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GEACHTE LEZERS 

Deze maand een feestelijke uitgave van de Doarps
omropper en dat i.v.m. het Sinterklaasgebeuren. 
De periode van uitgave tussen het oktobernummer 
en dit novembernummer was erg kort, maar dit 
hield verband met de plannen om weer gezamen
lijk met de Mivero een Sinterklaasnummer te maken. 
Helaas heeft de Mivero het af laten weten, het groot
ste deel van hun leden wilde liever een aparte Mivero
Sinterklaaskrant. Wij vinden dit erg jammer, hopen
lijk hebben we volgend jaar november weer een 
Mivero/Doarpsomropper! ! 
De redactie van de Doarpsomropper staat in ieder 
geval open voor overleg en samenwerking. De intocht 
van Sinterklaas vindt plaats op 27 november, 's mid
dags om 2 uur in de haven. Sinterklaas wordt verwel
komd door het bestuur van de Mivero, waarna een 
rondrit door het dorp volgt. 

M. V .-K. 

* * * 

OPROEP VAN REDAKTIE 

Hierbij wil ik graag de mensen van diverse clubs, 

verenigingen en ook particulieren vragen om het 

spontaan inleveren ' van copy voor de Doarpsom

ropper. Toen ik in augustus bij al die mensen langs 

ging om te vragen om hun medewerking, had nie

mand bezwaar. 

Maar in de praktijk blijkt dat we elke maand weer 

diverse mensen op moeten bellen om te vragen of ze 

ook wat in te leveren hebben . En dat vr-aagt enorm 

veel tijd. Natuurlijk zijn er ook zeer trouwe schrijvers, 

die elke maand keurig hun verhaal in de brievenbus 

stoppen. 

De Doarpsomropper is een krant voor het dorp en 

over het dorp en z'n inwoners. 

Daarom clubs, verenigingen enz. lever S.V.p. tijdig 

uw copy in ! ! B.v .d. 


Marian Veenstra 
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1932 eBTB 1982 

Op'e fyfte fan slachtmoanne wie't dan sa fier: 
it feest fan it fyftichjierrich bestean fan'e Alde
geaster öfdieling fan'e CBTB waard fierd. Foar lêzers 
dy't der net fan op'e hichte binne: dy fjouwer letters 
stean der foar Christelijke boeren- en tuindersbond. 

It bestjoer fan de êfd. hat sa likernöch in kertier, 
twi ntich menuten efter de tafel sitten om alle lok
winsken te ûntfangen. Om acht oere hinne iepene 
foarsitter F. Wiersma de feestjûn mei in koart wurd. 
Hy koe in sealfol minsken wolkom hjitte: leden en 
oaren, dy't in utnoeging krige hiene en dêrby hearde 
ek de Doarpsomropper. Nei dy wolkomstwurden 
kaam as earste domeny Nolles efter de mikrofoan 
om bestjoer en leden ut namme fan'e tsjerke te lok
winskjen. Nei him kaam de fertsjintwurdiger fan de 
gemeentlike öfd. fan'e CBTB oan't wurd en doe 
noch dy fan'e Fryske CBTB. Net ien fan'e trije 
sprekkers kaam mei lege hannen. 

Doe kaam de man efter de mikrofoan dy't de 
eigentlike betinkingsrede halde soe, ntl de ald-foar
sitter fan'e ofdieling , J.D. de Jong. Ut'e wurden 
fan De Jong waarden wy gewaar, dat der oer de earste 
helte fan it bestean fan'e êfd. Aldegea net folie te 
fertellen is, de boeken dêr't it yn stean moat binne 
der spitigernöch net mear. It iennichste wat ut dy 
begjintiid fêst stiet is, dat Meint Riemersma, in war
ber man yn it doarpslibben fan dy tiid, eins de op
rjochter wie . Hy hat yn'e begji ntiid ek j ierren efter 
inoar foarsitter west: fan 1932 oant 1948. F'ral nei 
de aarl och is de üntwikkeling f an technyk en behear 
op'e buorkerij mei reuzestap pen foarut gien. Fan 
hanmelken binne de boeren oergien op masine
melken , fan hynder-en-wein op trekker-en -wein, 
fan molkbussen op tanks ensfh. Dy ûntwikkeling 
giet sa hurd, dat silo's en jarrekolken dy't fuort nei 
de oarloch boud binne en doe ultramodern wiene , 
no eins al op'e monumintelist stean moatte soene. 
Dat de boeren oan al dy untwi kkeii ngen en ferrlij · 

ingen meid iene, ek te uzes yn Aldegea, is fan dy ge
folgen, dat ut Iyts lantsje op't heden de twadde 
eksporteur fan agraryske produkten yn'e wrald is, 
de earste is Amearika (USA). In risseltaat dat der 
wêze mei. Dy utfier is ien fan de pylders, dy't it 
skeamele Nederlan oereirt haldt yn dizze tiid fan 
del gong, de oare is it ierdgas dat hjir by us ut'e grûn 
streamt . Oer dy warberens fan'e boeren hoecht net 
ien Iytsachtsjend te dwaan mei te wizen op'e bûter
berch of de molkestream dy't te grut is of op griente 
dy't trochdraait. Want der is fansels op'e wrald net 
te folie iten, mar te min, dat wit elke krantlêzer. 
Dat der op it iene plak tefolle is en yn oare streken te 
min is net de skuld fan'e boeren mar fan'e politisi, 
dy kinne dat probleem net baas wurde en wolle dat, 
sa't liket, op'e boeren ferhelje. 

Werom nei de feestseal. Nei de taspraak fan De 
Jong wie it offisiële part fan'e jûn foarby. De foar
sitter kundige in skoft oan en elkenien krige wat te 
drinken en in stikje tsiis of woarst. 

Nei it skoft krigen de leden it wurd. Dy wiene 
yn fjouwer groepen ferdield en elke groep kaam mei 
eat op it toaniel. It die al ridlikgau bliken, dat der 
hiel wat ferburgen talinten skûlje ûnder us boeren en 
boerinnen. Der waard foardroegen, der binne sketskes 
spiie, koartswilige en ek in inkelde earnstigenien, 
der waard songen net te min 'en dêrby die de hiele 
seal gauris mei . Koartsein, de jubileumjûn wie in 
sukses, it publyk fermakke him ta de teannen ut, 
dat wie klear te fern immen. 

It rûn al nai t o lven, doe't de foarsitter wer it wurd 
k r ige om in pear wurden fan tank te sprekhen. En 
noch krekt foar midnacht joech Wiersma de foar
sittershammer aan syn opfolger, S. van Dijk, Dy hat 
doe de gearkomst sletten en elkenien wol thus ta
winske. 

AI in heale ieu aid, Abraham al sjoen , mar om te 
besluten mei in mannich wurden ut in ferske dat 
de jûns songen is: nei fyftich jier noch kwyk en kwier 
en altyd foar de b ,er yn 't spier. 

" 

Ri jwielen o.a. GAZELLE en UNION. 
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A.J. WELLING 
BUORREN 18 

De vanouds bekende SM I D 
van OUDEGA met een 

nog echt open vuur. 
Tel. 05127 . 1536 

oUDE GA 
. _ _._.._-------- --------"_.._---------~ 



KOOS BAKKER'S 


K LE E R MAK E R IJ 


DRACHTEN 


Ook het adres voor al uw 


ru iterk led ing en toebehoren 


van het werel d merk "P I KEU R" 


Moleneind 44, tegenover Elmar 


Tel. 05120 - 31533 


b.g.g. 05120 -12516 

Stoppage verzorgen wij ook voor u. 


Tevens reparatie-inrichting voor alle 

lederwaren (tuigen, halsters) 


en ook voor het opstoppen van uw zadel. 


FERIENINGSNIJS . 

PROPAGANDA FILMAVOND EIBERTSHI EM 

Op vrijdagavond 19 november om 20.00 uur in 
't Miensker met unieke films en dia's over ooievaars . 
Deze mooie vogel die uit ons dorpsbeeld is verdwe
nen, en die we graag terug willen. Daarom mensen, 
steun ons doel en kom vrijdagavond naar 't Miensker. 
De toegang is gratis. Namens de werkgroep, 

J. Kuipers 

VOOR DE AGENDA 

22 november. 

Ledenvergadering Ijsclub Oosterzanding om 20.00 

uur bij W.H. Welling. 


HOBBYTENTOONSTELLING OUDEGA 

Met onze opzet van een hobbytentoonstelling, in 

de eerste plaat s van de plaatselijke bevolking en 

naaste omgeving, is de reactie om hieraan deel te 

nemen ons meegevallen. 

Er blijkt hier enorm veel aan creativiteit te worden 

gedaan. We hebben zeer veel aanmeldingen zodat 

we toch besloten hebben om de grote zaal in het 

Miensker te huren en wel voor zaterdag 20 novem

ber, van 's morgens 10.30 tot 's avonds 21.30 uur. 

Er worden demonstraties gegeven van o.a. batik, 

spinnen, stofdrukken, schilderen enz. 

Verder worden er o .a. schilderijen, foto's, macramé, 

pottebakken, houtbewerking en schoolwerk (van de 

plaatselijke scholen) tentoongesteld. Wat er inge

bracht wordt is zeer zeker de moeite van het bekijken 

waard. Zoals al eerder vermeld, komt een eventueel 

batig saldo ten goede aan het goede doel in Oudega. 

Wij hopen op een zeer grote opkomst van belang

stellenden. 

De entree bedraagt f 2,-- p.p. (voor kinderen tlm 

12 jaar f 0,50). Voor inlichtingen kunt u bellen 

met Jannie Friso, tel. 2014 of Marian Veenstra, 

tel. 2514. Graag tot ziens op 20 november in het 

Miensker ! ! 


Namens de organisatie 
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Ook de Oudegaaster Damclub draait weer op volle 
toeren in de Bondscomp. Na de 10-10 tegen Oude 
Bildzijl, werd de volle winst gepatst tegen Ooster
wolde. De afgebroken partij van He. Jonker werd 
toch nog in remise omgezet, wat een knappe pres
tatie is van Henk. Eindstand aldus 11-9 voor Oudega. 
Op 26 oktober werd tegen Oldehove II in Leeuwar
den gespeeld. Oudega uitkomend met 2 invallers, 
kon deze klus niet klaren. Wel wisten deze beide 
spelers de volle winst te pakken, maar voorzitter 
Kooi en de gebr. Tjeerdsma vergisten zich en ver
gaten hierdoor de punten mee naar huis te nemen. 
Ook Leense en Sikke moesten deze avond hun 
meerdere erkennen. 

Vo lied ige uitslag 

Oldehove 11 - Oudega I 

1. H.B. Dijkstra - He. Jonker 0-2 
2. J. Zijlstra - F. Kooi 1 - 1 
3. J. Ellens - L. Houwink 2-0 
4. A. Zandberg - Joh. de Graaf 1 - 1 
5. J. Miedema - S. de Graaf 2-0 
6. P. Jongsma - O. Kooi 2-0 
7. S. Dijkstra - U. Tjeerdsma 2-0 
8. E. Dekker - G. Tjeerdsma 2-0 
9. W. Brandsma - M. Tjeerdsma 0-2 

10. H. Risselade - P. 	Feddema 0-2 

12 - 8 

18 oktober speelde Oudega i I uit tegen het stan
daard 10-tal van Drogeham /'\ 1 na een half uur 
spelen nam Oudega door Gerk ee(i 2 - 0 voorsprong. 
Ook Kees (van de warme bakker) liet van zich spre
ken en noteerde een 2 - 0, waarna Bram er 6 - 0 van 
maakte. Na het verlies van Sjouke wist Jappie de 
stand naar 8 - 2 te brengen. Ondergetekende zorgde 
voor 10 - 2, waarna Siebe er nog eens 2 bij deed. 
Douwe kon een 4 om 1 stand niet in winst om
zetten, wat remise werd. Cathrinus sloeg een remise 
aanbod af en ging voor straf de boot in. Menno wist 
in de slotfase niet tot winst te kemen, zodat ook deze 
partij in remise eindigde. 

Volledige uitslag 

Drogeham I Oudega 

1. O. v.d. Horst - J. Jansm" 0- 2 
2. T. Weening - B. Klijnslîa 0- 2 
3. J. Hoogsteen M. Tjeerrlsma 1 - 1 

4. J. Storm - P. Feddema o - 2 
5. D. Puitrum - K. de Vries o - 2 
6. R. Wijnsma - D. Jonker 1 - 1 
7. H. Elzinga - S. Siebenga o - 2 
8. Y. Kroodsma - Cath. Bouma 2 - 0 
9. T. de Jong - Sj. Reitsma 2 - 0 

10. H. Laanstra - G. 	Kooi 0- 2 

6 - 14 

Vrijdag 12 november speelt Oudega II thuis tegen 

Surhuisterveen 11. Oudega I speelt een week later 

ook thuis tegen Bergum I. 

Nog even de standen van Eigen Competitie. 


Groep I 	 Groep 11 

1. He. Jonker 4-7 1. Sj. Reitsma 6-9 
2. O. Roukens 5 - 7 2. M. Tjeerdsma 4-7 
3. Joh. de Graaf 5-6 3. B. Klijnstra 6-7 
4. L. Houwink 4-5 D. Jonker 6-7 
5. F. Kooi 3-4 5. P. Feddema 4-6 
6. G. Tjeerdsma 5-4 6. J. Jansma 3-5 
7. S. de Graaf 4-2 7. 1Vl. v.d. Veen 6-4 
8. U. Tjeerdsma 5-2 8. KI. Jacobi 7-4 
9. O. 	Kooi 3 - 1 9. D. v.d. Mei 3-3 

la. Cath. Bouma 5-3 
11. Tj. Jonkhoff 6-3 
12. G. Kooi 4-2 

Van deze standen is nog weinig van te zeggen, daar
van zijn de wedstrijden erg vertekend. Wel doet Men
no weer een goede poging om in de Ie groep te ko
men. I n de Ie groep moeten de ouderen ploeteren 
om in deze groep te blijven, omdat de jeugd hier 
sterk overheerst. 

P. Feddema 

GLASHA ND EL 


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 


v,"agt ,,;ib::'::::::'Opgaafb;i (f'\ 
VAN REENEN BV~
 ~1. 


-	 Oudega ~2./)) 
tel. 1906 -°\../',0 
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FUGELWACHT ALDEGEA 


WATE R HOEN 

Het Waterhoen is in ons 
land een algemeen voor
komende vogel. Een over 

a Igemeen zwarte vogel
, 

j 

..~,~"i het
i':::r:: _,':~ die op het eerste gezicht wel 

te verwarren is met de Meer
koet. Hij is echter kleiner 
en heeft een duidelijk rode 
voorhoofd plaat, die bij de 
Meerkoet wit is. In de flank 
heeft h ij een witte streep. 
Zijn staart is aan de achter
kant wit. Onder het zwem
men knikt hij voortdurend 

met zijn kop, en ook zijn staart is steeds in beweging, 
zodat de witte achterkant goed opvalt. Meerkoeten 
leven meestal op grote meren en plassen. Water
hoentjes meestal op kleinere plassen, ook veel in 
brede vaarten en sloten. Een voorwaarde is wel dat 
er veel begroeiing aanwezig is, waterplanten zoals 
riet en lisdodde. Want daar bouwt hij graag zijn nest, 
goed verscholen tussen de waterplanten, meestal 
drijvend op het water, in ieder geval dichtbij het 
water:. Zo kan het ook wel gebeuren, dat men een 
nest van een Waterhoen in een boom vindt, soms 
wel twee meter boven de grond, maar dat zijn wel 
uitzonderingen. Toch zit hij wel graag in bomen, 
en gebruikt deze ook vaak als slaapplaats. In het 
nest van een Waterhoen worden soms wel twaalf 
of meer eieren aangetroffen . Maar dat die van één 
vogel afkomstig zijn is altijd niet zeker. Want het ge
beurt nogal eens dat er twee vogels in hetzelfde 
nest hun eieren leggen. Het Waterhoen (zijn Friese 
naam is Reidhintsje) is een vogel die zich goed bij de 
mensen kan aanpassen. Zo kan men hem overal aan
treffen, zelfs in stadsparken en in sloten langs drukke 
verkeerwegen. Maar in dit laatste geval eist het ver
keer nogal eens een slachtoffer voor zich op. Maar 
verreweg de meeste slachtoffers vallen in strenge 
winters, ook al is hij gedeeltelijk een trekvogel. In 
strenge winters met veel sneeuw, als alles vol sneeuw 
gewaaid is, valt hun dekking ook weg. En daar ze 
overwegend zwart zijn, vallen ze veel meer op in de 
sneeuw. Daarom vallen ze dan ook vaak ten prooi 
aan roofvogels, en vele komen om van de honger 
en kou. Toch is ook een winter voor de vogels eigen
lijk een natuurlijke selectie, waar de sterkste vogels 
van overblijven. Zo blijft een gezond vogel bestand 
over. In de winter 78-79 zijn er ook veel Waterhoen
tjes omgekomen. Maar ze herstellen z ich snel weer, 
want ze broeden soms wel drie keer per jaar . En zo 
zijn ze nu na vier jaar gelukkig in aantal al weer op 

~.~~l L_·~ . 

volle sterkte. 
G. Elzinga 

0, kom er eens kijken ...... . 

Zoekt U een geschenk voor 

SI N TERKLAASAVOND? 

Er liggen in onze winkel vele mooie 

en praktische artikelen op U te wachten 

Lekkere 
sportieve grof 
gebreide trui. In 
diverse kleuren 
zoals: 
bordo en 
raf. 

Slechts f 49,

NAGEL 

Bergum, SI hoolstra.1t J 

http:hoolstra.1t
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. IT WITTEN WURDICH 

VE RVOLG SEESILEN NOARDSEE 1982 

It waard in kostlike jûn yn in skitterjende kontrei. 
Jûns brachten bussen us wer nei de skippen ta, dy't 
njonken Iytsen wer ut'e blubber wei omheech kom
men wiene. De deis dêrnei is mei't seiskip in busreis 
makke troch Norfolk en Suffolk. Men maat it sjoen 
hawwe om te leauwen, alles tige aid en de wegen 
smel, de minsken ken ne it wurd hastich net, wol 
moai. Wy brochten een besite oan in prachtige alde 
stêd mei in ruïne fan in kathedraal, in manske tun 
mei protten blommen. De tsjerke, in Presbyteri
aanskenien, wie fol mei blommen en seach der 
prachtich ut. Nei dy stêd binne wy trocr. de lannen 
en Iytse doarpkes werom gien nei Wood bridge. Nei
dat we. noch yn in mûne west ha dy't sied fermealde. 
De weromreis wie net it maaiste, alles op'e moter 
en yn tsjokke mist. It wie in toel' om de konvooien, 
4 x 5 skippen, by Ijmuiden troch de slûzen te hijen. 
It wie yn allen in machtige ûnderfining dy't ik net 
graach misse wollen hie, en om 'e kosten hoecht 
men it net te litten. 

Wietse H . Welling 

UT OARE BLEDEN 

FAMKES EARDER RYP 

Ut histoarysk en statistysk materiaal ut Europa 
en de USA wei binne Amerikaanske wittenskipslju 
lêsten wiis wurden, dat de menarche-àldens, d.w.s. 
it stuit, dat in famke foar 't earst de regels krijt, sont 
it begjin fan de 1ge ieu nei elke tsien jier yn troch
sneed hieltyd twa of trije moanne earder fait. 

Ut skriftlike meidielings fan it jier 1795 docht 
bliken, dat famkes yn dy tiid har earste regels krigen 
as se Iikern6ch 17 jier wiene, op 't heden krije se dy 
alom 13 jier hinne. It dudlikst komt dy tendins ut 
yn Skandinavië (3, 2 moanne elke tsien jier), it minst 
dudlik yn Frankryk (1. 1 maannel. Oarsaken fan dy 
ferskowing, sa lizze de ûndersikers ut yn "1\Jew Eng
land Journalof Medicine", binne nei alle wierskyn 
it streksumer iten en de geunstiger algemiene libbens
omstann ichheden. 

8y famkes yn'e ûntwikkelingslannen en ek by 
balletdûnseressen, fan wa't de lea ornaris net sparre 
wurdt, komt de menarche sa likern6ch twa jier letter. 

(Der Spiegel nr. 20, 1982) 

Menarche komt fan Gryksk MEN, moanne, en AR
CHE, begjin. 

In oare saak kaam my okkerdeis yn'e krante ûnder 
eagen. Vn Smellingerlan besiket de Hollanske boarge
master fan alle kanten minsken nei Drachten te hel
jen. Seis foar de televysje makket hy reklame orn dy 
gemeente oan i'yftichtûzen ynwenners te helpen. 

Mar is it wol yn it belang fan FI'yslan, dat wer 
in kloft net-Friezen delseHen komt? Seis soe 'k tige 
graach yn Fryslan libje wolie, as ik dérta de ka ns mar 
(d.w.s. wurk) krije koe. 

My tinkt, dy Hollänske trochdri uwers moat de 
bek bun wurde. 

Mei Fryske Gr oetnis, 
A. Piersma 

Parkdreer 233 
Zoetermeer 

(Frij bûter, wynmoan ne 1982, 101 . 169) 
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KOOK EN BAK VEILIG 

Een paar tips voor veiliger kokkerellen: 

1. Laat lucifers en aanstekers niet binnen kinder
bereik liggen. Brandbare vloeistoffen evenmin. 

2. Als u aan het koken of bakken bent, let er dan op 
dat uw peuter nergens bij kan. Laat het kind nooit 
alleen in de keuken, ook niet als u "even" naar de 
deur of naar de telefoon moet. 

3. Zet bij het koken de pannen altijd met de hand
vatten naar achteren . Kinderen kunnen zich er dan 
niet aan optrekken en uzelf kunt ze niet omstoten. 

4. In de buurt van kooktoestellen of oven geen 
gordijnen, handdoeken of andere zaken (plastic) 
die kunnen smelten of vlam vatten. Bedenk dat 
zijwanden van ovens en het bovenvlak van grill- en 
bakovens ontzettend heet kunnen worden. 

5. Als de vlam in de pan slaat, probeer dan nooit 
de brandende pan naar buiten te dragen. Zorg steeds 
dat u een passend deksel bij de hand hebt . Schuif 
dat van u af op de pan; de vlam gaat dan onmidde
lijk uit. Draai de knop uit en laat de pan zo staan 
totdat hij is afgekoeld. 

6. Kom met uw gezicht nooit dicht bij de ruit van 
een brandende oven. Houd ook bij het openen van de 
oven de nodige afstand en laat een hete ovendeur 
nooit openstaan. Leun niet op een geopende oven
deur en zorg dat uw kinderen er niet op klimmen. 

7. Als. de gasoven het niet goed meer doet: van
zelf uitgaat; niet meer aan wil; laat dan de brander 
schoonmaken en nakijken door een erkend instal
lateur . 

8. Als een wasemkap te dicht boven fornuis of 
komfoor hangt, kan het filter in de kap vlam vat
ten . Zorg dat er tussen de bovenkant van het fornuis 
of het komfoor en de wasemkap altijd een afstand 
zit van min. 75 cm. 

(Consumentengids, nov. 1982) 

WIJ HELPEN SINT GRAAG EEN HANDJE 

OM WARME VOETEN TE KRIJGEN! .... 
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Maakeens 

een proefrit 


methet-\, 

origineel. 


Eerste van een nieuwe auto
generatip. Dus voorlopig niet te 
imiteren De nieuwe Datsun Stanza. 
~-: ._.. Het origineeL 
~~~ De meest uitge
--.-. -. ' -'-.- balanceerde 

. ~--"' .~ middenklasser 
,,; .-:=~ met voorwiel· 

--.-'. - , -,_.- aand njving 
De kracht van een spnnter ZUinig 

Maximaa l rendement uil 
normale(I) benZine. Aerodynan1i
sche styling 

MaXimale Inteneurruimte. Zo 
wekt de Stanza de Indruk van 
binnen groter te zIJn dan van buiten. 

Beschermende veiligheid in de 
totale constructie. f<oersvast weg
gedrag onder alle omstandigheden. 

De nieuwe DatsunStanza. 
Het originee l. Vooruitstrevend. Eigen
zinnig in temperament. Nieuwe 
16 en 18 liter motoren. 
Nu bij ons. Klaa r voor de eindtes! 
uw proefrit. PriJs ind BTW af Lisse 

va 17995,-. 

'N:N; 

Datsun van Nissan. 


~ 

autobedrijf 
drachten b.v. 

DE HEMMEN 1 
DRACHTEN 
Tel. 05120-12100 
N.18.00 uur 
Te'. 05120-14987·18575 

OPEI\IBARE BIBLIOTHEEK OUDEGA 

Fabrykswei 17; "It Miensker" 
Openingstijden: 
Woensdag 13.30 - 17.00 / 19.00 - 21.00 
Vrijdag 13.30 - 17.00/19.00 - 21.00 

NIEUW binnengekomen studieboeken oktober 1982: 

615.3 
E. van Someren; mooi zijn van top tot teen 
615.52 
I. Suidman ; 10 vragen over wel of geen kinderen 
629.4 
Lekker zonder dier; smakelijke recepten zonder vlees 
629.72 
M . Berry; kaasgerechten; van kaassoep tot kaas
dessert, guiche, pizza, enz . 
637.8 
A. Dorgelo ; het groene geheugen van de Ven sterbank 
856 
H . Werkman ; boekentaal; 20 x nadenken over litera
tuur 
875 
J. v.d . Waal s; de mooiste gedichten 
aZ.w.isra.941.1 
E.G. Hoekstra ; Antisemitisme (de achtergronden) 
dren-986.2 
Terpstra; Drenthe, historie en vo lksverhalen, bos en 
hei, oude en nieuwe kultuur . 

I\IIEUWE romans; oktober 1982: 

Ambler 
Zij kwamen bij nacht (thrilI) 

Baantje r 
De Cock en het so mber e naakt (oet) 

Bosboom-Toussai nt 
Majoor Frans 

Brönte 
De Woeste Ho ogt e 

Campert 
Liefdes schijn ueweg ingen 

Camus 
de val 

Christie 
Tiende vijfling (det) 

Claes 
Een gewonnen leven (str) 

Eeden 
Van de koele meren des doods (psy ch) 

Gallico 
Ada Harris (hum) 

Graaf 
Een plaats om te leven (str) 

Grey 
Omnibus (west) 

Hailey 
De geldmagnaten 

't Hart 
Mammoet op zondag (verh) 

Hoorn 
Tot morgen, T om _ . . (fam) ' 

Hu x ley 
Heerlijke nieuwe were ld (sf) 

Jenkins 
Jetwind (zee-a v) 

Keuls 
De f abriek (2 delen) 

Kirst 
De helden van het laatste uur (oorl) 
Kameraden (oorl) 

Konsalik 
Terugkeer naar Angela 

Koolhaas 
Een geur van heiligheid (d ier verh) 

Langenbach 
Gevallen vrouwen (verh) 

Levin 
Rosemary's baby 

Lodewijk 
De Snikke; in famyljeverhaal (fries) 

Loon 
V erstild ver langen (str) 

Lourens 
Een k\lvesti e van second en (det) 

Lugt 
Het lied va n de zee (zee) 

Mac lnnes 
Voorspe l in Watschau (0 0i' 1) 

http:17.00/19.00


Hawwe jo in frieskast of -kiste? 
En wolle jo der graach poerbêst bóleguod yn ha? 

SKI LJ E US DAN EFKES 

Wy kom me moandeis en tiisdeis mei bakkersguod 
yn Aldegea 

Wy hawwe no ek waddenbóle, zonder vet 

Boarnburgum 

puur natuur 

Waarme Bakker 
J. JE LS MA 

Tillefoan 05126 ·1215 

Manen-Pieters 
De troostvogel (fam prot) 

Michener 
Centennia I 

Minco 
De andere kant (verh) 

Mitchell 
Gejaagd door de wind (hist) 

Mure 
Moulin Rouge (bio hist) 

Ooms 
Jan nekee v.d. Zwanenhoeve (str) 

Oosterbroek-Dutschu n 
Alleen uit liefde (fam) 

Orwell 
1984 (soc) 

Oster 
Een moeder van niks (verh) 

Peskens 
Mijn tante Coleta 

Reve 
Oud en eenzaam 

Robbins 
Goodbye Janette 

Roland Holst 
Deirdre en de zonen van Usnach (fam) 

Rossum 
Omnibus (fam) 

Sant 
Eens keert het tij (fam) 
Het hart aanvaardt geen grendels (fam) 

Sartre 

De muur (verh) 


Schendel 

Een zwerver verliefd 


Schuttevaêr-Velthuys 

Verbroken boeien 

Bollen bloeiden om Parijs 


Simmei 
Hopen of sterven 
Liefde is slechts een woord 

Speelman 
Marijt (str h ist) 

Stanwood 
de gloed (thrill) 

Steinbeck 
Muizen en mensen 

Terpstra 
De jonge dokter Halbertsrna (str) 

Thijssing-de Boer 
Kaf tussen koren (str) 

Trew 
I n de ban van de zee (zee) 

Visser-Roosendaa I 
De laatste snaar (str) 
Het molenpad (str) 
Een verloren droom (str) 

Wetering 
Een kleine vergissing (det) 
De vlinderjager (thrill) 

Wit 
Orpheus in de Dessa 

Wolkers 
Kort Amerikaans 
De kus 

Woodiwiss 
De vlam van de hartstocht 

Wybenga 
Maai waar en lange dagen (fries) 

Zandstra 
Het klotsende meer (str) 
Volk zonder uren (soc) 
I n een vurig pleidooi 

Wij zijn altijd goedkoper 

Familiedrukwerk - Handelsdrukwerk - Kleurendruk 

Reclamebureau · Sneldrukkerij 

~ -- --...--... 

R.IJ.O. b.v. 

Het Anker 7 9206 AL DRACHTEN 


Tel. 05120 - 12468 




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 

-
SKIEDNIS 

, 

DIT WIENE EK ALDEGEASTERS 

Douwe en syn Ford 

Langlêsten hat der op dit plak ek alris wat oer 
Oouwe Herder stien. Oouwe yn'e besettingstiid, 
mei in pear lanwachters foar de doar, jim witte noch 
wol. 

Lykwols, fier foar de Outse tiid wenne Oouwe 
ek al yn Aldegea. Ja, yn'e tweintiger jierren wied 
er seis al frachtrider Aldegea-Drachten vice versa. 
Mei in auto noch wol, want Douwe wie in man dy't 
foarutseach en goed yn'e smizen hie, dat frachtfer
fier mei auto's it ferfier fan'e takomst wie . Mei't 
each op dy takomst hied er dan ek in auto kocht; 
seis ear't er der noch mei ride koe hied er al ien . 
Doe't er it frachtweintsje op it hiem hie begûn 
Douwe der mei te oefenjen, om it meunster, in oer
winneling fan Ford, de baas te wurden_ Dat slagge 
yn't earstoan net al te bêst, ta grutte wille fan it 
opslûpen jongersguod, dat njonken Douwe mei
draafde as er skokkend en hippend en ploffend 
yn syn Ford troch de buorren ried. Mar einlings 
wie't dan safier, Douwe koe ride en ferkundige 
grutsk, dat hy de earste "skaffeur" fan it hiele doarp 
wie. Lykwols, in baasrider hat er nea west. 

Oouwe-en-dy wennen doe op it stee njonken it 
hûs fan Jelle v .d. Wal, op dat iepen plak. Der st ie by 
de wente ek in houten hok, dat wie it nachthok fan 
Douwe syn frachtauto. As er it reau jûns net mear 
hoegde te brûken dan ried er it ding dêr yn. Mar op 
in kear, nimmen wit krekt hoe't It kaam, want Douwe 
hat der nea gjin utlis fan dien . mar ik ornearje, syn 
foet sil wol fan 't pedaal 6fgl iden wêze, op in kear 
ried Douwe de auto der oan'e foarkant yn en oan'e 
efterkant der w er ut, dwars troch :t eftersket h inne. 
.Mei lûd geknap en gekreak tr - zele de h iele garaazje 
ynmekoar, oer it weintsje hi rlne . Troch latten en 

skroaten oan kant te reagjen kaam Douwe der ut en 
oansköge de ravaazje. By myn witten hat er doe net 
in histoaryske utspraak dien, spitigernöch. 

It liket us no nuver ta, want soks mei fansels hyn 
ofte nei net mear, mar Douwe brocht yn syn fracht
auto ek wol minsken fuort, jûns, nei gearkomsten 
yn Drachten en sa. Ja, der wie oars yn it doarp neat 
om mei te riden en boppedat, de Iju sieten der droech 
yn. Ja, se sieten, want Douwe sette der by sokke 
gelegenheden banken yn. As it nei in politike gear
komst ta gong woe Douwe altiten wol ride, want hy 
wie in earsten leafhawwer fan politike stride(aasjes. 
Yn Douwe syn frachtriderstiid wie der yn us lan de 
s.n. kwestje Geelkerken, dy't yn tsjerklike, benam
men griffermearde, fermiddens nochal wat opskuor 
joech. Ooe't dr. Geelkerken op in kear yn Ljouwert 
sprekke soe ried Douwe der mei in espeltsje oaren 
ek hinne. 8y dy gelegenheid moat er Geelkerken 
drystmoedich yn'e bek hongen hawwe, wurdt der 
sein. 

Dy reizen mei Douwe syn frachtauto f errûnen 
iang net altyd sûnder tsjinstuiten. It spul bleau ûnde(
weis ek wo lris stean. Mar by sokke gelegenheden die 
't bliken, dat Douwe, hy mocht dan gjin master
sjauffeur wêze, de motor wol treast wie. Hy kaam 
dan ut it bestj oerdershokje wei, die de motorkape 
omheech en bûgde him oer it heimsinnige hert fan 
syn auto. Hjir en dêr died er dan in pear ha t g repen 
en preuvele der wat by, krekt as wied er it spul oan 
it beswarren. Nei dy magyske hannelingen begûn 
der dan djip yn it yngewant fan it meunster wat te 
gnoarjen en tegranzgjen en efkes letter rûn it spul 
dan wer. 

Doe't Douwe mei de frachtriderij ophold waard 
de auto ferkocht. Mar doe't de nije eigener der mei 
fuortride woe koed er it ding mei gjin mooglikheid 
oan 't rinnen krije_ Oouwe moast der by komme, 
dy ferrjachte syn magyske hantgrepen en dêr rûn it 
spul hinne. Hy maat doe de nije eigener goed yndruid 
ha hoe't dy mei it suver besiele mechanisme hearde 
om te gean. Nei dat leksum mocht de man it \veintsje 
meinimme. 

d. J. 



Patronymica 

Johannes Jans 

Roelof Jans 

Gepke Jakobs 

Bouman 


I 
Kornel is Hendriks 

11 

Aafke Hendriks 

Foke Wietses 

Renske Gerbens (analf.) 

Fokje Johannes (analf.) 

Siebe Folkerts 

Bauke Jans (analf.) 

Wietsche Wietses (analf .) 

Wietse Jans 

Grietje Sjoerds (analf .) 


Jan Teyes 


Tjitsche Thomas 


Grietje Rinderts (analf .) 


Grietje Gerbens (analf.) 


Tjitsche Oebeles (analf.) 


Fokjen Klases (analf .) 


Siebe Willems 


Derk Friese 

Sibinga 


Fannen Bern Bernsbern 

Jansma 

Hofman 

de Vries 

Hof 

Fokkjen (23) 
Jeltje (21) 
Jan (19) 
Willem (12) 
letje (10) 
Geeske (8) 

Durk (20) 
Aaltje (19) 
Jan (17) 
Antje (12) 
Sipke (9) 
Geertje (7) 
Jakob (3/4) 

Aukjen Roels 
Hofman 1) 

Hendrik (25) 
Janke (23) 
Pieter (22; Burgum) 
Wiepkjen (20) 
Hattum (17) 
Iebeitje (15) 
Martsen (13) 

Brandsma 

Kooistra 

van der Veen 

de Jong 

de Jong 

Veeninga 

van der Meulen 

Kustes 

Antje(10) 
Wietsche (7) 

Wester 

Klaasinga 2) 

Leijenaar 

Rinske (20) 

de Vries 

de Jong 

Wildeboer 

Nieuwdam Willem (31; Nijegea) 
Frietsen (22) 
Gepke (12) 
Rindert (1) 

Aafje (40 w.) 
Hendrik (12 w.) 

bern fan Willem 
bern fan Frietsen 

Sibinga 3) Engelbert (20; Amsterdam) 
Geertruida Tobia (16) 

I 
Johanna Katharina (10) 

- -



Patronymica Fannen Bern Bernsbern 

Tryntje Wybes (analf .) 

Jan Romkes (analf .) 

Jakob Harrits 

Sjoerd Klazes 

1) Gepke joech de namm
krige de namme fan G

2) Tjitsche Klaasinga wie 
3) Derk Friese Sibinga wi

1828). Yn dat lêste jie
. 4) Jakob Harrits wie de h

e 

Nicolaï 

Zwarteveen 

Bouman 4) 

Kooistra 

epke man. 
de widdo fan Johannes Jakobs. 
e de domeny fan Aldegea, 
r waard er emeritus . 
eit fan dy Gepke, dy't hjirboppe al neamd is. 

Hofman oan it bern, om'

Romke (47; De Jouwer) Uilkjen (10) bern fan Romke 
Jinnigjen (54; De Lemmer) 

Klaas (20) 
Uilke (17) bern fan 
Gerhardus (13) Jinnigjen 
Romke (10) 

Gepke (30) Aukjen (7) 
Jakob (3/4) 

Grietje (24; Garyp) ? ; (famke 3 w.) bern fan Grietje 
Barber (23; Burgum) 
Rendert (21) 
Klaas (18; Stiens) 
Meindert (15; Garyp) 
Fedde (12) 
Hielke (9) 
Hendrik (2) 

Nijegea en De Pein. Hy wenne yn Aldegea. Hy hat der 35 jier stien (1793· 

t it in oerwinneling wie. It docht bliken dat se noch in bern hie, mar dat 

ook voor Uw: 

;C REIZEN 
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·-r.RElSDE VlEZEN 

Fabrykswei 13, Oudega Sm. Telefoon 05 127 · î :) :.33 

Rabobank ~ 
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Wie zijn auto niet behoor
lijk laat onderhouden, wordt a 

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 
iiiii alleen veilig en in goede konditie, 

maar bent u op den duur boven
dien voordeliger uit. Prettige 
zekerheid is dat. 

Chevron 

C III 


Reparaties van ALLE MERKEN auto's b.v. 

* 10.000;15.000 km beurten 
* Doorsmeren en olieverversen 
* Uitlaten GRATIS MONTAGE 
* Banden MINIMAAL 15% korting, montage gratis 
* Schokbrekers 
* Accu's, Antivries 
* Autoruiten 
* Accessoires etc., etc. 

* Benzine verkoop van 07.3 0 - 18.3 0 uur 

(zondags gesloten) 


Bil de BOVAG-vakmanbent uzekerl~ 

D ·y-I~~E 
GARAGE 

Gariperwei 2 9216 VK Oudega (Sm.) 

Tel. 05127-1777 
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Fan efteren nei foarren: 

1e r.: 
Jan M. Adema; Jan Gj. de Jong; Haaie v.d. Wal;Jeen Slotegraaf. 
2e r.: 
Douwe Herder; Jan Bethlehem; Halbe de Boer; Gjalt H. Welling; Sjoerd Lepstra; Jan Siebenga; Willem J. de Vries. 

3e r.: 

Dokter Siebenga; Albert F. de Jong; Klaas Weening; Wieger R. Kooistra; Sieberen G. Elzinga; Kees J. Welling; Freerk W. Posthuma; I 

Linting ; Sander Veenstra. 

4e r.: 
Fokke Wiersma; Elle Geerl igs; Folkert Postma; Remkes Kooistra; Tynke Wiersma (Iytse Tynke); Meint Draaistra; Jan W. Jongsma; Jan R. 
Kooistra; Jouke Kooistra; Linze J. Kuperus ; Ronus de Vries (sjauffeur); Pieter Bron; sjauffeur fan Boekema ut Warten. 
5e r.: 
Wiebe I. Jelsma; Auke J. de Vries; Bouke C. Deelstra; sjauffeur fan Boekema , Warten; Geert J. Hiemstra; Willemke Tilstra (frou Fedde de 
Jong); widdo Bouma-de Boer; Hinke (frou M. Draaistra); Jacobje Baron (frou Jan W. Jongsma) ; Sietske Pijl (frou Tinus Wiersma) ; Trijntje 
Kooistra (frou Jacob Hoekstra) ; Wimke (frou Teade de Vries); widdo S. Jelsma; Trijntje Zwerver; Tjeerdje Bloembergen (frou Willem de 
V r ies); Gooitske Duursma (frou Binne v.d. Wal) . 
6e r.: 
Fedde F. de Jong; ds. A. Carsjens ; Anna Tjeerdsma-Breeuwsma; Doetje Hiemstra; Aaltje Gaikema (frou Auke Bakker); Aagje Gaikema (frou 
Jan Adema); Uilkje Schuurmans (frou Roei de Boer); Hiltje Pama (frou lef Linting); Aaltje de Vries (frou A. Hofman); Aaltje Nijhuis (frou 
Albert de Jong); Trijntje Herder (frou Jan Siebenga); Maaike en ?; Bauke Halbesma; Froukje Kooistra (frou Mindert Deelstra). 
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FAN ALLES WAT 

SENTIMENTELE BALLADE 

De earste wie gemien en luts my oan it hier. 

As ik de sommen makke dy't hysels net koe . 

Hy wie sportyf, ik rekkenje dat hat it dien, 

Syn boarst wie brun, yn gym en swimmen 

wie er goed . 

Hy seach in oar en makke 't ut, it aid ferhaal; 

AI siet it dan net djip, ik ha wol even gûld. 

Ik Iypte hearl ik yn syn eigen sportklubsjaal

Ik bin in famke en ik ha noch triennen oer. 


De twadde wie in stillenien, hy hie it mier 

Oan dûnsjen, mar beharke oerenlang de blues. 

Dochs wie er leaf, ik rekkenje dat hat it dien, 

Syn eagen wiene trou, hy wurke op myn gemoed. 

Doe't wy de finsters seagen yn in kathedraal, 

Sei ik: it moat mar net, ik ha wol even gûld. 

Ik snokke noflik by it hillich heechaltaar-

Ik bin in famke en ik ha noch triennen oer. 


De tredde wie in biis, socht bûtendoar fertier, 

As wy op hûs yn riden siet ik efter it stjoer. 

Mar hy wie moai, ik rekkenje dat hat it dien. 

Fan bûten spikerhurd, fan binnen wie er fjoer. 

Op 't tunfeest hie er dan syn nocht fan my finaal; 

Dy jûns ried ik allinnich, 'k ha wol even gûld. 

Ik skriemde by it sjongen fan de nachtegaal-

I k bin in famke en ik ha noch triennen oer. 


Envoai 


Prins, Jo fine dit leafdesfertrien sa banaal, 

Dat ik soargje Jo meitsje my fl ink op 'en doer. 

Is myn goedkeap gegryn no wier sa 'n slimme kwaal?

I k bin in famke en ik ha noch triennen oer. 


(Reinder R. van j t;1 Leest , Prac t icu m) 

CADEAUTIP 

Vegetarische pate 

Koop een mooie patépot, waarin u de volgende 
paté doet. 

250 gr. champignons 
plm. 100 gr. broccoliroosjes 
enkele wortelen 
100 gr. bleekselderij 
1 ui, knoflook, 2 eieren 
2 eetlepels fijngewreven volkorenkruim 
zout 
grof gemalen peper 
1 theelepel majoraan 
2 theelepels citroensap 
peterselie 

Hak de champignons, broccoli, bleekselderij en 2 
wortelen zo fijn mogelijk. Hak wat peterselie met de 
hand wat minder fijn. Snipper ui en knoflook en 
fruit die glazig in een beetje boter, klop de eieren los, 
smelt de rest van de boter en roer dit met kwark en 
room tot een handzame massa. Vermeng de groente 
met de uien, het kruim en de kwarkmassa en voeg 
er de kruiderij en peterselie aan toe. Bestrijk de paté
pot met boter . Schep er de massa in en maak er 
bovenop een mooi patroon van dunne plakken wor
tel. Dek de pot af met aluminiumfolie en laat deze 
in een voorverwarmde oven van 1800 à 2000 in plm. 
1 1/2 uur gaar bakken. Knip daarna de folie zoveel 
mogelijk weg en laat de paté een dag koel l usten. 

Wij zijn a ltijd g o e dk.oper 

Familiedrukwerk - Handelsdrukwerk - Kleurendruk 

Reclamebureau· Sneldrukkerij 

R.lJ.O. b.v. 

v/h Osinga 

9206 AL DRACHn r' l 

Tel. 05120 - 12468 

'------ - --_._ . . _ - --_ . . .. 



oG~?~~?~~?~~?~~?~~?~~?~~?~~?~~?~~?~~?Ç~?Ç~~~ 
~ De iennichste selsslachtsjende slachter yn Smellingerlán . ~ 
o Sil fe rhûzje fan de SlÎnbuorren nei 't Langdeel nûmer slÎn. ~ 
~ ft is dêr wat waarmer, grutter en foar my net fier te gean, ~ 
o Want ûs slachterij dy bliuwt gewoan bestean. 0 
()') Dus, yn'e drokke tiid foar Sinteklaas ~ 
~ Kinne jim rêstich komme om in byfstik fan 'e haas. ::; 

o Sit oer de Krystdagen ek net yn noed <iJ 
~ Wy ha dan wer rollades, tige goed. ~ 
o En yn 'e wike foar de Kryst ha wy in ka yn 't hok. LANGDEEL 7, ALDEGEA ~ 
()') Jim meie dan wer riede, dus weagje in gok. TILLEFOAN 05127 _1241 ~ 
~ Ut 's Hertogenbosch helje wy dan wer in pear ::; 

o Moaie, jonge, grauwe reade, dus samar gear. <iJ 
~ ~ ~ Se binn' tige jong en hiel fijn fan smaak. cr 
o Dus ik soe sizze: yt dan mar raak ! ~ 

~ ~ 
~ 0 o <iJ 
~ ~ 
~ 0 o <iJ 
~ ~ 
~ OEDS PIETERSMA ::; 

~ SLACHTER ALDEGEA <Q. 
~ ~ 
Uey.jeV.jeV.jey.jeV.jeV.jey.jeV.jeV ",e V.je V.je y.je y.jevrij 
CADEAUTIP 

Kastanjetruffels 

1 blik kastanjepuree 
150 gr. bittere chocolade 
80 gr. boter 
125 gr. suiker 
60 gr. cacaopoeder of hagelslag 

Laat de chocolade smelten in een bakje boven de 
AMNESTY INTERNATIONALdamp van heet water. Vermeng chocolade, kastanje


puree, zachte boter en suiker. Roer dit zeer goed 

Noteert U alvast onze volgende schrijf

doorelkaar tot een zachte gladde massa. Laat dit 
avond, 8 december a.s . Zelfde tijd, zelfde

goed afkoelen en opstijven. Vorm er dan met de hand 
plaats, nl. van 19.00 - 21.00 uur in de

balletjes van en rol die door de cacao of hagelslag. 
bibliotheek in het Miensker.

Vouw van een papieren taartrand een papieren zak, 

(aan de binnenkant kunt u het recept schrijven) en 

bind er een mooie strik om. 


JANTJE BETON 

De nationale jeugdcollecte, JAI\JTJE BETON, heeft 
in Oudega f 762,95 opgebracht. 
Allen hartelijk bedankt voor uW bijdrage. De helft 
van dit bedrag mogen wij besteden voor plaatselijke 
jeugdactiviteiten, de andere helft wordt gebruikt 
voor een landelijk jeugddoel . 

. Dank aan de 14 vrouwen die voor JANTJE BETON 
hebben gecollecteerd. 



CADj:AUTIP 
Roomborstplaat 

Roomboter 
1 citroen 
plm. 175 gr. suiker 
5 suikerklontjes 

De borstplaatvorm invetten en op vetvrij papier 
op een glad oppervlak leggen. Met de suikerklont
jes de gewassen schil van citroen of sinaasappel af
raspen. De klontjes met suiker wegen tot het 175 gr. 
is. In een steelpan de su iker met 3 eetlepels koffie
room al roerend aan de kook brengen. Zover inkoken 
tot de laatste druppel die van de lepel valt een fijn 
draadje trekt. De pan van het vuur nemen en al 
roerend afkoelen tot de suikermassa een krassend 
geluid maakt en niet meer helder is. De massa dan 
snel in de beboterde borstplaatvorm schenken. De 
vormen na een half uurtje rechtop zetten en het 
papier eraf trekken. Na een tijdje de vorm er voor
zichtig afnemen en de borstplaat helemaal af laten 
koelen op een taartrooster . 

TIPS VOOR SINTERKLAAS: 

Uit voorraad te leveren: 

-

- BATAVUS fietsen 


- VREDESTEIN fietsbanden 


- ONDERDE LEN voor fietsen 


- FIETSTASSEN 


HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN 

- TUINGEREEDSCHAP 


-SCHAATSEN 


- HOGE EN LAGE !\IOREN 


Komt U eens vrijblijvend kijken 

Beleefd aanbevelend 

W. DE VRIES 

It West 18 

OUDEGA (Sm.) 

Tel. 05127 - 1290 

, ' , ' 

YNSTJOERD 

* * * 

Wie kan mij helpen aan ansichtkaarten van Oudega, 
Nijega; Opeinde, De Tike, Garijp en Eernewoude? 

Mevr. T. Reitsma-V.d. Wal 
Gariperwei 59 
Oudega (Sm.) 

Tel. 05127 - 1900 

* * * 

* * * 

Is er iemand in Oudega, die tegen betaling 


GORDIJNTJES 


voor mij wil haken? 

's lVliddags te bereiken onder tel. 2323. 


Geke de Boer. Skoallereed 8 


* * * 

, I • 

. m

. ". I 

I 



JONGES EN FAMKES 

Wy binne wer bliid mei de oplossingen fan de arke

bakken, dy't we krigen ha. 

Anne-Wytske Reitsma, Gariperwei 59 fûn de tsien 

ferskillen en Atty Wiersma, Manjepetswei 5 hie 

seis alve ferskillen fûn. 

Hjir sjogge jim de alve ferskillen. Se binne oanstrepe. 

We ferwachtsje foar de earstkommende doarpsom

ropper ek wer briefkes of tekeningen fan jim. 


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

x 


Der binne mar twa "MIJTERS" hielendal gelyk. Sykje se en kleljrje se. 



Fjouwer famkes hawwe in poppe fan Sinteklaas 
krigen . 

Kleurje alles wat by famke 1 heart G RI EN 
Kleurje alles wat by famke 2 heart READ 
Kleurje alles wat by famke 3 heart GIEL 
Kleurje alles wat by famke 4 heart BLAUW 

/?'''// ~ 

. ~/~ _ ~ __i/r/1~_
.___------. LLI-- ~ 
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\1 OM TE NI FELIEN! Knip dizze klomp ut, kleurje him en fersier him. 


Plak dan de klomp mar oan in doaske en jim bakje 

In bakje foar Sinteklaas. is klear. Set it mar by de kachel. Jim kinne seis ek 


____------- '. in bakje teare. Nim hjir foar in stevig stik papier, 

/--,~.-.......,~jouwerkant. Tear hjir 16 fjouwerkantsjes yn. 
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Knip dan yn op de strepen 

die dik kleure binne. 

Plak de sijkanten fest. 
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SOSIALE WURKLIST 


WIKE-EINSTJINSTEN HUSDOKTERS 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 . 


MAATSCHAPPELIJK WERK SMALLINGERLAND 

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

all e 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 .30uurenvan 14.00-17.00uur. Donderdags 

bovendien van 19.00 - 21.00 uur. 


BIBLIOTHEEK 

Openingstijden: 


Woensdag: 13.30 - 17.00 uur 

19.00 - 21 .00 uur 

Vr ijdag : 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 uu r 

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 Ke impema, Fabrykswei 17, tel. 05127 
1206. Denkt u er aan dat kinderen vanaf 18 jaar zelfstandig 
lid kunnen worden? 

fan freed 17.00 oere oan't sneintojûn 24.00 oere 

21 nov. H.J. A melink 
Great e Buorren 22 

Garyp 
05117 - 1264 

28 nov. C. van Staveren 
Roundeel56 

Aldegea 
05127 - 1262 

5 dec. S. Vriesinga 
Torenlaan 17 

Eastermar 
05129 - 221 

12 dec. J .5. Meyboom 
Kommisjewei 120 

De Pein 
05127 - 1261 

19 dec. H.J. Amelink 
Greate Buorren 22 

Garyp 
05117 - 1264 

26 dec. J.5. Mey boom 
Kommisjewei 120 

De Pein 
05127 - 1261 

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

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

28 nov. 10.00oere mienskiplike tsjinst mei 
herf. gemeente 

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. Noll es 
13.45 oere dhr. A. Klein, Earnewald 

19 des. 9.30oere ds. S.E. Wesbonk, Drachten 
13.450ere ? ? 

24 des. 22.00oere krystnachttsjinst, meiwurking 
fan 't muzykkorps 

25 des. 10.00oere ds. H.J. Nolles, middeis gjin 
tsjinst 

26 des. 9.30 oere ds. H.J. Nolles 
13.45 0ere dhr. A . Klein, Earnewald 

31 des. 19.30oere ds. H.J . Nolles 

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

21 nov. 10.30oere ds. mefr. Broersen-v.d. Veen 

28 nov. 10.00oere ds. Hamoen en ds. Nolles 
mienskiplike tsjinst yn de 
grift. tsjerke 

5 des. 10.450ere dhr. Zandstra 



HULDf 

HANDELSDRUKWERK 


Strooifolders 

Prijscou ranten 


Circulaires 

Fakturen 


Briefpapier 

Kleurendrukwerk 


Etc. 


Bij ons heeft U een ruime 
keuze uit de meest 

originele 

GEBOOR TE

VERL OJ/INCS


HUWELIJI(SI(~4ARTEIV 

Deze kaari ./ n I~un t U 
uitzoeken bij: 

JANKE en BA UKE DE VRIES 


Buorren 39a Oudega 

Te I. 0512 7 - 241 7 


Ook 's avonds kunt U daar terecht 


