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Wie zijn auto niet behoor
lijk laat onderhouden, wordt d 

vroeg of laat onherroepelijk met ~ 
hoge kosten gekonfronteerd. 
En dat wilt u voorkomen 
natuurlijk. Laat uw auto daar· 
om regelmatig onderhouden . 
door de BOVAG-vakman. 

Wij kontroleren hem op 
alle punten en zeggen u vooraf welke 
onderdelen eventueel aan ver

~~::;;~~~ vanging toe zijn.Zo blijft uw auto niet 
... alleen veilig en in goede konditie, 

~~~~~~:s:~~:m maar bent u op den duur boven
-.-=;i!irnl dien voordeliger uit. Prettige 

zekerheid is dat. 

• 	 Benzine verkOCl van 07 . 30 - 18. 30 uur 
Zondags geslotenc=== 

.· deSOVAG-vakman
S" 	 . 

Chevron 


• Reparaties van alle merken auto 's 
• b. v. 10 . 000 km. beurten 
• Doorsmeren en olieverversen 
• Uitlaten 
• Banden / Schokbrekers 
• Antivr ies / Accu ' s 
• Aut oruiten etc ., etc. 

• 	 Tevens verkoop van alle merken nieuwe en 
gebruikte auto's 

Gariperwei 2 9216 VK Oudega (Sm.) 

Tel. 05127-1 777 

bent uzeker\ 
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US WEGEN 

Wa't de Manjepetswei del komt fernimt it al gau: 
dat boerd yn'e berm, dêr't Slecht Wegdek op stiet 
warsköget net om'e nocht. De wei is min, striemin, 
en dat komt net fan hjoed of juster, dat is al lang sa. 
Ut en troch wurde der wol ris in pear hantaasten 
dien om de sitewaasje wat te ferbetterjen, mar dat 
is mar broddelwurk. De saak moat ris in kear better 
oanpakt wurde. Want it is in beskamsume boe!, 
sa't dy wei der hinne leit. Wat jildt foar de Manjepets
wei, jildt ek foar de wei troch It West. De wegen 
bin ne min en te smel. 1 n frachtauto en in persoane
weintsje kinne mekoar net iens foarby komme 
sûnder dat ien fan harren de berm brûke moat. 
Dat komt, sont 1938 (doe is de wei nei Earnewald 
ta oanlein) is der suver neat feroare. De ferkears
sitewaasje is sont dat jier gans feroare, mar de wei 
is dêr nea by oanpast. Dat de bochten der utheile 
wurde soene is gjin needsaak, in rjochte wei wurdt in 
reeswei. In beskamsume boel, dy minne wei, is hjir 
boppe al sein, nammerste beskamsumer, omdat mer! 
it ferskil goed sjen en fiele kin sadré't men yn Tyt
jerksteradeel komt. Hjir sil de álde wierheid ek woi 
foar jilde: de iene kin mear mei de pong as de oam 
mei it jild. Wat fan de wei nei Earnewald ta sein 
wurde kin jildt foar in part ek foar de Gariperwei, 
dy't yn 1911 oanlein is. It weidek fan 't lêste ein 
(yn us gemeente) is goed, dat fan 't earste ein is 
mi n en de wei is ek fiersten te smel. Ek foar d izze 
wei jildt wer: men is sa gau net yn Tytjerksteradeel, 
of de wei wurdt sjendereach better. Dat is hjir om 
us doarp hinne wol tige opmerklik, dat Tytjerkstera
deel mear skynt te kinnen as Smellingerlan. Men 
soe ek sizze kinne: it bestjoer fan Tytjerksteradeel 
hat in iepen each foar it ferlet fan'e doarpen, rnear 
as dat fan Smellingerlan, dat leit de klam mear op 
ien doarp. De iennichste wei om Aldegea hinne 
dy't der ridlik goed by leit is de Aldegeasterdyk. 
Fansels, in fytspaad efter de beammen is noch altyd 
us grutte winsk. Men doar der yn dizze delgeande 
tiid hast net iens mear om te freegjen. Mar dat moat 
dochs, it soe foar de ferkearsfei I igens fan grutte 
betsjutting wêze. As men fan de Aldegeasterdyk 



de Hegewei op giet feroaret de sitewaasje op · slach 
en stuit. De Hegewei is smelIer, te smel foar it faken
tiden drokke ferkear. Yn'e drokke oeren ûnsteane 
dêr gefaarlike sitewaasjes, it mei suver in wûnder 
hjitte, dat dêr net mear ûngelokken barre. Der soe 
fan'e Hegewei sûnder grutte beswieren eins wol 
in ienrjochtingswei makke wurde kinne foar auto's. 
Bygelyks fan Aldegea rjochting Drachten oer de 
Hegewei, fan Drachten diskant ut oer de Kommisje
wei. Dy beide wegen lizze sa ticht byinoar, dat soks 
net folie beswieren meibringe soe. Boppedat binne 
der wol in stik twa, trije ferbiningen tusken dy wegen, 
dat net ien soe grutte einen hoege om te riden. 
Wy lêze hieltyd yn'e kranten, dat der op't heden 
fûleindich skrept wurdt om fan 't jier noch mei 
jûchhei de 50.000ste ynwenner yn us gemeente 
yn te heljen. As dat slagget, dan skoot it ryksregear 
us mear jild ta, want dan binne wy wer oer ien 
fan dy magyske grinzen hinne en dan ha wy rjocht 
op mear. As dat jild dan binnenkomt, dan kin der 
faaks ek ris omtinken jûn wurde kinne oan'e minne 
wegen om us doarp hinne. Ja mar, sizze guon, Drach
ten hat ek noch in Suderseespoarwei op syn winske
listke stean, dat wy sille us wol wer bliid meitsje 
mei in deade mosk. Dat earste, fan dy spoarwei, 
is wier, dat wit elkenien sa njonkelytsen wol. Ja, 
wy hawwe der seis al wat gegrut fan heard, dat se 
alfêst mar begjinne wolle mei it bouwen fan it stasjon. 
Gekkewurk? No ja, it sil wol in grapke wêze tink. 
Alhoewel, yn in plak, dêr't se bouterreinen reemeitsje 
foar wenten, dy't net boud wurde, en dêr't se in 
Riedhûsplein sunder Riedhûs hawwe, mei men 
alles ferwachtsje fansels. 

SKOALSWIMMEN 

Net alle lêzers fan'e Doarpsomropper sille it ferslach 
derfan yn'e kranten lêzen ha, mar us gemeenteried 
hat yn syn lêste gearkomst (5 oktober) dwaande 
west mei it skoalswimmen. Dêr waarden dus ek 
besluten nommen foar Aldegeaster bern en dêrom 
is it foar us wichtich wat se dêr sein en dien ha. 
Wethalder Jongstra brocht dy jûns syn s.n. "Nota 
Schoolzwemmen" yn'e ried foar besprek. Jongstra 
hie dat ûnderwerp al mei "it ûnderwiis" besprutsen 
en hja wiene it ek iens wurden: klasse seis fan'e legere 
skoalle soe fuortoan gjin swimles mear krije, mar 
dêrfoaroer soene no de twadde klassen alswimmen 
leare. De alden hiene dêr by de wethalder op oan 
stien. Dat like de wethalder heel reedlik ta en de 
ûnderwizers koene dêr wol yn meigean. En sa waard 
besletten. Mar yn dy riedsgearkomst kaam de wet
halder ynienen mei it utstel op it aljemint om de 
fyfte klassers ek gjin swimlessen mear te jaan. En 
dàt hied er net mei it ûnderwiis besprutsen. Dat 
is fan dy gefolgen, dat de skoallen in hopen wurk 
taskood wurdt. It hiele lesroaster moat wer omspit 
wurde. Dat wurdt wer passen en mjitten om it foar 
inoar te krijen . En leafst gau, fansels, want no baarnt 
it ynienen op'e neil . Wêrom, freeget men jin öf, 
lit de man de skoallen earst in skoft draaie ear't er 
mei syn feroarings oandraven komt. Ek in wethalder 
moat dochs wol begripe kinne dat sokke tusken
tiidske maatregels op'e skoallen in hopen gedonder 
jouwe. De ried naam de feroaring yn'e oerienkomst 
mei it ûnderwiis net ûnfersjoans oan. De ried ferwiet 
de wethalder, dat er op eigen manneboed oan't 

NAGEL 
Bergum, Sc Jzoolstra.1t :; Voilà,

de nieuwe 
herfst 

kollektie 
van 

Ines Couture 

http:Jzoolstra.1t


besunigjen gien wie, dat de Haachske besunigings
goarre him ek aanstutsen hie. Mar dy oantyging 
smiet de wethiilder fier fan him öf. Hy woe syn 
dwaan rjochtfeardigje, fansels, en sil doe (mar it 
krante-artikel is dêr net sa dudlik oer) wol in didak
tysk of psychologysk knoarbonkje op it taffeltsje 
fan'e ried sleden smiten ha. De ried hat dêr in hiel 
set op sitten te gnauwen en te kokhalzjen, mar it 
by eintsjebeslut dochs mar trochslokt. Op ien lid 
nei , de kommunist Puitrum. Him smakke it wet
hiilderlike krouske sa min, dat hy spuide it wer ut. 
Neffens him hie de wethiilder broddelwurk ynlevere, 
hy maast syn hûswurk mar wer oermeitsje. De wet
hiilder hie syn feroare plan earst wer mei it ûnderwiis 
beprate maatten, it wie ûnfoechsum wat er die. 
Puitrum hie gelyk, liket my ta, de riE:d hie de nota 
yn dy foarm net oannimme maatten. Wy meie 
de oare ried sleden wol in wat stiver rêchbonke 
tawinskje foar de takomst. 

d.J. 

1932 JE LSMA'S WINKEL 1982 

It wie dizze maan ne fyftich jier Iyn, dat Lammert 
Jelsma yn Aldegea as winkel man begûn. Dat wie dus 
yn 1932 en dat wie in striminne tiid om as sakeman 
te begjinnen, it wie krisistiid. Dochs is it Jelsma 
slagge om yn dy krisis de fuotten ûnder 't gat te 
hiilden. Fyftich jier, dan begjint men iilder te wurden 
en öf te takeljen, men hat Abraham al sjoen, wurdt 
der dan sein . Mar de winkel fan Jelsma begjint net 
of te takeljen, nettsjinsteande dy fyftich jier. De 
beakens binnen op'e tiid ferset, it is al wer tritich 
jier in Sparwinkel, der is ferboud en modernisearre. 
De klanten wurdearje saks. De oprjochter hat na seis 
net mear de Ie ie yn'e hannen, dy hat er oerjûn aan 
syn soan. Dy liedt na de saek mei itselde elan as 
syn heit. Lokwinske mei dit jubileum; tagelyk win
skje wy de Jelsma's in fleurige saaklike takomst ta . 

7Jégé Plus (tevens slijterij) 

Buorren 17 9216 WB Oudega (Sm.) 

AUSTII\I MINI METRO 

vanaf f 12.990,-

VOOR INFORMATIE 


OF EEN PROEFRIT 


NAAR: 


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 



- - -

Café- Re~taurant en Slijterij 

VISCHLUST 

Eig.: Jan en Siep 

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

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 
voor echte lekkerbekken. 

BINNENKORT "EARNEWALDSTER BITTER" 
de echte Friesche berenburg. 

FE RI ENINGSNIJS 

HOBBYTENTOONSTELLiNG 

De door de Grietman voorgestelde hobbytentoon
stelling kan vanwege z'n grote opzet en door organisa
torische moeilijkheden op korte termijn niet door 
gaan, Hopelijk lukt het de Grietman volgend jaar wel 
om zo'n tentoonstelling op poten te krijgen, Om 
nu toch een idee te krijgen van wat er in en om 
Oudega gebeurt aan huisvlijt en hobby, hebben we 
besloten , in overleg met de Grietman, om toch 
een tentoonstelling te organiseren maar dan op 
klein niveau. We willen een ieder hierbij vragen om 

medewerking. Als deze Doarpsomropper verschijnt 
hebben we de mensen waarvan we weten dat ze 
creatief bezig zijn al persoonlijk gevraagd om hun 
medewerking, mochten we iemand vergeten zijn, 
of als U nog een persoon weet die leuke dingen 
maakt en bereid is deze tentoon te stellen, neemt 
U dan zo gauw mogelijk contact op met één van de 
ondergetekenden. Verder is het de bedoeling om 
het batig saldo te verdelen voor het goede doel 
in Oudega en wel: 1. Het Hertekamp, 2. De Peuter
speelplaats, 3, De Gospelgroep. De datum van de 
tentoonstelling is 19 en 20 november. Wij hopen 
op een zeer grote opkomst van Oudegasters. 

Jannie Friso, tel. 2014 
Marian Veenstra, tel. 2514 

Wij zijn altijd goedkoper 

Familiedrukwerk - Handelsdrukwerk - Kleurendruk 

Reclamebureau - Sneldrukkerij 

R.ïj.Ö. b.v. 

v/h Osinga 

Het Anker 7 9206 AL DRACHTEN 


Tel. 05120 - 12468 




ook voor Uw: 

* RE/ZEN 

*VERZE KERIN GEN 

*REISDE VlEZEN 

Fabrykswei 13, Oudega Sm. Telefoon 05127 - 1533 

Rabobaok ~ 

geld en goede raad 

CURSUS POPPEN MAKEN IN lilT BUTHUS" 

Op dinsdag 21 september j.l. zijn we begonnen 
met een cursus poppen maken o.Lv . Alice Jager. 
Aantal deelnemers 10 dames. De eerste avond gingen 
we rneteen al van start met een kop te maken van 
darwiklei, wat in eerste instantie nog niet zo makke
lijk was, maar dankzij de aanwijzingen van Alice 
waren we over het resultaat redelijk tevreden. De 
tweede avond werd besteed aan het beschilderen 
van de kop, daar hadden we nogal wat moeite mee. 
Niet iedereen heeft een vaste schildershand, maar 
gelukkig kun je plakkaatverf makkelijk uitpoetsen, 
zodat we wel een paar keer opn ieuw konden begin
nen. Daarna kwam het op onze eigen creativiteit 
aan, want we moesten de pop thuis verder afmaken, 
aankleden, enzovoort. Zodat het resultaat de vol
gende week zeer verrassend was, iedereen had weer 
een ander stofje, of een ander model jurk. Op bij
gaande foto ziet U het resultaat van de eerst gemaakte 
poppen. Momenteel zijn we bezig met een pop 
waarvan de kop gemaakt wordt van zaagsel en lijm 
en het geraamte van draad. En op het programma 
staat verder nog een karakterpop gemaakt van darwi
kiei. De cursus omvat totaal 8 lessen van 2 uur. 
Waarbij wel moet worden vermeld dat er thuis veel 
gedaan moet worden. Mocht U ook belangstelling 
hebben voor het volgen van zo'n cursus neemt U 
dan contact op met Alice Jager, tel. 05117 - 9353. 

Marian Veenstra 

As de hoanne in aai leit kraaie de hinnen 

FAN DE FRIJSINI\IICH HERF. FROULJUSFOR. 

Yn juny hawwe wy in tige slagge reiske hawn en ek 
op de bradery wiene wy oanwêzich as foriening. 
Dat slagge minder, omdat der bûten us noch in 
blommekeapman oanwêzich wie, sadat wy us blom
men net sa bêst kwyt koenen. Tsjin it ein hawwe 
wy do de lêsten sûnder winst en mei lijen ferkeapje 
moatten. In oar jier moatte wy us noch ris goed 
beriede of dit noch sa wol kin. Sawn septimber 
hawwe wy us jierlikse fytstocht hawn, 17 froulju 
diene der oan mei. Ek dat hat goed foldien. Wy 
troffen goed waar en der hat net ien in lekke ban 
of in oar mankemint hawn. Fan de opbringst, of in 
diel der fan, fan de bazar dy't wy in jier Iyn halden 
hawwe, is mei algemiene tastimming in nije flier
bedekking lein yn us folksgebou. Dat is lein troch 
G. Kooistra en it is moai klear kaam foardat us n'je 
forieningsjier wer begûn is. Tritich septimber binne 
wy wer utein set en elk koe no seis mar sjen hoe it 
gebou der fan opknapt is. Us twadde gearkomst 
wie 13 oktober. Trije nije leden koenen in wolkom 
taroppen wurde. It is altyd moai dat der wer froulju 
binnen dy't it ris by us bisykje wol Ie. Wy sille us bêst 
dwaan, dat se har yn us formidden th us fiele en wy 
hoopje dat it trouwe leden wurde. As der mear 
binne dy't der oer prakkisearje, 27 oktober komme 
wy wer by elkoar jûns healwei achten yn it Folks
gebou. Dan hawwe wy in bingo-jûn. Nammens 
it bestjoer, 

Fr. Wouda 

In stikelbaarch lit him better hantsje as in kwea wiif 

as P . 



FUGELWACHT ALDEGEA 

~ 


AUTO· en MOTOR RIJSCHOOL 

w. PIJL 


, 

DE TUINFLUITER 

De tuinfluiter is in onze omgeving een algemeen 
voorkomende broedvogel. Het is een zangvogeltje 
dat ongeveer even groot is als een koolmees. Zijn 
kleur is onopvallend bruin-grijs, aan de onderzijde 
iets lichter. Door die onopvallende kleuren, maar 
ook omdat hij nogal schuw is, laat hij zich niet zo ' 
gemakkelijk waarnemen. Bij onze nadering verdwijnt 
hij meestal direcht in het dichte gebladerte. Maar 
al krijgen we hem niet vaak te zien, horen doen 
we hem des te vaker, want hij laat een krachtig 
liedje horen. Zijn fluitend lied lijkt wel iets op de 
zang van onze merel, maar het wordt sneller voor
gedragen. Hij broedt graag in parken en grote tuinen. 
(Vandaar ook zijn friese naam höfsjonger.) Maar 
ook veel langs wegen en paden met dichte houtwallen 
en veel lager struikgewas. Daar bouwt hij zijn nest 
in een dichte struik, vaak is het van binnen gevoerd 
met paardehaar. Zijn eitjes zijn lichtgrijs met bruine 
vlekjes. De tuinfluiter is een insecten-eter, dus is 
het van groot belang dat er in de buurt van zijn nest 
veel insecten voorkomen. Vooral als ze jongen hebben 
zijn ze er heel wat nodig . Wanneer er bij hen in de 
buurt veel planten voorkomen, vooral bloeiende, 
lokt dat weer veel insecten en zullen ze dus nooit 
gebrek, aan voedsel hebben. Gelukkig worden in 
onze gemeente de bermen veelal laat gemaaid, wat 
voor onze zangvogels een heel goede zaak is. Maar 
niet alleen om het voedsel, juist in die berms broeden 
ook zangvogels die hun nest tussen de plantengroei 
op de grond verscholen bouwen, vogels als de tjif tjaf. 
Zulke nesten zouden bij vroeg maaien zeker verloren 
gaan. Maar ook voor de bloemen en planten zelf 
is het van belang , dat kunnen we nu al heel goed 
zien aan onze berms. Waar we nu bloemen zien 
bloeien, die hier vroeger zelden of niet voorkwamen. 
Want veel soorten bloemen die te vroeg worden 
gemaaid, voordat hun zaad kan rijpen, zijn vaak 
gedoemd te verdwijnen. En waar in de natuur een 
schakel er tussenuit mist, volgen er vaak meer. 

G. Elzinga 

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 


~-

GLASHANDEL 


Van Reenen b.v. 

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

Isolerende beglazing "THERMOPANE en ISOLAR" 

Voorzetramen "ISO VITRE" 


Alle soorten glas, figuurglas en spiegels 

Vraagt vrijblijvend prijsopgaaf bij: 


Glashandel 

VAN REENEN BV 


Oudega 

tel. 1906 




P.C. KLAVERKAMPRUITERS 


ONDERL. WEDS. GARIJP/OUDEGA 9 OKT. 1982 

leder jaar wordt er een onderlinge wedstrijd georga
niseerd, tussen de Gêaruiters uit Garijp en de Klaver
kampruiters uit Oudega. Het is de bedoeling dat het 
de ene keer in Garijp wordt gereden en dan het vol
gende jaar in Oudega. Deze keer was het onze taak 
om de wedstrijd te organiseren. De wedstrijd werd 
verreden op het nieuwbouwterrein aan de Sanbuor
ren. Het begon met het achter elkaar binnenrijden, 
waarbij de ruiter Fokke Stienstra met het vaandel 
van onze vereniging voorop reed. Er werd opgesteld 
en gegroet. Gêaruiters van Garijp begonnen met een 
caroussel, wat met weinig ruiters (5) toch erg netjes 
werd gereden. Daarna waren de ruiters van de Kalver
kamp aan de beurt om de caroussel te rijden, hierbij 
waren .11 ruiters aanwezig. Toen kwamen de pony
ruiters van Garijp in de baan. De proef werd niet 
geheel netjes afgewerkt doordat de Gêaruiters een 
paar jeugdige, zeer "groene" ruitertjes hadden 
mee genomen. Dit was erg leuk om te zien. Het 
carousselrijden van de ponyruiters van de Klaver

kamp kon helaas niet gereden worden, wegens ziekte 
van enkele ruiters. 's Middags werd er goed gespron
gen door beide verenigingen, vele fout lozen kwamen 
hierdoor in de barage, deze werd gereden OjJ tijd. 
In de klasse B (beginners) bij de ponies was Marten 
Polstra op Furie, iedereen te vlug af . Klasse L (licht) 
werd ook door onze vereniging gewonnen, namelijk 
door Melle Kooistra op Goblin. Ook bij de paarden 
blee·f het oranjelint (Ie prijs) in ons bezit, dit werd 
gewonnen door Fokke Stienstra op Miranda. Wat 
maar een klein verschil was met de tweede plaats 
uit Garijp, namelijk een kleine seconde. Verder 
volgen hier nog een paar uitslagen van de vooraf 
gaande ponywedstrijd. 

OUDEHORNE 10 - 7 - 1982 
Melle Kooistra, dressuur 123 punten 4e prijs 
Sjoerdje Algra, dressuur 124 punten 4e prijs 
Sietse Algra, dressuur 137 punten Ie prijs 

. Mattie Paulusma, dressuur 121 punten 2e prijs 
Sipke Riemersma, dressuur 128 punten 2e prijs 
Melle Kooistra, springen o fout 2e prijs 
Sjoerdje Algra, springen o fout 3e prijs 

ORANJEWOUD 28 - 8 - 1982 
Sjoerdje Algra, dressuur 123 punten 2e prijs 
Marten Polstra, dressuur 120 punten 4e pr ijs 
Mattie Paulusma, dressuur 118 punten 4e prijs 
Sipke Riemersma, dressuur 121 punten 4e prijs 
Theun Schriemer, dressuur 125 punten 4e prijs 
Vanesse Lingsma, dressuur 123 punten 4e prijs 
Sipke Riemersma, dressuur 127 punten 2e prijs 
Marten Polstra, dressuur 121 punten 3e prijs 
Marten Polstra, springen o fout 2e prijs 
Rieneke Jansma, springen o fout 4e prijs 

DONKERBROEK 2 - 10 - 1982 
Albert Anthonides, dressuur 135 punten Ie prijs 
Marten Polstra, dressuur 124 punten 4e prijs 
Albert Anthonides, springen o fout 4e prijs 
Jan Sietsma, springen o fout 4e prijs 
Marten Polstra, springen o fout 4e prijs 

Rijwielen o.a. GAZELLE en UNION. 

De vanouds bekende SM I 0 
van OUDEGA met een 

nog echt open vuur. 
Tel. 05127 . 1536 

,5 A.J. WELLING 
BUORRENIB 

OUDEGA 
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DAMCLUB OUDEGA 

Ook de damclub is weer van start gegaan en wel op 
vrijdagavond 10 september. Deze start was eigenlijk 
te laat, maar door het Dorpsfeest kon dit helaas 
niet vroeger. In de Ie groep spelen momenteel 9 
dammers (W. Wijma kan dit jaar niet spelen wegens 
militaire dienst). De 2e groep is groter, hier zijn 
het er 12. De oudste jeugd is vertegenwoordigd 
met 8 jongens, terwijl de jongste jeugd met 10 spelers 
uitkomen. De eigen competitie is nog maar net op 
gang, dat daar is nog niet veel van te zeggen (dit 
een volgende keer). Voor de bond werden er al 3 
wedstrijden gespeeld. Het Ie tiental speelde op 
27 september uit tegen Oude Bildtzijl. De Oudega
sters konden de volle buit niet mee naar huis nemen 
en moesten genoegen nemen met een gelijk spel tegen 
de Bilkers. De volledige uitslag was: 

OUDEGA OUDE BILDTZIJL 
1. He. Jonker S. Bronger 2 - 0 
2 . F. Kooi R. Winkel 1 - 1 
3. L. Houwink J. Bronger 2 - 0 
4. Joop de Graaf A. van der Wal 1 - 1 
5. S. de Graaf R. Toering 0- 2 
6. O. Kooi H. Schaaf 1 - 1 
7. U. Tjeerdsma Sj. Helfrig 1 - 1 
8 . G. Tjeerdsma Joh. Bronger 2 - 0 
9. O. Roukens Zijlstra 0- 2 

10. J. Jansma B. van der Molen 0- 2 
--------..-----

10 - 10 

Het 2e deed het beter. Zij speelden op 8 oktober 
thuis tegen het 8-tal van Oldehove III uit Leeuwar
den. Oldehove kon het tegen onze spelers lang niet 
bijbenen, zodat zij met 2 gelijke spelen en 2 punten 
reglementair genoegen moesten nemen. De uitslag: 

OUDEGA 11 OLDEHOVE III 
1. J. Jansma P. Dekker 1 - 1 
2. B. Klijnstra H. Postumus 1 - 1 
3. M. Tjeerdsma J. Verkaik 2 - 0 
4. P. Feddema C. de Hartog 2 - 0 
5. K. de Vries Onbekend 2 - 0 
6. D. Jonker Onbekend 2 - 0 
7. Cath. Bouma Onbekend 2 - 0 
8. G. Kooi Onbekend 2 - 0 
9. NN NN 1 - 1 

10. NN NN 1 - 1 

16 - 4 

Het Ie tiental speelde vervolgens uit tegen Ooster· 
wolde. De voorlopige uitslag hier is 8 - 10 in het voor
deel van Oudega. De partij van He. Jonker werd 
afgebroken en zal een dezer dagen worden u itge
speeld. Als Henk nog remise kan maken, wint Ou
dega, maar .... De volledige uitslag was: 

OOSTERWOLDE OUDEGA 
1. E. Graanstra He. Jonker 
2. P. van der Meulen F. Kooi o- 2 
3. A . van der Ploeg L. Houwink 0- 2 
4. Manuhuwa J. de Graaf 1 - 1 
5. J. Klooster S. de Graaf 2 - 0 
6. N. Otter O. Kooi 1 • 1 
7. R. Flokstra - . U. Tjeerdsma 1 • 1 
8. O.Oosterhuis G. Tjeerdsma o- 2 
9. L. van Zanden M. Tjeerdsma 2 • 0 

10. H. van der Meulen J. Jansma 1 . 1 
-------------..

8 - 10 

Op woensdag 13 oktober is Fedde Kooi vertrokken 
naar Monster, waar hij deelneemt aan de Nederlandse 
Kampioenschappen voor Adspiranten. Donderdag 
14 oktober werd de Ie partij gespeeld en op zaterdag 
23 oktober is de laatste ronde en tevens prijsuit· 
reiking. In de volgende Doarpsomropper krijgt U 
de uitslagen hierover . 

P. Feddema 

KEALLEKEURING 

Vn'e moarnsoeren fan 25 septimber 1.1. hat de Alde· 
geaster kealleklup har jierlikse keuring hiilden. Dy 
klup, dat binne G. Kooistra, F.S. Algra, J.R. Kooistra 
en H.S. Douma. De keuring koe fan't jier pleats 
ha op'e "gemeentekamp" by de herfoarme tsjerke. 
It waar liet him yn it begjin net al te bêst oansjen, 
mar doe't it letter waard liet de sinne har antlit al 
ris glimkje (oer de moaie keallen, de protte minsken?) 
De karmasters wiene fan't jier de hearen S.V. de Boer 
ut Grou, W. Hiemstra ut Sybrandahûs, H. Hoekman 
ut Haskerhoarne, H.A. de Vries ut Boazum. Der wie 
wer in moai oantal keallen, mar wol wat minder 
hokkelingen en bollen as ferline jier, mar sa mei 
inoar wiene der in goede 100 bisten . Ek yn Aldegea 
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is in feroaring yn'e fokkerij geande. Wiene der ferline 
jier mar in hanfol bisten mei H.F.-bloed yn'e ieren, 
dit jier wie dat oantal frijwat grutter . (H.F. stiet 
foar Hoistein Frisians, de s.n . Amerikanen en F.H. 
stiet foar Frysk Hollansk, de s.n. Friezen.) De H.F.
bollemei it grutte neiteam op'e keuring wie Vitesse 
en fan F.H. wie dat Pan 216. De earste priis by de 
keallen gong nei Gretha 99 fan Mts. (stiet foar maat
skip) De Groot fan'e Hegewarren, dy't mei in jong fan 
Frans B. 51 de swiere konkurrinsje efter har liet. In 
goede twadde waard Ellen 4 fan F. Algra mei in jong 
fan Tonia's Adema 26. By de bollen wie it slimmer, 
troch it grutte ferskil yn iildens foei de kar net ta. 
Oêrom wiene der twa earste prizen, ntl. foar H.O. de 
Vries mei in soan fan SI.H. Chief Lad en foar W. 
Jonker mei in soan fan Vitesse. By de hokkelingen 
wie Paladyn 5 fan S. Bruinsma de kampioen, in jonge 
mobo. Twadde waard Ypkje 7 fan R. en J. Kooistra, 
dochter fan Pan 300. De priis foar it moaiste opmak
ke keal gong diskear ek nei de nr. 1 fan'a keuring, 
Gretha 99. It lêste ûnderdiel fan de moarn wie it 
kiezen fan de moaiste bedriuwskolleksje. Nei lang 
beried waard it de groep fan H. Weening dy't de 
heechste eare krige. Oan'e ein fan dizze tige slagge 
keuring waarden de wikselbekers troch de kommisje
leden utrikt. Alle dielnimmers waarden tige betanke 
foar harren ynbring en hja waarden alfêst wer utnoege 
foar takom jier. 
Namme Sifer Eigener 
Rubryk I Hokkelingen 
Paladyn 5 (kamp.) 
Ypkje 7 (res. kamp.) 

IA 
1B 

S. Bruinsma 
R. en J. Kooistra 

Klaske 3 1 R. en J. Kooistra 
Jeltje 129 
Johanna 71 

1 
2 

S.F. Bruinsma 
B.M. van der Wal 

Lamkje 216 
Jeltje 123 

2 
2 

B.M. van der Wal 
S.F. Bruinsma 

Rubryk II Bollen 
Diamant 1 W. Jonker 
Titus 1 H.o. de Vries 
Rubryk III Keallen (berne 9-10-81 - 31-10-81) 
Hilda 24 IA R. en J. Kooistra 
Brandje 178 1B Jac. J. van der Velde 
Helena 75 IC Mts. Kooistra 
Hiltje 13 1 Bruorren Houwink 
Lena 43 2 Mts. Van Sloten 
Brandje 178 3 Jac. J. van der Velde 
Rybryk IV Keallen (berne 1-11-81 - 16-11-81) 
Martje IA Mts. De Groot 
Renske 92 lB Mts. Kooistra 
Tryntje 41 IC Mts. Soepboer 
Jantje 102 1 F. Algra 
Oina 30 2 Mts. Kooistra 
Nicolina 6 2 Bruorren Houwink 
Gelske 13 3 J. Jonker 
Gerda 49 3 Mts. Van Sloten 
Rubryk V Keallen (berne 20-11-81 - 10-12-81) 
Ellen 4 (res. kamp.) IA F. Algra 
Gerda 50 1B Mts. Van Sloten 
Wieke 89 IC J. van der Velde 
Greetje 39 1 H. Tolboom 
Janke 42 1 H. Weening 
Albertje 15 2 Mts. Van Sloten 
Sjoeke 32 2 Mts. Kooistra 
Meibloem 9 3 H.o. de Vries 
Rubryk VI Keallen (berne 11-12-81 - 19-12-81) 
Froukje 113 IA H. Tolboom 
lepkje 8 1B R. en J. Kooistra 
Bosma 1 IC D. den Hoed 
Hiltje 14 1 Bruorren Houwink 
Boukje 114 2 J. Jonker 
Helena 78 2 Mts. Kooistra 

Helena 79 2 Mts. Kooistra 
rmkje 27 2 J. Jonker 
Jenny 47 2 H. Tolboom 
Betje 72 3 E. Riernersma 
R.u~ryk VII Keallen (berne 20·12-81 - 31-12-81) 
Pietje 26 IA H. Weening 
Gerdina 1 lB D. den Hoed 
Atje 13 IC F. Aigra 
Saapke 1 2 D. den Hoed 
Oieke 54A 3 A. Hospes 
Imkje 28 3 J. Jonker 
Gerda 52 3 Mts. Varl Sloten 
Alie 26 3 E. Riemersma 
Ru~ryk VIII Keallen (berne 2-1-82 -12-1-82) 
Jeltje 136 IA S.F. Bruinsma 
Marie J.12 lB E. Riemersma 
Jet 11 IC S.F. Bruinsma 
Oiamantsje 502 1, W. Jonker 
Hendrikje 26 2 E. Riernersma 
Bertha 19 2 H. Tolboom 
Imkje 2 2 Bruorren Houwink 
Imkje 29 2 J_ Jonker 
Jantje 52 3 W. Jonker 
Heiltje 26 3 A. Hospes 
Rubryk IX Keallen (berne 19-1-82 -26-1-82) 
Bontje 23 IA W. Jonker 
Aafke 11 lB R. en J. Kooistra 
Bertha 20 IC H. Tolboom 
Froukje 52 1 Mts. Kooistra 
Juliana 47 2 S.F. Bruinsma 
Geeske A53 2 S. en B. van der Velde 
Marie 113 3 E. Riemersma 
Rubryk X Kealien (berne 30-1-82 - 12-2-82) 
Brandje 180 IA J. van der Velde 
Taapke 121 1B F.S. Steenstra 
Elza 126 IC W. Jonker 
Brandje 179 1 J. van der Velde 
Jeltje 139 1 S.F. Bruinsma 
Teatske 20 2 F.S. Steenstra 
Witsnuit 10 3 A. Hospes 
Geeske A54 3 S. en B. van der Velde 
Bertha 14 3 Bruorren Houwink 
Rubryk XI Keallen (berne 14-2-82 - 28-2-82) 
Brandje 181 IA Jac. J. van der Velde 
Renskje 44 lB H. Weening 
Johanna IC M.Polstra 
Jeltje 19 1 H. Tolboom 
Geeske A55 2 S. en B. van der Velde 
Christina 38 2 J. Twijnstra 
Jongert 169 2 H . Tolboom 
Geeske 48 3 S. en B. van der Velde 
Oieke 56 3 A . Hospes 
Jeltje 19 3 A. Hospes 
Rubryk XII Keallen (berne 2-3-82 -17-3-82) 
Gretha 99 (kamp.) IA Mts. De Groot 
J~nnie. 45 lB H. Weening 
Sibbeitna 11 IC H. Weening 
Tre.es 96 1 B.M. van der Wal 
Hendrikje 166 2 S. en B. van der Velde 
Wietske 13 2 H.o. de Vries 
Ourkje 75 3 J. Jonker 
Folkje 3 M. Polstra 
Ru~ryk XIII Keallen (berne 19-3-82 - 11-4-82) 
Jeltje 141 IA S.F. Bruinsma 
Hendrika lB J. Twijnstra 
Grietje 26 1 C J. Jonker 
Grietje 25 2 J. Jonker 
Tjitske 8 2 B.M . van der Wal 
Trijntje 42 3 Mts. Soepboer 
Annie 49 3 B.M. van der Wal 
Rubryk XIV Bedriuwskolleksjes 

IA H. Weening 
1B S.F. Bruinsma 
IC H. Tolboom 
1 Mts. Kooistra 
2 J. Jonker 
2 Jac . J. van der Velde 



IT WITTEN WURDICH 

EIBERTSHIEM 

Op vrijdagavond 19 november 's avonds om 8 uur 
in 't Miensker houdt ooievaarsstation Eibertshiem 
een propaganda-avond met unieke films over ooie
vaars. Deze mooie vogel, die uit ons dorpsbeeld is 
verdwenen en die we weer terug willen. Daarom 
mensen, steun ons doel en kom op vrijdagavond 
naar 't Miensker. De toegang is gratis. 

Namens de werkgroep 
J. Kuipers 

IJSCLUB OOSTERZANDING 

Op maandag 22 november 's avonds om 8 uur is 
er bij W.H. Welling ledenvergadering van de ijsclub 
Oosterzanding. 

GEASTLIK HANDIKAPTEN 

De kollekte foar de geastlik handikapten hat dit 
jier opbrocht it moaie bedrach fan f 1206,00 gûne. 
In bytsje mear as ferline jier, doe wie it f 1182,40 
gûne. Alle kollektanten en alle Aldegeasters tige 
betanke foar dat moaie risseltaat. 

De organisatrise 
R. Reitsma - van Wieren 

VROUWENRAAD 

Het totale bedrag van al de lijsten was f 874,50. 
Allen dank voor Uw gift. De dames die bereid waren 
te lopen en het inderdaad ook waar gemaakt hebben, 
hartel ijk dank voor Uw inzet. 

B. Zanstra 

PRINSES BEATRIX FONDS 

In de week van 12 tot 19 september is er in ons 
dorp een I ijstcollecte gehouden van het Prinses 
Beatrix Fonds. Dit heeft het mooie bedrag opge
bracht van f 1080,--. 't Is ruim f 200,-- lager dan 
verleden jaar, toen was het f 1290,--. Hopelijk is 
het volgend jaar weer iets beter met de opbrengst. 
Het Prinses Beatrix Fonds is begonnen, nu 26 jaar 
geleden, voor polio patienten en is nu uitgebreid. 
Bijvoorbeeld voor hen d ie door een hersenbeschadig
ing bij de geboorte spastisch zijn geworden. Vervol
gens breidde de hulpverlening zich uit naar spina 
bifida patienten (de zgn. open rug). mensen met 
mu Itiple sclerose (MS), spierdystrofie, ziekte van 
Huntington, ziekte van Parkinson en andere aan
verwante spierziekten. Hartelijk dank aan alle geef
sters en gevers en in 't bijzonder aan de collectanten. 

Namens het commité, 
I. Wijma - Hoekstra, 

Opperbuorren East 6, 
Oudega 

Redt de 
Ooievaar 

L __ 

It is guon minsken like folie 

aft de ka 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, snijwaarst of 

in stikje rikke spek op brea 

Hoask oanri k kemedearre 

OEDS PIETERSMA 


SLACHTER ALDEGEA 
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SEESILEN NOARDSEE 1982 

It wie yn '77 dat wy oan in kursus navigatie mei 
dienen, op Twellegea by Snits. Dat wie tige nijs
gjirrich en ik wik jo, dy seelju moatte hiel what 
yn'e marse ha om in skip, tomins"te yn earder dagen, 
fei!ich oan'e oare iggen to krijen. len Iyts dinkje 
hat der in bult mei to krijen, it kompas, dêr't dudlik 
de noardpoal op oanjûn stiet, is net it krekte punt, 
mar tallen kilometer derneist is it punt. Alle kaerten 
fan'e see wize dus öfwikend op'e noardpoal, in 
correctie moat dêrop dien wurde yn punten en dat 
hjit dan fariaesje of deviaesje. Dêrnjonken moat 
de siler ek noch rekken halde mei de streamingen, 
bygelyks, hat men stream tsjin mei in gong fan 
10 mijl en men fart op'e meters 9 mijl, dan fart 
men dus eins efterut. Dus moatte der maetregels 
nommen wurde. In oar tige nuodlik ding is mist. 
Mist op see is in benaude saek. Alles om jin hinne 
is ticht, gjin lûd. Jo binne dan oanwiisd op'e radar. 
Om't ik destyds lid bleaun bin fan'e seesylklub 
Twellegea koe ik mids septimber opstappe op in skip 
fan'e klub Twellegea nei Ingelan. Mei 20 skippen 
(beslist net allegearre hiele greate) bin ne wy ófset 
nei de Noardsee. Oanmonstere op'e "Great Escape" 
mei Captain Henk Huisman, wiene wy de lieder 
fan'e float, ek om't it skip radar hat. Wy foeren 
om 11.35 ûre fan Amsterdam nei Ijmuiden "in 
company" (efterinoar is dat) yn'e slûzen. Om 6.10 
setten wy óf de Noardsee op mei wynkrêft 4. De 
hiele nacht trochsyld mei oanheljende wyn 5-6. 
I n prachtig gesicht al dy syljachten ferljochte oer 
de see. Nei 22 ûren farren wie de hafen "Great 
Yarmouth" yn'e kiker. Foar de Ingelske kust waerden 
wy warskóge, dat de banken (sanrêgen) troch fûle 
streaming ferskood wiene en wy us koers omlizze 
moasten om nei Löwestoft to farren, moarns om 
4 ûre stjûrden wy de hafen binnen doe koe der efkes 
slept wurde. Ooe't wy de moarns wekker waerden 
wiene we 6 meter sakke. It wie in hiel geheister om 
op'e wal to kommen. Nei dat we yn Löwestort 
oanlein hiene setten we utein nei Woolverstone. 
Der wie gjin wyn sadat de sylwedstryd utsteld 

Wij zyn altijd goedk.oper 
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waerd. Tsjin'e joun foeren we de Orwel! River op, 
mei tichte mist mei de jachtklub. De jouns in moa ie 
tocht troch "äld Ingelan" mei de Pinn Mill Pub. 
In alderaerdichste alde kroeg mei een tige tilde kroeg
baas, de pub is plm. 500 jier aid. De oare deis nei 
de Noardsee werom en dwerstroch de drokke rout~ 
Harwich - Hoek van Holland. Harwich forby, stoom
den we de Oeben River op. Oizze rivier leit tsjokfol 
Iytse boatsjes en boaten. In prachtig gesicht. Jouns 
aankomst by de Wood bridge Yachtclub, in tige 
äld hinnekommen yn in aid plakje mei moaie alde 
pubs, mei bier sûnder in lead skûm. De skippen 
fûlen hjir droech en dat is in raer gesicht. Jouns 
wie der in feestje mei fiddlers en harmoniums, dat 
wie in ploechje spylmannen. En wy moasten douns
kes utfiere, in alderwetske lakeriche sfear. De oare 
deis wiene we utnoege op in soarte kastiel. Foxboro 
Hall. Troch Henk Huisman en femielje al hiel res
taureare, in pracht fan in gebou. Trouwens as jo 
wolle kinne jo der jo fakansje wol trochbringe. 
It leit yn'e bedoeling om it as hotel to brûken. 
En de prizen falie tige ta. 

Wietse Welling 

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

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



In de Doarpsomropper van s 
heer De Jong enige gegevens over dé 
van de Oudegaaster kerk. Mag ik ier nog enige 
details aan toevoegen. Agatha was een jong christelijk 
meisje dat te Catania op Sicilië woonde. De niet
christelijke prefect Quintianus wilde haar tot vrouw, 
maar ondanks al zijn beloften en bedreigingen wees 
ze hem vastberaden af. Hierdoor veranderde zijn 
liefde in haat en toen hij bovendien bemerkte dat 
ze Christen was - het verhaal speelt aan het einde 
van het jaar 250 na Christus - zette hij haar gevangen 
en liet haar martelen . In de beeldende kunst wordt 
Agatha vaak afgebeeld met de tang waarmee haar 
borsten werden afgerukt of met een schaal waarop 
haar afgerukte borsten. Wonder boven wonder 
genazen haar wonden en toen Quintianus dit hoorde 
gaf hij bevel dat ze verbrand moest worden. Juist 
toen het vuur ontstoken was, ontstond er een hevige 
aardbeving. In de overtuiging dat dit een straf was 
voor de vervolging van Agatha, bevrijdde het ver
schrikte volk haar uit de vlammen. Agatha werd 
opnieuw in de kerker geworpen, waar ze toen over
leed. Ongeveer een jaar na haar dood vond een zware 
uitbarsting van de vulkaan de Etna plaats en al de 
inwoners van Catania zochten hun toevlucht bij 
haar graf. Ze haalden - volgens de overlevering 
haar sluie r uit het graf en bonden deze bij wijze 
van banie r aan een lans en trokken daarmee de 
stroom gloeiende lava tegemoet. Deze wijzigde 
plotseling van bedding waardoor Catania gespaard 
bleef. Behalve als martela res wordt Agatha dan 
ook vooral als beschermheilige tegen brand vereerd. 
Sinte Agatha komt bij mijn weten in het noorden 
niet verder voor als beschermheilige van kerken 

in de middeleeuwen. Het dichtst bijzijnde was de 
abdij van Egmond in Noord-Holland, die via Egbert, 
Aartsbisschop van Trier aan de Moezel en zoon van 
Dirk 11 , graaf van Holland, relikwieën van Agatha 
gekregen had. Iedere kerk bezat namelijk relikwieën 
van de heilige aan wie de kerk gewijd was. Nu moeten 
we ons van die relikwieën geen al te grote voorstelling 
maken. In het algemeen waren het zeer kleine frag
mentjes als een stukje nagel, een haar ofwel een 
draadje van het kleed dat bij de dood gedragen werd. 
Deze werden zorgvuldig ingepakt en verzegeld be
waard in het hoofdaltaar van de kerk. Hoe de Oude
gaaster kerk aan de relikwieën van Agatha gekomen 
is, is onbekend. Er zijn ook geen relaties met de abdij 
in Egmond geweest, voor zover bekend. Ook niet 
van het hier vlakbij gelegen, eveneens Benedictijner , 
klooster te Smalle Ee met Egmond. Of het feit 
dat Agatha vereerd werd als beschermheilige tegen 
brand, de keuze voor Oudega bepaald heeft, is even
min bekend . Als dat zo zou zijn, dan zou het erop 
kunnen wijzen dat de (vermoedelijk houten) voor
ganger van de huidige, turfstenen kerk door brand 
verwoest geworden is. Helaas is er bij de grote res
tauratie in 1922 geen archeologisch onderzoek onder 
de kerkvloer uitgevoerd om naar sporen van voor
gaande kerken te zoeken. Over igens wordt wel eens 
verondersteld dat de voorganger(s) van de huidige 
kerk op een andere plaats gestaan heeft, meer de 
richting van Nijega uit, zowat op de hoek van de 
Gariperwei en de zijweg naar Nijega. Daar er ook 
toen al bij de kerk begraven moet zijn, zou het 
interessant zij n, om te weten of er weleens been- en 
botfragmenten daar in de buurt te voorschijn ge
komen zijn bij graafwerk of bij hekkelen. Mocht 
iemand daar iets over weten dan houd ik me zeer 
aanbevolen voor een berichtje. 

S. Lammers 
Wolwa rren 14 

Maak eens 

een proefrit 


met het 

origineel. 


Eerste va n een nieuwe auto· 
generatie. Dus voorlopig niet te 
imiteren. De nieuwe Datsun Stanza. _--r. ' . . Het ongineel. 
~:-:-~ De meest uitge· 
- --.--:---- balanceerde 
~.<-/. ~ ,middenk lasse r 
~t-·_~ mei voorwiel· 

. - - -._- - aandrijVing. 
De kracht van een sprinter Zuinig 

Maximaal rendement Uit 
normale 11; benzine.Aerodynan 11 

sche styil ng. 
MaXimale interieurrUlJ"llte. I. 

wekt de Stanza de Indruk \lé1l1 

binnen groter te ziln danva n bllllt:1l 

Beschermende vei ligheid in de 
totale constructie Koersvast weg. 
gedrag onder alle omstandigheden. 

De nieuwe Datsun Stanza. 
Het origineel Vooru itstrevend Eigen· 
zinnig in temperament Nieuwe 
1.6 en 1.8 liter motoren. 
Nu bij ons Klaar voor de eindlest 
uw proef rit. PrilS Inc l BTW. af Lisse

17.995 
va . ,-. 

~ 
NJSSAN 

Datsun van Nissan. 

~ 

autobedrijf 
drachten b.v. 

DE HEMMEN 1 
DRACHTEN 
Tel. 05120-12100 
N818.00 uur 
Tel. 05120-14967-18575 



KOOS BAKKER'S 


K LEE R MAK E R IJ 


DRACHTEN 


Ook het adres voor al uw 


ruiterkleding en toebehoren 


van het wereldmerk "PI KEU RU 


Moleneind 44, tegenover Elmar 

Tel. 05120 - 31533 

b_g_g_ 05120 -12516 

Stoppage verzorgen wij ook voor u . 


Tevens reparatie-inrichting voor alle 

lederwaren (tuigen, halsters) 


en ook voor het opstoppen van uw zadel. 


SKIEDNIS 

DIT WIENE EK ALDEGEASTERS 

It jonkje op dizze foto, dat mei in ûnskuldich snutsje 
en in wat skrutene eachopslach njonken syn heit 
en mem stiet, is de Iytse Oedsen Tjeerdsma. Doe't 
er alder waard koe it doarp him better ûnder de 
namme Oedsèn Biis. Syn mem wie Jitske Brandsma 
en syn heit Petrus (Peet) Tjee,rdsma. Hja buorken 
op it spul dat W. Jonker notiids bebuorket. Oedsen 
is net aid wurden. Hy is om 1900 hinne te wrald 

. kommen en op 24 maart 1944 is er yn Earnewald 
ferdronken by de brëge oer de ringfeart. 

Klaar Hoekstra ! 

Der sitte ferdjippings yn, waard der yn it doarp 
altiten sein as de minsken it oer Oedsen Biis hiene. 
Mannichien hie dat seis liiflik ûnderfûn. Guon fan 
Oedsen syn fratsen koe it hiele doarp om laitsje, 
oaren waard oer skodholle. De grapperij dy't er 
as jongfeintsje uthelle mei in fuorman en in glëzen 
wein davere troch it hiele doarp. It wie yn'e jierren 
1918 - 1920, de griffermearde gemeente wie fakant, 
d.w.s. dy hie gjin domeny; yn 1918 wie ds. Prins 
fuortgien. Domeny Schaafsma fan De Pein kaam 
doe alle wiken in kear yn Aldegea foar it fraach
learen. Ele Hoekstra, dy't fuormanderij hie, brocht 
him alle kearen. As domeny utstapt wie foar de 
tsjerke, ried Ele nei syn dochter ta, dy't nammers 
mar in pear hûzen fan'e tsjerke of wenne; hja wie 
troud mei Hindrik Herder; Ele soarge der altyd 
foar, dat er goed op'e tiid wer mei't reau foar de 
tsjerke stie; domeny hoegde nea op him te wachtsjen. 
Nei it fraachlearen spile har altyd deselde seare
moanje öf: domeny kaam der oanfotteljen, die 
it doarke fan'e wein iepen, rop mei de holle ta de 
doar ut: "Klaar Hoekstra, ik zit al" en sloech de 
doar ticht. "Fuort alde," rop Hoekstra dan tsjin 
't hynder en dêr gong dan it reau. Oedsen hie dat 
allegea wol sjoen en der oer nei tocht. En doe, op 
in jûntiid krige er syn kans. Domeny stie yn'e kon
sistoarje mei in pear fraachlearders te praten. Oedsen 
rûn der ut en op'e wein of. Ferljochting wie der 
doe hast net yn'e buorren, mar om yn it tsjuster 
dochs safolle mooglik op domeny te Iykjen knope 
er in wite bûsdoek om'e nekke. En it gong, oft 
it slydjage! Oedsen die it doarke iepen, sei: "Klaar 
Hoekstra, ik zit al" en die it doarke ticht. Hoekstra 
joech it hynder syn teken en dêr ried it spul hinne. 
Op'e sanbuorren moat Oedsen der wer ut sprongen 
wëze. Hoekstra ried troch, mar op'e Aldegeasterdyk 
krige er yn'e smizen, dat syn wein leech wie. By 
de earste syl swaaide er it spul en helle de echte 
domeny op. Hij sil der tenei wol goed om tocht 
ha, wa't ynstapte foardat er fuort ried . 

d.J. 



Patronymica Fannen Bern 8ernsbern 

Jan Gerkes Helder 

Durk Abrahams Nicolai *) 

Egbert Roels Nicolai 

Jan Sierks Roos 

Melle Minzes Zwerver 

Feitze Klazes van der Kooi 

Teunis Wiemers de Jong 

Geele Wietzes Zandberg 

Janke Kryns (analf.) Beening 

Baukjen Sakes (analf.) Wagenaar 

Martzen Gerrits (analf.) Adema *) 

Antje Eizes (analf.) Stelsma 

Wietske Theunis (analf.) de Haan 

Djilke Harmens (analf.) Rinsma *) 

Lubbert Bouwes Eppinga 

Hendrik Jans (analf.) van der Wal 

Lowys Wiebes Wiersma *) 

Teye Sakes (analf.) Wagenaar 

Popke .Jans (analf.) Jansma 

Gerke (8) 
Hendrik (4) 

Abraham (18) 

Roei (22) 
Durk (21, Droegeham) 
Tjitske (17) 
Bregtje (14) 
Riemkjen (11) 
Attje (8) 
Allartus (5) 

Baukjen (15) 

Minze (33) *) 
Wietze (32, Garyp) 
Janke (28, Jelsum) 
Geele (24) 
Jakob (20) 
Auke (17) 
Berber (14) 
Pieter (11) 

Klaas (12) 
Sjoerd (9) 
Jelger (7) 
Douwe (5) 
Einte (2) 

Korneliske (2) 
Wiemerkjen (1) 

Sietske 

Berber (10) 
Sjoerd (7) 
Grietje (5) 
Janke (2) 

bern fan Roei 

bern fan 
Wietze 

Libbe Johannes (17) *) 
Antje (13) *) 
lemkjen (9) 
Grietje (4) 

Jan (8) 
Gerrit (4) 

Sjoukjen Gerkens (13) *) 

Gooitske Sjoerds (21) 
Grietje Sjoerds (18) 

Tryntje (26, Mearum) 
Janke (23, Sumar) 
Freerk (21, Suderdrachten) 
Hiltje (18) 
Elske (14) 
Mettje (12) 
Gerrit (6) 

Jeltje (16) 
Baukjen (12) 
Take (6) 

Sake (14, Boarnburgum 
Louw (13) 

Aaltje (5) 
Pieter (2) 
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Patronymica Fannen Bern Bernsbern 

I 
Jan Rienks Kooistra Kooistra Tietje (9) 

I Jan Klazes van Dam Trvntje (14) 
Grietje (12) 

11
(, Frederika (8i 
1 Klaas (6) 

1 
11 

I Aaltje (3) 

I' 
1 Akke Gerkes Korte *) Sjoukjen (8) 
I 

1 Johannes Gerkes Helder 
I 

Sietske Jans (analf.) Jongsma 

Sietske (34), Mindert Kornelis Deelstra Jitske (6) bern fan 
Oetze (27) Mindert (2) Oetze 

*) Dit wie de skoalmaster, dv't vn 1795 de ûnderdûkte grvtman jOris sa trou svn wiet en droech brocht op'e Minnestepöle . 

*) Minze wie soldaat "in dienst van Zijn Majesteit den Keizer en Koning" d.w.s. fan Napoleon Bonaparte. 

*) Libbe Johannes wie in oerwinneling fan Baukjen. . 

*) Letter troude Baukjen noch mei Roei Wiegers Westra. Antje, lemkjen en Grietje binne dochters van Roei en Baukjen. 


Mar vn 1812 wie Roei al wer bV Baukjen wei gien en hie har mei de bern sitte litten. Roei wenne IVkwols ek vn Aldegea. 
*) Martzen wie de widdo fan Gerke Gooitzes silger. 
*; Sjoukjen Gerkens wie in oerwinneling. 
*) Djilke wie de widdo fan Sjoerd Tomes, bV svn libben arbeider te Aldegea. 
*) Lowvs skreau de amtner, mar as Wiersma svn han sette moat skriuwt er Louis. 
*) Akke wie de widdo fan Jan Gerbens, dv't bV svn libben arbeider te Aldegea wie . 

Hawwe jo in frieskast of -kiste? 


En wolle jo der graach poerbêst böleguod yn ha? 


Skilje us dan efkes 


Wy kom me moandeis en tiisdeis mei bakkersguod 

yn Aldegea 


Waarme Bakker 

J. JE LS M A 


Boarnburgum Tillefoan 05126 - 1215 


FAr~ ALLES WAT 

AMNESTY INTERI\lATIONAL 
OUDEGA - GARIJP -EERNEWOUDE 

Op woensdag 22 september j.l. hebben wij onze 
eerste schrijfavond gehouden. Men kon schrijven 
voor politieke gevangenen uit Gabon, Peru en Sovjet 
Unie. Deze brieven zijn aan autoriteiten gericht . 
om het lot van deze gevangenen te verbeteren, die 

om hun geweten zijn gevangen genomen en geen 
geweld hebben gebruikt. We hebben 29 brieven 
kunnen posten, voor de eerste avond een behoorlijk 
resu Itaat. De brieven die verstuurd werden, waren 
in het Frans of Engels opgesteld. Er was een Ne
derlandse vertaling bij. zodat je precies wist wat je 
schreef. Wel moet de port hiervoor betaald worden 
à f 0,90. Ook hebben we materiaal van Amnesty 
International verkocht, zoals buttons, tassen, posters 
e.d. Nu de eerste avond zo succesvol is verlopen, is 
het de bedoeling elke maand een schrijfavond te 
houden. De eerstvolgende is op woensdag 10 no
vember tussen 19.00 en 21.00 uur in de bibliotheek 
in het Miensker. Van harte welkom. 



reportaazje fan skylge 

in wille dat wy han ha op terskelling trije 
wiken by midslan dêr ha wy dan kampeard 
it hat wol reind hear, 't easde soms, mar neat 
gjin noed mei in poerbêste transistor by je 

en in patat dat wy der fretten ha je krije
Lopen op lucht met wol skroei hear op sa'n ei/an en in frou/ju moaie 

stikken ik koe't er bêst mei roaieNatureveldt' s Airconditioning. 
ien Iytse swarte ut baarn mocht ik it leafste lije

Een fri sse kijk op voetkomfort. 
Met de ontwikkeling 

van het ingenieuze 


mar dy hie mear belang by in studint doe helle luch/systeem, zoals 
toegepast in de 

Nolureveldrs Aircon 'k in readen oan goed wi/lich a/tyd yn'e bran 
ditioning, voegt Clorks ~;:~::~ wQfden de ~t elkoor "t:'fbon de(\tu(hthol'~llelkl'.nl wef!r iog<.drvkl. mar 't ei/an seIs is grOt mei knudde klearebare san 
een geheel nieuwe waardoor een~ ()(l \l onl ,; luch llt.oom onl\ ' OOI: NOlureveld l 1 A"rcond'liorung. 
dimensie loe aan de 

vervaardiging von schoeisel. het lopen, o ntstaat een konsta nt verfrissende 

Gebruikmakend von de verende en vent i luchtstroom langs de voel. DOJr de lucht
 wy ha dêr ek de /êste jutter sjoen ûnder san 
lerende eigenschappen von lucht, benadert doorlatende binnenzool geeft deze lucht

de Notureveld,'s Airconditioning her lopen stroom een werkeliike aircond itioning aan pear tekkens mei san baaien himden slim oanhelle 

op lucht als geen andere. de voet. 

In de zool zi jn holtes uitgespoord, door luchtClark, Natureveldt: i, lopen op lucht. mei rimmetyk hy wurdt troch vvv betelIe 

jan wybenga, kj 3 

hjerst 

oktoberwyn, ear't immen derop sint 
bisto it dy't us blêd en blom ûntnimt 
de teare bloeiseIs dy't us simmerdei omjouwe 
nimsto wy/d en gysten mei 
en heech oer bosken, wetter en fjild 
flechtsje de fûgels foar dyn kjeld 

och, hie ik mar de wjukken dy't jim ha 
dan fleach ik mei nei 't fiere suden ta 
want hjir binn' no de fjilden keal en wiid 
de klomske oantins fan de simmertiid 
en aanst si//' win ters heil en snie

De brij is net hjitter as krekt fan't fjoer 
utwiskje al wat libben wie 

j. slofstra 
sybe krol 

kanaaltjes mei elkaar verbonden, die bii het 
lopen telkens weer 
worden ingedrukt 
Door een uniek samen 
spellussen deze zool
konstruktie en de 
buiging van de 
zoolli jdens 

lampers
schoenen 

Desnoods op de fiets naar Olterterp ... 

Want VERLO VINCSRINCEN in deze dure tijd gelukkig bij 

"D E SLA C" 
in 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 ZILVER 
nergens goedkoper 

Imuil van oud goud tegen de hoogste prijs 

SELMIEN 2 
Tussen Olterlerp en Ure terp 

Tel. 05125 - 1695 

"
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Dizze tekening is neitekene troch Janny Feddema, Dwarssingel 6. 


Wy binne bliid dat Janny dit ynstjoerd hat 

en wy hoopje dat we noch in hiele protte tekeningen, ferhaaltjes en sa fan jim krije. 




. . . . ~ . 	 en wer mei nije taken. Hy 
skrept en skrept en fielt de 
rein net iens. Fierderop Hz
ze· ek noch moaie taken.Kabouter Kobus Hy fljocht 	 der hinneen 

Kabouter Kobus' sit foar't. 
rut fan syn poddestoelhus
ke. Hy sjocht nei bûten. It 
reint. No kin er der net iens 
ut;: Dat fynt er ferfelend, 
want kabouters binne 
graach bûten. 
Wat moat er no de hiele 
dei? Wachtsje ris. Hy wit 
wát. Hy sleept syn stoel nei 
de boekekast. Op 'e bop
peste planke stiet in boek 
dat er noch n'et lêzen hat. 
Dat kin er no moai dwaan. 
Hy klatteret op 'e stoel, 
mar kin der net by. Hy 
sjocht om him hinne. 
Wachtsje, in krukje der 
boppe op. No kin it noch 
net. 
De kast is ek sa heech en 
kabouters binne mar lyts. 
'tMoat wer oars . Hy sleept 
de tafel foar de kast. Dan 
de stoel der op en dêrop it 
krukje. Sjesa, ' no moat it 
kinne. 

Klets-kletter-boembats 
Stinnend klatteret er der by 
op. Hy rikt en rikt, noch in 
lyts eintsje, hy is der hast 
en dan ... oooooh! Klets
kletter-boembats, dêr rûge
let er mei't hiele spul fan 
boppen! 
" A u, " ropt er, "au, au.I" 
Alles docht him sear, mar 
~yn foet it alderslimste. Hy 
leit heal ûnder de tafel en 
besiket om der ûnderwei te 
kommen. Mar 0, syn foet, 
der is wat mei syn foet. It 
ankel docht him wol sa 
'sear, en 0, sjoch no ris, dat 
wurdt alhiel tsjok. Net 

bêst. Hoe moat it no? 
"Help," ropt er, "help 
my! ;, Mar der is nimmen 

. dy' t it heatt. . 
Earme kabouter Kobus. 
Der rölje twa grouwe trien:.. 
nen oer syn reade wankjes. 
Syn foet is no sa opset, dat 
de skoech ut moat. Mar 
hoe moát it no? Dan ynie
nen wurdt er flink. 
Wachtsje ris. Stadich sleept 
er him nei it rut ta. Dan 
pakt er syn learske,in ' ka
bouterlearske, mei in hou
ten hakke. En wit jim wat 
er dan docht? Hy tikket 
mei de hakke tsjin it rut. 
Tik, tik, tik. As no mar ien 
it heart. Tik, tik, tikketik ... 

Ruurd de Roek 
In eintsje fierderop yn 'e 
bosk wennet Ruurd de 
Roek, heech yn in beam. 
Ruurd hat it drok. Fan
nacht hat it fûI waaid en no 
is der in part fan syn nêst 
stikken. En dat moat er 
meitsje. Hy fljocht hinne 

komt sa foarby' it kabou

terhuske. 

Efkes sjocht er nei anderen 

ta. Hy heart wat, tik, tik ... 

Dy Kobus, altyd drok, 

tinkt Ruurd. No is er grif 

wer oan it tlmmerjen~ Wol 

trije, fjouwer kear fljocht 
er dêr foarby en hieltyd 
heart er it tikjen. Tik, tik, 
tikketik. Op't lêst begjint 
er it frjemd te finen. Salang 
oanien timmerje? Hy moat 
der mar ris hinne. Mei in 
swaai fljocht er nei ûnde
ren en giet op it finsterbank 
sitten en dan,o, dan sjocht 
er it! "Kobus jonge, wat 
no?" 

Dokter Pilleboer . 
"Help" , ropt Kobus, 
"help my Ruurd!" Ga.u 
giet Ruurd der yn. Kobus IS 

wol sá bliid. Hy fertelt · him 
alles. "Ik hel~e dokter Pil
leb oer ," seit Ruurd, 

wachtsje mar." En fuort 
" 	 kiis er wer. Sa hurd as er n 
fljocht er nei de kabouter
dokter . "Kom gau mei, 
dokter, Kobus hat sa'n pi
ne." En dan komt alles 
goed. Dokter en Ruurd tille 
Kobus op syn bêd. Der 
komt in wynsel om it seare 
ankel en dan moat Kobus 
in wike sitte. 	"Ik wit wat," 
seit Ruurd de Roek dan. 

Ik sit' wol foar dy soargje. 
Myn hûs is dochs stikken, 
ik kom salang by dy te 

. "N,,0, ,wenjen. graach" 
seit Kobus, "en as ik dan 
wer better bin, help ik dy 
mei dyn hûs, öfpraat?" En 
sadogge se it dan. 





Q 

Q (5) 

$ykje de tsien ferskillen tusken dizze beide arkebakken. 

Knip se beide ut en streekje de ferskillen aan. Doch dit briefke dan mar by us yn'e bus. 


Dit indiane jonkje 
wol graach nei syn tinte. 

Helpe jim him 
om de wei te finen? 



SOSIALE WURKLIST 


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

STICHTING GEZINSVERZORGING SMALLINGERLAND 

Spreekuur alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur. 

Tel. 05120 - 19005, De Oppers lb, Drachten. 


MAATSCHAPPE LIJK WERK SMALLINGERLAND 

Spreekuur te Drachten, Berglaan 62, tel. 051~0 - 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. 

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-EINST JINSTEN HUSDOKTERS 
fan freed 17.00 oere oan't sneintojûn 24.00 oere 

24 okt. J.S. Meyboom 
Kommisjewei 120 

De Pein 
05127 - 1261 

31 okt. C. van Staveren 
Roundeel56 

Aldegea 
05127 - 1262 

7 nov. S. Vriesinga . 
Torenlaan 17 

Eastermar 
05129 - 221 

14 nov. J.S. Meyboom 
Kommisjewei 120 

De Pe in 
05127 - 1261 

21 nov. H.J . Amelink 
Greate Buorren 22 

Garyp 
0511 7 - 1264 

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

7 nov. 9.30oere Dhr. A. Klein, Earnewa ld 
13.450ere Ds. H.J. Nolles 

14 nov. 9.30oere Dhr. F. Meijer, t arieding H.N. 
13.450ere Dhr. F. Meijer, Drachten 

21 nov. 9.30oere Ds. H.J. Nolles 
13.450ere Ds. A. Wolters , Boarnburgum 

28 nov. 	 10.00oere Mienskip lik mei herf . gem. 
14.00oere Ds. H.J. Nolles 

5 des. 9.30oere Dhr. O. Zanstra 
13.450ere Dhr. Y. Haarsma, Hurdegaryp 

12 des. 9.30oere Ds. H.J. Nolles 
13.450ere Dhr. A. Klein, Earnewald 

19 des. 9.30oere Ds. S.E. Wesbonk, Drac hten 
13.45 oere ? 

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

24 okt. 10.30 oe re Ds. Kuperus 

31 okt. 10.30oere Ds. Hollander 

7 nov. 10.30oere. Kand idaat Douma 

14 nov. 10.30oere Ds. Hamoen 

21 nov. 10.30oere Ds. Broersen-Van der Veen 
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HANDELSDRUKWERK 


Strooifolders 

Prijscou ranten 


Circulaires 

Fakturen 


Briefpapier 

Kleurendrukwerk 
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Bij ons heeft U een ruime 00LC1J~~==~~~~ 

keuze uit de meest 0)r;c 
originele ~J(N'J! c:r 

GEBOORTE- ~-G&L~' 


VERLOVINGS- ti '1cf 

HUWELIJI(SI(AARTEN_---: 


Deze kaarten lfunt U 

uitzoeken bij: 


JANKE en BA UKE DE VRIES 


Buorren 39a Oudega 

Tel. 05127 - 241 7 


Ook 's avonds kunt U daar terecht 


