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YNHALD 


JOADEBERN 
1200 J I ER ALDEGEA 

FERIENI NGSNIJS 
groene kruis 
bibliotheek 
vrijzinnige herv. vrouwenvereniging 
riedsferslach VVD 
moadeshowferslach CPB 
damclub aldegea 

IT WITTEN WURDICH 
op roakeldeis 
petear mei the roosters 
glêsbakaksje 
peuterspeelzaal 
vrouwenraad smallingerland 
sparjebirdnieuws 
sociaal fonds bouwnijverheid 
plantsoenentsjinst 
Ijipaai 
natuurgebied bij oudega 

SKIEDNIS 
dit wiene ek aldegeasters 
mear wite fan eigen krite 
álde foto 

FAN ALLES WAT 
oplossing puzzel 

DOARPSOM ROPPERKE 

SOSIALE WURKLIST 

D'r is krek te let, in ferslag kaam fan'e iepening fan'e hafen. 
Wol de skriuwer dl§rfan eefkes kontakt mei my opnimme. 

R.J.U. 

DE JOADEBERN 

Omt hja swart hier hie en in krûme noas 
mocht Roos Cohen net by har poppen bliuwe 
se ha har mei de swipe fan de driuwer 
hieltyd wer swypke as in beest. Net aars 
is Iytse David Turksma, amper tolve, 
brukt woarn as sjitskiif foar revolvers 
en Isy Leefsma ha se op in moarn 
deagewoan deaskopt deagewoan 
Fierwei de measten Iykwols ha mar even gappe 

nei de siken 
doe wiene it deagewoane berneliken. 

Astou nou nachts in bern soms eangstich skriemen 
hearst 

dan is't dyn eigen; wês net ûngerêst 
mar wegerje heechhertich, wegerje bislist: 
forjow de moardners nea, forjow nea de fascist. 

Joadesoan Jezus wol us bidden hearre 
lit nea in joadebeul yn frede stjerre 
nim wraek foar juster en foar hjoed en moarn 

Joadesoan Jezus, sjoch us net sa aan. 

Freark Dam, Sa sydlings. 

ALDEGEA TOLVEHUNDERT JIER 

In setsje Iyn stied er op in jûn by my foar de daar, 
N.N., want ik mei net heal syn namme neame, hy 
wol net mei namme en tanamme yn'e Doarpsom
rapper stean. Oft it my skikte, woed er witte, om 
in praatsje te meitsjen. No, it skikte wol en al gau 
sieten wy by in bakje kafje wat te petearjen. Measten
tiids oer it doarp dêr't wy beide yn wenje, want hy 
hat grutte niget aan alles wat syn wenplak oan
belanget. Benammen de skiednis en sadwaende 
koene wy it tegearre hiel wol pratende hálde. Mar 
ik fernaam wol, dat er eins noch in 'aai kwyt woe, 
en ja hear, lang om let kaam er der mei op it aljemint. 
"Sjoch," sei er hoeden "jo hawwe langlêsten ris 



In minske kin gjin twa dingen tagelyk 


dêrom gjin ik, AUKE DE VRIES, me i de autospuiterij nei Burgum. 


It bedriuw hjirre te Aldegea draach ik mei it grutste fertrouwen oer 


oan my n opfolger DIRK VI SSER. 


Alle wurk wat it ûnderhäld (fan hokker merk auto dan ek) oanbelanget 


is by him yn goede hannen. 


Ik betankje jimme foar it fertrouwen dat jimme my jûn ha, 


Auke de Vries. 


En ik, Dirk Visser, hoopje jimme fe rtrouwen net te beskamjen 


troch foartoan jimme hji rre te Aldegea myn tsjinsten t sjin in billike priis oan te bieden. 


Graach wolle myn f rou en ik us stientsje der ta bydrage om jimme, 


en meikoarten ek us doarp hoopje wy, leefber te hälden. 


Jimme hoeche net fier fuort te fleanen om wat tichteby te krijen is. 


Foaral foar jo auto jildt : 


"Underhäld is alles." 


Dirk de Vries. 


Yngeande : 


1 maaie 1982 


DIRK VISSE R AU KE DE V RI ES 
DIRK VISSER AUKE DE VRIES 

Gariperwei 2 Mr. Oppendijk v. Veenweg 16 

AI degea (Sm.) Burgum 

till. 05127 - 1777 till. 05116 - 4455 

b.g.g. 058 - 662288 foar : 

foar: skeadereparaasje 

nije en brûkte auto's plaatwurk 

reparaasje spuitwurk 

trochsmarren ~, 
benzine ~~ 

BOVAG-lid 



Rijwielen o.a. GAZE LLE en UN ION. 

in stikje skreaun dêr't boppe stiet: Ut in fier ferline. 
Dêr waard ik ut wiis, dat hjir al ieuwenlang minsken 
wenne ha en dat om 785 hinne de earste tsjerke hjir 
boud is. Sont dy tiid is Aldegea in tsjerkedoarp, 
in echt doarp dus. No hie ik tocht, as wy no fan dat 
jiertal utgeane, dan soe strak yn 1985 us doarp 
tolvehûndert jier bestien ha. En no tocht ik sa, 
dat is in goede reden om in grut feest te fieren . 
Hoe liket jo dat ta? Dêrom kaam ik hjir eins, sjoch." 
Earlik wier, ik wie der efkes stil fan. Wat in merakels 
goed idee! Ik woe my wol foar de kop houwe, dat ik 
dêr seis net op kommen wie. It tolvehûndertjierrich 
bestean! Ik wie it folslein mei him iens, dat is wrych
tsjes wol in reden om in grut feest te fieren. Doe 
ha wy de hollen bûgd oer in soarte fan foarriedige 
feestlist en doe is dit by us ut'e pinne kommen: 

1. 	 historyske optocht 
2. 	 réuny fan ald-Aldegeasters 
3. 	 oargelkonsert yn ien of beide tsjerken 
4. 	ferkiezing fan miss Aldegea 
5. 	 Frysk sjongfestival 
6. 	ûntbleatsjen fan it Aldegeaster stanbyld 

(Baaie?) 
7. 	utfiering troch de pleatslike muzyk- en 

sjongferien i ngen 
8. 	 doarpsflagge en -wapen wurd oan it fol k toand 
9. 	 popkonsert 

10. sportmanifestaasje 
11. 	 priisutrikke foar it bêste ferske oer it 

1200-jierrich bestean 
12. bernefeest 

Doe't wy tolve nûmers op us listke stean hiene 
ha wy de pinne mar dellein. Minsken dy't better as 
wy witte wat kin en net kin moatte der fierder mar 
oer gear. Wy tochten al, dat der in hiel grutte kom
misje komme moat, dêr't guon ut alle lagen fan'e 
doarpsbewenners in sit yn krije. De besteande feest
kommisje sil de foarstap nimme moatte, tocht us. 
It sil wol hiel wat tarieding fergje, mar it is ek noch 
gjin 1985. 

d.J. 

" FERI ENI NGSNIJS 


HET GROENE KRUIS 


Enige punten uit het Verslag Algemene Ledenver
gadering op 21 - 1 - 1982 in Café "Vislust" te Opein
de, aanvang 20.00 uur. 

Agenda: 
1. 	 Opening 
2. 	 Notulen Algemene jaarvergadering 1981 
3. 	 Notulen Buitengewone Algemene Ledenver

gadering juni 1981 
4. 	Jaarverslag 1981 
5. 	 Financieel verslag 
6. 	 Benoeming Kascommissie 
7. 	 Bestuurswisseling 
8. 	Contributie verhoging 
9. 	Stand van zaken nieuwbouw 

10. Mededelingen 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 

1. Opening: 

Mevr. Scholma heet de aanwezigen welkom. 


2. Notulen Algemene jaarvergadering 1981: 

Worden voorgelezen door mevr. Bruinsma en met 

algemene stemmen goedgekeurd. 


3. 	Notulen Buiteng. Alg. Ledenverqaderina iuni 1981: 

De vanouds bekende SM 10 
van OUDEGA met een 

nog echt open vuur. 
Tel. 05127 - 1536 

.~~' A.J. WELLING 
0; BUORREN 18 

oUDE GA 



BOUWBEDR~JF 

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

uw adres voor 

NIEUWBOUW VERBOUW ONDERHOUD 

Worden voorgelezen door mevr. Voogd en met 
algemene stemmen goedgekeurd. 

4. Jaarverslag 1981: 

Voorgelezen door mevr. Voogd. Met algemene 

stemmen goedgekeurd . Mevr. De Boer uit Opeinde 

merkt op dat Dorpsbelang Opeinde geen brief aan 

de gemeente heeft geschreven aangezien men deze 

kwestie mondeling met de burgemeester heeft be

sproken bij diens bezoek aan Opeinde. Dhr. Hofstra 

uit Opeinde wil weten wat de steunstichting precies 

is. Dhr. Meyer legt dit uit. Jaarverslag wordt met 

algemene stemmen goedgekeurd. 


5. Financieel overzicht 1981: 

Wordt besproken en toegelicht door dhr. Meyer. 

Het financieel overzicht bestaat uit: Balans Stichting 

Steun Groene Kruis, Exploitatie Rekening Stichting 

Steunfonds Groene Kruis en Balans per 31 - 12 - 1981 

onder voorbehoud goedkeuring AWBZ. De Kas

commissie, bestaande uit dhr. De Boer en dhr. Klei

terp, heeft eerder het financieel overzicht bekeken 

en in orde bevonden. 


6. Benoeming Kascommissie: 

De nieuwe Kascommissie bestaat uit dhr. De Boer 

en mevr. Boorsma. 


7. Bestuurswisseling: 

Aftredend: dhr. Ter Wisscha uit Oudega en dhr. 

De Bruin uit de Tike. Tegen de nieuwe bestuurs

candidaten zijn geen bezwaren, zodat dezen, dhr. 

A. Faber uit Oudega en dhr. P. Zandstra uit de Tike 

(afwezig met opgaaf van reden), tot bestuursleden 

van de vereniging "Het Groene Kruis Opeinde e.o." 

worden benoemd. 


8. Contributieverhoging: 

Het AWBZ wil de contributie afdracht per lid ver

hogen van FI. 34,-- naar FI. 35,--. Het bestuur vraagt 

de leden goedkeuring voor deze verhoging. Dhr. 

Hofstra uit Opeinde vraagt zich af of deze verhoging 

nodig is i.v.m. het feit dat er een voordelig saldo 

van FI. 6.000,-- is. Dhr. Meyer zegt dat het geld 


. schoon 	 opgaat als de plannen straks uitgevoerd 
worden. Voor een goede gang van zaken zou een 

verhoging van FI. 2,50 nodig zijn. Het AWBZ ver
goedt niet alles. Wil je wat organiseren dan moet 
je geld hebben. We streven naar een gelijkmatige 
verhoging en creëren zo een buffer voor straks. 
Dhr. Hofstra blijft bij zijn standpunt en zegt 
contributieverhoging nu niet nodig te vinden. Als 
het zover is, kan het altijd nog. Bovendien staat 
er niets van op de begroting. Er is geen begroting 
1982. Dhr. Meyer zegt toe dat er op de volgende 
jaarvergadering een begroting voor het komende 
jaar zal zijn. STEMM ING over contributieverhoging: 
Er wordt gestemd door handopsteking. Met 15 
stemmen vóór en 12 stemmen tegen wordt· het 
voorstel de contributie voor 1982 met FI. 1,-- te 
verhogen, aanvaard. 

9. Stand van zaken gebouwen: 

Zie jaarverslag. Zuster Hemming vraagt of de ver

bouwing te Oudega voorrang kan hebben. Dan heeft 

ze vast een ruimte voor haar spullen. Mevr. Scholma 

antwoordt dat dit het streven van het bestuur is, 

helaas is de procedure wat vertraagd door zoekraken 

van de tekeningen bij de Provo Kruisver. Leeuwarden. 


10. Mededelingen: 

Er zijn geen mededelingen. 


11. Rondvraag: 

Dhr. Benedictus vindt dat er over de stemming 

wordt heengepraat. Dat is niet in orde. Dhr. De 

Bruin zegt dat de stemming volgens de regels is 

gehouden. Mevr. De Boer vraagt zich af waarom 

er geen agenda is. Mevr. Scholma antwoordt dat 

deze in de aankondigingsadvertentie in de plaatse

lijke bladen staat. Maar aangezien deze niet door 

iedereen wordt gezien, zal er de volgende jaarver

gadering op ieder tafeltje een agenda liggen. Mevr. 

Boorsma vraagt naar de E.H.B.O.-cursus. Dhr. De 

Bruin zegt dat de mogelijkheid een cursus te starten 

in principe open blijft, maar dat tot nu toe de be

zwaren in de vorm van ieder jaar een examen het 

opzetten van een cursus tegenhoudt. Mevr. Boorsma 

zegt dat een cursus 2 jaar geldig is en dat, met om het 

jaar 8 lessen, het diploma wordt verlengd. Dhr. De 

Bruin dankt mevr. Boorsma voor deze aanvulling, 

maar dit staat nog in de kinderschoenen en zijn 




ervaring tot nu toe is, dat er onvoldoende belang
stelling is in deze regio. Over het algemeen heeft 
men bezwaren tegen het bekend maken van de 
ledenvergaderingen via de plaatselijke media. Mevr. 
Scholma zegt toe dat het bestuur zich hierover 
zal beraden. Mevr. Scholma neemt met woorden 
van hartelijke dank voor het werk dat de aftredende 
bestuursleden de heren Ter Wisscha en De Bruin 
voor de vereniging hebben gedaan afscheid van hen 
en wenst hen het allerbeste. 

12. Sluiting: 

Mevr. Scholma sluit de vergadering en wenst iedereen 

wel thuis. De vereniging biedt haar leden nog een 

consumptie ter afsluiting van de vergadering aan. 


G. Voogd - Alink 
Nije Tikewei 24 

Nijega. 

VEGE PLUS 

Gerrit Adema 
Buorren 17 

Tel. 05127-1371 

Stop met onnodig te veel betalen 

Nu naar de VEGE 


Vaste lage prijzen voor bekende merkartikelen 

en vertrouwde VEGE·produkten 


In onze Kenborch·slijterij vindt u 

week in week uit aantrekkelijk voordeel 


Aanbiedingen op binnen· en buitenlands gedistilleerd 

onze Kenborch·kwaliteitsmerken zijn altijd laag geprijsd 


Wasverzachter, 2 liter 
Friesche vlag halvamel 1/2 liter 
Calvé pindpkaas, grote pot 
Supra koffie, 250 gram 
Brinta, pak 500 gram 
Komo, huisvuilzakken 
Martini rood, wit, rosé 

f 2,29 
f 1,59 
f 2,49 
f 3,69 
f 1,59 
f 3,95 
f 5,45 

DE KONTRIBUSJE FAN IT GRIENE KRUS 

By it opheljen fan de jierlikse kontribusje ha wy 
fornaem dat in protte minsken dit bedrach bot 
heech fine. Foaral de minsken dy't allinne wenje 
fine it net hielendal rjochtfeardich dat hja like folie 
bitelje moatte as in gesin. It bistjûr hat hjir nochris 
wer oer gear west. It is nou sa dat yn 1980 de AWBZ 
(Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) ynfierd 
is. Dizze AWBZ financiert it Griene Krus wurk en 
de gebouwen. Elke Griene Krus foriening moat 
nou per lid per jier in afdracht oan dyselde AWBZ 
bitelje. Dit jier wie dat f 35,--. De kontribusje wie 
f 38,50. Dy f 3,50 hat us foriening noadich foar 
it keapjen fan materiaelen ensfh. Soene minsken 
dy't allinnich wenje nou minder kontribusje bitelje 
as in gesin, dan hiildt dat yn dat de kontribusje 
foar de oare leden aerdich omheech moat omdat 
wy dochs wer op dy f 35,-- afdracht per lid komme 
moatte. It bistjûr mient dat dit net wêze moat omdat 
f 38,50 ek foar in gesin heech genoch is, mar yn 
de earstfolgjende ledeforgadering sil dizze saek 
wer oan de oarder steld wurde. Fine jo it bidrach 
dochs to heech, elk jier wer en bislute jo om lid of 
to wurden en jo moatte dan letter dochs gebrûk 
meitsje fan it Griene Krus dan kostet dat jo per 
kear dat jo dêr gebrûk fan meitsje f 87,50. Dit bi
drach giet hielendal nei de AWBZ. Wurde jo lid 
en ha jo net earder as nei 3 moanne forlet fan it 
Griene Krus dan forfait dy f 87,50 en bitelje jo 
allinne de kontribusje fan dat jier. Wurde jo lid 
en tagelyk moatte jo de wyksuster brûke as ma
teriael ut it depot dan moatte jo wol dy f 87,50 
bitelje en de kontribusje fan dat jier. Dit dan oan
geande de konsekwinsjes fan it wol as net lid wêzen 
fan de Griene Krus foriening. Ik hoopje dat it hwat 
dudlikheit brocht hat. Hwat it Griene Krus jo to 
bieden hat stiet op de lidmaatschapskaert. 

Antsje Bruinsma - Mud. 

JAARVERSLAG OVER 1981 
GROENE KRUIS VERENIGING OPEINDE E.O. 

Men kan wel zeggen dat het afgelopen jaar in het 
teken van de nieuwbouw heeft gestaan. Na de instal
latie van de nieuwe bestuursleden in de Algemene 
Ledenvergadering op 14 april 1981 is het bestuur 
met frisse moed aan de slag gegaan om de funda
menten voor de bouw te leggen in de vorm van 
een voor elk dorp aanvaardbaar bouwplan. Daarbij 
bleek al gauw dat, wilde men tot een aanvaardbare 
oplossing komen, men het idee van één gebouw voor 
deze regio moest laten vallen. Een nieuw plan om
vatte een gebouw in Opeinde, een gebouw in Nijega 
en een verbouw van een gedeelte van "Het Miensker" 
te Oudega. Aan architechtenbureau De Vries te 
Drogeham werd gevraagd wat schetsen te maken 
zodat we enig idee kregen hoe één en ander er uit 
zou komen te zien. 
Het dagelijks bestuur ging op 22 juni 1981 met de 
nieuwe plannen en tekeningen naar Leeuwarden 
om samen met de Provo Ver. en de inspecteur van 
Volksgezondheid voor de provincie Friesland te 
bekijken of realisering van méér dan één gebouw 



mogelijk was. Er werd overeengekomen dat we 
met de plannen verder konden gaan, mits de kosten 
niet méér, dan die vastgesteld waren voor één ge
bouw, zouden bedragen. Een volmacht van de leden 
was de volgende hoeksteen en deze. werd gegeven in 
de Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 
20 juli 1981. Nu konden definitieve plannen en 
tekeningen worden gemaakt, waarbij tevens contact 
werd opgenomen met de voorzitter van "Het Mien
sker", dhr. Van der Velde, over de verbouwen de 
huurprijs van "Het Miensker". Het bestuur van 
"Het Miensker" zegde zijn medewerking toe. Ook 
had men contact met de Gem. Smallingerland over 
de aankoop van de grond aan de Kommisjewei 
te Opeinde en aan de Fiifhoeke te Nijega. De ge
meente zegde schriftelijk recht op optie toe. Tevens 
werd er een bouwcommissie ingesteld, bestaande 
uit mevr. Schol ma en dhr. Faber. In september 
1981 gingen de plannen en tekeningen naar Leeu
warden waar zij besproken werden in de Wijkge
bouwencommissie van de Provo Friese Kruisver. 
Het bleek dat er nog enkele wijzigingen moesten 
worden aangebracht maar dat was niet het grootste 
probleem. Dat werd gevormd door de financiering 
die we op één of andere manier rond moesten krijgen. 
De extra ruimte in het gebouw te Opeinde bleek 
bij nadere beschouwing nèt de reden te zijn waardoor 
we boven de kostenraming uitkwamen. Maar het 
bestuur vond deze ruimte noodzakelijk gezien de 
grootte van Opeinde. Goede raad was duur. Uitein
delijk besloot het bestuur vertegenwoordigers van 
de verenigingen voor Dorpsbelang van de 4 dorpen 
uit te nodigen en hen de problematiek voor te leggen 
in de vorm van 3 plannen: 

1. 	 de méérkosten te financieren met een gift 
van de Steunstichting, verkoop van de woning 
te Nijega en een contributieverhoging. 

2. 	 de méérkosten te financieren door de extra 
ruimte te Opeinde te laten vervallen, een gift 
van de Steunstichting en een lichte contributie
verhoging, echter geen verkoop van de woning 
te Nijega. 

3. 	 door de extra ruimte te Opeinde te laten ver
vallen, een gift van de Steunstichting, geen 
contributieverhoging wel verkoop woning te 
Nijega, dan was er nog wat geld over. 

Tijdens de vergadering bleek dat men contributie
verhoging om de méérkosten van de gebouwen 
te bestrijden, onaanvaardbaar vond en dat deze 
financiële problematiek een zaak van Opeinde was. 
Dorpsbelang Opeinde was bereid mee te werken 
aan een oplossing. Na telefonisch overleg met de 
gemeente Smallingerland heeft het bestuur een 
brief gestuurd met uitleg van de situatie en een 
verzoek t ot medewerking bijvoorbeeld door ons 
de bouwgrond voor het symbolische bedrag van 
FI. 1,-- over te dragen . Dorpsbelang Opeinde zou 
ook een brief sturen. Deze aanvraag was des te 
meer gerechtvaardigd omdat er momenteel een 
nieuwe wet in behandeling is bij de Ie Kamer waarin 
geregeld wordt dat de gemeente een taak krijgt 
in de gezondheidszorg. De gemeente heeft toegezegd 
in februari te antwoorden. Intussen zijn de gewijzigde 
tekeningen met een brief met motivatie weer in 
Leeuwarden aangekomen en zullen nu in februari 

AUTO- en MOTORRIJSCHOOL 

w. PIJL 

Foareker 27 - 9247 AA URETERP 


Tel. 05125 - 2151 


Haal uw rijbewijs: 

in schakelauto ..... B.M.W. 

in automaat ..... Renault 


op één onzer motoren ..... Honda 


U bent bij ons niet 


een hele morgen of middag van huis, 


maar slechts 2 uren! ! ! ! ! 


Elke week theorieles 


URETERP 

HEMRIK 


DRACHTEN 

SURHUISTERVEEN 


a.s. door de Wijkgebouwencommissie van de Provo 
Friese Kruisver. behandeld worden. Er gingen ook 
nog brieven naar het Koningin Juliana Fonds en de 
Stichting Comitée Zomerpostzegels met een vraag 
om financiële bijstand, echter zonder resultaat. 
Ook is er overleg geweest met een fysiotherapeut 
in Drachten over vestiging in het gebouw te Opeinde, 
maar deze besloot toch tot het praktijk aan huis 
houden in Opeinde. 
De situatie is. nu zo dat het bestuur van mening 
is dat de gebouwen niet betaald moeten worden 
met een contributieverhoging en dat we afwachten 
wat de gemeente zal beslissen. 
Het bestuur is in 7 bestuursvergaderingen bij elkaar 
geweest, hierbij zijn niet meegeteld de vergaderingen 
van het dagelijks bestuur plus nog de telefonische 
contacten en het huis aan huis overleg. Verder hebben 
leden van het dagelijks bestuur 2 Algemene Leden
vergaderingen van de Provinciale Friese Kruisver. 
bijgewoond, 2 voorvergaderingen van deze ledenver. 
te Bergum bezocht en er is een afvaardiging naar het 
jubileum van de Drachtster Kruisver. geweest. Ook de 
jaarvergadering van de Ver. voor Wijkverpleging 
Drachten is dóor ons niet vergeten. Dhr. Meyer is daar 



tot penningmeester benoemd, wat dubbele werk
zaamheden tot gevolg had en om deze zo goed 
mogelijk uit te oefenen volgt dhr. Meyer momenteel 
een cursus vergadertechniek en een cursus voor 
pen n i n gmeesters. 
De werkzaamheden van onze zuster, mevr. Hemming, 
die midden augustus 1981 h et werk van Wieke 
van der Kooi overnam, zijn in volle gang. Het ma
gazijn loopt onder de voortreffelijke leiding van 
mevr. Mud prima. Er zijn in het afgelopen jaar, 
dat is dus van januari 1981 tot januari 1982, 633 
stuks artikelen uitgeleend tegen het jaar dáárvoor 
570 stuks. Hierbij komt naar voren dat de krukken 
een gewild artikel zijn bij onze leden. Door intensief 
gebruik hiervan gaat er nog wel eens wat verloren 
waarvoor dan nieuwe worden aangeschaft. Verder 
is het magazijn aangevuld met 2 ledikanten plus 
matrassen, een toiletverhoger, een invalidewagen, 
2 weegschalen en een postoei. Over het algemeen 
is er voldoende in voorraad en wat dat betreft, 
is de situatie veel verbeterd in vergelijking met vroe
ger, temeer daar het materiaal in goede staat ver
keert. Er is geen "oude troep" meer en zo worden 
de artikelen, gezien de uitgeleende hoeveelheid met 
plezier gebruikt. Het terugbrengen van de artikelen 
gaat ook vlotter. Men krijgt bij de uitlening van 
mevr. Mud een kaart voor 3 maanden mee, is die 
termijn verstreken dan moet men het geleende 
terugbrengen of een nieuwe kaart halen. De toestand 
is zelfs zo gunstig dat men soms vanuit Drachten 
komt "lenen. Als de voorraad het toelaat, kan men 
de gewenste artikelen meekrijgen. Dit betreft vooral 
weegschalen, die men in Drachten niet kan lenen 
maar bij de apotheek moet huren. Het hooglaagbed 
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uit ons magazijn wordt al enkele maanden door 
een patiënt in Drachten gebruikt. Mevr. Mud zegt 
wel te verwachten dat als er eenmaal een gebouw 
is en een beheerder voor het magazijn zorgt, het 
de mensen tegen zal vallen wat de uitleen betreft. 
Als zij thuis is, kan men altijd bij haar terecht en 
het is nog maar de vraag of dat bij een beheerder 
ook het geval is. Er moet naar gestreefd worden 
een beheerder te vinden die in een situatie verkeert 
dat hij of zij de uitleen op ongeveer dezelfde manier 
kan voortzetten, dat is voor de leden erg belangrijk. 
Vermeld dient ook te worden dat het huis waar 
zuster Nieuwenhuizen in woont, komend voorjaar 
geschilderd zal worden. 
Onze bode, die de contributie ophaalt, wil wel 
graag de dienst verlaten en zo hebben de bestuurs
leden besloten zelf de contributie bij de leden te 

'gaan innen. 

Dit verslag a Idus opgemaakt is voorgelezen aan 
de leden in vergadering bijeen in Café Vislust te 
Opeinde op 21 januari 1982. 

Antsje Bruinsma - Mud. 
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Orkaan Mabel grijpt in (av.) 

HOUTEN 
WAND 
srELLINGEN 
Voor in huis, kantoor of winkel. 

Met 1001 mogelijkheden . 

Uw ontwerp en onze kwaliteit . 


Montage is kinderspel. 
Eventueel te lakken 
of kleurbeitsen . 
Kom eens langs 
en vraag om de 
uitgebreide 
brochure. 

het nieuwe land 

zo ver hier vandaan 
ik zou er heen willen gaan 
en er willen wonen 
een nieuw leven gaan leiden 
in het nieuwe land 
waar men geen oorlog kent 
geen zorgen 
maar voordat het zover is 
zou ik al m'n zorgen willen begraven 
diep in de grond 
zodat niemand ze zou vinden 
en áls iemand ze vond 
dan was ik er toch al niet meer 
dan was ik in het nieuwe land 
en dan eens op een keer 
haal ik je op 
en pak je hand 
dan neem ik je mee 
naar dit nieuwe land 

tineke toering, eigen improvisatie 
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Crowley, R. 
Front zonder genade (oor!.) 

DanelIa, u. 
Een zomer van geluk (hum.) 

Dijk - Has, N. van 
Liefde kent geen tussenweg (fam.) 
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Baas, Marietje en de wereldbol 

Ooms, J.W. 
Een man in de branding (hist.) 

Pahlen, H. 
Weerzien in Tiflis (spion.) 

Plain, B. 
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Poe, E.A. 
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614 Muntendam 
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200 bootvistips 

658.37 Zeeman, S. 
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frie 938 Molen, Sj. van der 
Oorsprong en geschiedenis van de Friezen 

Carla, Janny, Janny 
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VRIJZINNIGE HERV. VROUWENVERENIGING 

3 maart; Jaarvergadering, mevr. Wilkens is afge
treden en er waren 2 nieuwe candidaten, waarvan 
mevr. Wouda - de Vries werd gekozen als "Vice 
Presidente", mevr. Wilkens kreeg als aandenken 
een glas met i nskriptie aangeboden voor het vele 
werk d at ze voor onze vereniging heeft gedaan. 
9 maart; We zijn naar Eernewoude op bezoek ge
weest waar een cabaretgroep, bestaande uit 6 vrou
wen uit Hardegarijp, de avond verzorgde. We hebben 
daar erg van genoten. 
31 maart; Onze jaarlijkse broodmaaltijd. Tegen 
6 uur zaten er 32 dames aan tafel en hebben we 
gezellig met elkaar gegeten. Na de koffie kwam 
mevr. Scholma uit Opeinde en deed verslag over 
haar loopbaan, ze vertelde hoe ze er toe kwam, 
om voor veearts te gaan studeren. En vertelde ook 
nog wat uit de praktijk (dan maak je nog wel eens 
het één en ander mee). 
15 april; Het ééndagsbestuur en tevens onze laatste 
bijéénkomst. Het waren weer de jongeren die het 
moesten 0 pknappen deze keer, wat ze ons dan 
ook wel lieten horen. Een stimulans voor de ouderen 
om het ook eens te proberen. Mevr. Van der Wal 
had de leiding. Verder las mevr. Jongsma een gedicht 
voor en zongen we Friese liedjes. De leden zaten aan 
tafels waarop een sprookje stond vermeld. Zo waren 
er 5 sprookjes. Hier was weer een kwis aan verbon
den, waar we punten op kregen. Later nog een 
raadkwis en een puzzel. Wie de meeste punten had 
kreeg een leuke prijs. Er werd thee geschonken met 
een lekker hapje er bij. Het bestuur werd nog een 
bloemetje aangeboden, waarna mevr. Bruinsma nog 
even aan het woord kwam. Na nog gezongen te 
hebben wenste mevr. Van der Wal ons nog een mooie 
zomer toe en een wel thuis. Het was een goed jaar 
voor onze vereniging. We konden weer nieuwe leden 
welkom heten, zodat we nu 38 leden hebben. Op 3 
juni is ons jaarlijks reisje. Deze keer gaan we naar de 
Eemshaven in Groningen om via Drente weer huis
waarts te keren. 

Y. de Groot - Tilma. 
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DRACHTEN 


, ' Ook het adres voor al uw 


ruiterkleding en toebehoren 


van het wereldmerk "PI KEU RU 


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 us sintraai 

En smakket it jo tige lekker 

tinke jo, hjirfan wol 'k mear 

Dan steane wy mei de bekende kwaliteit 

foar fulling fan jo friezer klear 

Dus foar Ijirre, snijwoarst of 

in stikje rikke spek op brea 

Hoask oanrikkemedearre 

OEDS PIETERSMA 

SLACHTER ALDEGEA 

Moleneind 44, tegenover Elmar 


Tel. 05120 - 31533 


b.g.g. 05120 -12516 

Stoppage verzorgen wij ook voor u. 


Tevens reparatie-inrichting voor alle 

lederwaren (tu igen, halsters) 


en ook voor het opstoppen van uw zadel. 
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familiedrukwerk? 
Bij ons heeft u een ruime 


keuze uit de meest 


originele 
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De Giek 17 • 920e AS Drachten 
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HANDELSDRUKWERK 

Strooifolders 


Prijscouranten 

Circu laires 

Fakturen 


Briefpapier 

Kleurendrukwerk 


Etc. 


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



RECREATIEPLAN DE VEENHOOP 

Op het verzoek van de redactie van de "Doçrps
omropper" een stukje te schrijven over iets wat 
in de laatste gemeenteraadsvergadering aan de orde 
is geweest, heb ik spontaan ja gezegd. Het onder
werp moest bij voorkeur betrekking hebben op 
Oudega of één van de andere dorpen van Smallinger
land. Mijn mogelijkheden werden hierdoor aan
zienlijk beperkt, immers het is niet zo, dat er in 
elke raadsvergadering iets belangrijks aan de orde 
komt, zoals de bouw van een jachthaven, dorps
huis of gymnastieklokaal. Gelukkig zijn al deze 
zaken voor Oudega inmiddels gerealiseerd. Ook 
is het niet zo, dat er in elke vergadering onderwerpen 
aan de orde zijn, die de Raad verdeeld houden. 
Een stukje "vuurwerk" kan ik u dan ook deze keer 
niet aanbieden. Op de avond dat het gereedkomen 
van de jachthaven te Oudega werd gevierd, schrijf 
ik dit stukje en dat brengt mij meteen bij mijn onder
werp n.1. het recreatieplan de Veen hoop. Een plan 

"S PAR" WINKELIER 


WIEBE J ELS M A 


VOOR AL UW: 

LEVENSMIDDELEN 


AARDAPPELEN, GROENTEN en FRUIT 


DROG ISTE RIJ·ARTIKE LEN 


HENG E LSPORTARTIK ELEN 


HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN 


ENZ. 


WEER IN VOORRAAD: 

WOUDA'S GROENTEZADEN 


BLOEMZADEN 


BLOEMBOLLEN, enz. 


TEl. 05127 -1439 

met een lange geschiedenis, waarvan de goede afloop 
de laatste jaren allerminst zeker was. AI in 1966 
werd voor dit gebied een recreatieplan ontworpen. 
Dit plan werd in goed overleg met de Cultuurtech
nische Commissie voor de ruilverkaveling Boorn
bergum en Plaatselijk Belang de Veenhoop bijge
steld. Om dit plan te kunnen realiseren, moest de ter 
plaatse spontaan gegroeide camping worden opge
heven, omdat deze plaats uit oogpunt van natuur 
en milieu minder geschikt was. Op dat moment 
begonnen ook de moeilijkheden. Op vergaderingen 
met de belangenvereniging "Campingvrienden de 
Veenhoop" liepen de emoties vaak hoog op. Re
acties van woede, teleurstelling en onbegrip be
reikten de Raad. Ook enige bewoners van de Veen
hoop hadden moeite met dit plan. Gevolg: bezwaar
en beroepschriften, waardoor de uitvoering van het 
plan ernstig werd vertraagd. Intussen ging de tijd 
door en kwam de ruilverkaveling Boornbergum 
gereed, waardoor de subsidie, die het plan finan
cieel mogelijk moest maken, minder zeker werd. 
Uiteindelijk is alles goed gekomen en heeft de Raad 
op 6 april j.1. ja gezegd tegen het plan. Een plan 
omvattende: - een camping met 20 toeristische 

en 45 seizoenplaatsen 
- een opberghaven met een capaciteit 

van 108 ligplaatsen, waarvan in 
de eerste plaats inwoners van de 
Veenhoop en de op de camping 
verblijvende gasten gebruik kunnen 
maken. Overblijvende plaatsen zullen 
worden toegewezen aan eigenaren 
van boten die nu een plaats innemen 
in te saneren wateren 

- een terrein voor dagrecreatie 
Dat dit alles veel geld kost zal duidelijk zijn. De 
totale kosten van het plan belopen bijna 2 miljoen 
gulden. Dankzij omvangrijke subsidies van het Mini
sterie van Landbouw en Visserij en van Economische 
Zaken en de provincie Friesland hoeft de gemeente 
slechts f 491.000,-- bij te passen, zijnde in rekening 
te brengen. De VVD heeft zijn instemming betuigd 
met dit plan en is bijzonder blij met het feit, dat de 
bewoners van de oude camping voorrang krijgen 
bij toewijzing. Ook vinden wij het juist dat op de 
camping gelegenheid wordt gegeven voor toeristisch 
kamperen, waardoor het aantal mensen, dat gebruik 
kan maken van een met veel gemeenschapsgeld 
tot stand gekomen voorziening, belangrijk wordt 
uitgebreid. Tenslotte vindt de VVD het een goede 
zaak dat bij de exploitatie de bevolking van de 
Veenhoop wordt betrokken. 
Uit dit verhaal kunnen twee conclusies getrokken 
worden: - Volharding en zorgvuldig overleg 

kunnen op de lange duur toch nog, 
leiden tot het gewenste resultaat 

-Gemeentelijke plannen kunnen leiden 
tot spanning tussen het gemeenschaps
belang en het belang van de indivi~ 

duele burger 
In onze democratische samenleving kan men zijn 
onvrede over een plan onder andere kenbaar maken 
door het indienen van bezwaar- enjof beroepschrif· 
ten. Een belangrijk en goed recht dat echter op de 
schouders van de indieners ervan een grote verant
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Eerste van een nieuweauto· 
generatie. Dus voorlopig niet te 
imiteren. De nieuwe DatsunStanza 
~ Het ongineeL 
~~ De meest uitge· 
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binnen groter te zijn dan van bUiten. 

Beschermende veiligheid in de 
totale constructie. Koersvast weg· 
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woordelijkheid laadt. Immers de zorg voor het 
eigenbelang kan leiden tot het niet tot stand komen 
van belangrijke gemeenschapsvoorzieningen. 

B.H. van Pelt 
lid VVD fraktie. 

KLEIN VERSLAGJE VAN ONZE C.P.B. 

6 april hadden we dan de laatste vergadering van 
ons seizoen. We hadden ook gasten uitgenodigd 
voor deze avond, waaraan wel gehoor was gegeven, 
want er waren plm. 230 dames aanwezig. Ook de 
C.P.B. afdeling Nijega - Tike was aanwezig. Onze 
pres. begon met ons allen hartelijk welkom te heten 
en las vervolgens een gedicht van Nel Benschop 
voor. We hadden a Ilemaal een stencil gekregen, 
waarop een korte Paasliturgie stond afgedrukt. 
Met het zingen van het lied "U zij de Glorie, op
gestane Heer" werd deze liturgie besloten. Nadat 
de notulen gelezen waren en getekend, werden er 
nog een paar mededelingen gedaan. Nu kreeg de 
Firma Nagel uit Bergum de gelegenheid om de nieuwe 
zomermode 1982 te laten zien. Er waren 5 dames 
bij die de kleding showden, met de maten 38 t/m 
46. Ook een meisje en een jongeheer deden mee. 
Firma Nagel heeft n.1. naast dameskleding ook 
heren- en kinderkleding. We kregen veel te zien; 
in sportief en klassiek, veel modellen jasjes en broe
ken. Vooral de broeken kunnen we uit veel modellen 
kiezen. Ook de broekrok is erg in deze zomer. De 
nieuwe kleuren voor de zomer zijn: kobaltblauw, 
zeegroen en tUrquoise en de combinatie blauw 
met groen kom je veel tegen deze zomer. Na de 
pauze waarin we van koffie of thee plus koek werden 
voorzien, lieten ze ons nog veel meer zien. Het meisje 
droeg vaak allerlei soorten broeken met leuke T-shirts 
of een trui erop. Ook de jongeheer was vaak sportief 
gekleed, maar ook een costuum stond hem goed. 

De stof suèdine werd ook geshowd in verschillende 
soorten, kleuren en modellen. Deze stof is licht 
in gewicht en erg soepel en is zelf te wassen. Eén 
pakje sprong er wel wat uit naar de reactie van de 
dames te oordelen, dat was een wit pakje van ge
breide stof. Deze show viel goed in de smaak, naar het 
applaus te oordelen. Het was ook goede draagbare 
kleding, die we gezien hebben. De pres. bedankte alle 
medewerkers die aan deze modeshow hebben mee
gewerkt en bood hen allen een bloemetje aan. Onze 
organiste, mevr. W. Jongsma - de Jong, kreeg ook een 
bloemetje aangeboden. Ook de beheerder, W. lin
deboom, werd bedankt namens onze pres. voor de 
goede zorgen. De pres. wenste ons allen goede Paas
dagen, een mooie zomer en een wel thuis toe. Tot slot 
besloot ze met dan ebed en 
een lied. 

Tj.T.H. 

Op de modeshow in "It Miensker" 

Nvnke (I.) en Hinke in sportieve dracht op de planken 
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Het seizoen van de damclub loopt tegen het einde, 
in alle groepen is nog geen beslissing gevallen. In 
groep I strijden Henk en Leense om de hoogste 
eer, terwijl Fedde 3e of misschien nog 2e kan worden. 
Harm Jonker moest zich terug trekken wegens 
werkzaamheden en gezondheid. J. Jansma krijgt 
het volgende seizoen de kans weer om zich daar 
te meten met de 2e kl assers. 

Stand Groep I 
1. He. Jonker 16 - 24 

L. Houwink 16 - 24 
3. F. Kooi 17 - 23 
4. Joh. de Graaf 18 - 23 

W. Wijma 18 - 23 
6. S. de Graaf 17 - 17 
7. O. Kooi . 18 - 11 
8. U. Tjeerdsma 18 - 10 
9. G. Tjeerdsma 16 - 9 

10. J. Jansma 18 - 8 

In de 2e groep heeft Bram nog steeds de leiding 
met 22 punten uit 17 wedstrijden. anno heeft 
er 21 uit 16. Ook Kees heeft nog kansen, maar dan 
moeten ze wel benut worden. Foppe en Douwe 
boeren dit jaar achter het dambord niet zo best, 
maar in de grote veestallen gaat het hen goed. 

Stand Groep II 
1. B. Klijnstra 17 - 22 
2. O. Roukens 16 - 21 
3. S. Siebenga 15 - 16 
4. P. Feddema 16 - 16 
5. K. de Vries 14 - 15 
6. D. van der Mei 14 - 14 
7. C. Bouma 15 - 14 
8. Tj. Jonkhoff 14 - 12 
9. F.Bouma 10 - 8 

10. D. Jonker 15 - 8 

Ook bij de jeugd is nog geen beslissing gevallen. 
Grootste kanshebbers zijn hier Peter en Sytse. Ook 
Roelof en Cor zijn nog in de race, maar kans op de 
bovenste plaats hebben ze niet meer. 

Stand Jeugd 
1. Peter Toering 22 - 38 
2. Sytse Bouma 21 - 36 
3. Roelof de Jong 21 - 32 
4. Cor Tjeerdsma 22 - 32 


. 5. Reinder Jelsma 23 - 29 

6. Henk Hospes 22 - 26 
7. Wietse Jelsma 22 - 24 

Tel. 05120 - 20392 

Hoek centrum/Noorderpromenade 
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8. Gjalt Jan van der Lei 21 - 15 
9. Wiebe de Jong 23 - 14 

10. Catrien van Staveren 19 - 11 
11 . Roei Wiersma 20 - 11 
12. Frank Boersma 19 - 6 
13. Martha Tabak 19 - 0 

Op 6 april reed onze voorzitter met zijn zoon Fedde 
langs grote en kleine wegen naar Huizen (N.H.). 
Hier moest Fedde spelen voor de Halve Finales 
van Adspiranten Kampioenschap van Nederland . 
Fedde werd 0 pgenomen in een pleeggezin waar 
hij 4 dagen de kost op deed. Na 7 ronden gespeeld 
te hebben, had hij 11 punten uit 7 wedstrijden 
en werd daarmee Ie in de B-poule. 2e werd Eddy 
van Doorn uit Bennekom en 3e Willie van de Braak 
uit Tilburg. Deze 3 spelers gaan over naar de Finale 
welke in de herfstvakantie wordt gespeeld in Monster 
(Z.H.). Bravo, Fedde en succes in Monster. 
De slotavond van de damclub wordt op 7 mei ge
houden in 't Miensker. 

P. Feddema 

GLASHANDE L 
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IT WITTEN WURDICH 

OP ROAKELDEIS 

Tiisdei 8 juny begjint in ynternasjonaal folkloristysk 

dûnsfestifal yn Warffum (Gr.) dat dagen duorret. 

Hja ferwachtsje ploegen ut Italië, Spanje, Joegoslavië, 

Tsjecho-Slowakije, Frankryk, Roemenië, ensfh. En 

uteraard us trije noardlike dûnsp/oegen. Dêrby 

is der in grutte hanne/s- en foar/jochtingstentoan

stelling te sjen. Ek in geweldige keunst-, hobby

en husf/ytmerke. Us eigen Aldegeaster folksdûns

ploech is der ferliene jier hinne west te sjen en it 

hat har gewe/dich foldien. 

Stichting Roakeldeis 

antw. nr. 2651 

9980 ZG Warffum (Gr.) 


R.J.U. 

PETEAR MEI "THE ROOSTERS" 

De measte Aldegeasters sille it sa stadichoan wol 
witte: wy hawwe in enthousiast ploechje muzyk
meitsjende jonge/ju yn us fermidden; The Roosters. 
Om it krekt te sizzen, hja dogge it mei har seizen, 
tw. Thea de Haan, Ale de Jong, Hans Welling, Bouke 
Jongsma, Henk Marinus en Bert de Haan. Op saterdei
middei 3 april om 2 oere hat de Doarpsomropper 
in fraachpetear, deftiger sein in yntervjoe, mei harren 
han. Henk Marinus wie der net by, Thea moast 
om 3 oere al wer earne oars hinne en Bouke hat 
it begjin net meimakke. Wy hawwe noflik byinoar 
sitten, in soad praat en tusken de petearen in plaatsje 
draaid. 
Doarpsomropper: Fertel my no earst ris, wa spilet 
op wat? 
Roosters; Thea spilet net, dat is us foka/iste, sy 
sjongt dus en har broer Bert spi/et op'e mûlharpe. 
Fierders ha wy trije gitaristen: Ale, basgitaar; Hans, 
bûtsgitaar en sang; Henk, pie/gitaar. Bouke Jongsma 
zit by us efter it slachreau. 
0 . : Hoe is it mei jimme begûn? Wa wiene no eins 
de oansetters? 

R.: Hans, Ale en Bouke wiene de jonges fan it iere 
begjin. En, 0 ja, yn't earstoan hearde Jan Sjoerd Pool 
der ek by, mar net lang. Yn't earstoan ha wy in protte 
help krige fan Eelke Kielstra, dy hat us muzikale 
oanwizings jûn, dêr't wy wat mei koene, hy docht 
dat nammens noch altyd. Eelke is eins us earelid. 
0.: Wat spylje jimme no eins, hakker genre bedoel ik. 
R.: Dat soene wy eins it bêste beneame kinne as 
blues-rock. It hat fan beide wol wat wei, it is eins 
in mingsel fan dy twa. Punk binne wy allegearre 
net sa wei fan . 
0.: En fait dat der by jimme taharkers goed yn? 
R.: Ja, dat meie wy wol sizze. Mar wy miene al 
te fernimmen, dat us blues der better yn falie as 
rockmuzyk. Okkerjûns ha wy yn Aldegea spi Ie, 
yn'e Welling-bar. Dêr sieten wy wol wat oer yn, 
hoe soe dat gean, yn eigen doarp. It sprekwurd seit, 
dat in profeet yn eigen plak net eare wurdt, wy 
wiene bang, dat it in muzikant sa ek wol afgean 
soe. Mar dat foei hûndert persint ta. De bar siet 
de jûns groatfol minsken en der is om raak hantsje
klapt. Wy ha dy jûns folie langer spile as wy afpraat 
hiene en dat kaam troch it goede kontakt dat wy 
mei us taharkers hiene. 
0.: Hoe komme jimme hieltyd wer oan gaadlike 
nije stikken muzyk? 
R.: Dy makket Hans, muzyk en sjongtekst beide. 
No ja, mei help fan de oaren fansels. Mar fierwei 
it grutste aanpart dêryn hat Hans. 
0.: By de soarte fan muzyk dy't jimme spylje binne 
de sjongteksten hast altyd yn't Ingelsk skreaun. 
No haw ik Inex Timmer, sjongster by de groep 
Irolt, alris sizzen heard, dat Frysk in tige sjongsume 
taal is. Hoe tinke jimme dêr oer en brûke jim ek 
Fryske teksten? 
R.: Wy fine, dat sy gelyk hat. Ferlike mei it Frysk 
is Hollansk in frijwat, ja, hoe sille wy dat sizze, in 
frijwat sterile taal. Men kin der neat ynlizze, jins 
emoasjes net. Wy net teminsten. Der stean no twa 
Fryske stikken op us repertoire: de Marrekrite
blues en Lit us allinne en der sil noch wolris ien 
by komme. 
0.: Hoe komme jim eins oan de namme Roosters? 
Neffens mij hat dat wurd te krijen mei de hinne
fokkerij. Ha jim yn jim iere begjin faaks oefene 

I 0 al 
ook voor Uw: 

*REIZEN 

*VERZEKERINGEN 

*REISDEVIEZEN 

Fabrykswei 13, Oudega Sm. telefoon 05127 - 1533 
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yn in hinnehok? 

R.: Nee, hear. Mar it wurd hat eins in moaie klank, 

fine wy. En wy ha ek heard, dat it yn it Ingelsk 

dialekt ek brûkt wurdt om in persoan te beneamen, 

dy't slij is nei kreaze froulju. Sa'n ien soene se dêr 

ek in rooster neame. No, en wy binne ek net fij 

fan aardige, tsjeppe famkes, dat sadwaande. 

D.: Hoe sjogge jim plannen foar de takomst der ut? 

R.: Wy soene graach noch hiel lang troch gean wolle 

mei hiel fijne muzyk te meitsjen. 

D.: En persoanlik, wat is persoanlik jim grutste 

winsk? 

R.: Thea: Persoanlik haw ik gjin muzikale winsken. 


Ik wol graach myn skoaloplieding af 
meitsje en dêrnei wol ik graach in baan 
ha dy't my leit. 

Bert: 	 0 sa graach trochsette mei muzyk te 
meitsjen. En der fûl oan wurkje om de 
kwaliteit fan us muzyk te ferheegjen. 

The Roosters, fan I. nei rj. 

Ale, Thea, Bert, Hans, Bouke en Henk 


VOOR KWALITEITSANTIEK, 

ruime keuze 


en deskundige voorlichting 

moet U bij DE SLAG zijn. 


Een vertrouwd adres. 


Meubelen, eethoeken (met garantie) 

perzische tapijten, veel kleingoed 


en enkele luxe artikelen 


Hans: Ik mei afgryslik graach muzyk meitsje. 
Sa graach, dat as ik de kans krije soe 
om der myn berop fan te meitsjen, dan 
soe'k dy mei beide hannen beetpakke. 

Ale: I k wol ek graach noch hiel lang trochgean 
mei it meitsjen fan muzyk. En ik bin 
it hielendal mei Bert iens, de kwaliteit 
fan us muzyk moat omheech. Mar ik 
wol amateur bliuwe. 

Bouke: I k bin it mei de oaren iens, it kin en 
moat noch folie better. Hieltyd tinke 
om de 	 kwaliteit fan us muzyk, de kwali
teit ferbetterje, dat is myn winsk ek. 

D.: Roosters, tige betanke foar it yntervjoe en in 
protte sukses tawinske mei jim musisearjen. 

Foar de Doarpsomropper wie by dit petear oanwêzig 
Loadewyk de Jong 

GLESBAKAKSJE 

Hoewol't dizze aksje best aardich rint komt der 
noch fiersten te folie glês yn'e gewoane jiskepûden. 
De organisatoren binne no oer it hiele lan dwaande 
mei in struiblêd- en advertinsjeaksje, om noch mear 
minsken sa fier te krijen dat ze ek meidwaan sille. 
Net allinne it glês is oan'e oarder. Ek yn Smellingerlan 
wurdt oerlein oft en hoe de rest fan it affal ut'e 
hushaldingen skieden wurde kin. Jo ha faaks wol 
op'e t.V. sjoen hoe't eksperimenteel op in plak yn 
giele blauwe en grize jiskepûden ynsammelle wurdt. 
Sawat wurdt ek yn Smellingerlan bepraat. Wy sille 
der wol ta wenne moatte dat it net sa maklik bliuwt 
as it no is. Wat it glês oanbelanget, der binne klachten 
oer de diggels dy't guontiden om'e bak hinne lizze. 
Tige lêstich foar har dy't mei de fytstassen fol tich
teby de glêsbak komme wolle. 

R.J.U. 

De eagen sitte in minske sa yn'e holle, 
dat er fan him Of sjocht 

Kom vrijblijvend een kijkje nemen: 

DE SLA G 

Selmien 2 

Tussen Olterterp en Ure terp 


tel. 05125 -1695 


/" 



PEUTERSPEELZAAL 


Wij beginnen in Oudega een peuterspeelzaal. Hierbij 
stellen wij voorop, dat dit een gelegenheid is voor 
uw kind(eren) om met leeftijdgenootjes om te gaan. 
Geen crèche-idee dus! 
We willen graag dat ouders hier eens over na denken 
en één van deze maanden krijgt u een papier thuis 
met een nadere toeIichting en een opgave-formu I ier. 
We denken aan kinderen vanaf plm. 2 1/2 jaar op 
dinsdag en donderdagmorgen van plm. 9 l!ur tot 
plm. half 12. Als u nog bruikbaar speelgoed/meu
bilair over hebt houden wij ons aanbevolen. Inlich
ti ngen ku nt u krijgen bij: 

Jittie Bosma Great Haersmawei 19 tel. 2191 
Jannie Friso Eastersanning 7 tel. 2014 · 
Luttie lepema Skoallereed 6 tel. 2347 
Janke de Vries Buorren 39a tel. 2417 
Wietske Veenstra Gariperwei 63 

VROUWENRAAD SMALLINGERLAND 

Zoals elk jaar ontvangt U ook thans weer de data's 
van de zomerweken georganiseert door de Vrouwen
raad Friesland. 

Zomerweken 1982 

"Vinea Domini" Witmarsum 

1. 7-12juni 	 dames 65 - 75 lichte handicap 
2. 14 - 19 juni 	 echtparen 65 - 75 geen bezwaar 

"De Drieklank" Paterswolde 

3. 7 - 12 juni 	 echtparen 65 - 75 
4. 14 - 19 juni 	 dames 60 - 75 

"Het Woodbrookershuis" Kortehemmen 

5. 14 - 19 juni 	 alleenst. dames en heren 60 - 75 

6. 	 23 - 28 aug echtparen 40 - 60 
speciaal gericht op echtparen waar
van de man onvrijwillig uit het ar
beidsproces is buitengesloten door: 
W.A.O. en W.W. 

"t Hout" Bakkeveen 

7. 14 - 19 juni echtparen 60 - 75 dit zijn 
8. 21 - 26 juni dames 60 - 75 vrije weken 

Wilt U zich wel aan de leeftijdsgrenzen houden? 
De eigen bijdrage van de deelnemers/sters is f 95,-

. per persoon en f 140,-- per echtpaar voor de vor
mingscentra. Voor Bakkeveen is de eigen bijdrage 
'f 105,-- per persoon en f 150,-- per echtpaar. Aan
meldingen moeten minstens 6 weken vóór het begin 
van de betreffende zomerweek opgegeven worden 
bij onderstaand adres. Alle aan te melden dames 
en heren moeten lichamelijk en geestelijk gezond 
zijn. Wilt U bij Uw opgave voor licht gehandicapten 
duidelijk opgeven in hoeverre men gehandicapt is? 
Deze mensen moeten zich beslist zelf kunnen redden 
met wassen en kleden. Indien men bericht heeft 
gekregen dat men geplaatst is en zich dan nog terug 
trekt, moet er f 25,-- per persoon worden betaald. 

G. Koopmans - van Sinderen 
Raai 143 

Tel. 05120-17284. 

SPARJEBIRDNIEUWS 

Ook dit jaar zullen er voor de kinderen van 8 tot 
en met 12 jaar in onze gemeente weer gedurende 
twee weken in de zomervakantie vakantie-aktivi
teiten worden georganiseerd in de bossen rond 
Sparjebird en wel van 9 t/m 13 en van 16 t/m 20 
augustus. Sparjebird I igt tussen Hemrik en Beet
sterzwaag. Dit unieke bos met zijn speelweiden, 
blokhut, zandbakken en speeltoestellen wordt door 
Staatsbosbeheer elk jaar voor dit gebeuren open-

CitY~ 
Populair '"' J)

r--" '-~ --l:.--1ROCKPORT ~---------' 

Suntrack ~ 

~ 	 SCHOENEN 

CIOq~ 

...... _- -->$!j 	 - -----........_...-------._ ._---_._-

PUUR NATUUR 
lampers
schoénen 
Schoolstraat N . 9251 EG Bergum · Telefoon 05116-1508 



POSTEMA INSTALLATIES 

GAS WATERLEIDING ELECTRICITEIT CENTRALE VERWARMING 

Voor aanschaf van: * koelkasten 

* wasautomaten 

* diepvriezers 

* centrifuges 

* stofzuigers 

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

gesteld Dagelijks worden de kinderen met bussen van 
en naar hun woonplaatsen gebracht om in Sparjebird 
onder leiding van een aardige leider (leidster) van alles 
te ondernemen. Voor veel kinderen in de gemeente 
is Sparjebird een begrip en een jaarlijks terugkerend 
festijn geworden. 
leder kind kan zich voor één week laten inschrijven. 
De kosten van zo'n week vakantiepret bedragen 
voor het eerste kind uit een gezin f 20,--, voor het 
tweede kind f 17,50 en voor het derde kind f 15,--. 
I.v.m. de kosten van vervoer zullen de bussen alleen 
de eerste week door de dorpen rijden. De tweede 
week vertrekken er alleen vanuit Drachten. 
Inschrijving zal dit jaar op verschillende plaatsen 
begin juni plaats vinden. Hierover krijgen de kinderen 
via de scholen weer bericht. 
Voor meer informatie kunt u terecht op het buro 
sociaal kultureel werk van de gemeente (maandag 
tot en met woensdag). telefoon: 05120 - 81234, 
toestel 248 (roei i hoppener). 

BEKENDMAKING Sociaal Fonds Bouwnijverheid 

De aanbieding van de zegel boekjes voor de zomer
vakantie kan plaatsvinden op zaterdagmiddag 7 mei 
1982 van 13.00 tot 17.00 uur, bij A. Schonenburg, 
Jachtweide 15 te Oudega. 

penn ingmeester 
Hout en Bouwbond CNV 

afd.Oudega. 

DE PLANTSOEI\IENTS.IINST 

Njonken de Hegewei, oant yn Aldegea ta, lizze 
yn'e bjirmen heapkes gêrspollen. Om'e pear jier, 
as de kanten te heech wurde, komme de manlju 
yn har oranje jassen om it öf te stekken. Dat wurdt 
dien sa't it wetter dan better weirinne kin. 

R.J.U. 

Ik hald myn wiif foar eagen, sei de skipper, 

en doe liet er har yn'e line rinne 

rrstaurant br lUilgrnqnrur 

de warrcn 2 - 9203 HT drachten - tel. 05120-12510 

eig .: A . Alkema 

In plak dêr't relaasjes ferstevige wurde tusken: 
freonen en freonen 
man enfrou 
bern en àlden 

mei in àlderwetske gastfrijheid, 

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


betelbere prizen, fan f 25,-- óf 
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EARSTE LJIPAAI 

Der stie okkerdeis yn'e blêden. dy't ut Drachten 
wei op us del dwen;elje, dat immen ut Drachten 
it earste Ijipaai fan Smellingerlan fûn hat. Dat is 
in fersin. No ja ..... fersin, fersin. Se wisten it 
net better. Mar se hiene it mis, want it earste Ijipaai 
yn us gemeente is troch in Aldegeaster aaisiker 
fûn. ntl troch Bowe Elzinga. Dy fûn it op 17 maart 
l.I. alom kertier foar olven de moarns. Wêrom't 
er it net fuortdal iks nei de buorgemaster brocht 
hat? Och . .... sa'n kalde drokte! 

d.J. 

EEI\I KLEIN STUKJE NATUUR IN OUDEGA 

In het vorige nummer hebben we iets kunnen lezen 
over bloemen en planten ten zuiden van de Ooster
zanding. Nu gaan we weer naar hetzelfde gebied 
en dan wi Ilen we het eens hebben over bomen en 
heesters en vogels. Bomen en heesters zijn voor veel 
vogels onmisbaar. Veel vogels bouwen hun nesten 
in bomen of struiken en scharrelen hun eten er op. 
Maar ook vluchten ze vaak in bomen als er gevaar 
dreigt. Bomen die zich in dit landschap het best 
thuis voelen zijn de elzen en wilgen, dat zijn vaak 
de enige bomen die je in een soortgelijk moeras
landschap aantreft. Maar hier vind je ook wel po
pulieren, beuken, eiken en essen. Verder komen 
we hier tegen lijsterbes, meidoorn, vlier en Gelderse 
roos. Deze laatste vier dragen bessen die graag door 
de vogels gegeten worden. Door de uitwerpselen 
van de vogels wo rden zo de n iet verteerde zaden 
op natuurlijke wijze elders weer uitgezaaid. Nu 
iets over de vogels in dit mooie stukje natuur. Vogels 
en dan vooral de kleinere soorten zijn vaak moeilijk 
waar te nemen of te herkennen. Maar toch zijn ze 
wel te ontdekken door het geluid of gezang wat 
ze maken. En ook door de vele verschillen daarin 
te herkennen. De geschiktste tijd daarvoor zijn de 
maanden mei en juni, dan zijn ook alle trekvogels 
weer terug in hun eigen broedgebied. Als we dan 
een mooie zonnige morgen uitzoeken, kunnen we 
volop van hun gezang genieten. Het eerste wat we 
hier dan horen is vaak de roep van de koekoek 
en het koeren van houtduiven. En natuurlijk de 
geluiden van de zwarte kraai en de ekster in de 
bomen. Maar ook in het riet is het een en al leven, 
vooral van de rietzanger en de klein karekiet, die 
zijn nestje kunstig vlecht aan het riet, vaak boven 
het water. De grote karekiet , die hier vroeger ook 
voorkwam, komt hier nu helaas niet meer voor. 
Wel de bosrietzanger, het zij wel minder algemeen, 
hij lijkt het meest op de kleine karekiet. En in zijn 
lied doet h ij ons even den ken aan de spotvogel. 
Ook een echt rietvogeltje is de rietgors die zijn een
tonig liedje telkens weer laat horen, vaak zittend 
boven in een rietstengel. De fitis en de tjif-tjaf zijn 
twee zangers die moeilijk van elkaar te onderscheiden 
zijn, maar zodra we hun liedje horen is er toch 
duidelijk verschil. Meestal treffen we in dergelijke 
moerasgebieden de tjif-tjaf niet veel aan. Nog twee 

. zangers die hier broeden zijn de grasmus en de tuin
fluiter. De tuinfluiter zingt een heel mooi liedje, 

Een fijn 
klassiek japonnetje 

Modieus van snit met mooie schouder belijning en kraagje. 
Een aktuele presentatie in meerdere dessins en kleuren. 
Materiaal is van een 100% jersey polyester. 

Maten: 40-42-44-46-48-50. 

Een voordelig prijsje. 89,

NAGEL 

&rgum, Schoolstraat 5 

het lijkt wel iets op de zang van de merel (die hier 
ook voorkomt), maar wordt vlugger voorgedragen. 
Ook de heggemus kunnen we hier geregeld horen, 



VOORJAAR 1982 

Tuinbemesting: 
compost, siertuincompost 
gedroogde stalmest 
kunstmest 
turfstrooisel 
graszaad 

Hand· en motormaaiers: 
10 % voorverkoopkorting 
tot en met 15 mei 1982 

Ook inruil mogelijk 

Black & Decker 
luchtkussenmaaier f 398,

grasschaar gratis 

Hoge latten stoeIen, 

kleur wit en bruin 


Verder sets van 4 stoelen + tafel 


Vlechtschermen 
Schaarhekken 
Tuinplanken 

Kom vrijblijvend kijken bij: 

K. WIERSMA 

F ABRYKSWEI 25 

OUDEGA (SM.) 


Boeiend! 
Jo kinne der net sOnder. 

MEAR WITE FAN EIGEI\I KRITE 

Aldegeaster fannen fan 1812 (11) 

Noch efkes kom ik werom op Harmen Theunis 
Veenstra, de lêste ut it rychje Aldegeasters fan 1812. 
De man wie feanbaas te Aldegea, dêrfandinne keas 
er syn fan Veenstra. H.T. Veenstra hat grif in man 
fan kwizekwansje west yn it doarp, want yn 1819, 
nei de Fränse tiid dus, waard er beneamd ta lid 
fan'e gritenijried. Yn dy ried sieten ornaris twa of 
trije mi nsken dy't mei de grytman de gritenij be
stjoere moasten. Tusken 1816 en 1825 waarden 
de Ieden fan der ied beneamd troch deputearre 
steaten, nei 1825 troch de gouverneur. Nei 1851 
(gemeentewet) waard harren plak ynnommen troch 
wethälders, dy't ut en troch de gemeenteried keazen 
waarden. 
Hjirûnder wer in poarsje Aldegeaster fannen: 

Hawwe jo in frieskast of -kiste? 

Boarnburgum 

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. JE lS M A 

Tillefoan 05126 , 1215 



Patronymica Fannen Bern Bernsbern 

Nicolaas Remkes Nicolai Nicolai Antje (1) 

Pieter Remkes Nicolai Nicolai 

Louwrens Jans Hoekstra Sjoerdtje (9) 
Sjoukjen (7) 
Teuntje (5) 
Jeltje (3) 
Jan (7 wike) 

Gerben Oedzes de Vries Johannes (6) 
Oeds (4) 
Grietje (2) 

Jakob Johannes Vogelman 

Oebele Wieberens de Jong 

Sjoerd Willems Kloosterman Willem (31) 

Johannes Klazes Klazinga*) 

Marten Wiebes Veenkampen 

Hendrik Jakobs Jacobsma*) Klaas (21) 
Jakob (19) 

Hendrik (10 wike) bern fan 
Klaas 

Frederika Wilhelmina 
Lambartus Atlas 

Kooistra*) Klaas (12, Harns) 
Fronika (10) 
Lambartus Meesroi (7, S'veen) 
Douwe (4) 

Pieter Hanzes Leyenaar Leyenaar 

ZetzemaReinder Jans Zetzema Jan (5 moanne) 

FokkemaHedzer Fokes Rikstje (25, Nijegea) Joukjen (3) bern fan 
Froukjen (24, Oerterp) Hidzer (1) Rikstje 
Wietske (22) Wilhelmina (19 dagen) 
Antje (18) 

Sjoukjen (11 dagen) bern fan Froukjen 

Jan (5 moanne) bern fan Wietske 

JongsmaSietze Wiemers 

Wietske Pieters de Vries 

Klaas Tjeerds Gaaikema Geertje (23, Sumar) Jakob (2) bern fan 
Atze (22) Nicolaas (9 wike) Geertje 
Jeltje (15) 
Tjeerd (12) 
Tryntje (7) 
Martinus (3) 

Antje Aukes Hof 
(analf.) 

Klaas Eites Offeringa Offeringa Jenke (16) 
Tryntje (13) 
Antje (8) 
Sietske (5) 
Hendrikje (1) 

Gerlof Teunis Elzinga*) Teunis (10) 
Geert (7) 
Jan (3) 

*) De amtner skriuwt Klazinga, mar as Johannes seis syn hiJn set skriuwt er Klaasinga. 

*) De amtner skriuwt Jakobsma, mar Hendrik skriuwt seis Jacobsma. 

*) Frederika wie de widdo fan Egbert Klazes. Sy wie mem fan en fiJd oer de bern. Har heit Lambartus Meesroi wenne te S'veen. 

*) De amtner skriuwt Elzinga, mar as Gerlof de hiJn sette moat ander de akte skriuwt er seis Elsinga. 


d.J. (Tenei mear) 



lt dlde gebou op dizze foto hat oan 'e Goartersreed stien, sa likernoch op it stee, dêr't no it nij-eftige readstiennen bousel stiet dat koart
lyn noch de printerij fan J. de Groot herberge. Eartiids wie it in part fan de besittings dy't Kees Douma dêr oan'e Goartersreed hie. Kees 
wie yn syn tiid in nochal ferneamd man yn Aldegea, dêr't ik sterke ferhalen oer ferhelje kenne soe, mar dêr is dit it plak net foar. De 
evangëlisaasjekommisje hat it hûs fan Douma kocht en sonttiid waarden der envangelissaasjegearkomsten yn halden en ek sneinsskoalle. 



IN ONZE SLIJTERIJ 
WU HEBBEN IN ONS GEZELLIG CAFE - RESTAURANT 

36 SOORTEN BIER 
KOFFIETAFELS, DINERS, BARBEQUES OLIFANT jonge jenever f 14,95 

ALLES OP EEN RU: SONNEMA berenburg f 15,95 
OOK VOOR UW WARME OF KOUDE HAP POLLEN kersen, bessen, frambozen f 12,45 

KUNT U BIJ ONS TERECHT Citroen ,brandewijn f 11,95 
BOKMA jonge jenever f 15,95 
VICTORIA CITRON, een hele liter f 1,50 
SPA rood f 0,90 
COCA COLA of PEPSI COLA f 1,35 
Jus d'orange, een hele liter f 2,19 

Café- Restaurant en Slijterij Appelsap, een hele liter f 1,79 
Een heel krat HEINEKEN NU f 14,95

"VISCHLUST" Een heel krat KELLER NU f 10,95 

Eig: Jan en Siep 

Ds. v. d. Veenweg 11 - Tel. (05117) 9252 VOOR 9 MEI "MOEDERDAG" 
Eernewoude (Fr.) HEBBEN WIJ SPECIALE KADO'S 

FAN ALLES WAT 

DRUKKERI] 

PUZZEL s.D.d. b.v. 
Voor de oplossing van de dierenpuzzel in het vorige 

O. Giek 17 ·9208 AS Orlehl." 
nummer leiden meer wegen naar Rome. De officiële Tol.lo"O" 05120·12481 

oplossing is: 	 3 paarden kosten f 45,-
41 varkens kosten f 41,--

Voor Oudega e.o.: Janke en Bauke de Vries 56 kippen kosten f 14,--
Buorren 39a Oudega 
Tel. 05127 - 2417

100 dieren kosten f 100,-

I• 

FOLKERT DE HAAN 

Tel. 05127 - 1414 


Aardappelen, groenten en fruit 

van de beste kwaliteit. 

Ook gesneden groenten, 

alle dagen vers. 

Voor een mooie fruitschaal 

kunt U altijd bij ons terecht . 



DAN DE BERN FAN ALDEGEA 

It doarpsomropperke wurde altyd fersoarge troch 
Loltsje Ritsma en Sari Bouma . Omdat Loltsje net 
mear yn Aldegea wennet, hawwe wy in nijen ien 
socht. Dit is Conny Bosma. Sy wen net op de Geas
ten 1. Jimme meie ek wol briefkes by Conny yn'e 
bus goaie. Loltsje wolle wy betankje foar har ynset. 
En no, bern fan Aldegea, set j im ek goed yn troch 
ek ris wat te skriuwen yn jim doarpsomropperke. 

LYTSE LYSKE 

Der wie ris in Iyts famke dat Lyske hiet. Se wenne 
mei har heit en mem yn in Iyts read hûs yn Dele
carlia, Sweden. Lyske's mem makke har in hiel 
moa ie jurk, oranje fan kleur. Se krige der in moai 
skelkje by mei reade streken, in read huodsje en 
in blau sjaaltsje. Har heit kocht noch in pear reade 
skuontsjes en in hiel moai parasoltsje foar har. Wat 
seach dy Lyske der prachtich ut, doe't se har nij 
spul oan hiel "Ik bin no grif it moaiste famke fan 
hiel Sweden," tocht Lyske. Op in dei sei Lyske 
har mem: "Doch dyn moaie klean en dyn nije skuon 
mar oan, want do moatst hjoed efkes nei beppe ta. 
Ik haw in lekkere koeke foar har bakt. Moatst de 
grutte wei del rinne, dy't rjocht troch de bask rint, 
dan bist der al gau . Lytse Lyske wie der bliid om, 
se klapte fan wille yn'e hantsjes, want no mochtj

• se, hielendal allinnich, nei beppe ta,dy't in hiel
I ein fierderop yn'e bosk wenne. Se mocht ek noch 
1 in nacht by beppe ûtfanhûs bliuwe. Beppe koe 

pracht ic he ferhalen fertelle! Doe ûnthiet Lys har 
mem, dat se op'e grutte wei bliuwe soe, se joech 
mem in tutsje en sette of mei it taske oan'e earm. 
It wie lekker koel en noflik yn'e bosk en Lyske 
harke mei nocht nei it sjongen fan'e fûgeltsjes. 
Doe't se al in moai ein rûn hie seach se wylde ierd
beien yn'e berm fan'e wei stean. "0, hearlik! Ik 
haw ek sa'n toarst", sei Lyske, dy't har bûgde om de 
beien te plokjen. Se smakken lekker en Lys iet 
en iet ma r. Fierder en fierder rûn se; wat fierder 
se rûn, wat grutter en reader de ierdbeien wine. 
AI moai gau stie se midden yn'e bosk. Te let tocht 
se der oan, dat se har mem ûnthjitten hie om net 
fan'e grutte wei of te dwalen. "Wat moat ik no 
dwaan?" skriemde it bange Iytse famke. Doe't se 
dat sei, hearde se in lûd gebrom en doe't se har 

omdraaide seach se in hiel grutte bear, dy't op har 
ta kaam. "Grr! Grr! Ik sil dy opite," sei de bear. 
"0 nee, asjebleaft net, bêste menhear bear," smeekte 
Iytse Lyske. "I k wol jo graach myn moai readstrekich 
skelkje en myn blau sjaaltsje jaan as jo my dan 
mar gewurde litte. "Goed, goed," bromde de bear. 
"Asto my dyn skelkje joust en dyn bi au sjaaltsje, 
dan sil ik dy net opite." Doe joech Iytse Lyske 
har readstrekich skelkje en har blau sjaaltsje oan'e 
bear en yn himsels sjongend makke dy in dûnske. 
"No, bin ik de moaiste bear fan'e bosk." Earme 
Iytse Lys. De triennen rolen by har wangen del. 
En der stiene sa'n protte beammen om har hinne, 
se wist net hokker kant se utrinne moast. Ynienen 
hearde se in lûde skreau en doe stie der in grutte 
wolf foar har, dy't him om'e mûle slikke. "Ha, ha! 
Ik sil dy opite," sei de wolf. "0 nee, asjebleaft, 
doch dat net bêste menhear Griis," sei Iytse Lyske. 
"Ik wol jo myn moaie oranje jurk wol jaan, as jo 
my dan mar gewurde litte." lVlar de jurk is my fier
stente Iyts," antwurde de wolf. "Miskien kinne jo 
him wol brûke as holdoek," sei Lyske. "Dat hast 
goed betocht," sei de wolf, wylst er de jurk oer 
de holle strûpte. Grutsk stepte er fuort en sei yn 
himsels: "No bin ik de moaiste wolf fan'e hiele 
bosk." Lytse Lyske rûn wer fierder. "As ik it paad 
nei hûs ta mar wer fine kin, dan fyn ik it allegear 
noch net sa slim," suchte se. 

(Letter mear.) 

Kinne de Aldegeaster bern net skriuwe? It liket 
der in protte op! Der is suver noch gjin briefke 
fan Aldegeaster famkes en jonges by Sari Bouma 
yn'e brievebus kommen. Mar dat kin no oars wurde. 
Hjirunder stien fjouwer sinnen en yn elke sin sit 
in famkesnamme ferburgen. Sykje dy der mar ris 
ut en leverje dan jim fynst op in briefke yn by Sari, 
Buorren 28a. Wa't alle fjouwer nammen fûn hat 
sjocht dan de oare kear syn/har namme yn it Doarps
omropperke stean . Mar tink der om: foar 16 maaie 
0.5. ynleverje! No, hjir komme de sinnen: 

1. Dat berntsje lake my freonlik ta. 
2. Op in draf kedde, oars komme wy te let! 
3. Lytse Jan keft soms as in I ui k hûntsje. 
4. Soene sij Kekke de geit ek sjoen ha? 

Sukses! Tink der om: net ferjitte ji'm namme op 
it briefke te setten. 

L. 



De rûp hat in paadsje iten 
hy delgong . 

3 

PUZZEL 

1. Net jong mar .... . 
2. Haedstêd fan FrysléÎn 
3. Swart snobbesguod 
4 . Dêr sjochts mei 
5. Net Iyts mar .... . 
6. Net foar mar .... . 
7. Famkesnamme 

Asto de puzzel goed infolst dan lêst yn'e hokjes 
nei ûnderen in wurd. 
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troch de appel. Wêr is 



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 - 121 05 te Drachten. 

STICHTING GE ZI NSVERZORGING SMALLINGERLAND 

Spreekuur alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur. 

Tel. 05120 - 19005, De Oppers 1b, Drachten. 


MAATSCHAPPELIJK WERK SMALLINGERLAND 

Spreekuur te Drachten, Berglaan 62, tel. 05120 - 17235, 

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

De gehele dag zijn er medewerkers op de Berglaan aanwezig. 

De informatie en advieswi nkel is elke werkdag geopend van 

9.00 - 11 .30 uur en van 14.00 - 17.00 uur. Donderdags 
bovend ien 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 "I t Miensker", Fabrykswei 13a, tel. 1398. 

o PEN 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. 05 127 - 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? 

WI KE-EINST JINSTEN HUSDOKTERS 

fan freed 17.00 oe re oan't sneintojûn 24.00 oere. 


2 maaie S. Vriesinga 
Torenlaan 17 

Eastermar 
05129-221 

9 maaie H.J. Amelink 
Greate Buorren 22 

Garyp 
05117-1264 

16 maaie C. v. Staveren 
Roundeel56 

Aldegea 
05127-1262 

23 maaie J.S. Meyboom 
Kommisjewei 120 

De Pein 
05127-1261 

. 29, 30 en 31 maaie fan freeds 17.00 oere oant en mei 
moandeis 24.00 oere S. Vriesinga. 

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

2 maaie 9.30oere 
14.00oere 

F. Meyer, Drachten 
H. Veenstra, Eastervvolde 

9 maaie 9.30oere 
13.45 oere 

H.J. Nolles 
W. Wester, Drogeham 

16 maaie 9.30oere 
13.450ere 

H.J . Nolles 
A. Wolters, Boarnburgum 

20 maaie 9.30 oere Himelfeart, H.J. Nolles 

23 maaie 9.30 oere 
13.450ere 

C. Neef, Donkerbroek 
H.J. Nolles 

30 maaie 9.30oere 
13.450ere 

1e Pinksterdei, H.J. Nolles 
A. Wolters, Boarnburgum 

31 maaie 9.30oere 2e Pinksterdei, H.J. Nolles 

Hert. tsjerke, dûmny J.H. Hamoen, t ill. 05117-1228 

2 maaie 10.30oere G. Kuperus, Warns 

9 maaie 10.30 oere J.H. Hamoen 

16 maaie 10.30oere J.H. Hamoen 

20 maaie 10.30oere Himelfeart, J.H. Hamoen 

23 maaie 10.30 oere J.H. Hamoen 

30 maaie 10.30oere 1e Pinksterdei, Hamoen 

31 maaie 10.30 oere 2e Pinksterdei, Annema, 
Drachten, m.m.f. "Fryslan 
Sjongt" ut'e Tike. 



VOOR OUDEGA e.o.: JANKE EN BAUKE DE VR IES BUORREN 39A OUDEGA TEL 05127-2417 


