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HOUTEN 
WAND 
STELLINGEN 

Voor in huis, kantoor of w inkel. 
Met 1001 mogelijkheden. 
Uw ontwerp en onze kw aliteit. 

Montage is kinderspel. 
Eventueel te lakken 
of kl eu rbeitsen. 
Kom eens langs 
en vraag om de 
uitgebreide 
brochure . 
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L. de Jong Till. 05127 - 1726 
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HAADARTIKEL 

Om't Bettie Wijma yn jannewaris in Iytse Afke 
krygen hat en se dochs al in protte ekstra thuswurk 
hie, hat se wite Iitten dat se dêrom har plakje aan 
in oar öfstean wo I. Lokkigernöch hawwe wy frou 
G. de Haan - Zijlstra ree fûn om yn'e redaksje te 
kommen. Har wurk sil foar it grutste part it kontakt 
mei us advertearders wêze. Tige wolkom, wy binne 
wiis mei dizze fersterking . Bettie Wijma betankje 
wy foar har oandiel; it gearwurkjen mei har wie 
altiten tige noflik en har kofje tige lekker. 

De samlers 

BOEREN 

Op in moaie foarsimmerdei mei ik graach ris in 
skoftke oan'e kant fan'e wei stean, dêr tusken de 
Foarnejachtsbrêge en Warten yn. Men kin dêr sa 
fier sjen en de streek is my sa eigen. Ik wit noch 
bêst, dat by't hjerst en winter de lannen wjerskanten 
de wei altyd ûnder wetter stiene. It wiene blaugers
lannen, dêr't de boeren net folie gemaak fan hiene. 
En der stie net ien boerenpleats, fansels. Letter 
binne dy lannen ynpoldere en doe kaam der lang 
om let ien pleatske yn dat wide fjild te stean, poer 
op'e romte, it stiet der nammers noch. Wer wat 
letter kaam der noch in pleats by, mar earst nei 
Wraldoarloch II binne der folie mear boud. No 
is it dêr by't simmer bûnt fan it fee en dan binne 
dêr, as warbere wurkbijen, de boeren aan 't skreppen. 
Hjoeddedei is it gemaak hiel wat grutter, dêr hawwe 
dy tûke en saakkundige boeren wol foar soarge. 
Dy't net donget, dy't net ponget is net om'e nocht 
in boerewiisheid. Sa gong it dêr by Warten, sa gong 
it hjir by Aldegea, sa gong it yn hiel Fryslan. Dat 
wratten en wramen fan'e boeren hat feraaringen 
fan komsa teweibrocht. Troch harren tûkens en 
saakkundigens koene en kinne der in protte aardige 
en nuttige dingen dien wurde. Wy kinne byg. yn 
us autootjes manmachtich en noflik oer de wegen 
tuffe. Wy kinne nei W.O. Iisintraal ferwaarme 
hûzen bewenje en yn dy hûzen in kleure-tv sette. 
Wy koene yn Drachten "ons aller Lawei" bouwe, 
der in direkteur ynsette en foar in skaplik pryske 
in utfiering bywenje. Yn datselde Drachten koene 



Rijwielen o.a. GAZELLE en UNION. 

wy in sikehûs bouwe en de artsen dêre kinne suver 
foarstlike honoraria opstrike, ensfh. Oan't begjin 
fan'e wolfeart stiet de boer. Yn alle gefallen soargje 
de boeren op't heden wol foar in beskate woltier 
yn dit lan. De CMier fan agraryske produkten en 
fan gas bringe op't heden noch safolle yn't laadsje 
fan de skeamele firma Nederlan, dat it noch giet 
sa't giet. Spitich foar de fûle wrotters, dat us boeren 
binne, hawwe hja seis net in evenredich oanpart 
krige yn'e wolfeart. Oars as us nasionale gasboeren 
hawwe hja destiids net op'e slach past. De slûch
slimme gasboeren hawwe der foar soarge, dat de 
priis fan us gas oan'e priis fan'e oalje keppele waard; 
dat hiene de boeren ek foar de molkpriis betingje 
moatten. len ding noch: as ik ferkear yn'e lannen 
as Eastenryk, Joegoslavië, Ongerlan en ik yt dêr 
fan de suvel fan it lan, dan tink ik wolris: de smaak 
kin hielwol meunsterje tsjin dy fan us eigen. As 
ik dêr dan om my hinne sjoch, dan stean de greiden 
dêr fol mei gers en krûden en blommen. Soe der 
ek, mimerje ik dan, soe der ek in kausaal ferban 
lizze tusken al dy krûden en blommen en de smaak 
fan de suvel? 

d.J. 

FERIENINGSNIJS 

WATERSPORT EN VOGELWACHT 

Op 16 april 1982 houdt de watersportvereniging 
in samenwerking met de vogelwacht van Oudega 
hun feestavond . De toneelvereniging van Nijega (Sm.) 
komt met het stuk "Lok hwat jowst", wat de moeite 
waard is. Combo Marienus zorgt voor de muzikale 
omlijsting ook tijdens het dansen , want dat doen 
we na het toneelstuk. Deze avond is niet alleen 
voor leden en donateu.rs, iedereen is welkom. De 

De vanouds bekende SM I 0 
van OUDEGA met een 

nog echt open vuur. 
Tel. 05127 - 1536 

.~ A.J. WELLING 
,', BUORREN 18 

OUDEGA 

/ 
toegangsprijs bedraagt f 6,00 per persoon. Tot ziens 
op 16 april om 8 uur in het Miensker. 

Bestuur Watersport/Vogelwacht 

OUDERAVOND O.L.S. 
Maandagavond 18 januari was de zakelijke ouder
avond, tezamen met de kleuterschool. De opkomst 
was wel goed, al had het beter gekund. Want als 
men zo rond keek dan zijn er nog ouders waar nie
mand van was. Daarvan kan toch wel één van de 
ouders komen? Eerst was het zakelijke gedeelte. 
Daarna de pauze. Toen kwam Baarda uit Drachten 
met een reisverslag en dia 's over Suriname. Daar 
was hij met een reis naar toe geweest. Het was erg 
leuk. Hij vertelde op een boeiende wijze iets wat 
hij daar zelf meegemaakt had. Het viel bij allen 
zeer in de smaak. We hadden een gezellige bijeen
komst. Om goed half elf sloot meester Bus de ver
gadering. 

A. de Boer 

HURDRIDERIJ FOAR SKOALLEBERN 

Nog efkes in stikje oer it hurdriden yn jannewaris. 
De iepenbiere skoalle hat tongersdeitomiddei 14 
jannewaris in hurdriderij halden. It wie prachtig 
moai waer, sa hiene wy it yn gjin jierren troffen. 
Der wie wol aardich wat folk. En al wiene der guon 
by dy't net sa hurd kinne, der wiene ek spannende 
ritten by. De utslach wie: 

http:donateu.rs


Famkes 6 en 7 jier: 1. Grietje Jelsma 
2. Antje Wimke de Haan 

Jonges 6 en 7 j ier: 1. Ernst Teije ter Wisscha 
2. Ale de Jong 
3. Sibbele Douma 

Famkes 8 en 9 jier: 1. Joukje van der Lei 
2. Renske de Haan 
3. Sjoukje Faber 

Jonges 8 en 9 jier: 1. Maurice Lingsma 
2. Remt van der Plaats 
3. Klaas Veenstra 

Famkes 10 en alder: 1. lVIarid van der Zee 
2. Martha Jelsma 
3. Thea Tuinstra 

Jonges 10 en alder: 1. Melle Kooistra 
2. Peter Jelsma 
3. Egbert van Reenen 

Dêrnei ha se noch in langebaanwedstrijd halden. 
De famkes fan 10 jier en alder moasten 2 kear de 
ysbaan yn it roun. De jonges trije kear. Dêr wie 
de utslach fan: 

Famkes: 1. lVIarid van der Zee 
2. Martha Jelsma 

Jonges: 1. Melle Kooistra 
2. Egbert van Reenen 

A. de Boer 

rrataurant br wtlgrnqorur 
de warren 2 - 9203 HT drachten - tel. 05120-12510 

eig.: A. Alkema 

In plak dêr't relaasjes fe rstevige wurde tusken: 
freonen en freonen 
man enfrou 
bern en áIden 

mei in áIderwetske gastfrijheid, 

in sfeer dy't unyk is, in trejlike koken en 


betelbere prizen, fan f 25,-- óf 


Sy is sa goed as Geartsjemuoi, 

dy kocht in groub81e en iet him seIs op 


PLATTELANDSVROUWEN 

12 januari j.1. had onze C.P.B. een vergadering in het 
Miensker. Mevr. G. Weyer-van der lest, onze pre
sidente, verzorgde de openingsliturgie. Hierna kreeg 
de heer Bijlsma uit Exmorra de gelegenheid om zijn 
lezing te houden. Deze had als onderwerp: "Elke 
levensfase is zinvol". De heer Bijlsma begon te zeggen, 
dat veel mensen denken, dat als je de 40 gepasseerd 
bent, je het belangrijkste gedeelte van je leven wel 
hebt gehad. Dit is volstrekt niet waar, aldus de 
spreker. Ook na deze leeftijd is je leven zinvol. Als je 
nu 30 of 80 jaar bent, we moeten ons bestaan waar 
maken en niet achterom maar vooruit kijken. De heer 
Bijlsma ging vervolgens verder met te zeggen dat elke 
mens uniek is. En dat hij naar Gods Beeld is ge
schapen. Na dit eerste gedeelte hadden we pauze. Het 
2e gedeelte ging over langs welke weg wij ons bestaan 
moeten leven. Door het gevecht met jezelf, aldus de 
spreker. We moeten de moeilijkheden niet ontlopen 
door te vluchten in de drank, slaappillen enz. Een 
goed hulpmiddel voor een goed bestaan is luisteren 
naar de ander en het lezen van goede lectuur en 
natuurlijk de Bijbel als leefregel. De heer Bijlsma 
besloot deze lezing met te zeggen dat na het gevecht 
het leven een Roeping wordt. Er werden nog wat 
vragen beantwoord door de heer Bijlsma. De pre
sidente bedankte de heer Bijlsma voor de mooie 
lezing, waarna de heer Bijlsma ons voorging in dank
gebed_ Hierna wenste hij ons een welthuis toe. 
16 februari hadden we Jaarvergadering. Die werd 
verzorgd d oor een ééndagsbestuur . Het was een 
mooie avond, waar in heel wat afgelachen werd. 
16 maart hebben we weer vergadering. Dan komt 
Ds. Dijkstra ons wat vertellen over "De eenheid 
van onze kerken." 
6 april hebben we in het lVIiensker om 19.30 uur 
een modeshow, verzorgd door modehuis Nagel 
uit Bergum. Ook gasten zijn dan hartelijk welkom. 

Namens het bestuur: Tj. T. H. 

FUGELWACHT ALDEGEA 

OVERZICHT NESTKASTEN 1981 

Ook het afgelopen jaar hebben we weer het nodige 
gedaan voor onze nest kast bewoners en torenvalken. 
I n de maanden februari/maart werden de nestkasten 
schoongemaakt. Enkele kasten waren kapot. Hier 



werden nieuwe voor opgehangen. Verder waren 
er nog mensen die om nieuwe kasten kwamen vragen. 
Hiervoor betalen ze f 5,-- maar de vogelwacht houdt 
wel de controle over deze kasten. I n totaal werden 
dit jaar 91 nest kasten gecontroleerd en 4 toren
valkbakken. Bezet waren 3 torenvälkbakken en 67 
nestkasten te weten: 

koolmees 	 21 
pimpelmees 	 10 
ringmus 	 24 
huismus 	 1 
spreeuw 	 6 
grauwe vliegenvanger 2 
bonte vliegenvanger 3 

Verder hadden we nog een ransuil richting Hooi
dammen met een eerste legsel van 4 eieren. Dit 
werd waarschijnlijk uitgehaald door zwarte kraaien. 
Er was ook een tweede legsel van 4 eieren . Deze 
zijn alle 4 uitgekomen en de jongen zijn uitgevlogen. 
Verder kregen we nog een melding door dat er 
waarschijnlijk staartmezen hebben gebroed achter 
bij Pruiksma in de tuin, 6 jongen zijn waargenomen. 
Later werd er 1 dood jong gevonden. Tot slot namens 
de vogelwacht iedereen hartelijke dank voor zijn of 
haar medewerking en gastvrijheid op tuin en erf. 

Freerk Je!sma 

STOP DE TREKVOGELMOORD 

AI vele jaren wordt er in o.a. Italië, Frankrijk en 
Spanje gejaagd op trekvogels. Dat zijn de vogels 
die in de nazome r en herfst ons land verlaten en 
op zoek gaan naar warmer oorden, omdat daar 
meer voedsel voor hen te vinden is dan hier in het 
koude noorden. O.a. roodborsten en lijsters e.v.a. 
staan in vele Italiaanse restaurants op het menu. Of 
als ze het overleven komen ze in een vol ière terecht. 
Ook in opgezette vorm zijn vooral de roofvogels erg 
geliefd in Zuid-Europa. Duizenden vogelvangers, 
zowel jong als oud, staan klaar met hun geweren , 
netten enz. om de vogels te doden. De mensen doen 
dit niet, omdat ze arm zijn en geen geld hebben om 
eten te kopen, maar ze doen het voor hun plezier. 
Ook in ons eigen land staan de vogels aan veel gevaren 
bloot. Door o.a. stadsvernieuwing, ruilverkaveling en 
vooral door het gebruik van gifstoffen. Door onder
staande voedselketen wil ik u wat duidelijker laten 
zien hoe dat in zijn werk gaat: 

roofvogels 4 

kleine vogels, mu izen, enz 3 

rupsen 2 

bespoten landbouwgewassen 1 

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 

Opel Ascona 

B.M.W. en Renault ! ! ! 

Dus in het kort: 	 1 teler bespuit met vergif 
2 rupsen eten gewassen o.a. kool 
3 kleine vogels eten rupsen 
4 roofvogels eten kleinere vogels 

Deze roofvogels sluiten dus de voedselketen. Doordal 
ze in de zomer al beginnen met extra veel te eten, 
krijgen ze een soort vetophoping, maar in dit vel 
zit ook dat vergif en als ze in de winter hun extra vel 
moeten gebru iken sterven ze dus door dit vergif 
Als u de trekvogels wilt helpen, dan kunt u het wer~ 
steunen van het Nederlands Comité Bescherminç 
Trekvogels, Driebergseweg 16b, 3708 JB Zeist 
giro 7519. 
Bepaalde informatie is overgenomen uit een folder 
van dit comité. 

Geertje Jelsmé 

It is in minne fûgel dy't syn eigen n~st besmoarget 



FRIES KAMPIOENSCHAP 4-TAL JUNIOREN 

Na 3 gewonnen wedstrijden, (thuis en Warga) werd 
op 23 februari in de R.J. Sipkes Mavo in Sneek 
met de laatste ronden begonnen. Na 7 uur spelen 
mochten onze jongens de kampioensbeker in ont
vangst nemen. Spelers voor deze wedstrijden waren: 
He. Jonker, F. Kooi, W. Wijma en O. Roukens. 
Volledige uitslagen en eindstand: 

Oranjewoud Grouw 6-2 
Sneek Oudega 2-6 
Warga Hardegarijp 6-2 
Oudega Warga 7 - 1 
Sneek Oranjewoud 1 - 7 
Hardegarijp Grouw 1 - 7 
Warga Oranjewoud 0-8 
Grouw Sneek 4-4 
Hardegarijp Oudega 1 - 7 
Oranjewoud Oudega 3 - 5 
Grouw Warga 7 - 1 
Sneek Hardegarijp 4-4 
Oudega Grouw 5-3 
Warga Sneek 2-6 
Hardegarijp Oranjewoud 1 - 7 

1. 0udega 5 - 10 (30 - 10) 
2. Oranjewoud 5 - 8 (31 - 9) 
3. Grouw 5- 5 (23 - 17) 
4. Sneek 5 - 4 (17 - 23) 
5. Warga 5- 2 (10-30) 
6. Hardegarijp 5- 1 ( 9-31) 

De jeugdcompetitie draait uitstekend. Peter, Sietse, 
Roelof en Cor strijden om de bovenste plaats, terwijl 
nieuwkomer Martha nog veel moet leren. Met nog 
5 à 6 wedstrijden voor de boeg is de stand als volgt: 

1. Peter Toering 19 - 33 
2. Sietse Bouma 18 - 32 
3. Roelof de Jong 19 - 32 
4. Cor Tjeerdsma 18 - 27 
5. Reinder Jelsma 20 - 27 
6. Henk Hospes 19 - 22 
7. Gjalt Jan van der Lei 18 - 15 
8. Wietse Jelsma 16 - 14 
9. Wiebe de Jong 18 - 14 

10. Catrien van Staveren 17 - 9 
11. Roei Wiersma 19 - 9 
12. Frank Boersma 18 - 4 
13. Martha Tabak 19 - 0 

COMPETITIE SENIOREN 

In groep I heeft Henk de beste papieren, maar met 
de wedstrijden tegen Fedde, Joop, Leense en Wiebren 
kan er nog van alles gebeuren. Stand: 

1. He. Jonker 14 - 24 
2. L. Houwink 16 - 24 

F. Kooi 16 - 24 
4. Joh. de Graaf 17 - 21 

W. Wijma 17 - 21 
6. S. de Graaf 14 - 14 
7. O. Kooi 16 - 10 
8. U. Tjeerdsma 17 - 10 
9. G. Tjeerdsma 15  8 

10. J. Jansma 17  8 
11. Ha. Jonker 11 - 6 

In Groep II leidt Bram nog steeds, maar Onno heeft 
hier de grootste kans voor het kampioenschap. 
Uit de 4 achterstallige wedstrijden moet hij minstens 
6 punten kunnen behalen. Stand: 

1. B. KI ij nstra 15 - 19 
2. O. Roukens 11 - 16 
3. P. Feddema 12 - 12 
4. S. Siebenga 13 - 12 
5. K. de Vries 10 - 11 
6. C. Bouma 11-10 

Tj. Jonkhoff 11 - 10 
8. D . van der Mei 9 - 8 
9. F.Bouma 10- 8 

10. D. Jonker 8 - 4 

Op de Bondsavond in Drachten wist het 2e 5-tal 
een Ie prijs in de wacht te slepen. In de Bekercompe
titie moest Oudega 2 met een nederlaag genoegen 
nemen van 3 - 5 tegen de Ie - klasser Waskemeer. 

P. Feddema 

GEBROEDERS WELLING 


TRANSPORT BEDRIJF 


OUDEGA (SM) 


TEL 05127 -1629 
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Desnoods op de fiets naar OZterterp .. . 

Want VERLOVINGSRINGEN in deze dure tijd ge lukkig bij 

"DE SLA G" 
in Olterterp 

bijzonder goedkoop v.a. f 200,-- pip, 14 karaat goud 
en bekende merken 

Ook zware zilveren gehoortelepels 
vanaf 195,-- gratis gegraveerd 

Verder duizenden sieraden in GOUD en ZJL VER 
nergens goedkop er 

Inruil van oud goud tegen de hoogste prijs 

SELMIEN 2 
Tussen Olterterp en Ure terp 

Tel. 05125 -1695 

EKSPOSYSJE 

Yn'e mande mei de I ieding fan "It Bleekerhûs" 
yn Drachten hat kursuslieder Oeds de Vries in tige 
nyskjirrige utstalling ree makke. Der hingje meielkoar 
44 wurken fan it begjin fan de kursus oan't en mei 
de einfase. Ut'e reaksjes fan it publyk kin men 
merkbite dat der in wurdearring utspriek om 't men 
nei sa'n koart skoftsje tiid al in eigen eksposysje 
oandoart. Der binne fan'e 23 kursisten 20 dy't 
eksposearje. Der is in boek bylein der't men yn 
tekenje kin en dêr't Iykwols opmurkings en tips 
byskreaun wurde kinne. Wy ferwachtsje der dochs 
noch in pear Aldegeasters. De Ie maart wie dus 
in wichtige dei foar de klup. Boargemaster Smallen
broek h ie him ree ferkleare om de utstall ing te 
iepenjen. Jûns 5 oere krekt siet der yn'e alde riedsseal 
in BO-tal noadigden te wachtsjen op'e dingen dy't 
komme soene. W.H. Welling iepene de gearkomst 
mei in wurd fan tank oan'e boargemaster foar de 
meiwurking oan it gehiel. Syn kommen wie einlings 
in wurdearring foar de amateurskilders(essen) fan 
gemeentekant en dêryn mei de wurdearring foar 
Wouter van der Horst, de motor fan "It Bleekerhûs", 
mei assistinsje fan Durk Boonstra. Hy fergeat net 
Oeds de Vries lof te sizzen foar syn grutte ynbring 
en de soarch dy't hy bestege hie oan de op te hingjen 
skilderijen. Hjirnei joech Welling it wurd oan Wouter 
van der Horst dy't sei bliid te wêzen mei dizze op
rjochte amateur-eksposysje. Dêrnei krige us earste 
boarger it wurd werom. Hy wie tige ynnommen 
mei de utnoeging en fernuvere him deryn as absolute 
ûndeskundige op skildersgebiet, de utstalling iepenje 
te kinnen. Hy die dat troch it boerd: Expositie 
It Buthus, fan kapke en streekje te fersjen. Dêrnei 
koene de noadigden har fergapje oan de keunsten 
fan'e amateurs sa't dy yn "It Bleekerhûs" dwaande 
binne. It moat sein wurde dat de reaksjes sûnder 
mankearjen ta foelen en der wurdearring wie foar 
it feit dat men yn trije jier tiid (yn frije tiid) al sok 
wurk meitsje koe. De oanwêzigen waarden fan in 
drankje en "kaas uit het vuistje" fersjoen troch 

leden fan'e Bûthusklup. Der leit ek noch in list 
mei dielnimmers en dy't wat keapje wol kin him 
yn ferbining stelle mei de kursuslieder. Hawar, 
it wie in grut barren mei in protte foldwaning. 

Fan'e Bûthusbank 

BI LJARTClUB 

De bekercompetitie van de biljartclub Welling Bar 
is deze maand zeer spannend verlopen. Bekerver
dediger Sjoerd van der Wal liet te veel kansen liggen 
om de beker mee naar huis te kunnen nemen. Wietse 
Welling maakte alleen remises 1-1. Zoals gezegd 
waren de partijen, enkele uitgezonderd, zeer het 
bekijken waard. Het eindduel was weggelegd voor 
de sterk spelende Riemer Steenstra en H. Welling. 
Riemer had aan een gelijk spel genoeg, doch Hendrik 
Welling had iets meer routine in huis en na een 
spannende finale was de beker voor H. Welling. 
Hoogste serie was W. Welling met 9. De stand is 
nu voor de beker: 1. Hendrik Welling 
gedeelde 2e plaats: Riemer Steenstra 

Thea van der Schaaf 

DRUKKERIJ 

s.D.d. 
 b .v. ., ~~~:.~.~~~~ 

.. De Giek 17 ·9208 AS Drachten 

Telefaon 05120·;2468 



BIBLIOTHEEK 

Friese u itgevers zijn d ruk doende geweest, Fries
talige kinderen van boeken te voorzien, die in de 
"memme-tael" zijn geschreven of vertaald. Het 
treffende taalgebruik is opvallend en veelal een 
aanwinst, want immers, zo praat je ook; er worden 
geen onbegrijpelijke of moeilijke woorden gebruikt; 
het is je omgangstaal. OOK de vertaalde verhalen 
zijn in goede handen geweest, om eens een voor
beeldje te noemen: de Zweedse schrijfster Astrid 
Lindgren h ad a I veel Nederlands vertaald werk, 
dat bij kinderen van 7 tot 10 jaar een goede aftrek 
vond, nu is er wat van haar werk in de Friese taal 
verschenen. Uit het Duits vertaald werd een prachtig 
prentenboek van S. Henck over een pony, een beer 
en een appelboom, bedoeld voor kinderen tot 8 jaar. 
Origineel Fries is het verhaal van A.M. van der Meer 
over een hondje dat een speelvriendje zoekt. les 
Spreekmeester maakte er schitterende zwart-wit 
tekeningen bij. (Voor de leeftijd tot 8 jaar). Een 
heel leuk kabouterverhaal schreef H. Haringa, Ikel 
en Boekel ûnder de reuzen. Dit is weer origineel 
Fries werk. Voor wie er plezier in heeft of er in 
wil krijgen, heeft de bibliotheek Friese jeugdboeken. 
Het is een verrassing te ontdekken hoe aardig en 
goed ze zijn. 

Nieuw binnengekomen boeken voor volwassenen 
Romans en Fries. 

Boer, H.P. de 

De Nymfentrein (verh.) 


Bruyn-Ouwehand, M. 

Omn i bus (prot. str.) 


Carmiggelt, S. 

Een toontje lager (hum. verh.) 


Cartland, B. 

Haar onstuimige hart 

De vrijheid tegemoet 


Christie, A . 
De geheimzinnige Mr. Quin (deL) 

Cookson, C. 
Tilly 

Drie klassieken uit de Nederlandse misdaad literatuur 
Griffioen-van Wuijckhuijse, E. 

Torens van ivoor (str.) 
Haggard, H. 

Cleopatra (hist.) 
Hart, M. 't 

De zaterdagvl iegers (verh.) 
Hoorn, M. van 

Glimlach van de liefde (fam.) 
Huizinga, L . 

Vóór de laatste bladeren vallen (str.) 
Jongkind, A. 

En toch bloeit weer de bloesem (fam.) 
Kinsowing, W. 

De roes van de macht (fam.) 
Knap, H. 

Met voorbedachten rade (oor!.) 
Konsalik, H. 


Liefde in de Sinai (av. oorl.) 

Strafbataljon 999 (oor!.) 


Lawman, A. 
Vesting in de duinen (oor 1.) 

Lowndes, M. 
Was de huurder Jack the Ripper? (thrill.) 

Lugt, A . van der 
Herberg "de rode lantaarn" 

Maling, A. 
De Rheingold Smokkel (thrill.) 

lVlarchant, C. 
Aan de oever van de rivier (fam. hist.) 

Mik, Th. 
Schip van mijn dromen (zee) 

lVlulier, W. 
In de schaduw van de wind 

Norel, K. 
Omnibus 

Oomkens, M. 
Bidden in de theedoek (fam.) 

Oosterbroek-Dutschen, A. 
Dageraad-trilogie 

Sant. M. van 't 
Petra-trilogie (prot. fam.) 

Schenden, A. van 
De wereld een dansfeest 

Schuttevaer-Velthuys, N. 
Het leven gaat verder (fam.) 

Steel, D. 
De ring van de hartstocht 

Vemes, H. 
Het mysterie van Westerwolde (det.) 

Visser-Roosendaal, J. 
Dubbelroman (str.) 

Wallace, S. 
Schaduw in het zand 

Whiting, Ch. 
Ondergang van een divisie (oorl.) 

Wolkers, J. 
Verhalen. 

GLASHANDEL 

Van Reenen b.v. 

Opperbuorren- East 2 - OUDE GA (Sm.) Telefoon 05127·1906 

Isolerende beglazing "THERMOPANE en ISOLAR" 

Voorzetramen "ISO VITRE" 


Alle soorten glas, figuurglas en spiegels 

Vraagt vrijblijvend prijsopgaaf bij: 


Glashandel 

VAN REENEN BV 


Oudega 

tel. 1906 
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MUSYKFERIENING 
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Hjir sjogge jim in plaat mei twa kabouters. len fan de twa hat in toeter oan'e mûle. Ik tink net dat hjir in protte 
musyk ut komt, wol in protte wette!". Kleurje de plaat mar. Asien fan jim sin oan toeterjen hat, dan kin jim dit 
leare. Beide musykferienings wolle graach nije leden ha, as jim it leare wolle fortel it dan oan ien fan it korps. 



POSTEMA INSTALLATIES 
GAS WATERLEIDING ELECTRICITEIT CENTRALE VERWARMING 

aanbiedingen deze maand; 

eengaats wastafel mengkraan van f 52,50 voor f 42,50 
douche mengkraan van f 55,00 voor f 42,50 
bad mengkraan van f 89,00 voor f 67,50 

w.c. duobloc sphinx - wastafel op zuil - handwasbakje - porceleinen planchet 
wit samen yan f 640,00 voor f 395,00 

Buorren 5 
9216 WB OUDEGA (Sm.) 
Telefoon : 05127 - 1526 

camel samen van f 845,00 voor f 495,00 

inclusief B.T.w. 
prijzen à contant, zolang de voorraad strekt 

liS P A Ril WINKELIER 

WIEBE JE L S M A 

VOOR AL UW: 

LEVENSMIDDELEN 


AARDAPPELEN, GROENTEN en FRUIT 


D ROG ISTE RIJ-ARTIKE LEN 


HENG E LSPORTA RTIKE LEN 


HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN 


ENZ. 


WEER IN VOORRAAD:
U zult bewonderd worden In deze Japon. 011model heeft een 
aangeknipt mouwtje, ronde hals met kleine ploOItjes en 
splil-UltsnIJdlng. Feeste lijk en zomers. Ze hangen in meerdere 
deSSinS en kieUfen in onze zaak. Oe S1011$ van een fijne 
1001', lersey poiyesier. WOUDA'S GROENTEZADEN 

Malen ' 40-42-44-46-48-50 69 
Heel .~nl,ekkelilk doo, deS~lns e;;";, lls. ,  BLOEMZADEN 

BLOEMBOLLEN, enz. 

WEGENS ENORM SUCCES NOGMAALS 


EEN KOP EN SCHOTEL VOOR f 2,25 


BIJ AANKOOP VAN f 15,-- AAN LEVENSMIDDELEN 


TE L. 05127 - 1439 



NIJS FAN DOARPSBELANG 

Op it West en de Skeane Heawei sille trije nije 

Ijochtmêsten set wurde. It P.E.B. hat de plakken 

fêstlein. 

De famylje De Jong hat Doarpsbelang op'e nij 16 


leden besoarche. Dochs sil op den dûr de kontribusje 

noch wolris ferhege wurde moatte. 

De Manjepetswei en de Alle-om-slachte, dy't fierhinne 

fernield binne troch de swiere frachtweinen fan 

de N.A.M., moatte ûnderhald hawwe. De gemeente

ried sil der oer gear moatte. Hja krije der in brief 

oer. 

Wisten jo dat plysje Mulder sa goed ut'e fuotten kin 

mei de Nederlanske taal? As gast fan Doarpsbelang 

hat er dêrfan in knap staaltsje hearre litten. 

De gemeente sil attendeare wurde op in stik wurk

gelegenheid yn Aldegea. lt giet om de iepen rio

lering west fan de kristlike skoalle. 

Der is wer in kommisje, dy't ûndersykje sil oft 

Aldegea in swimbad krije kin. Plysje Mulder hie 

it plan. De hear Weerman hie it al in ein hinne op 

papier utwurke. 

lt leit yn'e bedoeling om op 27 april in politieke 

jûn te halden. Sp rekkers fan alle partijen yn Smel

lingerlan wurde utnoege. Hja krije elk in pear minuten 

sprektiid. Yn dy tiid kinne hja antwurden jaan op 

troch Doarpsbelang opstelde fragen. Dernei sil de 

diskusje wat frijer ta gean. 

Op 22 maart hat Aldegea besyk han fan de nije ge

meentesikretaris Wijma. Foarsitter en skriuwer fan 

Doarpsbelang hawwe der oer gear west. 

Ek de Doarpsomropper is op de lêste jiergearkomst 

op't harspit west. Der wiene beswieren as : 


1. te dreche taal 
2. te folie Frysk 
3. te steryl, net boartlik genöch 
4. adfertinsjes fan bûten Aldegea 
5. te moaie foarm 

De foarsitter hat in kommisje ynsteld, dy't ûnder
sykje sil hoe't de Doarpsomropper, de Grietman 
en de ferieningsbledsjes better mei inoar oparbeidzje 
kinne. 

B. Jansma 

It West Buorren 

Brief van gemeente aan bestuur van dorpsbelang 

GEMEENTE SMALL 

Geacht bestuur. 

Tussen het Langdeel en de Sanbuorren is een nieuwe 
straat aangelegd. Op bijgevoegd kaartje i n zwart 
aangegeven. Wij vinden het wenselijk dat hieraan 
één naam wo rdt gegeven. Gaarne zouden wij van 
u hierover suggesties ontvangen. Wij zouden het 
op prijs stellen dat u de bevolking van uw dorp 
hierin mee zou betrekken door in het ' plaatselijk 
blad "De Doarpsomropper" suggesties over de naam 
te vragen. Bij het geven van persoonsnamen voor 
een straat, hanteren wij de richtlijn dat betrokkene 
ten mi nste 10 jaar moet zijn overleden en bij de 
overige, of deze past bij de omgeving of in het dorp. 
Uw voordracht zien wij gaarne voor 10 april a.s. 
tegemoet. 

Met hoogachting, 
Burgemeester en wethouders 

van Smallingerland 

{/Ó"'.... ~~ .,/. 
Voorstellen voor een naam kunnen uiterlijk tot 
2 april worden ingeleverd bij de secretaris Doarps
belang B. Jansma, Achterwei 5. 



Wilt u lakbeschadigingen van uw auto 
zelf bijhelpen? 

Wij mengen voor u elke kleur autolak 
op onze verfmengmachine. 

~, 
~~ 
BOVAG-lid 

A U K EDE V R lES - Garagebedrijf / Autospuitinrichting 
Gariperwe'i 2 - OUDEGA Sm. - Tel. 05127 -1777 

Grietman 

.VAN DE REDAKTIE 

GRIETMAN M.E. NIEUWS 

Zoals U misschien al weet is dit onze jongste Griet
manaanwinst; de jeugdploeg die Oudejaarsavond 
bezig is geweest en zich heeft uitgeroepen tot de 
Grietman M .E.-ers. Een stel jongeren die iets positiefs 
voor ons en hun dorp willen doen en U zult in de 
toekomst regelmatig van hen horen, hoop ik, o.a. 
door diverse akties. Ook de snertaktie van 27 februari 
j.l. was t.b.v. de Grietmanpot. U zult zich afvragen 
wat het doel is van de Grietmanpot. Deze is om 
versch i Ilende 0 nkosten van diverse akt iviteiten te 
dekken, maar het zou ook best aardig zijn om bv. op 
oudejaarsdag de ouden van dagen een leuke attentie 
aan te bieden, of iemand die langdurig ziek is. Ook 
zou je eventueel de muziekkorpsen een muziekstuk 
kunnen aanbieden, voor een gezamenlijk concert
optreden, wat nu moeilijk gaat vanwege de ver
schillende soorten muziek. Dit zijn een aantal ideeën 
wat de Grietmanaktiviteiten betreft. U wordt hier dan 
ook geregeld van op de hoogte gehouden. U kunt dan 
ook binnenkort de Grietmanagendajkrant weer in uw 
brievenbus verwachten. Wat de snertaktie betreft, die 
heeft het mooie bedrag van f 500,-- opgebracht, mede 
door uw financiële hulp als Oudegaaster en de inzet 
van onze Mivero slager O. Pietersma. Hartelijk dank 
aan een ieder die hieraan meegewerkt heeft, we hopen 
dat het u gesmaakt heeft. Toch willen we die jeugd 
die deze aktie tot een groot succes heeft gemaakt 
nog even apart noemen: Romke van der Wal, Auke 

de Boer, Piet van der Wa I, Bartele de Boer, Tieneke 
Toering, lepie Hospes, Foppe Reitsma, Wieke Vaat
stra, Monyk Jansma, Wietske Elzinga . 

Hoogachtend, 
u.n.v. de Grietman 

T . Herder 

GROOT GRIETMAN CONCERT 

"Grietman concert" is al een begrip voor Oudega, 
zowel in het Miensker als buiten op de muziektent. 
Het laatste hangt nog al af van het weer, maar gezien 
dit een wat oud dorpsgebeuren is moeten we dit 
buitenconcert niet overslaan en we hopen dan ook 
op een warme zomeravond waarop dit concert 
kan plaatsvinden. (We hopen op grote belangstelling, 
wat op zich ook al warmte uitstraalt.) Het concert 
op 17 februari j.l. in het Miensker is m.i. goed ge
slaagd. De zaal was mooi vol en er was voor elk 
wat wi Is; muziek, zang en volksdans. Ook de gast
korpsen, Soli Deo Gloria uit de Tike o.l.v . dhr. 
Hoekstra en Jeduthun uit Opeinde o.l.v. dhr. Quarré 
gaven een mooi stuk muziek weg. Als je dan al 
die verenigingen zo beluistert en je ziet het publiek 
genieten dan denk je bij jezelf: "Wat heeft Oudega 
toch veel te bieden, jong en oud doet spontaan 
mee. Ondanks dat deze verenigingen met hoge kosten 
kampen, vooral de muziekkorpsen met hun dure 
instrumenten, duizend gulden is niks meer." Maar 
deze korpsen fiksen het toch maar even, zowel 
voor eigen belang als voor dat van het dorp, hulde 
daarvoor. Aan dit concert werkten mee: muziek
korpsen Looft den Heer en Apollo foarut, zangkoor 
De Lofstem, eerder genoemde gastkorpsen en de 
beide volksdansgroepen. (Weet iemand nog een leuke 
naam voor de volksdansgroep(en)?) 

Hoogachtend , 
u .n.v. de Grietman 

T. Herder 



It is guon minsken like folie 

oft de ko 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 ûs 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, snijwoarst of 

in stikje rikke spek op brea 

Hoask oanri k kemedearre 

OEDS PIETERSMA 

SLACHTER ALDEGEA 

WAT KUNT U KOPEN IN DE 

SAnbuorren 1 9216 VB Oudega (Sm) 

DIERVOEDERS voor GROOT ~n KLEIN vanaf 1 kg 
en TUIN BENODIGDHEDEN 

Rundveevoed~rs x Diergene~smiddel~n 

Vogelvoeders x Reinigingfontsmettingsm. 
Huisdiervoeders x Zeeppoeders 
Strojhooi x Bestrijdingsmiddelen 
Granen x E rfverharding 
Peulvruchten x Ov~raJsjspijkerbroekel1 

Aardappelen x Klompenjlaarun 

te 
Wij bezorgen elke week 

op vrijdmOl'qen in: 
Oudega, Eernewoude, d. Tiko, Nijogo, Opeindo. 
En op m..ndl!ll!!OI'Aln In: 

RotteVIU., 80010nlllln, Houtigeh., Dr. Compeg· 

nio on DrllChtlJn . 


O. bestelling dilnt Hn dlQ vin to voren worden opgognen . 

KOOS BAKKER'S 


K LEE R MAK E R IJ 


DRACI;iTEN 


Ook het adres voor al uw 


ru iterkled ing en toebehoren 


van het wereldmerk "PI KEU RU 


Moleneind 44, tegenover Elmar 

Tel. 05120 - 31533 

b.g.g. 05120 -12516 


Stoppage verzorgen wij ook voor u. 


Tevens reparatie-inrichting voor alle 

lederwaren (tuigen, halsters) 


en ook voor het opstoppen van uw zadel. 


I 
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ook voor Uw: 

*REIZEN 

*VERZEKERINGEN 

*REISDEVIEZEN 

Fabrykswei 13, Oudega Sm. telefoon 05127 - 1533 

Aktiviteiten Muziekvereniging "APOLLO-FOARUT" 

In plaats van de jaarlijkse uitvoeringen hield onze 
vereniging dit jaar in Oudega en Opeinde een Bingo
avond . Deze opzet moest kennelijk in Oudega nog 
even wennen: we hadden graag meer bezoekers 
gezien. 
We hadden een populair programma samengesteld, 
wat in twee gedeelten werd gespeeld. Na het muziek
optreden werd er met Bingo begonnen. Hierbij 
waren mooie prijzen te winnen. Op 9 maart brachten 
we een bezoek aan "Tjaskerhiem" te Buitenpost. 
"Tjaskerhiem" is een gezinsvervangend tehuis voor 
geestelijk gehandicapten . We werden door de be
woners hartelijk welkom geheten . Voor de pauze 
speelden we een vlot en vrolijk programma. Onze 
dirigent Cor Hoekstra wist de bewoners enthousiast 
te maken om mee te zingen en te klappen. Enkele 
bewoners namen soms de leiding van Hoekstra 
over, anderen speelden op eigen ritme-instrumenten 
mee. In de pauze kregen we koffie en koek aan
geboden. Na de pauze werden er onder andere ver
zoeknummers gespeeld, j ammer dat we hier geen 
rekening mee hadden gehouden en de gevraagde 
muziek niet bij ons hadden . Wel konden we voldoen 
aan het Fries volkslied , de Muppet Show, Instant 
concert (een potpourri van bekende melodieën) 
en geestelijke liederen. Het heeft zowel de bewoners 
van "Tjaskerhiem" als de leden van "Apollo-Foarut" 
zeer goed voldaan, het is een heel gezellige avond 
geweest. 

T. Bruinsma 

VOLKSDANSEN 

Op 24 februari hebben wij bezoek gehad van de volks
dansgroep uit Jubbega, onder leiding van mevrouw 
Vocht . Het was een gezellige dansavond, temeer 
doordat er verschil was. in onze repertoires . In Jub
bega dansen ze voornamelijk Engelse volksdansen en 
wij zijn wat meer internationale dansen gewend. 
Zo konden we van elkaar leren , wat ook de bedoeling 
was. In het laatst van deze maand hopen we een 

tegenbezoek te brengen bij deze groep, wat voor 
ons ook erg plezierig is. 

Mevr. van der Horst-Blanksma 

Kort verslag.van de uitwisseling OOSTERMEER
OUDEGA op 6 en 7 maart 1982 

Dit jaar had onze C.J .V . uitwisseling met de G.J.V. 
uit Oostermeer. Er waren ongeveer 28 gasten aan
wezig. Zaterdagsmiddags kwamen ze om 4 uur in 
Oudega aan. Na de rondrit door Oudega op wagens 
die bestuurd werden door Binne en Eeuwe van der 
Velde, kregen ze een kop koffie aangeboden in het 
Miensker. Hier werd hen d.m.v . een spel ook bekend 
gemaakt naar welk gastgezin ze dit weekend zouden 
gaan. Verder werd er nog wat gepraat en om plm. 
5 uur kon iedereen naar zijn/haar gastgezin gaan 
met natuurlijk zijn/haar gastheer/-vrouw. 's Avonds 
was er een feestavond in het Miensker. De jeugd 
van Oudega had d.m.v . toneelstukjes gezorgd voor 
een vol programma en er was dansen na! Plm. 12 uur 
was het afgelopen en nu kon iedereen in groepen 
nog even na feesten bij 3 jeugd leden van de C.J.v. 
thuis. Zondagsmiddags was er een jeugddienst om 
kwart voor twee in de Gereformeerde Kerk. Voor
ganger was dhr. O. Zanstra. Muzikale medewerking 
verleende de Gospelgroep uit Rottevalle o.l.v. Sj. 
Riemersma uit Surhuisterveen. Na de dienst was er 
een korte discussie in het Miensker onder het genot 
van een kopje thee. Ook waren er enkele ouderen 
aanwezig. Er was een levendige discussie! Plm. 5 uur 
kon iedereen naar hu is gaan en afscheid nemen van 
zijn/haar gastgezin. 7 uur moest iedereen weer present 
zijn want er was een broodmaaltijd in het Miensker. 
Na de broodmaaltijd werden er nog enkele toneel
stukjes gedaan en plm. half twaalf was het feest 
afgelopen. Iedereen kon weer tevreden naar huis 
gaan en terugzien op een mooi uitwisselingsweekend ! 

Douwina de Vries, 
secretaresse C.J . V . Oudega 

Wat men Gnthjit moat men ek folbringe 



HET VOORJAAR NADERT! ! ! 
SCHOONMAAKPRijZEN 

OLIFANT jonge jenever · 
SONNEMA berenburg 
POLLEN kersen, bessen, frambozen 
Citroen brandewijn 
BOKMA jonge jenever 
VICTORIA CITRON, een hele liter 
SPA rood 
COCA COLA of PEPSI COLA 
Jus d'orange, een hele liter 
Appelsap, een hele liter 
Een heel krat HEINEKEN 
Een heel krat KELLER 

f 14,95 
f 15,95 
f 12,45 
f 11,95 
f 15,95 
f 1,50 
f 0,90 
f 1,35 
f 2,19 
f 1,79 

NU f 14,95 
NU f 10,95 

Wij HEBBEN IN ONS GEZELLIG CAFE - RESTAURANT 

36 SOORTEN BIER 


KOFFIETAFELS, DINERS, BARBEQUES 

ALLES OP EEN Rij: 


OOK VOOR UW WARME OF KOUDE HAP 

KUNT U Bij ONS TERECHT 


Café- Restaurant en Slijterij 

"VISCHLUST" 
Eig: Jan en Siep 


Ds. v. d. Veenweg 11 - Tel. (05117) 9252 


Eernewoude (Fr.) 


GEME ENTEJUN 

Op moandei-jonne 15 maart lêstlyn kamen de leden 
fan de Grift. tsjerke byinoar. De praeses iepene 
de gearkomst om healwei achten. De wurklist waard 
mei faasje öfwurke. It die bliken, dat de bernetsjerke 
skoan foldie, hoewol't der eins gjin rûmte foar is. 
De tsjerke buorket finansieel sjoen tige goed. Alles 
rûn sa glêd fan'e trie, dat it om kertier oer achten 
al oan't rûnfreegjen ta wie. len fan'e leden woe 
fan'e tsjerkeried hearre, oft it eins net better wêze 
soe om mar foar it IKV te betankjen. De praeses 
sei: de klasjes hie al protest hearre litten, mar de 
pleatslike tsjerke koe dat ek wol dwaan. Hy woe 
dêr fuortdaliks mar in foarstel fan meitsje. len fan'e 
leden like dat mar in nuvere gong fan saken om 
fan in deagewoane fraach samar in foarstel te meit
sjen. Doe waard ornearre, de bydrage fan'e tsjerke 
koe wol ynhiilden wurde, alteast dat diel der fan, 
'dat nei it IKV ta giet. Dat kaam del, sa berekkene 
ien fan 'e oanwêzigen op in dûbeltsje de persoan 

FO/,KERT DE HAAN 

Tel. OS127 - 1414 

Het voorjaar nadert, we hebben weer nieuwe 

spinazie 
andijvie 

raapstelen 
rabarber 

komkommers 
radijs 
etc. 

Ook gesneden groenten, alle dagen vers 

10 zoete sinaasappels vol sap 
5 dikke citroenen 

f 2,95 
. f -1,95 

Wilt u een fruitmand bestellen 
dan 1414 maar bellen 

yn 't j ier. (Dat skynt te heech te wêzen. Neffens 
it deiblêd Trouw fan 15 maart 1.1. soe it mar trije 
sinten de man yn't jier wêze.) Mar, lei in oarenien 
dêr tsjin yn, dan soene wy itselde dwaan, wat guon 
mei de s.n. Kalkarheffing. Mar de ferliking fan dy 
twa, t .. w. Kalkar en IKV, like nearne nei, neffens 
de praeses. De praeses ferlike it IKV doe mei in 
hûntsje, dat by minsken oanrint; sa'n hûntsje kin 
men op elk goadlik momint wer bûtendoar sette. 
In brike fergeliking, neamde ien fan'e leden dat: 
it hûntsje (I KV) is net samar oanrûn, nee, de tsjerken 
hawwe it hûntsje seis hikke. Der sieten ek sympa
thisanten fan it ICTO yn'e gearkomst, dy't har 
hearre lieten. (It ICTO is wol in oanrûn hûntsje, 
fansels). By eintsjebeslut like it de gearkomst mar 
better ta, dat de tsjerke mar sa folie mooglik bûten it 
politike farwetter bliuwe moat. Docht hja dat net, 
dan jout soks allinne mar kreauwerij en opskuor yn'e 
gemeente. 

d.J. 
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IT WITTEN WURDICH 

RI EDSLI 0 F ERSLACH 

Troch in misbegryp wie it P.v.d.A.-stik net makke. 
It moat earst yn'e fraksje bepraat wurde oft se 
meidwaan sille. It C.D.A.-riedslid Bruinsma wie 
sa freonlik om binnen in pear oeren dit stikje by 
my of te jaan, noch krekt op'e tiid. 

R.J.U. 

CDA-motie over plaatsing van kernwapens in de raad 

Tot dusver hadden wij de goede gewoonte de lands
politiek buiten de gemeenteraad te houden. Gedachte 
was dat de gemeenteraad niet de speelplaats dient 
te zijn van de Tweede Kamer. Er zijn zaken die 
de rijksoverheid regelt, andere worden door de 
provincies gedaan en wat deze overheidsorganen 
in goed democratisch overleg tot stand brengen, 
moeten de gemeenten niet nog eens dunnetjes over
doen. Onze invloed op het landelijk en provinciaal 
gebeuren zal via onze politieke partij een effectievere 
werking ondervinden, daarvoor hebben wij voldoende 
vertrouwen in onze C.D.A.-afgevaardigden. Geen 
landspolitiek in onze gemeenteraad dus en toch motie 
van het C.D.A. en dan nog wel over plaatsing van 
kernwapens. Hoe zit dit nu? Daarvoor moeten wij 
terug naar de raadsvergadering van december 1981. 
Op de lijst van ingekomen stukken stond een brief 
van de gemeente Hellevoetsluis waarin B en W ver
zocht werd "kennis te nemen van en aandacht te 
schenken aan plaatsing van kernwapens". In de motie 
die de gemeente Hellevoetsluis ons toezond stond het 
volgende: "Plaatsing van (nieuwe) atoomwapens op 
het grondgebied van de gemeente zal ten allen tijde 
worden tegengegaan onder gebruikmaking van alle 
wettelijke beschikbare middelen". In de raadsver
gadering van december 1981 kondigde de P.v.d.A.

fraktie aan met een initiatief-voorstel te komen 
inzake de atoomwapens. Getracht werd, op initiatief 
van onze fraktie, tot een voor beide partijen aan
vaardbaar voorstel te komen. Dit overleg is op niets 
uitgelopen, omdat het voorstel van de P.v.d.A., 
evenals dat van Hellevoetsluis, ervan uitgaat dat van 
plaatsing van die wapens in de gemeente geen sprake 
kan zijn. Achtergrond van die voorstellen is dat men 
éénzijdige ontwapening voorstaat. Dit is gebleken uit 
de perspublicaties en uit de gevoerde diskussies. Als 
iedere gemeente zich in deze termen zou uitspreken, 
dan zou er geen plaatsingsmogelijkheid zijn. Feitelijk 
is dit theorie. Immers de rijksoverheid kan een gebied 
gaan inbestemmen voor dat doel, rekening houdend 
met de plaatselijke omstandigheden zoals pevol
kingsdichtheid enz. Men kan er vanuit gaan dat 
Smallingerland niet in aanmerking komt voor opslag 

. van kernwapens. Het ging in de februari-raadsver
gadering ook meer om. een principiële zaak dan om 
een feitelijke zaak. Eenzijdige ontwapening zal bij ons 
alleen binnen N.A.V.O.verband kunnen. Binnen onze 
partij wordt daarover nog wel verschillend gedacht, 
maar in hoofdstuk 11 punt 10 van het C.D.A.
programma staat: "eventuele ook door Nederland te 
initiëren, éénzijdige stappen van de N.A.V.O. worden 
niet uitgesloten". Voor onze fraktie waren twee 
mogelijkheden, àf tegen het initiatief-voorstel van de 
P.v.d.A. stemmen àf komen met een motie. Er is voor 
het li~atste gekozen. Fraktieleider Boersma lichtte dit 
in de raad als volgt toe: "Om duidelijk aan te geven 
dat wij ons ernstig zorgen maken om de onheil
spellende toenemende wapenwedloop, willen wij 
vanaf deze plaats uiting geven aan onze verontrusting 
over die ontwikkeling. Een tweede reden, om van het 
formele standpunt af te wijken is, dat wij meermalen 
benaderd zijn van u it de lokale samenleving om 
een duidelijke uitspraak te doen". In de motie spreekt 
onze fraktie haar ernstige verontrusting en bezorgd
heid uit over de toenemende bewapeningswedloop 
en roept de regering op volharding en saamhorig
heid te betonen bij haar poging en om in samen-
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werking met andere landen te trachten de rol van 
de kernwapens wezenlijk terug te dringen. In deze 
motie wordt het huidige regeringsbeleid onder
steund. Een kritisch solidai r beleid in N .A.V.O.
verband. Geen vrijblijvende motie dus, zoal s wel 
wordt beweerd. Onze fraktie stelde helaas vast 
dat de P.v .d.A.-fraktie Smallingerland het beleid 
van haar geestverwante minister in dezen niet deelt. 

R.J. Bruinsma 
gemeenteraadslid C.D.A. 

MOADESHOW seis april 

Op tongersdei 6 april 0.5., de jûns om healwei achten, 
wurdt der yn It Miensker in moadeskou hälden 
ûnder auspysjes fan de Aldegeaster öfd ieling fan it 
Bûn fan Kr. Plattelänsfroulju. It Bergumer moadehûs 
Nagel sil dan de moade foar maitiid en sim mer 1982 
sjen litte. Nagel lit dan net allinne de nijste frouljus
en berneklean sjen, mar ek klaaiing foar manlju. Der 
sil foar jong en äld en foar elke beurs wat te sjen en 
te keapjen wêze de jûns. It liket in noflike en tagelyk 
learsume jûn te wurden. Om in mooglike misfetting 
te foaren te kommen: de modeskou is net allinne 
ornearre foar de leden fan boppeneamde Bû nsof
dieling, nee, de doar stiet dy jûns foar elkenien 
wiidwaach iepen . Wa't sin hat komt mar. 

EEN KLEIN STUKJE NATUUR BIJ OUDEGA 

In ons dorp kun je gelukkig nog volop genieten 
van de natuur. En dan vooral op die plaatsen waar 
de natuur nog vrij haar gang kan gaan . Eén van 
die mooie plekjes ligt ten zuidoosten van de Ooster
zanding. Ten zuiden van het gemaal . Een polderdijk 
met een strook buitendijks land, dat geleidelijk 
afdaalt naar het water. Ook door het verschil van 
hoogte kunnen we hier veel plantensoorten aan
treffen. Op de dijk zelf zijn planten te vinden als: 
brede weegbree, smalle weegbree, veldzuring, schape
zuring, paardebloem, witte klaver, blaartrekkende 
boterbloem, zilverschoon, hondedraf, heermoes, 
fluitekruid, zevenblad en herderstasje. Waar een 
wilgenbos groeit kunnen we nog de mooie, grote, 
witte bloemen waarnemen van de haagwinde en 
daar groeit ook het kleefkruid en het bitterzoet. 
Komen we op het lagere land naast de dijk, dan 
vinden we weer andere soorten planten: de koe
koeksbloem, pinksterbloem, penningkruid, speen
kruid, perzikkru id en smeerwortel en niet te ver
geten de dotterbloem. Deze prachtige plant met 
haar goudgele bloemen is hier nog in grote pollen 
vertegenwoordigd . Als deze planten goed en wel 
uitgebloeid zijn, worden ze overwoekerd door planten 
die later bloeien. Zoals het mooie wilgenroosje en 
het harig wilgenroosje die vaak meer dan een meter 
hoog worden. Trouwens alle planten die hier later 
in het voorjaar groeien moeten wel hoog worden, 
omdat ze anders verstikt worden door riet en zeggen . 
Wilde bertram, poelruit en knoopkruid zijn hier 
minder algemeen. Een plant die hier wel veel voor
komt is de lekkerruikende moerasspirea, waarvan 
veredelde soorten ook in onze bloemperken te 
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vinden zijn. Hier opvallende planten zijn de distel , 
kale jonker, engelwortel, valeriaan en leverkruid . 
Vooral op het leverkruid, dat nogal laat bloeit, 
kunnen we mooie vii ndersoorten aantreffen, zoals de 
dagpauwoog, atalanta en de kleine vos. Tussen al deze 



planten vinden we de vogelwikke, veld lathyrus en 
moeraslathyrus. Ze zijn voorzien van bladranken en 
maken zo dankbaar gebruik van andere planten. Dan 
nog iets over de planten in het aangrenzende water, 
dat met riet en lisdodde is afgezet. Waar het riet hier 
en daar een plaatsje overlaat tegen de walkant, zien 
we de mooie zwanebloem en het geurende kalmoes. 
Hier groeit ook de gele waterkers. Maar wel hele 
mooie, echt opvallende waterplanten zijn de water
lelie en de gele plomp, die nog wel groeien op plaat
sen waar wel een meter water staat. Ook hier groeien 
fonteinkruid en pijlkruid. Zo zien we dat er in een 
klein gebied nog heel wat planten te bewonderen 
zijn. En dat zijn dan alleen de planten, want er 
is nog veel meer te zien. Waar zo'n weelderige plan
tengroei is, zullen ook vast veel vogels voorkomen. 
Ze kunnen hier overal geschikte nestplaatsen vinden. 
En als ze jongen hebben is er voedsel genoeg te 
vinden, ook door de vele insecten die op die bloemen 
en planten afkomen, maar daarover misschien later. 
Deze wandeling door het plantenrijk is gemaakt 
in samenwerking met L. de Jong. We zijn er ons 
van bewust dat er vast nog planten aan onze aandacht 
ontsnapt zijn. 

G. Elzinga 

DE GRIENTETUN 

De hear lepema fan'e Skoallereed 6 bea us in brosjure 
oan oer "biologisch tuinieren", dêr't de folgjende 
haadstikken yn foarkomme: 

1. Waarom zonder gif 
2. Grondbewerking 
3. Bemesting 
4. Kombinatieteelt 
5. Wisselbouw 
6. Kruiden 
7. Voorbeeld groentetuin van 100 m2 

Dizze hanlieding is foar f 2,50 by him te keap. 
Boppedat is er reefeardich om sa nedich advys te 
jaan. 

R.J.U. 

SKIEDNIS ' 

DIT WIENE EK ALDEGEASTERS 

Stoelgang 

Dokter Kaiser hie in pasjint ûndersocht, mar hie 
gjin wissigens oer de kwaal fan de man. De klachten 
wiene wat dizenich en lokalisearre yn it ûnderliif. 
Mar der lizze safo"e organen yn't liif, dy't wat yn 
dusoarder ferkeare kinne. Dêroer mimerjend stie 
dokter Kaiser wat oer syn kin te striken en seach 
ûnderwilens de pasjint hifkjend oan. 

"En ... hoe gaat het met de stoelgang?" frege 
er lang om let . 
. "De ... de stoelgang ... ?" sei de man en skuorde 
grutte eagen op. Hy loek oan'e skouders en seach 
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By libben en wolwêzen, sei it aldminske, 
kom ik yn't grêf fan us mem 

ferstuivere om him hinne. 
"De stoelgang? Hoe . . . hoe bedoelt dokter?" 

stammere er. 
"Ja, de stoelgang, de schijt! Hoe gaat het daarmee?" 
"0, bedoelt dokter dat. No ja, wol goed, hear. 

Gewoan, sil ik mar sizze." 
"Nou, dinsdag ben ik weer in Oudega, en dan 

moet ik de schijt hebben." 
"Ja mar, hoe moat dat dan dokter. As ik nei't 

hûske gean en't wiif en de bern ek, hoe moat it dan?" 
"Jullie hebben toch zeker wel een pot? Doe het 

daar dan in," sei Kaiser wat koartof, draaide him om 
en gong fuort. 

'Goed dokter. It komt yn oarder, hear." rop de 
pasjint him efternei. 

Dyselde freedtejûns siet de man al op de pot 
te stinnen. De oare deis kaam der wer in protsje 
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by en de sneins en de moandeis ek en doe wie de pot 
ek a I moa i aard ichjes fol. 

De tiisdeis wie Kaiser der wer. Hy frege fuortdaliks 
nei "de schijt". 

De man waard wei yn't efterhûs en kaam der 
efkes letter suver wat triomfantlik wer yn me i 
maaikemuoi yn'e hannen. 

"Nou, nou," skodholle Kaiser, doe't er it potfol 
seach, "zoveel hoef ik nou ook weer niet." 

En dan Iytse Remkes, Remkes Kooistra. In moai 
protte fan de aldere Aldegeasters hat him grif noch 
wol kendo In keapmantsje, altyd ûnder de mjitte 
bleaun, mar yn 'e hannel net. As jongfeintsje hat 
er in jiermennich op De Wal wenne yn in keammerke, 
dat er hierde fan Sibe Styn. Dêr krige er wat fer
kearing mei syn buorfamke lebeltsje Schuurmans, 
dy't letter syn wiif waard. 

Dokter Kaiser hat in kear by harren west te pop
heljen. Hja wennen doe op'e Utein en it sil wol 
de earste kear west ha dat Kaiser by Remkes-en-dy 
oer de flier kaam, want hy wie hielendal net mei 
de huslike ferhaldingen op'e hichte. 

Remkes en Klaas, dat wie Remkes syn heit, sieten 
tegearre yn 'e keamer; lebeltsje lei yn 't bedsteed. 
Doe't it dan safier wie, dat Kaiser yngripe moast, 
sei dy tsjin Klaas; "Och, stuur die jongen eerst even 
de kamer uit." 

Doe spatten Remkes syn eagen fjoer en hy stam
mere: "Wat! Ikke? Moat ik der ut? Ikke? De baas 
fan't spul hj irre, moat dy der ut?" 

d_J _ 
Neiskrift 

Yn'e Doarpsomropper fan jannewaris haw ik 
de dokter hieltiten Keizer neamd. Dat komt, ik hie 
de namme fan hearren en sizzen kr ige en dan kin 
soks barre. Sonttiid haw ik dokter syn namme ek 
op skrift sjoen en it die bliken, dat it Kaiser wêze 
moat. d.J. 

MEAR WITE FAN EIGEN KRITE 

Aldegeaster fannen fan 1812 

De measte lêzers fan de Doarpsomropper sille noch 
wol witte fan har skoaltiid, dat us lan in Franse 
tiid kend hat. Fan 1795-1813 sloegen de Fransen 
hjir foar master op. Benammen de lêste jierren 
(1810-1813) wiene swier; doe stie us lan ûnder 
rjochtstreeks bewald fan keizer Napoleon Bonaparte. 
Napoleon moast jild en soldaten brûke foar syn 
oarloggen. De t izeboel yn'e nammen hjirre wie 
him in grouwel. Der wiene doe te uzes mar in stik
mennich minsken, dy't in fan hiene. De measten 
waarden beneamd mei help fan S.n . patronymica 
(nammen fan de heiten). Iykas Teade Harmens (soan). 
Jan Rinses, Eke Piters (dochter), Janke Wobbes. 
In tizeboel wie it, f'ral omdat guon nammen sa'n 
protte brûkt waarden. Napoleon hie syn nocht 
dêr fan. Op 18 augustus 1811 joech er oarder dat 
de mi nsken in fan kieze moasten. De Aldegeasters 
moasten yn't lêst fan maart 1812 foar in amtner 
ferskine om har nijkeazen fan ynskriuwe te litten. 
Wa't al in fan hie (sokken wiene der net folie) moast 
likegoed by de amtner komme om fêst te lizzen, 
dat er dy halde woe. As de amtner de akte ree hie, 
dan moast de "comparant" noch de han der ûnder 
sette. Koed er dat net, dan moast er der in kruske 
ûnder tekenje. De amtner skreau der dan by, dat 
de oanbelangjende persoan seis it kruske tekene 
hie. "Dit merk heeft ..... zelf gezet.", stiet der 
dan_ As hjirûnder by in namme (analf.) stiet, dan ha 
wy te krijen mei in persoan , dy't net skriuwe koe. De 
heiten joegen de nammen oan, dy gou dan ek foar syn 
bern (ek al wiene dy mûnich) en bernsbern. Wid
dowen keazen seis in fan. It kaam wolris foar, dat 
broers in folslein ûngelikense fan keazen. Hjirûnder 
stiet it foarste poarsje fan de Aldegeaster fannen ut 
1812. 



Patronymica Fannen Bern Bernsbern 

Gjalt Folkerts de Jong Folkert (41) 
Aalzen (39) 
Bau~en (34,Suwä~) 
Neeltje (32) 
Tjitske (25, Sumar) 

Gjalt (19) 
Berent (16) 
Harmen (12) 
Aalze (11) 
Albe!'t (8) 
Fedde (7) 
Fettje (4) 
Baukjen (3) 

bern fan 
Folkert 

Sibbeltje (7) 
Bauke (6) 
Sjoukjen (3) 
Gjalt (1) 

bern fan 
Aalzen 

Klaas (12) 
Gjalt (9) 
Teetske (5) 
Folkert (-1) 

bern fan 
Baukjen 

Antje (10) 
Sibbeltje (7) 
Gjalt (3) 

bern fan 
Neeltje 

lebele Minzes Post Bregtje (24) 
Grietje (17, Ljouwert) 
Tryntje (15) 
Minsjen (9) 

Wiemer Hottums Hoekstra Frytzen (26) 
Antje (22) 
Froukjen (19) 
Linze (17) 
Aafke (14) 
Hattum (12) 

Jitske (5) 
Mindert (2) 

bern fan 
Frytzen 

Haring Harrits van der Meer Baukjen (15) 
Hoite (11) 
Harrit (8) 
Popke (5) 

Roei Jans 
(analf.) 

Kooistra Jan (14) 
Johannes (12) 
Durk (10) 
Sierk (7) 
Anne (4) 
Janke (1) 

Roei Wiegers 
(analf.) 

Westra 

Bartele Kornelis Kooistra Kornelis (8) 
Bettje (5) 
Feike (2) 

Rein Pieters Theunissen Theunissen Geert (11) 
Pieter (7) 
Dettje (3) 
Renze (-1) 

Gauke Jans Jansma Jan (16 wike) 

Jakob Theunis de Haan Sjoukjen (13) 
Sietske (9) 
Theunis (6) 
Hiltje (4) 

Harmen Theunis Veenstra Theunis (12) 
Tryntje (4) 
Jan (2) 

Disse Harmen Theunis Veenstra jout, as fäd, foar Tryntje (20), dochter fan Wiebe Aukes silger, de namme West ra oan. 

d.J. (Tenei mear) 



Sa seach it der yn 1918 noch ut oan 'e sudkant fan us doarp. Dêr lei doe in moai, mar ûndjip marke, it Aldegeaster Sán. Ids 

Wiersma (1878-1965), de Fryske skilder, etser, tekender, hat it foar us fêst lein. Sa kinne wy no sjen wat wy misse. De pream 

fart yn it soal. Bûten dat soal koene de skippers better mar net komme, want de káns om fêst te reitsjen wie dan tige grut. 

Doe 't Wiersma dêr siet te sketsen, dat sil om 1910 hinne west ha, foer de pream him foarby mei dêryn de bruorren Kobus 

en lehannes de Vries. Wa't dit moaie plaatsje sjocht sil wolris tinke: spitich, dat it moaie marke droech makke is. 



FAN ALLES WAT 

OPLOSSING PUZZEL JANUARI 1982 

Horizontaal: 
1. Ottawa, 5. har, 7. b.r., 8. der, 11. reeds, 12. t.t., 
14. gal, 16. emoe, 17. sier, 19. t.a., 20. Aken, 21. 

stelen, 23. a.e., 24. del, 25. kaas, 26. mier, 28. el, 

29. Lea, 30. temet, 33. serre, 35. vet, 36. na, 37. 

Kiev, 38. eren, 40. kas, 41. ra, 42. perron, 44. node, 

45. d.m., 47. lire, 48. Loki, 49. leb, 51. sa, 52. 

citer, 53. tam, 55. o.o., 57. lat, 58. Maffia. 

Vertikaal: 

1. orde, 2. t.b., 3. artiest, 4. ad, 5. hemel, 6. aeon, 

9. eg, 10. rat, 11. rekel, 13. tel, 15. laar, 17. sta, 

18. remmen, 20. adem, 21. Saar, 22. niet, 25. kervel, 

27. et, 29. leep, 31. even, 32. base, 33. si, 34. eerroof, 

36. nadir, 37. kaal, 39. roe, 40. koket, 43. ris, 44. 

nota, 46. met, 48. lila, 50. ba, 54. mm, 56. of. 


De vorige puzzel was niet helemaal goed: 

1 paard kost f 10,00 (i .p.v. f 15,00) 
1 varken kost f 1,00 
1 kip kost f 0,25 

De oplossing staat achter in. 

************ 

TE KOOP GEVRAAGD 

Woning(kje) in Oudega. Te huur of te koop. 
S. de Vries, 't West 25, tel. 2426. 

Tel. 05120 - 20392 

Hoek centrumjNoorderpromenade 


2-4 


goed freed 

wy binne wol wat wend 
der is wol slimmer tinke wy 
as ien dei aan it krus 

wy stjerre deis tûzen deaden 
foar de tv 
genedich rimpen deaden 
einleas utrutsen deaden 
mei de modernste middels 
ta us beskikking 
in krus wie in rûge 
en omslachtige metoade 

us deaden stjerre 
foar it each fan de camera 
goed freed 
goede god 
wy binne wol wat wend 

tiny mulder, wite swan swarte swan 

ROCKPORT 
SCHOENEN 

.._---......_....-------------_._.__ . 

lampers
PUUR NATUUR schoenen 


Schoolstraat 24, 9251 EG Bergum Telefoon 05116·1506 



BOUWBEDR~JF 

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


uw adres voor 


NIEUWBOUW VERBOUW ONDERHOUD 

TA TREAST 

Koartlyn wie Frou Kiers op'e Wear drok oan't him· 
meljen west en tocht: "Kom, ik jou my eefkes del". 
Se wie aardich yn'e sûs en hearde yn't earsten it 
ferheftige bûnzjen op'e doar net. Doe't se der hinne 
gong wie it de buerman dy't ferheard rop dat der 
by har dikke swarte walmen ut'e skoarstien kamen. 
Ik tink dat alle froulju dy't wat langer yn'e koken 
omslaan d at akelige gefoel yn't liif kinne by de 
gedachte, dat se wat op't fjoer ferjitten hawwe. 
No, fan't fleis wie neat oars oer as swart ferbarnde 
resten. Se hat it doe noch wol eefkes goed drok han. 
As aanst Kuipers de souder skildere hat binne de 
lêste spoaren fan dit ûngemak ek wer behimmele. 

R.J.U. 

YN 'T SI NTSJE 

In bytsje oan'e lette kant, mar wol de moaite fan 
it fertellen wurdich is it ferhaaltsje oer Peter. Peter 
Jelsma fan'e Hegewarren is tsien jier aid en die 
mei mei in kleurwedstrijd fan'e S.R.V. Ein jannewaris 
krige hy de utslach dêrfan te hearren : hy hie fan 
hiel Fryslan de earste priis wûn! De freugde wie 
noch grutter doe't er hearde dat er in echte krosfyts 
wûn hie, me i fan dy Iytse brede banen. Rekkenje 
derop dat hy dêr wi is mei is. Ek fan'e Doarpsom
ropper lokwinske en folie wille dermei. 

R.J.U. 

DRUKKERIJ 

s.D.d. 
 b.v. 

Wij bieden u dicht bij huis: 

* VAKKUNDIGE REPARATIE 
* ZORGVULDIG ONDERHOUD 

, " 

* WINTERSTALLING voorf 19," p.m.2 exel. b.t.w. 
* HELLINGTARIEF van f 7,-- p.m.2 exel. b.t.w. 

* 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 

O. Giek 17 - 9208 AS Or.chten 
Teletaon 05120-12488 

Voor Oudega e.o.: 	Bauke de Vries 
Buorren 39a Oudega 
Tel. 05127 - 2417 



IT FUGELKONSERT (2) 

De oare moarns die Bouke om san oere hinne 
ien sliepperich each iepen. Want der wie wat dat 
him wekker makke. Hy hearde: tik, tik, tik, tik, 
tik, tikjen op't sliepkeamersrut. Net samar wat 
tik, tik diskear, mar in lang tik, tik, tik, tik, tik. 
Bouke seach dy kant ut, en dêre, op it finsterbank, 
stiene san fûgels. Bouke syn freon, fiif oare fûgels, 
like Iyts as hy en in grutte, grouwe, swarte roek. 

"Moarn Bouke, hoe giet it mei dy?" frege de 
Iytse fûgel. 

"Dat wit ik echt noch net. Ik bin ommers noch 
mar krekt wekker," sei Bouke. "Mar hoe giet it 
eins mei dy?" 

"0, in hiel stik better," sei de fûgel. "Mei ik 
dy Piters Pipers efkes foarstelle?" 

"Piters Pipers?" sie Bouke. 
"Ja, justerjûn haw ik der net om tocht om dy 

te fertellen, dat ik Piter hjit. En dit is myn sjong
koarke, myn Pipers." 

"Moarn allegear, bliid dat jimme der binne," 
sei Bouke en alle fûgels makken freonlik in bûginkje. 

"Sille wy no mar mei de foarstelling begjinne?" 
frege Piter. 

"Sa't jim wolie," sei Bouke Brouwer. 
No, jim ha noch nea in foarstelling sjoen Iykas dy't 

de fûgels joegen dêr op Bouke Brouwer syn finster
bank. Se hiene prachtich heldere stimmen, allegear 
op'e roek nei, en se begûnen mei in ferske dat Piter 
spesiaal foar dizze gelegenheid makke hie. Dat gong 
sa: 

Bouke Brouwer hat sa'n pine yn't liif 
Spitich, Bouke hat pine yn't liif 
Hy fielt him net goed en hy leit noch op bêd 
Bouke Brouwer hat sa'n pine yn't liif 
Mei in grap - krok, krok, krok 
En in mop - krok, krok, krok 
Litte wy - krok, krok, krok 
Him laitsje - krok, krok, krok 
Wy sjonge us liet, hy ferjit de pine 
Efkes noch, dan is er syn pine wer kwyt 
Wat wille en muzyk, dat bringe wy 
Bouke Brouwer hat gjin pine mear yn't liif 

Jim begripe't al fansels, de Iytse fûgels songen de 
wurden en de grouwe roek die de kroks. 

Dernei diene se in dûnske meiinoar op ien poatsje, 
allegear, op'e roek nei. Dy besocht it wol, mar hy 
foei: bûnk! op syn poepertfearren. Dêr moast Bouke 
wol om Iaitsje, mar hy stoppe syn holle ûnder it 
kjessen, om mar gjin leven te meitsjen. 

Mar dêr wie't noch net mei dien. Doe joegen 
se in hiel knappe gûchelshow mei earte, dy't se 
grif pikt hiene ut'e pûltsjes yn'e tun. Hja gooiden 
se fan bekje nei bekje en balansearren der mei op'e 
sturtfearren. Dat wol sizze, allegear op'e roek nei, 
dy krige in earte sa foei tsjin syn snaffel oan, dat 
er dy net mear iependwaan koe. Dêr moast Bouke 
sa lûd om laitsje, dat er der triennen fan yn 'e eagen 
krige. Hy lake sa lûd, dat de fûgels der fan utnaaiden 
en Bouke syn mem kaam der fan de keamer yn
stouwen. 

"Wat is hjir te dwaan?" rop se. Mar doe seach 
se him ris goed oan. "Sjochst der folie better ut," 

Hawwe jo in frieskast of -kiste? 


En wolle jo der graach poerbêst böleguod yn ha? 


Skilje us dan efkes 


Wy komme moandeis en tiisdeis mei bakkersguod 

yn Aldegea 


Waarme Bakker 
J. JELSMA 

Boarnburgum Tillefoan 05126 - 1215 



Mar ik leau net, dat Bouke sa gau wer better wurdensei se. 
"Ik bin ek folie better," sei Bouke. En doe't wie as er de me rakels moaie foarstelling fan Piters 

dokter Hiddema letter op 'e moarn by him kaam sei Pipers dy moarns op it finsterbank net sjoen hie. 


dy ek, dat Bouke der stikken better utseach en Tinkt jim ek net? 

dat it medisyn him tige goed hie. En dat lit us sjen, dat it in goed ding is om lid 


Ik leau, dat it ek wol in bytsje wier wie, omdat te wêzen fan in knypeachklup, net wier. 
it drankje Piter de fûgel ek sa hurd better makke hie. 

IT FOR KEARSLJOCHTSJE 

Dit forkearsspultsje spilest mei in dobbelstien en in knoop. Kleurje earst de 
Ijochtjes dy brane yn'e goeie kleur. As it Ijocht grien is, meist nochris goaie. 
By oranje en read moast ien beurt oerslaan. Wa is it earst by de greate auto? 
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SOSIALE WURKLiST 

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 9.3Q 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? 

DATABANK 

Nijere informaasje by "ferieningsnijs" 

6 april 	 Moadeshow fan'e C.P.B. troch moade
hûs Nagel, om 19.30 oere yn it Miensker. 
Ek gasten binne wolkom. . 

foar 10 april 
namme fan'e nije strjitte ynleverje: 
Doarpsbelang, Achterwei 5 

16 april 	 Tenielutfiering mei dûnsje nei, fan'e 
Wettersport en Fûgelwacht. Om 20.00 
oere yn it Miensker dér't ek gasten wolkom 
binne. 

Wt KE-EINTSJINSTEN HUSDOKTERS 

fan freed 17.00 oere oan't sneintejûn 24.00 oere. 


4; april C. v. Staveren Aldegea 
Roundeel56 05127-1262 

Peaske H.J. Amelink Garyp 
Greate Buorren 22 05117·1264 

fan freed 17.00 oere oan't moandei 24.00 oere. 

18 april S. Vriesinga Eastermar 
Torenlaan 17 05129-221 

25 april J.S. Meyboom De Pein 
Kommisjewei 120 05127-1261 

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

4 april 9.30oere H.J. Nolles 

13.450ere A. Klein, Earnewald 


9 april 19.30oere Goed Freed, H.J. Nolles 

11 april 9.30oere Peaske, H.J. Nolles 
lepenbiere beliedenis 

13.450ere A. Wolters, Boarnburgum 

12 april 9.30oere H.J. Nolles, sjongtsjinst 

18 april 9.30oere Y. Haarsma, Hurdegaryp 
13.450ere Y. Haarsma, Hurdegaryp 

25 april 9.30oere A. Klein, Earnewald 
13.450ere H.J. Nolles 

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

4 april 10.30oere J.H. Hamoen 

9 april 19.30oere J.H. Hamoen 
Hillich Nachtmiel 

11 april 10.30oere Peaske, J.H. Hamoen 

12 april 10.30oere Mw. Slik, m.m.f. Sjongkoar 
"Zingt Gode Lof" Garyp 

18 april 10.30oere J.H . Hamoen 

25 april 10.30oere J.H. Hamoen 

OPLOSSING PUZZEL MAARTNUMMER 


1 paard kost f 10,-
87 varkens kosten f 87,-
12 kippen kosten f 3,

100 beesten kosten f 100,-

ien en oardelheal twa trije en in tredde heal 

1 + 11/2 + 2 + 3 + 2 1/2 = 10 

http:17.00�19.00
http:19.00�21.00
http:13.30�17.00
http:13.30�17.00
http:9.00�11.30
http:8.30�10.00
http:12.30�13.30


VOOR OUDEGA e.o.: BAUKE DE VRIES BUORREN 39A OUDEGA TEL 05127-2417 


