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SOSIALE WURKLIST 

Ofskie 

Wy wolle jimme earst witte litte dat master de Jong 
spitigernoch net mear diel ut makket fan'e redaksje, 
om't er oare dingen oanhelle hat dy't in protte 
tiid freegje. En sneupe yn it archyf of op oare plak
ken om moaie ferhalen skr iuwe te kinnen freget 
dagen tiid dy't der net mear oer binne. Hy wie 
de initiatyfnimmer foar dizze foarm fan'e Doarps
omropper en wy betankje him tige foar alles wat 
er dêrfoar dien hat. Dat de rest fan dit artikel has
tich feroare is komt om't wy justerjûn as samlers 
utnoege binne foar in gearkomste, tegearre mei 
öffeardigen fan alle oare redaksjes fan skoalle-, 
tsjerke- en klupblêden. Op'e leste gearkomste fan 
Doarpsbelang (ferslach Doarpsomropper nr. 17) 
is in kommisje ynsteld dy't û.m. de taak krige om 
te ûndersykjen oft der fan'e Doarpsomropper in 
"echte doarpskrante" te meitsjen wie. Dêrmei be
doelden hja in Doarpsomropper dêr't de besteande 
blêden yn opgean soene (mei behald fan har eigen 
herkenbaarheid) en dy't fia advertinsjes stipe waard 
troch de Aldegeaster middenstan. Dat is justerjûn 
bepraat en it resultaat is dit ferhaal: 
Wat er dy jûn utkaam wie, dat de ferienings en 
bestjoeren, op ien nei, net fan doel wiene har blêd 
yn'e Doarpsomropper opgean te litten. Der wie 
wier wol wurdearring foar de Doarpsomropper, 
mar de gearwurking mei net ten koste gean fan 
har krantsje. En dat lit him wol tinke. Boppedat 
hat de M IVERO witte litten dat njonken alle oare 
blêden hja net noch mear advertearje kinne. Hja 
seagen it leafst ien blêd der't se yn advertearje koene 
en woene dêrnjonken advertearje yn gau gear te 
stallen . struiblêden mei foardielige oanbiedingen. 
Want advertinsjes yn'e Aldegeaster blêden binne 
allinne om te stypjen, net om better fan te wurden. 
En blêden binne der fiersten te folie. Wy hawwe 
as samlers de balans opmakke. De helte fan us adver
tearders no komt fan bûtenut en foarmet net in 
hechte financiële basis, om 't se te faak wikselje 
en de Aldegeaster basis is en bliuwt, sa't wy begrepen 
hawwe, te smel om de kosten drage te kinnen. En 



öfsakje ta in blêd yn stensilfoarm wolle wy net. 
Dêrom betankje wy us advertearders dy't der finan
sieel net better fan wurden binne, betankje wy 
de hear De Groot, dy't us boppedat tige yn'e mjitte 
kaam is, betankje wy de meiwurkers fan'e utjouwerij 
dy't fan'e kopij sa'n moaie krante makke hawwe 
en betankje wy dy minsken dy't us mei us beide 
fuotten wer op'e grûn setten hawwe. Us ferûnt
skuldiging oan alle lêzers dy't de Doarpsomropper 
misse sille. "It is better te striden en te ferliezen, 
as net striden te hawwen." En dan moat men de 
knoop trochhakje kinne. Wat us seis oanbelanget: 
wy .hawwe it mei wille dien, binne mei mear aar
dige minsken yn'e kunde kaam en in ervaring riker 
wurden. 

C.T. Pool - Bruinsma 
G. de Haan - Zijlstra 
R. Jansma - Udema 

DANK U WEL REDAKTIE 

De uitgeverij wil graag zijn dank uitspreken 
voor de enorme inzet van de redaktieleden. 
Zij hebben door hun persoonlijkheid de 
"Doarpsomropper" tot een bijzonder suc
cesvolle uitgave gemaakt. Een blad voor en 
van Oudegaasters. Hoe succesvol moge 
blijken u it het feit dat wij (evenals de 
redaktie waarschijnlijk) van de weiningen in 
en buiten Oudega die op de hoogte waren 
van hun aftreden, spontane reakties kregen 
om de "Doarpsomropper" vooral niet van 
het toneel te laten verdwijnen. Vooral voor 
de ouderen is het een informatie- en com
municatiemiddel bij uitstek gebleken. Ook 
enkele actieve zakenlui zien adverteren in de 
"Doarpsomropper" als een goedkope en 
gelezen vorm van huis-aan-huis reclame. 
Aangezien meerdere malen is geprobeerd in 
Oudega een maandblad van de grond te 
krijgen (denk aan de Grietmancommissie) 
hetgeen steeds is mislukt, hebben wij, na 
uitgebreid overleg, besloten de " Doarps
omropper" NORMAAL MAANDELIJKS TE 
BLIJVEN UITGEVEN. 
Voor de nieuwsgaring hebben zich spon
taan enkele jongelui uit Oudega aange
boden om tijdelijk in de redaktievaca
ture te voorzien totdat een nieuwe redak
tie is samengesteld. 
Uiteraard kost de uitgave geld. Wij zullen 
zoveel mogelijk proberen het verlies tot het 
minimum te beperken om het maandelijks 

uitgeven zeker te stellen. Dit houdt in dat als 
bepaalde Oudegaaster zakenlieden conse
quent geen nut zien in adverteren, wij 
genoodzaakt zullen worden zakenadver
tenties van bu iten Oudega aan te trekken van 
al diegenen die er wel het belang van inzien. 
Jammer dat de redaktie moest zwichten 
voor de tegenwerking van enkelen. In 
plaats dat alle inwoners van Oudega hun 
schouders één keer en eensgezind onder 
zoiets waardevols als een onafhankelijk 
maandelijks blad te zetten, zwicht de meer
derheid voor de kritiek vaneen enkeling. 

KOPIE VOOR DE DOARPSOMROPPER 
JUNI (SPECIALE UITGAVE) 

Deze u itgave verschijnt vlak voor de va
kantieperiode en wordt verspreid op de 
Camping en in het dorp Eernewoude onder 
de vakantiegangers. 
Kopie graag vóór 21 juni inleveren bij 
JANKE EN BOUKE DE VRIES, BUORREN 
39A. OUDEGA, TELEFOON 05127-2417., 

J. de Groot 
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FERI ENINGSNIJS I 

FUGELWACHT ALDEGEA 

Wees wijs met de natuur! 

Als ik dit schrijf is het zaterdagavond 15 mei 1982. 
Zoals we voor de T.V. net hebben kunnen horen 
was het vandaag één van de eerste echte zomerse 
dagen. Zulke dagen krijgen veel mensen de kriebels 
om de natuur in te gaan. Zo trekken wij er zomers 
vaak op de fiets op uit. Als je dan zo door ons Fiese 
landschap fietst zie je pas hoeveel rotzooi de mensen 
in de natuur achterlaten. Overal zie je aan de kant 
van de weg of in sloten plastic vuilniszakken liggen 
met inhoud. Op parkeerplaatsen, waar notabene 
afvalbakken staan opgesteld, wordt zo het afval 
op de grond gegooid. Ook voor stoplichten zie je 
vaak dat autobestuurders snel even hun asbak leeg 
gooien. Mensen, is het dan zo'n grote moeite om 
die rotzooi mee naar huis te nemen en daar later 
mee te geven met de vuilnisauto? Door de buiten
landers wordt van ons Nederlanders gezegd, dat 
wij zo'n proper volk zijn, maar als ze die rotzooi 
zien zullen ze wel anders gaan denken. De vakanties 
breken straks weer aan en dan gaan we met zijn vele 
miljoenen weer reizen en trekken door ons land. 
Als het ons straks te heet wordt zoeken we enige 
verkoeling op of aan het water of we maken een 
wandeling in de bossen. Zouden we er dan met elkaar 
om willen denken ons afval niet zomaar doelloos 
weg te gooien, maar bij ons te houden tot we thuis 
zijn? Laten we zuinig zijn op onze natuur, zodat 
niet alleen de mensen, maar ook de vogels en andere 
dieren er nog veel plezier van kunnen hebben. Dus 
mensen, als u er straks op uit trekt, denk dan aan 
de volgende slagzin: 

Laat niet als dank voor aangenaam verpozen 
in de natuur de sch illen en de dozen! ! ! 

namens de Fûgelwacht 
Jeltsje Geertsma 

VOLKSDANSGROEPOUDEGA 

Dinsdag 27 april zijn we met onze volksdansgroep 

te gast geweest bij de volksdansgroep te Jubbega. 

Na heel wat gevraag (af en toe de weg kwijt en ook 

elkaar) kwamen we wat later dan de bedoeling 

was op de plaats van bestemming: een gymnastiek

lokaal, behorend bij een school. Ja, we zijn hier 


. wel wat verwend, denk ik met onze ruimte en ac

commodatie in It Miensker! Maar nadat we van 


schoeisel hadden gewisseld (vanwege de vloer) ging 
het daar óók. We hebben er tot elf uur gedanst onder 
leiding van mevrouw J. Vocht en de heer Aardema. 
We hopen dit nog eens te herhalen. 

L. van der Horst - Blanksma 

ORAI\lJE- EN DORPSFEESTVERENIGING 

Geachte dorpbewoners, 

Zoals velen van u reeds zullen weten hebben Nij 
op 3 en 4 september a.s. weer ons dorpsfeest hier 
in Oudega. Wilt u de praalwagens opgeven vóór 
15 juli a.s. bij mevr. Sluiter teL 1878. Het bestuur 
stelt zich voor weer een speldag te organiseren. 
leder idee voor eventuele spelen kan worden op
gegeven bij mevr. Sluiter. De buurten waar geen 
buurtvereniging is en waar wel belangstelling bestaat 
voor deelname aan deze speldag, verzoeken wij 
hierover kontakt op te nemen eveneens met mevr. 
Sluiter, ook vóór 15 juli. Mogen wij op ieders mede
werking rekenen? 

Het bestuur 
Oranje- en Dorpsfeestvereniging 

rI'staurant bI' wilgI'nqnI'uI' 
de warren 2 - 9203 HT drachten - tel. 05120-125 JO 

eig. : A. Alkema 

ln plak dêr't relaasjes ferstevige wurde tusken: 
freonen en freonen 
man enfrou 
bern en dlden 

mei in dlderwetske gastfrijheid, 

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


betelbere prizen, fan f 25,-- of 




Rijwielen o.a. GAZELLE en UNION. 

De vanou ds bekende SM 10 

~~ 

van OUDEGA met een 
nog echt open vuur. 

Tel. 05127 - 1536 

_~. A.J. WELLING 
BUORREN 18 

oUDE GA 

HET GPV IN DE GEMEENTE SMALLINGERLAND 

Het Gereformeerd Politiek Verbond is één van 
de zgn. kleine rechtse partijen. Opgericht in 1948, 
na een conflict in de ARP. Het GPV telt ongeveer 
13.500 leden, verdeeld over plm. 220 plaatselijke 
verenigingen, die samen het Verbond vormen. In 
Smallingerland telt de vereniging ruim 200 leden. 
Het GPV is reeds vele jaren in de gemeenteraad 
van Smallingerland vertegenwoordigd. Het eerste 
GPV raadslid was de heer H. Kooistra uit Opeinde, 
vervolgens de heer G. Gerritsma uit Dr. Compagnie 
en sedert het overlijden van laatstgenoemde (in 1981) 
de heer P. Cnossen uit Drachten, die in 1982 tevens 
gekozen werd tot lid van de Provo Staten van Fries
land. In de gemeenteraad van Smallingerland is er, 
ondanks verschil van opvattingen, steeds een goede 
en vriendschappelijke samenwerking geweest tussen 
de CDA-partijen en het GPV wat o.a. blijkt uit het 
feit dat de drie genoemde GPV-raadsleden steeds 
hebben deelgenomen aan het fractie overleg met 
het CDA. Ook het huidige GPV raadslid heeft die 
lijn voortgezet, er van uitgaande dat een raadslid 
allereerst een goed bestuurder van de gemeente 
dient te zijn, die niet alleen en ook niet allereerst 
de belangen van de "eigen kiezers" dient te behar
tigen, doch er op uit moet zijn en zich in dient 
te spannen een zo breed mogelijk inzicht te verwerven 
in alle zaken en problemen die het bestuur van de 
gemeente raken, om die zaken en problemen ver
volgens, bestuurlijk gezien, zo goed mogelijk te 
behartigen. Het GPV is er van overtuigd dat ook 
voor het werk in de politieke sector moet gelden, 
wat wij lezen in Psalm 119 vers 105 "Uw woord 
is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn 
pad." Tevens weten alle gelovigen dat de Heilige 
Schrift niet een eigenmachtige uitlegging toelaat 
en dat met name in 2 Petrus 1 vers 20 en 21 daar 

juist ernstig tegen wordt gewaarschuwd. In de laatste 
jaren neemt het onheilig misbruik maken van de 
Bijbel hand over hand toe. Bijbelteksten worden 
uit hun verband gerukt en geplaatst in het raam van 
het eigen verlangen, het eigen inzicht. Het evangelie 
van de vrije genade door Jezus Christus wordt los 
gelaten en men stelt daar voor in de plaats de be
vrijding van armen en verdrukten. De Bijbel kent 
geen evangelie der armen, er is alleen maar één 
evangelie voor rijken en armen, omdat wij allen 
zondaars zijn. Wie de bevrijding uit de armoede en 
onderdrukking van deze ,wereld tot de kern van het 
evangelie proclameert, onthoudt de armen en ver
drukten het voornaamste: het evangelie van genade 
en bekering, dat mag gelden voor ieder mens, arm 
of rijk, oud of jong, blank of gekleurd. Daarom is 
toetsing van de politiek die gevoerd wordt aan de 
gehele christelijke leer nodig en niet alleen aan 
teksten C.q. hoofdstukken. Nu lijkt dit een moeilijke 
zaak. lVIaar de christelijke kerk heeft in de loop 
van haar geschiedenis de leer van de Bijbel, waar 
dit nodig bleek, samen gevat in haar belijdenis, 
haar confessie. Wij hebben de Apostolische geloofs
belijdenis en de drie formulieren van Enigheid, n.1. 
de Heidelbergse catechismus, de Nederlandse geloofs
belijdenis en de Dordtse leerregels. Daarin wordt de 
christelijke leer van de Bijbel duidelijk en getrouw 
aangegeven. Daarom wil het GPV bij het voeren van 
christelijke politiek uitgaan van de Bijbel èn van 
de belijdenis van de christelijke kerk. Zo maken wij 
gebruik van de beste toetssteen die er is om de 
juistheid van de te voeren politiek te controleren. 
Het GPV blijft daarbij in het spoor, aangegeven 
door mr. Groen van Prinsterer: "Tegen de revolutie 
het Evangelie." 

P. Cnossen 
Raadslid GPV Smallingerland 
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PUUR NATUUR 


BUURTVERENIGING "ALDEGEA SUD-EAST" 

Op 30 april organiseerden wij voor de kinderen 
(en de bedoeling was geweest óók voor de ouderen) 
op het terrein achter de woning van dhr. L. Kuipers, 
aan de Fabrykswei, een spelmiddag. We vinden 
het namelijk jammer, dat de scholen op zulke dagen 
blijkbaar niets kunnen doen. Maar óns speelden 
de regen en de kou die dag wél parten! 32 kinderen 
hadden zich opgegeven en dat programma hebben 
we kunnen afwerken, maar toen wilde iedereen 
ook graag naar huis, zodat ons programma voor 
ouderen dan 16 jaar letterlijk in het water viel. 

Uitslag van de spelletjes: 
Vlaggetjes steken (4 - 5 jaar) 

Hindernisrace met steps (6 - 7) 

Tegels verleggen (8 - 9 - 10) 

Skippybal-race 

1. Jelly V.d. Bij 
2. Jan Elzinga 
1. Evert Elzinga 
2. Joke Friso 
1. Hendriëtte Sluiter 
2. Aaltje de Vries 
1. Margriet Hoekstra 
2. Liesbeth Wiersma 

Donderdag 13 mei hield de buurtvereniging Sud-East 
haar ledenvergadering in It Miensker. Bij verhindering 
van de voorzitter J. Sluiter berustte de leiding bij 
de waarnemende voorzitter Van der Wal. Jammer, 
er schijnt weinig belangstelling te bestaan voor een 
huishoudelijke vergadering : er waren niet veel buurt
genoten aanwezig. Onder andere kwam ter tafel 
een voorstel tot contributieverhoging van f 14,50 naar 
f 17,50 per jaar, in twee keer te betalen. Dit voorstel 
werd aangenomen. 
Onze vereniging ontwikkelde heel wat activiteiten 
in het afgelopen verenigingsjaar: 20 februari 1981 
een feestelijke ledenvergadering en 's middags voor 
de kinderen een filmvoorstelling met tractatie; 
in juli een spelavond voor de kinderen; op 30 oktober 
een Grote Feestavond. Verder brengen we een bloe

- . _ ._---~-----_._-_.-

lampers
schoënen 
SchOOatraat 24, 9251 EG Bergum . Telefoon 05116-1508 

metje bij zieken en op de verjaardagen van buurt
genoten die 80 jaar of ouder zijn. Ook bij nieuw 
ingekomenen en bij huwelijken en geboorten. Dit 
jaar hopen we ons dorpsfeest weer mee te vieren, 
wat weer veel gepuzzel met zich meebrengt in ver
band met het versieren van de wagens en het daarop 
plaatsen van de kinderen. We hopen op volledige 
medewerking uit onze buurt, vooral van de ouders 
waarvan de kinderen mee zullen doen en op een 
mooi feest in september 1982. 

Namens bestuur 
L. van der Horst - Blanksma 

oD 
U 

M 
A 

D 
EC 
G 

U 
L 

A 
B 

Op vrijdag 7 mei hadden we onze laatste clubavond 
in de grote zaal van It Miensker. Het was al na 8 uur 
toen voorzitter O. Kooi deze bijeenkomst kon oper:l
en door alle leden plus dames en ouders van jeugd
leden welkom te heten. (W. Wijma was afwezig 
wegens militaire verplichtingen.) Na het voorlezen 
van diverse jaarverslagen, werd J. Jansma in het 
bestuur gekozen. Door hun jeugdleider G. Tjeerdsma 
werden de prijzen uitgereikt aan de jongste jeugd. 
Na een beslissingswedstrijd tussen Sietse en Peter 
mocht Sietse zich kampioen noemen van deze klas. 



It is guon minsken like folie 

aft de ka skyt of de bolle 

komt it de measten tige krekt 

stiet kwaliteit by us sintraai 

En smakket it jo tige lekker 

tinke jo, hjirfan wol 'k mear 

Dus foar Ijirre, snijwaarst of 

in stikje rikke spek op brea 

Hoask oanrikkemedearre 

Hawwe jo in frieskast of -kiste? 

Boarnburgum 

En wolle jo der graach poerbêst böleguod yn ha? 

Skitje us dan efkes 

Wy kom me moandeis en tiisdeis mei bakkersguod 
yn Aldegea 

Waarme Bakker 
J. JE LS M A 

Tillefoan 05126 - 1215 

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

Dêrom en dit is tocht ik kleare taal 

Dan steane wy mei de bekende kwaliteit 

foar fulling fan jo friezer klear 

OEDS PIETERSMA 

SLACHTER ALDEGEA 

Eindstand Jeugd: 
1. Sietse Bouma 24 - 42 
2. Peter Toering 24 -42 
3. Roelof de Jong 24 - 38 
4. Cor Tjeerdsma 24 - 32 
5. Reinder Jelsma 24 - 31 
6. Henk Hospes 24 - 30 
7. Wietse Jelsma 24 - 24 
8. Gjalt Jan van der Lei 24 - 19 
9. Catrien van Staveren 24 - 17 

10. Wiebe de Jong 24 - 14 
11. Roei Wiersma 24 -13 
12. Frank Boersma 24 - 10 
13. Martha Tabak 24 - 0 

In groep II wist anno in de laatste wedstrijd tegen 
Foppe de le plaats te bereiken. Bram had de hele 
competitie boven aangestaan, maar moest toch nog 
met 1 punt verschil genoegen nemen met een 2e 
plaats. 

Eindstand Groep 11: 
1. O. Roukens 18 - 25 
2. B. Klijnstra 18 - 24 
3. P. Feddema 18 - 20 
4. S. Siebenga 18 - 18 

K. de Vries 18 - 18 
6. Tj. Jonkhoff 18 - 17 

D. v.d. Mei 18 - 17 
8. Cath. Bouma 18 - 16 
9. F. Bouma 18 - 15 

10. D. Jonker 18 - 10 

Groep I. Voorlaatste Stand: 

He. Jonker 16 - 24 

L. Houwink 16 - 24 
F. Kooi 17 - 23 

Laatste Uitslagen: 
G. Tjeerdsma - He. Jonker 1 - 1 
S. de Graaf - L. Houwink 2 - 0 
L. Houwink - He. Jonker 0- 2 
F. Kooi - G. Tjeerdsma 2 - 0 



, . 
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Door dit resultaat werd Henk Clubkampioen en 
mocht de Grote Wisselbeker van D.D. de Vries 
in ontvangst nemen. Fedde wist als nog als 2e te 
eindigen. Leense werd 3e en Wiebren en Jaap deelden 
met 23 punten de 4e plaats. 

Eindstand Groep I: 
1. 	 He. Jonker 18 - 27 
2. 	 F. Kooi 18 - 25 
3. 	 L. Houwink 18 - 24 
4. 	W. Wijma 18 - 23 


Joh . de Graaf 18 - 23 

6. 	S. de Graaf 18 - 19 
7. 	O. Kooi 18 - 11 
8. 	G. Tjeerdsma 18 - 10 

U. Tjeerdsma 18 - 10 
10. J. Jansma 	 18 - 8 

Als we hier de stand goed na gaan zien we dat de 
oudere spelers geen kans meer hebben voor de hoog
ste plaatsen. Met 6 jonge spelers aan de top hebben 

"S PAR" WINKELIER 


WIEBE JELSMA 


HENGELSPORT: 


ZEER MOOIE SORTER ING 


SNOEREN 


HENGELS 


AASEMMERS 


ENZOVOORT 


DROGIST: 


VOOR UW 	HOOFDPIJN 

KIESPIJN 

VERKOUDHEID 

ENZOVOORT 

NAAR: 	WIEBE JELSMA 

BUORREN 13 

TEL. 1439 

Tel. 05120 - 20392 

Hoek centrum/Noorderpromenade 


2 - 4 


we toch weer goede moed voor het volgende seizoen. 
Voorzitter O. Kooi deelde hier de prijzen uit en 
wenste allen succes toe voor de volgende competitie. 
Verder werd de avond gevuld met een verloting en 
bingo. Als laatste attractie hielden Germ en Ulke 
nog een voordracht, waarna iedereen voldaan huis
waarts keerde. 

P. 	Feddema 

NIEUWS UIT lilT BUTHUS" 

Het Bûthus is zolangzamerhand een begrip geworden 
zowel in Oudega als daarbuiten. Velen weten dat 
daar getekend en geschilderd wordt. Ook het seizoen 
1981 - 1982 was voor velen weer een productief 
en ontspannend jaar. En de resultaten waren dan 
ook i n maart te bezichtigen in het Bleekershûs 
te Drachten. Niet dat ik de indruk wil wekken dat 
je daar alleen maar productief mee kunt zijn, in 
tegendeel! Ontspanning en creatief bezig zijn, zijn de 
belangrijkste aspecten van het gebeuren daar op de 

·Bûthuszolder. Het seizoen is nu afgelopen, althans 
op de zolder, wij gaan met de liefhebbers nog enkele 
malen deze zomer buiten schilderen. En in begin 
juni ter afsluiting van de cursus, met elkaar het 
water op. Om ook dan de nodige kennis en ont
spanning op te doen. Naast tekenen, schilderen en 
aquareleren staat voor het volgende seizoen ook 
model tekenen op het programmä. Tevens wordt 
aandacht besteed aan het experimenteren in de 
schilderkunst. Kortom bij iedereen is er wel iets 
bij wat hem of haar aantrekt. Naast het kunstzinnig 
gebeuren werd ook in 4 lessen aandacht besteed 
aan de fotografie in het algemeen. De heer Rudolf 
Sipma van Foto Comello uit Drachten heeft dit 
op een bijzondere wijze uit de doeken gedaan. Wat 
resulteerde, dat er een fotoclub is ontstaan. U wordt 
in de loop van de zome r op de hoogte gehouden 
omtrend deze plannen met de fotoclub . Ook voor 
de schilder- en tekenliefhebbe rs bestaat gelegenheid 
om in september kennis te maken met het Bûthus 
gebeuren. In de loop van de zomer krijgt u ook 
daar nadere gegevens over. 
Graag tot ziens in "It Bûthus", 

Wietse Welling en 
Oeds de Vries 



Studieboeken voor volwassenen 

315 Holtrop 
Huisvrouwen, gesprekken met vrouwen over 
de manier waarop zij het huishouden ervaren 

376.3 

Honderd jaar telefoon, 1881 - 1981 


611.2 G r avesteyn 

Gezond leven natuurlijk beter 


618.5 	Reitsma 

Friese elfsteden rijwieltocht 


621.4 Groningen 

Het kaartspel 


623.1 	Arnau 
Het verzamelen van postzegels 

625.7 
Fijn haakwerk, filethaakmotieven en andere 
patronen 

627.1 	Meyer - Berkhout 
1000 tips voor huis tuin en keuken 

629.2 
Eekhof - Stork 
Nieuw Prisma kookboek 

657.76 Egmond 
Auto's motoren en brommers 

768 Blitz 
Focus Elsevier smalfilm zakboek 

850.8 Studio 
Overzicht van literaire werken 

866 	Rooijen 
Kerstfeest vieren, verhalen en gedichten 

872 
Van den vos Reinaerde 

898 Hitchcock 
Hitchcock presenteert bizarre moordverhalen 

917 Poortinga 
De prins op frijersfuotten, folksferhalen fan 
Roei Piters de Jong 

935.3 L. de Jong 
3 delen van 

frie 	986 
Friesland in feite (Friesch dagblad) 

Nieuwe studieboeken voor de jeugd 

433.4 Nilsson 
Waar was ik toen ik er nog niet was? 

597.84 Fischer 
Lieveheersbeestjes 

598.33 	Felix 
Het grote vogelboek 

598.8 Sheehan 
De zanglijster 

598.95 Leigh 
Apen en hun leefwijze 

598.95 Stonehouse 
Walvissen en dolfijnen 

598.95 Top 
Reuzen van de oceaan 

599.5 Wilson 
Het menselijk lichaam 

614.65 Loo 
Ratten! Opgepast! 

614.82 
Jeugd E.H.B.O. 

614.83 Hordijk 

De brandweer doet meer 


615.51 Claësson 
Jongen en meisje/man vrouw 

615.51 Cousins 
Veel plezier 

615.51 Gydal 
Hoe het was toen Hein een broertje kreeg. 

619.1 Allenson 
Hoe leer ik voetballen 

619.61 Scholl 
Het tennisboek 

624.8 Lemstra 
Kinderfeest in deeg 

633.7 Jongman 
Schapen en boeren 

657.82 Nieuwenhuis 
Moderne spoorwegen 

865.6 	Kromhout 
De malle molen, versjes en verhalen 

950.6 
Grote bosaNas 

VEGE PLUS 

Gerrit Adema 
Buorren 17 

Tel. 05127-1371 

Het juiste adres voor al uw 

levensmiddelen, 


aardappelen, groenten en fruit, 

d iepvriesarti kelen, 


bloemen en planten 


ALTIJD LAAG IN PRIJS 

D.E. koffie, roodmerk f 3,89 
D.E. theezakjes f 1.29 
Kilo suiker f 2,10 
24 flesjes Heineken f 14,95 

Ook in onze Kenborch slijterij 
staan wij altijd voor u klaar 

Gerrit en Joke 



Men hoecht in las net yn'e pels te setten, 
SKIEDNIS hja komme der fansels wol yn 

IVIEAR WITE FAN EIGEN KRITE 

Aldegeaster fannen fan 1812 (111) 

It Fränske regear hat healwiis mei us gritenij omslein. 
Yn 1811 waard Smellingerlän ferdield oer trije 
"mairieën". len dêrfan, de mairie Beetstersweach, 
oerlape de älde gritenijgrinzen. Yn dy mairie leine 
ek de doarpen Boarnburgum en Koarte Himmen. 
Oan it haad fan in mairie stie in maire (jo meie 
wol sizze grytman of boargemaster). De twadde 
mairie wie de rnairie Drachten, dêr leine de doarpen 
Noarder- en Suderdrachten yn, doe noch dudlik 
twa doarpen. De oare doarpen fan de eardere gritenij 
Smellingerlän, Aldegea, Nijegea, De Pein en De Rotte
falIe foarmen meiinoar de mairie Aldegea. De Rotte
falIe kaam doe yn syn hiele hear en fear yn ien 
mairie te lizzen; earder lei it yn trije gritenijen, t.W. 
Smellingerlän, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. 
Doe't op 1 oktober 1816 de älde tastan werom 
kaam, lei De RottefalIe fan nijs oan yn trije gri
tenijen. Oan dy healwize tastän kaam earst in ein 
yn 1943, doe kaam De RottefalIe hielendal by Smel
lingerlän. 

DRUKKERIJ 

s.D.d. b .v. 
00 Giok 17 - 9208 AS Orleh"n 

T.lllo"On 05120-12481 

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

Lotlingenfan plm. 1920 

Nochris wer in ploechje lotlingen. Dat lotsjen wie ek in erfstik át'e Franske tiid. Napoleon hat it 

yn 1811 betacht om aon soldaten te kommen. Jen kear yn't jier, op'e s.n. lottersdei, moasten de 

jongfeinten, dy't de jierren hiene, op it gemeentehûs komme om har ynskriuwe te litten en te lot

sjen foar de militêre tsjinst. Op 'e efterste rige moatte stean (fan lofts nei rjochts) Tsjitse de Jong; 

Japik van der Kooi (De Bobbel); . Lammert Steendam; Tseard Leystra. Foaroan sitte (fan lofts nei 

rjochts) Rinse Siebenga; ... ? . . . ; ... ? ... ; Oebele Deelstra; Marten de Vries; Hattem van der Wal; 

Oedsen Tjeerdsma (Biis). In pear nammen witte wy net, oer in pear oare ha wy twivels. Wa kin helpe? 




Patronymica Fannen Bern Bernsbern 

Joeke Wopkes Veenstra 

Gjalt Siebes Huizinga 

Aaltje Jannes Nijhuis *) 

Jan Wessels Nijhuis 

Douwe Sierks Dijkstra 

Wiebe Harmens Postma 

Jan Teekes Taekema 
(analf .) 

Gauke Johannes Hoepstra 

Jouke Sakes Postma 
(analf.) 

Tryntje Sipkes van den Boséh 
(analf.) 

Haaije Tjallings Kooistra 
(analf.) 

Wieberen Wopkes de Jong *) 

Jakob Aukes Woud 

Boele Sakes Deelstra 

Jakobus Tjeerds Tjeerdsma *) 

Grietje (22, De Pein) 
Foke (18, Garijp) 
Mettje (11) 
Wopkjen (6) 

Wopke (3) 

Aaltje (28, Drachten) 
letje (25, Garijp) 

Siebe (22, Feanwälden) 
Wiebe (10) 

Harmen (19) 

Johannes (14) 

Sierk(10) 
Haaije (3) 

Auke (1) 

Sara (14) 
Antje (11) 
Froukjen (8) 
Folkjen (5) 
Tjitske (1/2) 

Grietje (11) 
Teeke (8) 
Halbe (6) 
Roei (2) 
Sara (5 wike) 

Geertje (14) 

Wopke 

Sjoukjen (30, Buitenpost 
Auke (25) 

Tjeerdtje (16) 
Tryntje (16) 
Jeltje (13) 
Jacoba (10) 
Tjeerd (7) 
Pieter (4) 
Jakobus (1) 

Jelle (3) 

Akke (1) 
bern fan 

Sjoukjen 



Patronymica 

Wieberen lebeles 
(analf.) 

Kornelis Alberts Beerling 

Hendrik Alles Glas 

Jan Meinderts 

Ate Gjalts 

Wietze Jans 

Fannen 

Huizinga 

Beerlings *) 

Glas 

Diepstra 

Adema *) 

Welling 

Bern 

Antje (32, Oerterp) 
Tjitske (30) 
Jantje (27) 
Jan (24) 

Elisabeth (22) 
Hillebrand (10) 

Meindert (25) 

Oetske (51) 
Gjalt (46) 
Baukjen (39, Drachten) 

Jan (30, H'garyp) 
Fritzen (28, F'wälden) 
Antje (26) 
Alle (21) 
Gjalt (16) 
Tryntje (14) 

Bernsbern 

Tjitske (3) 
Harmke (10 wike) 

Harmke (6) 
Wietske (4) 
Jantsje (1) 

lemkjen (1) 

Hendrik (12) 
Aaltje (10) 
Ate (6) 

Ate (21) 
Teije (19) 
Wietze (17) 
Aalze (15) 
Aaltje (13) 
Jeltje (10) 
Anne (7) 

Jeltje (5) 
Jinke (2) 

Antje (21) 
Linze (18) 
Ate (15) 
Aalze (13) 
Aukjen (7) 
Hiltje (4) 

Aafke (7) 
Wietze (4) 
Minze (2) 
Janke (10 moanne) 

Gosse (3) 
Wietze (1) 

bern fan 
Antje 

bern fan 
Tjitske 

bern fan Jantsje 

bern fan 
Oetske 

bern fan 
Gjalt 

bern fan 
Baukjen 

bern fan 
Jan 

bern fan 
Fritzen 

*) Aaltje Jannes Nijhuis wie widdo. Hja hie troud west mei Wessel Durks, dy't by syn libben "meester Weever" wie te Aldegea. 

*) De amtner skreau Wieberen, mar as de man seis syn nam me set skriuwt er Wyberen. 

*) Jakobus Tjeerds sette de amtner der del, mar seis skriuwt de man Jacobus. 

*) Beerlings wie ien fan dy pear Aldegeasters dy't al in fan hiene. Hy wie moai wis in man fan kwizekwänsje yn it doarp, 


want hy waard yn 18161id fan de griten ijried. 
*) Ate Gjalts nimt de namme Adema ek oan foar syn pakesizzer Sietze, soan fan syn ferstoarne dochter Tjitske. 

Sietze wie yn "militaire dienst van Zijne Majesteit den Keizer en Koning" (d.i. Napoleon Bonaparte). 
Boppedat hie Ate Gjalts noch fjouwer oerpakesizzers, t.W. Jan (6), Jakob (4), Jitske (2) en Katharina (12 wike). 
Dat wiene bern fan syn ferstoarne pakesizzer Tryntje, dy't wer in dochter wie fan'e niisneamde Tjitske. 

Ek dy oerpakesizzers krigen dus de skaainamme Adema. 



ALICE JAGER - MINK MAST 


MANJEPETS'vJEI 7 

OUDEGA-SM. 


Met pinksteren werd in ons dorp, Manjepetswei 7, 
een poppenexpositie gehouden. Op zaterdag 29 
en maandag 31 mei, exposeerden van 10 tot 6 uur, 
Alice Jager uit eigen dorp en Mink Mast uit Bergum. 
Er waren 65 poppen te zien. Mink en Alice maken 
al zo'n jaar of 10 poppen en vonden het daarom 
een leuk idee, ze eens op deze manier te laten zien. 
Er waren ook leuke kleine kadootjes te koop. aarde
werk, lekkere maakdingen zoals jam, stroop, chut
ney's, aardige geschenkjes met kruiden en bloemen. 
De belangstelling overtrof hun verwachtingen; er 
kwamen rond de 150 mensen op deze twee dagen. 
Bemoedigd door dit sukses hebben ze besloten 
om deze zomer op elke zaterdag tussen 13.00 en 
18.00 uur de expositie open te stellen voor publiek. 
Veel sukses in de toekomst toegewenst! 

RESTAURATIE en REPARATIE van 

*alle soorten meubelen (ook snijwerk) 


*koperen, ijzeren, tinnen, gouden 

en zt1veren voorwerpen 


*horloges, klokken 

(ook Friese zowel uurwerk als houten kast) 


*kleuren van meubelen 

*slijpen van glaswerk, enz. enz. 

vraag vrijblijvend prijsopgaaf 


CHR. KLEUTERSCHOOL "DE BEUKERSTINS" 
Buorren 34a Oudega (SmalL) Tel. 05127 - 1473 

Geachte ouders, 

Kleuters die voor 1 oktober 1982 vier jaar worden 
mogen na de zomervakantie (30 augustus) op school 
komen. Wilt u uw kind dat hiervoor in aanmerking 
komt of in het schooljaar '82/'83 vier jaar wordt 
zo spoedig mogelijk opgeven? 
Vriendelijke groeten van de leidsters, 

Nanda Kingma 
Sari Bouma 

CPB 

Op 1 juli a.s. heeft de CPB weer haar jaarlijkse reisje. 
Dit keer naar de Flevohof. Wie de boot bijna gemist 
zou hebben kan zich nog opgeven bij mevr. Toering. 

JACHTHAVEN 

Op 16 april is de nije jachthaven iepene troch wet
hälder Jonkman fan Smellingerlan yn'e funksje 
fan de man dy't sport en rekreaasje saeken behertigt. 
Ferliene jier wie de haven al yn gebrûk nommen. 
Mei it havengebou wie doe de boel kompleet en hie 
de kommisje, nei de reaksjes to hearren, ear fan 
harren wurk. No waerd it tiid om it offisieel oer 
te dwaan oan de gemeente en dat is dan 16 april 
mei de minsken dy't meidien hiene oan it tastan 
kommen dêrfan fierd. Mei in kofjetafel yn'e Welling
bar en de jouns, yn'e mande mei de Fûgelwacht 
Aldegea, in feestjoun mei in tenielstik, opfierd 
troch de tenielklub Nijegea. Hja spielen prachtich 
it stik "Lok hwat jowste", mei mesyk fan Combo 
Marinus. Dit koe net earder barre, neidat wethälder 
Jonkman en Liekele Kuipers roeiende wei de saek 
iepenfearn hiene. Dêr wie ek de parse oanwêzich. 
No noch hwat oer it gebou. It is in kreas ynrjochte 

RESTAURATIE

en 


REPARATIEA TELlER 


DE SLA G 


Selmien2 

9247 TN OLTER TERP 


Tel. 05125 - 1695 




Maak eens 

een proefrit 


met het 

origineel. 


Eerste van een nieuwe auto 
generatie. Dusvoorlopig Alet te 
imiteren. De nieuwe Datsun Stanza. 
~ Het origineel 
~~ De meest uitge-

OOK IN 4 DEuRS balanceerde 
~ middenklasser 
~ met voorwlel

OfiN5 DEU.,s aandrijving 
De kracht van een sprinter Zuinig

Maximaal rendement uit 
normale (Il benzine. Aerodynami
sche styling 

Maximale interieurruimte. Zo 
wekt de Stanza de Indruk van 
binnen groter te zi jn dan van builen. 

Beschermendeveiligheid in de 
totale constructie. Koersvast weg 
gedrag onder alle omstandigheden. 

De nieuwe Datsun Stanza. 
Het onglneeLVoorultstrevend.Ei gen
zinnigIA temperament Nieuwe 
16 en 1.8 liter motoren. 
Nu bi j ons_Klaar voor de eindtesl 
uw proefrit Prijs inc!. BTW, af lisse_

17995 
va 0 ;0 

E~ 
Datsun van l'Jissan. 

~ 

autobedrl)f 
drachten b.v. 

DE HEMMlN l 
D~CHTEN 
Tel. 05120.12100 
Ne 18.00 uur 
Tel. 05120..14887-18575 

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 


kantoarke mei In greate oersichtskaert tan'e haven
be\Nenners dy't 1 maeije wer iepen gien is. Ek wurdt 
der gebrûk makke fan'e berchromte foar byg. b.b.
maters, pikhaken, bongels e.d. In nije bepaling is 
ek dat folch boatsjes dy't net yn'e davits hingje 
kinne, bûten de haven lizze moatte (beskaedigjen). 
Dat kostet dan f 15,- de strekkende meter, of to 
rekenjen mei de havenmaster Ate Faber. De boat
besitters kinne gebrûk meitsje fan'e elektrisiteit, 
it wetter, de w.c. en de douche. Ek de VVV SmelI. 
hat tige aerdiche dingen yn'e handel fan'e haven
master. Lykas: wetterkaerten , wandelkaerten, Frys
lan, Princenhof, Fryslan Post, ferskaete spellen, 
Fryske pannelappen, ensafuorthinne. It is suver 
de muoite wurdich om dêris to sjen. It gebou is 
opfleure mei moaije advertinsjes en in nuveraerdiche 
plattegroun fan Aldegea. 

W. Welling 

ROMMELMERKE 

Dit jier hélldt Quick wer har jierlikse rommelmerke 
en wol op 12 juny o.s. It plak is dizze kear it sport
terrein. It begjint om njoggen oere moarns. De 
freedtejûns fan 6 oere of wurdt it spul ophelle. 
Wy kinne Iykas oare jierren wer fan alles brûke. 
Is der guod by wat tige swier as grut is, dan graach 
efkes in tillefoantsje nei Sj. Pool, 1549 as L. Kui pers 
1323 en it spul wu rdt helle. Wy hoopje dat der 
in protte minsken komme, der is faaks foar elts 
wol wat. De kafje stiet klear yn 'e kantine en ek 
noch wol wat oars. Oant sjen op 12 juny! 

Ut namme fan 
de rommelmerkekommisje 

C.T. Pool - Bruinsma 



JAB INVITEERT "THE ROOSTERS" 

Groesbeek: Op zondag 18 april organiseerde de 
Jongeren Aktiviteitengroep Bredeweg (JAB) de 
Friese groep The Roosters. Deze groep speelt Engelse 
blues en zingt zowel Nederlands als in het Fries en 
wel op een heel goed niveau. Samen met de bekende 
disco New Inn hebben zij deze avond tot een muzi
kaal genot gemaakt en de fundamenten onder muzi
kale druk gezet. 
Alzo Iuidde "ons" deel van een officieel krante
bericht. Hulde aan "The Roosters" en dat wij nog 
veel van hen mogen horen. 

R.J.U. 

BOOTREIS GO-PLUSSERS 

Op voorstel van onze gezamenlijke leidster mevr. 
Lyklema (Jeltsje) hopen de gym uit Nijega en de 
gym en volksdansgroep uit Oudega een gezamenlijke 
boottocht, met broodmaaltijd, te maken en wel 
op 15 juni. Dus als de weergoden nu maar mee
werken kan het een waar festijn worden. Misschien 
in sportkostuum? Wie weet! 

F. 

FArJ ALLES WAT 

FEROARING FAN LUCHT 

Sa't de lêzers wol witte sille, IS len fan us midden
standers nei Burgum ta ferfearn, om dêr op'e nij 
mei in bedriuw te begjinnen, dêr't auto's mei blik
skea wer opsnolke wurde kinne. De minsken dêr't 
ik op doel, dat hawwe de lêzers grif wol begrepen, 
is de famylje A. de Vries. Wy hawwe efkes nei de 
iepening fan it nije gebou ta west yn Burgum. Ik 

moat sizze, it is in hiele ferbettering; it bedriuw 
is folie grutter as wat se hiene; der sitte ek gjin 
muorren of pylders yn, dêr't se lêst fan krije kinne 
by it wurk. Der is in gloednije spuitkabine yn makke 
mei in regelkast, dy't digitaal sjen lit wat der krek 
bart. In pronkstik! Fierders is der yn it bedriuws
gebou noch in kantoarke, in kokentsje, ensfh. 
Der is ek in protte rûmte om te skjirjen of oare 
kerweikes te dwaan. De resepsje wie tige gesellich. 
Wytse Welling soarge der foar, dat alle gasten har 
wiet en droech krigen en der hong in sfear fan: 
it spyt us datst no foart giest, mar wy hoopje, dat 
it dy yn Burgum mar goed gean mei. En dat miene 
wy, hear! Wy tidigje der op, dat syn opfolger, wat 
it garaazjewurk, it monteurswurk, oanbelanget, 
in goedenien wêze sil. Auke is bliid, dat er dat part 
fan syn wurk no kwyt is. No kin er him mar talizze 
op it karosserywurk. Auke-en-dy: us bêste winsken 
en sukses! Itselde jildt ek foar Auke syn opfolger 
yn Aldegea, Durk Visser: wolkom en sukses! 

F.d.H. 
(ek sa'n utfljogger) 

PUZZELHOEK 

Op verzoek komt de oplossing van de puzzel in 
het vervolg achter in dezelfde Doarpsomropper 
te staan. Er ligt inderdaad teveel tijd tussen opgave 
en oplossing. 

R.J.U. 

Baron von Münchhausen en de kleur van de beer 

Kent u het avontuur van baron von Münchhausen 
en de beer die kleur bekende? Nee? Het is één van 
zijn meest roemruchte wapenfeiten, vooral omdat 
er ditmaal werkelijk geen woord is gelogen. Luistert 
u maar. "Het is nu al weer vele jaren geleden, dat ik 

FOLKERT DE HAAN 
Tel. 05127 - 1414 

Aardappelen, groenten en fruit 

van de beste kwaliteit. 

Ook gesneden groenten, 

alle dagen vers. 

I Voor een mooie fruitschaal 

• kunt U altijd bij ons terecht . 



mij op de berejacht bevond . Nooit zal ik vergeten 
wat mij toen overkwam. Het gebeurde tijdens die 
gruwelijke nacht, waarin mijn baard wel een hand 
breedte groeide, dat ik de grootste beer neerlegde 
die ooit voor de loop van mijn geweer was versche
nen.Het was bitter koud onder de flonkerende 
sterrenhemel, en bij elke stap die ik deed, zonk 
ik diep weg in de rulle sneeuw. Ik verliet mijn blokhut 
en begaf mij nauwkeurig in zuidelijke richting. 
Na zes mijlen ontdekte ik in de sneeuw de voet
sporen van een reusachtige beer. Ik volgde het spoor 
in oostelijke richting en toen ik wederom zes mijl 
had afgelegd, vond ik eindelijk het hol van het dier. 

. Geen beweging te bespeuren. Blijkbaar sliep Meester 
Pelsjas nog. Ik gaf een schot in de lucht om de beer 
te wekken. Onmiddelijk kwam het enorme dier 
naar buiten en ploegde brullend met opgeheven 
klauwen door de sneeuw op mij af. Het was een 
afgrijselijk gezicht. Het monster woog zeker 400 
kilo en torende hoog boven mij uit. Ik had geen 
rijd om mijn geweer te herladen, greep mijn lange 
jachtmes en stootte dit diep in het hart van het 
vervaarlijke beest. Het dodelijk getroffen dier gaf 
ogenblikkelijk de geest. Ik greep het bij de achter
poten en sleepte het terug naar de blokhut. I k hoefde 
slechts zes mijl pal noord te koersen om precies 
weer bij de hut uit te komen. Bij het warme schijnsel 
van het knetterende haardvuur bestudeerde ik mij n 
prooi. Weet u welke kleur de pels van de beer had?" 

Slot volgt achterin 

Verdeel een cirkel in zoveel mogelijk stukjes door het 
gebruik van slechts vier rechte lijnen. Voorbeeld A 
is veel te eenvoudig. Probeer met één rechte lijn 
meerdere stukjes te maken. 

Oplossing achterin 

In de slaap ontspannen zich de spieren. Hoe komt 
het dat vogels kunnen slapen zonder van hun stokje 
te vallen? 

Oplossing achterin 

Er is een land . . .. 

Er is een land waar vrouwen willen wonen 
Waar vrouw-zijn niet betekent: tweederangs 
en bang en klein 
Waar vrouwen niet om mannen concurreren 
Maarzusters en gelieven kunnen zijn 
Waar rimpels niet de eenzaamheid voorspellen 
Maar paspoort zijn naar wijsheid, aanzien, 
's werelds raadsvrouw zijn 
Waar jonge vrouwen dus een leven voorbereiden 
Waarin zij veertig, zestig, tachtig zullen zijn 

Er ;s een land waar vrouwen willen wonen 
Waar onrecht niet als een natuurgegeven 
wordt beschouwd 
Waar dienstbaarheid niet toevalt aan één sekse 
En niet vanzelf een man de leiding houdt 
Waar moeder niet hetzelfde is als huisvrouw 
Waar steeds opnieuw wordt nagegaan wie 
zwak zijn en wie sterk 
Waar allen zorgen voor wie hulp behoeven 
En 't brood verdienen met maar vijf uur werk 

Er is een land waar mannen wil/en wonen 
Waar jongens van de plicht tot flink en stoer 
doen zijn bevrijd 
Waar niemand wint ten koste van een ander 
En man-zijn ook betekent: zorgzaamheid 
Waar angst en rouw niet weggemoffeld worden 
Waar mannen zonder baan niet denken dat 
ze minder zijn 
Waar vrouwen man elkaar niet hoeven haten 
Maar eindelijk bondgenoten kunnen zijn 

Er is een land waar mensen willen wonen 
Waar jong zijn niet betekent dat je steeds 
wordt genegeerd 
Waar zwakken met respekt benaderd worden 
En vreemdelingen niet meer gekleineerd 
Waarin geweld door niemand meer geduld wordt 
Waar allen kunnen troosten als een mens 
ten onder gaat 
Dat is het land waar mensen willen wonen 
Het land waar de saamhorigheid bestaat 

JokeSmit 

Gaat u met vakantie naar het buitenland? 
haal uw 

BUITENLANDS GELD EN REISCHEQUES 

bij de Rabobank 

Rabobank ~ 

geld en goede raad 



Us alde toer. 


Do hearst derby, 0 alde toer, en bist 

us tige nei. Grif ha se ieuwenlyn 

mei sin in moai heech plak foar dy utsocht, 

do stiest der noch, yn alle waar en wyn. 


Dyn skerpe, swarte eagen koen'it hear 

goed oersjen, fier en alle kanten oer, 

do witst derfan, wa't yn it a/de gea 

de iene d'oare wie, de alde toer. 


Us foarfoars dy't dy stifte ha, wy kenn' 

net ien derfan, do hast mear kunde as wy, 

sa tydlik as de minske bisto net, mar hast 

geslachten kommen sjoen en seachst har nei. 


In lange rige fan achthOndert jier 

is om dy hinne bem'en is der stoam, 

it doel fan elke I&ste reis wiest do 

en klokken klagen: der komt wer ien oan. 


Us tagediene leedomsizzer wiest, 

ek tiidoanjouwer foar it folk op't lan 


en sneons en sneins dan joech dyn dOnker lad 

fan d'iene klok in wink fan Hegerhan. 


Dyn noegjend, mar ek moanjed IOd waard heard 

op't slot en yn'e earme klint, en't wie, 

d&r bisto GodshOs foar, dy min nei't sin 

dat d'iene bank nogal wat heger stie. 


It Iyts gedoch fan minsken, doe en no, 

Hast sjoen; har striid om it bestean, 't Onwis 

besykjen goed te dwaan, no bist grif wiis 

en . .. tinkt dy dat de wräld foarut gien is? 


AI sprekt dyn hófus fan fergonklikheid, 

der is ek wat fan ivichheid, as yn 

dyn tsjerkerOmte bliuwt it alde Wurd 

dat, goed ferstien, noch is as lang fer/yn. 


Fan it boppesteande rymstik kinne wy de dichter 

net spitigemoch. As hy/sy dit I&st soed er/sy him/har 

dan noch bekend meitsje wol/e? 


L.d.J. 

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" 
Elg: Jan en Siep 

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


Eernewoude (Fr.) 


IN ONZE SLIJTERIJ 

BOLS jenever 15,95 

BOLS bessen 13,25 

3 fles wijn NU 10,00 

Citroen brandewijn 11,95 

CLAERYN 16,45 

COCA of PEPSI cola 1,35 

HEINEKEN per krat 14,95 

KELLER per krat 12,85 

CRESTHILL whisky NU 18,45 


"geluks" vogel? 

vogel, waar vlieg je heen 
neem me mee op je vleugels 
waarom hebben je vrienden je ver/aten 
en hebben ze je afgestoten? 
maar je hebt nu toch alle vrijheid 
en je zit niet langer opgesloten 
vlieg en spreid je vleugels uit 
geniet van dit "verukkelijke" leven 
voor jou een blauwe hemel 
voor 6ns een stinkende heli 

jij kunt gerust je briesje halen 
je zit niet langer in die cel 
onze welvaart begeeft het straks 
jouw leven duurt - hoop ik - nog jaren 
pas goed op jezelf 
pas op voor vijanden gevuld met haat 
die verslinden en opeten 
pas goed op en vergeet me niet 
vlieg vogel en vergeet je verdriet 

tineke toering, eigen improvisatie 
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tamiliedrukwerk? 
Bij ons heeft u een ruime 


keuze uit de meest 


originele 


GEBOORTE

VERLOVINGS


HUWELIJKSKAA RTEN 


s.D.d.DRUKKERIJ 	 b.v. 
O. 	Giek 17 - 920t AS Oroeht. n 

Tel.faon 05120-; 2481 

HANDELSDRUKWERK 

Strooifolders 


Prijscouranten 

Circulaires 

Fakturen 


Briefpapier 

Kleurendrukwerk 


Etc. 


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



KOOS BAKKER'S Moleneind 44, tegenover Elmar 

Tel. 05120 - 31533 
K LEE R MAK E R IJ 

b.g.g. 05120 -12516 

DRACI;iTEN Stoppage verzorgen wij ook voor u. 

Tevens reparatie-inrichting voor alle 

Ook het adres voor al uw lederwaren (tuigen, halsters) 

rui terkl eding en toebehoren 
en ook voor het opstoppen van uw zadel . 

van het wereldmerk "PI KEU R" 

[ I 

I 

I 
I 

I 

I 
I 

Tekst en muziek: Pau/ McCartney 

Refrein: 
Ebony and ivory 
live together in perfect harmony 
Side by side on my piano keyboard 
Oh lord, why don't we? 

Weallknow 
That people are the same 
Wherever you go 
There is good and bad 
Ineveryone 
We learn to live 
We learn to give each other 
What we need to survive 
Together alive 

Refr. 

Ebony, ivory, living in perfect harmony 

Ebony, ivory 


We allknow 

That people are the same (enz.} 


Refr. 

Zwart en blank leven samen in perfekte harmonie 
zij aan zij op het toetsenbord van mijn piano 
0, Heer, waarom doen wij, mensen, dat niet? 

Wij weten allemaal 
dat mensen gelijk zijn 
waar je ook bent. 
Er is goed en kwaad 
in ieder mens. 
We leren pas te leven 
als we elkaar datgene leren te geven 
wat we nodig hebben 
om samen te leven. 

The Roosters 

Tr\.IO kom gau. 
:J ' ., t

De oarloch begl,n . , 

Tusken twa stjonkende pikelhjerringgen 
is net folie Onderskie 



rIlEISTJOERD Grietmannieuws maar .ook alle andere aktiviteiten 

Geachte Grietmanbewoners van Oudega 

Want zo is het, Oudega was vroeger het Grietmans
dorp van Smallingerland en met een beetje fantasie 
zijn we dit nog, zoals we al eerder in het Grietman
krantje vermeldden; De Grietman is in wezen heel 
Oudega, gewoon iets aardigs organiseren in ons 
dorp, zowel voor jong en oud, liefst niet te veel 
vaste commissies en besturen, maar wel allemaal 
zoveel mogelijk meedoen en stimuleren en uiteraard 
inspraak, wa nt het gaat niet om één of meerdere 
personen die hun energie zo graag kwijt willen, 
maar het hele dorp moet zich hier in kunnen vinden, 
inclusief verentgIngen, middenstanders en weet 
ik veel. De één heeft de ander nodig om ons dorp 
leefbaar te houden, nou daar probeert de Grietman 
aan mee te doen. Als Grietman horen wij dan ook 
graag opbouwende kritiek of suggesties aangaande 
dorpsaktiviteiten, zodat wij ook weten dat we op 
de goede dorpslengte zitten. Het adres is U · allen 
bekend Postbus no. 3. Wat heeft de Grietman deze 
zomer zoal op het programma staan? Dit wordt 
U regelmatig in het Grietman blaadje meegedeeld 
of door een huis aan huis folder. De wens is om 
in de toekomst nog eens een echte Grietmankrant 
maandelijks uit te geven. Gezien ons dorp rijk is 
aan krantjes van diverse instellingen, wat uiteraard 
een pluspunt is, want dan gebeurt er wat, is een 
echte Grietmankrant nog niet mogelijk, ondanks 
financiële voordelen voor de middenstander, die 
dan ook een gerichtere advertentie kan plaatsen 
en Oudega een meer algemeen dorpsnieuws kan 
voorschotelen met foto's enz. enz. maar wat niet 
is kan nog komen; voorlopig hebben we nieuws 
genoeg. Grietmanaktiviteiten in het kort: 
fietstochten - wandeltochten - waterspelen - vlieger
wedstrijden - braderie - muziekconcert - drumband
show trekkerbehendigheidwedstrijd - paarden
aanspan - zoals u leest voor elk wat wils. Ook hebben 
we een Grietman etalage in de Buorren waar alle 

ongeacht wat, in vermeld kan worden. U kunt het 

ook noemen muurnieuwsagenda, gezien er in Oudega 

veel verenigingen zijn is het soms moeilijk na te 

gaan, wie heeft wat en wanneer. Misschien dat dit 

een oplossing kan zijn om op één plaats in het cen

trum van het dorp, waar bijna iedereen langs komt, 

zoiets te creëren. 

Grietman M.E.-nieuws: 

De oudejaarsploeg, die zich Grietman M.E.-ers noe

men, hebben een leuk idee ontplooid voor ons 

dorp Oudega. . U zult misschien wel denken, wat 

hangt ons nou weer boven het hoofd, denkende 

aan de afgelopen oudejaarsmarkt, nu dat komt 

pas over 7 maanden. Het gaat nu om een Grietman

dierenparkje, achter de Herv. kerk. Een klein dieren

parkje met wat geiten, eenden, kippen, enz. enz. 

Dit plan is met dhr. Plantinga van gemeentewerken 

gelanceerd, deze stond hier helemaal achter, gezien 

de gemeente Smallingerland de bok al had geschoten 

voordat ze hem gezien hadden, ik citeer wethouder 

Jongstra, uit z'n rede op de politieavond in It Mien

sker. In Oudega is hier waarschijnlijk ook weinig geld 

voor, de M.E.-ploeg wil dit dan ook met eigen krach

ten doen, door, door middel van diverse akties, 

geld in te zamelen voor dit plan. U kunt ze dan ook 

binnenkort aan uw deur verwachten om het één 

of ander aan U te verkopen. Hopend dat u ook een 

kleine bijdrage wilt leveren, alle beetjes helpen, 

en wie het kleine niet eert is het grote niet weert. 

Dit dierenparkje wordt dan beplant met bomen 

door de gemeente en een sindelpad er omheen. 

Van de uitgegraven vijvergrond, wordt een soort 

praat- zitkuil gemaakt, voor oud en jong en een 

soort speelweide voor de kinderen. Een lang Griet

man verhaal, maar hopelijk met goede inhoud. 

Vriendelijke groeten namens de Grietman, 


Henk Herder 

Jimme sille noch fan heechmoed fergean, sei pastoar, 
doe't Tryn Klos mei nije klompen aan yn'e tsjerke kaam 

Chevron 

Gariperwei 2 - 9216 VK Oudega (Sm,) =Tel, 05127-1777 b,g.g.058-662288 

VOOR AL UW AUTO-ONDERHOUD EN REPARATIES 


Pomp geopend van 07.30 uur tot 18.30 uur (zondags gesloten) 



Leverancier alle ziekenfondsen 

it moaiste bist fan'e bosk wie. Luik en lûd klonken 
harren stimmen. Yn har lulkens diene se de klean 
ut om better fjochtsje te kinnen. De foks, dy't 
hiel ' liep wie, begûn om in grouwe beam hinne te 
draven. De bear en de wolf der efteroan. De bear 
krige de sturt fan de foks tusken syn fingers en 
de foks dy fan de wolf; en de wolf op syn bar pakte 
de koarte sturt fan de bear beet, en sa draaiden 
se hieltyd mar om'e beam hinne en it gong ek hiel
tyd mar hurder en hurder. Wylst dy trije sa efter 
inoar oan jagen, glûpte Lyske der hinne en pakte 
al har klean byinoar! "As jimme myn klean net 
brek binne kin ik se ek wel wer meinimme," sei se. 
Mar de bear, de wolf en de foks hiene it fierste 
drok mei snauwen en grauwen en skelden op elkoar 
om har te fernimmen. Sy waarden wat langer wat 
luiker op inoar. "Brr, brr! Grr, grr! Grill, grill!" 
Hurder en hurder begûnen se te rinnen . Se draafden 
op it lêst sa hurd, dat Lyske harren hast net iens 
mear sjen koe. Hja hiene gjin tiid om om har hinne 
te sjen. Hurd, hurd griep Lyske har klean en ek 
har parasol en draafde der mei nei menhear Mine ta, 
dy't noch altyd efter de beam siet te wachtsjen. 
"En no moatte wy besykje om ut te haaien ear't 
se us yn'e smizen hawwe, sei Iytse Lyske, wylst 
se wer op'e rêch fan menhear Mine sitten gyng . 
"Asto no rjochut rjochtoan nei heit en mem ta 
drave wolst, dan krijst fan my waarme wafels mei 
jam, sei se op flaaikjende toan. "Soks mei'k wol 
hearre," sei menhear Mine en rûn noch hurder as 
nyskes. It duorre net sa bare lang doe stiene se by 
Lyske-en-dy op'e stoepe. It is te begripen, dat Lyske 
har mem fernuvere stie te sjen, doe't se har famke 
dêr seach op'e reach fan menhear Mine. En se seach 
noch mear fernuvere, doe't Lyske har ferhelle fan 
alles wat der yn it grutte wals mei har bard wie. 
"No sjochst dan wat der bart asto net hearrich 
bist. Do hiest net fan'e grutte wei 6fdwale moatten, 
Lyske," sei har mem. Mar omdat se bliid wie Lyske 
wer thus te hawwen, sei se: "Wy moatte der mar 
wat feest fan hawwe, nosto wer sûn thus bist en 
omdatsto menhear Mine wafels mei jam tasein hast 

BOOMSMA BRILLEN 

Noorderpromenade 18 


Drachten 


Tel. 05120 - 12521 


meitsje wy der mar in wafelfeestje fan. En doe gong 
se oan't wurk en efkes letter dreau de rook fan 
lekkere wafels troch it hûs. Steapels bakte mem 
derfan en doe't se klear wie gongel'l heit, mem, 
Lyske en de freonlike Iytse menhear Mine by de tafel 
sitten te wafeliten. Wat wiene dy lekker en wat 
ha se der fan iten! Om de wierheid te sizzen, menhear 
Mine iet njoggenenfyftich wafels op; Lyske har 
mem santich, har heit twaëntachtig en Iytse Lyske, 
dy't sa'n ferskrikliken honger hie, iet hûnderten
twaëntritich wafels op! Kinne jim dat leauwe? 

OAN DE FAMKES EN JONGES FAN ALDEGEA 

Der binne al in pear briefkes by us kommen mei 

de oplossing fan de puzzel. Mar noch lang net gen6ch. 

In oare kear forwachtsje wy noch mear briefkes! 

Geweldich fine wy de bêrn dy't hjirre under stienne; 

sy hawwe de puzzel wol makke en ynleve(e. 

L Hiltsje Toering, It West 35, Aldegea. Har oplos
sing wie: L Atsje of Jel 


2. Afke 
3. Janke 
4. Sijke Goed hjer! 

2. Meiny Hospes, Wolwarren 2, Aldegea. Sy hie: 
1. Jel 
2. Afke 

3. Janke 

4.S ij ke Ek hiel goed! 


3. Joeke Remkus de V ries, Gariperwei 2, Aldegea. 
Joeke Remkus hie: 1. Emy 

2. Afke 
3.Janke 
4. Sijke 

Emy kin ek, mar it is net in fryske namme. Fjirder 
ek hiel goed hjer Joeke! 

Der stiet wer in puzzel yn. Goai de oplossing mar 
foar 18juni by us yn'e bus. Doch jim best! 

Conny Bosma, De Geasten 1 
Sari Bouma, Buorren 28A 



--- - - ---------- ----

LYTSE L YS KE (2) 

Mar alwer hearde se in frjemd lûd. Diskear kaam 
it fan in grutte reade foks, dy't Iyk foar har oer 
stie. "Aha! Wat in lekker hapke! Stean bliuwe, want 
ik wo I dy opite," sei de foks. "Och toe, asjebleaft 
menhear Foks, doch it net," sei Lytse Lyske. "Ik 
wol jo mei alle wille myn moai blau parasoltsje 
jaan as jo my dan mar gewurde litte." "No," sei 
de foks, "dat is wol in moai parasoltsje! Fuort dan 
mar, jou it my mar dan doch ik dy neat." Doe joech 
Lyske him har moai blau parasoltsje en tefreden 
rûn me nhear Foks fierder en sei yn himsels: "No 
bin ik grif de moaiste foks yn'e hiele grutte bosk." 
Dy earme Lyske, wat moast se gûle. It Iytse reade 
huodsje en de moaie reade skuon, dat wie alles 
wat se noch hie. Alle oaren dingen hie se weijûn. 
Se hie har taske net iens mear. Se soe it wol lizze 
litten ha, doe't se sa bang wie foar de bear. Doe't 
de skaden langer en tsjusterder waarden yn'e grutte 
dûnkere bosk die se har bêst om net bang te wurden 
en mar stilwei fierder te kuierjen. De stjerren stiene 
te knypeagjen oan'e dûnkere 10ft en it alde mantsje 
yn'e moanne seach freonlik glimkjend op har del. 
Deawarch gong se op in stien sitten om wat te be
kommen. Se tocht oan'e moaie klean dy't se weijaan 
moatten hie, se tocht oan mem yn it gesellige hûs; 
se tocht oan beppe, dy't grif foar 't finster siet 
te sjen en op har wachte. En hjir siet sy, ferdwaald 
yn'e grutte bosk. Earme Iytse Lyske. Se begûn 
lûd te kriten. Ynienen, dêr hearde se hiel sunichjes 
in stimke deun njonken har. "Wêrom skriemsto sa, 

Iyts famke?" Der siet, suver tsjin har fuotten oan, 
in Iyts knyntsje. "Asto neat tsjin my sizze wolst," 
sei it knyntsje, wylst er syn lange trochskinende 
earen hinne en wer flappe liet, "dan rin ik wer fierder 
hear, want ik bin hastich. Ooooh, wat hasto moaie 
skuon oan. Soe ik dy ek fan dy ha meie om hurder 
rin ne te kinnen? "Nim se mar mei hear, nim se mar 
bêste menhear Mine." sei Iytse Lyske, "Myn moaie 
klean haw ik ek allegear al weijûn, dal dy skuon 
haw ik net mear nedich. Doch se mar oan jo efterste 
fuotten en nim se mar mei." En menhear Mine 
krige har moaie reade skuon. "Tige, tige betanke 
hear," sei de knyn wylst er de reade skuontsjes 
oan die. "Do bist nochris in aardich Iyts famke. 
En omdatsto sa'n leaf Iyts famke bist meist op 
myn rêch sitten gean en dan silst ris sjen hoe hurd 
wy kinne. Doe kladdere Lyske op syn rêch en dêr 
stoden se hinne, sa hurd as de wyn. En Lyske hold 
har goed beet, hear. Sy woe der net óf trûzelje. 
Doe't se sa fierder draafden, hearden se ynienen 
in skriklik leven yn'e stille bosk. "Oh," raasde Lyske. 
"Ik tink, dat sille de bear, de wolf en de toks wêze. 
Dy komme weram om my op te iten. Toe, hurder, 
hurder!" "Wês mar net bang, Lyske," sei de knyn. 
"Ik kin folie hurder rin ne as al dy oaren yn'e hiele 
bosk. Asto dy mar goed beet haldst kin net ien 
us krije. Mar lit us der earst mar ris hinne gean om 
te sjen wat der te rêden is, sei de knyn. Dat diene 
se en se kroepen ferside efter in grauwe beam. Hoe
den kipe Lyske om'e beam hinne en wat tinksto 
dat se seach? Dêr stiene de bear, de wolf en de 
foks en dy wie ne it der hielendal net oer iens wa't 

~iWij zijn gespecialiseerd in: 
* uitdeuken en richten ~~ * spuiten en moffelen in moderne cabine BOVAG-lid 
* totale schaderegeling met de verzekering 

voor: 

* luxe-, bestelwagens en busjes. 

AUTOSCHADEBEDRIJ F A. D E V R lES 
Mr. W.M. Oppendijk van Veen weg 16· BERGUM . Tel. 05116· 4455 
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Dit maitiidsplaatsje kinne jim op board papier plakke. Prip yn'e stipkes en benaai 
dan de sirkei mei nuddel 
skilderijke. 

It is wer maitiid 

Alle skipkes sile 
si Ie foar de wyn 
alle lamkes dounsje 
yn'e sinneskyn 
alle fûgels sjonge 
sjong'yn't fûgelkoor 
alle berntsjes boartsje 
boartsje bûtendoar 

en tried. Kleurje dan fierder. Dan hawwe jim in moai 
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Foar de jongeren is dizze tekening. Hokker bisten sjogge jim hjir yn? Der binne 
san. As jimme se aliegearre witte, goai dan mar gau in briefke by us yn'e bus. 
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IN PUZZEL 7. krante 

Asto de puzzel goed ynfolst dan lêst yn'e hokjes 8. in lange bale 
nei ûnderen in wurd dat mei dizze tiid fan it jier 
te meitsjen hat. Begjin mar gau. 9. giel blomke 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

1. 21 maart begjint de 

2. in DAF is in 

3. waarm iten 

4. eilan fan Noard Hollän 

5. in beam 

6. wraldtaal 

10. wyt blomke 

11. spylark yn tsjerke 

12. ien dy't op in skip werkt 

13. blom yn'e maitiid 

14. Oostenrijk 

15. skynt by nacht oan'e 10ft 

OPLOSSINGEN 

Baron von Münchhausen en de kleur van de beer 

Er is maar één plek op de aarde waarheen mer 
precies terugkeert als men 6 mijl zuidwaarts, oost 
waarts en noordwaarts is gegaan: De Noordpool! 
Daar duurt de nacht 6 maanden, genoeg om eer 
baard een handbreedte te laten groeien. En de beet 
kan alleen maar een ijsbeer zijn geweest - en dus wit. 

Een vogel doet geen bewuste moeite om zijn tener 
rond zijn zitstok te krommen. De pezen in zijr 
poten, die de tenen doen buigen, lopen achter lang! 
het enkelgewricht. Zodra het gewicht van het vogel 
lichaam dit gewricht doet neerbuigen - en dat gebeur1 
als de vogel gaat zitten - worden de pezen aange 
spannen en trekken de tenen als een sterke klamJ: 
rond de tak. 



SOSIALE WURKLIST 


GROENE KRUIS 
Spreekuur S. Hemminga, Bergum : maandag t/m vrijdag tussen 
12.30 - 13.30 uur onder nummer 05116 - 1806. 
Dienstdoende wijkverpleegkund igen zijn de weekeinden te 
bereiken van 13.00 tot 14.00 uur en van 18.00 tot 19.00 uur 
onder nummer 05120 - 12105 te Drachten. 

STICHTING GEZINSVERZORGING SMALLINGERLAND 

Spreekuur alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur. 

Tel. 05120 - 19005, De Oppers 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 Berglaé.ln 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. 

O P 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. SPAA RBANK 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 begrÇlfénis 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? 

WIKE-EINTSJINSTEN HUSDOKTERS 

fan freed 17.00 oere oan't sneintojûn 24.00 oere. 


6 juni H.J. Ame link 
Greatte Buorren 22 

Garyp 
05117-1264 

" 
13 juni S. Vriesinga 

Torenlaan 17 
Eastermar 
05129-221 

20 juni J.5. Meyboom 
Kommisjewei 120 

De Pein 
05 127-1 261 

27 juni C. v. Staveren 
Roundeel56 

Aldegea 
05127-1262 

Grift. tsjerke, dûmny H.J. Nolles, til l. 1223 

6 juni 9.30oere H.J . Nolles 
l3.450ere A. Wo lters, Boarnbergum 

13 juni 9.30oere A. Klein , Earnewäld, 
ta rieding Hil lich Nachtmiel 

13.450ere H.J. Nolles 

20 juni 9.30 oere H.J. Nolles, H.N. 
13.45 0ere H.J. Nolles, nelbetracht ing 

27 juni 9.30oere H. Veenstra, Easterwäld 
13.450ere O. Zanstra 

Herf. stjerke, dûmny J.H. Hamoen, t ill. 05117-1228 

6 juni 10.30oere- C. Baars, Wons 

13 juni 10.30oere J.H. Hamoen 

20 juni 10.30 oere J.H. Hamoen, H.N. 

27 juni 10.30oere C. Baars, Wons 

http:Bergla�.ln


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


