paulus Akkerman en Jan de Vries; gesel
lich, en jo fernimme dan net dat je sa'n ein fan 
hûs (Fryslan) binne. 
Oerdei hat elk syn plak, nei't wurk of skoalle. Nynke 
en Riemke steane yn'e winkel. De iene yn in hol 
lanske winkel en de oare yn in soarte fan Albert 
Hein, de folgjende twa op'e Highskoalle en de trije 
Iytsten op'e legere skoalle. De trije Iytsten hawwe 
gjin inkele muoite mei taal en oanpassing en ek op 
skoalle kinne se flink meikomme. Foar Fokje en 
en Sytske is de learstof minder te fertarren, mar hja 
wrakselje en komme boppe. De jonges fine har wurk 
op "Riems farm". De buorkerije hie in namme, 
sa't elke buorkerije mei stamboekfee in namme ha 
moat. "Marjenberg" wie it. Mar der meie gjin twa 
nammen gelyk wêze, dus moasten wy in oare namme 
opjaan. Dat joech gjin argewaasje, dêr wiene wy it 
gau oer iens, wy ferneame us mem . En sa is it wur
den : "R iems Farm". Sa komt foar el k kobist dat 
opjûn wurdt, om ynskreaun te wurden yn it stam
boek, de namme fan us mem te stean. Wy moasten 
trije nammen opjaan, soe de earste al brûkt wurde, 
dan waard it de twadde en oars de tredde. Sa hiene 
wy as twadde kar opjûn: "Aldegeaster" en as tredde: 
"Smelliesterlan". No sille jim tinke, wat moat al dat 
nammespul ut Fryslan dêr, mar dat komt wol mear 
foar. Sa wennet hjir ek in G. Elzinga op "Fjildsicht", 
ha ik jimme al earder fernijd. Jûns binne der de fer
ienings en klubs, en der is op elk mêd wat, foar 
"elk wat wils". Akke giet nei't sjongen en de froulju's 
feriening. Dan ha wy de jeugdferiening foar grut en 
Iyts, it fraachlearen, gymnastyk en hockeyklubs, en it 
muziekkorps dêr't Hindrik en ik hinne geane. 
Njon ken my sit Bou ke Salverda, in neef fan Jan 
Lepstra Boukje. Twa jûnen yn'e wike wurdt der ingel
ske les jûn fan 7 oant 10. En as wy dan de balans 
opmeitsje fan 1981 : 
1. Allegearre goed sûn, 2. Allegearre oanslach 3. Iten 
en drinken gen6ch, 4. In noflike ferieningsbeweging, 
5. Freonlike minsken yn tsjerke en mienskip, 6. 
Rûmte om fuort te kommen en wat te begjinnen. 
Wat wolle jo noch mear? 

En dan tinkt men werom oan de tiid fan direkt nei 
de oarloch, doe't der emigratiejûnen halden waarden 
yn'e steeeh. Der wiene doe alle jonges fan Willem 
fisker stéfêst. en doe sei ien fan dy mannen, wy 
moatte meiinoar gean, en dan nimme wy de aid toer 
mei. Alle snoeken dy't hjir sitte soene it sûnder mear 
noch wer sizze tink ik . Aldegea mei syn toer is eigen, 
en dêrom, as wy hjirre ta de glêzen ut de alde toer 
op it each hiene, wat soe dat in folmakke sfear jaan. 
Sa bliuwt by àlle goeds, in werom tinken nei wat 
ek yn Aldegea sa goed is. 

Bêste Iju dêre: Noflike krystdagen en in goed begjin 
yn 1982 tawinske fan su allegearre. 

Tsjibbe en de hiele stam 

De ferkeap fan it boek "Kerstfeest voor Tondo" 
hat 32 x f 22,50 is f 720,-- opbrocht. Tige betanke! 
Op Krystjûn komt it project "Moeders voor Tondo" 
foar it lêst op de tillevyzje. 

R. J.-U. 

Heggescharen 

Huishoudscharen 

Snoeischaren 

Messen, ook met kartel 

Veescheermessen 

Schaatsen 

Zagen en beitels 

Motormaaiers, ook reparatie 

Handmaaiers 

M otorzaagketti ngen 

Wij wensen U PRETTIGE KERSTDAGEN en een 
VOORSPOEDIG 1982 

TEVENS VOOR AL UW REPARATIEWERK 

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

S LIJ PEN 

VAKKUNDIG EN VOORDELIG 



DE GREEN PEACE 

D~ Green Peace besch'ermen de zeehonden. Dat doen 
ze omdat er mensen zijn, die de zeehonden dood 
knuppelen, en dat nemen de Green Peace niet. Ik 
ben hel helemaal met hun. eens. Want de mensen 
willen van die zeehonden bont maken, en daar weer 
jassen van maken. Maar de Green Peace doen daar 
wat aan, ze zetten groene strepen op de zeehonden, 
want als ze dat doen hebben de mensen er niets meer 
aan. Want dan krijgen ze allemaal jassen met groene 
strepen, en dat vinden de klanten niet mooi. Als 
de Green Peace er groene strepen op zetten, dan 
laten de mensen de zeehonden wel gaan. Ze hebben 
het liefst jonge zeehonden, want die hebben het 
mooiste vacht. Als je nog meer wilt weten over de 
Green Peace kun je schrijven naar: 

De Green Peace, Damrak 98, Amsterdam 


Anneke de Haan 

KWALITEIT IS ONZE RECLAME 

Voor de Kerst met de hand geknoopte: 

LENDE en FILET ROLLADEN 

Diverse SALADES en vlugklaar artikelen o.a. : 

* HAMBURGERS 
* KUIKENSNITSELS 

* ROLLADE SCHIJVEN 
* SATE BURGERS 

* SHOARMA BURGERS 

Er is ook weer eigen gemaakte: 

- SNERT 

- ROOKWORST 


. DROGE WORST 

- GEBRADEN GEHAKT 


. KAANTJES 


P.S.: Voor de kerst is er weer onze 
trad itionele kerstkoe 


waar u weer 

het gewicht van kunt raden 


SLAGERIJ 
O. PI ET ERS M A 

Sanbuorren 19, Oudega (Sm.)
I Tel. 05127 ·1241
l 
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Yn it tsjokke boek "Concentratiemoeilijkheden bij 
kinderen" skreaun troch Pieter Langedijk, binne 
û.m. in protte spuitsjes te finen dy't wy mei us bern 
dwaan kinne en dy't der op rjochte binne it konsen
traasjefermogen fan bern te fergrutsjen . Wis kinne wy 
se ek gewoan ris foar de gesellichheit mei har dwaan. 
Jierren Iyn wie der op'e t.V. de Ingelsman David 
Burglass, dy't nei in pear sekonden sjen, 20 dingen 
mei alle bysûnderheden nei fertelle koe. 

1. Alle dagen 20 min. memory ferbettert, neffens in 
ûndersiik, it konsentraasjefermogen mei 30! yn 
fergelyk mei bern dy't dat net diene. En jo wite 
dat leare lang net in saak is van in knappe kop 
hawvve mar ek, en faaks mear, in saak fan konsen
traasje. As se de plaatsjes goed kinne, ruilje dan ris 
mei in aar, of keapje nije. 

2. Lis 	sa'n seis dingen of memory-plaatsjes op'e tafel 
en doch der in doek oerhinne. Helje dat der lOsek. 
of om it sjen te litten. Der kinne mear dingen 
ûnder en/öf jo kinne it kaarter sjen litte. 

3. Jo geane ut'e keamer, komme der wer yn en dagge 
3 of 4 hannelingen, b.g. jo knikke ja, jouwe in tut, 
ferskouwe in ding, aaie oer 't wang ensfh. Hieltiten 
oare en ien hanneling mear. It bern maat goed 
sjen en leare hoe't er it ûnder wurden bringe maat. 
Lit de hannelingen lêstiger wurde. 

4. Jo wize yn'e keamer wat fan tichteby aan, 	it bern 
maat it gau beneame en jo sizze "goed" of "be
tanke" as it goed is (foar de Iytsten). 

5. Neam ien wurd en lit it bern der in sin fan meitsje. 
Neam twa, trije, fjouwer, of lit har der in Iyts 
ferhaaltsje fan meitsje. 

6. Nim in b.g. memory-plaatsje 	en beskriuw wat der 
op stiet sa't it bern it riede kin. It bern mei ek 
fragen stelle ear't it seit wat it wêze kin. It kin 
ek oars om. 

7. 

• 

Lit it bern soksoartige figueren yn it grut sjen. 
It maat it, nei eefkes sjen, op oare stippen nei
tekenje. Oprinne litte fan ienfaldige streken ta wat 
lêstiger. 

Wa't der mear fan wite wol mei it boek wol fan rny 
liene. 

R. J.-U. 

Alles moat in ein ha, sei de man, 
en hy biet fan in kreakeling 



", SKIEONIS ' 


MEAR WITE FAN EIGEN KRITE 

.Fan in fier ferline 

Vn it slachtmoannenr. fan de Doarpsomropper 
stiet, dat de alderearste bewenners fan us doarp hjir 
sa'n 2000 jier Iyn in fêst wenplak sochten en fûnen. 
Der stiet ek yn, dat, op it hoarnleger (d.i. it hiem mei 
wen te, bûthûs, hokken, griente- en krûdetun ensfh.) 
ne;, it boulan it earste privaatbesit wie, dat us foar
àlden hjir hiene. It beslut om boulan yn privé-eigen
dom te jaan hat in wichtich beslut west. Want de 
boulaneigeners hawwe stadichoan mear en mear 
rjochten krige. 

Der waard net mear boulé§n brûkt as de Iju op in 
beskate tiid nedich hiene. Feroaren de omstannnich
heden sadanich , dat der boulan te min wie, dan ka
men de doarpsjlu bymekoar om dêr oer te praten . 

. As de mienskip it nedich ach te om mear boulan 
oan te meitsjen, dan waard der ut it kollektive besit 
(weidlannen, mieden, heide, bosk, ensfh.) in lape 
grûn oanwiisd om boulan fan te meitsjen . As it heal 
koe, dan moast sa'n nij stik boulan leafst wat gaadlik 
lizze by de aldere boulannen . Dat nij oanmakke bou
làn waard dan wer ûnder de leden fan de kollektivi 
teit ferdield, as dy leden der ferlet fan hiene; se 
mochten ek wegerje om it oan te nimmen en yndivi
duéle leden fan dy kollektiviteit sille dat ek wolris 
dien ha, mear grûn jout ek mear wurk en mear soar
gen . Sa hawwe us foaralden ieuwenlang mei harren 
fêstichheden, de grûn omgien . 

It a/de doarp seach der sa ut: de wenten, dw.s. 
de boerespuIlen, stiene moai ticht byinoar, dat wie 
de buorren. It aldfryske wurd bûr is hûs en buorren 
betsjut dus huzen. Om de buorren hinne lei it boulan, 
fiederop de weidlannen, de mieden, feanen, bask, 
ensfh . 

HoefolIe in boer fan dy weidlannen en mieden, fan 
it mienskipsbesit, brûke mocht, dat hang wer gear 
r,lei syn besit oan bou/an. Wat mear Ijippenstalen 
(in Ijippenstal is likernöch in punsmiet) boulan 
immen hie, wat grutter syn oanpart wie yn de mien
skiplike doarpsgrûn. Oan it eigendom fan elk stik 
boulan wie it brûkrjocht yn it mienskiplike doarpsge
biet ferbûn . De eigeners fan de boulannen foarmen 
meimekoar in kollektiviteit dy't eigeneresse wie fan'e 
algemiene doarpsgrûn. 

It besit fan boulan wie tige wichtich, dêr binne 
rjachten yn doarp en gritenij ut fuortkommen, byg. 
it stimrjocht yn tsjerklike en wraldske saken. Sa gong 
it teminsten yn us kontreien. 

Doe't by us de tsjerke stifte waard wie all inne it 
bou/an noch mar partiku/ier eigendom. Alle oare grûn 
fan'e himrik (doarpsgebiet) wie doe noch mienskiplik 
besit fan de eigeners fan de boulannen. Wy meie de 
oergong fan hiedendom net kristendom yn us kon 
treien wo/ stelle op sa likernöch 800. Doe't de mins
ken hjir in tsjerke stiftsje woene moasten se dêrfoar 
de tastimming fan de bis kop hp. Dy tastimming 
vvie te krijen op betingst, dat it doarp soarge, dat der 
ûnreplik ("onroerend") goed wie, dêr't de pastoar 

(pastorij/an) en de tsjerke (patroanslan) fan bestean 
,koene. De patroan wie de hillige oan wa't de tsjerke 
tawijd waard; de patroan fan de Aldegeaster tsjerke 
waard St. Agatha. Vn doarpen as A/degea koe dat 
Cmreplik goed allinne mar boulan wêze. Wat diene 
de doarpslju doe? Hja kamen bymekoar, bepraten 
de saak en wiisden ut har mienskiplike doarpsgrûn 
stikken oan en seine: dit is it takomstich pastorij
lan, dit is tsjerke- of patroanslan en joegen dy stikken 
grûn as skinking oan'e pastoar en oan de patroan 
(tsjerke). Der moast fansels earst noch boulan fan 
makke wurde. Troch dy skinking waarden pastorije ' . 
en patroan "lid" fan de kollektiviteit fan bou/an
8îgeners, dy't meîinoar eigeners wiene fan de mien9 
doarpslannen . En troch dat "lidmaatskip" . krigen 
pastoar en tsjerke ek it rjocht om de miene doarps
lannen mei te brûken. By elke ferdieling fan doarps
lannen dielden pastoar en tsjerke fierdersoan mei. 

Der sit in nijsgjirrige kant oan dy skinking fan 
bouian oan pastorij en tsj~rke . Vn'e kanonike (tsjerk
like) wetten stiet : dejingen dy't de tsjerke ûnreplik 
goed skinke en de tsjerke bouwe hawwe it patronaats
rjocht, d.i. it rjocht om û.o. de pastoar te beneamer. 
(patronum faciunt fundus, aedificatio, dos). 

Der lei hjir yn US kontreien dus op elke beneamde 
pastoar boulan te wachtsjen. As er dat woe, en in 
protte doarpspastoars woene dat, dan koe de pastoar 
boer wurde mank de oare boeren fan it doarp. It 
hoegde net, hy koe de pastorijlannen ek ferhiere 
aan oare boeren en besykje te libjen fan de opbringst 
dêr fan. 

Sa'n buorkjende midsieuske pastoar moat him 
wol folslein thus field ha yn it doarp dêr't er pastoar 
fan wie . Hy wie ien mei de oare boeren, lei saken mei 
harren oer, prate mei har oer it gemaak, hie deselde 
noeden en soargen. En dochs wied er mear, hy hie 
studearre, hy troude de soannen en dochters fan'e 
oare boeren, doopte har bern, hie de lieding by har 
begraffenis. Vn'e earetsjinst sieten syn kollega-boeren 
nei him te harkjen, nei it latyn fan de misse en nei 
de folkstaal fan syn preek . Want dat diene se, dy 
midsieuske pastoars, de fol kstaal brû ke om sa tagong 
te kri jen ta 1t hert fan'e keppel dy't har tabetroud 
wie. Oars as in bulte geastlike hearen, en dames, fan 
hjoeddedei, dy't troch har ûnderskiedend taalgebrûk 
dochs min ofte mear marginale figueren bliuwe yn it 
doarpslibben. 

It selsbuorkjen fan pastoars kaam eartiids in 
protte foar, benammen yn'e walden . It is noch nei 
te gean foar it jier 1511 . Doe wiene yn'e walden 
96% fan'e pastoars boer. Oan dat boer-wêzen fan de 
pastoars sit in nijsgjirrige kant: te uzes hiene in protte 
pastoars frou en bern. l\Jet in frou dêr't se tsjerklik 
mei troud wiene fansels; pastoars meie en mochten 
net trouwe. Wêrom't se dan dochs mei in frou libben? 
Vn't foarste plak, liket my ta, om't in buorkjende 
pastoar al rillikgau ynseach, dat in boerebedriuw 
sûnder boerinne in spul fan neat wie; foar bûter
meitsjen en foar tsiizjen wiene frou Ijushannen suver 
ûnmisber. No hie de pastoar fansels wol in faam of 
in hûshaldster dêr foar hiere kinnen, mar in eigen 
frou sil yn'e regel fûlder foar it bedriuw skreppe as 
in frjemd . Vn It twadde plak, de pastoar koe in 
frou ha, om't it doarp dêr neat ferkeards yn seach. 
Krektoarsom, de tsjerkelju liken it normaal te finen, 



dat har pastoar ek in frou hie en dat der ut dy fer
halding bern te wrald kamen. Wy moatte net tinke, 
dat sa'n pastoarsfrou yn it doarp mei skeane eagen 
oansjoen waard om't it minske mei de pastoar "hu or
ke", of dat de pastoarsbern . yn it doarp ferspuid 
wiene. It liket der net op, alteast. 

Wy meie, mei't each op wat hjirboppe stiet, oan
nimme, dat der yn Aldegea ek buorkjende pastoars 
wenne ha, Iykas wy ek oannimme meie, dat hjir 
pastoars wenne ha, dy't frou en bern hiene. 

L.d.J. 

DIT WIENE EK ALDEGEASTERS 

Gat(sje)panne 

Wat hjirûnder stiet hat him op It West afspile . Om 
krekt te wêzen: op it hûssteed, dêr't Sierd de Vries
en-dy no op wenje. Dat alde hûske, dat der stien hat, 
kinne de measte Aldegeasters grif noch wol foar 
har krije. 

Wa't der doe yn wennen yn de tiid, dêr't ik it 
no oer ha wol, wit ik net. Mar de Iju dy't der wennen 
wiene fan goekunde yn'e buorren frege om ris in jûn 
te kommen, te praten, sa't dat yn'e wintertiid in 
protte dien waard en wurdt. Der waard in jûn afpraat, 
ûnder betingst, dat de minsken in hûswarster krije 
koene, want hja hiene in pear Iytse bern . No, dat 
kaam klear, in grut dochter fan goede freonen woe 
wol komme. Mocht se wol in pear kamm~raatskes 
freegje om har seiskip te halden? Ja, fansels, dat wie 
dy minsken poerbêst. 

Sa stapten man en frou de jûns mei in gerêst hert 
de doar ut; hja lieten bern en hûs yn fertroude han
nen efter. De hûsfrou hie it hear nochris oersjoen, 
ear't hja oer de drompel stapte. Treppot, theetromp
ke, koekjetrompke, theestoofke, mol kkantsje, klûnt
sjepot, reaukes, leppeltsjes, theetemske, ja, se hie alles 
yn'e es. 

De trije jonge fammen hiene it bêst nei't sin . 
Bûtendoar bearde de 'wyn, it wie hjerstich en kald, 
mar yn'e keamer wie't lekker smûk . Se praten drok, 
geiden it soms ut, sa't dat fammensfolk dat kin, 
breiden, dronken kopfollen thee op en gnibbelen 
stadichwei it koekjetrompke leeeh. 

Nei ferrin fan in oere oardeheal moast ien fan'e 
fammen der ut . Dy kopfollen thee misten har ut
wurking net. Hja skarrele yn it tsjuster nei it hûske ta, 
dat, Iykas by in soad minsken doedestiids, los fan'e 
wente stie . Hja liet har sakje op'e bril, mar spatte nei 
in yslike needgjalp fuortdaliks wer oerein . Hja stode 
de keamer yn en besocht mei wylde eagen har kam
meraatskes dudlik te meitsjen wat har wjerfearn wie . 
Dy begriepen der neat fan, mar mei in rinlampke 
teagen se trijeresom nei bûten ta. En doe seagen hja 
it, der hong in panfol kald wetter yn'e bril. Slop fan 
laitsjen hong it trijetal tsjin elkoar oan en se koene 
suver net wer ophalde. Mei't bleate gat yn in panfol 
kald wetter! Wa't dat lapt hie wie foar de fammen in 
riedsel. 

Dêr tichtby, op'e pleats dy't Wybren Jonker no 
bebuorket, wenne doe in Oedsen Tjeerdsma, yn it 
doarp hast sa goed wol bekend as Oedsen Büs. Dy 
wist fan'e hûswarderij Of, hie thus in aid panne 
opskarrele dy't krekt yn'e bril paste en hie yn it 
tsjuster de panne, fol iiskald pompswetter, by de 
trije hûswarsters yn'e bril sakje litten. It lid der op 
en tefreden gong Oedsen wer op hûs oan; hy koe 
him skoan foarstelle wat der barre soe . 

I 0 II 
ook voor Uw: 

*REIZEN 

*VERZEKERINGEN 

*REISDEVIEZEN 

Fabrykswei 13, Oudega Sm. telefoon 05127 - 1 533 



Under de alde doarpsfoto, publisearre yn 'e Doarpsomropper fan oktober, haw ik skreaun, 
dat fan'e persoanen, dy't der op stean, allinne de namme fan bakker Hylke Kylstra bekend 
wie. Sont binne der noch in pear bekend wurden. De 4e fan lofts wie Foppe Nicolai (lytse 
Foppe-om) en de 6e fan lofts de bekende Jan Vaartjes. . 

*"'* 

En no de foto dy't hjirboppe stiet. Earst de nammen mar efkes. De steande manlju binne 
fan z. nei rj.: Folkert Veenstra; Wytse Welling; Alle Welling; Remmelt Veenstra; Hindrik 
Douma; Jan K. Welling; Bertus Douma; Hans Welling; Japik Popma en Sibbele Douma. 
Op 'e knibbels lizze, ek fan l. nei rj.: Jean van Manen; Marten A. Bergsma; Jan Welling 
(smid); Hidde de Boer. 
Fiif fan de fjirtjin korpsleden droegen de namme Welling, d. w.s. ryklik 35 persint. In muzi
kale famylje! 
De foto fan dit Aldegeaster muzykkorps "Foarût" is om 1930 hinne makke. It korps is 
op 'e foto kommen op it stee dêr't notiids Folkert de Haan mei syn hûshalding om 'e tafel 
sit. Spitigern8ch is de namme "Foarût" net neikommen, it korps is efterût gien en hat lang 
om le t in fusy oangien mei "Apollo" fan De Pein. As in feriening dy't op it kulturele mêd 
wurket it net langer bankje kin, dan is dat altiten in ferlies foar it doarp. Spitich dat it sa 
gean moast. 



I " ' I:; .~ 

, . FAN ALLES WAT ',;: ~ 
• f 1" , 

RESEPT 1: 

-
As de apeltaart ut it novimbernûmer noch net makkE 
is dan de folgjende feroaring: 

Trije kertier lang, op 2400 is langernoch , oars wurdt 
it wat oan'e brune kant. 

RESEPT 2: 

In sûkerfrije en kalorie-earme apelkrystkrans: 

100 gr. patent moa I 
salt (puntsje) 
50 gr. iiskald bak- en briedfet (fan becel b.g.) 
4 ytleppels wetter 
2 Iytse renetten 
1 theeleppel keniel 
abrikoazenjam (foar diabeten) 

Seef 3/4 diel fan it moal mei salt yn in kOm. Snij hjir 
yn it hurde, iiskalde fet (ut'e koelkast) mei twa mes
ken yn sa Iyts mooglike stikjes. Doch der in pear 
kear in ytleppel wetter by, oan't alle moal ta in ste
vige bal foarme is dy't net kleverich oanfielt! Seef 
wat moal op it oanrjocht en rolje it daai dêrop ut. 
Tear it yn trije lagen en rolje it nochris goed ut. Tear 
en rolje noch twa kear en lit it opteard 20 min. 
rêste . Rolje it ut ta in lape fan 10 x 50 cm . Snij de 
apels yn fine stikjes en verpartsje dat mei de keniel 
der troch, op it daai. Meitsje der in krans fan en plak 
de ranen mei wetter ticht. Prik in pear gatsjes yn de 
krans en bak it yn 25 min. yn in hite oven (2000 Cl. 
Bestryk de noch waarme krans mei de jam en fersier 
it mei boerejonges en reepkes boerefamkes (abri
koazen), of wat jo oarsbetinke kinne . 

R. J.-U , 

SNOEP VERSTANDIG 


eet een appel of een peer, 


ook mandarijnen en sinaasappels zijn er weer 


volop. 


In groenten (ook gesneden) 


hebben we weer ruime keus. 


Wilt U een fruitmand bestellen, 


belt U dan 141 4 maar. 


Gedurende de DECEMBERMAAND 


geven wij bij f 10,-- aan boodschappen 


* 10 sappige sinaasappels voor f 1,95 * 

Wij wensen U 

Prettige Kerstdagen 

en een Gelukkig 

1982 toe. 

Aardappel- Groente- en Fruithandel 

F . DE HAAN 


Buorren 42 - Tel. 051 2 7 - 1414 


Wij wensen al onze klanten, vrienden en bekenden 

PRETTIGE KERSTDAGEN 

en een 

GELUKKIG NIEUWJAAR 


Ook in 1982 hopen wij weer voor Uklaar te staan 

p.s.: Denkt Uerom dat op 24 en 31 december het 
POSTKANTOOR v roe g er sluit? 

KOOISTRA'S TEXTIEL BUORREN 22 
Tel. 1258 OUDEGA 

OPLOSSING PUZZ EL 

De twa wite en trije swarte hoedden 

De efterske man sjocht dat de foarste twa net elts 
in wite hoed op ha, oars hie hy witen dat sines 
swart wie. Der MOAT dêrom ien wite by wêze. 
- De middelste wit ek dat der minstens ien wite 
wêze moat. As er in swarte sjocht wit er dat hy 
seis in wite ophat. Hy seit dat er it nèt wit. 
- De foarste wit dêrom dat hy in wite hoed ophat. 

Wat heger in aap kladdert, wat better 
men syn neaken gat sjocht 



mar sette wy de doar wol foar him iepen? 
Dêram is dit gjin moai ferhaal allinne, 
mar 't freget: wh maalt' wy mei Jezus hinne ( 

ft libben sunder him stelt dochs teloar; 

syn leafde bringt us op it rjachte spoar. 

Syn feest betsjut, sawol faar jonge as aId!': 
God hal üs leaf. En lit us dat ûnthálde. 

[<'edde Sclw rer.. E,fter tt nijs. 

Wij wensen onze cliëntèle, vrienden 
en bekenden een 

PRETTIGE KERST 


en een 


GELUKKIG NIEUWJAAR 


Ook in 1982 staan we weer voor U klaar 

D E V R lES BAKKERIJ 

Bakkers sinds 1889 


Buorren 21 - Oudega (Sm.) 

Tel. 05127 - 1366 


___ ._ _ _ _ ___ ___________---'l1lI 

VEEHOUDERS VAN OUDEGA 

KO STENBEHEER SIN G? 

Veel mechaniseren lijkt fijn, 


Voor de winst is het maar sch/ïn, 


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 dumpverhuur, enz. 


Bel vroegtijdig, dit voorkomt teleurstelling. 


Oudega Beleefd 

05127 - 1582 aanbevolen 

Eernewoude Fa. TOERING 

05117 - 9387 Loonbedrij f 

Wij wensen al onze vrienden en c/iëntèle prettige 

kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar! 

IT IS SA LANG FERLYN 


ft is sa lang ferlyn, 't f erhaal is maai: 


dêr lei in berntsje yn in skieppekoai. 


iHen seit, der songen ingels yn dy nacht 


en. arme hoeders, by de skiep op wacht, 


hja kamen op de ingels har bestel 


nei't berntsje la en knibb 'len der by del. 


't [s lang ferlyn . l'Vlar sunder .1ezn;;' berte 


bleau der gjin hope en treast ek foar U.s her/eo 


It berntsje kaam foar ûs, foar my en jirn. 

Fly sjacht us aan. Wat dogge wy mei him: 

Gjin inklc herberch joech him plak te sliepen, 


NUVERAARDICHHEDEN UT OARE BLEDEN 

Diskdzjokky Hend v.d. Kooi fan disko/bar/densing 
Jennifeu yn Drachten, neidat de singel fan de Fryske 
rockploech SPUL dêr draaid wie: "Zo, en dan nu 
weer een plaat die tenminste iedereen kan verstaan". 
En doe draaide er Rap-o-clap-o fan Joe Bataan ! ! ! ! 

(de blom, drachten) 

Het pleidooi voor het composteren -van meerdere 
fracties- is, zo verzekerde de heer Dekker, niet tegen 
dovemansoren gezegd. 

(AI kmaarse Cou ran t) 

VOETBAL - In een wedstrijd voor het Europr.es 
voetbal kampioenschAp voor landenploegen tot 16 jaAr 
heeft Luxemburg met 0 - 0 van België verloren. De 
Belgen wonnen de eerste wedstrijd met dezelfde 
cijfers. 

(ArnhemSE: Courant) 

GRIEP een onschuldige aandoening 

Voor mensen lijdend aan de volgende KWALEN is 
echter een injectie tegen de griep aan te bevelen : 
Chronische longkwalen 
Hartafwijkingen 
Suikerziekte 
Chronisch nierlijden 
Chronische zweren of steenpuisten 
ZWANGEREN 
Andere langdurige kwalen (bijv kwaadaardige ge
zwellen) 

http:Europr.es


Sinteklaas hat wer west. Ek op'e skoalle yn Aldegea . 
Bern ut'e twadde klasse fan juf Fal kena hienen for
haaltsjes skreaun foar swarte piet . Swarte piet hat 
se by it "Doarpsomropperke" bracht. 

if 
· 1 Hjir komt in forhaaltsje: 

'! 
I, 

Dit krige swarte piet ek: 

's~ Ló ~O ere? 

wM ~ ~ Uo. ~ 
~~. d4~ 

~~, 

Jimme hoege swarte piet de forhaaltsjes net mei te 
jaan, jimme meie se ek bringe by Sari of Loltsje. 
Wy ha wol sjoen dat jimme dat best kinne. Skriuw 
mar wat foar de earstkommende Doarpsomropper. 
Wol dwaan hear ! ! 

Wy ha heard dat der ek bern it swimdiploma helle ha. 
Fan herte lokwi nske. 

Foar diploma A binne slagge: 

Anne Wietske Reitsnw. 

Agnes Zanstra 

Marjan Kooistra 

Lieuwe Wijnw. 


Foar diploma B: 

Henriëtte Sluiter 
Fokelien Reitsnw. 
Jan van der Lei 
Marja Wiersnw. 
Roelof de Jong 
Rinskje Deelstra 
Linda Bergsnw. 

Eltsenien NOFLIKE KR YSTDA GEN 
en in LOKKICH N/JJIER tawinske. 

Bouwbedrijf 

GROUW - 05662-1632-2149 


OUDEGA - 05127-1326-2021 




--

Eltsenien NOFLIKE KRYSTDAGEN 
en in LOKKICH NIJJIER tawinske. 

Rijwielen o.a. GAZELLE en UNION. 

De vanouds bekende SM I D 
van OUDEGA met een 

nog echt open vuur. 
Tel. 05127 - 1536 

:; A.J. WELLING 
,I BUORREN 18 

OUDEGA 

Prettig Kerstfeest 
en een ~ Gelukkig Nieuwjaar 

TOUW 
~ --"WINDSURFING 

WATE'RSPORT 
DEALER VAN ALLE BEKENDE lVIERKEN SURFPLAI\lKEN. 

~j. Ua" brr baan t..U. 


Noordkade 57 DRACHTEN Tel. 05120·12004 

KOOS BAKKER'S 


K LEE R MAK E R IJ 


DRACHTEN 


Ook het adres voor al uw 


rui terk leding en toebehoren 


van het wereldmerk " PI KEU R" 


Moleneind 44, tegenover Elmar 


Tel. 05120 - 31533 


b.g.g. 05120 -12516 

Stoppage verzorgen wij ook voor u, 


Tevens reparati e- inrichting voor alle 

lederwaren (tuigen, halsters) 


en ook voor het opstoppen van uw zadel. 


!o'~K:::::::::)ttc:::=::>i~K:::::::::)t~K:::::::::)t 

Wij wensen u prettige kerstdagen en een voorspoedig 1982. 

~------.------------------------------------------------------------------------~ 




Meitsje dizze puzzel mar. 

De oplossing stiet yn de earstkommende Doarpsom

ropper. 


J. op 25 en 26 desimber is it ....... . 

2. in dief is in ....... . 

3. jongesnamme 
4. fersiersel foar de krystbeam 
5. sit oan 'e beam 
6. dit makket ljocht 
7. Maria ried op in ....... . 

8. Skylge is in ....... . 

9. dit stiet oan 'e loft 

10. dit kinst ite op in f(!est 

De earste letter moat yn it hokje. Lês de letters yn 'e 
hokjes dan nei ûnderen. Dan krije jimme in wurd 
dat te meitsjen hat mei de moanne desimber. Wat foar 
wurd is dat? 

{!) 
(]J 

(j) 

b 
(f) 
(j) 
(J) 

êJ 

(J) 

f3 

~ '* 

• 

.. 

.. 

*' 

, 
.,.. 

,
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VOOR UW KERSTBOOM 

ZIJN WE GOED GESORTEERD 


bussen spu itsneeuw 

kerstballen 


kaarsen 

kaarsenstanders, groot en klein 


kerstkleden en servetten 

engelenhaar 


wandversiering 

pakjes sterretjes, groot en klein . 


Ook ruim gesorteerd in 

kerst- en nieuwjaarskilürten 


met Fries en Nederlands Ol'lschrift 


'T WAR E 1\1 H IJ I S 

f\lOORDSTR 11, 


Oudega - Tel. 05121-1357 


OOK IN 1982 HOPEN WIJ U WEER 


VAN DIENST TE MOGEN ZI]N MET 


ONZE VEELZIJDIGE 


DIENSTVERLENING 

D. - H. KAPSALONS 

PRUIKSMA 


OUDEGA (Sm.) - Tel. 05127 - 1389 


UITSLAG van de St. Nicolaas Kleurplatenwedstrijd 
MIVERO te Oudega 

De jury bestaande uit: 
Mevr. Elly Roukens uit Nijega en de heren Kees 
Bergsma en Oeds de Vries uit Drachten hebben uit 
alle inzendingen van de deelnemende scholen, de 
volgende meisjes ell jongens een prijs toegekend . 

Chr. KleuterschoolOudega: 
1. Riemie Bergsma (4 jaar) 
2. Hinke Huismans (4 jaar) 

1. Antske de Jon~ (5 jaar) 
2. Tjitske Hoekstra (5 jaar) 

O.L.S. Eernewoude: 
Anne Marie (8 jaar) 
Grytsje Siderius (11 jaar) 

Chr. Kleuterschool de Tike: 
Marijke V.d. Bij 
Sjou kje Wagenaar 

O.L.S. Oudega: 

Sibbele Douma (6 jaar) 

Renske Douma (8 jaar) 

Joukjev.d. Lei (9 jaar) 


Chr. Lagere schoolOudega: 

Wya Geerligs (6 jaar) 

Wieke Hoekstra (7 jaar) 

Aalzen Wijma (8 jaar) 

Linda Bergsma (10jaar) 


a.L.s. Nijega: 
Sjoerd Haarsma (8 jaar) 

Lagere school de Tilce 
Betty Posthumus (7 jaar) 
Tryntsje Kooistra (9 jaar) 

Margaretha (11 jaar, Commissieweg 68) 

Kleuterschool Oudeua: 
Tjitte Douma 



1 

.Zijn gevoel voor 

zakendoen 

De sneUe zakenman die beslissingen duri\ te nemen 

En zeker kiest '-OOr het geklede kostuum 


51

FASHION 

Bergum, School:>traat 5 

Zeer modem grijs flanel pak 

Geraffineerde pasvorm. 


Kompleet met vest 

Zoals het hoort! 


zuiver ltalian styIe. 

scheerwol 

1t{~odi~
Eksklusief 

voor Fortex. 

f 398,

. .l.,. I 

Wij bieden u dicht bij huis: 

* VAKKUNDIGE REPARATIE 

* ZORGVULDIG ONDERHOUD 

* WINTERSTALLING voor f 19,-- p.m.2 exel. b.t.w. 

* HELLINGTARIEF van f 7,-' p.m.2 excl. b.t.w. 
* EEN BP-STATION 

* DOE·HET-ZELF GELEGENHEID 

Fa. W EST E R 0 IJ K en Zn. 
Jachtwerf Eernewoude 
Princehof 3 
Tel. 05117 - 9300 b.g.g. 9251 



SOSIALE WURKLIST 


WIKE-EINTSJINSTEN HUSDOKTERS 

fan freed 17.00 oere oan't sneintejQn 24.00 oere. 


31 des. - 3 jan. J.S. Meyboom De Pein 
Kommisjewei 120 05127 - 1261 

10 jan. S. Vriesinga Eastermar 
Torenlaan 17 05129 - 221 

17 jan. H.J. Amelink Garyp 
Greate Buorren 22 05117 - 1264 

24 jan. S. Vriesinga Eastermar 
Torenlaan 17 05129 - 221 

31 jan. 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 - 121 05 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 .30uurenvan 14.00-17.00uur. 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. 

UITVAARTV ERENIGING "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. 05 127
1206. Denkt u er aan dat kinderen vanaf 18 jaar zelfstandig 
lid kunnen worden? 

TSJER KETSJINSTEN 

Griff. tsjerke, dûmny H.J. Nolles, till. 1223 

3 jan . 9.30oere 
13.450ere 

o. Zanstra 
Idem 

10 jan. 9.30 oe re 
13.450ere 

W. Wybenga, Harkema 
H.J. Nolles 

17 jan. 9 .30oere 
13.45 oere 

H.J . Nolles 
W. Wybenga, Harkema 

24 jan. 9.30 oere 
13 .45 0ere 

A. Wolters, Boarnburgu m 
H.J. Nolles 

31 jan . 9 .30oere 
13.45 oere 

Y. Haarsma, Hurdegaryp 
Idem 

Herf. tsjerke, dûmny J.H. Hamoen, till. 05117-1228 

3 jan . 10.30 oere J.H. Hamoen 

10 jan . 10.30oere G. Kuperus , Warns 

17 jan . 10.30 oere J.H . Hamoen 

24 jan . 10.30 oere A.K.w. Douma, Hurdegaryp 

31 jan. 10.30 oere J.H. Hamoen 

)' 
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Beschermende veiligheid in de 

Maak eens 

een proefrit met het origineel. 


Eerste van een nieuwe auto
generatie, Dus voorlopig niet te 
imiteren, De nieuwe Datsun Stanza,
',--- ,r '.r' _ Het origi neel. 
~:--'---,-iitd De meest ultge 

-- balanceerde 
~ _, \~" middenklasser 
~~--~ met voorwlel, ' 

- -- aandrlivIng 
De kracht van een sprinter ZUIllIg. 

Maximaal rendement ijlt 
normale' I, benzlf1e, Aelodynaml
sche styling 

Maximale Interleun 1I1rnte, Zo 
wrkt de Stanza de Indr11k van 
brnllf'f1 groter te zIJn clall V(ll I hUltPli 

tota Ie constructie, Koersvast weg, 
gedrag onder alle omstandigheden 

De nieuwe Datsun Stanza. 
Het ongrneel Voorultstreven(1. Elp,en
zinnig In temperament Niel lwe 
16 en1.8lrter motoren 
Nu hIJ ons, Klaar VOOI (Ie cffldtcst 
uw ploefnt PrIJs Inel. 8TW ilf Lisse, 

vcl 17995,-. 

NISSAN -

Datsun van Nissan. 

~ 
a utobed rijf 
drachten b.v. 

DE HEMMEN 1 
DRACHTEN 
Tel. 05120-12100 
N.18.00 uur 
Tel. 05120-14887-18575 
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