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Utjouwer: Redaksje: 
Drukkerij R.I.J.O. b.v. L. de Jong, haadredakteur, It West 8 
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9206 AL Drachten Foar it Doarpsomropperke: 
Till. 05120 - 12468 Conny Bosrna, De Geasten 1 

Sari Bouma, Buorren 28A 

- KOPIJ FOAR IT FOLGJENDE NUMER YNLEVERJE FOAR 15 OKTOBER

Dat nOmer wurdt bylans brocht op treed. 

Advertinsjes mei oanbie:Jings kinne noch ynlevere wurde op 21 oktober toar 12 oere. 


As it nypt en wedernypt, kin der ek noch oer skilIe wurde (05120 - 12468). 


* * * 

YNHALD FAN'E REDAKSJE 

Dit is Marian Klasema. In fleu
FAN'E REDAKSJE 

rich jong frommes, dat is sa 
wol te sjen. Hja is troud meiFEEST 
Durk Veenstra en wennet mei ·uitslagen en prijzen 


zeskamp 
 man en soantsje yn Aldegea 
op'e Eastersanning nr. 5. 

FERI ENI NSNI JS Mar dêrom stiet se net op dit 
nijs fan de c.j.v. plak yn'e Doarpsomropper. 
kristlik sjongkoar Dat hat in hiel oare reden. 
zangvereniging "de lofstem" Marian is ntl. lid fan'e redaksje
kristlik muzykkorps fan us doarpsblêd wurden. Sy
kristlike plattelansfroulju hat it ferieningsnijs op har
gymnastiek 

noed nommen.biljartclub 
Ut har namme freegje ik hjirby oan alle Aldegeaster p.c. klaverkampruiters 
ferien ingsbestjoeren om fuortoan alle ferieningsnijs, fûgelwacht 

Iykas:
peuterspeelzaal "de krobbe" 

"it bûthus" - gearkomstdata, 
- ferslaggen fan gearkomsten, 

IT WITTEN WURDICH - oankundigingen fan wedstriden, 
hy hat it der wer öfrêden - ferslaggen fan wedstriden, 

kankerbestriding - oankundigingen en ferslaggenfan feestjûnen, 

medisch tuchtrecht 
 - fan utfieringen,
vakanties - fan reiskes, rommelmerken, ensfh.
wist u dat 

nei Marian ta te bringen. Dy soarget der dan foar, 
dat it kreas yn'e Doarpsomropper komt te stean.YNSTJOERD 
Nei in koarte öfwêzigens sit ûnderskreaune ek wer 
yn'e redaksje, Iykas hjirboppe te sjen is. SKIEDNIS 

dit wiene ek aldegeasters Minlik fersyk fan my oan us lêzers om my fuortoan 
sint agatha te bringen: . 

mear wite fan eigen krite - de ynstjoerde brieven (réaksjes fan lêzers), 

álde foto 
 - bydragen (Iykas de artikels t.d. Fûgelwacht), 

- Iytse advertinsjes (fan partikulieren),
FAN ALLES WAT - meidielingen oer kollekten.

gedicht 
Witte alle lêzers noch, dat Iytse advertinsjes fan

amnesty 
partikulieren, dy't byg. in roeiskouke ferkeapje (ofrectificatie 
keapje) wolle, of in pear kninen of in pikestjelp,sa stimde aldegea 
ensfh. fergees yn'e Doarpsomropper pleatst wurde? 

DOARPSOMROPPERKE De redaksje fan us bernerubryk, it Doarpsomrop
perke, is net feroare. Dy wurdt noch altiten fersoarge 

SOSIALE WURKUST troch Conny 80sma en Sari Bouma. 

L. de Jong 



FEEST! 

Wat in gelok, sille in protte Aldegeasters dy freed
temoarnes wol tocht en faaks ek wol sein hawwe. 
Doe't se de eagen utwreaun h iene, de kleedsjes aan 
kant skoden en de 10ft sk6gen, stie de sinne oan in 
strieljend blauwe himel. Sierlik moai waar. De waar
berjochten hiene it goed mei us foar, it waar soe oer 
alle boegen meiwurkje. Echt feestwaar , gouden 
sinneljocht oer in noch fris griene wrald. 

Doe begûn al rillikgau it skreppen fan de strjit
ferienings om de weinen ree te krijen foar de op
tocht. Senuweftige bern draaiden om like senuweftige 
memmen en heiten hinne. Ynienen grutte konster
naasje! In hûn rûn by de wein lans, tilde in poat 
op en miigde in grut giel plak yn in sniewyt lekken. 
Lulke antlitten en lulke utroppen: "Ferrekte hûn! 
Wat dochst hjir! Fuort dû, der ut". Mar it kwea 
wie al bard en der wie gjin tiid mear om der wat oan 
te dwaan. No, yn'e goedichheid, dan sa mar de wei 
op, yn'e ferhoping dat net ien it sjen soe. 

Einlings wie it dan sa fier: de weinen koene har 
meunsterje litte troch de karmasters. Dy hawwe it 
grif net maklik han, want der stie in fiks tal moa ie 
weinen op harren te wachtsjen . Hiel moaie wiene 
der by, dêr't dudlik sjenber mei grutte soarch foar 
details oan wurke wie, oeren en oeren lang. It koe 
wol besjen lije, fan't jier. Nei lang hifkjen en wifkjen 
kamen de karmasters einlings ta in utdragene saak . 



In hiele smite bern hie de moarns al op'e fersierde 
weinen sitten. Mar de middeis moasten se al wer 
optrede: spu ltsjes dwaa n. Spu ltsjes, dêr't in hiel 
sterk kompetysje-elemint yn siet. Se wiene dan ek 
behaarlik senuweftich, benam men de grutsten. 
En dat wie neat gjin wünder, like't my ta. Tink ris 
aan, heit, mem, pake, beppe, omke en muoike, 
sawat alle sibben stiene, mei dêrby noch buorlju 
en kunden, nei harren te sjen. En se moasten net 
allinne besykje harren opdracht net al te knoffelich 
ta in goed ein te bringen, se moasten ek noch besykje 
om nümer ien te wurden. Saks fait om'e deale net ta, 
dat wik ik jo, dat binne enervearjende tastannen. 

Allinne de alderlytsten, dat hiel Iytse krobbeguod, 
hiene fan senuwen gjin inkelde lêst. Se moasten 
trije stokj es mei in papieren raas der op yn in blom
potfol san stekke, dy't in eintsje fierderop stie. Net 
alle trije t agelyk, nee, ien foar ien. Se diene har 
dingen mei in ferbjustcrjende nonsjalanse. In Iyts 
famke bleau ünderweis nei de blompot ta in moai 
skoft stean mei de hantsjes op'e rêch om de minsken 
efter it tOl! ris goed te o bservearjen. Mar der stie op 
dat stu it gl if net ien f dn har kunde by dêr 't se ris 
noflik mei prate koe, ,lat lang om let gong se mar 
wer fierder om har taak mei de stokjes t e foltogjen. 
In hiel lyt5 jonkje hie ~y n trije stokj es kreas yn'e 

blompot plante, mar begün se der doe wer ut te hel
jen, ek wer ien foar ien. Mar de liedster, dy't der 
by stie, sei, dat hoegde net, hy wie klear. No, dat 
wie him ek wol goed. It wie in geniet om nei dat 
Iytse folkje te sjen. De kompetysje spi Ie by harren 
gjin rol, dy stie folslein bûten spul. En net ien wegere. 
It wie net liker as tochten se: och, de grutte minsken 
hawwe dizze dei ta feestdei proklamearre. As har 
feestwille der grutter fan wurdt as wy stokjes yn't 
san stekke en gekke papieren dingen op us hollen 
drage, èh na, dan dagge wy dat dochs! Mar senuw
eftich meitsje wy us der net om, it is de muoite net 
wurdich. 

Sa't ik alsei, by de aldere bern wie dat wol efkes 
aars. Dy hiene frijwat lêst fan senuwen, guon 
fan de masters en juffers nammers ek, sa like't my ta. 
Dy bern fielden fansels de eagen fan'e heiten en mem
men yn'e nekke. En dan woene se winne, fansels. 
Dat woene de heiten en memmen nammers ek. Dy 
koene it altemets net litte om harren neiteam aan 
te fiterjen. En net allinne heiten en memmen diene 
dat. "Toe ju," rop in frommeske neist my tsjin in 
famke "poatsje ris wat aan! ". "Délt is jowes, tink?" 
frege ik. "Nee, hear," sei se "mar ik mei dat sleauwe 
gedoch net sjen. Dat fanke kin wol helte hurder, 
dat is mei in heal each wol te sjen". 



Alderge10ks h iene de bern de 
saterdeis in frije dei; dat wie de 
dei fan'e grutte minsken. It kaam 
har wol ta. 
De strjitfersierings wiene oer't 
algemien it besjen wol wurd ich. 
Dy stie yn ferskate strjitten op 
in moai aardich heech peil. De 
Slotsingel mei wol efkes apart 
neamd wurde, tinkt my. Tsjonge 
jonge, wat stiene dêr in protte 
kearneftige spreuken op'e hie
men. En allegear yn't Frysk! 
Tige, hear. 
Ta eintsjebeslut noch in pear 
oanmerkings, fragen eins. Kinne 
der echt wier gjin bernespultsjes 
betocht wurde sûnder kompetys
je-elemint der yn? Bern, dy't mei 
de prizen nei hûs gean sille sokke 
spuitsjes faaks aardich fine. Mar 
al dy oaren dan? Foar guon bern 
is de hiele spultsjesmiddei nei ien 
menut al foarby. As se der öfrûn 
binne hawwe se ommers neat 
mear te dwaan. Dat liket my, 
earlik sein, nochal frustrearjend 
ta foar it jonge folkje. Ik soe 
sizze, spultsjebetinkers, lit it ris 
yn jim omgean, it liket my de 
muoite wol wurdich. Der binne 
moai wis wolspultsjes te betin
ken dy't ALLE bern dwaande 
hàlde. Jim hawwe dêr no noch in 
pear jier de tiid foar. 
De lêste oanmerking. "Us twil
lingdoarp", sa neam ik it mar, 
Nijegea, fierde op deselde dagen 
syn doarpsfeest. Der hat grif in 
kommunikaasje-steurinkje west 
tusken de feestkomm isjes, or
nearje ik. Mar moast dat no sa? 
Wy binne dochs moderne mins
ken, net wier, wy ride en rosse 
en tillefonearje en dogge mar 
raak. Hie soks no net te foar
kommen west? 

d.J. 

Tink, al biste noch sa'n man, 

't 10k rint altyd wol ris wan. 

No brekt my de klomp, sei de man, 

doe krige er it tsjil oer de foet. 



FEEST! 


DORPSFEEST 3 en 4 sept. 1982 


Prijzen praalwagens: 

Ie "Drachten 50.000 inwoners" 
Buurtver. "De Trije Sprong" 

2e "Onze Friese sporten" 
Buurtver . "Stobbehoek" 

3e "De twee haasjes" 
Bu urtver. "G reat Haersmawei" 

4e "Klein Duimpje" 
Buurtver . "Utein" 

5e "Duiveltjes in een doosje" 
Buurtver . "It West" 

6e "Heamielfeest" 
Buurtver . "Sanbuorren" 

7e "Alde Baye" 
Buurtver . "Buorren, Ooievaarsnest" 

Publieksprijs: 	"Drachten 50.000 inwoners", 
De Trije Sprong 

Prijzen buurtversieringen: 

Ie Slotsingel (spreuken) 
2e Dwarssingel (ûlebuorden) 
3e Achterwei (vlinders) 

Prijzen erebogen: 

Ie It West - "Op de fiets nei't feest" 
2e De Trije Sprong - "Sinneblom" 

"),. 
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Kinderspelen - vrijdagmiddag 3 sept.: 

Meisjes 6, 7 jaar: Meisjes 8, 9 jaar: 
Ie Antje Wimke de Haan Ie Wia v .d. Wal 
2e Sjoeke Boersma 2e Evelien Herder 
3e Fokje Tr. de Vries 3e Joke Tjeerdsma 
4e Geertje Reitsma 4e Henriëtte Sluiter 

Jongens 6, 7 jaar: Jongens 8,9 jaar: 
Ie Adrie de Vries Ie Ale de Jong 
2e Hidde Kooistra 2e Frans Kooistra 
3e Peter Toering 3e Ernst T . Terwisscha 

. 4e Wolter Boonstra 
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FEEST! 

Zaterdag 4 september 1982 

DORPSFEEST - zes kam p 

Om 9 uur zou gestart worden met de zeskamp. Maar 

pas om 9 .10 uur druppelden diverse deelnemers van 

de ploegen binnen. Het valt ook niet mee, de avond 

en nacht te voren nog gezellig in het feest en dan de 

volgende morgen al zo vroeg te verschijnen. 

Maar eerlijk is eerlijk, de prestaties hebben er niet 

onder geleden! 

Het eerste en enige onderdeel 's morgens was touw

trekken. De ploeg van buurtver. Sud East won hier

mee het hoogst aantal punten. 

De anderen waren niet tegen deze sterke touwtrek

kers bestand . 

Hierna was het goed verpozen in de feesttent, waar 

kon worden gedanst op muziek van de Boerenkapel 

uit Weidum. 

's Middags om plm 13.45 uur werd de zeskamp ver

volgd met o.a. bekerrace, skilopen, pionnen in het 

stro, zaklopen en skippybalrace . 

De start van de diverse spelletjes verliep niet geheel 

vlekkeloos. Vooral de bekerrace was in den beginne 

moeilijk, niet alle deelnemers begrepen precies 

wat de bedoeling was. Maar nadat het nogmaals 

door de leiding uitgebreid werd uitgelegd en voor

gedaan kon men beginnen. Er werd zeer fanatiek ge

lopen en dankzij veel enthousiast publiek kreeg het 

geheel een gezellige sfeer. 

Skilopen bleek voor sommige ploegen nog vrij moei

lijk te zijn, zodat daar grote verschillen waren in de 

aankomsttijden. 

Dan "pionnen in het stro", door de tegenpartij wer

den 25 pionnen in balen stro verstopt, en de aan de 

start verschijnende partij moest in 3 minuten pro

beren zo veel mogelijk pionnen er uit te zoeken. 

Vrijwel alle ploegen haalden er 25 uit, behalve één 

ploeg, die kwam maar tot 12. 

Daar het aantal er uitgehaalde pionnen vermenig

vuldigd werd met 7 kreeg je nu al enorme punten

verschillen. 

Het zaklopen was erg leuk om naar te kijken, al 

wilden sommigen zo hard, dat ze over de kop vlogen. 

De skippybalrace was geen succes, de meeste man

nen waren te zwaar, zodat dit spel veranderd werd 

in een stoelenestafette. AI met al was het een spor

tieve en gezellige dag. De mensen die de zeskamp 

hebben opgezet en deze in goede banen hebben 

geleid, hebben met recht eer gehad van hun vele 

werk, ondanks enkele organisatorische storingen. 


Uitslagen zeskamp: 


Ie Hege Warren 225 pnt. 

2e Stobbehoek 220 pnt. 

3e Buorren I 218 pnt. 

4e Slotsingel 216 pnt . 

5e Geasingels III 213 pnt. 


Marian Veenstra-Klasema 

, ' ~ , ~ , " , • v , 
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R. Jelsma's diepstoomtapijtreinigen 

AANBIEDING 
MR. STEAM f 50,00 
INCLUSIEF 
V LOEISTOF 

Telefoon 05120 - 10536 
Hoeksma Manufacturen Ureterp, 
telefoon 05125 - 1304 

Mevrouw M. de Haan - Dijkstra, 
I\lij Beets, telefoon 05128 - 574 

FERIENINGSNIJS 

NIJS FAN DE C.J.V. 

Snein 19 sept. is keazen as startsnein (sjoch tsjerke

tsjinsten) . 

Freed 24 sept. wurdt de startjûn hälden yn it Mien

sker; dy begjint om 8 oere. Sprekker is dy jûns 

domeny Hamoen. 

Freed 1 okt. wurdt de earste gewoane gearkomst 

hälden om 8 oe re de jûns. Nije leden binne fansels 

tige wolkom. 


GLASHANDEL 


Van Reenen b.v. 

Opperbuorren - East 2 - OUDEGA (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 


KR. SJONGKOAR 

Fuortoan is de TOI\lGERSDEIJOUNE us repetysje
jûn. It koar kin noch skoan in stikmannich warbere 
leden brûke. Der rinne hjir grif noch wol Aldegeasters 
om mei (ferhoalen) ~jongtalinten. Wy soene sizze, 
kom ris by us op'e repetysjejûn, sjoch en harkje ris 
hoe't it dan by us om en ta giet, faaks krije jim der 
dan sin oan om mei te dwaan? Manlju en froulju, 
beide kinne wy brûke. 

It bestjoer 

DE ZANGVERENIGING "DE LOFSTEM" 

De zangvereniging "DE LOFSTEM" is weer met haar 
repetities op donderdagavond 26 augustus om half 
acht begonnen. Nieuwe leden van harte welkom. 

Het bestuur. 

KR. MUZYKKORPS 

De rommel merk, dy't wy op saterdei 11 sept. hálden 
hawwe hat, smoarch, sa likern6ch f 1200,-- opbrocht. 
As wy aansen alle ûnkosten betelIe hawwe, tinke 
wy, dat wy der skjin sa'n f 1100,-- fan oerhálde. 
In moai ynstruiinkje, dat wy skoan brûke kinne. 
Alle Aldegeasters, dêr't wy wat fan krige ha foar 
us rommel merk wolle wy hjirby tige betankje. Tank 
ek oan'e leden fan it muzyk dy't alles ophelle hawwe 
en hol pen hawwe by it ferkeapjen, de saterdeis. 

KRISTLIKE PLATTELANSFROULJU 

De feriening fan Kristlike Plattelänsfroulju begjint 
mei it winterwurk op 28 sept. 0 .5 . Dan wurdt der de 
jûns om healwei achten yn it Miensker in rayon
gearkomst hiilden. Domeny Wester ut Droegeham 
sil dan sprekke oer "Kerk zijn in deze tijd". 

GYMNASTIEK 

Gymnastiek voor vrouwen is weer gestart op woens
dag 8 september j .1. in sportzaal de kamp slag onder 
leiding van Rosemary Simonsma. Trainingstijd 
's morgens van 9.30 - 10.30. Baby- en kinderoppas 
wordt per toerbeurt door de leden zelf verzorgd. 
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij het be
stuur van R.5.0. 



KOOS BAKKER'S Moleneind 44, tegenover Elmar 

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

b.g.g. 05120 -12516 

DRACHTEN Stoppage verzorgen wij ook voor u . 

Ook het adres voor al uw 

ruiterkleding en toebehoren 

van het wereldmerk "PI KEU RU 

Tevens reparatie
lederwaren (t

en ook voor het ops

-inrichting voor alle 
uigen, halsters) 
toppen van uw zadel. 

BILJARTCLUB WELLINGBAR 

Binnenkort start in de Wellingbar weer de biljartclub. 
In het afgelopen jaar zijn de gemiddelden getest en 
diverse onderlinge wedstrijden gespeeld. Dit seizoen 
worden met enkele verenigingen wedstrijden georgani
seerd. Biljarten in clubverband schrikt sommige niet 
zo goede spelers nog wel eens af . Wanneer men nog 
niet zo goed kan biljarten hoeft dit geen beletsel 
te zijn om mee te doen. Er wordt n.l. gespeeld om 
gemiddelden! ! Bijvoorbeeld : als men in 25 beurten 
25 caremboles maakt dan heeft men een gemiddelde 
van I, maakt men 37 caremboles is het gemiddelde 
1,5 enzv. Men speelt altijd tegen een persoon met 
ongeveer hetzelfde gemiddelde, zo krijgt men altijd 
redelijke partijen te zien met voor beide deelnemers 
gelijke kansen . Wat men aan moet schaffen is een 
"keu" . Dit kan via de club, de contributie is niet 
hoog en hoeft dus geen bel etsel te zijn om mee te 
doen. U kunt zich opgeven bij Sjoerd v .d. Wal, San
buorren, of bij de Wellingbar tel. 1416. De spelers
avond is op woensdag van 20 tot plm. luur. 

Wietze Welling 

Tel . 05120 - 20392 

Hoek centru mjNoo rderpromenade 


2-4 

STREEKWEDSTRIJD OUDEGA (5-6·'82) 

Deze keer was het onze beurt om een pony-wedstrijd 
te organiseren, wat niet een kleinigheid is. Het groot
ste probleem was het vinden van een weiland. Om 
elf dressuurbanen uit te zetten, 2 springparcoursen, 
twee inrijbanen en een parkeerterrein en dan ook 
nog wat ruimte voor het publiek (wat niet in grote 
getale is op komen dagen) hadden we 8 ha vlak 
weiland nodig, om dit alles mogelijk te maken. 
Waaraan Siebe Bos en Siemen Kooistra hun volledige 
medewerking gaven. Tweehonderdzeventig pony
kombinaties hadden zich voor deze wedstrijd in 
laten schrijven . Op de dressuurbanen werd goed en 
vlot gereden. Tijdens het springen ging ook alles 
wel vlot, maar goed viel daar wel eens tegen. Er 
werd nog wel eens, één of meerdere weigeringen 
opgelopen. De kombinaties uit Oudega lieten de 
beste prestaties van de club zien . 

Dressuur Springen 

Harm Kooistra Ie pro 
Melle Kooi stra 2e pr. 
Sietse Algra 2e pro 
Sipke Riemersma 

- 124 p. 
- 126 p. 
- 125 p. 

6e pro - 0 fout 
Ie pr o - 0 fout 

2e pro - 0 fout 



FUGELWACHT ALDEGEA 


DE SPOTVOGEL 

De spotvogel is net als de meeste zangvogels onop
vallend van kleur en vaak moeilijk waar te nemen. 
Hij is iets kleiner dan een mus, aan de bovenzijde 
bruingrijs, de onderzijde is bleekgeel. Zijn kopveren 
zet hij graag iets overeind, waardoor zijn kop wat 
dik lijkt. Net als de meeste zangvogels is de spot
vogel een trekvogel, die hier alleen voorkomt in het 
zomerhalfjaar van eind mei tot september. Hij nestelt 
graag in heesters en struiken, en daarom treffen we 
hem vaak dicht bij onze woningen aan. Vooral in 
grotere tuinen waar ook wat hogere bomen staan, 
want als hij zingt, zit hij graag hoog. Het gezang 
dat hij laat horen, bestaat voor een groot gedeelte 
uit het nabootsen van andere vogelgeluiden, vandaar 
ook de naam spotvogel. In het begin van de broed
periode is zijn krachtig liedje bijna de hele dag te 
horen. Zijn nest ziet er bijzonder kunstig en verzorgd 
uit. Als nestmateriaal gebruikt hij ook graag spinrag, 
met aan de buitenkant vaak stukjes boomschors, 
zodat het goed gecamoufleerd is. Het nestje lijkt in 
verhouding tot de vogel eigenlijk te klein. Maar omdat 
de spotvogel zijn nest graag in heesters en struiken 
bouwt (soms wel drie of vier meter boven de grond) 
moet het ook wel klein en onopvallend zijn. Want 
daar komen ook geregeld eksters en vlaamse gaaien . 
En daar de spotvogel zelf maar klein is, kan hij zich 
moeilijk verdedigen tegen die grotere vogels, die het 
vaak voorzien hebben op zijn eieren of jongen. 
Een vogel als de grote lijster bouwt een nest dat er 
slord ig en onverzorgd u itz iet en eigenl ijk helemaal 
niet gecamoufleerd is. Iedere ekster uit de buurt 
weet dat nest wel te vinden, maar het wordt zo fel 
door de oudervogels verdedigd, dat ze meestal de kans 
niet krijgen om het leeg te roven. Zo zien we dat 
ook hier de natuur wonderlijk en mooi op elkaar 
afgestemd is. En dat we ook daardoor iedere zomer 
nog volop van het mooie gezang van de spotvogel 
kunnen genieten. 

G. Elzinga 

NAGEL MODE 

/ \ 

'lIJij hebben een schitterende 

najaarscollectie in huis 

/ \ 

* Voor dames, heren en kinderen 

* Voor alle beurzen 

* Voor alle leeftijden 

'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 pakken hebben àlles mee! 

NAGEL 

Bergum, Schoolstraat 5 



PEUTERSPEELZAAL "DE KROBBE" 

GE V R A A GD: 

Rijdend materiaal, zoal s driewieler, fietsje, tractor, 
duwkar of iets dergelijks . Liefst in goede staat, voor 
de leeftijd van 2 1/2 tot 4 jaar . Eventueel tegen 
kleine vergoeding. Wanneer u iets kunt missen, neem 
dan kontakt op met : 

Janke de Vries, Buorren 39A, tel. 2417 

I 

I 
I 
! 



ook voor Uw: 

.-;., RliJZEN 

*RJ:'JSDF VIEZIiN 

Fabrykswei 13, Oudega Sm. Telefoon 05127 - 1533 

Rabobank ~ 

geld en goede raad 

PEUTERSPEELZAAL "DE KROBBE" 

Onze stand op de braderie heeft f 321,20 bruto op
geleverd. De foto van een bekende Oudegaaster 
trok veel mensen . De meeste mensen herkenden 
toch wel Gerrit Adema. De prijs, een fruitmand, 
werd geloot door mevr. Anneke Westra-Jelsma . 
Het geld zal worden gebruikt voor de aanschaf van 
speelgoed, het betalen van de huur e.d. 
De peuterspeelzaal in het volksgebouw aan de fa
briekswei is 7 september van start gegaan met 13 
peuters In de leeftijd van 2 1/2 tot 4 jaar, onder 
leiding van W ietske Veenst ra , Janke de V r ies en 
Tine Rieme rsma . 
U kunt uw kind opgeven dinsdags- of donderdags
morgens ddn de peuterspeelzaal of bij J. Bosma, 
Great Haersmawel 19, t el . 219l. 
De groep mag n iet groter wo rden dan 16 peuters. 
Wan neer er meer aanme ldingen komen, wordt er een 
wachtlij st aangelegd. Wie het eerst komt, het eerst 
maalt. Wilt u dus graag dat u w kind in de toekom st 
naar de peuterspeelzaal kan, geef het dan zo sne l 
mogelijk op. Tussen kwart voor negen en negen uu r 
worden de kinderen gebracht. Dan eersl tot 10 uur 
spelen de kinderen vr ij, daarna gaan we met elkaar 
een liedje zingen en krijgen de kind eren ranja en 

eten ze hun meegenomen fruit op. Na deze "pauze" 
gaan we iedere keer iets anders doen, wat één van 
de leidsters heeft voorbe reid, b.v. plakken, tekenen, 
verven of spelletjes. Dan is het ook al weer gauw 
kwart over elf en gaat iedereen weer met zijn of 
haar moeder naar huis, waarbij voor de moeders nog 
gelegenheid is even met de le idsters over hun kind 
te praten. 
De eerste ochtend kwamen de peuters binnen en 
werden door de leidsters opgevangen en naar een 
speelhoekje gebrac ht. Ook waren er wel kinderen bij 
die dit uit z ichze lf al deden . 
Niet één van de kinderen was verdrietig nadat hun 
moeders weg gingen, wat wij als leidsters enigszins 
verwacht hadden, vooral de eerste ochtend. 
Twee 3-wielers en een traktor waren een succes. 
Verd er genoeg auto's, blokken, pu zzels en poppen 
waar iedereen vrij mee kon spelen . 
Een hoes over een tafel , als huisje omgebouwd, 
bleek eveneens een su cces . 
We hebben nu twee ochtenden gedraaid, de kinderen 
vinden het leuk, de le idsters zijn enthou siast en de 
sfeer is goed. 

Bestuur en leidsters van "DE KROBBE" 

Desnoods op de fiets .war Olterterp . 

Want VER. LO VINGSR INGEN in dez e dure tijd f.!clukk ig bij 

"DE SLAG" 
in Olte rterp 

bijzonder goedkçop tI.a. f 200,- pip J /4 karaat goud 
en bekende merk en 

Ook zware z ilveren geboorte lepels 
vanaf t 95,-- g ratis geg raveerd 

Verder duiz enden sieraden in GOUD en ZJL VER 
nergens goedkoper 

Inruil van oud goud tegen de hoogste prijs 

SELMIEN 2 
Tussen Olterterp en Ure ferp 

Tel. 05125 - 1695 



KINDERSPUL OUDEGA 1982 

De spelweeek voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar 

werd dit jaar gehouden van 23 tot 27 augustus. 


MAANDAGMIDDAG werd er begonnen met het 

bouwen van de hutten op het terrein achter Auke de 

Boer. Evenals vorige jaren kwamen er veel kinderen. 

Er werden 0 ngeveer 10 hutten gebouwd. Toen 

iedereen tevreden was over de zelfgemaakte hut, 

gingen ze even later naar huis. 


DINSDAGMORGEN om tien uur was er voor de 

kinderen van 4 t/m 7 jaar poppenkast in de kantine 

op het sportveld. De poppenkast werd evenals vorig 

jaar verzorgd door Tineke Pool en Tjitske Bruinsma. 

De kinderen van 8 t/m 12 jaar konden dinsdagmorgen 

het terrein versieren, waarop de hutten stonden. 


DINSDAGMIDDAG werd er om half twee een 

dierententoonstelling gehouden. De uitslag was 

als volgt: 


HONDEN: 

Colly 2e pro Wia Geerlings 

Stabij Ie pro Renske Douma (Kamp.) 


Ie pro Anneke de Haan 
3e pro Tjalling Kuipers 
3e pro Sjoukje Veenstra 
3e pro Marja de Haan 

Colly en Stabij 2e pro E. Bergsma 

Bokser 2e pro Th. Tuinstra 

Poedel Ie pro Jan Sluiter 


2e pro Alle v.d. Heide 
Span iel Ie pr o A. Huisman 
D. Staander 2e pro Willeke Rietsma 

3e pr o Joukje Arendz 

KONIJNEN 
Wit 	 Ie pro W. en M. Veenstra (Kamp.) 

2e pro W. v.d. Wal 
3e pro L. Bergsma 

Haaskleurig 	 Ie pro Wietske Elzinga 
2e pr. Anne W. Reitsma 
2e pro Marijke Lammers 
3e pro Geertje Reitsma 

Bont 3e pr o l\t1athilde Jelsma 
2e pro Janny Feddema 

Blauw Ie pro Henriëtte Sluiter 
Ie pro Aaltsje de Vries 

Zwart 2e pro Henk v. ZonneveldI 
Pool 	 Ie pro A. Weerman 

I Brandneus 	 2e pro Reinder Hoekstra 
I 
! 

Jong 	 2e pro Jellie v.d. Bij 
3e pro Joukje Arendz 
3e pro Bianca Tolboom 
3e pr o Attie Veenstra 

PONY 	 Ie pro Hiltjse Reitsma (Kamp.) 

LAM 	 2e pro Trienko Oosterhof 

SPIN 	 2e pro Martha Tabak 

HAMSTER 	 2e pro J.R. de Vries 

KANARIE 	 2e pro Lian Bouma 

SCHILDPAD 	 Ie pro A.J. Schriemer 

MOL 	 2e pro Hennie v.d. Bij 

CAVIA Ie pro Martha Friso 
.2e pr. Sjoerdje Ritsma 

KATTEN 
Ouder 	 Ie pro Marja Wiersma 

Ie pro A. de Jong 
Ie pro Adrie de Vries (Kamp.) 
Ie pro Akkie Posthuma 

Jonger 	 2e pro Udo Zanstra 
2e pro Fonger Bruinsma 
3e pro lekje Wijma 
3e pro Francina Tolma 
2e pro Limke Huisman 

GEITEN 
Ouder 	 Ie pro Grietzen Wijma 

Ie pro Wierd de Groot 
2e pro Martin Tolboom 
2e pro Gjalt Jan v.d. Lei 
3e pr. Joke Tsjeerdsma 
3e pro Louw Oosterhof 

Jonger 	 Ie pro René Tolboom (Kamp.) 
2e pro Renze Wijmenga 
2e pro Marjan Tsjeerdsma 
3e pro Sibbelina Weening 
3e pr. Margriet Hoekstra 

Dwerg 	 Ie pr o Eke v.d. Wal 
Ie pro Sibbele Douma 
2e pro Tjitte Douma 
2e pr. Tiemen Lammers 

DINSDAGAVOND om 7 uur was er een viswedstrijd 
bij de haven. Er was eerst veel belangstelling. Helaas 
zat het weer niet mee, daarom zijn we halverwege 
gestopt. Marja Wiersma ving 2 vissen en Johan Scho
nenburg 1 vis, ze kregen beiden een eerste prijs. 

WOENSDAGMORGEN waren er voor iedereen 
spelletjes op het sportveld. Voor de kinderen van 
8 t/m 12 jaar was er een spelencircuit en voor de 
jongste kinderen waren er spelletjes zoals: zakdoekje 
leggen, twee emmertjes water halen etc. Om 2 uur 
kwam de Vliegende Brigade met het luchtkussen. De 
jongste kinderen deden eerst het eilandenspel, de wat 
oudere konden zich vermaken met het beoefenen van 
allerlei sporten: korfbal, volleybal, hockeyen voetbal. 

DONDERDAGMORGEN werden er vanaf het sport
veld speurtochten gehouden. De kleuters konden op . 
het terrein bij de hutten meedoen aan het sprookjes
spel. De kinderen van 6 - 8 jaar deden een speurtocht 
door Oudega. Er was 1 groep bij d ie alle vragen goed 
had, die groep bestond uit: Marjan, Henk, Margreet 
en Ingrid. De speurtocht voor de 9 - 12 jarigen 
moest gedaan worden op de fiets. Hier volgt de 
routebeschrijving met vragen en de juiste antwoor
den: 



Vanaf het sportveld rechtsaf, dan de Skeane Heawei. 
VRAAG 1: Welke beschermde plant bevindt zich 
nabij het huis van Meint Faber? 
ANTW. : Lisdodde. 
Wolwarren. VRAAG 2 : Waarvoor dient de molen 
aan je linkerkant op de Wolwarren? 
ANTW.: Hij verwerkt het water. 
Headammen. VRAAG 3: Hoe is men aan de naam 
Brêgeham gekomen van het huis aan ~.e rechte~ka~t? 
ANTW: Het is een inham van de Wijde Ee die liep 
tot aan de brug die van hooi en takken was gemaakt 
(de brug was voor het huis). . . 
Voor de brug rechtsaf over de diJk. VRAAG 4: Hoe 
heet het water aan de linkerkant? 
ANTW.: Hooidammerssloot . 
VRAAG 5: Van welk dorp is de kerktoren die je 
recht voor je ziet? 
ANTW.: Eernewoude. 
Over het bruggetje fietsen. VRAAG 6: Hoe heet de 
polder die voor je ligt als je over het bruggetje ge
fietst bent? 
ANTW.: Jan Durkspolder. 
VRAAG 7: Aan de linkerkant zie je een door gaas 
omheind terrein. Wat is het en waar dient het voor? 
ANTW.: Het is een gasstation waar ze naar gas ge
boord hebben. 
Westersanning. VRAAG 8: Aan je rechterhand 
zie je een houten 'kar', waarvoor dient deze? . 
ANTW.: Deze dient voor het melken van koelen. 
VRAAG 9: Wat voor soort bedrijf heeft W. Toering? 
ANTW.: Een loonbedrijf. 
It West, Eksteursreed, daarna rechtsaf het zandpad in. 
Vraag 10: Waarvoor diende het betonblok aan de 
rechterka nt? 
ANTW. : Vroeger zat er een hoogtespanningspaal op 
voor de electriciteit. 
Na het zandpad rechtsaf (Garijperweg). VRAAG 11: 
Hoe heet de nieuwe garagehouder? 
ANTW.: D. Visser. 
Sanbuorren en dan direct rechtsaf. VRAAG 12: 
Hoe heet het nieuwe bouwplan? 
ANTW.: Kromdeel. 
Langdeel. VRAAG 13: Wat is de bedoeling met het 
terrein tegenover het Langdeel? 
ANTW.: Kerkhof. 
Fabrykswei. VRAAG 14: Wat voor huis was het huis 
waar De Groot gewoond heeft en wie woonde erin? 
ANTW.: Het was een pastorie waar de dominee 
in woonde. 
Buorren en dan naar het sportveld. VRAAG 15: 
Hoe heet de middenstandsvereniging van Oudega? 
ANTW.: Mivero. 

Er was een groep bij die alle antwoorden goed had. 

In deze groep zaten: Aaltje de Vries, Atty Wiersma, 

Agnes Zandstra en Wietske Elzinga. 


Op vraag 1 werd o.a. gevonden: Sigaren. . 

Op vraag 3: Omdat de brug dichtbij het huis IS. En: 

De boerderij is de oudste die het dichtst bij de brug 

staat. 

Op vraag 4: De Dobbe, Smalle Ee, Bakboord. . 

Op vraag 6: De Polderdijk, It Fryske Gea, De Oalke 

Polder. 

Op vraag 7: Voor gevaar en het is een erf van een 

ander. Gasomslag. 

Op vraag 8: Tractor. 

Op vraag 9: Landbedrijf. Landbouw. 

Op vraag 10: Bunker. Waterput. 

Op vraag 12: Bouwbedrijf Reitsma, Tsjerkepaad. 


Om half vijf was er pannekoekbakken op het terrein 

bij de hutten. Omdat er pannekoeken voorgebakken 

waren kon iedereen genoeg krijgen. Eerst moest 

alles nog wat vlug en het vuur wilde niet goed bran

den, maar later was iedereen tevreden. 


's Avonds om ongeveer 8 uur startten we bij het ter

rein van de hutten met een lawaaioptocht. Nadat we 

drie kwartier door Oudega hadden gelopen, verkleed, 

onder leiding van onze wijkagent Mulder gingen we 

naar het kampvuur op de Sanbuorren (bij de kerk). 


VRIJDAGMORGEN om tien uur was er nog een bos

spel voor de kinderen van 9 - 12 jaar. De drie groepjes 

die het best en het snelst waren, zijn: 

Groep 1: Evelien Herder, Marjan Kooistra 

Groep 2: Heleen Jelsma, Joukje v.d. Lei 

Groep 3: Sibbelina Weening, Sylvia Knol 


Doordat de hutten de avond van te voren waren op

gebrand bij het kampvuur, kon het programma van de 

spelweek niet helemaal afgewerkt worden, wat erg 

jammer was. Er zijn een paar kleine ongelukjes ge

beurd, verder was het een heel gezellige leuke week. 

We bedanken iedereen die ons zo goed geholpen 

heeft. 


Janny en Wietske. 



"IT BUTHUS" 


Op 7 september j.l. heeft de amateurcursus "it Bût
hus" open huis ofwel een inschrijvingsavond voor het 
nieuwe seizoen 82/83 gehouden. Het blijkt dat schil
d eren een actieve vrijetijdsbesteding wordt, de vele 
creativiteitscent ra in het hele land hebben al wacht
lijsten of te veel deelnemers per cursus . Het is met de 
cursu s "it Bûthus" al niet anders . De kennismakings
avond leverde 28 cursisten op voor tekenen/schilde
ren/aquarelleren. Door een blijde gebeurten is kon 
Jeen Veenstra van kunsthandel "Alizarin" Drachten 
geen acte de presence geven . Hem was gevraagd iets 
t e komen vertellen over materiaal, keuze verfsoorten, 
waterverven etc . Maar het zij hem vergeven. Jeen en 
Rika van harte gefeliciteerd met jullie zoon Jan-Auke. 
Het is de bedoeling dat de cursus duurt tot eind 
december 1982, waarna het 2e deel duurt tot eind 
maart 1983. Tussendoor bezoeken we dan nog een 
ex positie. De kosten bedragen f 95,-- per halfjaar , in
begrepen gebruik van materiaal en verven, zaalhuur, 
koffie. Men kan een beginnerspakket aanschaffen 
om thuis te ex perimenteren. Evenals vorige jaren 
zullen er tijdens de cu rsus nog wel weer enige enthou
siastelingen bijkomen . Heeft u belangstelling? Kom 
gerust eens binnen op maandagmiddag of -avond 
of op dinsdagavond. 

W. Welling, O. de Vries: "It Bûthus" 
Op'e Wal 4 

Tel. 05127 - 2396 

All es wat fan'e baarch komt is lekker , 

sei it aid minske , en se slikke oan it tou" 

dat er om syn poat hie. 

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 


Maak eens 

een proefrit 


met het 

origineel. 


Eerste van een nieuwe aulo 
generatie. Dus voorlopig niet te 
Imiteren. De nieuwe Datsun Stanza. 

~(- ' . . Het origineel. 
~.-. j.-..~ De meest uitge· 

,., .- - balanceerde 
.r' ., ~il middenklasser 
~.---1-r0'" met voorwiel· 
- ---,-' ... ï;:;-- aandrijving 
De kracht van een sprinter Zuinig.

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

Maximale interieurruimte. Zo 
wekt de Stanza de indruk van 
binnen groter te zi jn dan van buiten. 

Beschermende vei ligheid in de 
tola le construclie. Koersvast weg· 
gedrag onder alleomstandigheden. 

De nieuwe DatsunStanza. 
Hel origineel. Vooruitstrevend. Eigen· 
zinnig In temperament. Nieuwe 
16 en 18 hter motoren. 
Nu bil ons. Klaar voor de eindtest 
uw proefrit Pri js Incl. BTW af Lisse.

17.995 
v.a. ,-. 

iNISSAN- I 
~ 

Datsun van Nissan. 

~ 

autobedrijf 
drachten b.v . 

DE HEMMEN 1 
DRACHTEN 
Tel. 05120-12100 
N.18.00 uur 
Tel. 05120-.14987-1 8575 



It is guon minsken like folie 

aft de ka skyt of de bolle 

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 

foar fulling fan jo friezer klear 

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 bóleguod yn ha? 

Skilje us dan efkes 

Wy komme moandeis en tiisdeis mei bakkersguod 
yn Aldegea 

Waarme Bakker 
J. JE L SM A 

Tillefoan 05126 - 1215 

, . 
IT WITTiN' WURDICH 

:' , " .... ~. ~,.,. 

HY HAT IT DER WER OFREDEN ! 

Yn'e Doarpsomropper fan july stiet, dat us slach
ter, Pietersma, yn septimber nei Dutslan ta soe te 
sjitten. Dy wedst r iid hat na op 12 sept. pleats han 
op it fleanfjild fan'e RAF by Brüggen yn'e Dutse 
dielsteat Noardryn-Westfalen . It publyk wie wer 
sawat itselde as de oare kears, Ingelse en Dutse of
sieren en ûnderofsieren. Mar allegear poerbêste 
skutters, dat seit himsels. De oare kears hiene de 
hearen ofsieren en ûnderofsieren hjir te uzes de 
slach ferlern, dat hja wiene der hjit op om revanche 
te nimmen, dat leit yn'e reden. 

Mar dat betearde aars. Pietersma waard wèr earste! 
Net, dat it sa maklik gyng, nee, dat net. It wie in 
drege striid . Nei de earste rûnte hie Pietersma 38 
fan 'e 40 klaaidowen deiskeUen, mar sokken wiene 
der mear. Nei de twadde rûnte bleauwen der trije 
skuUers oer. Nei noch in rûntsje sjitten bleau Pie
tersma allinne oer. Earste prii s! Mei in moaie priis
beker, in pear mistlampen en, sa't men fan tinken 
wol ha kin, apegrutsk, is er wer thus kommen. 
Proficiat, Pietersma! 

d.J . 

KANKERBESTRIDING 

Koartlyn hat de pleatslike 6fdieling fan it KWF 
(Landelijke Organisatie Koningin Wilhelmina Fonds) 
yn Aldegea wer de jierlikse kollekte organisearre 
f aar boppeneamd doel. Dy hat diskear opbracht it 
moaie bedrach fan f 1811,15. Dat is heger as ferline 
jier, doe smiet it f 1701,70 op . 

Ferwis , in maai risseltaat en wy wolle hjirmei us 
warbere koll ektanten en de hiele Aldegeaster be
folking dêr hertlik foar betankje . 

Bestjoer 
pleatslike 6fdieling KWF 

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

Dan steane wy mei de bekende kwaliteit 

OEDS PIETERSMA 


SLACHTER ALDEGEA 




MEDISCH TUCHTRECHT 

Het Medisch Tuchtrecht, de wettelijke regeling 
voor de behandeling van klachten tegen medici, 
is aan herziening toe. Een aantal hindernissen en 
knelpunten voor de klagende patiënt moet worden 
opgeruimd en de rechtspraak door de Medische 
Tuchtcolleges moet uit de sfeer van geheimzinnig
heid en van het medische onderonsje worden ge
haaid. De jongste ontwikkelingen rond het wets
ontwerp, waarin het Medisch Tuchtrecht op de hel
ling gaat, maken ons echter niet zo gerust op ver
wezenlijking van onze wensen. 

Het voorontwerp van wet op de Beroepen in de 
Individuele Gezondheidszorg houdt tot onze te
leurstelling de deuren in principe nog steeds gesloten 
tijdens de zittingen van de Medische Tuchtcolleges. 
Minister Gardeniers van Volksgezondheid heeft 
zich in het blad Medisch Contact onlangs ook nog 
eens uitgesproken tegen openbaarheid van de zit
tingen. Dat vinden we jammer en bovendien niet 
erg elegant tegenover haar eigen adviescollege, de 
Centrale Raad voor de Volksgezondheid, die toen 
nog over het wetsontwerp moest adviseren. 

I ntussen heeft ook de Centrale Raad zich uitge
sproken. De stemming over de openbaarheid van 
de zittingen is maar op het nippertje uitgevallen ten 
gunste van openbaarheid, met een aantal "tenzij's". 
Over enkele andere wensen van ons heeft de Centrale 
Raad zich niet of uiterst vaag uitgelaten. Wij vinden 
dat er naast de medici en de jurist-voorzitter ook 
iemand met een "patiëntenbril" in de Tuchtcolleges 
moet zitten. Wij vinden dat ook consumenten- of 
patiëntenorganisaties klachten bij de Tuchtcolleges 
aanhangig moeten kunnen maken . Wij vinden dat 
een klager bij een gegrond bevonden klacht zijn kos
ten vergoed moet kunnen krijgen . Op al deze punten 
laat de Centrale Raad voor de Volksgezondheid 
het in onze ogen afweten. Er zitten dan ook in het 
geheel geen consumentenvertegenwoordigers in de 
raad. De steken, die de Centrale Raad heeft laten 
vallen, moeten nu maar door de minister of straks 
door de volksvertegenwoordiging worden opgehaald, 
vinden wij. 

(Consumentengids, sept. '82) 

E.S. ~dema 

7Jigi Plus (tevens slijterij) 

Buorren 17 9216 WB Oudega (Sm .) 

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

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



SCHOOLVAKANTIES O.L.S. OUDEGA 1982/1983 


Herfstvakantie 18 tjm 22 oktober 1982 
Kerstvakantie 20 t/m 31 december 1982 
Lang weekend 14 t/m 16 februari 1983 
Paasvakantie 1 tjm 8 april 1983 
Koninginnedag 30 april 1983 
Bevrijdingsdag 5 mei 1983 
Hemelvaart plus 

vrijdag 12 en 13 mei 1983 
Pinkstervakantie 23 t/m 25 mei 1983 
Zomervakantie 11 juli tjm 19 augustus 1983 

KRISTLIK NASIONALE SKOALLE 
KURSUSJIER 1982-1983 

Fakansjes en frije dagen: 


Hjerstfakansje 18 okt . o.e.m. 22 okt. 

Krystfakansje 20 des. o.e .m. 31 des. 

Lang wykein 14 febr. o.e.m. 16 febr. 

Peaskefakansje 1 apr. o.e.m. 8 apr. 

Keninginnedei 30 apr. 

Befrijingsdei 5 maaie 

Himelfeartsdei 12 en 13 maaie 

Pinksterfakansje 23 maaie o.e .m. 25 maaie 

Simmerfakansje 11 july o.e.m. 19 aug. 


WIST U DAT ..... 

. . . . . . zeer binnenkort in de Friesland Post een groot 
artikel verschijnt over Oudega, en wel specifiek over 
het Grietmanshuis (thans bekend als café de Herberg) 
en dan met name over de rechtspraken die er vroeger 
gehouden werden. Het geheel wordt geschreven door 
de free-lance journalist dhr. Posthumus uit Harlingen. 

... . .. de orgelman die met z'n orgel zaterdag bij de 
feesttent stond en later een ritje door het dorp 
maakte dit geheel gratis heeft verzorgd? 

STEV1GE PIEDRO'S VOOR 

VEELEISENDE KINDERVOEfEN 

MAG DE FIJNSTE KINDERSCHOEN 

I VANNEDERLAND .. 1 


MISSCI-IIEN IETS DUURDER ZIJN? 


lampers
schoenen 
School.uaat 24, 9251 EG Bergum . Telefoon 05116-1508 

Rijwielen o.a. GAZELLE en UNION. 

De vanouds bekende SM I 0 
van OUDEGA met een 

nog echt open vuur. 
Tel. 05127 - 1536 

, .-, A.I. WELLING 
J BUORREN 18 

OUDEGA 



YNSTJOERD SKIEDNIS 

Geachte redactie, 

Het bestuur van de korfbalver. Quick deelt u hierbij 
mede, dat zij niet zal ingaan op de grote onzin, welk 
in het verslag van de zgn. commissie met een aantal 
verenigingen uit onze plaats stond vermeld en door 
u was opgenomen. Wel meent zij. dat de huidige 
redactie er in't vervolg goed aan zou doen een betere, 
maar vooral EERLIJKER toe "hoorder" aan het 
woord te laten om zodoende onze JUISTE mening 
m.b.t. medewerking dorpskrant uit de doeken te 

doen. 

Wij van Quick zullen dit nu maar weer via de "Skoal

lekoer" doen, die daarmee opnieuw duidelijk zijn 

nut bewijst! 


Het bestuur van Quick 

REACTIE VAN REDACTIE: 

Na overleg van huidige redactie met bestuur van 
Quick blijken deze nog steeds bereid om buiten 
hun clubkrant ook maandelijks copy te leveren 
voor de doarpsomropper! 

ACHTE DOARPSGENOATEN 

Nei de ruilferkaveling is der yn Aldegea gans fer
oare wat fyts- en wan nel gelegenheid oangiet. Om 
it lan better berikber te meitsjen is du ek ferhurde 
de wei troch de Geasten nei it Gealan, in dearinnende 
wei. Men kin troch it lan dan dwers oer nei de Alde
geasterfeart en fierder de punreed del by de feart 
lans. It stik lan dat men oerstekt yn disse tocht is 
yn eigendom en gebrûk by de famylje Fokke de 
Jong. Disse minsken hawwe it rjocht om har lan 6f 
te sluten foar fytsers en wanneiers. Op fersyk fan 
Doarpsbelang hat de fam de Jong in paad oer har 
lan iepenholden, û.o. troch it oanbringen fan in 
"klaphikje", dat troch de fam. de Jong bekostige en 
ûnderhalden waard. No binne der Iju, dy't dit hikje 
der ut smite of ferniele, hieltiten wer. Yn oerlis 
mei Doarpsbelang sil de fam. de Jong de saak noch 
ien kear yn oarder bringe troch it oanbringen fan 
in s.n. "omstapke" om ien fan de hikkepeallen hinne. 
It bestjoer fan Doarpsbelang is tankber foar de 
meiwurking van de fam. de Jong en docht in berop 
op alle Aldegeasters disse fyts- en wannelroute foar 
us doarp te behalden. 

Foar it bestjoer 
L. Kuipers 

It freegjen is friL mar it wegerjen der by. 

DIT WIENE EK ALDEGEASTERS 

Neakene kikkert yn bizen kistke 

Enne Steen beek wie, dat witte de lêzers al, trom
slagger by 't muzyk. A5 persoan, sa yn'e omgang 
mei oare minsken, moat Enne in wat noartich 
man west ha. Ut en troch koed er op'e oefenjûnen 
wolris tsjin Oedsen Tjeerdsma, ek korpslid sizze: 
"No, koest my ek wolris in bigge bringe, net?" 
Dat kaam der dan sa wat gnoarrich ut. Enne tocht 
dat Oedsen goed de bocht om'e earmtakke hie 
en dat sil faaks ek wol sa west hawwe. Oedsen, 
de aldere lêzers fan'e' Doarpsomropper witte dat 
noch skoan, wie boer en feekeapman op It West. 
Hy wie ornaris ek lang net fij fan in grap; wy hawwe 
it op dit plak alris oer ien fan syn nuvere flinken han. 
Op in kear hie Oedsen in dead bichje, de sûch wie 
der op lizzen gien. En doe kaam Oedsen yn't sin 
wat Enne al in kearmannich bigrommele hie. Hy 
sette mei de deade bigge nei Wilt Kooistra ta, ek 
korpslid. "Wilt," sei Oedsen "ferpak dû dizze bigge 
no ris kreas yn in doaze. Doch der in moai stik papier 
om, dan litte wy it spul nei Enne ta bringe. Witst 
noch wol wêr't er al in kearmannich om frege hat, 
net? Sa barde it, want Wilt Kooistra woe it spul 
wol mei spylje. De beide mannen fûnen it grapke 
te aardich om stil te halden. Temûk diene se it 
te witten oan oare leden fan 't muzyk. Dat,doe't 
it wer oefenjûn wie sieten de leden fan 't korps 
yn spanning te wachtsjen op in réaksje fan Enne. 
Mar dy kaam net, Enne hold him wyslik stil. Mar 
sa wie der neat oan, tansels. "Wie 't jo jierdei, En
ne?" trege ien. "Ik ha sjoen dat se jo in pakje broch
ten." "Ja," sei in oarenien "dêr haw ik ek wat gegrut 
fan heard yn'e Buorren. Wat wie dat, Enne?" Mar 
Enne wie foar gjin gat te tangen, hy hapte mar 
net ta . De oaren d iene Iykwols gjin lichten, hja 
fergen him suver op in antwurd en doe grommele 
Enne smeu 15k: "Eèh, wat soe't wêze, ju. It hat 
neat om'e hakken, ju, neat om'e hakken, wat soe't. 
In neakene kikkert yn in bizen kistke, oars neat." 
It liket wol in sin ut in cryptogram, dy lêste utspraak 
fan Enne. Mar ik doar wol wedzje, dat de measte 
aldere Aldegeasters der hielendal gjin muoite mei 
hawwe om te begripen wat Enne bedoelde. It die 
bliken, dat Enne hiel goed yn'e smizen hie, wa't 
him dy bak smard hiene. 

d.J. 

SINT AGATHA 

Gans in set Iyn haw ik ris yn'e Doarpsomropper 
:;kreaun, dat de Aldegeaster tsjerke, dy't ommers 
yn'e earste ieuwen fan har bestean in roomske tsjerke 
wie, wijd wie oan St . Agatha. Ek al wer gans in 
-:,;;ft Iyn frege in Aldegeaster my ris, wa't dat no 
. ':lS wie, dy Agatha . It antwurd op dy frage folget 



---- ---

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) 

hji f, mar in soad wit ik ek net oer har te sizzen. 
Agatha (de namme komt fan ik Grykske wurd 
agathos, goed) libbe yn it begjin fan us jiertelling, 
n.t.1. yn'e tredde ieu. Dat is lang Iyn en dêrfandinne 
si! 't wol komme, dat der net sa'n soad oer Agatha 
bekend is. Hja wie Kristinne, waard om har leauwe 
oppakt, martele en deade. Dat is nei alle gedachten 
bard yn'e koarte regeartiid fan de Romeinske keizer 
Gaius Messius Quintus Traianus Decius, dy't regearre 
fan 249 - 251. Hy wie in grut ferearder fan'e ald
romeinske seden en gewoanten en sa kaam it, dat 
er yn syn regeartiid fül efter de Kristenen aan siet. 
Hy is it dus, dy't nei alie gedachten Agatha deadsje 
liet. Nei har dea waard Agatha hillich ferkleare, 
sa is it wurdtsje Sint foar har namme kommen. 
(sint - fransk saint - latynsk sanctus - hillich.) Agatha . 
wie yn'e Kristlike aldheid ien fan'e "populèrste" 
hilligen. Ik haw earne lêzen, dat de minsken op 
Sicilia har noch altyd te help oanroppe as der in 
utbarsting fan de fuikaan Etna driget. 

d.J. 

MEAR WITE FAN EIGEN KRITE 

Aldegeaster fannen fan 1812 

!n bulte dingen moasten oars yn us lan doe't de 
Fransken de baas waarden yn 1795. De grutste 
feroaring kaam yn 1810, doe waard us lan ommers 
in part fan Frankryk. Sûnttiid waarden de Neder
lanners ut Parys wei bestjoerd, waard in gritenij 
mairie en in grytman maire neamd. Alderge10ks 
krigen wy gjin Franske maire, dêrta brûkten de 
Fransken minsken ut'e regio . Op dat stik wiene 
se wizer as us Haachske bestjoerders hjoed-de-dei, 
dy stjoere hjir alderhanne frjemd folk hinne. Sa 
hat Jan Kornelis Deelstra fan 1811 of oant 14 des. 
1812 maire west fan de ma irie Aldegea. J.K. Deelstra 
wie in Aldegeaster. Fan 14 des. 1812 oant april 

1813 wie Hedzer Renses Douma fan De Pein maire. 
En fan J.2 april 1813 Of wie Hector Livius van Haer
sma van Vierssen earst maire en letter, oan 22 juny 
1816 ta, skout fan Aldegea . Dat wie de aldste soan 
fan Johanna Maria van Haersma, dochter fan dy 
grytman, dy't ûnderdûkte op de Mir:nistepole yn 
1795, doe't de Fransken us lan binnenstreamden. 
(sjoch Doarpsomropper july 1982) H.L. van Haersma 
van Vierssen waard op 22 juny 1816 grytman fan 
Smellingerlan, want doe kaam de alde tastan werom. 
Yn dy grytman syn tiid krige us gritenij har offisiële 
wapen . It grutte hearehûs Haersma-State te Drachten 
hawwe de Van Haersma's neat mei te krijen. Dat 
hat Martinus Manger Cats (grytmanjboargemaster 
1842 - 1868) dêr sette litten. It bestek wie fan 
architekt Th. Romein fan Ljouwert. 

As jo sjogge wat in minske yn fiif menuten dwaan 


kin, wat is in dei dan in soad wurdich. 


Wij zijn altijd goedkoper 

Familiedrukwerk - Handelsdrukwerk - Kleurendruk 

Reclamebureau - Sneldrukkerij 

R.lJ.D. b.v. 

Het Anker 7 9206 AL DRACHTEN 


Tel. 05120 - 12468 
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HULDf 

HANDELSDRUKWERK 


Strooifolders 

Prijscouranten 


Circulaires 

Fakturen 


Briefpapier 

Kleurendrukwerk 


Etc. 


Bij ons heeft U een ruime 
keuze uit de meest 

originele 

GEBOORTE

VERLOVINGS


HUWELIJI(SI(~4ARTEN 

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 
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Patronymica I Fannen BernsbernBern 
.__._ . 

" . . . _- , . .. .. - .. C: · ::-;.:"::~ .'_._. ..... . '._ .. ._---,.. _ .---=:::~-=:=~: 

Broers Sietske (6) 
. Willemke (4) 

; 

~ogchum Broors 

Grietje (2) 

Liekelema Tjeerdtje (16) 

(analf.) 

Louw Liekeles 

Jelle (13) 

Liekele (5) 

Jitske (2) 

Brandsma 1) .leitje (21) 

I 
 Wijke (20) 


Teije (18) 

Wietze Teijes 


i 


Lammert (14) 


Hedzer (12) 


Sjoerd (10) 

Sjoukjen (6) 

Akke (?) 


i 

! 
Jan Jans van der Geest 

Liekelema 2) ·Liekele Louws Eelkjen (40; Goutum) Jogchum (17) 

Trijntje (38; Wurdum) Tjeerdtje (10) 
Rikstje (35) 

Klaaske (32; Garyp) Tjeerdtje (10)
\ Louw (35) Antje (7) 
1 Nieske (5) f 
I 

Attje (1)I 
I 

Ruurd (3) 


Grietje (4) 


I
Attje (1)
I 
I 

I 
! Tjeerdtje (16)

! Jelle (13) 
Liekele (5) 

ol 

] Jitske (2) 

VeenhuizenjArjen Rienks 
J 

jGerben Meinderts Steendam 

(analf.) 


Dieuke (44) Rendert Meinderts Kooistra 

I 

Grietje (24) 


Ate (35) 
 Berber (23) 

Tjitske (40) Rendert (22) 
I 

Klaas (17) I 
Meindert (14) 

Fedde (11) 

Hielke (10) 
Hendrik (3) 

Antje (9) 
Meindert (8) 
Wieger (4) 
Berber (2) 

1 Rendert (3 moanne) 

Bontje (10) 
Rendert (1) 

... 

- _. .~_. 

bern fan 

Eelkjen 

bern fan 
Trijntje 

bern fan Rikstje 

bern fan 
Klaaske 

bern fan 

Louw 

bern fan 

Dieuke 

bern fan 

Ate 

bern fan 
Tjitske 
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Patronymica Fannen 

Jan Kornelis 

Joon Wiemers 

Siebe Everts 

Wobbe Hendriks 

Hendrik Sietzes 

(analf.) 

I. 
I I 

i I 

I ' . I 

I 
I 

I 
i 
I ·	!Alle Sakes 

!(anaIL)
I 
i. 
!: 
i 
, I 

ii 
! 

Deelstra 3) 

Jongsma 

Siebinga 4) 

Plantinga 

Westra 

Wagenaar 

I Bern fan Mindert Roels Nicolai 5) 

I 

Nicolai 6);Roei Meinderts 

Teije Klazes Reidinga 

Bern 

Sietske (28; De Pein) 

Meindert (26) 


Heine (23) 


Tjaltje (8) 


Evert (6) 


Hiltje (2) 


Willemke (( 11) 


Tjipkjen (9) 


Hendrikjen (5) 


Jantje (1) 


Sietze (28) 


Bieukjen (26; Visvliet) 


Trijntje (24; Optwizel) 


Teuntje (21; Nijegea) 


Fokke (19) 


Roei (17) 

Lokke (14) 

Jan (12) 


Wopke (10) 


Hidde (7) 


Pieter (31; De Pein) 

Sake (28; Marum) 


Tabe (21) 

Antje (18) 


Sjoerd (10) 

Sietske (5) 


Jelle (1) 


Jan (18) 


Tjitske (12) 


Jeltje (8) 

Wopke (4) 


Tryntje (13) 


Klaas (10) 


Douwe (8) 


Riekele (6) 


Eebele (3) 

lemkjen (11 moanne) 


Bernsbern 

Jakob (5) 


Jan (3) bern fan 

Kornelis (2) Sietske 

Douwe (1) 


Attje (2) bern fan Heine 


Pietje (1) bern fan Sake 


1) Wietze Teijes is ek fäd oer it ûnmOnige bern fan syn broer Jan Teijes silger, dy't "meester Bakker" wie te Aldegea. Dat 
jonkje, Teije (101. kriget ek de skaainamme Brandsma . Hy en syn mem Fettje Oedzes wenje yn De RottefalIe. 

,I 
Boppedat is Wietze Teijes ek fäd oer ît ûnmûnige soantsje Teîje (4) fan syn ferstoarne broer Hedzer Teijes, dy't boer 
wie te Aldegea. Dy jonge kriget ek Brandsma as skaainamme. Hy en syn mem Saakje Wieberens wenje te Aldegea. 

I J 

i ! 
2) Liekele Louws jout ek foar syn pakesizzer Pieter (7), soantsje fan syn ferstoarne dochter Attje de fan Liekelema oan. De 

Iytse Pieter wennet yn Tytsjerk. As Liekele Louws syn hän set dan skriuwt er Lijekelema. 
3) Dizze Jan Kornelis Deelstra hat maire fan Aldegea west . (sjoch hjirboppe). 

. ; 4) De amtner skriuwt Siebinga, mar as Siebe Everts syn hàn set skriuwt er seis Siebenga . 
5) Wietske Jans Bos jout de namme Nicolai oan foar de bern fan har en har man silger Mindert Roeis. 

·1 ; 
! i 

6) Roei Meinderts wie de äldste soan fan de hjirboppe neamde Wietske Jans Bos. Roei (21) wie al mûnich en mocht dus 
syn eigen fan kieze . Hy keas, sa't wy sjogge, deselde as syn broers en susters krigen. 

I.T_-::-::=~-:::~~ .. -.-L.---.-.__..::.::=:t=_..........::_.. ....... ..... ....._... i ..... . 




FAN ALLES WAT 

ik haw praten, mei de hear 

doe't ik tige mismoedich wie 

en ik frege inkeld mar: 

wat moat ik dwaan? 


hy se;' sjoch nei de blommen, 

dyst freed yn'e faas setten hast 


en ik seach, mar se wiene sutrich 

ik wie fergetten se wetter te jaan 


en ik frege op'e mï: 


wat moat ik dwaan? 


hy sei: sjoch nei de bern, 

dy't om dy hinne libje 


en ik seach, mar se flokten 


ik hie gjin tiid hán om mei har te boartsjen 


en ik frege foar it lêst: 


wat moat ik dwaan? 


hy sei: sjoch nei de man, 


dy't yn dyn bêd leit 


en ik seach, hy wie dronken 


ik hie te beroerd west om fan him te há/den 


doe doarst ik net mear te freegjen: 

hear wat moat ik dwaan? 


tytsy w/ïngaarden, 

underweis nei hûs en oare paden 


AMNESTY 

. Zoals in diverse omringende dorpen is ook hier in 
Oudega, in samenwerking met Garijp, een Amnesty
werkgroep ontstaan . • Amnesty I nternational is een 
wereldwijde beweging- die zich inzet voor vrijlating 
van gewetensgevangenen en zich verzet tegen marte
lingen en de doodstraf. De organisatie is onpartijdig 
en onafhankelijk. Woensdag 22 september houden wij 
een schrijfavond in de bibliotheek in het Miensker 
van 19.00 uur tot 21.00 uur. U kunt dan voor diverse 
politieke gevangenen schrijven aan de autoriteiten 
met het verzoek om vrijlating of om verlichting van 
hun omstandigheden. Tevens is er informatie-materi
aal over Amnesty aanwezig. U bent van harte wel
kom. 

Werkgroep Amnesty Garijp-Oudega e.o. 

RECTIFICATIE 

Doordat het stuk "Homofiele jongeren en hun ou
ders" toch in één keer gedrukt kon worden (Doarps
omropper 20) is het nawoord blijven liggen. 
Hier volgt het alsnog. 

R. J.-U. 

NAWOORD 

Laten wij ons realiseren wat de heer Giethoorn in 
zijn voorwoord heeft geschreven, dat ons normen
systeem grotendeels is bepaald door het christelijke 
waardenstelsel. Wat de homofiele mens betreft 
hebben wij lange tijd, uit dat waardenstelsel, de 
verkeerde norm ons eigen gemaakt. Daarom hopen 
wij dat voor velen, na het lezen van voorgaand artikel, 
een beter inzicht in hun belevingswereld is gekomen. 
Het is niet geschreven om medelijden op te wekken, 
maar om hen als vrije en respectabele mensen te 
doen accepteren. 

Uit naam van de werkgroep, 
R. Jansma-Uder 1'1<) 

Café- Restaurant en Slijterij 

VISCHLUST 


SLIJTERIJ "VISCHLUST" EERNEWOUDE 


Steeds lagere prijzen let maar op, 

ook vele kado's en souvenirs. 

BRONS jonge jenever 14,95 
BRONS berenburg 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 
strijk je in Vischlust neer. 

Praten, lachen en lekker eten 
Eig.: Jan en Siep voor echte lekkerbekken. 

Ds. v. d. Veenweg 11 - Tel. 05117-9252' - EERNEWOUDE (Fr.) BINNENKORT "EARNEWALDSTER BITTER" 
de echte Friesche berenburg. 



Sa stimde Aldegea op 8 sept . Der binne 920 stim
biljetten ynlevere. Fan dy 920 stjimmen krige: 

CDA 479 (29) 
PvdA 240 (11) 
VVD 104 (7) 
D66 26 (-) 
PSP 10 (3) 
SGP 4 (-) 
PPR 7 (1) 
RPF 23 (1) 
GPV 3 (1) 
RVP (rechtse volkspartij) 3 (-) 
EVP 19 (3) 
ûnjildich 2 

De twadde rige getallen tusken heakjes jout it tal 
foarkarstimmen oan dat dy partij krige hat. Fan in 
stikmannich partijen witte wy wa't dy foarkarstim
men krige. 
Fan it CDA krige: 
Lubbers 12 
Jonkman 4 
Faber 5 
de Graaf 1 
Andela-Bauer 1 
de Koning 4 
Baarda 1 
Janmaat-Abee 1 

By de PvdA wie't sa ferdield: 
J. v.d. Berg 1 
Zijlstra 5 
Klaassen-v . Gelder 1 
de Pree 2 
Hooiring 1 
Werkman-Faber 1 

AUSTIN MINI METRO 

vanaf f 12.990,-

VOOR INFORMATIE 


OF EEN PROEFRIT 


NAAR: 


Fan de VVD krige: 
Hilarides 5 
Rietkerk 1 
Maas-G injaar 1 

En fan de EVP: 
Gilhuis 2 
Molenaar 1 

By de 920 utbrochte stimmen wiene trije fan minsken 
dy't hjir net wenje. Der hawwe dus 917 "rasechte" 
Aldegeasters stimd. 
Der wiene 1012 minsken, dy't stimme mochten yn 
Aldegea, minsken, dy't dus in opropkaart krige 
hiene. Lûke wy dy 917 fan 1012 of, dan docht bli
ken, dat 95 Aldegeasters net stimd hawwe. Dat komt 
der op del, dat 90,62 procent fan dyjingen, dy't 
stimme mochten, dat ek dien hawwe. Lanlik wie 
dat 80 ,61 procent. 

Dat is troffen, sei Tys fisker, en hy hie syn 

wiif yn'e toatebel . 

A U TOB E D R IJ F 

Hoornweg 10·12, telefoon 05944·1475,9363 EG Marum 

v. Haersmasingel17, tel. 05120-10125, 9201 KN Drachten 



JONGES EN FAMKES, 

Wy binne bliid dat wy wer in pear briefkes krigen 
hawwe. De Fryske jongesnammen binne ynstjoerd 
troch Meiny Hospes, Wolwarren 2 en Aaltje de 
Vries, Roundeel 50. 

Se hienen : 
1. Koen(e) 
2. Wierd 
3. Wytse 
4. Binne of Minne 
Dit wie hiel goed. 

Meiny hat ek de flaters faun yn de tekening. Dit 
is ek ynstjoerd troch Mieke de Haan, Jachtweide 9. 

Mieke hie: 	 Meiny hie: 
1. ein mei leasens 1. boom staat op de kop 
2. beam op'e kop 2 . donkere kring om zon 
3. fûgel op'e kop 3. zon en sterren schijnen ·'0 

tegelijk 
4. fisk yn'e beam 4. vogel vliegt op de kop 	 11'• 
5. hazze yn'e beam op it 5. eend met laarzen 

nest 2.~ 
6. stjerren 	 6. haas in de boom 

h- :.,• /." ':1. '3 .''17. banaan 7. vis in de boom 	 10 
~ . .,{,

8. banaan en peer groeien ',5' , 	 •niet aan dezelfde boom 	 '1'R9. de eend 	heeft een ver

keerde staart . 


Jimme hawwe beide goed jim bêst dien, it wie goed. 

Jimme kinne ek wol ris wat tekenje of skriuwe. 

Dan sette wy dat ek yn it doarpsomropperke! 

Jimme witte us adres noch wol? 


de Geasten 1 Lûk mar streepkes fan 1 - 39. Dan sjogge jim wol 
Buorren 28A hakker bist mei de bal baartet. 

• --------------------------------~~ 


(( 
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Sa kinne jim in boatsje meitsje. Besjoch se mar goed! 

De fakansje is wer forby. Wy hawwe to fiskjen 
west mar, oh, oh us angels rekken yn de tiis . Probear 
mar om de snoeren wer ut de tiis te krijen. Tekenje 
oan de oare snoeren ek mar fisken. 



SOSIALE WURKLIST 


GROENE KRUIS ~ 


Spreekuur S. Hemminga, Bergum: maandag t/m vrijdag tussen 

12.30·13.30 uur onder nummer 05116·1806. 

Dienstdoende w ijkverpleegkundigen 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. 


MAATSCHAPPELI JK WERK SMALLINGERLAND 

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

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

De gehele dag zijn er medewerkers op de Berglaan aanwezig. 

De informatie en advieswinkel is elke werkdag geopend van 

9 .00· 11.30 uur en van 14.00·17.00 uur. Donderdags 

bovendien van 19.00·21.00 uur. 


BIBLIOTHEEK 

Openingstijden: 


Woensdag: 13.30·17.00 uur 
19.00·21.00 uur 

Vrijdag: 13.30·17.00 uur 
19.00·21.00 uur 

In "It Miensker", Fabrykswei 13a, tel. 1398. 

OP E N I N G ST IJ 0 E N: 
POSTKANTOOR RABOBANK 
Maandag tot en met vrijdag: 
8.30· 12.00 uur 9.00·12.00 uur 

13.00·17.30 uur 13.30· 15.30 uur 
Woensdagsmiddags gesloten. Donderdagsavonds: 
Tel. 05127 · 1258 17.00 · 19.00 uur 

Tel. 05127·1533 

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

Open van: 9 .00·12.00 uur 
13.30 . 17.00 uur en op afspraak . 

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

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

12 sept. c. van Staveren 
Roundeel 56 

Aldegea 
05127 - 1262 

19 sept. J.S. Meyboom 
Kommisjewei 120 

De Pein 
05127 - 1261 

26 sept. H.J. Amelink 
Greate Buorren 22 

Garyp 
05117 - 1264 

3 okt. C. van Staveren 
Roundeel56 

Aldegea 
05127 - 1262 

10 okt. S. Vriesinga 
Torenlaan 17 

Eastermar 
05129 - 221 

17 okt. H.J. Amelink 
Greate Buorren 22 

Garyp 
05117 - 1264 

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

26 sept . 9.30oere Ds. H.J. Nolles 
13.45 oere Ds. A. Klein, Earnewald 

3 okt. 9.30oere Ds. H.J. No lles 
13.450ere Ds. A. Klein , Earnewald 

10 okt. 9.30oere Ds. W. Wiersma, Oppenhuzen 
13.450ere Ds. W. Wiersma, Oppenhuzen 

17 okt. 9.30 oere Ds. H.J. Nolles 
13.45 oere DS. Dijkstra, De Pein 

24 okt. 9.30oere Dhr. F. N ijer, Drachten 
13.45 oere Dhr. Haarsma, Hardegarijp 

31 okt. 9.30 oere Ds.Dijkstra, De Pein 
13.450ere Ds. H.J . Nolles 

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

26 sept. 10.30oere Ds. Kuperus 

3 okt. 10.30oere Ds. Engelsma 

10 okt. 10.30 oere Ds. Hamoen 

17 okt. 10.30oere Ds. Hamoen 

24 okt. 10.30oere Ds. Kuperus 

http:9.00�12.00
http:13.00�17.30
http:9.00�12.00
http:19.00�21.00
http:13.30�17.00
http:19.00�21.00
http:13.30�17.00
http:19.00�21.00
http:14.00�17.00
http:12.30�13.30
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WH zl.Jn a/tlld goed/(oper 

Familiedrukwerk - Handelsdrukwerk - Kleurendruk 

Reclamebureau - Sneldrukkerij 

R.î],Ö. b.v. 
. v/h Osinga 

Het Anker 7 9206 AL DRACHTEN 

Tel. 05120 - 12468 


