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DOARPSOM ROPPERKE 

OAN'E FAKANSJELJU 

Wolkom yn dizze moaie Fryske kontreiën. Wy hoop
je, dat jimme it hjir mar tige nei't sin ha meie. Wy 
wolle jimme der efkes op wize, dat 4 km eastlik fan 
Earnewäld it doarp Aldegea leit. It is grutter as Earne
wäld. Der wennet in dokter, mar ek in waarme bak
ker, twe hierknippers foar manlju en froulju en der 
is in slachterij en twa drankwinkels. Der bin ne trije 
winkels dêr't de gewoane deistige boadskippen te 
krijen binne. Fierders is der noch in winkel foar 
hushäldlik guod, in tekstyl- en in grientewinkel. 
Wy wolle jim ek noch efkes wize op'e moaie älde 
herfoarme tsjerke fan Aldegea. Dat is ien fan'e 
äldste tsjerken, dè äldste faaks wol, fan Fryslän. 
Koartsein, in besyk oan Aldegea is grif de muoite 
wol wurdich. 

De samlers 

GEACHTE VACANTIEGANGERS 

Hartelijk welkom in dit mooie gedeelte van Fries
land. Wij hopen, dat u met veel genoegen hier uw 
vacantie zult doorbrengen. Wij willen u er op wijzen, 
dat 4 km ten oosten van Earnewäld (Eernewoude) 
het dorp Aldegea (Oudega) ligt. Het is groter dan 
Earnewäld. Er woont een arts, maar ook een warme 
bakker. U vindt er twee kappers, voor dames en 
heren. Maar er is ook een slagerij en twee slijterijen. 
Uw boodschappen kunt u halen in drie winkels. 
Verder is er nog een textielwinkel, een galanterie
zaak en een groentewinkel. Dan willen wij u ook nog 
wijzen op de fraaie oude hervormde kerk, die in 
het dorpscr-mtrum staat. Dat is één van de oudste, 
zo niet de oudste, van Friesland. 
Kortom, het is zeker de moeite waard een bezoek 
aan Aldegea te brengen. 

De redactie 

SEHR GEEHRTE FERIENGASTE 

Herzlich Willkommen in diezer schönen Gegend 
Frieslands. Wir hoffen, dass Sie sich hier mit viel Ver
gnügen aufhalten werden. Wir möchten Sie darauf 
hinweisen, dass 4 km östlich von Earnewäld (Eerne
woude) das Dorf Aldegea (Oudega) liegt. Es ist 
grösser als Earnewäld. Dort wohnt nich nur ein Artzt, 
aber auch ein Bäcker, zwei Friseure -für Damen und 
für Herren-, ein Metzger, und zwei Wein- und Spiritu
osenhändlers. Sie können I hre Einkäufe in drei Super
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wir Sie noch auf die schöne alte reformierte Kirche, 
r:lie sich in der Dorfsmitte befindet, hinweisen. Sie 
i$~ Gine der ältesten -vielleicht die älteste- Frieslands. 
Kurz çesagt, ein Besuch an Aldegea wirdt sich be
stimmt lohnen. 

Die Schriftleitung.. 
TO THE HOLIDAY - GOERS 

Welcome to this lovely part of Fryslan (Friesland). 
We hope you'll enjoy your stay here. We should 
like to draw your attention to the village of Aldegea 
(Oudega). four kilometres to the east of Earnewäld 
(Eernewoude). It is larger than Earnewäld and boasts 
a doctor and a baker. There are two hairdressers
saloons, for women and for men, a butcher and 
a liqueur-store. For your daily shopping there is 
a choice of three stores and a greengrocer. You 
also find a clothing store and a fancy-good shop. 
We should also like to point out the beautiful cen
turies-old reformed church in the village center. 
This is one of the oldest, if not the oldest, in Fryslan. 
in short: it is certainly worth your while paying 
a visit to Aldegea. 

The editors 

Desnoods op de fiets naar Olterterp . . . 

Want VERLOVINGSRINGEN in deze dure tijd gelukkig bij 

"D E SLA G" 
il1 Olterterp 

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

Ook zware zilveren geboorte lepels 
vanaf 195,-- gratis gegraveerd 

Verder duizenden sieraden in GOUD en ZIL VER 
nergens goedkoper 

Inmil van oud goud tegen de hoogste prijs 

SELMIEN 2 
Tussen Olterterp en Ure terp 

Tel. 05125 - 1695 

-





Rijwielen o.a. GAZELLE en UNION. 

Springen: 

Sjoerdsje Algra - 3 fout 3e prijs 
Sietse Algra - 3 fout 5e prijs 
Marten Polstra - 0 fout 3e prijs 
Sandra Merkus - 0 fout 4e prijs 

Bakkeveen 1 mei, paarden: 

Folkert Algra, dressuur - 121 punten 3e prijs 

Garijp 8 mei, paarden: 

Mieke Nell, dressuur - 120 punten 5e prijs 

PEUTERSPEELZAAL 

Dinsdag 15 juni j.1. hebben wij een beroep op u 

gedaan om speelgoed en overhemden voor de peuter

speelzaal. 

Het resultaat is voldoende om er in begin september 

mee te kunnen starten. 

Bevolking van Oudega, HEEL HARTELIJK DANK. 


De behoefte aan speelgoed, voor vervanging en aan

vulling, blijft ook in de toekomst bestaan. Mocht 

u dus materiaal beschikbaar hebben dan kunt u het 

brengen naar: 


Janke de Vries, Buorren 39A, tel. 2417 

I ndien u de peuterspeelzaal financieel wilt steunen, 
is uw bijdrage meer dan welkom. U kunt u opgeven 
als donateur voor f 5,-- per jaar bij onze penning
meesteresse: 

Luttie lepema, Skoallereed 6, tel. 2347 

Het bestuur van de 
Stichting Peuterspeelzaal 

De vanouds bekende SM I 0 
van OUDEGA met een 

nog echt open vuur. 
Tel. 05127 - 1536 

.:f: A.J. WELLING 
" BUORREN 18 

OUDEGA 

TAXIBEDRIJF J. DE VRIES EN ZN. 

Ziekenvervoer: Eernewoude - Garijp - Oudega - Suameer 

Groepsvervoer, trouw- en rouwrijden 


9216 VC OUDEGA (SmalJ.), Sanbuorren 16 
Tel. 05127 -1254 b.g.g. 05116 - 3400 

9262 NC SUAMEER, Damsingel 12 
Tel. 05116 - 3400 b.g.g. 05127 - 1254 

'S NAOITS S.V.P. 05116 - 3400 

GLASHANDEL 


Van Reenen b.v. 

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

Isolerende beglazing "THERMOPANE en ISOLAR" 

Voorzetramen "ISOVITRE" 


Alle soorten glas, figuurglas en spiegels 

Vraagt vrijblijvend prijsopgaaf bij: 


Glashandel 

VAN REENEN BV 


Oudega 

tel. 1906 
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Kij dy't grutte 
mielen jouwe 
miskomt wat 
krêftfoer net. 
Dan bliuwe se 

better op'e molke. 

COÖPERATIEVE AAN- EN 
VERKOOPVERENIGING 

VOOR DE 
LANDBOUW IN 
FRIESLAND 

Sneekertrekweg 
17-21 - Leeuwarden 

Telefoon 05100-40633 
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VARENDE SPORTERS! 

De gezamenlijke bootreis voor ouderen, die mevr. 
Lijklema (Jeltsje) voor ons georganiseerd had, van 
de gymnasten uit Nijega en de gym- en volksdans
groep uit Oudega is alweer voorbij en wat hebben 
we genoten, er waren 44 pers. aan boord van de 
"Arendswoud" van J. Wester uit Eernewoude, die 
vanuit de haven in Oudega van wal ging met vrij goed 
weer en flinke wind. De Bootsman had een prachtige 
tocht voor ons uitgestippeld (zovéél natuurschoon 
gezien) . Het ging tot Grouwen zo terug weer langs 
een andere route tot we om plm. 6 uur in Eerne
woude aankwamen, waar een zéér verzorgde koffie
tafel in Hotel Wester op ons wachtte. Nadien hebben 
we nog wat volksdansen met elkaar gedaan, één uur
tje, en weer terug naar de boot. Onderweg gaf mevr. 
Lijklema ons elk een ballon, waarin een briefje zat 
voor een prijsje en daarna blazen maar, tot ze of ge
barsten of groot en rond waren en dan laten vliegen. 
0 , alle kleuren de lucht in of in 't water. De meeuwen 
achter de boot aan, hadden zoiets nog nooit eerder 
beleefd .... Het was een vrolijke middag en voor 
herhaling vatbaar, om 8 uur waren we weer veilig 
aangeland in de haven van Oudega. Helaas kon het 
Sportkostuum deze middag NIET aan, dat was te 
koud. 

F. 

Voor een uitgelezen 

sortering zelfgemaakte kaas. 

Groot assortiment. 

Elke vrijdag na 16.00 uur 

verse schapekaas. 

Zaterdag op de markt Drachten 

JAN EN WENNIE CRAENS 


Telefoon 2153 It West 16 
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IT WITTEN WURDICH 


TOPSPORTER 

Der wenje yn us doarp frijwat minsken dy't aan 
sport dogge. Guon dogge dat yn klupferban, Iykas 
kuorballers en volleyballers, gymnastikers en ruters 
en amazones. Oaren dogge wer yndi'Jidueel oan sport, 
Iykas planksilers en hurdfytsers. Guon wolle yn har
ren sport wat berikke en dagge dêrom mei oan kom
petysjes en oare wedstriden, oaren kin dat neat 
skele, dy dogge oan sport omdat se der no ienkear 
sa'n aardichheid oan ha of der sa 'n wille aan belibje . 

Der wennet yn us fermidden in sportman, dêr't 
men nea net folie fan heart, mar dy't yn syn sport 
dochs opfallende suksessen behellet. Hy hat in 
yndividuéle sport keazen, in sport, dy't faaks wol 
troch net ien oare Aldegeaster beoefene wurdt. 
n.U. de sjitsport. Mar as VJy it wurd sjitsport neame, 
dan jout dat noch in scala fan mooglikheden, it 
giet yn dit gefal Iykwols om it klaaidowesjitten. 
De skutter, dêr't it om giet is in beskieden man, 
ien dy't syn suksessen net oan'e grutte klok hingje 
sil. Dat is de reden om it no yn'e Doarpsomropper 
mar ris te d'.Ataan. 

De sportman, dêr't wy it oer ha, is us slachter 
Pietersma. Hy is topsporter, us iennichste topsporter 
by myn witten. Wêrom't er dy kwalifikaasje fer
tsjinnet sil bliken dwaan. 

Op 19 maaie 1.1. hat Pietersma yn'e wedstriid 
tusken leden fan syn klup de earste priis krige. 
Hy skeat 34 fan'e 35 klaaidowen ut'e 10ft. 

Op 20 maaie died er mei yn in iepen wedstriid 
foar topskutters yn Delfsyl. Hy kaam mei in earste 
priis thus. 

Yn De Sweach died er mei oan'e regionale wed
striden. In earste pri is. 

Op'e 5e juny l.I. hat er meidien oan wedstriid 
dêr't ek ofsieren en ûnderofsieren fan'e RAF (Royal 
Air Force) en Dutse ofsieren en ûnderofsieren oan 
meidiene, allegear poerbêste skutters. Mar ek yn dit 
ynternasionale seiskip koe Pietersma him hiel goed 
hanthavenje: hy wie nûmer ien. Fan dy wedstriid 
hat er in utnoeging oerhalden om strak yn septimber 
nei Dutslan ta te kommen om te sjitten; de hearen 
sille dan wol graach revanche nimme wol Ie. 

Pietersma syn bêste prestaasje hat 50 ientsjes 
west. Dat is wat dêr't in skutter him de mûle by 
öfslikket. It wol sizze, dat er fan'e 50 klaaidowen 
ek 50 delskeat en dêr hieltyd mar ien patroan foar 
brûkte. It is n.t.1. sa, as it earste skot mislearret, dan 
mei de twadde patroan ek brûkt wurde. Want by 
klaaidowesjitten wurde dûbelloopsgewearen brûkt. 

It liket my ta, dat ik niis neat tefolle sein ha, doe't 
ik Pietersma in topsporter neamde. 

Wy winskje him fan d it plak of noch in protte 
suksessen ta yn syn sport. 

d. J. 

Men wurdt nea fan in koets oerriden 
mar wol fan in dongwein 

LET OP ONZE STUNT VERKOOP FOLDER 


VELE AANBIEDINGEN VOOR UITGEKLEDE PRIJZEN 


lampers 
schoenen ~ 

(,AHA N f SCHOl Nl N " 
Schoolalnla' 24, 9261 EG aergum · Telefoon 06118-1608 



Maakeens 

een proefrit 


met het 

origineel. 


Eerste van een nieuwe auto· 
generatie Dusvoorlopig niet te 
imiteren. De nleU'Ne Datsun Stanza 
~~:Q:~ Het origineeL 

" - @i J:::5: ~~ . De meest ultge· 
" ,, 'N1 WJllS ba lanceerde 
~~ middenklasser 
~J~ met voorwiel 

,,! I'" "i',10 aandnjvlng 
De kracht van een sprinter. Zuinig 

Maximaal rendement uit 
normale (I) benzine. Aerodynami· 
sche styling 

Maxllnale Inteneurrulmle. Zo 
wekt de Stanza de indruk van 
binnen groter te zijn dan van buiten. 

Beschermende veiligheid in de 
tota le constructie. Koersvast weg· 
gedrag onder alleomstandigheden. 

De nieuwe Datsun Stanza. 
Het origineel. Vooruitstrevend Eigen· 
zinn ig in temperament Nieuwe 
16 en 18 1iter motoren. 
Nu bij ons. Klaar voor de eind lest: 
uw proefrIL PrilS Incl. BlW, af Lisse. 

v.a 17.995-,1

_..... 

i!:j ISS~N ! 

Datsun Vän Nissan. 

~ 

autobedrijf 
drachten b.v. 

DE HEMMEN 1 
D~CHTEN 
Tel. 05120-12100 
Ni 18.00 uur 
Tel. 05120-.14887-18575 

STROOMVERBRUI KERS 
IN DE AUTO EISEN DEEL 
VAN MOTORVERMOGEN OP 

Op zoek naar nog meer mogelijkheden om brandstof 
te besparen, is het n iet zo 'n gekke gedachte na te 
gaan, of het brandstofverbruik ook niet zou kunnen 
verminderen door verlaging van het verbruik van 
elektrische stroom. Want de generator (populair 
gezegd de dynamo) verbruikt energie, die door de 
motor moet worden geleverd. Hoe gerechtvaardigd 
deze overwegingen zijn, kan men reeds vaststellen 
aan de hand van vrij kleine stationaire stroomop
wekkers, die als kleine huis- of noodstroomaggre
gaten worden gebruikt . Hier wordt voor het op
wekken van 100 Watt elektriciteit door benzine
motoren ca. 0,55 liter en door dieselmotoren ca . 
0,45 liter brandstof per uur verbruikt. Bij automo
bielmotoren is dienovereenkomstig meer aandrijf
kracht voor de vrij grote dynamo vereist, hetgeen het 
brandstofverbruik nog doet stijgen. 
Hoe zeer stroomverbru ikers motorvermogen kosten, 
wordt met een eenvoudig voorbeeld duidelijk: bij de 
51 kW motor van de Volkswagen Golf daalt na in
schakeling van de koplampen het stationaire toeren
tal van rond 1050 tot ca. 800 toeren per minuut, 
dus met ca. 25 pct. Een vol belaste dynamo van 12 
Volt en 45 Ampère - dus van 0,54 kW - in een 1,5 
liter kW-Golfmotor vereist bij 5000 omw.fmin. 
rond 2,5 kW. Dit komt overeen met een brandstof
verbruik van ongeveer 1 liter per uur. 
Men doet er dus goed aan geen overbodige verlich
ting te voeren. Hieronder v indt u een overzicht van 
basis- en ekstra verl ichti ng: 
NORMALE VERLICHTING 
2 H4 koplampen (dimlicht) van 60 w is 120 W; 
2 stadslichten 4 W is 8 W; 2 achterlichten 5 W is 
10 W ; 2 lampje~ voor kentekenverlichting 5 W is 

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 


URETE RP 

HEMRI K 


DRACHTEN 

SURHUISTERVEEN 




Wij zijn gespecialiseerd in: ~i
* uitdeuken en richten 
* spuiten en moffelen in moderne cabine ~ 
* totale schaderegeling met de verzekering BOVAG-lid 
voor: 
* luxe-, bestelwagens en busjes 

Wij hebben vakantie van 2-8-'82 t/m 15-8-'82 

AUTOSCHADEBEDRIJ F A. D E V R lES 
Mr. W.M. Oppendijk van Veenweg 16 - BERGUM - Tel. 05116 - 4455 

10 W; 10 dashboard lampjes 1,2 W is 12 W; totaal 
160W. 
Bij mist kunnen nog ekstra worden ingeschakeld: 
2 halogeen mistlampen 55 W is 110 W; 1 mistachter
licht 30 W is 30 W; totaal 140 W. Dit totale ver
mogen van 300 W veroorzaakt een meerverbruik 
van 0,8 liter per uur. Behalve kop- en mistlampen 
worden, bij eventuele kou, nog ekstra de volgende 
verbruikers ingeschakeld: 1 ruitewisser 80 W; 1 ver
warmingsventilator 20 W; 1 autoradio 20 W; 1 ach
terruitverwarming 80 W; totaal 200 W. Daarmee is 
het maksimale vermogen van 500 Watt van de 14 
Volts 45A draaistroomgenerator bereikt. Nu moet 
de generator zijn volle vermogen leveren, wat resul
teert in een ekstra verbruik van 1 liter per uur. Het 
is dus een goede raad om de stroomverbruikers in 
de auto, in het bijzonder de veeleisende, zoals mist
lampen en achterruitverwarming, niet onnodig te 
gebruiken, ofschoon u hiermee uiteraard volstrekt 

niet wordt geadviseerd in de schemering zo lang 
mogelijk zonder verlichting te rijden! 

D~'lI~~ER 
Chevron 

GARAGE == 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) 



Gaat u met vakantie naar het buitenland? 
haal uw 

BUITENLANDS GELD EN REISCHEQUES 

bij de Rabobank 

Rabobank ~ 


DE GRIETMAN 

In de Doarpsomropper van mei j.1. staat een inge
zonden artikel van Henk Herder. H ij heeft het daar
in over een Grietman, een schimmige persoon die 
mij onbekend is. Hij noemt ook verschillende akti
viteiten van die onbekende meneer Grietman. 
Maar daar wou ik het hier niet over hebben . Wel 
over een paar zinnen uit dat artikel van Henk Herder. 
Hij schrijft: "Ook hebben we een Grietman etalage 
in de Buorren waar alle Grietmannieuws maar ook 
alle andere aktiviteiten ongeacht wat, in vermeld 
kan worden. U kunt het ook noemen een muur
nieuwsagenda, gezien er in Oudega veel verenigingen 
zijn is het soms moeilijk na te gaan, wie heeft wat 
en wanneer". 

T ot zover dit ci taat. De streep onder de laatste 
woorden is van mij, niet van Henk Herder. Ik stond 
er wel van te kijken, toen ik dat las. In mijn onschuld 
heb ik altijd gemeend, dat een dorpskrant het samen
bindende element in een dorpsgemeenschap zou zijn, 
het medium waar elke vereniging etc. haar vergader
data en ander nieuws in kwijt kan. Weet Henk Herder 
dat niet? Dat lijkt vreemd, want alle lezers kunnen 
weten, dat de redactie van de Doarpsomropper 
MEER DAN EENMAAL de verenigingen etc. er 
d ri ngend om heeft verzocht: geef ons uw vergader
data, wij publiceren die en dan kunnen de lezers 
hun keus doen . Het lijkt of Henk Herder een vreem
deling in Jeruzalem is (of het met opzet wil zijn, 
misschien?). 

Waarom zouden we in ons dorp in vredesnaam 
met een primitieve muurkrant beginnen, als we in 
Oudega de Doarpsomropper hebben? Die Doarps
omropper is goed hoor. U it hoofde van mijn beroep 
krijg ik de meeste dorpskranten, die er in Friesland 
worden uitgegeven, wel onder ogen. Ik kan Henk 
Herder en alle lezers verzekeren, dat de Doarpsom
ropper in dat bonte gezelschap een heel goed figuur 
slaag. Qua uitvoering is het zelfs één van de aller
besten. 

Belangstellende lezer 

(Namme is by de redaksje bekend) 

"S PAR" WINKELIER 


WI EBE J ELS M A 


HENG ELSPORT: 


ZEER MOOIE SORTERING 


SNOEREN 


HENGELS 


AASEMMERS 


ENZOVOORT 


DROGIST: 


VOOR UW 	HOOFDPIJN 

KIESPIJN 

VERKOUDHEID 

ENZOVOORT 

NAAR: 	WIEBE JELSMA 

BUORREN 13 

TEL. 1439 

geld en goede raad 



FUGELWACHT ALDEGEA 


DE BOOMVALK 
De Boomvalk is wel één van de mooiste valken die bij 
ons in de omgeving voorkomen. Hij is ongeveer even 
groot als de Torenvalk, maar verschilt van deze door 
een veel donkerder rug (meer leiblauw) en lichtere 
onderzijde en bijna witte keel met zwarte baard
streep. In de vlucht doet hij ons denken aan een grote 
zwaluw, ook zijn snelheid komt daarmee overeen. 
Een nest bouwen doet hij niet. hij neemt genoegen 
met een oud kraaienest of een oud eksternest. 
Daar legt hij zijn 2 tot 4 gevlekte, roestbruine eieren 
in. De Boomvalk is een trekvogel die overwintert in 
warmere streken en in het voorjaar weer terugtrekt 
naar zijn broedgebied. Hij broedt nogal laat, mei tot 
juli. Zijn voedsel bestaat voor een groot deel uit insek
ten, maar als hij jongen heeft, eet hij voor het groot
ste deel kleine vogels, vooral Leeuweriken, Gras
piepers en ook Zwaluwen. Dat zijn vogels die bij 
gevaar niet in bomen of struiken vliegen maar het 
luchtruim kiezen en zo door hun snelheid en wend
baarheid proberen te ontsnappen. En dat lukt hun 
meestal wel bij andere roofvogels, die het vél ë.. k 
moeten hebben van een verrassingsaanval. 
Maar een Boomvalk is zo snel dat hij zelfs in staat 
is een Zwaluw in de vlucht te grijpen, terwijl deze 
hem wel terdege ziet aankomen. Aan de alarmroep 
van de Zwaluwen is altijd wel te horen wanneer 
de boomvalk in aantocht is. De Zwaluwen proberen 
dan om, door steeds hoger te vliegen, boven de Boom
valk le blijven. Maar als het de Valk lukt om boven de 
Zwaluwen uit te stijgen, is er meestal wel één het 
haasje. En dan kunnen we pas goed de verbazende 
snelheid van de Valk waarnemen. Toch zal de ge
vangen Zwaluw in de meeste gevallen één van de 
zwaksten zijn, die iets minder snel kan vliegen dan de 
rest en daardoor de prooi van de Boomvalk wordt. We 
spreken vaak van roofvogels, toch is het een verkeerde 
benaming. Want dat zogenaamde "ROVEN" is voor 
hen bittere noodzaak om aan de kost te komen. En 
als hun aantal niet te groot is zijn ze zelfs heel nuttig. 
Want doordat ze de zwakkere vogels er uit vangen, 
houden we een sterke en gezonde vogelstand over. 

G. Elzinga. 

Boomvalk 
Blauwe wikel 

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 sti kje ri k ke spek op brea 

Hoask oanrikkemedearre 

OEDS PIETERSMA 

SLACHTER ALDEGEA 

Een blijvende herinnering aan 

EERNEWOUDE 

dan naar 

't ~nlter 
VOOR UW: 
souveniers 
potterie 
speelgoed 
kranten 
koperen scheepslantaarns 
regenkleding 
laarzen etc. 

Króspaed 2 - Eemewoude 



'n Superieure stof, 
die lang in vorm blijft Maar tegelijk een 

soepele, zwierige verwerking, zodat u die duurzaamheid niet 
voelt.. die kombinatie van 
kwaliteit, pasvorm en 
puur komfort vindt 
u in Oxford kostuums, 
kolberts en komposé's. 
Kom ze passen; 
u slaagt bij ons zeker! 

Sommige palilien hebben à/les mee! 

NAGEL 

Bergum, SchooUitraat 5 

DE DOARPSOMROPPER 

DOARPSBELANG 
Op'e lêste ledegearkomst fan Doarpsbelang kaam ek 
de Doarpsomropper op it aljemint. Guon fan de dêr 
oanwezigen woene der op ut, de Doarpsomropper soe 
noch al wat krupsjes ûnder 'e lea hawwe. Hokker 
krupsjes dat wiene hat al yn 'e Doarpsomropper fan 
maart 1.1. stien, mar wy sille se hjir noch mar eefkes 
wer nei foaren helje. Dat wiene dan: 
1. te drege taal; 
2. tefolle Frysk; 
3. te steryl, net boartlik genöch; 
4. advertinsjes fan net-Aldegeaster sakelju; 
5. te moaie typografyske utfiering. 
Dat is net neat, fansels, sa te sjen soe de Doarpsom
ropper aardich siik wêze, as dy kleiers gelyk hawwe 
soene, alteast. Doe hat de foarsitter fan Doarpsbelang 
in kapitale flater makke: hy hat in kommisje be
neamd om te ûndersykjen oft de pasjint (de Doarps
ropper dus) noch te rêden wie. Dy foarsitter gong op 
dat stuit fier bûten syn boekje, hy wist, hy hearde 
teminstent te witten, dat de Doarpsomropper in ûn
öfhinklik blêd wie (en is). Hy hie de kritisi der op 
wize moatten, dat se har argewaasje en krityk op mar 
ien plak hearden te uterjen: foar it foarum fan it 
hiele doarp yn ynstjoerde stikken yn de Doarpsom
ropper. Mar der binne gjin ynstjoerde stikken mei 
krityk ynlevere. 

DE FERIENJNGEN 
De beneamde kommisje is mei faasje oan't wurk gien. 
Op 17 maaie 1.1. hat hja alle ferieningen en oare yn
stansjes, dy't wol ris in eigen bledsje utjouwe, byinoar 
roppen om oer de Doarpsomropper te praten. Dat 
wiene: de kuorbalferiening Quick; R.S.O.; Mivero; 
de Grietman; de skoallen en de beide tsjerken. De 
bedoeling fan de kommisje wie neat op oan te mer
ken, dy wie poerbêst. De kommisje woe ntl. besykje 
om de ferienings ensfh. sa fier te krijen, dat de yn
häJd fan harren biedsjes fuortoan yn de Doarpsom

Café- Restaurant en Slijterij 

VISCHLUST 

Eig.: Jan en Siep 

Ds , v.d,Veenweg.11 - Tel. 05 11 7-9252'- EERNEWOUDE(Fr.) 

SLIJTERIJ "VISCHLUST" EERNEWOUDE 


Steeds lagere prijzen let maar op, 

ook vele kado's en souvenirs. 

BRONS jonge jenever 14,95 
BRONS berenhurg 15,45 
3 fles witte wijn (per fles 4,45) 12,00 
EIGEN ETIKET: 
2 fles rode wijn "Wijnkoperij Vischlust" 10,00 
1 liter witte wijn "Wijnkoperij Vischlust" 6,95 
Alle soorten bessen/kersen/frambozen NU 12,95 

Ook voor gezelligheid en sfeer 
strijkje in Vischlust neer. 

Praten, lachen en lekker eten 
voor echte lekkerbekken. 

BINNENKORT "EARNEWALDSTER BITTER" 
de echte Friesche berenburg. 

http:Ds,v.d,Veenweg.11


ropper pleatst wurde soe. Mar dat like de measte 
oanwêzigen der neat nei. De kuorbalklup koe har 
bledsje net misse, want al dy advertinsjes, dy't dêryn 
steane, leverje meiinoar in aardich ynstruiinkje op, 
seine de Iju fan Quick. Ja, se holden der ek noch wol 
in lekker slokje fan oer, seine se. Doe woe de iepen
biere skoalle fansels ek net, ek al net fanwegen dat 
lekkere slokje, faaks. 
Twa ferienings seagen wol it belang yn fan in blêd, 
dêr't alle ynformaasjes oer it hiele doarp ynsammele 
wurde soe. Dy woene har kopij wol yn'e Doarpsom
ropper printsje litte. Dat wiene R.S.O. en de KRIST
LlKE SKOALLE. Alle hulde foar dy twa pioniers. 

DE TSJERKEN 
Mar dy twa koene de saak net rêde, want it die al 
rillikgau bliken, dat de beide tsjerken ek net mei
dwaan woene. Soks moat jin wol fernuverje, fansels, 
want it binne ommers de tsjerken, dy't der altyd sa 
grut op binne, dat se in boadskip hawwe foar de hiele 
wràld. Mei in fariant op in hjoeddedei faak brûkte 
siswize hiene de tsjerken sizze moatten: wy hawwe 
in boadskip foar de hiele wràld, om te begjinnen foar 
hiel Aldegea. En dat hiele Aldegea hiene se mei de 
Doarpsomropper berikke kind . Mar nee hear, by 
eintsjebeslut bliuwe se dochs mar leaver koes yn it 
eigen smûke hoekje sitten. 

DE GRIETMANNEN 

Goed én gezellig winkelen? .... . 

Gan dan naar 

ZELFBEDIENING 
H.B. WESTER 

Voor al uw dagelijkse boodschappen, 
met iedere dag vers: brood 


zuivelprodukten 

groenten en fruit 


Drogisterijartikelen 

En verder vele vakantieartikelen 
(schoenen, boeken, tijdsdtriften, souvenirs, etc.) 

Tot ziens bij 

ZELFBEDIENING H.B. WESTER 

De Grietmannen sieten dy jûns ek yn'e rûnte mei te 
praten en it die al moai gau bliken, dat de Grietman
nen ek net meidwaan soene. Net allinne woene se 
net meidwaan, se hiene noch helte leaver, dat de 
hiele Doarpsomropper fan it toaniel ferdwine soe. 
In redaktrise fan de Doarpsomropper smiet har doe 
foar de fuotten, dat it wol har bedoeling wêze soe 
om strak har Grietmansbledsje op it plak fan de 
Doarpsomropper te skowen. Mar dy oantiging smie
ten de mannen fier fan har öf. Soks wie kweabetin
ken, oars neat. Mar ..... wat moatte wy dan tinke fan 
it stik kopij, dat de Grietmannen ien dei nei de gear
komst, dus op 18 maaie(!) al, by de samlers fan de 
Doarpsomropper ynleveren? Lês it mar nei, it stiet 

yn it maaienûmer fan de Doarpsomropper. len sin 
helje wy dêr efkes ut, dizze: "De wens is om in de 
toekomst nog eens een echte Grietmankrant maan
delijks uit te geven". No dan, en mar by heech en 
by leech tsjin dy redaktrise uthálde, dat... It sil wol 
dêrfandinne komme, dat ien fan de Grietmannen ek 
politikus is. En politisi brûke fakentiden wurden om 
dêr har wiere bedoelingen efter wei te moffelje. 
Politisi hawwe datoangeande net in bêste namme en 
us politikus-Grietman foarmet gjin utsûndering, sa't 
wy sjogge. 

MIVERO 
De Mivero-Ieden sieten ek gröatfol krityk op'e 

KOOS BAKKER'S 


K LEE R MAK E R IJ 


DRACt;iTEN 


Ook het adres voor al uw 


ruiterkled ing en toebehoren 


van het werel d merk "P IK E U R" 


Moleneind 44, tegenover Elmar , 
Tel. 05120 - 31533 

b.g.g. 05120 -12516 

Stoppage verzorgen wij ook voor u . 


Tevens reparatie-inrichting voor alle 

lederwaren (tuigen, halsters) 


en ook voor het opstoppen van uw zadel . 




Doarpsomropper. Koartsein kaam it hjir op del: 
hja fiele neat foar advertearjen, hja sjogge it nut dêr 
fan net yn. Min te begripen, dy negative opstelling 
f an sakelju . Want der binne gjin advertinsjes dy't 
faker lêzen wurde as dy yn doarpsblêden. Doarps
kranten, dat is algemien bekend, wurde lêzen fan 
foaren nei efteren en wer fan efteren nei foaren, en 
fan A oant Z. In advertinsje yn in doarpsblêd hat 
folie grutter effekt as byg. it bylans bringen fan 
struibriefkes. Reklamebriefkes wurde troch party 
minsken by't aid papier smiten sûnder dat se ek mar 
iepenteard wurde. Oanbiedings yn in doarpsblêd 
sette, dat smyt seadden oan'e dyk. Guon advertear
ders yn'e Doarpsomropper hawwe dat hiel goed yn'e 
smizen en dy meitsje dan ek in treflik gebrûk fan'e 
mooglikheden, dy't us doarpsblêd harren jout. En 
dy mooglikheden wurde noch grutter, want as it 
giet om advertinsjes mei OANBIEDINGS, dan kinne 
advertearders suver oan'e lêste oere ta holpen wurde, 
d.w.s. advertinsjes mei spesiale oanbiedings kinnen ien 
dei foar dat de Doarpsomropper bylans brocht wurdt 
noch oanbean en pleatst wurde. 
Unbegryplik, dat de Aldegeaster sakelju, dy't yn bop
peneamde gearkomst sieten, en dy't suver alle dagen 
de hite azem fan Drachtster en oare sakelju yn'e 
nekke fiele, de mooglikheden fan harren doarpsblêd 
net seagen en mei beide hannen griepen. 
Wy binne nochal wiidweidich op niisneamde gear
komst yngien om't wy fan betinken binne, dat de 
lêzers fan'e Doarpsomropper rjocht hawwe op dy 
ynljochtings. Want hja sieten net yn dy gearkomst 
en koene har stim dêr net hearre litte om't hja net 
utnoege wiene. 
It boppesteande lit us sjen, dat in Iyts doarp ek grut 
wêze kin : yn it negative. 

Tasköger. 
(Frysk: L . de Jong) 

HOMOFIELE JONGEREN EN HUN OUDERS 

TER BEGELEIDING I 

Vanuit de herv. gemeente in Garijp en Oudega zijn 
in het afgelopen seizoen enkele gemeenteleden bij 
elkaar geweest, om zich te uiten over vraagstukken, 
die in deze samenleving spelen. We hielden ons bezig 
met de werkloosheid, met Amnesty International, 
we zoeken kontakt met een . broedergemeente in de 
D.D.R. én we hielden ons bezig met homofilie. En 

over dat laatste vindt u hieronder ervaringen, ont

dekkingen en meningen. Die brengen wij naar buiten, 

omdat we hopen dat zó dit vraagstuk ook in onze 

omgeving bespreekbaar wordt en zo er toe bijdraagt 

dat er ruimte komt voor hen, die ontdekken homo

fiel te zijn. Onze provinciale kerk heeft enkele maan

den geleden hierover geschreven: "Het mag naar ons 

oordeel niet voorkomen, dat de homofiel zich binnen 

de gemeente moet verbergen, maar hij/zij moet zich 

in vrijheid als lid van de gemeente kunnen bewegen". 

Hopenlijk is dit stuk een goede weg, om dat te be

reiken. En wilt u reageren, of een gesprek hierover 

hebben: onderstaande personen en leden van de 

werkgroep zijn daartoe gaarne bereid . 

De werkgroep (via) ds. J.H. Hamoen, Garijp, tel. 

05117 - 1228. 

"Ouders en homoseksualiteit" afd . Friesland, contact

adres Oostergoostraat 46, Grouw, tel. 05662-1481. 


TER BEGELEIDING 11 

Gaarne voldoen wij aan het verzoek, enkele regels 
te schrijven bij het verhaal van de plaatselijke werk
groep van de hervormde kerk Garijp - Oudega over 
de verhouding tussen homoseksuele jongeren en 
hun ouders. 

Voor uw: 

HET ADRES VOOR 
WATERSPORTBENODIGDHEDEN 

VOOR UW: 
GEZELLIGHEID 
VERTIER 
EN GOEDE VRIENDEN 
NAAR 

"De Welling Bar" op 'e Wal 

* PRIMA KLEINE KEUKEN 
Weekends tot 2 uur geopend. 



HULDf 

HANDELSDRUKWERK 


Strooifolders 

Prijscouranten 


Circulaires 

Fakturen 


Briefpapier 

Kleurendrukwerk 


Etc. 


Bij ons heeft U een ruime 
keuze uit de meest 

originele 

GEBOORTE

VERLOVINGS

HU WE LIJI(S I(AA R TEN 


Deze kaarten l~unt U 

uitzoeken bij: 

JANKE en BA UKE DE VRIES 


Buorren 39a Oudega 

Tel. 05127 - 2417 


Ook 's avonds kunt U daar terecht 



CORRECTIE VAKANTIEREGELtNG; 

Vakantie van 26 juli t/m 14 au~'3tuli. 


Dit staat verkeeru op de 

Grot;ne Kaart van de MIVERO. 


Openingstijden volgens de vakantiefolder. 


Slotsingel 30 

Oudega 


Telefoon 1652 


)( R. v.d. VELDE 

Wij houden ons bezig met vragen die betrekking 
hebben op nieuwe relatievormen tussen mensen en 
de wijze waarop de samenleving daarop reageert 
en richten ons in het bijzonder op kerkelijke be
sturen en pastores. Wij doen dit op dit moment via 
een enquête onder alle besturen en pastores over 
hun visie op homoseksualiteit en bereiden een studie
dag voor over dit thema. 
Dat deze voorlichting en bezinning zeer noodzakelijk 
is, blijkt uit het navolgende relaas. Immers, ons 
normensysteem is voor een groot deel bepaald door 
de christelijke cultuur, waarin wij leven . En juist 
dat christelijke waardenstelsel maakt het ons vaak 
moeilijk om zonder vooroordelen en zonder angst 
mensen tegemoet te treden, die ontdekken dat zij 
homoseksueel zijn en daarvoor openlijk willen uit
komen. 
Daarom bevelen ook wij dit artikel hartelijk bij u aan. 

Namens de I nterkerkelijke Werkgroep 
voor Seksualiteit en Relatievormen 

in Noord-Nederland, 
Lieuwe O. Giethoorn, voorzitter, 

tel. 05280-62141 

Het is allang uit de tijd dat jongens voor de oorlog 
en meisjes voor de huishouding worden opgevoed, 
maar het is nog lang niet zover dat ieder kind de kans 
krijgt zich naar eigen geaardheid te ontwikkelen. 
Eenvoudig gezegd heeft 
manlijke geaardheid, in 
stuk vrouwelijkheid en 
vrouwelijke geaardheid, 

iedere jongen, naast zijn 
meer of mindere mate een 

ieder meisje, naast haar 
een stuk manlijkheid erfe

lijk meegekregen. Beide partijen winnen aan waarde 
wanneer dit stuk vrouwelijkheid en manlijkheid mee 
tot ontwikkeling komt i.p.v. dat het ingekapseld 
wordt door opvoedingspatronen (zo doen jongens 
of meisjes wel of niet) en door onze eigen toekomst
verwachtingen van het kind. Het kind ontkomt dan 
niet aan het "gesneden beeld" dat wij en de maat
schappij van hem of haar maken, met alle verkrampt
heid en ellende als gevq.lg. Het materiaal van het 

)( 

komende stuk is gehaald u it bestaande literatuur 

en uit gesprekken met homofielen. 

Voor het leesbaar houden van het stuk is de hij

vorm gebruikt, maar daarvoor in de plaats geldt 

ook de zij-vorm. 


* * * 

Het maatschappelijke taboe is er de oorzaak van 
dat homofiele kinderen en jongeren, ouderen en 
getrouwden hun geaardheid niet durven vertellen. 
Tussen ouders en kind geeft dat een gestoorde com
municatie omdat een belangrijk deel van hun leven 
voor de ouders verborgen blijft. Soms al op jonge 
leeftijd ervaren kinderen, zonder bijgedachten, een 
zich geboeid voelen door, een aangetrokken worden 
tot, een seksegenoot. I n de trapsgewijze bewust
wording komen de gevoelens van angst en schaamte, 
omdat ze door reakties van buitenaf de boodschap 
meekrijgen dat ze niet geaccepteerd worden zoals 
ze zijn. Na de ontdekking van homofiele gevoelens 
volgt als regel een zoekproces van enkele jaren voor
dat de jongere zichzelf toestaat zich als homofiel 
te beschouwen. Een bedreigende realiteit die ze 
zich slechts stap voor stap eigen kunnen maken. 
Ze kunnen zich in een isolement manoeuvreren 
omdat hun spelgedrag niet gelijk oploopt met dat van 
hun seksegenoten en omdat later hun interesse in de 
andere sekse niet meegemaakt kan worden. De psy
chische spanningen worden dan nog groter en ze 
trekken zich steeds meer terug. Verschillende jonge
ren hebben zich tijdelijk biseksueel genoemd of ge
dragen als tussenstap in het proces van homofiele 
bewustwording, gedreven door het verlangen om te 
zijn als de ander, zich te conformeren. De jongeren 
kunnen door hun eigen frustraties zo in beslag wor
den genomen dat ze zich ook daarom tegen hun om
geving afschermen, die hen immers geen oriëntatie 
ontwikkelingsmogelijkheid biedt. Het is voor iedere 
puber van essentieel belang dat h ij zijn eigen waarden 
opbouwt. Voorwaarde voor dat proces van waarde
vorming is, dat men een vrije keuze heeft uit ver



schillende alternatieven en daarvan de consequenties 
kent. Op het gebied van de seksuele opvoeding zien 
we dat het kind niet met alternatieven opgevoed 
wordt en alleen één keuzemogelijkheid van huis uit 
meekrijgt : heteroseksualiteit en gezinsvorming. Het 
homofiele kind krijgt zo van de ouders niet de kans 
om de homofiele geaardheid als een positieve waarde 
te beschouwen, uit te bouwen en er gelukkig mee te 
worden. Het wordt op z'n minst als een brandmerk 
beschouwd. Typerend is de vertraging van de eigen 
ontwikkeling doordat ze veel grotere ekstra lasten 
te dragen krijgen dan een heterofiel kind. Hun ont
wikkeling is steeds het zoeken naar een evenwicht 
tussen enerzijds de behoefte aan geborgenheid en 
aanpassing aan de bestaande normen en anderzijds, 
de niet te keren behoefte aan onderzoek en vrij
heid. "Elk stapje is weer een bevestiging van jezelf, 
verschaft nieuwe duidelijkheid en versterkt het ver
langen om er gelukkig mee te worden", zo zei iemand 
typerend. 
In die ontwikkelingsperiode zijn twee tegengestelde 
krachten werkzaam. 
1. Die van de angst voor het oordeel en het verzet. 
2. Die van het onderzoek, de groei naar homofilie toe. 

Natuurlijk ervaart niet iedere jongere de bewust
wording gelijk. Er zijn er die er vrij nuchter op rea
geren of die het direct als positief ervaren en er 
al vroeg gelukkig mee waren. 

Voor ze er met hun ouders over gepraat hebben er
varen de meeste jongeren hun bewustwording als 
problematisch door: 
1. Vrees voor afwijzing, met als gevolg het ophouden 

van de schone schijn. 
2. Het gevoel zèlf minderwaardig te zijn door de af

wijzende houding. 
3. Vrees 	voor "dat ze het in de gaten krijgen", met 

als gevolg het zich afzonderen en daardoor de 
identificatie/oriëntatie missen. 

4. Angst dat na "a,cceptatie" ze geen vàrm mogen 
geven aan hun geaardheid . 

5. Voortdurende onzekerheid , het afbreken van een 
homofiele relatie om daarna weer "gewoon" 

verkering te zoeken. 
6. Wel 	 de stimulans tot heterofiele paarvorming, 

geen stimulans tot vormgeving van hun eigen 
homoseksuele gevoelens, waardoor hun spontani
teit wordt geremd. "Soms denk je dat je de enige 
bent" . 

Directe aanleiding voor de jongeren om het hun 
ouders te vertellen: 
1. Een crisissituatie, ruzie met de ouders dus, waar

door de jongere geëmotioneerd de rem losgooit. 
2. Aansporing van derden. 
3. Direkte vragen van de ouders, in de zin van : "Ver

tel nu eindelijk eens wat er met je aan de hand is". 
4. Een verliefdheid met toenemende drang tot praten. 
5. Het niet meer kunnen verzinnen van smoezen. 

Soms maken ze zich sterk voor zo'n gesprek door b.v. 
broer, zus of moeder het eerst te benaderen of ze 
wachten een bijzonder moment af. De jongere moet 
eerst weten dat: "ik niet aan het mes wordt geregen", 
"Het huis niet wordt uitgeschopt", of op z'n minst 
"Geen lad ing agressie over me heen krijg". Ze zijn 
soms zelfs zo bank voor een geschonden relatie 
dat ze toegeven dat het misschien wel "meevalt". 

Reakties van de jongere op het eerste gesprek: 
1. Opgelucht, met op slag een betere relatie. "Ze 

kwamen voor me op". 
2 . Doodop, leeg. 
3. Bezwaard, 	zich afvragend of de ouders het ooit 

zu Ilen accepteren. 
4. Hernieuwde confrontatie met de eigen homo

seksualiteit: "Je gaat er weer kapot aan". 
5. Gevoel van verpeste sfeer die weken kan duren. 

DE OUDERS 

Er zijn verschillende typen: 
1. Die zorgeloos en zonder vermoeden zijn. Ze 

vonden het kind vaak huiselijk en gemakkelijk 
in de puberteit en het werd al 'vroeg volwassen be-

Reidin!!a b.v. 
TELEFOON~127 

Oudega 
- 1323 - 1988 - 1993 

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

Levering zand 



R. Jelsma's diepstoomtapijtreinigen 

AANBIEDING MR. STEAM f 50,00 
INCLUSIEF VLOEISTOF 

Telefoon 05120 - 10536 
Hoeksma Manufacturen Ureterp, telefoon 05125 - 1304 
of 
Mevrouw M. de Haan - Dijkstra, Nij Beets, telefoon 05128 - 574 

vonden. Dat werd allerminst als een onheilspel
lend teken gezien. 

2. 	Die het gevoel hebben dat er iets misloopt zonder 
dat ze weten wat het is. Het kind is gesloten, 
trekt zich terug in't contact, flirt- en bar bezoek 
blijven achterwege, evenals schoolprestaties. Het 
kind is "anders dan anderen" of gewoon gevoeliger 
dan hem in het maatschappelijke patroon is toebe
dacht. 

3. Die het gevoel hebben dat het kind misschien wel 
homofiel zou kunnen zijn en daar jaar, na jaar, 
na jaar mee kunnen rondlopen, omdat ze gelov8n 
dat je daarmee slapende honden kunt wakker 
maken, bang voor wat ze bij hun kind overhoop 
zullen halen. 

4. Die de eerste drie punten in fasen doormaken. 

Zoals de ouders zeggen is dat een tijd geweest van on
. zekerheid waarin veel fouten zijn gemaakt. Er zijn 

grote spijtgevoelens bij het terugkijken op deze 
periode, om de worsteling van het kind die ze niet 
opmerkten of waaraan ze voorbijgingen door het 
op heterofiele paden te zetten. Ze zijn er achteraf 
nog erg mee bezig en herinneren zich vol ellende 
hun negatieve gedrag en opmerkingen over "flikkers" 
en erger. Spijt ook dat ze de strijd van hun kind 
n iet meegestreden hebben. 

Reakties van de ouders op het eerste gesprek: 
1. Ontkennend: "Misschien valt het wel mee", "Je 

groeit er wel over heen", enz. 
2. Geruststellend: "Voor we verder gaan wil ik eerst 

zeggen dat je voor ons dezelfde blijft". 
3. Verwijtend: "Waarom zolang gezwegen, nu is het 

misschien te laat", "Wat doe je ons aan", "Wat 
hebben we fout gedaan" enz. met of zonder bijbel
teksten zeggen hoe fout, ziek of zondig homofilie 
is. 

4. 	Beschuldigend: "De homofiele vriend of vriendin 
heeft je "verleid". 

5. Opluchting, blij dat de oorzaak van alle moeilijk
heden nu bekend is en dat ze nu naast hun kind 
kunnen staan. ~ 

6. 	Bezorgd: "Hoe kun je ooit gelukkig worden", 
"Je maakt je leven kapot en je wordt in je car
rière gedwarsboomd". 

Het samen zoeken naar "hoe het verder moet" gaf 
ouders vaak het gevoel hun kind terug te hebben ge
kregen en versterkte de band. Het bezoeken van 
avonden voor ouders van homofiele kinderen, ont
lokte een ouder de hartekreet: "Wat zijn het alle
maa I nette mensen". Zo beschamend kan het ge
voeld worden een homofiel kind te hebben, hen 
aangepraat door de maatschappelijke vooroordelen. 
Het komt voor dat hoe onzekerder het kind zijn 
gevoelens naar voren brengt, hoe sterker de ouders 
zich ertegen keren en proberen hen tot andere ge
dachten te brengen. Ouders kunnen in een loyaliteits
conflict komen: moeten ze nu kiezen voor de tra
ditioneel kerkelijke waarden of voor hun kind. 

I n de herstelfase komt het samenzoeken naar een 
nieuwe weg en een houding bepalen naar buiten 
toe. Deze ontwikkeling kan gunstig beinvloed worden 
door gesprekken van ouders met elkaar en andere 
gezinsleden, of met· buitenstaanders. Jammer genoeg 
zijn, volgens de ouders, er nog grote verschillen in 
de benadering van hulpverleners. Het lijkt erop dat 
eigen vooroordelen of emotionele weerstanden hun 
mening negatief beinvloeden en dat er pas een me
ningsverandering optreedt wanneer men de proble
matiek in eigen kring heeft meegemaakt. 

HET VOORUITZICHT VAN DE JONGEREN 

I n het contactzoeken met andere homofielen kwa
men o.a. de volgende ondervindingen naar voren: 
1. "Hij zag er heel gewoon uit". 
2. Met knikkende knieën en vol vooroordelen naar 

een bar voor homofielen. Het gaf een mogelijk
heid om zich eindelijk in anderen te herkennen. 

3. 	Eerst een grote afstand voelen tussen het beeld 
dat ze van zichzelf hebben en het stereotype 
beeld van de homofiel. 

4. Een zich afgestoten voelen bij het leggen van per



soonlijke kontakten door de "versiersfeer" die 
als gevolg is te beschouwen van de maatschappe
lijke veroordeling van homoseksualiteit. 

5. Een 	verliefdheid werd als laatste stukje in de puzzel 
ervaren, waardoor alles opeens in elkaar paste. 
Voelen zich dan bevrijd van de hun geest totaal 
vervullende homofiele gerichtheid, vrijer, levens
lustiger en zekerder van zichzelf. 

6. Ervaren 	 kontakten alleen met homo's als te be
perkt en nemen ook vriendschappelijke kontakten 
op naar de heterowereld toe. 

HET VOORUITZICHT VAN DE OUDERS 

Ouders vragen zich vaak af of ze de homoseksuali
teit van hun kind hadden kunnen voorkomen. Geluk
kig komen de meeste ouders er vrij snel achter dat 
zelfverwijten zowel zinloos als ongegrond zijn omdat 
ze uitgaan van een veel te simpele kijk op het ont
staan van hetero- zowel als homofiele voorkeuren. 
Zo min als een heterofiele geaardheid kan worden ver
anderd, zo min kan dat met een homofiele geaard
heid. 

Ouders ontwikkelen zich na de eerste acceptatie 
als volgt: 
1. Verzet tegen de vormgeving van de homofiele 

geaardheid. "t Geeft niet, dan blijven we fijn met 
z'n drieën", tot een verbod een homofiele relatie 
aan te houden of te beginnen toe. 

2. Een 	 tweeslachtige houding. Enerzijds een zich 
oriënteren door erover te lezen, anderzijds moeite 
met de acceptatie en er buitenshuis over willen 
praten. En niet geconfronteerd willen worden met 
de partner. Een zware wissel op het geduld van het 
kind dat toch al zo op de proef is gesteld. 

3. Een 	 volledige acceptatie met een houding van: 
Wie aan hem komt, komt aan mij. Een duide
lijke uitleg aan familie en vrienden, samen st8rk 
in samen kwetsbaar zijn. 

Een vertrouwelijke relatie werd vaak bereikt doordat 
ouders en jongeren elkaar hielpen door: 
1. Boekjes te lezen en te bespreken. 
2. TV. uitzendingen samen te bekijken. 
3. Met elkaar ouderavonden te bezoeken. 
4. Ouders 	terecht gerust te stellen dat ze geen op

voedingsfout hebben gemaakt . 
5. Zorgen 	 over hun relatie weg te nemen door de 

ouders gewoon te vertellen dat hun erotische ver
langens en ervaringen niet wezenlijk verschillen met 
die van de heteroseksuelen. Uitwassen komen 
uiteraard zowel heterofiel als homofiel voor. 

Ouderavonden werden als regel erg positief beoor
deeld. Wat hen erg aansprak was de openheid, goede 
sfeer, de hartelijkheid en het onderlinge begrip. Na 
het gevoel van isolement en verslagenheid en het 
zelf ervaren van het maatschappelijke taboe, was 
dit bezoek een geweldige steun in de verwerking en 
gaf het de ervaring er niet alleen voor te staan. 
Tekenend voor het maatschappelijke taboe is de hoge 
I.eeftijd van de jongeren op het moment dat de 
ouders de kontaktdagen bezochten. In Leeuwarden 
lag de gemiddelde leeftijd boven de 25 jaar. 

RONDVAART 

Eens een keertje varen ·genieten van de mooie pIek

jes in het Friese waterland- een hele dag, ochtend, 

middag of slechts een uur... 


Dat kan op de nieuwe boot 


'M.S. nWmERPRINSES" 
met kompIete verzorging van drankje tot koffie
tafel of koud buffet. 

Tevens verzorgen wij ZAKENLUNCHES, DINERS, 
CONFERENTIES, RECEPTIES, enz. 

"HOTEL PRINCEN HOF 

Het mooist gelegen wa tersportho tel in Friesland. 

EERNEWOUDE,05117-9206-9333 

SKIEDNIS 

DIT WIENE EK AlDEGEASTERS 

De tromslagger 

Steenbeek, Enne Steenbeek, wie ek in Aldegeaster. 
Hy hat op'e Sanbuorren wenne, yn it hûs dêr't 
hjoeddedei Bauke de Haan en de frou yn wenje. 
Steenbeek wie skroar, d.w.s. hy makke klean foar 
de minsken. Der wie doe ek in Iyts winkeltsje yn 
dat hûs, dêr't lapkes en jern en ban en sa yn te 
keap wie. Letter is de hushálding ferfearn nei de 
Buorren ta. It hûs dêr't no H. Postema-en-dy yn 
wenje hat Enne Steen beek sette litten. Der stie op 
dat plak in aid klinte, dy't earst öfbrutsen wurde 
moast. Dat kerwei hawwe twa man berêden. Fuort 
letter waard der yn it doarp fan grute, dat dy beide 
mannen dêr in slompe jild yn'e grûn fûn hiene, mar 
dat hawwe se net oan'e grutte klok hongen, fansels. 
Mar praatsjes komme net samar yn'e wrald ; doe't 
Steenbeek syn hûs der stie, lieten dy beide öfbrekkers 
elkmis ek in hûs sette. 

"Sjogge jim wol", waard der doe yn it doarp 
faze Ie "wêr soene se it jild oars wei ha ....". 

Steenbeek sette him yn it nije hûs ek wer oan't 
skroarjen. Mar it gong doe al net sa bêst mear yn syn 
fak, de minsken begûnen al klean te keapjen yn 
grutte kleanwinkels te Ljouwert en te Drachten. 
Dat, doe't Steen beek it postkantoar krije koe naam 
er it mei graachte oan. Boppedat koed er ek post
rinder wurde. De froulju mochten der net sa graach 
oer dat Steenbeek by harren oan'e doar kaam. Hy 
wie, seine se, wat te fluensk en te frousk. Frouskens 
liket hast wol in postrinderseigenskip te wêzen, fan 
Jehannes fan Baaie waard dat ommers ek sein. 

Jierrenlang hat Enne Steenbeek ek lid fan't muzyk 
west en yn dy snuorje hat er ek in jiermannich 
tromslagger west, op'e grutte tromme. 

Doedestiids hiene de Iju lang safolle fersetsjes 
net as hjoeddedei. In dei mei in boat fuort wie in 
utsje, dêr't se wol in jier op tarre koene. Om de wille 
op sa'n boattocht noch grutter te meitsjen gong it 



muzyk gauris mei. Dat spile dan ûnderweis fleurige 
wyskes, dan koene de feestgongers .ek ris sjonge. 

As lid fan 't muzyk hat Enne Steenbeek ek wol 
mei sa'n boatreiske fuort west. Der waard doe, Iyk
as no ek, op sokke boatreiskes aardich wat drank 
brûkt. Steen beek koe syn part ek wol tilie, hoewol't 
er, dat moat ik der fuortdaliks bysizze, net in sûplap 
wie. Doe't nei sa'n reiske de boat wer yn'e haven 
oan'e wal lei stapten de muzikanten der earst of 
en begûnnen te spyljen. l\lei in protte geheister kamen 
de oaren ek en setten har yn'e rige om meiinoar nei 
it doarp te tsjen. 

Steenbeek, de tromslagger, hie al in aardich sneed
sje yn't ear, mar hy koe noch stean en ek noch rinne. 
Wiidskonkich, om net hinne en wer te weevjen, stied 
er op'e wal op'e tromme te huffen. Hy stoarre yn'e 
fierte, want de eagen sieten him stiif yn'e holle, 
mar syn hannen sloegen it ritme: BOEM, boem. 
Wat der om him hinne barde wist er net, want doe't 
de optocht al op'e Fabrykswei wie stie Steen beek 
noch, hielendal allinne, by de haven en hy sloech 
mar op syn tromme: BOEM, boem, BOEM, boem ... 

d.J. 

Foto fan it Aldegeaster kristl. muzykkorps ut plm. 1920. 

Efteroan steane: Petrus (Peet) de Boer; Wilt Kooistra; Hindrik de Jong; Tsjibbe de Jong; Enne 

Steenbeek (oer him stiet mear yn dizze Doarpsomropper); Folkert Wymenga; Hindrik Herder; 

Jelmer Slootegraaf; Paulus de Vries. 

Midden: Japik Roorda (ferver); Wybren Wijma; Gjalt Wijma; Oedsen Tjeerdsma (Biis); Bowe 

Elzinga; Sjoerd Elzinga. 

Foar: Lammert Steendam; Bowe Wiersma; Hindrik de Boer; Jelle Bron; Oebele Hoekstra; Gelf 

Elzinga. Fan I. nei rj. allegear. 


FERBETTERING 

Lêzers fan de Doarpsomropper hawwe der us op wiisd, dat it ûnderskrift by de foto yn it maaie
nr. net doocht. Op'e foarste rige moatte neffens harren sitte: 2. Gjalt de Jong; 3. Roei v.d. Wal; 
4 . Sibe EJzinga; 5 . Tinus Kooistra; 6. Sybren Jacobi (fan I. nei rj.). 



Patronymica 

Folkert Rienks 

Akke Teijes 

Grietje Sierds 

Johannes Jans 

Bern 

Linze Broors 

Jurjen Annes 

Jille Roels 

Renze Oedzes 

Hendrik Berends 
(analf.) 

Fokke Jans 

Sjirk Bouwes 

Pieter Tjeerds 

Klaas Linzes bern 

Gerben Hendriks 

Jan Wietzes 

Fannen 

Kooistra 1) 

Brandsma 

Siedstra 

Smids 

Fokkkema 

Schuurmans 

Bosma 

Haarsma 

Oosterman 

Rading 

Bouma 

Tjeerdsma 2) 

Smeerstra 2) 

de Vries 

de Jong 

Rienk (19, Ljouwert) 

Bauke (17) 

leda (2) 


Jan (2) 

Tryntje (8 moanne) 


Antje (48, Amsterdam) 

Freerk (42) 


Roei (4) 

LiekeJe (2) 

Anna (7 wike) 


Sjoukjen (12) 

Grietje (6) 


Antje (28, Wjelsryp) 

Berend (23) 

Durkjen (21) 

Tjeerd (12) 


Antje (9) 

Jan (8) 

Durkjen (7) 

Dieuke (1) 

Pieter (24) 
Jakobus (21) 
Johannes (16) 
Jan (11) 
Hendrikus (5) 
Tjeerd (2) 

Sjoukjen (17) 
Jetje (16) 
Teetske (14) 
Gepke(ll) 
Leentje (9) 

Hendrik (14) 
Aaltje (11) 
Ate (7) 

Bernsbern 

JebeJtje (13) bern fan 

Kristina (4) Antje 


Jurjen (19) bern fan 

Tjitske (12) Freerk 

Iebeitje (10) 

Hendrikjen (5) 


Sieberen (5) bern fan Antje 




Patronymica Fannen Bern 

Janke (18) 
Einte (14) 

Bernsbern 

Hendrik Eintes Meijer 

Antje Sietzes Sietsma 3) Tjibbe (14) 

Harmen Lammerts Harmson Lammert (25, Ljouwert) 
Antje (23, Oerterp) 
Wijke (22, Duerswàld) 
Bontje (15) 
Anne (12) 

Sietske (1) bern fan Lammert 

Harmen (16 wike) bern fan Wijke 

Pietertje Willems Zwerver 4) Willemina (11) 
Grietje (9) 
Saakjen (6) 
Minze (5) 
Geeske (3) 

Hector Livius van Haersma 5) Johanna Maria Hector Livius (22) 
van Haersma (49, Ljouwert) 

Aletta Catharina 
(46, Ljouwert) 

Livius (19) 
Cathari na (17) bern fan 
Henriëtte Sophie (14) Johanna Maria 
Anna Frederika (10) 
Aurelia Livia (9) 

Catharina (19) bern fan 
Geertruida (17) Aletta Catharina 

1) Folkert Rienks wie yn 1822 "policiedienaar", adstint of faaks ek wol eksteur (plysjesjef). Dat wied er nei alle gedachten ek 
al yn 1814; doe waarden ut Aldegea 104 man oanwiisd as s.n. "Ianstoarmer". Folkert Rienks Kooistra wie kaptein fan de 
"Ianstoarmers". 

2) Pieter Tjeerds wie fad oer de ûnmOnige bern fan Klaas Linzes silger (by syn libben fearskipper te Aldegea) en letje Atzes 
Gaaikema. Pieter Tjeerds hat dy bern ynskriuwe litten ander de namme Smeerstra, vn oerlis mei de mem, nimme wy oan. 

3) Antje Sietzes wie widdo. Hja hie troud west mei Jan Tjibbes silger. 
4) Pietertje Willems wie ek widdo. Har man silger hiet Jakob Minzes Zwerver. DV hie dus al in fan; mar it kin ek in bvnamme 

west hawwe fansels. Mar Pietertje hat der vn alle gefallen in offisiële skaainamme fan makke. 
5) Hector Livius fan Haersma, wie de ald-grytman fan Smellingerlan. Oan de namme fan de hegerein fan doe, koe men gauris 

al fernimme, dat de drager fan sa'n namme bV de elite hearde en studearre hie. Hector is fansels gjin Frvske namme mar 
in Gryskskenien, de Fryske foarm wie Hette. Livius is ûnder Latynske ynfloed foarme fan de Fryske namme Lieuwe. Doe 
ek al waard dus taal brûkt as status-symboal, as in middel om jin te anderskieden fan en te ferheffen boppe it "gewoane" 
folk. No ek noch; te uzes wurdt dêrfoar hjoeddedei flitich it Hollansk brûkt. 
Doe't yn 1795 de Fransen yn us lan kamen en de Patriotten it bestjoer yn hannen krigen, (Patriotten stiene oan'e kant 
fan'e Fransen). naaide Hector Livius ut, hy fielde him net feilich mear op Haersma-state. Yn it reid en it strewelleguod 
oan'e sudkant fan it Aldegeaster san dûkte er ander. Dêr lei doe de s.n. Mennistepóle (eigendom fan de Mennistetsjerke te 
Drachten) en dêr kroep er wei. De Aldegeaster skoalmaster Durk Abrahams Nicolai kaam trou alle jOnen mei de skou by 
him as it tsjuster wie, om him syn wiet en droech te bringen. Mar der waard fansels om de grytman socht, hy waard oppakt 
en opsletten yn it Ljouwerter blokhûs. En it wie wikkerdewik of it hie him de kop koste. De Franse besetters Iykwols griepen 
yn en dy hawwe svn libben rêden . De Patriotten hiene him al feroardiele. De Fransen woene sokke Iju dy't oer it folk stiene 
en ûnderfining hiene yn it bestjoeren wol graach yn reserve halde. Sont 1795 wied er dus gjin grytman mear, mar op 12 okt. 
1802 waard er al wer beneamd ta drost fan Smellingerlan, Opsterlan en Weststellingwerf. D.w.s. yn dat geb iet wied er haad 
fan de administraasje en de justysje. 
Hector Livius hat grytman west fan 1770-1795. Sont 1811 wied er amtleas boarger. Hy kaam op 8 des. 1737 te wrald en 
ferstoar op 15 jan. 1820 te Aldegea. De manlike line fan de Van Haersma's wie doe utstoarn. Syn dochter Johanna Maria 
wie troud mei mr. Martinus van Vierssen. Harren soan krige de namme Hector Livius van Haersma van Vierssen. 

(Letter mear.) d.J. 



aterspo~tbedrijf 

·SVLNOCHT 
* Winterstalling binnen en buiten 
* Reparatie en onderhoud 
* Inbouwen levering scheepsmotoren 
* Ligplaatsen voor kruisers 
* Botentravellift, 15 ton 
* Hellingen woonschepen 
* Watersportartikelen 
* Ruimte voor "doe-het-zelvers" 
* Bemiddeling occasions 

dieselmotoren 
rayondealer 

X International jachtverven 

T.G. Wester, Feantersdyk 10, 9264 TN Eernewoude, 
Telefoon 05117 - 9292 

bitterswiet 

bitterswiet bitterswiet 
priuwt dit Iytse leafdesliet 
sil dyn ear 't wol ienris heine 
as de fine drippen 't reine 
reine litte oan dyn blinen 
silst it hearre as de winen 
flaikjend om dy hinne strune 
harkest? 

hark yn alle tunen 
strykt de wyn op 't spinnetried 
bitterswiet dit leafdesliet 
wurden? 
wurden hat it net 
't ienlik en ûnrêstich hert 
kloppet sêfter kloppet hjitter 
bitter swiet en swiet en bitter 
lustret lichter as de amme 
lettertekens fan dyn namme 
leafste hald de siken yn 
priuw de rein en hear de wyn 
fiel de drippen hein dit liet 
bitterswiet bitterswiet 

Tiny Mulder 

Stek de fuotten net fierder ut as de tekkens lang binne 

DRUKKERIJ 

s.D.d. b.v. 
De Giek 17 ·9208 AS Or.ehlen 

Telefaon 05120·12488 

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

OPLOSSING PUZZEL 

Bij vergissing is in het vorige nummer de oplossing 
van één van de puzzels niet geplaatst. De vraag was 
hoe men een cirkel in zoveel mogelijk stukjes kon 
verdelen. Een oplossing staat hieronder afgebeeld. 

bouwbedrijf .. 

bruinsma.·· 
9264 TG 



ALLES 

GOED 
ZEKER .. . 

Ja hear, wy hawwe it sjoen yn'e Doarpsomropper 
fan maaie: der binne Aldegeaster bern dy 't al skriuwe 
kinne; Har nammen stiene yn it Doarpsomropperke. 
En krij no mar wer de pinne en sykje de fjouwer 
Fryske jongesnammen mar ris op ut dizze sinnen: 

1. I~t op tiid th us komme. 
2. Wier,~sYat havy ik net dien hear! 
3 . Berntsje : w.flLs~chtsto6t~ heit . 
4. Df! ierpels b i ne sa min net as se Iykje. 

Sa, as jimme de nammen fûn ha, skriuw se dan 
op in 0riefke en doch dat yn'e bus by Conny Bosma, 
De Geasten I, of by Sari Bouma, Buorren 28A. 
Wa't se alle fjouwer fûn hat sjocht dan de oare kear 
synjhar nam me wol yn it Doarpsomropperke stean. 
En jim meie yn it briefke ek wol wat oer jim seis 
skriuwe, hear. Wat dan? No ..... uh, bygelyks 
oer de sport dêr't jim oan dogge, of de bisten dêr't 
jim fan hálde en sa. En jim jierdei! Skriuw jim jier
dei ek eefkes yn it briefke , dan kinne wy jimme, as 
it sa fier is, yn it Doarpsomropperke lokwinskje. 
Dwaan, hear! 

JONGES EN FAMKES 

Elke dei hawwe wy nei de bus roun, om te sjen as 

er ek briefkes foar us wienen. Dat wie in öffaller . 

Mar twa briefkes binne er kommen met de biste

nammen. 

Meiny Hospes fan de Wolwarren 2 hat dit yntsjoerd: 


1. olifant 5. slang 
2. kameel 6 . ooievaar 
3. varken 7. leeuw 
4. schildpad 

Goed hjer Meiny! 

De oplossing fan Antje Wytske Reitsma fan de 

Gariperwei 59 wie ek goed. Sy hie: 

L slang 5. leeuw 

2. schildpad 6. kameel 
3. ooievaar 7. big 
4. olifant 8. paard (dit koe ek) 

De oplossing fan de puzzel is: 

1. maitiid 6. ingelsk 
2. auto 7. deiblêd 
3. ierappel 8. stokböle 
4. teksel 9. bûtergieltsje 
5. iik 10. liderke 
It wurd is: Maitiidsblomkes. 

DENK

WERK 
, I

HE •.•. 

11.oargel 
12. matroos 
13. krokus 
14. eastenryk 
15. stjer 

Conny Bosma 
Sari Bouma 



Jelmer is op wei nei 
skoalle ta. Neat beson
ders, ja dochs. Hy mo~t 
hjoed foar it earst wer 
hinne nei .de grutte fa- · 
kAnsje, en dat is altyd in 
b)tsje aars as aars. Hy . 
sjocht der suver wat tsjin 
aan. Nuver hin, fan 'e 

'moarn hied er net ienris 
honger en oars kin er 
moarns wol trije stikken 
b&le op. 
Faar it earst nei de fjirde 
klasse. Hoe soe't wêze? 
Alles oars, alles frjemd, 
en dy nije master? 
Master Dreuker, hjit dy, 
en dy ·sjocht altyd like 
swart. Se sizze dat dy Of
gryslike strang is. Jelmer 
is suver wat bang fan 
him. 
Mar, hy hat .. in nij 

;skoaIle-ét~i, in , hiele 
·gruttenien. Sa'n mo~en 
hat fest gjinien. It wie ek 

. hartstikke djoer, hear, 
mar Jelmer hie yn 'e fa
kAnsje . Heit holpen en 
doe hied er in soad fer
tsjinne, hast tsien gftne. 
No, . doe koed er dat 
m9&e étui keapje. 

Yn ItaalJe . 
Mar hy hat ek noch wat 
oars kocht, yn ltaalje, 
dêr hiene se mei fakinsje 
.hinne west. Sawat 
moms, soks hiene se hjir 

net iens. Foarsiehtich 
hellet er it ut 'e bÜse. It is 
in doaske, mei in knopke 
der op, en ast dêr ,op· 
drukst,danbegjint it te 
laitsjen, écht laitsje, 
krektas deminsken. As 
Jelmer it heart, moat er 
seIs ek laitsje, dêr ·kin er 
neat oan dwaan. En · 
Mem ek, en Heit. Se ha 
al in hiel bult wille dêr 
mei hän. Hy komt tieh- .. 
ter by skoal1e en triuwt it .. 
doaske wer yn 'e, bi1se. 
Dat hoegede oaren net 

te sjen. 

"Hoi Jelmer," ropt der 

ien. 

,,Ha, Klaas I" 

,~Rottieh hin, dat wy al 

wer hinne ïnoàtte. u 


"Ja, no! Ik woenocli 

wol hündert ··wike fa~ 

klnsje ha;'~ . 

Der binnc;. al in hiel soad. 

bern op it plein en it · 

duorret már efkes, ·dan 

giet de beL Jelmer! mt . 

Klaas rinne nei it lokaal, 

fan de fjirde, dochs wol 

nuvel hear. Fansels ~~.: 




. ne'se wer neist elkoar sit
ten, se binne dochs ma
ten? 

Sabeare aardich? 

Dan komt master der yn. 

Hy liket ~o lang sa 

strang net, fynt J elmer , 

of soed er mar sabeare 

aardich wêze? Hy fer

trout it noch neat. 

Master begjint wat ut te 

lizzen en te f er tellen wat 

se allegear dwaan sille en 


. sa, mar Jelmer harket 
. net iens sa bot. 
"Heu," lusteret er tsjin 
Klaas, "ik ha wat moais, 

. jong!" 
,,'t sn wol," anderet 
Klaas. . 
"Nee, echt wier,. wolst it 
sjen?" 
Hy klaut yn 'e bûse en 
hàldt dan it doaske ûn
der de tafel, op syn knib
bels. 
"Wat sit dêr yn?", fre
get Klaas. 
"Der sit neat yn." 
" Wat kinst der dan 
mei?" 
"Laitsje. " 

' I' . ?"" Hoe, altSje. 

"No, dat ding kin laitsje 

en dan lak est seIs mei." 

"Hu, 't sil wol!" 

"Echt wier." 

"Jou my ris." 

"Nee, nee, net 

dwaan ... " 

Mar Klaas hat it him al 

ut 'e hannenpakt en 0, 

dan drukt er op it knop

ke en dan ... ha-ha-ha-hi

. hi-hiiiiiii galmet it troch 

de klasse! 


,.-I..... . 

Ha·ha·ba~haaaaaa! 
"Wat is dát?!? ropt 

master kjel ut. Alle bern 
sjogge om. Ha-ha-ha
haaaaaaaa. .. skatteret it 
doaske. Dan begjinne de 
bern ek te laitsjen, earst 
suntsjes, mar d.au al lû
der. En master sjocht lil
ket en lilker. Jelmer sit 
mei in grouwe reade hol
le en Klaas sjocht fer
bouwerearre nei it doas
ke yn synhàn. 
"Kláás," raast master, 
"breng hier dat ding!" 
"Jamar, hy is net fan 
my ... !" 
Ha-ha-ha- hoei-hoei
hoei, klinkt it wer. 
"Geen smoesjes, hier 
met dat ding. Jullie zit
ten nu in de . vierde klas 
en daar hebben we geen 
tijd voor zulke flauwe 
dingen. Dat moet je di
rekt maar weten. Geef 
hier!" . . 
Klaas bringt it doaske 
nei master. Ha-hi
haaaaa laket it noch en 
dan begjint de hiele klas
se ek wer. Master is der 
glêd mei oan. 
"Hoe moet dat ding uit, 
Klaas, hoe moét dat?" 

Jelmer syn skuld 
"Ik wit itnet," seit 
Klaas en dan barst er 
ynienen ek yn laitsjen ut, 
hy kin der neat oan 
dwaan, ik ... ha, ha ... ik 
wit it net, ha, haaaa." 
Dêr sit Jelmer. Wat 
moat er no? 't Is allegear 
syn skuld. Mar wêrom 
pakte Klaas it him ek öf, 
hy sei noch: net dwaan. 
ha-ha-ha-hiii... En de 
bern laitsje hieltyd lûder. 
Dan rint Jelmer nei foa

. ren en 'seit:"Eh, ' 
master ... eb,'it 'is . myn 
skuld, dat ding ' is fan 

\ ," . 
my, mar ... . " 

"Zet hem uil, ·gauw!" 
"Zet hem uit; gauw," 
prottelei . master, "zég 
hoe dat moet!" 
,,~joch sa," seit Jelmer 
en drukt op 'e ûnderkant 
fan it doaske.Stil is it. 
Deastil, no ynienen. De 
bern sjogge yn spanning 
nei master. Wat sil er nó 
siz~e? Hy sjocht sa 
strang, sa lilk ... 
"Zo," seit master, "dus 
het was van jou. " 
"Ja master," seit er 
dimmert. . 
"Breng het weg, nu da
delijk. Ik ' wil het hier 
niet meer zien! Leg het 
maar in het koffieka
mertje. En je krijgt het 
. niet eerder ; terug dan 
vanmiddag om vier uur. 
Dan komen jullie samen 
bij mij. En denk er aan, 
zulke dingen gebeuren 
hier niet weer, 
begrepen'!" 
Se kinne beide oars neat 
dwaan as knikke~Blin
der, se hiene wol gelyk, 
dizze master is ferhipte 
strang! 
Mar hy kin ek wol oars, 
want as de jonges nei 
skoaltiid stikem troch it. 
rutsje fan . itkofjekeam
merke sjogge, sit master 
mei it doaske yn 'e hàn 
en laket hast like lûd as it 
doaske! ' 
"Gelökkich," . suchtet 
J elmer, "hy kin laitsje!" 

Froukje Anliema-Noordenbos . 



Yn dizze tekening sitte in protte flaters. 

Skriuw mar op hakker dingen net goed binne. ZOEKeN ~Ui.i./e 'T 
Stjoer dit mar nei us: Buorren 28A of De Geasten 1. MRR,q U/i, HOOIé'/ 

/1< M04i VeR't:'61i'. 

. ' .. 

:'. '.,. 

Dizze fûgels sitte aaklik yn'e knoop. 

Hakker kop heart by hakker lichem? 

Sykje dat mar ris ut! 



11 july 

18 july 

25 july 

\ 1 aug. 
5(\-/) 8 aug. 

\~
"'""' 

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 051 20 - 12105 te Drachten. 

STICHTING GEZINSVERZORGING SMALLINGERLAND 

Spreekuur alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur. 

Tel. 051 20 - 19005, De Oppers 1b, Drachten. 


MAATSCHAPPeliJK WERK SMALLINGERLAND 

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

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

De gehele dag zij n er medewerkers op de Berglaan aanwezig. 

De informatie en advieswinkel is elke werkdag geopend van 

9.00 - 11 .30 uur en van 14.00 - 17.00 uur. Donderdags 
bovendien van 19.00 - 21.00 uur. 

BIBLIOTHEEK 
Open i ngst ijden: 

Woensdag : 13.30 - 17.00 uur 
19.00-21.00uur 

Vrijdag: 13.30 - 17.00 uur 
19.00 - 21.00 uur 

In "It 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. 05127 - 1258 17.00 - 19.00 uur 

Tel. 05127 - 1533 

NED. MIDD. SPAARBANK en ASS. KANTOOR 
It West 3, tel. 05127 -1296 

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

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

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

11 july J.S. Meyboom 
Kommisjewei 120 

De Pein 
05127 - 1261 

18 july C. van Staveren 
Roundeel56 

Aldegea 
05127 - 1262 

25 july S. Vriesinga 
Torenlaan 17 

Eastermar 
05129 - 221 

1 aug. C. van Staveren 
Roundeel56 

Aldegea 
05127 - 1262 

8 aug. 

-
J.S. Meyboom 
Kommisjewei 120 

De Pein 
05127 - 1261 

15 aug. H.J. Amelink 
Greate Buorren 22 

Garyp 
05117 - 1264 

22 aug. J.S. Meyboom 
Kommisjewei 120 

De Pein 
05127 - 1261 

29 aug. H.J. Amelink 
Greate Buorren 22 

Garyp 
05117 - 1264 

TSJERKE-TSJINSTEN 

Grift. tsjerke, dûmny H.J. Nolles, till. 1223 ,..,.. 
11 july 9.30 oere H.J. Nolles 

13.450ere A. Schraal, Tynje 

18 july 9.30 oere L.J. Wolthuis, Heemstede 
13.450ere idem 

25 july 9.30 oere O. Zanstra 
13.450ere Tsjinst(?) 

1 aug. 9.30 oere E. van Wieren, De Like 
13.450ere idem 

8 aug. 9.300ere I. van Til, De Himrik 
13.45 oere H.J. Nolles 

15 aug. 9.300ere A. Klein, Earnewald 
13.45 oere H.J. Nolles 

22 aug. 9.300ere H.J. Nolles 
13.450ere Ravensbergen, Wynjewald 

Dûmny Nolles hat fakansje fan 17 july o.e.m. 
7 augustus o.s. 

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

10.30 oere Ds. Hamoen 

10.300ere Ds. Hamoen 

10.30 oere Ds. Hamoen 

10.30 oere Ds. Hollander 

10.30 oere Ds. Loodsma 

10.30 oere Ds. Loodsma 

10.300ere DS.Hamoen 
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VOOR OUDEGA e.o.: JANKE EN BAUKE DE VRIES BUOR REN 39A OUDEGA TEL 05127-2417 
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