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·DOA RPSOMROPPERKE 

SOS IALE WURKLIST 

--
de wizen en de stjerre (mattheus 2 fers 1 - 12) 

ynlik dreaun ha w' us op wei bejûn 

spot noch twivel koe us dream ferdjerre 

dwazen sykje 't fuotspoar oer de grûn 

wizen reizgje better op in stjerre. 

en sa kamen wy yn isrel aan 

nei in tocht troch ûnbekende oarden 

mar dêr wie gjin feest noch flachfertoan 

om de jonge kening fan de joaden. 

skriftgeleerden, wis, bedaard en griis 

tochten, it soe wol yn bethlim wêze 

mar op meigean stelden hja gjin priis 

want hja moasten earst noch hiel wat lêze. 

en heroades op syn hege troan 

mei syn höf en prinselike sibben 

taaste eangstich nei syn keningskroan 

en hy kriich de deaskrik fan syn libben. 

by in stàl joech us de stjerre it sein 

"dy't jim sykje, sjoch, jim fine 'm hjirre" 

stil ha wy by 't bern us jeften lein 

earjend him mei wijreek, goud en mirre. 

làns in oare wei binn' wy ferdwûn 

sa us ingels yn in dream ferklearren 

dwazen sykje 't fuotspoar oer de grûn 

wizen reizgje op dreamen en op stjerren. 

fedde schurer, lieten bij it nije testamint 



FAN'E REDAKSJE 

SERVICE 

Faker as ien kear hat de redaksje fan dit blêd der by 
ferieningsbestjoerders op oan stien om har data fan 
gearkomsten, utfierings, ensfh. oan'e redaksje witte 
te litteh, alle moannen. Dy data soene dan ek alle 
moannen yn'e Doarpsomropper publisearre wurde. 
Dat wie net samar in aardichheidsje fan dy redaksje, 
nee, dat hie in SERVICE wurde sillen fan dy fer
ieningsbestjoerders OAN IT HIELE DOARP. De 
lêzers fan dit blêd, it hiele doarp dus, hiene dan 
ut it listke dy gearkomst, op dy feestjûn utsykje 
kind, dy't harren it bêst sinnige. Spitigernoch is 
der fan dy publikaasje nea wat op'e hispel kommen, 
deagewoan omdat der troch de ferienings neat yn
levere waard. Dêrom freget de hjoeddeiske redaksje 
it noch mar ris mei klam: bestjoerders, doch oan 
us jim gearkomstdata ensfh. troch, dan komt it hiele 
doarp te witten hoenear it jim byinoar komme 
en wêr 't oer giet. Om sjen te litten, dat der wier 
neat heimsinnichs of nuvers oan sa'n wurklist fêst 
'sit publisearje wy hjirûnder in part fan de list sa't 
dy stiet yn it doarpsblêd fan Warten. Dy sjocht 
der sa ut: 

2 nov. 10.30oere Plattel.fr. Aldereinmiddei 
Homans Wergea. 

2 nov. 16.00 oere Gem. Idaarderadeel, lepenbiere 
gearkomst, Ie 6fdieling. 

3 nov. 16.30oere Gem. Idaarderadeel, lepenbiere 
gearkomst, 3e 6fdieling. 

3 nov. 19.30oere Frijs.herf.fr .fer. Dames Van Os 
en Louwes, dy't de kursusdagen 
yn Koartehimmen folge ha, 
fersoargje disse jûn. 

6 nov. 19.30oere Jeugdsoos, film The Wanderer, 
Herberch Brouwer. 

10 nov. 13.00oere I.L.S. opheljen fan aid papier. 
10 nov. 19.30oere N .C.V.B. dhr. C. van der Berg, 

Jeugd en geloof. 
11 nov. 19.30 oere PVDA iepenbiere fraksjegear

komst, Hotel De Watersport. 

Sa, as foarbyld sil dat wol gen6ch wêze. As wy by 
de Doarpsomropper fuortoan sokke ynljochtings 
krije, dan kinne wy foar us doarp ek sa'n sosiaal 
kulturele wurklist publisearje. Lêzers, wy fertelle 
jim letter oft it eksperimint diskear slagget of wèr 
mislearret. 

MODEHUIS NAGEL 
wenst alle lezers van de Doarpsomropper goede 
en gezellige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar. 
Ook in 1983 siaan wij weer voor U klaar met 
mooie en betaalbare kwaliteitsartikelen. 

De stof is superieur. het ontwerp getuigt van durf en visie. 
Zo' n kostuum. kolbert of komposé van Dick Holthaus past u 
met plezier' I~om kijken en 
voel zelf. hoeveel komfort 
de soepele verwerking biedt 
In onze kollektie vindt u 
volop keus. kleur en 
kombinatiemogelijkheden. 

GEL 

Bergum, Schoolstraat 5 



SAMEN OP WEG 


Oer 't generaal hawwe tsjerklike bestjoeren en auto
riteiten net de namme, dat se foaroprinders binne 
(om it wurd hurddravers mar net te brûken) as it der 
om giet om feroaringen of fernijingen te krijen 
yn tsjerke of maatskippij. Har hälden en dragen komt 
op it publyk gauris sadanich oer, dat it dêr ut ta 
de konkluzje komt, dat se der op ut binne en kear 
fernijingen sa lang mooglik op. De measte lêzers fan 
dit blêd sille no wol witte, dat der yn'e herfoarme 
en griffermearde tsjerken in proses op gong kommen 
is om tichter byinoar te kommen, om ien te wurden; 
dat stribjen stiet bekend ûnder de namme "Samen 
op weg". De griffermearde tsjerken binne ûntstien, 
mei't yn'e njoggentjinde ieu twa kear groepen mins

BRIEFSKRIUWER UT DRACHTEN 

Tige betanke foar jo ynljochtings. Ik hoopje der 
meikoarten gebrûk fan te meitsjen. 

d.J. 

OAN BRIEFSKRIUWSTER 

Soene jo, dy't it briefke skreaun hat, dêr't boppe 
stiet "Tank foar 20 novimber 1982", jo wol by 
my bekend meitsje wolle? It is ntl. sa, wy pleatse 
gjin anonime brieven of oare artikels, as de namme 
fan de skriuw(st)er net by de redaksje bekend is. 
Dus, as jo jo efkes by my bekend meitsje, dan sette 
wy jo aardich briefke (sûnder jo namme der ûnder) 
yn it jannewarisnûmer fan de Doarpsomropper. 

d.J. 

ken de herfoarme tsjerke ferlieten, om't se it mei 
de gong fan saken dêre net mear iens wiene. De earste 
kears barde dat yn 1834 (öfskieding). de twadde 
kears yn 1886 (doleänsje). Fan komöf binne dy twa 
dus eins bruorren (of susters), dy't troch kreauwerij 
by inoar wei gien binne. Mar no is der dan dy aksje 
"Samen op weg", dy't de bruorren wer by mekoar 
bringe wol. En yn guon plakken yn us län moat 
dat aardich goed slagje, ja, hjir en dêr moat der al 
yntegraasje pleats hän ha. Hoewol 't dy aksje no 
al wer jierren rint, fernimt men der te uzes net it 
measte fan. It is wier, ut en troch komme de rieden 
fan beide tsjerken yn gearkomst by inoar, ut en 
troch wurdt der ris in mienskiplike tsjinst yn ien 
fan 'e tsjerken hälden; ut en troch stiet de herfoarme 
dome.lY ris foar de griffermearden te preekjen en 
de griffermearde foar de herfoarmen, "kanselruil" 
hyt dat yn it domenysjargon. Mar dat hat noch net 
folie om'e hakken, de ûngetiid moat noch begjinne. 
Hoenear? No is der okkerdeis ut'e synoades wei 
al ris op wiisd, dat 1984 eins in tige gaadlik jier 
wêze soe om wer byinoar te kommen (150 jier 
nei de öfskieding) en 1986 waard ek neamd (100 
jier nei de doleänsje). Mar oft wy hjir te uzes dat 
helje sille ..... It sil grif wol wier wêze wat der 
gauris sein wurdt, dat der nochal wat struktuer
ferskillen binnen tusken beide tsjerken. De herfoarme 
tsjerke is fan älds in regintetsjerke en dêr sil ek 
yn dizze tiid noch wol wat fan te fernimmen wêze 
en de griffermearde tsjerke wie alearen in prole
tariërstsjerke en soks sil ek wol wat neiwurkje aant 
hjoed-de-dei. Mar sokke ferskillen moatte oer te 
sljochtsjen wêze as de wil dêrta oanwêzich is. En 
boppedat, dêr ha wy it noch net iens oer han, se 
hawwe ommers allebeide deselde Grutte Baas! 
Der is ek noch wol wat, dat hope jout foar de ta
komst: de jongerein fan beide tsjerken. lt . hat al 
bliken dien, dat dy net fêstroastke sitte yn alde 
struktueren. Hja hawwe ommers meiinoar al in 
jongereinferiening oprjochte. As dat jongfolk oer 
in jiermannich yn't fjotlwerkant sit, faaks sette 
se dan de stap der yn, as se "Samen op weg" geane. 

d.J. 

Milieu Service 
friesland 

Td.058-l25465 

kraakperswagen fàl.1Ii 
afvalzak, minicontainer en rolcontainers 

ALLE SYSTEMEN VOOR 
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CONTAINERS VOOR 
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FERIENINGSNIJS 

HOBBYTENTOONSTELLING 

De tentoonstelling van 20 november j.1. is een succes 
geworden! Zowel voor de deelnemers en publiek, 
als financieel. Er zijn in totaa l (kinderen meege
rekend) 365 bezoekers geweest. Ook hebben we 
van diverse mensen nog een geldelijke bijdrage ont
vangen, waarvoor hierbij hartelijk dank. Na aftrek 
van alle kosten (verzekering, zaalhuur, materiaal, 
enz.) blijft een bedrag van f 420,00 over. We kunnen 
dus peuterspeelzaal, hertekamp en gospelgroep 
elk f 140,00 schenken. We hebben besloten om 
het geld in iets tastbaars over te dragen. Bijv. bijdrage 
in klimrek, geit, muziekinstrument o.i.d. De gospel
groep heeft daar inmiddels al gebruik van gemaakt, 
zij hebben een 0 rgel aangeschaft. Hierbij willen 
we ook nog de volgende personen bedanken voor 
hun hulp voor, op en na de tentoonstelling: 
Titia, lekje, Tine, Lia, Jans, Romke, Piet, mevr. De 
Groot, Luttie, dhr. en mevr. Lindeboom en niet 
te vergeten alle deelnemers. 

Jannie Friso en Marian Veenstra 

SPORTNIEUWS 

In "It Miensker" hielden de oudergymnastiek uit 
Oudega en Nijega en de volksdansgroep Oudega 
dinsdagmiddag 30 november hun gezamenlijke, 
jaarlijkse spelmiddag. Onder grote hilariteit begon 
het sjoelen, pijlgooien en balgooien. Het was een 
dolle boel. Dan was er volksdansen voor en met 
elkaar en sportief als altijd, had onze leidster mevr. 
Lyklema (Jeltsje) het gehele ABC op rijm gezet, 
in Sporttaal, wat door een twaalftal dames en heren 
van alle drie clubs werd voorgelezen. Een muzikale 
verkleedpartij hoorde er ook bij, voor weer een 
andere ploeg. Er werd koffie gedronken en kroketten 

gegeten. l\Ja de spellen werd er nog even gedanst 
en ook dat ging maar wat goed. Er was een kleine 
verloting met mooie prijsjes, dit alles ter dekking 
va n de kosten. Over en weer werden nog woorden 
van dank gesproken voor deze héél gezellige middag. 
Ouderen, dorpsgenoten, gord U aan, daar blijft U 
fit bij. 

F. 
naam bij redaktie bekend 

IT BUTHUS 

De schilderscursus "It Bûthus" 
had voor maandagavond 13 dec. 
en dinsdagmiddag 14 dec. een 
zogenaamd open huis georgani
seerd. Dat er een grote behoefte 
bestaat aan creativiteit bewees 
ook nu weer deze cursus. Er 
gaan op cursus "It Bûthus" thans 

31 leden die wekelijks hun schilder- en teken- of 
aquarelkunst beoefenen in een prettige ontspannen 
sfeer onder leiding van Oeds de Vries. Tientallen 
nieuwsgierigen kwamen een kijkje nemen. Er start 
in januari, om precies te zijn 4 januari dinsdagavond 
half acht, een nieuwe cursus voor beginners. Er zijn 
daarvoor al weer nieuwe deelnemers ingeschreven. 
Als een bijzonderheid geldt voor deze avond dat het 
een nietrokers cursusavond is. Mocht U belangstelling 
hebben voor dit werk neem dan contact op met 
Oeds de Vries, Drachten, telefoon 05120 - 15175, of 
met Wietse Welling, Oudega, telefoon 05127 - 2396. 

WIJ WINSKJE ELKENIENBouwbedrijf 
IN NIJJIER TA, LI KE GOED 

AS DE HUZEN DY'T WY BOUWE 

.....lJ{r{l! 

Gebr. De Haan 
b.v. 

GROUW - 05662-1632-2149 


OUDEGA - 05127-1326-2021 
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FAN 4 JANNEWARIS 

OANSTEANDE 


Lampers
schoel.n 

OPENBARE BIBLIOTHEEK 

De bezuinigingsronde treft ook de openbare biblio
theek in Nederland. Samen moeten alle openbare 
bibliotheken 15 miljoen gulden inleveren in 1983. 
Vrijwel zeker betekent dat, dat de gebruiker daarbij 
ook wordt aangesproken. I n de eerste plaats zal 
de contributie worden verhoogd. De bedragen voor 
1983 zijn als volgt: 

tot 18 jaar gratis 
18 tot 25 jaar f 14,00 
25 tot 65 jaar f 18,00 
ouder dan 65 jaar f 14,00 . 

Niet alleen in de portemonnee zal het bezuinigings
effect te merken zijn . Ook in het boekenbestand 
zal het zijn te rugslag vinden. Immers, met het budget 
werd al heel nauwkeurig omgesprongen. Het zal 
in de toekomst "krenten wegen" zijn. En dat terwijl 
we de bibliotheek zo nodig hebben, voor ontspanning 

en rekreatie, maar ook voor ontwikkeling en infor
matie. Het is te hopen, dat de sociale functie van 

. de openbare bibliotheek volwaardig zal bl ijven 
in de bezuinigingsronde. 

De sluitingsdata voor de feestdagen zijn als volgt: 

vrijdag 24 december 's avonds gesloten 
woensdag 29 december hele dag gesloten 
vrijdag 31 december hele dag gesloten 

Wij wensen u prettige feestdagen en een voorspoe
dig 1983. 

Janny van Zonneveld 
Janny va n der Veld e 

Karla Benedictus 
"GESPREKSGROEP" 

Hier een kort verslag van de bijeenkomsten van de 
"gespreksgroep", die ook dit najaar weer gehouden 
zijn. We zijn wat aarzelend gestart; want er was van de 
vaste groep "medepraters" van het afgelopen j aar nog 
al wat afgevallen door verhuizingen en dergel ijke rede
nen. De eerste officiële bijeenkomst (19 nov.) werd 
dan ook bijgewoond door een deskundige op het ge
bied van het begeleiden van gespreksgroepen en het 
jeugdwerk e.d. Een aantal punten kwam naar voren: 
- Eén keer in de 14 dagen is te veel. V oortaan dus 1 

keer per 3 weken een bijeenkomst van de cl ub pra
ters. 

- Een andere vorm van onderwerpbehandeling kan 
ook boeiend werken: vertoning van een fil m of 
uitnodiging van een spreker e.a. om naar aanleiding 
daarvan met elkaar tot zinnig of bezinnend gesprek 
te komen. 

We hebben een aantal boekwerkjes aangeschaft, waar 
we als gespreksgroep baat van hebben, door er bij 
voorbeeld gespreksstof of onderwerpen u it te halen. 
Na het "groeps-voort-bestaan-achtige" gebeuren, werd 
er die avond ook een inleiding gehouden, waardoor 
het n iet a lIeen bij formeel bespreken bleef. 
Het onderwerp handelde over de vraag: Hoe kom ik 
aan mijn mensbeeld of maatschappijvisie zoal s ik die 
heb? Waar zijn mijn opvattingen op gebaseerd, of 
waardoor ontstaan? Door elkaars gedachten en erva
ringen te beluisteren, kwamen we er achter, dat veel 
van je men ings-vorming bepaald wordt door je opvoe
ding, de omgeving waari n je opgroeit, en de beinvloe
ding die ondermeer via radio, televisie en k ranten 
naar je toe komt. Op de volgende bijeenkomst was 
een tekst centraal gesteld waarin de zendi ngsopdracht 
gegeven wordt. 
Vragen die opkwamen en opmerkingen waren o.a.: 
Wat doen we met deze opdracht in deze tijd? 
Mogen we andere culturen "opzadelen" ",et ons 
geloof? 
Welke vorm is de beste, als je andere mensen wilt 
overtuigen? Opdeze laatste was een reaktie deze: 
"Lééf het voor en straal het uit, een betere overtui
ging is er niet!" Er bleven die avond nog genoeg ver
schillen van mening bestaan, maar aan het doel van de 
gespreksgroep was beantwoord: Door met elkaar te 
praten jezelf en die ander beter te leren kennen en 
standpunten te leren begrijpen. 
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Net als vori~J jaar WE;ru er ook r.u weer een Snel Dam 

Tournooi gehouden en wel op donderdagavond 2 

december. Waren de prijzen vorig jaar kip en droge 

worst, nu had men carbomde en gelderse worst. 

Toufilociwinnaar werd onze eigen hoofdklasser 

He. Jonker met G punten uit 3 partijen. 72 deel

nemers hadden zich aangemeld waarIJan de jeugd goed 

vertegenwoordigd wa':>. In groep A van de jeugd 

hadden a!le spelers 3 punten (met alle remise uit

slagen). De leiding besloot om ze nogmaals te laten 

spelen en di;1I1 10 minuten per partij. Sietse Bouma 

'Nerd hierna Ie en Roelof de Jong 2e. Peter Toering 

en Cor Tjeerdsma waren hun tegenstanders. 

De vol!edige uitslagen: 


Hoofdkla5se: 

Groep A. 1. F. Kooi - 5 


2. M. Tjeerdsma - 4 
Groep B 1. J. Tuininga (Drachten) - 5 

2. O. Kooi· 3 
Groep C 1. He. Jonker - 6 

2. R.W. da Vries (Dokkum) - 4 

1e klasse : 

Groep 'A 1. Th. Pandeï (Garijp) - 4 


2. G. Tjeerdsma - 4 
Groep B 1. Sj. de Vries (Garijp) ·4 

2. U. Tjeerdsma - 4 

2e klasse: 

Groep A 1. O. Roukens - 6 


2. H. Westerhof (Oostermeer) - 4 
Groep B L J. Meyer (Drachten) ·5 

2. Nl. Pool (Ureterp) - 4 
Groep C 1. F. Dupon (Garijp) - 4 

2. D. van Manen (Oostermeer) - 4 
Groep D 1. D.J. de Jong '" 6 

2. S. Attema (Drachten) - 3 
Groep E 1. Jan F. de Jong· 6 

2. A. Wedzinga (Oostermeer) - 4 

3e klasse: 

Groep A 1. Tj. Jonkhoff (Drachten) - 5 


2. N. Westerhof (Oostermeer) - 4 
Groep B 1. KI. Jacobi (Nijega) - 5 

2. W. Steenhuizen (Suameer) - 5 

.jeugdklasse: 

Groep A 1. Sietse Bouma (N ijega) - 6 


2. Roelof de Jong - 4 
GfOep B 1. Aalzen Wijma - 6 

2. Wietse Jelsma -.4 

Groep C 1. Gjalt Jan van der Lei - 6 
2. Johnny Toering - 4 

Groep 0 1. Roei Jan Kooistra . 4 
2. Jan van der Lei - d 

Groep E L Udo Zanstra - 2 
2. 1\11. Wiersma - 2 

Groep F 1. Roei Johannes Jongsma - 6 
2. Ranse Harmsrna - 4 

Zonder plaatsnaam komen van Oudega. 
Damclub Oudega heeft deze avond te danken aan 
hun sponsors, die fv~1: financieel mogelijk maakten 
om deze dam-avond te organiser8n. De sponsors 
waren: Rabobank 

Fa. Toering 
KI. Wiersma 
O. Pietersma 
H. Herder 
Viando Veenwouden 

uw 

mak.aaat 

makelaarskantaar R.WlJmEDIiA beu. 

makelaar en taxateur 

in onroerende goederen 

lid MCC 

noordersingel 9 

bergum friesland 

telefoon 05116 - 1757 

L 



Rijwielen o.a. GAZELLE en UNION. 

De vanouds bekende SM I 0 
van OUDEGA met een 

nog echt open vuur. 
Tel. 05127 . 1536 

,_ ~ A.I. WELLING 
BUORRENIB 

OUDEGA 

Stand Groep IIn de Bondscompetitie staat Oudega I op een gedeel Stand Groep II 
de 4e plaats gelijk met Oldehove 11. Na de nederlaag 
van 8 - 12 tegen Bergum I behaalde men een monster 
zege in en tegen Twijzelerheide II van 5 - 15. Op 
vrijdag 17 december speelt Oudega I thuis tegen 
Surhuisterveen hun laatste wedstrijd. Bij winst 
eindigd Oudega mee boven aan en bij een nederlaag 
kan men net de degradatie omzeilen. Oudega II 
verspeelde 2 keer een goede positie door nederlagen 
tegen Surhuisterveen II en Suameer 11. De laatste 
wedstrijd wordt op 21 december in en tegen Ooster
meer II gespeeld. Bij verlies van Oudega is Oostermeer 
waarschijnlijk de kampioen in de 2e klasse A. 

Stand Regionale Hoofdklasse Noord: 
1. Surhuisterveen 7 uit 5 
2. Oude Bildtzijl 6 uit 4 
3. Bergum 6 uit 5 
4. Oudega 5 uit 5 

Oldehove 11 5 uit 5 
6.0osterwolde 3 uit 5 
7. Twijzelerheide 2 uit 5 

Stand Tweede Klasse A: 
1. Oostermeer II 7 uit 4 
2. Oudega II 6 uit 4 
3. Drachten III 5 uit 5 
4. Surhuisterveen II 4 uit 4 
5. Drogeham I 3 uit 4 
6. Oldehove III 3 uit 5 
7. Suameer II 2 uit 5 

In de eigen competitie heeft F. Kooi de leiding 
genomen, He. Jonker is drie punten achter, maar 
met 2 wedstrijden achterstand. Rode lantaarndrager 
is U. Tjeerdsma, die er maar niet in slaagt zijn ver
diende punten te behalen. 
Beter vergaat het M. Tjeerdsma die koploper is in de 
2e groep, wel wordt hij achtervolgd door J. Jansma 
en P. Feddema. Door verlies van B. Klijnstra tegen 
.Cath. Bouma moest deze speler voorlopig afhaken. 

1. F. Kooi 8 - 12 1. M. Tjeerdsma 6 - 11 
2. He. Jonker 6  9 2. J. Jansma 7 - 11 
3. L. Houwink 8 9 3. Sj. Reitsma 9 - 11 
4. Joh. de Graaf 7  8 4. P. Feddema 6 - IQ 
5. O. Roukens 7  7 5. B. Klijnstra 8 - 9 
6. S. de Graaf 8 - 7 6. Cath. Bouma 7  7 
7. O. Kooi 6  6 D. Jonker 7  7 
8. G. Tjeerdsma 8 5 8. M. van der Veen 8 - 6 
9. U. Tjeerdsma 8 - 3 9. G. Kooi 7 - 4 

10. KI. Jacobi 9 - 4 
11. D. van der Mei 4 3 
12. Tj. Jonkhoff 8 3 

I n de oudste jeugdklasse is de strijd uiterst spannend. 
Wie hier de beste dammer is, is nog lang niet beslist. 
Van de 6 spelers zijn er nog minstens 5 die als Ie 
kunnen eindigen. 

Stand: 1. P. Toering 7-9 
2. R. Jelsma 8-9 
3. C. Tjeerdsma 6-8 
4. S. Bouma 7-7 

R. de Jong 7-7 
6. H. Hospes 8-4 

Ook de andere jeugd begint al mooi te dammen. 
Henriette is net begonnen, maar die leert het wel 
van de andere jongens. De Ie plaats zal wel tussen 
Wietse en Aalzen beslist worden. 

Stand: 1. Wietse Jelsma 13 - 22 
2. Aalzen Wijma 13 - 19 
3. Gjalt J. V.d . Lei 13 - 16 
4. Roei Wiersma 13 - 11 
5. Johnny Toering 11 - 8 
6. Wiebe de Jong 12 - 6 
7. Frank Boersma 12 - 4 
8. Henriette Sluiter 6 - 0 

P. Feddema 



FUGElWACHT AlDEGEA -*---._--
ROERDOMP 

De roerdomp (zijn Friese naam is reiddomp) is een 
schuwe, geheimzinnige vogel, die we maar zelden 
te zien krijgen. Het is een echte moerasvogel, die 
leeft in grote rietvelden. Het is een vogel ongeveer 
zo groot als een kip, met een bruin, geel en zwart 
gestreept verel'")pak, die kleuren doen hem geheel 
opgaan in zijn omgeving tussen het riet, waar hij 
haast zijn gehele leven vertoeft. En op die schutkleur 

lijkt hij zelf ook volledig te 
vertrouwen, want bij drei
gend gevaar gaat hij maar 
zelden op de wieken. Dan 
neemt hij de zogenaamde 
paalhouding aan. Altijd met 
de voorzijde naar zijn ve~ 
meende belager toegekeerd 
en de snavel omlaag wij
zend, dan is het heel moei
lijk om hem te ontdekken. 
Met de zwarte en bruine 
lengtestrepen op zijn hals en 
borst lijkt hij volkomen één 
met zijn omgeving. Bij ons 
in de omgeving is de roer
domp een schaarse broed
vogel en al is hij gedeeltelijk 
een trekvogel, toch over
winteren de meeste roer
dompen in hun eigen broed
gebied. En dat komt hen 
nogal eens duur te staan. 

Want bij strenge winters vallen er veel slachtoffers. 
De broed periode van de roerdomp is ongeveer van 
eind maart tot in juli. Ze bouwen hun nest het liefst 
in lang overjarig riet. Hun !egsel bestaat uit 3 tot 6 
eieren, waar ze ongeveer 25 dagen over doen om 
ze uit te broeden. De jongen worden uit de krop 
gevoerd met kleine visjes en als ze wat groter zijn 
ook wel met kikkers en kleine zoogdieren. Jonge 
roerdompen nemen bij dreigend gevaar net als hun 
ouders meteen de paalhouding aan, ook als ze nog 
in het nest zijn. In de broedtijd laat de roerdomp 
een dof dreunend geluid horeri, dat tot ver in zijn 
omgeving te horen is. Ook bij nacht, vroeg in het 
voorjaar maakt h ij ba ltsvluchten, cirkelend boven 
zijn broedgebied. Dan laat hij een merkwaardig 
kort b laffend geluid horen, steeds herhaald met 
grote tussenpozen. Daaruit blijkt dat hij niet alleen 
dag-, maar ook gedeeltelijk een nachtvogel is. Helaas 
wordt de roerdomp ook in onze omgeving steeds 
meer bedreigd en teruggedrongen. Door ontginning 
van moeras- en rietvelrlen en lagere waterpeilen, 
waarmee ook zijn voedsel verdwijnt. Maar ook 
de toenemende watersport dringt hem steeds meer 
terug. 

. ... .: 
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Yn Aldegea binne de gasrekkens it alderleechst, 

want de kwaliteit fan de slachter is dêr 't alderheechst. 

Dat fleis is sa mar gear, hoecht dus mar krekt op 't fjoer 

en it is foar dat soarte gjin stoer te djoer. 

De moaiste jonge kij dy meie wy thits noch slachtsje, 

de kwaliteit is sa goed, men kin net better ferwachtsje. 

En binn' jo áld ofsiik en kinn' jo 't seis net helje, 

twa kear wyks bringe wy't byláns, dus je kinn' rêstich belje. 

Jo hoege ek net troch de snie ofwiete rein, 

want wy besoargje ek yn Burgum, Nijegea en De Pein. 

Dus wat let jo, krij rêstich mar de tillefoan 

en wy bringe 't moaiste guod by jo oan. 

Foar 't fijnste fleis of in stikje rikke spek op brea: 

nei Oeds Pietersma, slachter te Aldegea. 

OEDS PIETERSMA 

SANBUORREN 19 . '~, '••J I 

"' r. I"ALDEGEA (SMELL.) 

TILLEFOAN 05127 -1241 


Wenhûs: Langdeel 7, tillefoan 2456 




FUGELPUZZEl 1. 

2. 
Der binne langer in protte minsken, dy't niget oan 3. 

fClgels hawwe. Niget stiet oan it begjin fan kennis, 4. 

in protte mi nsken witte langer ek aardich wat fan 5. 

fûgels of. Foar sokken is boppesteande puzzel or 6. 

nearre. ' Dat de fûgels swart-wyt tekene binne, leveret 7. 

wol in ekstra swierrichheid op, fansels. Mar de fûgel 8. 

kenners ûnder us lêzers komme der grif wol ut. 9. 

Skriuw dan de nammen (fryske of hollanske) mar 10. 

op it strypke en leverje dat dan foar 16 jannewaris 11. 

yn by de skriuwer fan'e artikels oer fûgels yn dit 12. 

blêd G. Elzinga, Dwarssingel 17. De namme fan 13. 

dyjingen, dy't alle fûgels fûn ha, sette wy dan de 14. 

oare kears yn'e Doarpsomropper. 15. 
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HANDELSDRUKWERK 


Strooifolders 

Prijscou ranten 


Circulaires 

Fakturen 


Briefpapier 

Kleurendrukwerk 


Etc. 


Bij ons heeft U een ruime 
keuze uit de meest 

originele 

GEBOORTE

VER.LO VINGS


I-lUWELIJI(SI(AARTEN 


Deze kaarten l~unt U 

uitzoeken bij: 

JANKE en BA UKE DE VRIES 


Buorren 39a Oudega 

Tel. 05127 - 2417 


Ook 's avonds kunt U daar terecht 



· IT WITTEN WURDICH . 

SINTEKLAAS OP SKOALLE 

Ik hie it privileezje krige (om 't ik de neiste buorman 
bin, tink) om de ynkomst fan Sinteklaas op skoalle 
mei te. meitsjen. De sfear wie oars as oars, doe't 
ik der kaam. De bern wiene sa gysten en sa roerich. 
Op it plein foar de skoalle, de boartersjister fan de 
äldste bern, hie'k al sjongen heard, in hiel unfoech
sum Sinteklaasferske: "Sinterklaas is jarig, zet hem' 
op de pot ...." Sjoch, dat tekenet de sfear moai 
aardich, der soe fan alles barre kinne, as de ûnder
wizers it heft net goed yn'e hannen hiene. Mar dat 
hiene se wol. De twa heechste klassen waard goed 
yndruid hoe 't se har halde en drage moasten as 
Sinteklaas der yn komme soe. It wolkomliet waard 
noch in lêste kear songen: "Sinterklaasje, kom 
maar binnen met je knecht ..." Fan earbied en 
ûntsach wie der by it sjongen fan dit liet gjin spoen 
te hearren. Mar hoe soe 't ek, as yn it ferske seis 
de biskop al sa Iytsachtsjend "Sinterklaasje" neamd 
wurdt. En doe kaam der in auto oan en bleau foar 
de skoalle stean. Yn fjouwer lokalen sieten ynienen 
de bern langhalzjend nei bûten te sjen. Soe .... 
Ja, dêr wiene se, Sinteklaas en Swarte Pyt. De bern 
fan 'e heechste klassen kamen yn 'e gong as kommisje 
fan ûntfangst. Se songen it wolkomliet, lûd en falsk, 
net botte earbiedich. Mar wat wol men ek, foar 
meastepart fan dy bern is it kalvinisme deistich 
iten en drinken, fansels. Mar dat der by de r.k.
learlingen likemin in sprankje ûntsach foar de àlde 
biskop te fernimmen wie, sjoch, dat dearde my 
wol wat oan, earlik sein. De earste klasse mocht 
de Sint it earst yn har fermidden hawwe. It wie 
der stfl, mûskestil, doe't er oer de drompel trêde. 
Op myn fraach, foartiid, oft se der net wat tsjin oan 
seagen om aansen foar Sinteklaas te stean, antwurde 
in Iyts jonkje: "Huh, ik traapje der net mear yn!"I 
Sjoch dat wie kleare taal no, mannetaal. Neat mear te 
meitsjen mei aldwivefabels. Dêr stie ien foar my, dy't 
him net langer belazerje litte woe. Dêr koene wyI 
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Ook het adres voor al uw 


ru iterk led ing en toebehoren 


van het wereldmerk "PI KEU RU 


aansen wat my belibje as Sinteklaas kaam. Demasqué 
fan Sinteklaas, ik krige al begrutsjen mei de man. 
Doe't de biskop te plak siet, seach ik ris om my 
hinne. Dêr siet it baaske hiel timide op syn stuoltsje 
en stoarre Sinteklaas frijwat skruten oan. Hy wie 
bliid, seach ik wol, dat er mar in moai ein fan him of 
siet. It sjongen gong fol ûntsach yn dy klasse. Juf 
moast fan Sinteklaas in ferske allinnich sjonge; 
doe't se der (àp fan'e senuwen, fansels, dat wie 
sa wol te hearren) yn stykjen bleau, begûn de klasse 
spontaan mei te sjongen en soarge der sa foar, dat 
harren juf net oan'e skandepeal neile waard. En 
fansels, doe waard it tsjokke boek iepenslein en 
in stikmannich bern moasten by Sinteklaas komme. 
Skruten joegen se him in hantsje. Der wiene dis 
kear gjin echt ûndogenske bern by, lokkigernoch. 
Se fertelden Sinteklaas wat en as se in ferske songen 
hiene mochten se wer sitten gean. Nee, gjin ûn
dogenske bern, alhoewol, der wie ien jonkje, in René, 
dy stie oars mar frijwat senuweftich foar Sinteklaas 
te fimeljen en te draaien, dy hie, tink, wol wat mear 
utspoeke as er foar Sinteklaas wêze woe, mar lokkich 
foar him frege de Sint der net sa djip op yn. Sinte
klaas moat wol in taalwûnder wêze. Spaansk ken 
er ut'e pin, fansels, hoewol't er him dêr hielendal 
net op foarstean liet, hear. Mar ek it Hollansk gong 
gong him mar linich of en hy stapte ek, sûnder 
dat it him muoite koste, samar fan it Hollansk op 
it Frysk oer en werom. Doe liet Sinteklaas Swarte 
Pyt hielendal foaroerbûgd en mei de eagen ticht 
foar him op'e flier knibbelje. Sinteklaas wiisde 
doe trije bern oan, dy't hiel suntsjes efter Pyt syn 
rêch ek delknibbelje maasten. Pyt moast doe sizze 
hoefolIe bern der efter him sieten. "Tûzen" sei 
dy olfert. It Iytse folkje seach mekoar ris aan, sa 
oaljedom hiene se it noch net earder meimakke. 
Doe mocht Pyt syn eagen iepen dwaan en tel Ie. 
En doe telde er nàch hûndert bern efter him! It 
jonge guod fan klasse ien is grif net mei grut ûntsach 
foar de yntelliginsje fan it swarte ras nei hûs ta 
gien, de middeis. len fan'e bern mocht doe itselde 
dwaan as Pyt. Sinteklaas wiisde dêrfoar in hiel Iyts 
jonkje oan, dat syn heale boppegebit al wei sleept hie. 

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. 
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Desnoods op de fiets naar Olterterp ... 

:.. Want VERLOVINGSRINGEN in deze dure tijd gelukkig bij 

"D E SLA G" 
in Olterterp 

bijzonder goedkcop 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 

ln:-uil van oud goud tegen de hoogste prijs 

SELMIEN 2 
Tussen Olterterp en Ureterp 

Tel. 05125 - 1695 

Mar syn earen hied er net weisleept. Sûnder te wifk
jen sei er, dat der trije bern efter him sieten. Mar dat 
wie net sa, sei Sinteklaas, want hy hie frege hoefolie 
bern der efter him sieten, en ien fan'e trije wie 
Swarte Pyt. Twa bern dus. Ja, ja, se moasten op 
har iepenst wêze by dizze Sinteklaas, fernamen se. 
Sinteklaas hie't net sa lang oan tiid. Nei sa likernöch 
tweintich menuten moast er al wer fuort. De oare 
bern woene him ek graach sjen fansels. 

,,' . 
d.J. 
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BERN FOAR BERN 

Okkerdeis hawwe de bern fan beide skoallen yn't 
hiele doarp hûskebylans west om de s.n. bernepost
segels en kryst- en nijjierskaarten te ferkeapjen. 
Dy postsegels binne segels mei in taslach en dêr 
giet it om fansels. Dy taslach en de winst op'e kaarten 
bringt, oer't hiele lan rekkene, in aardige sint op 
en fan dat jild wurde dan wer dingen betelie, dy't 
bern te goede komme, sike en beheinde bern byg. 
De Aldegeaster skoalbern binne goede ferkeapers; 
se hawwe fan't jier foar net minder as f 1887,50 
ferkocht. 1n moai risseltaat! 

HOBBY - UTSTALLING 

De Aldegeasters hawwe it yn dit blêd in pear kear 
lêze kinnen; der soe besocht wurde om op 20 novim
ber yn it Miensker in grutte hobby-utstalling te 
halden. De beide inisiatyfnimsters, Janny Friso 

en Marian Veenstra, woene dat der teminsten graach 
fan meitsje, in grutte utstalling. Mar doe't se der 
mei dwaande rekken bek roep de twivel harren wol ris . 
Soe't wolslagje, soe't bekende sjen-hoe't-de-kat
ut'e-beam-komt har gjin öfbrek dwaan? Dat hja hier
den earst mar ris in Iytse seal yn It Miensker en 
nei't se dat dien hiene sieten se noch wol ris yn't 
Iyts himd. As it mar net mislearre, dan hie alle ta
riedend wurk om'e nocht west. Elke!1ien, dy't soks 
wol ris by de ein han hat, wit wol, dat der in hûdfol 
wurk foar dien wurde moat. Mar it die bliken, hja 
hiene net yn noed hoegd te sitten, want wat tichter
by de 20e novimber kaam, wat mear meidoggers 
har opjoegen, safolle, dat hja al ridlik gau de grutte 
seal fan It Miensker hiere moasten. En dy kaam 
ek fol te stean. By einsluten wie it tal meidoggers 
38, allegear partikulieren op ien nei, de kristlike 
skoalle hie ek in dracht bernewurk ynstjoerd. En 
wat wie der in grut ferskaat! Der wie byg. skilder
wurk, foto's, modellen fan hout, poppen, potte
bakkerswurk en folie net genöch. Merakels moaie 
wurkstikken wiene der by, it die jin deugd om te 
sjen, dat der safolle kréative minsken yn us doarp 
wenje. Boppedat, it wie net allinne in utstalling 
mar ek in beurs, guon meidoggers woene ntl wol 
fan har wurk wat ferkeapje. Meidoggers planteit 
dus, mar ek it publyk liet him dy saterdeis fan'e 
bêste kant sjen, der hawwe 365 besikers west. In 
fiks tal, dêr't de niisneamde inisiatyfnimsters dan 
ek goed tefreden oer wiene. Mar der wie sok moai 
spu I te sjen, dat der hiene eins wol twa kear safol
Ie minsken kom me moatten. De measte utstallings 
binne fansels wat statysk, dêr is no ienris meastal 
neat oan te dwaan. It wie dêrom in goed ding, dat 
in stikmannich meidoggers it publyk ek sjen lieten 
hoe't se har hobby beoefenje. Sa wiene der demon
straasjes fan spinnen, stofprintsjen, batikken en 
printknippen. Dy hobbydei wie finansieel ek in suk
ses, der is f 420,00 (skjin) fan oerbleaun. Dat wurdt 
dus ferparte ûnder de yn dit blêd alris earder neamde 
doelen yn it doarp. It soe in goed ding wêze, liket 
my ta, dat soks op in oar jier ris wer dien wurde si!. 

d.J. 
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UT OARE BLEDEN 


De fiertaal thus. 
Fansels koe us skoallepersoniel der lang om let 
net foar wei en bring swierrichheden mei de twa
en dûbeltalichheid ris op in alderjûn op it aljemint. 
It nijsgjirrige of leaver it bewende Frysk-eigene 
dêrby wie, dat soks net trochdreaun waard fan'e 
Frysktalige alderkommisjeleden, mar fan'e n ije 
ymport-foarsitster mefrou van Aardenhout-Van Dol
men (de iennichste mefrou dy't wy no yn't doarp 
hawwe en dat ek bliuwe wol), dy't samar de ien 
of oare doktorandus wist, dy't noris oan elkenien 
en benammen oan insidichtrochdriuwende Friezen 
wittenskiplik utlizze koe, hoe't de twatalige foarke 
oan'e maatskiplike stöle heart te sitten. Gelokkich 
- mar tagelyk frijwat pynlik - pakte syn utlis wat 
oars ut as dat mefrou en us personiel ferwachte 
hiene, benammen doe't de fiertaal yn skoalle, hûs 
en op strjitte oan'e oarder kaam. De doktorandus 
ornearre, dat wy hjir mei us meartalichheid yn in 
befoarrjochte posysje ferkeare ; boartsjendewei leare 
wy fan jongs öf twa talen sûnder folie muoite njon
ken elkoar . Oannimmende alteast, dat de Fr iezen 
thus it Frysk sa folie mooglik brûke, om't de bern 
troch in mannichte fan Hollansktalige boeken, 
krantsjes en moderne media it Hollànsk mear as 
rejaal tapart krije. Letterlik sei de ynlieder: 
"I n feite is het gewoon dom, heel dom en tevens 
een soortement besmettel ijke valse carriëre-d rang, 
dat Friestalige ouders thuis in het Hollands met 
hun kinderen menen te moeten communiceren, 
dom, erg dom, omdat ze de hun toevertrouwde 
kinderen, onverstandig, ontactisch en onharmonisch 
opvoeden en hun fundamenteel iets onthouden, 
waarop ze moreel en maatschappelijk recht hebben." 
Alle bywêzige heiten en memmen koene it pynlike 
oanfiele: mefrou moat neat fan it Frysk ha en master 
"kommun isearret" thus mei opsetsin mei syn twa 

Maak eens 

een proefrit
. 

bern yn 't Hollànsk, om't dat ommers foar harren 
takomst sa foli e better is .. . .. "Dom, erg dom." 
Mar dêr hat er gjin erch yn. Skriel e treast : hy is 
de iennichst e net. 

Bart ele Boukje 
Ut: De Pompeblêden 

6 novimber 1982 

De Itera. 
De eerste succesvolle kunststof fiets, UIL ":"vveden, 
écht roestvrij en bij uitstek geschikt voor het f iets
verwoestende Hol landse klimaat, is vanaf november 
1982 ook in Nederland verkrijgbaar . De ITERA, 
een produkt van dezelfde wetenschap , d ie aa n de wieg 
van onze ruimvaart, satellieten en st raalaandrijving 
stond, resulteerde uit 3 jaar fietsden ken en -creëren 
door een team van topspecialisten. Namen als V o lvo 
(concept, windtunneltest), Dupont (k unst stof en 
SKF kogellagers) garanderen een gebru iksfiets, 
niet alleen opgewassen tegen ons klimaat , maar met 

een door geen andere fiets te evenaren levensduur. 

Bovendien waren optimale fietsve il igheid en mini

maal onderhoud twee basiseisen van het concept , 

waaraan men voldeed door toepassing van bijv.: 

Gesloten SKF-Iagers, geen nasmeren of -ste llen 

van wielen en t rapas meer. 

Voornaaf met steekas en vaste asgaten in vorkuit

einden , waardoor automatisch gecentreerde stand 

van wielen. 

Kunststof, glad en afgerond , voor stuur, frame, 

wielen, cranks, spatborden, lampen en kett ingwiel ; 

roest- en onderhoudvrij, geluidarm en kl eurecht. 

Long-I ife cassette-batterij; altijd even sterk voor

en achterlicht , ook bij afstappen en sti lst and , de 

beste bescherming tegen achteropkomend verkeer. 

Onderdelen met positioneersleuven ; maar op een 

manier te monteren, foute montage daardoor uit 

gesloten. 

Eerste van een nieuwe auto· Beschermende veiligheid in de 
generatie. Dus voorlopig niet te totale constructie. Koersvast weg· 
imiteren. De nieuwe DatsunStanza. ged rag onder al le omstandigheden. 
__~ r} .. Het origineeL De nieuwe Datsun Stanza. 
~~ De meest uitge· Het origineeL Vooru itstrevend. Eigen· 

""'N"""0, balanceerde zinnig in temperament. Nieuwe 
~,fK'J . ~~ middenklasser 1.6en 1.8 Iiter motoren. 
'I!I(<9tl~ met voorwi el Nu bij ons. Klaa r voor de eindtest: 

~ 

autobedrijf 
drachten b.v. 

" lil ',," "" , aandnJvlng. uw proelnt. Pri;s incL B1W, af Lisse 
De kracht van een sprinter. Zuinig 

va17995,-.Maximaal rendement ui lmet het normale(I) benZine.Aerodynam i· DE HEMMEN 1 
schestyling. DRACHTEN 

MaXimale Inlerieurru imte. Zo Tel: 05120-12100 INISSÄNI -wekt de Slanza de indrllk van N.18.00uur 
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Hawwe jo in frieskast of -kiste? 

En wolle jo der graach poerbêst böleguod yn ha? 


SKILJE US DAN EFKES 


Wy komme moandeis en tiisdeis mei bakkersguod 

yn Aldegea 


Wy hawwe no ek waddenböle, zonder vet 

puur natuur 


Waarme Bakker 

J. JE LS MA 


Boamburgum Tillefoan 05126 . 1215 


De ITERA, de Zweedse kunststof fiets, bijna geheel 
uit een composiet thermo-plastic van Bayer; frame, 
wielen, spatborden, lampen, stuur en kettingwiel. 

Sterke bagagedrager en originele snelbinder; voor 

aanpassing aan de meest uiteenlopende bagage-eisen. 

I n het frame weggewerkte batterijen, verlichtings

snoeren en bedieningskabels. Vaste achterwielstand; 

ketting naspannen en kettingspanners zijn overbodig; 

een simpele kettingspanner houdt de ketting strak, 

geen aflopende ketting meer. Een schakelaar voor 

voor- en achterlicht, tijdens rijden aan te zetten; 

door batterij geen rolweerstand van een dynamo. 

Effectieve reflectiestrippen voor en achter en op 

spaken; betere zichtbaarheid rondom. Het uniforme 

frame van de ITERA en het snel versteibare zadel 

maken er tevens een ideale gezinsfiets van voor elk 

mogelijk gebruik. Van de toebehoren moeten 't 

veiligheidskinderzitje en de hardplastic zijkoffers 


. genoemd worden, die op de standaard bagagedragers 

passen. 

Feyenoord • Ajax. 
Feyenoord - Ajax van afgelopen zondag was een 
spannende, aantrekkelijke voetbalwedstrijd. Het sta
dion was al weken uitverkocht en de politie hoefde 
op een totaal van 63.000 toeschouwers "maar" 12 
arrestaties verrichten. Het publiek had het veilige 
gevoel dat de politie niet lijdzaam zou toezien bij 
pogingen tot ordeverstoringen. Potentiële relschop
pers wisten dat ze gearresteerd konden worden. 
Eigenlijk gebeurde er niets noemenswaardigs conclu
deerden "Langs de lijn" zondagmiddag op Hilversum 
I, Studio Sport en de maandagkranten. Publiek en 
politie waren de grote overwinnaars van het voetbal
feest. Om ongeveer half twaalf lopen we rond het 
Feyenoord stadion. We begroeten familie en vrienden 
in vak J. Op de voorste rijen zit een groep Feyenoord 
aanhangers die op hun witte T-shirt een zwart haken
kruis dragen. Ongestoord zingen ze de hele middag: 
"de dood aan alle joden, Ajax-joden vuile joden". 
En naast hen zingen de hele middag Ajax aanhangers 
van de zogenaamde F-side: "Wij zijn joden, wij maken 
een joden-goal". Gescheiden door een groot hek 
zitten naast de perstribune twee Feyenoord aanhan
gers op de eretribune. Ongestoord scanderen ze 
voortdurend hun yell: "Ajax joden, vuile joden". 
De opstelling van Ajax wordt begeleid door een 
variant: "Cruyf holocaust, Olsen Auschwitz, aan 
het gas ermee". I n de tweede helft kond igt de speaker 
aan dat de speciale Ajax-trein een kwartier na afloop 
zal vertrekken. Op vak J hopen ze luidkeels richting 
Israël, naast ons op de perstribune hopen de twee 
twintigjarigen richting Auschwitz. Het was inderdaad 
een geslaagde voetbalmiddag. 

(Vrij Nederland 4 - 12 - 1982) 
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Wie zijn auto niet behoor
lijk laat onderhouden, wordt 
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 

CIII 


Verkoop van nieuwe en gebruikte auto's 
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 07.30 - 18.30 uur 

(zondags gesloten) 


Bil de BOVAG-vakman bent u 2ekerl~ 

D·VI~-'E 
GARAGE 

Gari perwei 2 9216 VK Oudega (Sm .) 

Tel. 05127-1777 



ook voor Uw: 

* REIZEN 

*VERZEKERINGEN 

*REISDE VlEZEN 

Fabrykswei 13, Oudega Sm. Telefoon 05127 - 1533 

Rabobank ~ 

geld en goede raad 

De redaksjes fan 

Doarpsomropper en Doarpsomropperke 


winskje alle lêzers 

noflike feestdagen en in lokkich 1983 ta. 


* * * 

Langs deze weg willen wij iedereen uit Oudega 
bedanken voor hun aanwezigheid en de kado's 

op onze huwelijksdag 18 november j.1. 

Wietze Jan Bron 

Houkje Sietske Bron-Paulusma 


Buorren 52 - Oudega 


*** 

Op 31 december hopen wij weer 
met oliebollen bij u langs te komen. 

Namens de aktiecommissie gereformeerde kerk. 

*** 

Wij willen hiermee iedereen hartelijk danken 

voor de felicitaties en de cadeau!> 


die we mochten ontvangen op onze koperen bruiloft. 

Vooral bedanken wij degenen 


die 's avonds op het feest zijn geweest. 

Het blijft voor ons een fijne herinnering. 


Tonny en Lia van Kooten 

Manjepetswei 19 

9216 XC Oudega 


*** 

Wy winskje al us doarpsgenoaten 
seinige krystdagen ta en foar 1983 folie 10k en seine. 

Famylje Slotegraaf 
Efter de skoalle 

* * * , 

Alle freonen en goekunden 

noflike krystdagen en in lokkich nijjier tawinske. 


Piet en Jeltsje Wynia-van Berkum 

Utein 34, Aldegea 


* * * 

Alle sibben, freonen en kunden 
in lokkich 1983 tawinske 

J. van der Velde 
R. van der Velde - van der Woude 

Jac. van der Velde 
Stienkampen 2 

* * * 

Famylje Siebe van Dijk 
winsket eltsenien yn 1983 Gods seine ta. 

*** 

T onny en Lia van Kooten 

wensen alle buren, vrienden en kennissen 


prettige kerstdagen 

en een gezond en gelukkig nieuwjaar. 


Manjepetswei 19 
9216 XC Oudega 

FESTIVAL 1983 
14 jannewaris 
te Koudum 

Dielnimmers frege mei Fryske sang en muzyk! 
Wy litte professionele "live" opnimrilings meitsje om 
dêrmei in nije Fryske LP gear te stallen. 

Ynljochtings en dielnimmingsformulieren: 
Tel. (05142) 1391 of: Postbus 19, 8723 ZJKOUDUM 
~ 

I 
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geen directe beleidsinvloed. Zoals o.a. uit het schrij

, YNSTJOERD ven van de initiatiefgroep blijkt, zijn op dit moment, 


de mogelijkheden van een min of meer geregeld 


JEUGDSOOS 

OUDEGA? 

Hallo, jeugd van Oudega en ouders. 
Hier is eindelijk weer een berichtje van de jeugdsoos. 
Het heeft eventjes geduurd, omdat we bezig zijn 
geweest met het maken van ons werkplan voor 
1982/1983. Dit werkplan werd naar de gemeente 
gestuurd, alsmede een aanvraag voor een subsidie. 
Dit werk werd beloond, want we hebben nu een 
(voorlopige) subsidie toegewezen gekregen van 
f 2.000,00 bruto. Hieronder volgt het commentaar 
wat de gemeentelijke commissie op onze aanvraag 
gaf. 

"Hoewel in de aanvraag verwezen wordt naar de 
situatie in Houtigehage gaat deze vergelijking niet 
geheel op. Niet alleen is de tijd veranderd, maar 
ook de feitelijke situatie verschilt nogal. In Houtige
hage bestond de mogelijkheid om bij het dorpshuis 
in nauwe samenwerking met het bestuur hiervan, 
een semi-permanente accomodatie te realiseren. 
Bijkomend voordeel was, dat destijds een dergelijke 
voorziening relatief goedkoop gerealiseerd kon 
worden . Inmiddels is gebleken, dat afgezien van 
de financiële gevolgen, in Oudega vrijwel geen ruimte 
aanwezig is waar zonder planologische problemen 
een jongerenvoorziening geplaatst zou kunnen wor
den. Bovendien zou onze voorkeur uitgaan naar 
een vorm van mede gebruik van het Miensker. Aan
gezien deze dorpsvoorziening volledig partikulier 
wordt geëxploiteerd, heeft de gemeente hierop 

gebruik van het Miensker beperkt. Toch zullen er 
voorlopig geen mogelikheden en middelen aanwezig 
zijn om op welke manier dan ook een jeugdsoos 
met gemeentelijke financiën in Oudega te realiseren . 
Daarentegen is de wens van de initiatiefgroep om 
in Oudega gerichte activiteiten te organiseren, gelet 
op het aantal jongeren in deze leeftijdsgroep (na 
Opeindehet hoogste aantal jongeren in de leeftijds
catagorie van 15 tot 24 jaar) begrijpelijk. Wij menen 
dan ook, er voorlopig van uitgaande dat gebruik 
gemaakt wordt van bestaande accomodaties in 
Oudega, de initiatiefgroep in ieder geval in de 
gelegenheid gesteld moet worden om bepaalde jeugd
en jongerenactiviteiten te organiseren. Wij stellen dan 
ook voor de volgende subsidie grondslag: f 2.000,00. 
(huur ruimte f 1.000,00, organisatie f 500,00 en 
activiteiten f 500,00)." 

Uit bovenstaande blijkt duidelijk dat de gemeente 
ook ziet dat het hier niet een onnodig initiatief 
betreft, en dat zij de soos als zodanig willen steunen. 
Wij van onze kant zullen proberen het toegewezen 
geld zo goed mogelijk te besteden, ten goede van 
de Oudegaaster jeugd. 

Janneke 

UTSTALLING 

Fan 27 oant en mei 31 desimber 0.5. wurdt der 
yn'e aldheidkeamer It Earmhûs te Warten in ut
stalling halden fan akwarellen fan Govert Bax ut 
Damwald. Bax hat him benam men utlein op it 
skilderjen fan tsjerken, boerepleatsen en monen. 
It aardich grut tal fan syn moaiste wurken sil op 
niisneamde dagen yn It Earmhûs hingje. De utstali ing 
is op dy dagen te besjen fan 14.00 oant 17.00 oere. 
Tagongspriis ien gûne. 

Stifting Warten 

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

Wij wensen U Prettige Kerstdagen en een Gelukkig l'Jieuwjaar 

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



AUTO- en MOTORRIJSCHOOL 

w. PIJL 

Foareker 27 - 9247 AA URETERP 


Tel. 05125 - 2151 


Haal uw rijbewijs: 

in schakelauto ..... B.M.W. 

in automaat ..... Renault 


op één onzer motoren ..... Honda 


U bent bij ons niet 


een hele morgen of middag van huis, 

maar slechts 2 uren ! ! ! ! ! 


Christelijke School Nijega; 

Johannes Boonstra, 6 j. 


Openbare School Nijega; 

Sjoerd, Commissieweg, 9 j. Renneke V.d. Heide, 11 j. 


De Tike; 

Rennie Deelstra, 10 j. Willie Wagenaar, 6 j. 


Christel ijk KleuterschoolOudega ; 

Willeke Elsenga, 4 j. Linke Huisman, 5 j. Siebren 

de Jong, 6 j. 


Openbare kleuterschool; 

Jan Elzinga, 4 j. Nynke Jelsma, 5 j. 


Openbare Lagere SchoolOudega; 

Sibbele Douma, 7 j. Jeroen van Reenen, 10 j. 


Christelijke Lagere School; 

Sybrand Adema, 6 j. Wya Geerlings, 7 j. Hidde 

Kooistra. 8 j . 


. Eernewoude; 

Christian F., 8 j. Grietje Siderius, 12 j. 


NIEUWS OVER DE Y.W.C.S. 


Een dezer dagen komt de IJswegencentrale weer 

hun jaarlijkse ijswegenkaartje aanbieden, dit kost 

f 1,50 per stuk . Het werk van de IJswegencentrale 

bestaat uit berichtgeving en afbakening van wak~en, 


bij toertochten assistentie verlenen, baan vegen 

met machines, vergunningen verlenen via B & W. 

Coördinator W. Elzinga op het gemeentehuis heeft 

er een drukke baan bij, bij winterweer. Doorgeven 

van de ijstoestand aan de pers en de radio en de 

Friese V.V.V. in Friesland en gemalen. Deze werk-


FEGETARYSKE PETIELE 


Rys mei reade earte (linzen) en griente. 

4 ûns broccoli 
1 1/2 ûns sjampinjons 
2 sipels 
1/2 pûn rys 
40 gram bûter of margarine 
2 laurierblêden 
plm. 10 krûdnagels 
plm. 10 piperkerlen 
sält 
1/2 mingel boeljon (instant) 
1/4 mingel wite wyn 
1 ûns reade earte 
1/2 ûns raspe älde tsiis 

Broccoli skjin meitsje en yn stikjes snije. Sjampinjons 
waskje en ta skiifkes snije. Sipels skile en daalderje. 
Rys yn gleon fet in bytsje giel bakke. Sipels laurier
blêden, krûdnagels, piperkerlen en salt der by dwaan. 
Boeljon en wyn der ek by dwaan en yn panne mei 
lid derop 10 menuten prottelje (sudderen) litte. 
Broccoli, sjampinjons en reade earte der by en wer 
10 menuten prottelje litte. Salt en piper der by 
neffens eigen smaak. Tsiis der oer struie en alles 
plm. 1/2 oere prottelje litte. As griente derby in 
kropke slaad. 

Dit resept is ornearre foar 4 persoanen. 

Gehalte (sûnder de griente) : aaiwyt 77 gram 
fet 70 gram 
koalhidraten 280 gram 

9004 Joule/2151 kaloryen, dat is de persoan plm. 
2260 Joule/540 kaloryen. 

UITSLAG KLEURPLAATWEDSTRIJD MIVERO 

Jury: Janny Friso, Elly Roukens, Oeds de Vries. 

Elke week theorieles 


URETERP 

HEMRIK 


DRACHTEN 

SURHUISTERVEEN 




zaamheden strekken van hieruit naar de haven -
Oudegaastervaart - haven Drachten - Mounegreppel 
- Wijde Ee - uitloop kalsbeekwijk - Gemalen uitlopen 
- Grietmansrak afdeling Veenhoop - Modderige Bol 
De Geauw - Goëngahuizen - Greate Krite - Aid Hea
damsleat - Nije Headamsleat. 
Zo, U ziet de veiligheid dient in acht te worden ge
nomen. En de IJswegencentrale Smallingerland 
doet een dringend beroep op vooral de ouderen. 
Waag niet te vlug alles op het ijs, de kinderen gaan 
gauw de waaghals achterna en het is de IJswegen
centrale onmogelijk dat te voorkomen. 

Y.W.C.S. 

VERSLAG OVER DE MIVERO 

De door de Mivero georganiseerde Sinterklaas actie 
mag dit jaar als zeer geslaagd worden genoemd: Men 
was hoog gespannen over het verloop temeer daar 
er duizenden guldens aan prijzen in het vooruitzicht 
waren gesteld. Bij de intocht op 27 november was een 
hoop publiek aanwezig en de boot met Sint en gevolg 
werd geestdriftig toegejuicht. Voorwaar een kinder
festijn van eerste orde, hetwelk na de korte rondrit 

. vooraf gegaan door de Drumband uit Oudega werd af
gerond in het Miensker. Daar waren op deze middag 
ongeveer 200 kinderen aanwezig die genoten van op
tredens van de Pieten (zingen). poppekastspel, door 
Tineke Pool, Tjitske V.d. Zee prachtig gespeeld. Mu
zikaal werd het geheel begeleid door een 14-mans 
orkest uit het muziekkorps 'Looft den Heer' onder 
leiding van Sari Bouma. De hulp van de 'masters en 
juffers" van alle scholen is onontbeerlijk bij het ver
delen van zoveel kado's. Dat wordt zeer op prijs ge
steld door de Mivero. Na dit spektakel op naar het 
volgende onderdeel feestavond 6 december. 
Onderwijl berichtte secr. en actie-coördinator Jan 
Kuipers dat er een grote vraag naar bonnen bleek en 
het publiek het adres schrijven graag deed. Wel 
bereikten het bestuur enkele incidentele klachten van 
klanten van bedrijven over verstrekking van de loten. 
Dit soort klachten betreuren wij en er dient gezegd 
dat dit zeker niet slaat op al de winkeliers die meede
den. Het bestuur deelt nog steeds de mening dat als 
wij niet actievoeren VOOR ONZE MENSEN, onze 
mensen ook niet mopperen op de bereidheid tot 
kopen in eigen dorp. Maar, en dat is zeker voor, door, 
en MET Z'N ALLEN is dit mogelijk wat wij nu nog 
doen. 
De Mivero bracht 73.000 bonnen aan de man, een 
uiteraard respectabel aantal. Dat men zeer benieuwd 
was naar de prijzen bleek 6 december. Ruim 400 
mensen bevolkten het Miensker om het allemaal mee 
te maken. Na de film 25 jaar geleden Oudega van een 
prima commentaar voorzien door Germ Kooistra. 
Daarvoor had Oeds de Vries 17 prijswinnaars bekend 
gemaakt uit de 194 teruggekomen kleurplaten van de 
scholen Eernewoude, de Tike, Nijega 2 en Oudega 4. 
Daarna een pauze, waarin "envelop en lot" werden 
verkocht. Hiervoor was voor 250 gulden prijzen 
ingelegd door de Mivero. Alle enveloppen wer
den verkocht. Een nieuwe loot aan de Mivero stam is 

. de waarderingspremie. Deze werd toegekend aan de 
buurt Opperbuorren. Daar werden via burenhulp de 

zaken van de familie Binne V.d. Wal draaiende ge
houden, belangeloos en dat vond de Mivero een 
pluim waard, in de vorm van een taart. (Het is maar 
de geste). De namen van deze buren zijn fam. Jochum 
Wijmenga, fam. Gooitsen V.d. Lei, fam. H. Tolboom 
en Marten Wijma. Hierna werd de mysterieuze man 
onthuld. Door middel van een rij letters op bussen ge
schilderd moest men dat uitvinden. De heer Aize de 
Jong en mevr. Betty Tasma traden daarvoor aan, het 
werd Sinterklaas. En als klap op de vuurpijl kwamen 
er 6 Sinterklazen met muziek materiaal het toneel op 
die voor komische taferelen zorgden. Notaris Mulder 
kon met hulp van de gasten de volgende prijzen 
bekend maken: 

1e f 999,99 IVIw. M. Schriemer, Dwarssingel 37 

2e f 500,00 W. Hoekstra, Eastersaning 3 
3e f 250,00 H. Tolboom. Opperbuorren East la 
4e f 100,00 H. de Jong, Ds. V.d. Veenweg, Eernewoude 
5e f 75,00 Th. de Jong, Jachtweide 14 



AMATEUR - SKILDERKLUP 

-'\111$' 

OUDEGA (SM.) 

WINSKET ALLE GOEFREONEN 


IN TJGE LOKKlCH 1983 TA 

/ 

6e f 75,00 Mw. R. Jelsma·Wijnia, Fabrykswei 39 
7e f 50,00 S. Bruinsma, Eastersäning 22 
8e f 50,00 Tineke Toering, de Tsjollen 4 
ge f 50,00 O. Deelstra, Buorren 25 

10e f 50,00 Martin Tolboom, Opperbuorren East la 
lle f 50,00 Henk Lykelema, de Wear 16 
12e f 50,00 J. Kooistra, Jachtweide 3 
13e f 50,00 Harry Jansma, Skoallereed 9 
14e f 50,00 S. Deelstra, Utein 14 
15e f 30,00 Mw. A. Veenstra-de Haan, de Wear 23 
16e f 30,00 T.R. ter Wisscha, Sänbuorren 5 

I 
I 17e f 30,00 Mw. J. Kooistra-Veenstra, Buorren 22 
I 18e f 25,00 T. de Jong, It West 5 
~ 1ge f 25,00 A. Schonenburg, Jachtweide 15 

I 
20e f 25,00 A. Bouma, Eastersäning 35 
21e f 25,00 Mw. G. Kampen-Mud, Mr . Iniawei, de Tike 
22e f 25,00 A. Lindeboom, Fabrykswei 35 

Als bijzonderheid was deze keer alles over de kerk
radio te volgen. Als grote verrassing kwam de familie 
P. Sehriemer als f 1000,00 winnaar uit de doos en 
mevr. Sehriemer was aanwezig om haar gelukwensen 
vergezeld van diverse kussen in ontvangst te nemen. 
Gelukgewenst aan alle prijswinnaars. De prijzen liggen 
voorzover niet afgehaald voor U klaar bij de Rabo
bank. Hierna werden nog diverse prijzen op de entree
biljetten uitgeloot van de Lawei en levensmiddelen
pakketten van de Rabobankvestiging Oudega. 
Tot 1 uur is er nog uitermate gezellig gefeest in het 
Miensker op muziek van de Musie Renderers uit 
Bergum. 

SKIEDNIS 
~- -

DIT WIENE EK ALDEGEASTERS 

Fiskjen en farren 

It lei der yn'e Aldegeaster omkriten foar 1920 al ef
kes oars hinne as hjoed-de-dei. Tink ris oan, de Easter
saning wie noch in mar, de Westersaning nammers ek. 
De Gealannen leine noch foar ebbe en floed en stiene 
hjerstmis al moai gaueftich spi is, by't winter strû pten 
se rojaal ûnder wetter, men koe der dan wol mei in 
skou oerhinne farre. It wetter klotste dan ek tsjin'e 
Aldegeasterdyk oan en streamde der inkeldris ek wol 
oerhinne. Oan'e east-, sud- en westkant fan us doarp 
wie't dan ien grutte, wide wetterwrald. Feroaring 
kaam der, doe't yn 1920 it Wouda-gemaal by De 
Lemmer begûn te meallen. 

It wie doe in oarde, dêr't boeren it hea fakentiden 
mei in pream thus helje moasten, in oarde foar reid
snijers, koaikers en fiskers. 

Sa'n fisker wie Willem de Jong. It grutste part fan't 
jier ferkearde er mei syn hûshalding yn in wenskip 
yn'e Nije Mjoksgroppe, dêr't er syn tiehtset hie, 
tusken Monnike Ie en Aid Djip. In tichtset is in fer
nimstige manear om fisk, benam men iel, te fangen. 
Ek as de fisker sliepte die it tiehtset syn wurk. Mar 
tink no net, dat de fisker sliependewei ryk waard. 
Want sa leit it lan der net hinne, doe net, teminsten. 
Wetter en fisker binne ûnskiedber fan inoar . It seit 
himsels, dat in fisker foar in grut part fan'e dei syn 
skou brûke moat. Willem de Jong brûkte him foar syn 
wurk, oerenlang, en as er him net hoegde te brûken, 
dan wiene de bern der wol mei oan't farkjen. En 
sneins gong de hûshéllding der mei nei tsjerke ta. 
As it moai helder waar wie, dan koene se by it tieht
set wei it tsjerkefolk wol rinnen sjen. Sadré't hja de 
earsten rinnen seagen wie it tiid om fan wal te setten. 
It seil, en as it op haren en snaren om't öf gong ek de 
fok, waard der by set en sa strûsden se dan oer de 
Eastersaning op De Wal ta. Dêr waard de skou fest
makke en dan rûnen se meiinoar nei De Achterwei. 
Nei tsjerktiid stapten se wer yn'e skou en fearen 
werom nei it tichtset ta. Ja, de skou wie wol it 
meast brûkte foarwerp yn'e fiskershûshalding. Wat 
Willem de Jong net wist wie, dat syn skou ek wol 
brûkt waard as hy yn tsjerke siet. Dat siet sjesa. As 
se sin oan silen hiene gongen Wytse Welling en in pear 
maten der wol ris mei fuort en krusten dan wat op'e 
Eastersélning om. Se soargen der wol foar, dat de skou 
wer op it selde plakje kaam te lizzen en dat it ek like 
oft de dingen yn'e skou net fan't plak west hiene. 
By myn witten hat Willem fisker der nea gjin euvel
moed yn han, wat dy knapen mei syn skou utheef
den, wylst hy yn tsjerke siet te psalmsjongen. Ja, ja, 
elk fisket op syn tij, seit it sprekwurd_ 

As de bern deis nei skoalle moasten, koene se de 
skou net meikrije, fansels_ Heit moast him brûke foar 
syn wurk. En dus moasten dy bern in fiks ein rinne. 
Hja stieken dan de Gealannen oer, rûnen oer de daam, 
dy't doe yn'e Setsleat lei en rûnen dan op'e Aldegea
ster toer ta_ Somtiden, as er dêr op'e Gealannen oan't 
wurk wie, bleauwen se wol ris efkes stean om mei Pi
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ter Bron te praten, in man,dy't doedestiid better yn 
it doarp bekend wie ûnder de namme Piter poepke. 
Mar dat doarsten de bern net heal tsjin him sizze, 
fansels. En dochs koe dat Piter net iens safolle skele. 
Want it barde wolris op in moaie foarsimmermoarn, 
dat Piter de finger omheech stiek en sei: "Hark! Hear
re jimme it wol?" Ja, de bern hearden it, de koekoek 
rop lûd: "Koekoek! Koekoek! Koekoek! ...... " 
"Ja, soe men net poer wurde", sei Piter, "Dy smoarge 
fûgel! Ik skrep en doch sa fûl as ik kin en hy ropt it 
hiele moarnsskoft oars neat as: Toe poep! Toe poep! 
Toe poep! .... " 

As moarns de dauwe noch oer de lannen lei en it 
gers stie op stannen, dan wie't foar de bern in poepe
toer om mei droege fuotten yn skoalle te kommen. 
Mar bern is fernimstich guod. Dêr fûnen se wat op 
ut. As kij op in kowepaadsje, sa rûnen se etter inoar 
oan . Nûmer twa sette syn klompen Yil'e fuotleasten 
fan nûmer ien, nûmer trije yn dy fan nûmer twa, 
ensfh. Sadwaande wie der mar ien, dy't wiete fuotten 
krige, de foarste. 
By't hjerst, as it wetter opsetten kaam, brocht 

Willem fisker syn wenskip mei tabehearren nei it 
doarp ta. En dêre, tichteby de Dwarssingel brochten 
se dan de winter troch. It barde dan wol, dat dokter 
Kaiser fan Drachten op'e wal stie en frege oft Willem 
de Jong of Teade de Vries him ek oersette koe nei 
SmelIe Ie. Dy man hie ek in heukerich bestean by't 
winter. Op'e fyts fan Drachten kommen, gong er yn 
Aldegea syn pasjinten byläns en as er hjirre dan klear 
wie moast er gauris noch nei pasjinten oare kant it 
wetter. Willem en Teade brochten him beide wolris 
nei de oare kant ta. Op sa'n tocht is it ris bard yn in 
fûle stoarm, dat de skou sa ferheftich slingere, dat 

Kaiser syn fyts fan'e skou ofglied en wei waard yn't 
wetter fan'e oerstjoere Eastersäning. By myn witten 
wie it dy kears Teade dy't Kaiser oersette. Mar Willem 
de Jong hat de fyts letter wer boppe wetter helle. 

d.J. 

MEAR WITE FAN EIGEN KRITE 

Aldegeaster fannen fan 1812 

Op 30 jannewaris 1813 krige de maire fan de mairie 
Aldegea fan de prefekt (haad fan it departemint 
Frijslän) Johan G ijsbert Verstolk van Soelen in oan
skriuwen, dat er neigean moast hokker persoanen yn 
syn mairie noch gjin fan opjûn hiene. De maire hat 
d'!t dien en it die bliken, dat twa persoanen, dy't 
beide yn it doarp Aldegea wennen, dat noch net dien 
hiene. It wiene twa Aldegeaster fearskippers, Hja lie
ten har doe noch ynskriuwe ûnder de nammen: 

Gerrit Wieberens van der Hei, 29 jier, ien soan, 
en 

Du rk Popkes Sandstra, 36 j ier, 4 bern. 
As reden fan har sleauwens lieten hja allebeide wit

te, dat hja fanwegen harren berop op de offisiële 
ynskriuwdata net yn it doarp wiene. 

d.J. 

Wat de ynhélld oangiet past it artikel dat hjir folget 
moai by wat hjirboppe stiet. Wy hawwe it oernom
men ut it moanneblêd "Friesland Post" fan novimber 
1982. Guon fan us lêzers siile it dus wol lêzen hawwe. 

DE WELLING BAR - OP'E WAL 4 
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Een halve eeuw geleden 


HET RECHTHUIS VAN OUDEGA 

Friesland kent maar liefst drie Oudega's. Het eerste is te vinden in de gemeente Wymbritseradeel, ten zuiden 


van Sneek, het tweede halverwege de weg Balk-Bakhuizen in de gemeente Hemelumer Oldeferd en het derde 
waar we het nu over gaan hebben - in de gemeente Smallingerland; een kleine tien kilometer van Drachten 


gelegen. Deze drie Oudega's hebben één ding gemeen: ze zijn alle drie waarschijnlijk de oudste dorpen van hun 

gemeente. 

Op het moment dat u dit leest, is 
het jaarlijkse dorpsfeest. dat reeds 
lang op de eerste zaterdag in 
september wordt gehouden, al 
weer achter de rug . Wanneer ik 
het dorp binnenrijd blijkt, dat de 
Aldegasters - in de volksmond 
overige;;s "bakbrochen" genoemd 
- niet alleen kunnen feestvieren. 
Versieren kunnen ze ook, want het 
gehele dorp is een aaneenschake
ling van vlaggen . slingers. bloe
men en wat dies meer zij. Doch 
daar ben ik niet voor gekomen . 
Mijn aandacht gaat uit naar een 
oud pand in de Buorren, dat het 
voormalig gemeentehuis van 
Smallingerland moet zijn ge
weest. 
Veel is er ac;l het pand niet 
veranderd. 8uven de deur zit een 
gevelsteer. met het beeld van 
Vrouwe Justitia, echter zonder 
weegschaal met daaronder: 
F : W : 17 38: E : M : 
IUSTITIA 
Daaruit blijkt dat het pand in 1738 
moet zijn gebouwd. Wie precies 
de bouwheer is geweest, is niet 
bekend. Doch waarschijnlij k heb
ben de van Haersma's hier hun 
invloed op uitgeoefend. 
Oudega werd vaak het dorp van 
de Van Haersma's genoemd. Maar 
liefst zeven leden van het geslacht 
Van Haersma hebben het ambt 
van grietman in Smallingerland 
bekleed. Dat hun invloed groot 
geweest is, blijkt uil het feit dat in 
1770. vlak voor de Franse revolu
tie. er maar liefst 37 van de 52 
stemdragende boerderijen in het 
bezit van de Van Haersma's 
waren . 
In 1660 WilS de 15-jarige Arent van 
Haersma al grietman van Smal
lingerland . Ook in die tijd schoof 
men elkaar al baantjes toe en dat 
zat de bevolking aardig dwars. De 
regenten gingen er echter mee 
door en 1715 was er opnieuw een 
15-jarige grietman die lUisterde 
naar de naam Van Haersma. Pas 
in 1816. nadat de grietenij aie in de 
Franse tijd in tweeën was gesplitst 
weer een eenheid geworden, 
keerde de rust weder Het was 
Heclor Livius va n ~ 'lersma. die tot 
grietman was benoemd. 

"Het blok" 
Maar wat hee lt het rechth ..J is hier 
nu allemaal mee te maker? Zoals 
reeds beschreven. hadden de Van 
Haer5ma's veel Invloed en waren 
zij lid van gedeputeerde statp,.,. 
rai,d van de admiralite't enz . 
VanrJaar dat zij ook het prlvelege 
krl"J <:!n om in Oudega recht te 
sp""':n . 
N I. ',(:<:.l ond dilt 1"1 01$ n Iet 1 -? Pf' ~Jlt 

een rechtzaal. Er waren achter
eenvolgens een boerderij, een 
bakkerij en een herberg in geves
tigd, die door één persoon werden 
gedreven. 
Een naam die onlosmakelijk met 
het pand verbonden is, i~ die van 
de familie Mulder , waarvan al
thans Wietse Mulder nog in leven 
is . Nu was het niet zo maar een 
t1erberg . Het was een gelegenheid 
alwaar de raad en de grietman 
(nen) te samen kwamen om 
onder het genot van een drankje
de problemen in de grietenij te 
bespreken Wanneer er nll iem and 
over de schreef was gegaan. 
d.W.Z. hij r,ad bijvoorbeeld iets 
gestolen. dan werd hIJ aldaar 
veroo":"elC:: nn bestraft WilS dat 

nu iemand die geld had. dan werd 
het met een geldboete afgedaan, 
maar meestal betrof het iemand 
die een geldboete niet kon beta
len. Hij werd dan in "het blok" 
gezet. wat zich onder de toren van 
de Nederlands Hervormde Kerk 
bevond . 
Nu wil het verhaal. dat dit vaak op 
zaterdagilvond gebeurde. De ver
oordeelde moest dan zowel zijn 
voeten als handen door een gat 
steken en we rd vervolgens VilSt
gezet . De houd ing WäiHIn hij dan 
zal. was ver;e viln ge makkelijk . 
Daar bleef I;il dan tot zondag 
avond In die 'ussenflJd moest hij 
dan wpl de ve'w"nsln')e n Vil n de 
ker~g,1ng<: r s ~a nh oron . Wilélrhil 
hL':t s' ·;çh!o'f('r 'lI et ,'· '1 :r'J) w,,~d 

bespuwd. Ook kwam het voor, dat 
verdachten voor hun veroordeling 
al in "het blok" werden gezet, in 
afwachting van hun veroordeling . 
I n de 1ge eeuw raakte "het blok" in 
onbruik . Wie echter hedenten

. dage een bezoek brengt aan 
Oudega. kan "het blok" nog 
steeds bewonderen in de Her
vormde Kerk . 
Terug naar 1816. Vanaf die tijd 
worden er in Oudega geen raads
bijeen komsten meer gehouden en 
vindt men een onderkomen in de 
florissante herberg "De Hoop". te 
Opeinde.· eigendom van assesor 
I.J. Douma. In 1832 is het echter 
helemaal gebeurd, want in dat jaar 
krijgt Hector Livius van Haersma 
van Viersen ontslag en wordt 
opgevolgd door de grietman 
M.P.D . Baron van Harinxma thoe 
Slooten. Daarmee komt een einde 
aan periode van recht en raad in 
Oudega, alsrrede een einde aan 
de heerschappij der Van Haer
sma·s. Het enige wat overblijft is 
de Van Haersma's State - meer 
dan een eeuw lang hun residentie 
- en de schitterende rouwborden 
in de kerk die ook nu nog te 
bewonderen zijn. 
Naar verluidt is het rechthuis en 
voormalig gemeentehuis van 
Smallingerland nog jaren een 
herberg en bakkerij geweest. 
Later maakte het woord herberg 
plaats voor café en hebben Franke 
van der Meer en zijn oomzegger 
RorT1./<e van der Meer de zaak in 
handen gehad. In die tussentijd is 
het pand vele malen verbouw.d . 
met uitzondering van de voor
gevel die op de monumentenlijst 
staat. De boerderij aan de achter
zijde verdween en maakte plaats 
voor". alweer een café. 
Tot voor kort was in'hetvoormalig 
rechthuis een uitzendbureau ge
vestigd . Nu staat het leeg en zIJn er 
plannen gemaakt om er een 
restaurant-in-oude-stijl van te 
ma:~en en het als pleisterplaats 
voor reisbussen te laten fungeren . 
Helails zijn het plannen gebleven. 
Wanneer ik het dorp weer verlaat. 
schiet door mijn gedachten of 
men er niet beter weer een 
woonhuis van kan maken. Maar 
wie koopt er nu een hllis, waar aan 
de achlerkant een café is gesi
tueerd? Of het zou de eigenaar 
zelf moeten zijn. I n ieder geval 
blijft het te hopen dat dit pand met 
zijn historie bewaard wordt. Een 
pand waar eens een boerderij. een 
bakkerij en een herberg in waren 
gevestigd en waarin nog recht 
gesproken werd ook. 

LAURFNS POSTHUMUS 

fr,est,lnd post "oor Nle van friesland houo ! - 25 



Boppesteande foto is fan plm. 1920. Sa stie doe de Aldegeaster roggemole der by. Wie't net in pronkstik? 
Op'e stelling stiet (Iofts) álda Sander Veenstra, mei Iytse Fopkje Wilkes op'e earm. Foar de mole, hielendal rjochts, stiet Aukje Posthumus, mei Iytse 
Anna op'e earm. Njonken har stiet frou Wilkes. It famke mei de Ijochte strûper oan is Tryntsje Wilkes (hjoed-de-dei frou Fr. v.d. Meer). Der moat 
ek noch in bern op stean fan Martinus (Tynke) Wiersma en ien fan in Van der Wal. As ien fan'e lêzers noch wat mear wit oer de persoanen op'e 
foto, wy hálde us oanrikkermedearre. 



GLASHANDEL 


Van Reenen b.v. 

Opperbuorren - East2 - OUDEGA (Sm.) Telefoon 05127-1906 

/solerènde beglazing "THERMOPANE en /SOLAR" 

Voorzetramen "/SOVITRE" 


Alle soorten glas, figuurglas en spiegels 

Vraagt vrIïblijvend prijsopgaaf bij: 


Glashandel 

VAN REENEN BV 


Oudega 

tel. 1906 


Tel. 05120 - 20392 

Hoek centrumjNoorderpromenade 
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Wij zijn a ltijd goedk.oper 

Faniiliedrukwerk . Handelsdrukwerk . Kleurendruk 

Reclamebureau· Sneldrukkerij 

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

R.IJ.O. b.v. 

v/h Osinga 

Het Anker 7 9206 AL DRAC HTEN 


Tel. 05120 - 12468 




Jonges en famkes. 

Earst wolle wy jimme noch wat fortelle oer it Sinte

klase nûmer. Nieske Hospes en Goitske de Jong 

hawwe beide de "Mijters" ynstjoerd. Nûmer 1 en 4 

wiene gelyk. Dat hienen jimme beide goed. Goitske 

de Jong hie de brief oan Sinteklaas ek ynstjoerd. 

Hjir komt it geheimskrift: 


Leave allegearre, 

It is al hast wer fiif desimber en dan komme wy ek 

yn Fryslan. As ik dan kom, wolle jim dan ek wol ris 

in woartel foar myn hynder yn jim skuon dwaan? 

Dat fynt hy sa lekker. Wy komme al gau. 


Sinteklaas en Swarte Pyt. 

Meiny Hospes, Wolwarren 2, hat in "rebus" makke. 
It is in tekst ut de Bibel. Miskien wolle jim heit of 
mem jimme wol efkes helpe. Stjoer de oplossing 
mar nei us ta. Hjir komt er: 

D 


w~ 
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Seis kaarten meitsje foar kryst of nijjier. 

1. Dat kin op swart papier mei wite ferve. Nim 
dêrfoar in stikje papier, sa grut as in oare kaart. 

2. Der kinst dan fan alles op tekenje of stimpelje . 
Foar stimpeljen hast in heale ierpel nedich, snei 
hjir in stjer yn en druk dit yn wat inkt. 

3. Spatte wol ek goed. Nim in stikje "zeef" en pak 
dan in alde toskeboarsel. Doch dêr wat ecoline 
op en gean dan oer de zeef. Kinst earst allegearre 
figuurkes knippe en dy los op de kaart lizze. 
Letter it er wer öfhelje. 

I 

Krystfersier i ng. 

Meitsje dit fan böle-deech. It recept is: 

3 kopkes moal 
1 kopke salt 
1 kopke wetter 

Dit goed knede (net opite, hea
wat fan makke hast, yn'e oven 
stiet fleurich yn'e krystbeam. 

r). 
en 

Bak 
fervje 

it, ast 
it op. 

der 
It 

-
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it w ie nacht 

sa stil 

der stie in stjer 

sa grut 

en fan hiel heech 

en fan hiel fier 

kaam doe 

in berntsje 

yn in stal 

op wat strie 

it wie in soan 

in soan fan god 

hy kaam my kryst 
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Jonges en famkes. 

In kleurplaat foar jimme, in aardich wurkje foar de krystfakansje. 

De moaiste platen kin in pryske mei fertsjinne wurde. 


Gjin grutte prizen hear, it Doarpsomropperke is mar in earme lusangel. 

Boekebon, doaskes mei kleurstiften, dat wurdt it. 


Der wurdt wàl rekken hälden mei jim äldens hear, oars soe't net earlik wêze. 

Alle bern dy't noch net fan'e legere skoalle of binne, kinne meidwaan. 


Dus, kleurje de plaat sa moai mooglik, folje it strypke goed yn en leverje dy beide foar 16 jannewaris 0.5. yn by 

Conny Bosma, De Geasten 1 


of by 

Sari Bouma, Buorren 28A 


Sukses! 

Namme: .................................................................................. . 


Aldens: .................................................... . .. . . . ................ . ........ . 


Adres: 
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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. 


MAATSCHAPPELIJK WERK SMALLINGERLAND 

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

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

De gehele dag zijn er medewerkers op de Berglaan aanwezig. 

De informatie en advieswinkel is elke werkdag geopend van 

9.00 - 11.30 uur en van 14.00 - 17.00 uu r. 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 DEN: 
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? 

WI KE·EINST JINSTEN HUSDOKTERS 
fan freed 17.00 oere oan't sneintojûn 24.00 oere 

24/25/ 
26 des. J.S. Meyboom De Pein 

Kommisjewei 120 05127 - 1261 
2 jan. C. van Staveren Aldegea 

Roundeel56 05127 - 1262 
9 jan. H.J. Amelink Garyp 

Greate Buorren 22 05117 - 1264 
16 jan. C. van Staveren Aldegea 

Roundeel56 05127 - 1262 
23 jan. S. Vriesinga Eastermar 

Torenlaan 17 05129 - 221 
Dr. Van Staveren is op 30 en 31 desimber afwêzich. 
De praktyk wurdt dan waarnam troch dr. Meyboom. 
De apteek is moarns iepen foar medisynen. Wol betiid 
opjaan graach yn ferban mei mooglike bestellingen. 

... 

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

24 des. 22.00oere 	 krystnachttsjinst, meiwurking 
fan it muzykkorps 

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

26 des. 9.30oere ds. H.J. Nolles 
13.450ere dhr. A. Klein, Earnewald 

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

1 jan. 10.00oere ds. H.J. Nolles 

2 jan. 9.30oere dhr. Dijkman, Dokkum 
13.450ere dhr. Y. Haarsma, Hurdegaryp 

9 jan. 9.30oere ds. H.J. Nolles, befêstiging 
nije alderlingen en diakens 

13.450ere ds. H.K. Wolters, Eastemar 

16 jan. 9.30oere 	 dhr. A. Klein, Earnewald 
13.45 oere ds. H.J. Nolles 

23 jan. 9.30oere dhr. O. Zanstra 
13.450ere ds. H. Hazenberg, De Sweach 

30 jan. 9.30oere ds. H.J. Nolles 
13.450ere dhr. A. Klein, Earnewald 

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

24 des. 22.00oere ds. J.H. Hamoen, krystnacht
tsjinst, m.m.f. sangkoar 

25 des. 10.30oere kandidaat Douma, Ie krystdei 

26 des. 10.30oere ds. J.H. Hamoen, 2e krystdei 
19.00oere krystfeest mei de bern fan 

de sneinskoalle 

31 des. 19.30oere ds. J.H. Hamoen, 
a Idj iersjountsj inst 

2 jan. 1O.30oere ds. Kuperus 

9 jan. 1O.30oere ds. Penninkhof 

16 jan. 10.30oere ds. Lootsma 

23 jan. 10.30oere ds. Hamoen 
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