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WURKLISTEN ensf. 

MAITIlO 

Dizze maaie giet it dochs wer oer 

10 maaie, 15 april, 4 maaie,S maaie, . 

al binne wy der wurch fan. 


Wurch fan dach bêste Bob, 

Karel, Krijn en de hiele deade rattaplan, 

ek wol helden neamd, 

ûnder tinkstiennen, 

foarsafier mooglik. 

Wurch fan noait earlik ferjitte 

en noch altyd de pest oan dutsk 

en oan P. fan de NSB 

en hieltyd dlder sear 

as hege huodden omgrieme 

mei deftige wurden. 


Allinne doe 't wy meager en skurf 

as gekken dûnsen op de Brol 

don 't fence me in, 

raasde de frijheid halleluja. 


lenkear hearden wy, wat se dan neame, 

de stim fan de frijheid. 

Dêrnei waard alles wer gewoan. 

Kom, wy sille fierder, 

dizze maitiid is wer net de goeie. 


(Tiny Mulder, Op slach fan tolven) 




Rijwielen o.a. GAZELLE en UNION. 

De vanouds bekende SMID 
van OUDEGA met een 

nog echt open VUUf. 

Tel. 05127 - 1536 . 

... /r A.J. WELLING 
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OUDEGA 

AKSJE I 

Jo witte grif noch wol fan dy aksje fan in moanne
mennich Iyn, doe 't us gemeentebestjoer sa alder
tigenst yn 'e skrep wie om de fyftichtuzenste yn
wenner oer de Smellingerlanske gemeentegrins te 
lokjen? Dy aksje is slagge, sa 't jo grif ek wol witte. 
Mar ....... aksjefieren kostet jild, dat is net fergees, 
fansels; de sinne komt (noch) fergees op en de lucht 
dy 't wy ynazemje kostet ek (noch) neat, mar dy is 
kwalitatyf sjoen ek al lang net mear wat se eartiids 
plichte te wêzen, mar fierders .... En by dat fierders 
heart aksjefieren ek. It hat de gemeente, dat binne 
wy dus, de Smellingerlanners, f 83.310 koste, dy 
aksje. No ja, it kaam eins noch f 12.000 heger, mar 
dat is der mar net byrekkene. It hat us as ynwenners 
fan 'e gemeente f 1,67 de persoan koste, dêr komt it 
op del. Mar dat hawwe jo moai wis foar dy fyftich
tûzen wol oer en oars wol foar de wille dy 't us be
stjoerders en amtners oan it aksjefieren belibbe ha. 

No hat de ried dy sifers al ûnder eagen han, want 
sa heart it net wier, wy wenje net yn Opsterlan, 
lokkigernöch, wy halde de demokrasy heech. De 
riedsleden wiene der efkes stil fan, want fan it boppe
neamde jild wie f 12.000 utjûn oan iten en drinken! 
Guon riedsleden wreauwen har de eagen ut, doe 't 
se seagen, dat der allinne al foar f 5.000 oan iterij 
nei de gemeentesiktarij brocht is, as de amtners dêre 
nei de offisjele kantoartiid noch wat wurk fersetten 
yn it kader fan 'e aksje. Der blike sûne Iju te hûs
manjen op us siktarij, roppige Iju meie wy wol sizze, 
dêr kinne wy wiis mei wêze. 

"No ja," wie it kommentaar fan de loko-boarge
master. "It hat wat mear koste as wy earst tochten. 
Mar it risseltaat is der ek neffens .... ". 

d. J. 

AKSJE 11 

De leden fan 'e Twadde Keamer hawwe der koart
Iyn ek oer gear west, oer dy gemeentlike weryndie
ling dêr 't de lêste jierren yn Fryslän al hiel wat op 
ompraat is. Jo witte noch wol wêr 't it om giet. Der 
soene yn Fryslan in tal gemeenten wêze, dy 't te Iyts 
binne, d.w.s. te Iyts yn ynwennertal. Sokke Iytse 
gemeenten soene net genöch "bestjoerskrêft" hawwe 
(wat dat dan ek mar wêze mei). Om mear fan dy "be
stjoerskrêft" te krijen moasten guon gemeenten 
grutter makke wurde, dat doe kaam de kaart fan 
Fryslan op 'e tafel en der waard mei rekkenmasyn
tsjes, potleaden en streeklatten wurke. It risseltaat 
fan dy ynspanningen wie, dat guon gemeenten in 
stikmannich doarpen kwyt moasten en dat ek wol 
twa, of as it sa utkaam trije, gemeenten byinoar
foege waarden. Se hawwe nuver mei us ieuwenalde 
gritenijgrinzen omgriemd. Allegear fanwegen dy niis
neamde bestjoerskrêft. Lju, dy 't saakkundich neamd 
waarden, hiene sein, dat foar in behoarlik bestjoerde 
gemeente it ynwennertal net minder as tsientûzen 
wêze mocht. En dêr waard doe nei stribbe. Tsien
tûzen waard suver in magysk getal. Hans Wiegel, 
us hjoeddeiske kommissaris, hat der yn syn minis
tersjierren ek sines ta dien. En dat, wylst der by myn 
witten nea in oertsjûgjend bewiis levere is, dat it be
stjoer fan in Iytse gemeente kwalitatyf minder is as 
fan in gruttenien. As wy yn 'e trant fan dy grutheids
oanbidders troch riddenearje dan soe Amsterdam 
op 't heden us bêst bestjoerde gemeente wêze moatte. 
Liket dat der op? 

By de Keamerdebatten fan okkerdeis die it bliken, 
dat de Keamerleden ek net folie fidusje mear hiene 
yn 'e tsientûzennoarm. Guon mienden, dat Iytse 
gemeenten hiel wol goed bestjoerde ienheden wêze 



kinne. Yn 'e fraksje fan 'e VVD hearde men sizzen 
dat in gemeente fan 10.000 ynwenners yn 'e ranestêd 
wol wat oan 'e Iytse kant wêze soe, mar dat sa 'n ge
meente op it Fryske plattelan aardich grut wêze soe. 
By de VVD miene se, dat foar it Fryske plattelan 
in gemeente mei sa 'n 7.000 à 8.000 ynwenners, mei 
in ried en in boargemaster in hiel aardige gemeente 
wêze kin. Dat binne hiel oare lûden as in jier of trije 
Iyn. Small wurdt wer beautiful. 

Dy nije tinkwize no ris tapast op us eigen gemeen
te iepenet nije perspektiven. Elkenien wit no wol 
dat us gemeente sont koartlyn 50.000 ynwenner~ 
hat en elkenien wit ek wol, dat Drachten fierwei it 
grutste plak fan Smellingerlan is. Der wennen byg. 
yn july 1982 yn Drachten allinne 40.929 minsken, 
yn 'e oare doarpen fan Smellingerlan meiinoar 8.741. 
It is ek klear en bleat, dat Drachten stedske allueres 
hat. En earlik, der is yn Smellingerlan gjin plak oan 
te wizen, dat Drachten belykje kin. Nei Drachten 
is De Pein it grutste doarp, mar yn july '82 hie dat 
doarp mar-.!:~5~ynwenners, Aldegea mar 1.500. 
Meiinoar hiene dedoa-rpên, bûten Drachten doe 
8.741 ynwenners. In enoarm ferskil dus mei Drach
ten, dat wol, mar neffens de ideeën dy 't koartlyn 
yn 'e Twadde Keamer ferkundige waarden is 8.741 
ynwenners genöch om in aardige gemeente te foarm
jen. . 

Drachten soe wol graach in stedsgemeente wêze 
wolle, dat is hieltyd te fernimmen; de oare Smellin
gerlanster doarp~n binne . in bongel oan 'e Drachtster 
poat. No, lit Drachten stedsgemeente wurde, wat soe 
dêr op tsjin wêze? 

Rekken häldend mei wat der koartlyn yn 'e Twad
de Keamer sein is oan oantallen ynwenners kinne de 
oare doarpen fan Smellingerlän in hiel aardige platte
lansgemeente foarmje meiinoar. Smellingerlän soe dan 
wat minder km2 beslaan, mar dat is it slimste net. 
Yn Smellingerlansoe in tefreden gemeente Drachten 
komme te lizzen, en tefredenheid is ek wat wurdich. 

Wa moat yn dizzen de foarstap nimme? De pleats
like öfdielings fan us politike partijen? Fuort dan 
mar. Dan hawwe dy sa tusken twa ferkiezings yn ek 
ris wat te dwaan. In moai kerweike, liket my ta. 
Aksje! 

d. J . 

, FERIENINGSNIJS 
, 

DAMCLUB O.C. "OUDEGA" 

De competitie is met nog een paar wedstrijden zo 
goed als afgelopen. In groep I wist F. Kooi kampioen 
te worden. Met 1 nederlaag (tegen Joh. de Graaf) 5 
remises en 10 winst partijen wist hij 25 punten te be
halen en kan niet meer ingelopen worden. He. Jonker 
moet nog 1 partij en bij winst is die 2e en bij verlies 
is Joh. de Graaf 2e en Henk 3e.U. Tjeerdsma wist 
nog wel van Henk te winnen, maar moest wel verlie
zen van O. Kooi, zodat hij de laatste plaats wel be
houdt. Als deze Dorpskrant uitkomt is alles al uit 
want op 29 april sluit de Damclub hun laatste bijeen~ 
komst in 't Miensker met een feestavond. 
In groep II is M. Tjeerdsma kampioen geworden. 
Naaste belager P. Feddema moest in de eindstrijd 
4 punten verliezen en eindigt als 2e. De 3e plaats is 
voor J. Jansma. 
Standen op 16 april 1983: 

GROEP I 5. S. de Graaf 16-15 
1. F. Kooi 16-25 6. O. Roukens 14-14 
2. Joh. de Graaf 16-21 7. L. Houwink 14-13 
3. He. Jonker 15-20 8. G. Tjeerdsma 16- 8 
4. O. Kooi 15-16 9. U. Tjeerdsma 16- 6 

Desnoods op de fiets naar Olterterp . . . 

Want VERLOVINGSRINGEN in deze dure tijdge1u.kkig-bij 

"D E SLA G" 
il1 Olterterp 

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

Ook zware zilveren geboortelepels 
vanaf 195,-- gratis gegraveerd 

Verder duizenden sieraden in GOUD en ZILVER 
. nergens goedkoper 

Inruil van oud goud tegen de hoogste prijs 

SELMIEN 2 
Tussen Olterterp en Ureterp 

Tel. 05125 - 1695 

-. 



GROEP II 
1. [vl. Tjeerdsma 15-24 7. M. v.d. Veen 14-11 
2. P. Feddema 14-20 8. KI. Jacobi 13-10 
3. J. Jansma 15-18 9. G. Kooi 10- 9 
4. Sj. Reitsma 15-16 10. Tj. Jonkhoff 13- 9 
5. B. KI ij nstra 14-14 11. C. Bouma 12- 8 
6. D. Jonker 13-11 12. M. Hofman 2- 0 

Met 3 ploegen werd in de bekerwedstrijden gespeeld. 
Oudega 2 speelde thuis tegen Cornjum 2 en won 
reglementair met 8-0, omdat de ploeg uit Cornjum 
niet op kwam dagen. De 2e wedstrijd speelde men in 
Marknesse en werd met 5-3 gewonnen. 1\10. 3 werd in 
en tegen Woudsend IA gespeeld, maar daar moest 
men een nederlaag incasseren van 6-2. Wel wist J. 
Jansma op 't Ie bord te winnen, maar Oudega II werd 
wel uit de beker gewipt. Oudega 1B speelde tegen 
Oostermeer 3. Dit werd een fiasco omdat Oudega 
een nederlaag van 6-2 moest incasseren. Tegen deze 
3e klassers wist alleen U. Tjeerdsma de volle winst te 
pakken. Verloren werd door O. Kooi, S. de Graaf 
en G. Tjeerdsma. Oudega IA speelde hun Ie wed
strijd tegen Huizem 2A en wist een 6-2 overwinning 
te boeken. De 2e wedstrijd speelde men in en tegen 
Woudsend 1B en wist een 4-4 gelijk spel te halen. 
Doordat Henk Jonker aan het Ie bord won, gaat dit 
4-tal door en zitten hierdoor bij de laatste 8. Spelers 
hier zijn He. Jonker, F. Kooi, Joh. de Graaf en L. 
Houwink. 

Bij de oudere jeugd blijft de spanning tot het ~ind. 
P. Toering moest de koppositie aan Cor en Remder 
laten. Deze spelers moesten elk nog 1 partij spelen. 
Beide spelen ze nog tegen S. Bouma. Reinder heeft 1 
punt voorsprong op Cor. 
Bij de jongere jeugd is Aalzen Wijma de kampioen. 
Aalzen is één van de damfamilie van Gr. Wijma. Ook 
broer Wiebren staat zijn mannetje, terwijl ook Griet
zen veel voor het schooldammen heeft gedaan. Aalzen 
is één van de jongste deelnemers in deze klas, maar 
kon zijn concurrenten met gemak aan. Ook is deze 
speler van groot belang voor het schooldammen. 
W. Jelsma is hier 2e, en Gjalt Jan V.d. Lei is hier 3e 
geworden. 

Stand jeugd: 

Yn Aldegea binne de gasrekkens it alderleechst, 

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


Dat [leis is sa mar gear, ho echt dus mar krekt op 't floer 

en it is foar dat soarte gjin stoer te djoer. 


De moaiste jonge kij dy meie wy thus noch slachtsje, 

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


En binn' jo áld ofsiik en kinn' jo 't sels net heZje, 

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


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. 


Poar 't fijnste [leis of in stikje rikke spek op brea: 

nei Oeds Pietersma, slachter te AZdegea. 


OEDS PIETERSMA 


SLACHTER ALDEGEA 

1. R. Jelsma 19-26 1. A. Wijma 39-73 
2. C. Tjeerdsma 19-25 2. W. Jelsma 38-61 
3. P. Toering 18-20 3. G. v.d. Lei 39-58 
4. R. de Jong 19-17 4. J. Toering 38-52 
5. S. Bouma 17-15 5. R. Wiersma 36-47 
6. H. Hospes 18- 7 6. F. Boèrsma 37-40 

7. W. de Jong 39-40 
8. H. Sluiter 37-22 
9. P. de Jong 39-10 

10. J.J. Veenstra 39- 9 
11. J.H. Veenstra 39- 6 

P. Feddema 

SANBUORREN 19 


ALDEGEA (SMELL.) 


TILLEFOAN 05127 - 1241 


Wenhûs: Langdeel 7, tillefoan 2456 *** 
In aai is in aai, sei de pastoar, en hy naam it 

grutste Joar kar. 



"VOETBAL" SE BINNE WER IN STAP FIERDER! 


Ook Oudega heeft éénmaal in 't jaar zijn voetbal
ploeg in 't veld. 
Dit elftal wordt dan samengesteld uit spelers van 
Oudega, die lid zijn van een voetbalclub uit de buurt, 
de meesten zijn lid van ONT uit de Pein. 
Ook dit jaar wordt er weer gespeeld. Het ligt in de 
bedoeling 2 wedstrijden. De Ie .wedstrijd is tegen 
ONT 5-spelers uit de Pein, de 2e wedstrijd is tegen 
spelers, die wonen in de Folgeren uit Drachten. 
Deze 3 ploegen spelen een halve competitie om een 
wisselbeker, d ie door de spelers zelf besch ikbaar 
wordt gesteld. 
Programma is als volgt: 
Di. 17 mei - ONT 5 - Folgeren 
Di. 24 mei - Oudega - ONT 5 
Di . 31 mei -: Folgeren - Oudega 

De volgende spelers van Oudega komen bij deze 
wedstrijden in 't veld: 
Willem Wouda Johan Feddema 
Kees Wouda Wiebren Riemersma 
Tjeerd v.d. Bij Hielke Bergsma 
Bertold de Haan Marten de Vries 
Louw Wobbes Jappie Tiekstra 
Tjibbe v.d. Velde Gauke Kootstra 
Sjouke Reitsma Leider is: P. Feddema, tel. 2009. 

De wedstrijden worden op het ONT terrein gespeeld, 
en beginnen om 7 uur. 

Saterdei 16 april hawwe de dammers fan 'e Kr. Na

sjonale Skoalle nei Easterwald ta west om mei te 

damjen yn 'e s.n. kwartfinale om it kampioenskip 

fan Nederlan foar legere skoallen. En mei sukses! 

De organisatoaren hiene de dammers ferdield oer 

trije ploegen. Yn 'e ploech fan 'e Aldegeasters sieten: 

- De wegwijzer, Grins; 

- De arkel, Broek op Langedijk; 

- Kr. Nasjonale Skoalle, Hijken; 

- Kr. Nasjonale Skoalle, Aldegea; 

- De Avercampskoalle, Kampen; 

- MariaskoalIe, Heino. 

De Aldegeasters hawwe ien kear remise spiie, ntl. 

tsjin de MariaskoalIe. De oare partijen hawwe se 

allegear wûn, dat levere har dus 9 punten op en 

dêrmei wiene se de heechste fan de groep. Hja krigen 

dan ek de winnerstrofee mei nei hûs. En no strak op 

14 maaie nei de heale finale, dy 't spile wurde sil yn 

Skagen of yn Grins. De skoaldammers ut Sieat, 

Sondel en Waskemar meie dan ek meidwaan. De 

dammers dy 't op 16 april dy moaie oerwinning 

binnen hellen wiene: Roelof de Jong; Cor Tjeerdsma, 

Aalzen Wijma; Liuwe Wijma, wylst Gjalt v.d. Lei 

en Ronaid de Vries as wikselspylders meidiene. 

Wy winskje de jonges ek op 14 maaie sukses ta. Set 

de skouders der mar wer ûnder jonges. Jonges, ja ... 

want wa 't it rychje spyldersnammen lêst sjocht 

der net ien famkesnamme by stean. Soene Alde

geaster famkes net damje kinne? 


D·V!~A~!!JF 
Gariperwei 2 
9216 VK Oudega (Sm.) 
Tel. 05127 " 1777 

VERKOOP VAN NIEUWE EI\! GEBRUIKTE AUTO'S 
(Eventueel met inruil) 

Reparatie alle merken auto's b.v.: 

- doorsmeren en olie verversen 
- 10.000/15.000 km beurten 
- uitlaten gratis montage 
- schokbrekers 
- accu's, antivries 
- autoruiten 
- balanceren, uitlijnen 
- banden (minimaal 15 procent korting) 
- autoradio's, mistlampen etc. etc. 

Chevron 

=== 
Pomp geopend van 07.30 tot 18.30 uur 
Zondags gesloten 



DOARPSBELANG,ALDEGEA 

DOARPSGENOATEN! 

Sa 't jimme wol witte sille, fiert Doarpsbelang syn 
80-jierrich bestean ankomme 13 maaie, de freed nei 
Himelfeartsdei. It program sjocht der sa ut: 
7 oere jûns : lepening fan it parkje by it 

KLEINE KAREKIET (Fr. Karrekyt) 

Elk landschap heeft zijn eigen vogelsoorten. Op de 
hoger gelegen droge gronden treffen we andere vogel
soorten aan dan in de lagere waterrijke gebieden. Veel 
zangvogels leven in bosachtige streken en zijn daar 
ook door de manier waarop ze hun voedsel zoeken 
en hun nesten bouwen geheel op aangewezen. Maar 
ook in geheel open terreinen waar geen boom of 
struik te vinden is, treffen we zangvogels aan. Hun 
manier van nestbouw en voedsel zoeken is daar weer 
precies op afgesteld. Zo hebben ook de waterkanten 
en moerassen waar veel riet aanwezig is hun eigen 
soorten zangvogels. Eén van de meest voorkomende 
is de kleine Karekiet. Een onopvallend bruingrijs 
zangvogeltje, iets kleiner dan een mus. Het is een 
trekvogel, die de winter in warmere streken door
brengt; merkwaardig is dat deze trek 's nachts plaats 
vindt. Vanaf begin mei komt de vogel weer terug 
in zijn broedgebied, maar het is vaak wel juni voor ze 
weer in aantal op volle sterkte zijn. Tegen die tijd 
begint het riet ook weer op hoogte te komen en kun
nen de vogels met de nestbouw beginnen. Dat nest is 
een wonderlijk mooi bouwwerk, gevlochten tussen 
de rietstengels, vaak boven het water. Kleine Kare
kieten zijn onderling verdraagzame vogels, hun nesten 
zitten vaak dicht bijelkaar, soms broeden ze in kleine 
kolonie's. De kleine Karekiet is een ijverige zanger, 
die de hele broed periode door te horen is. Eigen
aardig is, dat, als men de vogel verstoort, hij vaak 
heftiger begint te zingen. Ook is hij bij onze nade
ring beslist niet schuw. Hij verdwijnt eerst wel in het 
riet, maar komt steeds terug, soms tot op een paar 
meter afstand en lijkt dan zelfs nieuwsgierig. Maar 
misschien is dit zijn manier om zijn territorium te 
verdedigen tegen indringers. Toch heeft hij niet veel 
vijanden, want rietvelden worden in de zomer meestal 
wel met rust gelaten. Maar één is er die hem steeds 
weer probeert te vinden, en dat is de koekoek. Want 
in Friesland is de kleine Karekiet de belangrijkste 
waardvogel van de koekoek. Eigenlijk meer een nood
zakelijk kwaad, waar hun getalsterkte niet onder 
lijdt. 

G. Elzinga 

Krûmdeel 
7 oere 30 : Resepsje 
8 oere 15 : Feestlike Jun foar elkenien, 

frije tagong, meiwurking fan de 
hear Teake van der Meer fan de 
Westerein. De hear Bas den Oud
sten sil mei film- en dia-materiaal 
delkomme. 

Doarpsbelang soe it op priis stelle as elke dy 't flagje 
kin, op de 13de maaie de flagge ut stekt. 

It Bestjoer 

AUTO- en MOTORRIJSCHOOL 

w. PIJL 

Foareker 27 - 9247 AA URETERP 


Tel. 05125 - 2151 


Haal uw rijbewijs: 


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

in automaat ..... Repault 


op één onzer motoren ..... Honda 


U bent bij ons niet 

een hele morgen of middag van huis, 


maar slechts 2 uren ! ! ! ! ! 


Elke week theorieles 

URETERP 

HEMRIK 


DRACHTEN 

SURHUISTERVEEN 


*** 
Wat nedich is moat earst, sei de man, 

en doe bruide cr syn wiif. 



ook voor Uw: 

* REIZEN 

* VERZEKERINGEN 

* REISDE VlEZEN 

Fabrykswei 13, Oudega Sm. Telefoon 05127 - 1533 

Rabobaok ~ 

geld en goede raad 

IT MUZYK 

Wisten jim dat de muzykferiening "Looft den Heer" 
op it Frysk Fanfare Festival saterdei 9 april yn 't 
Hearrenfean in boppeslach makke mei har optreden? 
Yn 'e Ljouwerter krante stie it ûndersteande ferslach: 
"Looft den Heer" Oudega (Sm.), dirigent Klaas van 
der Woude. De klank in een "Hymne-tune" was mooi 
en de uitbeelding muzikaal, de klankverhoudingen in 
"Fragmenten" waren uitstekend en de zuiverheid 
optimaal. In "Slovakian Dances" van Kees Vlak werd 
boeiend gemusiceerd met een fraaie bugelgroep 
"de violen van het orkest". Aan het geheel was veel 
zorg besteed. 

Op 12 MAAI E kinne jim it korps hearre tusken 7 EN 
8 OE RE yn 't programma "MUZIEK IN VRIJE 
TIJD" fan de N.C.R.V. 

KEAPJE 
BY 
US 


ADVERTEARDERS 


uw 

mak.Daal 


makelaarskantoor R.WlJmEnGA b.u. 

makelaar en taxateur 


in onroerende goederen 


lidMCC 


noordersingel 9 


bergum friesland 


telefoon 05116 - 1757 




IT WITTEN WURDICH 

HOUT- EN 
BOUWBOND CNV 
BEKENDMAKING 
Soc. Fonds Bouwnijverheid 

De aanbieding van de zegelboekjes voor de zomer
vakantie vindt plaats op zaterdag 7 mei 1983 van 
13.00 uur tot 17.00 uur bij A. Schonenburg, Jacht
weide 15 te Oudega (Sm.). 

Penningmeester Hout- en Bouwbond 
C.N.V., afdeling Oudega 

NAGEL BERGUM ! ! 

Deze maand hebben we de fa. Nagel uit Bergum ge

vraagd wat meer te vertellen over hun bedrijf. Dhr. 

Nagel jr. stond me te woord. 


Hoe lang bestaat de fa. Nagel? 

Precies weet ik het niet, maar het is ongeveer 65 jaar 

geleden dat pake met de winkel begonnen is. Daarna 

heeft heit het van hem overgenomen. En op dit mo

ment runnen m'n echtgenote en ik d.e zaak. 


Heeft u ook personeel? 

Ja, buiten ons beiden zijn er nog 7 man personeel, 

daar heb ik dan de naaisters niet bijgerekend. 


Wat verkoopt u behalve kleding nog meer? 

We verzorgen ook nog woninginrichting, gordijnen, 

bedden, etc. 


Is het niet moeilijk om altijd bij te blijven op mode

gebied? 

Ja, dat is erg moeilijk, je moet er met je neus steeds 

boven op zitten, en dat houdt in dat m'n vrouwen ik 

in het seizoen 2 à 3 x per week een dag in Amsterdam 

rondkijken naar nieuwe kleding. 


Bezoekt u daarnaast ook nog veel vakbeurzen? 

Een enkele keer gaan we naar het buitenland, maar 

de hoofdzaak is Nederlandse inkoop. De inkoopcom

binatie is in Amsterdam, en daar betrekken we de 

meeste kleding van. 


De concurrentie in uw branche lijkt me groot. 

Ja, dat is zo, maar wij proberen in al die jaren al, 

goede, draagbare en vooral betaalbare mode te bren

gen. We hebben geen extreme mode, zoals punk

modellen. 


Wat denkt u van de minimode? 

Nou, het wordt niet zo'n rage als in de jaren 70. 

Ik denk dat alleen de jeugd het zal gaan dragen 

evt. in combinatie met broek. Parijs en Milaan voor

spellen aI, dat het de komende herfst en winter 

wel weer gedaan is met de minimode. 


Heeft u als middenstand in Bergum veel hinder van 

Drachten als trekpleister voor het winkelend pu

bliek? 

Dat is natuurlijk moeilijk te peilen, maar wij hebben 

veel klanten ook uit omringende dorpen zoals Garijp, 

Oudega en Eernewoude. Bovendien winkelen er ook 

Drachtsters hier in Bergum. 


Meneer Nagel hartelijk dank voor dit gesprek en veel 

succes met uw zaken. 


M. V.-K. 

FRYSK 

"It is in GOEDE SAAK", men heart it gauris sizzen. 
Jo siJle it maai wis ek wolris heard hawwe of lêzen. 
Faaks sizze jo it seis wol ris. Mar al wurdt it in protte 
brûkt, Frysk is it net. "Het is een goede zaak", sizze 
de Hollanners en mannich Fries set sa 'n sintsje sa
mar yn syn eigen taal oer, wurolik. En dat hoecht 
net, wy hawwe der gjin ferlet fan, wy kinne us der 
bêst sûnder rêde. Wy kinne ommers sizze: "it is in 
GOED DING, en ek wol: "it is in BEST DING", 
of "it is in SKOANDER DING". 

HYP HOI! FRIJ ! 

It jonge folkje fan 'e Aldegeaster beuker- en legere 
skoallen hat yn 'e maaiemoanne frij op: 

- 5 maaie; 
- 12 o.e.m. 15 maaie; 
- 21 o.e.m. 25 maaie. 

Is dat net in klutsje bûter yn 'e brij? 

*** 


By aids wie 't in wûnder as in ezel prate, no is 't 

in wûnder as in ezel him stilhûldt. 



UT OARE SLEDEN 

DIT HAWWE JO NOCH NET 

IN STJER OAN'E LOFT DY'T JO NAMME HAT 

Ek tige gaadlik as eksklusyf presintsje. Priislist ensfh. 
allinne by: Direktversand Pingen. 

(Ut 'e Westdutske "Zeit") 

DIK TROM MaAT FERSEAN WURDE 

Us skoaltsje hat iepen hof hälden. Elkenien wie 
wolkom om te sjen en te hearren wat der langer yn 
in moderne skoalle te bewûnderjen fait en hoe 't 
alle war dien wurdt om troch multifunksjoneel 
materiaal de bern optimaal funksjonearje te litten, 
benammen wat de kréativiteit yn al syn of har flek
sibiliteit oangiet. 

Mei allegearre fan sokke heechljeppende wurden 
en begripen, dy 't aardich boppe it net al te fleksibele 
nivo fan myn Bartele lisse, wiene us doarpslju utnoege 
om al dat funksjonele materiaal te bewûnderjen en 
taljochtsje te litten troch master en juffer. 

Ik haw der allinne hinne west; Bartele woe net 
mei, om 't dy min loskomme kin fan "aap-noot
mies" en "Leeuwarden - Jelsum - Cornjum - Britsum -
Stiens" en om 't er noch altyd min oer de wei kin mei 
master. 

l\Jo, ik moat sizze, dat wy yn us skoalletiid hiel wat 
mist hawwe en dat foar it each us oplieding en op
fieding net meunsterje kinne tsjin alles wat de skoal
bern hjoeddedei meijûn wurdt: radio, t.v., diapro
jektor, banrekorder, koptelefoans, prachtige boeken, 
in djoer dokumintaasjesintrum en noch helte mear 
funksjoneel learmateriaal. 

Ik haw it Bartele allegearre besocht ut te lissen, ek, 
dat kweajongesboeken as Dik Trom en Pietje Bel 
eins ferbean wurde moasten: äldmoadrich en peda
gogysk lang net ferantwurde mei al dat kattekwea. 

Doe waard Bartele opsternaat en smiet my foar 
de skinen: Makkest my net wiis, dat de hjoeddeiske 
fernielsucht, it stellen en it ûnfatsoen te witenbinne 
oan Dik Trom en Pietje Bel, krekt oarsom: al dat nij
moadrich gedoch en dy aaklike frije opfieding bringe 
us fan 'e iene jeugdellinde yn 'e oare. 

Bartele sil wol gjin gelyk hawwe, mar faaks hat er 
foar ien kear ek net alhiel ûngelyk. 

Bartele Boukje 

(Oernommen ut: "De Pompeblêden", 19 febr. 1983) 

OMGaNG 

De hjoeddeiske Kommissaris fan 'e Keninginne yn 
Fryslän is in noflik man yn 'e omgong, sa heart men 
sizzen. Dat is in moa i ding foar de Iju dy 't mei him 
te krijen hawwe: deputearren, amtners, aksjefierders 
en /jipaaisikers. Dat mocht ek wol, want sûnt de 
dagen fan Linthost Homan hälde it net oer. Hy mei 

VOO RJ A ARS A A NB 1 E DIN G 


* Witte sokjes - f 3,25 

* Witte kniekousen - f 3,95 


- alle maten 

* Kort BROEKJE met bijpassend 

ZONNEHEMDJE 


Maten: S, M, L, badstof - slechts f 24,95 


Wist u dat wij een grote collectie 

FELICIT ATIE-, CONDOLEANTIE-, 
en WENSKAARTEN enz. hebben? 

K 0 0 I S TRA - TEXTIEL
en WONINGINRICHTING 

Buorren 22 - OUDE GA (Sm.) 

Tevens POSTAGENTSCHAP 


Op het postkantoor kunt u tevens 

terecht voor PASPOORTEN, RIJBEWIJZEN, 


VISKAARTEN enz. 


ek graach, al of net mei In nuvere pet op of snor 
foar, boartlik oppenearje yn it sportive of artistike. 
En ek dat fait der wol yn. In gemiensum man yn it 
heechste amt yn Fryslan is noait wei. No is de hear 
Wiegel ek wer net sa eigen méi de Friezen, dat er har 
taal sprekken leare wol. Dat hoecht foar him net, 
en dêryn wykt er net of fan syn foargongers. Dêr leit 
foar him de grins fan de gemiensumens, sa 't it skynt. 
Dat fait in hopen raar of. Dy hiene it blykber oars 
ferwachte. Dat is Iykwols in illuzje. Dat leit him net 
oan menhear Wiegel, likemin as oan in menhear X 
of Y. It is yn it Nederlanske bestjoerssysteem ynbakt. 
Kommissarissen yn Fryslan sille nea Frysk prate. Wat 
de Beweging of de Steaten ek ûndernimme, Fryslan 
kriget nea in Frysksprekkende kommissaris, lit stean 
in Fries. Dat past ommers hielendal net yn it sintra
listyske en unifoarmistyske bestjoers- en kultuer
patroan dat wy hjir yn Nederlan hawwe. En Um
boarch dan? sil immen sizze. Dat is al in oar gefal. 
Limboarch is net allinne it popke fan it regear, hoe 't 
dat ek gearstald wêze mei; it is ek in ûnskuldich 
folkloristysk ferskynsel, dat dy Limboargers in eigen 
trant ûnderhalde. Fryslan is dêrfoaroer in provinsje, 



dêr 't in aparte folksstamme wennet, mei in frjemde 
taal, in duorjende bedriging fan de dominante hol
lànske kultuer. Dat folkje moat ûnder de kwint 
halden wurde. Dêr in eigen man hinne te bestjoeren 
soe fierstente noedlik wêze, sa 'nent koe de nasjo
nalistyske oanstriid wolris fuortsterkje. En wêr 
bedarje wy dan? Dat sadwaande. - Dan moat der 
mar in noflik man hinne; dy kin de skerpste kantsjes 
der wat öfhelje. 

L.H.B. 
Ut: Frysk en Frij, 26.3.83 

YNSTJOERD 

KERKGESCHIEDENIS IN HET KORT 

Oe DOLEANTIE van 1886 

Velen die bij de afscheiding in de Hervormde kerk 
waren gebleven, maar geen vrede hadden met de ver
krachting van de belijdenis dáár, probeerden nog in 
de kerk te zu iveren en te herstellen. Mr. Groen van 
Prinsterer had de leiding van deze groep (deze be
lijder leefde van 1801-1876). Keer op keer richtten 
hij en anderen adressen aan de Hervormde Synode, 
doch de Synode luisterde niet en de band aan Schrift 
en Belijdenis werd in de Hervormde kerk al losser 
en losser. Er heerste totale leervrijheid. 
B: 	 De moderne richting kwam op. De hoofdwaar

heden van het Christelijk geloof werden radikaal 
ontkend. Het Goddelijk gezag van de Heilige 
Schrift werd geloochend. Het wonder, ook van de 
opstanding van ,IEZUS CHRISTUS, werd ver
worpen. Men zag de HEILAND als een gewoon 
mens - de stichter van het Christendom. 

C: 	 In de laatste jaren van Groen van Prinsterer, ging 
de leiding van de kerkstrijd al meer over op Dr. 
Abram Kuiper, die leefde van 1837-1920. In 1864 
was Dr. Kuiper predikant te Utrecht. Hij was ook 
modern, maar door persoonlijk contact met ge
meenteleden (o.a. Pietje Baltus) gingen zijn ogen 
open voor de rijkdom van de Gereformeerde be
lijdenis. Hij wilde die belijdenis ook weer hersteld 
zien als gezaghebbend in de kerk. Velen steunden 
hem daarin, maar anderen vreesden een breuk in 
de kerk . Het zou een herhaling kunnen worden 
van de Afscheiding. Nu, dat werd het ook. In 
1870 was Dr. Kuiper predikant in Amsterdam ge
worden. In '1880 stichtte hij de Vrije Universiteit. 
De Theologische candidaten, die hier tot het 
predikambt werden bekwaamd, werden echter 
geweigerd om in de Hervormde kerk het ambt 
te bedienen. Dan, in 1885 kwam de attestenkwes
tie. Dr. Kuiper weigerde om aan moderne jongelui 
een attest van goed zedelijk gedrag af te geven, 
waarmee zij dan in een naburige gemeente bij een 
moderne predikant wel belijdenis konden doen. 
Toen stond het conflikt voor de deur. De hogere 
kerkbesturen gelasten om ook de moderne jonge
lui aan te nemen. De kerkeraad van Amsterdam 
kon dat echter om des gewetens wil niet doen, 
en gaf nu aan haar beheerscommissie opdracht, 

'n Beste pantalon voor 'n lage prijs. Stretch 

pantalon van trevira/katoen in verschillende 


modekleuren. J eans·model met grove f 89 
stiksels, incl. een gevlochten riem. ,

NAGEL 
SCHOOLSTRAAT 5 -BERGUM 

Heeft u onze collectie 

DAMES- EN KINDERKLEDING 

al gezien? 

Die is beslist de moeite waard. 

U vindt bij ons MODIEUZE KLEDING 

in alle maten en voor alle beurzen. 



om ingeval van een conflikt de zijde van de kerke
raad te kiezen en alzo te zorgen dat men niet 
"ledig heengezonden" werd. Deze beslissing werd 
de aanleiding tot schorsing van 80 Amsterdamse 
kerkeraadsleden (4 januari 1886). Onder de ge
schorsten waren ook Dr. A. Kuiper en Rutgers 
en Van Schelven en N.A. de Gaay Fortman. De 
geschorste ambtdragers hielden nu bijbellezingen 
in grote Amsterdamse zalen. In verband met hun 
schorsing gingen deze ambtdragers in hoger be
roep. De Synode bevestigde echter hun afzetting 
(1 december 1886) waarna op 16 december de 
Gereformeerde (Dolerende kerk) werd gesticht in 
AMSTERDAM. Ook in andere delen van het land 
ging de Doleantie voort en wierp men het Syno
dale juk van zich af. In Friesland is Reitsem 
onder leiding van Ds. Ploos van Amstel één der 
of de eerste geweest. Spoedig waren er 200 ker
ken met 76 predikanten. Er waren er ook die 
(hoewel men het van hen anders had verwacht) in 
de Hervormde kerk bleven o.a. Dr. Ph. J. Hoede
maker. Hij wilde herstel in de Hervormde kerk. 
Zijn invloed is daar ook groot geweest, vandaar 
de confessionelen (belijdenis) en daarnaast de 
Gereformeerde bond in de Hervormde kerk. 
De -Afgescheidenen (1834) en de -Dolerenden 
(1886) die op dezelfde basis van de Heilige Schrift 
stonden en op dezelfde Belijdenis en Dortsche 
Kerken-orde zochten vanaf het begin elkaar en 
zijn in 1892 inéén gesmolten onder de naam: 
"GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDER
LAND". 

Oan 't safier de Tsjerke-skiednis wêr 't Master de Jong 
op doelde, yn de Doarpsomropper fan Desimber 
1982. Wat der fjirders bard is yn de Herf. en de 

Maakeens 

een proefrit 


Eerste van een nieuwe auto
generatie. Dus voorlopig niet te 
imiteren. De nieuwe Datsun Stanza. 
__~ "~Jj - _, Het origineel. 
~ De meest uitge

(XI' IN II ""', balanceerde 
----4C-J ~ middenklasser 
~~ met voorwlel

"'N '", ""C; aandrijving 
ue kracht van een sprinter. Zuinig

Maximaal rendement uitmet het normale (I) benzine. Aerodynami
sche styling 

Maximale inlerieurrulmte Zo 
wekt de Stanza de indruk van 
binnen groter te zijn dan van bUiten.origineet 

Geref. tsjerken en noch bart dat kinne wy lêzende 
wol witte. Nimmen hoecht himsels op 't boarst te 
slaan as ûnskuldich! 't Kin wêze dat wy wer oan in 
Reveil ta binne? Alteast der is tsjintwurdich in tige 
langstme nei wat west hat. 

Wat foarhinne wie, sjoch' wy werkommen 
De gerdyntsjes mei swaansjes en blommen 

't Boerebont is ek moai 
en in fûgeltsj' yn 'e koai 

dat 's in thus om wer ta rêst te kommen! 

Ja men kriget syn nocht 
fan wat sa stiif en sa sljocht 

no yn folie keamers te pronk stiet 
Men soe 't wer ris oars hawwe wolle 

Beppe 's aid kammenet 
wurdt ek al ris wer set 

sa steatlik mei de kroan op 'e holle 
Sill' wy Iyk as foarhinne 

ek mar wer ris begjinne 
foar te lêzen by 't miel ut Gods Wurd? 

Mooglik leer' w' ut 'e holle 
fan wat God jowt... en freget safolle 

dat w' us ek op us dwaan wer besinne. 

D. v.d. Mark 

*** 


It giet swietsjeswei nei de ein ta, sei 't dld minske, 
en hja iet fan in Dimterkoeke. 

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

De nieuwe Datsun Stanza. 
Het origineel.Vooruitstrevend. Eigen
zinnig in temperament. Nieuwe 
1.6 en 1.8 liter motoren. 

Nu bij ons. Klaar voor de eindtest 

uw proefril Prijs mei. BTW af Lisse.


17.995 
v.a. ,-. 

-
INISSANI 

Datsun van Nissan. 

~ 

autobedrijf 
drachten b.v. 

DE HEMMEN 1 
DRACHTEN 
Tel. 05120-12100 
Ne 18.00 uur 
Tel. 05120-14987-18575 
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..= ---.. .... :
: Stuk voor stuk kwaliteitsmachines staan voor • 
• een demonstratie voor U klaar. Ook demon- : 
• streren wij de machine op uw eigen terrein. ~ 

~ Bij ons krijgt U, altijd vrijblijvend natuurlijk, @ISEKI KC 450 ~ 

~ de juiste adviezen. Voor onderhoud en repa- twee wielise :t 

~ ratie is een CAF SERVICE werkplaats nooit trekker ~ 

~ ver weg: Bolsward, Drachten, Franeker, ~ 


~ Heerenveen, Jubbega, Lemmer, Marrum en I" 40 geschikt voor ...

!IIIi Roordahuizum. eyer..aar me. frezen, maaien, _ 

!IIIi . ' ploegen en met _ = Hako bov , .· ,. aan~angw~gen :: 
.. handmaaier maai t ' , BasIsmachme (dus _ 

.. • snel en ega~1 en Ireesmachine ... zonder maaibalk) _ 


~ " ' nu Z 880 -- ..
•• \~ loopt uIterst licht Kompleet leverbaar met gras- ., • 
• lype139 maaiers voor plantsoenen, frees, cultivator • 

• 33 _ enz. Vraag naar de zeer speciale • 


: .• 149- prijzen • 

~ type 40 .- ~ 
~ ------...;..;..---- . I speciale prijs van ~ 

~ electro MAAIER IS~~~I ~~~on~~W~~ing , . ... . 2.550,-- ~ 
~ * gema,kkelijk hanteerbaar,;;,_ AC 20 R ~' e r#
~ praktisch geluidloos , 11_. ~. ·diepgang 25-30 cm .. @ISEKI . ..... ~ • met 3-voudlge maa ' - :. ' * werkbreedte ...

!IIi hoogte verstelling ,~ '" " 32-57 cm .. _ 2-wielige trekker _ 

~ • maaibreedte " I van 1345,-- nu ....." ... ~. ._' 464cm= 4 9 ' 1 195 _ ploeg sneeuwschuif Kom~leet _ _ . ,,,,,,, . • ' met rees , _ 
... • 60 cm . ',' _ 
.. Goldon. 3.995,-- ,' ..nu 
.. LUCHTKUSSEN MAAIER .... .. 
: FI mo~, In één handbeweging êuinêrekke-:, frees : 

• Y j voo~uit, achteruit en • '; , .~~"::T • 


• DLE-S i OpZIJ, maalell op z'n Hak.0 p.rol. Z-wieli ' ~ -"J . 
• gemakkelijkst ~'I';I' " .,y., g,i ~ 
~ * voor grote en .. ", ,'".,:,... .. ' , leverbaar met _ r ~ 

~ kleine gazons ,i" " i · "f'~iB'd'; frees en ploeg ~c_=:'''' :: , , ~ 
'of 'van 497,-- nu nu voor ~J ' _ .-..*-'ft' .~ voor Z-wlehge .: 
~ slechts . i$I ;": ':' trekker 575,-- *= 398.- 2.675,-- , ' = 
;: HAKO zitmaaier elek"C:ro/ mo"C:or maaiers = :: .'Y'W m••;b,••d"''' om m."- Wol' ...u ....ield - F'ymo :: 
.... .:; ' J' ' ;, '. Voor de gro- of 4-takt motor Met sterke rustig lopende en probleem- ::

'I"f. r ' tere gazons vanaf 1.925 __ loze motoren == .: '.. ..,' ·eenvoudig , * eigen SERVICE-werkplaatsen 
• . ',~ ' . te bedienen * garantie •
• " c1III WEEDEATER KANTENMAAIER * onderdelen hebben we zelf In • 

• " , van 4.725 zonder hinderlijk te moeten buk- . voorraad, • 
• nu ken probleemloos maaien met - , ~ 
~ 3.995.- Van 168,-- nu ~nylondraad 119,-

~~~~~~~~~~~~I,•••••••••II.,••••••• ••II••~~W•••••••••,',~"'~••••••II••"~""~~~~~~~~~· 



JTIei 

Bewaar deze pagina, vol tuintips voor bloemen, planten, 
groenten en werkzaamheden in tuin en huis. 

Volop geur en kleur in uw tuin 

Over kleur hebben we nu niet 
te klagen. Er is genoeg en in 
werke lijk alle tinten. 
Heerlijk geurende blauwe hy
acinten en dito lelietjes-van
dalen. Maar ook felrode tulpen 
en de vroegste sierui-soorten 
laten nadrukkelijk merken dat 
we ze in oktober niet voor 
niets onder de grond hebben 
gestopt. 
Ook staan er nu al veel strui
ken in bloei. 

Gazon 

Indien U uw gras wil laten 
groeien en tevens het onkruid 
chemisch wil bestrijden is 
het nu de tijd om kunstmest 
met ortkruidbestrijdingsmiddel 
te strooien. 
In de CAF-winkel hebben 
we Scott's gazonmest met 
onkruidbestrijdingsmiddelen. 

Eénjarige planten zaaien 

Zo aan het eind van april, be

gin mei kunt U éénjarige 

zomerbloemen ter plaatse 

zaaien. 

Ook worteltjes, sla en kruiden 

kunnen in mei gezaaid worden. 

Zorg steeds voor een luchtige, 

fijn verdeelde en voldoende 

vochtige grond, die goed be

mest is. 

Voor de diepte waarop gezaaid 

moet worden geldt als algeme

ne regel dat de zaden zo diep 

onder de grond moeten komen 

als ze dik zijn. 

Heel fijn zaad wordt daarom 

alleen wat aangedrukt en 

grovere zaden licht onder

gewerkt. 


Kamerplanten 

Ook de kamerplanten groeien 
nu uitstekend. Zorg er dan 
ook voor dat ze over voldoende 
voedsel kunnen beschikken. 
Geef 1x per week wat water 
waarin per liter 1 gram I!okon 
of een andere kamerplanten
mest is opgelost. 

Ligusterhaag Jmippen 

Eind mei kan het nodig zijn 
om uw ligusterhaag eens 
onder handen te nemen. 
Bij regelmatig onderhoud 
blijft zo'n haag in goede 
conditie. 

Zomerbloemen planten 

Allerlei eerder gezaaide en 
onder glas opgekweekte planten 
zoals Begonia, Afrikaantjes, 
Ageratum en al dat andere 
zomerblije spul, kan nu uitge
plant worden. In de tweede 
helft van mei immers wordt 
de kans op nachtvorst erg 
klein. Maak gerust eens een 
fleurige zomerborder met ze. 
Of zet ze op plaatsen waar 
eerder bolgewassen hebben 
staan pronken. Of plant ze 
in die plantenbak, die U in 
april al hebt klaargezet. 
Zet daar alleen stevige 
"windresistente" planten in 
want ze hebben nogal wat te 
verduren in ons winderig 
klimaat. 

Zèlf zuivere natuurlijk compost 
oogsten 

Dat kan met een compostcontai
ner. 
Planten groeien het best als er 
een goed evenwicht bestaat 
tussen de mineralen en organi
sche elemeTJten in de grond. 
Om dat evenwicht te bewaren 
en te bevorderen, werken we 
regelmatig wat compost door 
de grond. 
Zuivere compost die U zelf met 
een compostcontainer maakt. 
Tuin- en keukenafval wordt nu 
binnen 6 - 10 weken omgezet in 
zuivere compost. 



--BREDE MAATSCHAPPELIJKE FAN ALLES WAT 
DISCUSSIE OVER ENERGIE. 

Komnaarde 

discussie 
bijeenkomst

lïij uin de 


buurt. 
In hel kader van de Brede 
Maalschappelijke Discussie 
over Energie worden er 
binnenkort discussie-bijeen
komslen geo rganiseerd. 

U benl van harte welkom in: 

OUDEGA 

Vergadercentrum lilt Miensker": 

- op 19 mei informatieavond en 
- op 26 mei diskussieavond. 
Aanvang beiden avonden 20.00 
uur. Het tussenrapport is verkrijg
baar à f 5,-- bij de bibliotheken. 

Stuurgroep Maatschappelijke 
Discussie en Energiebeleid 

RECEPT 

Kruidenkoek 

500 gr. zelfrijzend bakmeel 
300 gr. bruine suiker 
1 ei 
mespunt zout 
zakje vanillesuiker 
400 cc kokende melk 
2 theelepels koekkruiden 
klontje boter 

Alle droge ingrediënten goed door elkaar roeren 
(evt. rozijnen of krenten toevoegen). Kokende melk 
toevoegen tot het een smeuïge' massa wordt . In een 
cakevorm gieten en 3 kwartier bakken op stand 3/4. 
Mocht u in een weekend bezoek krijgen en u ontdekt 
op het laatste moment dat de koektrommel leeg is, 
dan kunt u met het bijgaand recept nog vlug een heer
lijke koek bakken. 

PRAKTIJKORGANISATIE DR. VAN STAVEREN 

Visites aanvragen zo mogelijk voor 9 uur. Medicijnen 
bestellen en afspraak maken ook voor 9 uur 's mor
gens. Tel. spreekuur 10.30 - 11.00 uur. Medicijnen 
afhalen tussen 15.00 en 16.00 uur. De avonddienst 
is van 17.00 tot 24.00 uur. 

- Dr. Amelink heeft op maandagavond dienst. 

- Dr. Meyboom/Dr. De Boer donderdagavond. 

- Dr. Van Staveren woensdagavond. 

- Dr. Vriesinga dinsdagavond. 


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. JELSMA 
Tillefoan 05126 - 1215 Boarnburgum 



BROODDEEG FIGUREN 


Zoekt u een leuk origineel cadeau of cadeautje? 
Wat denkt u van een brooddeegfiguur of -letter? 
Wij maken ook geboorteminiaturen en levensbomen 
op bestelling naar uw eigen of ons ontwerp. 

MARIAN VEENSTRA en JANNIE FRISO 
Komt u gerust VRIJBLIJVEND kijken op Easter
sanning no. 7. De prijzen zijn vanaf f 2,50. 

HOOIDAMMER KAASBOERDERIJ 

elke vrijdagmiddag na 5.00 uur 

VERSE SCHAPEKAAS 

Jan en Wennie Craens 

It West 16 . Oudega (Sm.) 


Tel. 05127 . 2153 


SKIEDNIS 

MEAR WITE FAN EIGEN KRITE 

Underwiis en skoalmasters IV 

By aids wie it sa, dat der foar de beide tsjerklike 
funksionarissen, de pastoar (fan it latynske pastor, 
dat "hoeder" betsjut) en de koster (fan it latynske 
custos, dat "weitser , bewarder" betsjut). dat der 
foar dy twa ûnreplik goed oanwêzich wie. Dat koene 
se dan seis brûke of ferhiere. Withoefaak wiene dy 
midsieuske pastoars (en kosters) dan ek boer. Dat 
ûnreplike goed krige de namme fan pastorijgoed of 
-Ian, of pastorijpleats, as de pastoar de ynkomsten 
krige, yn 't oare gefal h iet it kosterijgoed of -Ian. De 
herfoarming hat yn dat ding gjin feroarings brocht 
dat makket. Wol wie nei de reformaasje gauris koster 
en skoalmaster deselde persoan, sa 't liket faker as 
foar de reformaasje. Der wie neat op tsjin om de 
funksje fan skoalmaster en koster troch deselde 
persoan waarnimme te litten . Mei 't de man ek 
koster wie hied er ynkomsten (ornaris) fan it koste
rIJgoed en sa hoegde de tsjerkeried h im foar It skoal
masterskip net folie te beteljen. Dat die dy ried dan 
ornaris ek net. It wie meastentiids skraabjen om 'e 
kant yn 'e skoalmastershûshäldings. Boppedat be
hearde de tsjerke gauris it kosterijgoed en dêr waard 
de koster-skoalmaster dan mar ealtsjes ut betelIe 
ornaris. 

No hie de Aldegeaster skoalmaster it gelok, dat er 
ek ynkomsten hie ut it kleastergoed. Yn 1580, yn 
it herfoarmingsjier, naam de oerheid, (de Fryske 
oerheid, fansels, want Den Haach hie hjir neat te 
sizzen) alle kleasters mei al har besittings oer, dy 
waarden konfiskeard. Ticht by us doarp stiene 
eartiids twa kleasters, dat fan Sigerswald (by Garyp) 
en dat fan Smellie. It foarste wie Iyts en lei net yn 
us gritenij. It twadde wie aardich grut en lei al yn us 
gritenij. Fan it Smelliester kleasterbesit sille de yn
komsten fan 'e Aldegeaster skoalmasters wol öf
komstich west ha. Wy moatte us dat kleasters mei syn 

koos bakker 
K LEE R MAK E R IJ 

DRACtiTEN 

Ook het adres voor al uw 


ruiterkleding en toebehoren 


van het wereldmerk "PI KEUR" 


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. 




besit f'ral net te Iyts foarstelle, it Smelliester kleaster 
hie 2476 pûnsmiet grün. Dy grün lei net allegear om 
it kleaster hinne, it Smelliester kleaster hie byg. 
138 pûnsmiet en in einekoa i by Warten lizzen en ek 
noch 17 pûnsmiet by Berltsum alhiel. Dy 2476 pûns
miet grûn bracht aard ich wat op fansels en dêr profi
tearre de Aldegeaster skoalmaster ek fan. 

Guon lêzers fan 'e koarte stikjes oer ûnderwiis en 
skoalmasters sille by harsels wolris tocht ha: as sa 'n 
doarpsmaster in goede learling neat mear leare koe, 
wie der dan foar sa 'n learling wol de mooglikheid 
om fierder te learen? Ja, dy wie der, der wiene foar 
sokke learlingen yn Fryslan trettjin s.n. Latynske 
skoallen om fierder te studearjen, mar dy stiene alle
gear op 'e klaai, net ien yn 'e Walden. En dan wie der 
as einstasjon de hegeskoalle te Frjentsjer. Oft der op 
dy skoaltypen ek guon fan 'e "gewoane" Aldegeaster 
jongerein studearre hawwe wit ik net. De grytmannen 
stjoerden har bern der wol hinne. 

No wurdt it heech tiid om wer in stikmannich 
Aldegeaster skoalmasters te neammen. Fan 1748- · 
1795 binne der gjin Aldegeaster tsjerkerekkens mear, 
mar ut dy fan Nijegea en De Pein wurde wy gewaar, 
dat yn maaie 1767 master KLAAS JANS KLASINGA 
yn Aldegea kaam. Dat yn 'e tsjerkerekkens fan Nije
gea en De Pein de man wol neamd wurdt, komt om 't 
de herfoarme gemeenten fan Aldegea, Nijegea en De 
Pein fan 'e reformaasjetiid oant 1901 kombinearre 
wiene. Hja hiene deselde domeny, dy 't yn Aldegea 
wenne. As domeny yn Nijegea en De Pein preekje 
maast naam er de Aldegeaster foarsjonger, de skoaI
master dus, mei. It grutste part fan it jier hiene 
Nijegea en De Pein gjin skoalmaster, yn dy daarpen 
wie allinne mar in s.n. winterskoalIe. 

Master Klasinga hie gjin sittend gat, hy troude mei 
Tjitske Thomasdochter fan Garyp en giet dan mei syn 
jongwyfke nei Boerum ta yn 1769. 

Mar Aldegea bleau net sünder skoalmaster sitten, 
yn 1769 kaam master EITE PIJTTERS OFFRINGA, 
doe noch frijfeint . Mar net lang mear, hy fynt yn 
Aldegea de frou fan syn dreamen, n.t.1. Jinke Claases. 
It spantsje boaske op 19 maaie 1770. Dy Jinke hat 
net sa lang troud wiif west, master Offringa gie syn 
twadde boask aan op 6 novimber 1785. Doe troude 
er mei Minke Teekes, ek in frommeske ut Aldegea. 
As master yn 1798 ferstjert is Minke widdo. 

Datselde j iers waard DURK ABRAHAMS be
neamd. Dy wenne doe al yn it doarp as troud man, hy 
wie op 15 febr. 1789 boaske mei Roeitje Cornelis. 
Doe 't yn 1812 elkenien op aarder fan keizer Napo
leon Bonaparte in fan kieze maast keas Durk Abra
hams N ICOLA!. Hy wie de man dy 't yn 1795, it 
jier fan de Franske ynfal, grytman Hector Livius van 
Haersma ta help west hat. Doe 't de grytman hearde 
fan de Franske ynfal dûkte er ünder yn it strewelle
guod op 'e Minnistepöle aan 'e sudkant fan 'e Alde
geaster Saning. Trou roeide Durk Abrahams dêr alle 
jûnen hinne, sadree it tsjuster wie, om de grytman 
syn gerak te bringen. 

Master Nicolai hat oant syn dea yn Aldegea stien. 
Hoenear 't er ferstoarn is wit ik net krekt; it moat 
foar april 1815 west ha, want neitiid . is der yn 'e 
rekkenboeken fan 'e tsjerke sprake fan de "erven 

D.A. Nicolai". 
As de heit ferstoarn is krijt de soan ABRAHAM 

DURKS NICOLAI in tydlike beneaming. Yn 1817 
waard de tydlike beneaming in fêstenien. Yn 1837 
stied er noch as master te Aldegea. 

Yn 1838 kaam master DI RK J. NOORDENBOS, 
hy hat oant 1884 te Aldegea stien. Yn syn tiid is 
der yn 1866 in nije skoalle boud; de alde wie fan 
1817. 

Mei master Noordenbos hald ik te 'n earsten op. 
Yn dy tiid ferdwynt de herfoarme skoalle. De ge
meente nimt de soarch foar it ûnderwiis oer en dan 
ûntstiet de iepenbiere skoalle. En dat is eins in nij 
haadstik. Op 'e 24-ste fan blommemoanne 1886 
waard de besûndere skoalle iepene. Ek in haadstik 
apart. 

d. J. 

Neiskrift: 
Op 'e foto yn 'e Doarpsomropper fan maart stiet ek 
master Duursma, doedestiids haad fan 'e iepenbiere 
skoalle. Steven Duursma kaam op 1 juny 1902 yn 
Aldegea, fan Sumarreheide. Hy bleau oan syn pensi
oen ta (15.7.32). Op 18 febr. 1936 ferstoar er te 
Drachten . 
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LEARLINGEN KR. SKOALLE PLM. 1930 
EFTEROAN: juffer Klazyn ; master Lukas van Dijk; Joeke de Vries ; Jelke v.d. Velde; Hedzer Koops; Fokke van Houten; Japik Slotegraaf; Jan 

Lepstra; Hindrik van Houten; Jan de Boer. 

TWADDE RIGE: Froukje v.d . Wal; Anne Houtman; Djoeke Tasma; Tryntsje v.d. Wal.; Gryt Noordstra; Aaltsje de Haan; Gjelke van Dellen; Anne 

Houtman ; master Dijkstra. 

TREDDE RIGE: Freark Jelsma; 'Joop v.d . Wal (?) ; Japik Tasma; Germ Elzinga; master Van Dijk ; Sytse v.d. Velde ; Haaie v.d. Wal; Piter Slotegraaf. 

FJIRDE RIGE: Bearend de Boer; Wibe Jelsma; Hindrik de Haan; Auke de Vries ; Germ Houtman. 

FOARSTE RIGE: Jeltsje Houtman, Hindrikje Houtman; Tsjitske Elzinga; Gryt v.d. Wal; Henky van Houten; Hike de Boer. 


Flaters? Och, doch it us dan efkes te witten. 




JONGES EN FAMKES 

De oplossing fan Meiny har puzzel wie: 

Horizontaal: Vertikaal: 

1. klok l.kok 
5. oor 2. loop 
6. st 3. orkaan 
7. koken 4. ot 
9. pasen 8. esp 

12. apen IQ. nno 
13. een 11. ee 
14.ko 

Peter K . Toering fan it West hie de puzzel hielen
dal goed. Prachtig is ek Peter syn tekening. Stjoer 
mar wer es wat yn Peter! En wy freegje oan alle jon
ges en famkes dy it doarpsomropperke lêze, stjoer 
ek no de puzzel yn of meitsje wat. 

Conny en Sari 

,I { 1.( f f 

~-: '• .• ~!o... JI"o~, "" .? 

Asto in line lûkst fan 1 nei 37, dan sjochst 
wat hjir rint. 
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Sylskipke teare: 

1 is earst sa tere 
2 is alle puntsjes nei it midden tere 
3 is sa wurdt it dan 
4 is dan de sydkanten nei it midden tere 
5 is dan sa dubbel tere dast de puntsjes noch sjochst 
6 is dan de puntsjes ut tere en dan sjochst in boatsje 

(twa tsjin elkoaroan) 
7 is no sjochst noch twa puntsjes, dat wurde de silen 

tear se mar Ut! 
8 is no noch sa dubbel tere, dast dubbele silen hast 



SOSIALE WURKLIST 

GROENE KRUIS 

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

12.30·13.30 uur onder nummer 051 16- 1806. 

Dienstdoende wijkverpleegkundigen zijn de weekeinden te 

bereiken van 13.00 tot 14.00 uur en van 18.00 fot 19.00 uur 

onder nummer 05120-121 05 te Drachten. 


STICHTING GEZINSVE RZORGING 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 adviesw inkel is elke werkdag geopend van 

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

bovendien van 19.00· 21.00 uur. 


BIBLIOTHEEK 

Openingstijden: 


Woensdag: 13.30-17.00 uur 
19.00-21.00 uur 

Vrijdag: 13.30·17.00 uur 
19.00-21.00 uur 

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

o PEN I N G ST IJ DEN: 
POSTKANTOOR RABOBANK 
Maandag tot en mei vrijdag: 

8 .30 · 12.00 uur 9.00- 12.00 uur 
13.00- 17.30 u u r 13.30-15.30 uur 
Woensdagsmiddags gesloten. Donderdagsavonds: 
Te l. 05127-1258 17.00·19.00 uur 

Tel. 05127 -1533 

NED. MIDD. SPAARBANK en ASS. KANTOOR 
It West 3, t el. 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 -EI NTSJINSTEN HUSDOKTERS 
fan freed 17.00 oere oan 't sneintejûn 24.00 oere 

1 mei H.J. Amelink Garyp 
Greate Buorren 22 05117·1264 

5 mei, Bevrijdingsdag 
C. van Staveren Aldegea 
Roundeel56 05127- 1262 

8 mei C. van Staveren Aldegea 
Roundeel56 05127 - 1262 

12 mei, Hemelvaartsdag 
J.S. Meyboom/De Boer De Pein 
Kommisjewei 120 05127-1261 

15 mei J.S. Meyboom/De Boer De Pein 
Kommisjewei 120 05127-1261 

21,22,23 mei,Pinksteren 
S. Vriesinga Eastermar 
Torenlaan 17 05129-221 

28 mei H.J. Amelink Garyp 
Greate Buorren 22 05117·1264 

TSJERKE-TSJINSTEN 

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

8 maaie 9.300ere dhr. A. Kok, Burgum 
13.45 oere dhr. A. Kok, Burgum 

12 maaie, Himelfeartsdei 

9.300ere ds. H.J. Nolles 


15 maaie 9.300ere ds. R. de Jong, Dr. Kompenije 
13.450ere ds. H.J. Nolles 

22 maaie, Pinkstersnein 

9.300ere ds. H.J. Nolles 


13.450ere ds. Rooze, Garyp 


23 maaie, Pinkstermoandei 

9.300ere ds. H.J. Nolles 


29 maaie 9.300ere ds. G. Rikkers, Sumar 

13.450ere ds. H.J. Nolles 


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

8 maaie 10.300ere ds. Hamoen 

12 maaie, Himelfeartsdei 

10.000ere ds. Kuperus 


15 maaie 10.300ere ds. de Haan 

22 maaie, Pinkstersnein 

10.300ere ds. Hamoen 


23 maaie, Pinkstermoandei 

10.000ere ds. Kuperus 


29 maaie 10.300ere ds. Hamoen 

SOASJAAL-KULTURELE WURKLIST 

2-8 maaie - kollekte "astma fonds". 
3 maaie 19.00 oere - gearkomst ried fan Smell.län, Lawei, 

efter yngong. 
7 maaie - äld papier·aksie. 


11 maaie - gem. Smell.län, geark. kommisje fan Onderwiis. 

13 maaie - tachtichjierrich bestean Doarpsbelang. 


7.30 · 8.15 oere: resepsje; 
8.15 oere: begiin noflike jOn. 


16 maaie - gem. Smell.län. Gearkomst komm. fan wolwêzen 

en komm. iepenbiere wurken. 

16·22 maaie - kollekte AVO. 
17 maaie - gem. Smell.län, gearkomst komm. algemiene 

saken . 
18 maaie - gem. Smell.län, gearkomst romtlike oardering en 

folkshOsfêsting. 
19 maaie - gem. Smell.lan, gearkomst finänsjes en ekono

myske saken. 
19 maaie 20.00 oere - brede maatskiplike diskusje oer 


energy. Miensker, ynformaasiejOn. 

26 maaie 20.00 oere - brede maatskiplike diskusje oer 


energy. Miensker, diskusjejOn. 
30 maaie . 5 juny - kollekte alkoholbestriding. 

De wethälders binne woansdei fan healwei alven oant heal· 
wei ienen te sprekken. 

N.B.: Riedsgearkomsten yn 'e Lawei (efterkant). Kommisje· 
gearkomsten wurde net altyd op itselde plak en op 'e selde 
tiid hälden. Wa 't sa 'n gearkomst bywenje wol moat dat yn· 
tiids mar efkes op it gemeentehOs freegje (05120-81234). 

DIEREDOKTERS 
S. DE BOER, Hegewei 6, De Pein. 

Böadskippen 8 -9 oere. Lytse hûsdieren op öfspraak. 

Till. 05127 . 1665. 

D.G. RYPKEMAen A.K. VAN DE PAAUW, 

G. Boelensstrjitte 120, Drachten. 

Sprekoere 8-9 oere, 19.00-19.30 oere , utsein freeds. 

Tili. 05120 - 13757. 


http:19.00-19.30
http:13.30-17.00
http:9.00-12.00
http:17.00�19.00
http:13.30-15.30
http:13.00-17.30
http:9.00-12.00
http:19.00-21.00
http:13.30�17.00
http:19.00-21.00
http:13.30-17.00
http:14.00-17.00
http:9.00-11.30
http:12.30�13.30


HULDf 

HANDELSDRUKWERK 


Strooifolders 

Prijscou ranten 


Circulaires 

Fakturen 


Briefpap ier 

- . 

Kleur-endrukwerk 


Etc. 


Bij ons heeft U een ruime 

keuze uit de meest 


orz:ginele 


GEBOORTE

VERLOVINGS


HUWELIJI(SI(j4ARTEN 


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 


