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Taxi de Vries verzorgt 
ziekenVervoer in de regio 
Bergum, Garijp, Oudega, 

Suameer en Eemewoude, voor 
particulier, ziekenfonds, 

rolstoelgebruikers en alle anderen 
die min of meer regelmatig een 

taxi nodig hebben. Dag en nacht, 
24 uur per dag, behulpzaam en 

betrokken. Noteer het 
telefoonnumer of knipt u deze 

advertentie uit. 

Dorpskrant "De Bakbrogge" 

* 	1e jaargang no.1 
februari/maart 1992 

Naast onze gewone 
taxi-dienst verzorgen wij: 

- zittend ziekenvervoer 
- rolstoelvervoer 
- disco vervoer 
- groepsvervoer 

Bel 05116-3400 


Taxibedrijf de Vries 
Mr. W. M. Oppedijk van Veenweg 22a, Bergum - Oudega v 

* 	Kopij inleveren: 
uiterlijk 23 maart a.s. 

* 	Verschijnt 5 keer per jaar: 
febr.,apr.,juni,sept.,nov. 

Redactie 

- S.A.van Dijk, voorzitter, 
Roundeel 64, tel 1573 

- Mw.H.de Bruin-de Jong, secr. 
postabon., jeugdrubriek 
Aldegeasterdyk 3 
tel 1570 

J.K.van Til, penn.m., 

Buorren 7, tel 1711 


- S .Idzenga, alg.adjunct 
sportrubriek(en} 
Eksteursreed 1, tel 2497 

- Mw.T.Bruinsma-de Vries 
Roundeel 54, tel 1303 

- F.de Haan, 
Buorren 42, tel 1414 

Mw.B.Zanstra-Elzerman 

' t West 14, tel 147 3 

rubriek: verenigingen 
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Losse nummers af te halen bij 
de secr.: Aldegeasterdyk 3 

** losse nummers: f.3, Ontwerp omslag:
** postabon. : f . 20,- p.j. Piebe de Jong 

Verantwoording: 

- de redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van 
de toegezonden kopij 

- de redactie behoudt zich het recht voor om toegezonden kopij 
enigszins aan te passen met behoud van de intentie van het 
geschrevene; omvangrijke aanpassing en/of inkorting van kopij 
vindt altijd plaats in overleg met de inzend(st}er. 



VAN DE REDAKTIE 

u~~ 

Na een voorbereidingsperiode vanaf 18 september 1991 mogen wij 

U vandaag de eerste dorpskrant aanbieden. Op voornoemde datum 

werd de eerste vergadering gehouden ten huize van fam.B.Friso. 

Hier had Mivero meerdere personen uitgenodigd om te komen tot 

de oprichting van een dorpskrant. 

Het dorpsbelang was vertegenwoordigd door haar voorzitter Fol
kert de Haan. 

Alle aanwezigen vonden het een gemis voor het dorp dat we niet 

over een eigen dorpskrant beschikten. 

Daar de meesten van de beoogde redactieleden geen ervaring 

hadden met het uitbrengen van een krant werd besloten om een 

cursus te volgen via het Fries Service Centrum. 

Dit werd mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van ons 

Dorpsbelang. 

Op deze eerste avond werd op voorstel van mevr. T. Bruinsma - de 

Vries de naam van de nieuwe dorpskrant aangenomen: "DE BAK

BROGGE". 

De meesten van ons weten wel dat Bakbrogge de tweede naam van 

Oudega is. In een ander artikel zullen wij toelichten hoe deze naam 

tot stand is gekomen. 
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---'I; lSAK8ROGGE \ eAkBRÖG~=
De eerste vergadering van de redaktie van "De Bakbrogge" werd 
gehouden op 24 okober 1991. Hier was namens het F.S.C. aanwezig 
mevr. F. Feye. Op deze avond werden de mogelijkheden besproken 
hoe we verder zouden kunnen. Daarbij kwamen we overeen om 
eerst vier avonden te organiseren onder begeleiding van het F.S.C. 
ten huize van fam. J.K. van Til. 
Op de volgende voorbereidende vergadering van 4 november 1991 
werd gekozen voor een onafhankelijke krant. 
De krant gaat uitgegeven worden door een stichting, die nog in 
oprichting is en die formeel onafhankelijk is van enige groepering 
of vereniging. 
Daar de krant bedoeld is als een medium door en voor het dorp zal 
nadrukkelijk gezocht worden naar nauwe relaties met de verenigin
gen en andere organisaties in het dorp. 
"De Bakbrogge" heeft vanzelfsprekend een ander karakter en doel 
dan de bulletins van de kerken, scholen en politieke groeperingen. 
De redaktie ziet daarom slechts een bescheiden rol weggelegd voor 
de dorpskrant op deze terreinen. 
De redaktie wil er naar streven dat de krant een bindende faktor 
voor het dorp gaat betekenen, en wil daarom vermijden dat om
streden onderwerpen op een zodanige manier in de krant worden 
geplaatst dat deze een polariserende uitwerking hebben. De finan
ciering van het drukken van de krant lijkt voor 1992 gewaarborgd 
(via advertenties en sponsoring voor de eerste uitgaven van "De 
Bakbrogge"). 
Een bredere en ruimere financiering is evenwel noodzakelijk. ook 
in de startfase omdat apparatuur nodig is voor de verwerking van 
de teksten en voor de lay out activiteiten. 
De krant die bedoeld is voor alle inwoners van Oudega zal huis aan 
huis verspreid worden. De planning is dat hij vijf maal per jaar zal 
uitkomen. 
Wij zouden het zeer op prijs stellen om van U reacties (ook kriti
sche) te ontvangen op dit eerste nummer, zodat wij weten of we 
op de goede weg zijn (of dat er nu al bijgestuurd moet worden). 

S .A. v. D. 
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Van de penningmeester: 

Bij de besprekingen over het uitbrengen van de (dorps-) krant 

moest een antwoord gevonden worden op de vraag: 


.... hoe wordt de krant bekostigd 	 ... ???? 

Onze middenstandsvereniging MlVEROheeft terecht gesteld dat 

niet alleen gerekend moet worden op de zaken in Oudega. 

De krant is immers bedoeld voor alle inwoners van ons dorp, en 

kan ook door iedereen gratis gebruikt worden om berichten in te 

plaatsen. 

Kortom, het is een krant voor en door de inwoners van Oudega. 


De krapt gaat huis aan huis in Oudega verspreid worden, daarom 

vragen wij van u een "vrijwillige" bijdrage van f.1O,- per jaar. 

Daarmee stelt u ons in staat de krant uit te geven en daarna in 

stand te houden. 

Als redactieleden krijgen wij geen enkele vergoeding voor de tijd 

en energie die wij aan de krant besteden. Maar we hebben wel 

financiële middelen nodig om wat spullen aan te schaffen, om het 

drukwerk te laten verrichten en alle bijkomende onkosten te 

kwmen betalen. 

Vooral in de beginfase moet er toch wel het één en ander aange
 1 
schaft worden, daarom benaderen wij u reeds in dit eerste nummer 

van de Bakbrogge. 


Als wij op u allen mogen rekenen dan zouden we met een bijdrage 

van f.l0,- per jaar (dus voor 5 kranten) wel uitkomen. 


We hebben het bedrag zo laag mogelijk gehouden om iedereen de 

mogelijkheid te geven mee te doen, maar als u meer kunt missen, 

zouden we toch wel graag een hogere bijdrage zien, bv f.25,

U kunt uw donatie overmaken naar onze rekening bij de RABO

bank Oudega nr. 32.09.22.812 t.a. v. de penningmeester dorpskrant 
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Oudega. Ook kunt u het bedrag aan het loket van de bank op dit 
rekeningnummer laten bijschrijven. Wilt u wel duidelijk uw naam, 
voorletters en adres vermelden, zodat er later geen misverstanden 
ontstaan over wie de donateurs zijn geweest. 

In elk nummer van de Bakbrogge zullen wij de "thermometer
stand" geven van het aantal donaties dat we binnen krijgen en het 
bijbehorende totaalbedrag van de lezers in Oudega . 

Mogen wij op uw medewerking rekenen? 

De benodigde financiële middelen trachten wij te verwerven via: 

a. advertenties 
b. donaties van lezers in Oudega 
c. donaties van de middenstand in Oudega 
d. sponsoring door bedrijven (buiten Oudega) en instanties 

ad a. 	 De opbrengst van de advertenties (59% v.d. begr. uitgaven 
1992) maakt de start van de krant mogelijk en verantwoord. 

ad b. 	 zie elders in deze krant "van de penningmeester" 

ad c. donaties ontvangen van: 	 L.Oosterhoff, It West 48 
H.Herder, Sänbuorren 1 
E.J.v.Rheenen, O.buorren 2 
Mw W.de Vries, It West 18 

ad d. 	 De Bakbrogge wordt gesponsord door: 

-	 Dorpsbelang Oudega - Harry & Anna Voortman 
CANADA 

- Chevron Nederland BV 	 - RABO-bank 

,-_._~-,~..,.-_._,~~~~,,- 7 



DOARPSBELANG ALDEGEA 


De fer. fan Doarpsbelang Aldegea is tige ynnommen mei it feit dat 
der wer in doarpskrante is. Wy fine dat in doarp as Aldegea der 
eins net sûnder kin. As wy meielkoar de skouders der ûnder sette 
moat it grif slagje. Yn Aldegea binne de measte minsken (sa'n 395 
hûshäldings) lid fan us feriening. Dochs binne der guon dy't noch 
net lid binne. Om de sinten hoecht it net oer te gean tinkt us. 
F.7.50 yn't jier, noch gjin twa dûbeltsjes yn'e wike. Dat moat oer 
te kommen wéze. De feriening set har yn foar it doarp en hat de 
lêste jierren yn gearwurking mei de gemeente Smellingerlän, de 
ynwenners en oare ferieningen fan Aldegea hiel wat fan de grûn 
krigen. Wy neame Û.O. oanlis fan de tennisbanen, parkeerromte, 
evenementenfjild, de hou fan nije wenten, de nije skoalle, fiets
paad läns de Headamssleat, doarpsfemijing, omjowing Miensker en 
Jeugdsoos, herstraten fan de Sänbuorren, utbreiding- en ynbrei
dingsplan, nije telefoansel en gean sa mar troch. Koart sein: Wy 
fine dat jim net sûnder us kinne, mar wy kinne foaral net sûnder 
jimme! Derom, binne jo noch gjin lid, dan wurdt it heech tiid en 
jow jo op by ien fan Ûlldersteande bestjoersleden. Us ledegearkom
ste is op 17 februari o.s. yn de Skippersseal om 20.00 oere. 
Bestjoer Fer. fan Doarpsbelang Aldegea. 

Dhr F. de Haan Buorren 42 tel. 1414 
Mf Tj Toering De Tsjollen 4 tel. 1582 
Mf T Pool Slotsingel 18 tel. 1549 
Dhr Tj Veenstra De Wear 34 tel. 2089 
Mf Tj Herder Sänbuorren 1 tel. 1400 

deSfpperssea( Oudega 
Op '. Wal 4 
Tal. 0&127-1416-2396 

EEN BEGRIP AAN HET WORDEN VOOR UW 
SFEERVOLLE. GOED VERZORGDE DAG OF AVOND. 

O.A. HUWELIJKSFEESTEN - RECEPTIES - BARBECUES 
GOURMETPARTY'S - KOFFIETAFELS - PERSONEELSAVONDEN 
VERGADERING - DANSAVOND - BUURTFEESTEN. 

Vraag vrijblijvend informatie 
ofmaak een afspraak 

tI,~ 
~ 
~ 

HOOIDAMMER KAAS 

Erkend biologisch-dynamisch bedrijf 

fam. Craens, 't West 16, Oudega (Sm.), tel. 05127 - 2153 

tI,~ 
~ 
~ 

Foar it fijnste fleis of in stikje woarst foar ut 'e kan Slachterij 
nei de ienigste selfslachtsjende slachter fan Smellingerlán. 0 p. t 
Us fleis is tige jong dus samar gear, • Ie ersma 
mar ek husslachtings meitsje wy fa ar jo klear. 
Want it is krekt sa't de measten sizze, 
foar wat goeds . .... moatte jo nei Oeds. 

Aldegea (Sm.) 
tel. 05127-1241, thus 2456 

.. 
~1P 

Buorren 48 
9216 WE Aldegea (Sm .) 

BLOEMEN, PlANTEN, 

BRUIDS- EN GRAFWERK, 

PaJTERIE, KADO-ARTIKELEN 
Blomkerij 

'it Glopke'8 
Til!. 05127·2197 



-

Omdat het om mensen gaat... 


'4 lIDo Wil~~rn;ffi 
AUTOBEDRIJF 

Gariperwei 2, 9216 VK OUDEGA (Sm.) 

TELEFOON 05127-1777 

* VERKOOP NIEUWE AUTO'S (alle merken) 

* VERKOOP PRIMA GEBRUIKTE AUTO'S (met garantz'e) 

*' Alle voorkomende reparaties (APK, VVN keur.) 

* Verhuur trouwauto's, Citroën Traktion (bouwjaar '53) 

stond in het weekend van 1 en 2 februari op richtingbordjes in ons 
dorp. Zij wezen de weg naar It Miensker, die zaterdag. 
Veel mensen, o.a. de middenstand, werkten belangeloos mee. Het 
was grandioos! Één activiteit willen we met name noemen. Samen 
verkochten leerlingen van de Great Haersmaskoalle en de Grûns
lach hun zelfgemaakte spulletjes. Ze wisten heel goed dat het om 
leeftijdsgenootjes ging, straatkinderen in Pato Branco. Ze zijn hun 
opvangcentrum kwijt. Er moet een nieuw huis gebouwd worden en 
dat is heel duur. Deze actie van de schoolkinderen bracht alleen al 
f.500,- op. Hartverwarmend deze samenwerking. 
De vriendenkring in Oudega wordt steeds groter. Dat is goed. 
De opbrengst van deze zaterdag was bedoeld om de verzendkosten 
te dekken van gekregen timmergereedschap. Als u dit berichtje 
leest is het gereedschap al ingescheept want de opbrengst maakte 
dit meer dan mogelijk! Aan het eind van de avond was er ruim 
f.3600,- bij elkaar. We waren 'suver wat van 'e wize'. 
De rest van het bedrag mogen we als extra geld overmaken voor 
de bouw van het huis. Geen geld dat we géven, maar geld dat we 
delen. Omdat het om misdeelde kinderen gaat. 
Met twee bezielende gezamenlijke kerkdiensten werd dit werelddi
akonaats-weekend besloten. Dagen die we niet gauw vergeten 
zullen. 
Dit weekend werd voorbereid door de beide diakoniën van de 
Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk, samen met de 
werk- en bezinningsgroep 'Pato Branco', in volledige harmonie. 
Namens hen maar vooral ook namens onze vrienden in Pato Bran
co: mensen, allemaal héél hartelijk dank! 
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'SO-PLUS . ' _.u..__~__ 

Ouderen in tel 
Mei as tema "Ouderen in tel" is der op woansdei 25 maart yn "De 

Opdracht" yn Drachten in middei foar alle 50-plussers ut Smellin

gerlän.Dit giet ut fan it Alderenplatfonn en de älderbûnen ANBO 

en peOB yn ûs gemeente. It begjint om 13.45 oere. 

Der wurdt noch bekend makke op hokker wize foar reisgelegenheid 

soarge wurdt. 


De beide älderbûnen yn Aldegea, peOB en ANBO, hawwe yn 

gearwurking mei de Soos in middei belein yn "It Miensker". Dit is 

op tiisdei 7 april om 14.00 oere. 

It kabaret "Ouderen voor Ouderen" komt dan mei it programma 

"Fleurich fierder" u.l.f. Anne van der Mark. 

Alle net mear pypjonge Aldegeasters: HINNE !!!! 
 ft 
Soos ~ 
Op dinsdag 17 maart a.s is er weer een soosmiddag. A. Timmer

mans uit Drachten, zal deze middag verzorgen met schetsjes en 

accordeonm uziek. 

We hopen weer op een mooie middag. 

Op 7 april a.s. komt het cabaret "Ouderen voor Ouderen" bij ons. 

Dit is in samenwerking met de plaatselijke A.N.B.O.en p.e.o.B. 

Vorig jaar was het een groot succes. 

Belangstelling? U bent van harte welkom. 

Bij genoeg deelname organiseert de soos in april ook nog een reisje 

naar een adellijk slot in Veenklooster met rondleiding en koffieta

fel. 

De datum wordt nog bekend gemaakt op één van de soosmiddagen. 


Het bestuur 
inlichtingen tel 215012 


"':" : -:SO-PLUS 
Volleybal foar älderen. 


Elke tiisdeimoam fan 9.30-10.30 oere kinne SS-plussers meidwaan 

oan "Meer bewegen voor ouderen". 

Wy dogge earst wat oefeningen en spuItjes om de spieren los te 

meitsjen. Dêmei begjint it "volleybaljen" . Dit wurd tusken"heak

jes", want tink mar net, dat it topsport is. 

Elk dy't fit genöch is, kin meidwaan en wy hawwe in soad wille. 

Meastal binne der sa'n fyftjin dielnimmers, mar der kinne wol 

mear by. 

Us liedster is Aaltsje Ensing, dat wij binne noflik ûnder elkoar as 

Aldegeasters. 

It kostet f 1,50 yn'e wike. 


Mear ynljochtings by: 

Willy Hommes, till.2470 en 

Rinze van der Wal, till 2116. 


Ferieningsnijs 

Frijs. Herf. froulj usferiening , 

Mei ut namme fan'e feriening wolle wy jim sUkses ta winskje mei 
de nije krante "de Bakbrogge". It sil in foariitgong wêze foar Us 
doarp. Us feriening hat 40 actieve leden en wy komme ien kear 
yn'e 14 dagen byelkoar yn't Folksgebouw. Wyhawwe in moaie 
earste helte öfsletten mei it krystfeest op 18 des. en setten op 8 
jan. wer utein mei in gewoane gearkomste. Fierder steane Joke 
Keizer en Joh. de Jong (mei syn praetsje oer tserke ûlen) ek noch 
op'e wurklist. 
It is dus it kommen wol wurdich. Nije leden binne wolkom. 

It bestjoer 
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VOGELWACI-IT 

Oudegaasters 

Het is al weer een hele poos geleden, dat U wat over het werk van 
onze Vogelwacht kon lezen. In de vorige dorpskrant, die jammer 
genoeg ter ziele is gegaan, kon U regelmatig iets lezen over de 
Vogelwacht. 
Gelukkig is een nieuwe groep mensen weer met het idee gekomen 
een dorpskrant uit te geven. Wij wensen en hopen, van onze kant, 
dat dit idee met ons aller medewerking een succes mag worden. 
Nu de Vogelwacht: In de eerste plaats, wensen wij iedereen een 
goed 1992 toe, deze wens geldt ook voor onze Flora en Fauna. 
Vogelwachters worden in de volksmond vaak betiteld als club van 
eierzoekers. Niks is echter minder waar. De oudegaaster Vogel
wacht is aangesloten bij de bond van Friese Vogelwachten (B.T.V.
W.) . Deze heeft in totaal ca 21000 leden in Friesland. 
Het werk van ons is zoveel mogelijk onze Flora en Fauna in goede 
banen leiden, dit in de ruimste zin van het woord. U kent allemaal 
de oude lindeboom voor de smederij van Ale en Gjil Welling. Vorig 
jaar heeft de Volgewacht deze door deskundige mensen laten 
opknappen, anders was de boom net als de vorige dorpskrant ter 
ziele gegaan. 
Er is in samenwerking met plaatselijk belang een nieuw ooievaars
nest in de tuin van "de oude Pastorij" gekomen. Van het Fokke 
W ytske pad is met medewerking van een werkgroep een natuurpad 
gemaakt. Dit pad is één van de belangrijkste wandelroutes van ons 
Oudega. 
In winters met veel vorst en sneeuw worden door ons veel vogels 
zoals uilen, roofvogels , reigers, watervogels, fazanten enz. ge
voerd. Ook andere dieren zoals reeën en hazen worden dan met 
hooi bij gevoerd. 
Na 12 april wordt begonnen met de nazorg van onze weidevogels. 
Een groep mensen onderhoudt het kontakt met de boeren, om 
gezamelijk tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Voor dit 
werk kunnen wij nog veel mensen Gong of oud) gebruiken. 
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Ook voor de controle van onze nestkasten, en dat zijn er nogal 
wat, hebben wij nog mensen n~ig. Heeft U hier belangstelling 
voor, neem dan kontakt op met één van de bestuursleden. 
In de wintermaanden organiseert de Vogelwacht 2 avonden, waar
van 1 avond wordt verzorgd door de propagandadienst van de 
B.T.V.WDeze avond is op 30 jan. a.s. in het Miensker, het wordt 
een filmavond en de toegang is gratis. Er is wel een verloting met 
mooie prijzen. De eerste avond is al geweest. Met Joh. de Jong 
kwmen we op een geslaagde avond terugzien. 
Onze ledenvergadering is in maart a.s.in de Skippersseal. Na afloop 
van deze vergadering geeft iemand van het Fryske Gea tekst en 
uitleg over het funktioneren van hun organisatie. U krijgt nog 
bericht. 
Dit was in het kort iets over de Vogelwacht. In een volgende 
dorpskrant, zult U ongetwijfeld weer van ons horen. 

Vogelwacht Oudega e.o. 

gehoord en gezien 
~ =---

Bekend van radio en televisie 
W<1S hij al. De faam van werker in 
de natuur en oHerkenner bij uit
stek Tjihbe de Jong uit Oudega 
breidt zich nu ook ~it tot in het 
verre buitenland. In Tsjechoslo
wakije raaJcte een jong ottertje 
met zijn staart vast in het ijs. Het 
liefdevol opgevangen diertje 
kreeg de naam Tjibbe mee. De 
Tsjechen kennen De Jong van 
een bezoek dat hij aan hen bracht 
in een gezelschap van de Stich
ting Otterstation Nederland . Het 
is de bedoeling Tsjechische otters 
te vangen, om er in Nederland 
een fokprograrnma mee te begin
nen. 
Overgenomen uit 

Leeuwarder Courant 
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.; ;;; kapsalon JANNEKE
'T MIDDElPUNT voor Dames en Heren 

VAN DE BUURTI Y TENNIS JANNEKE 
• verhuur van tennisbaan op 

TEVENS kunstgras met verlichting 
SLiJTE RIJ • tennisles 

GERRIT ADEMA ,,\111/1' . b k . .~~ zonne an met gezIchtsbrumer 
OUDEGA (Sm.) 

....../jil l\"'~ · Dykfinne 4 9216 XL Oudega (Sm.) Telefoon 05127 - 1371 
Telefoon 05127-1873 

Voor al uw loonwerk 
kunst- ~ 

lIyverheiJ :-...,~ Loonbedrijf en 
KraanverhuurBuorren 71 ~ Oudega (Sm.) 
SIERf) DE VRIES ~ Tel. 05727 - 2074 

~.. of 7695 
Mounehoek 4 ,C::) expositie 9216 VD Oudega (Sm.) 
Tel. : 05127-1915 ~~ 

HOTEL-CAFÉ-RESTAURANT 

IE SICHT 

* zalen,tot 350 personen* tafelgolf voor uw personeels~. familie- of Reserveer tijdig voor uw 
* sportclub-feestdag/ avond 

rondvaarten door uniek natuurgebied rondvaart met
* * ruim parkeerterrein 

speeltuin voor de kleinsten 
barbecue ofbuffet 

* terras mat ac:hitterend uitzicht 

1( barbecue binnen of buiten Voor inlichtingen:
* avondrondvaarten mat buffet of barbec'ue Hegewarren 1,9216 XR Oudega (Sm.) * speciaal arrangement voor uw.familie/ 

personaelsdag tel. 05117-9367 

TOANIELFERIENING 

"OP 'E NIJ BIGOUN" 

. Ek de toanielferiening kin net efter bliuwe mei in ferhaaltsje yn'e 
earste doarpskrante. 
Al goed 40 jier besteane wy en alle jierren wurdt der in oar stik 
ynstudearre. Wy besykje dan de minsken in pear fleurige jûnen te 
besoargjen. 
Yn'e rin fan de jierren is de kar fan de stikken wol wat feroare. 
Foarhinne waard it iene jier in blijspul spile en it oare jier in 
earnstich stik. Ek in earnstich stik waard doe ti ge wurdearre. 
Mar ek it minskdom is yn'e rin fan 'e jierren feroare, want in 
earnstich stik kin men by wize fan sprekken "oan 'e strjitstiennen 
net kwyt". Nimmen hoecht Us dan te brûken foar harren feestjûn. 
En dat is eins wol nedich oars hälde wy de boel net oan 'e gong. 
Yn it begjin fan ûs bestean waard der nei it grutte stik ek noch in 
nei-stikje opfierd. In ienakter dus. Ek dat is net mear nedich, want 
de measten fine dan de jûn te lang en de tiid dy't oerbliuwt foar it 
dûnsjen te koart. Wy hawwe us der by oanpast fansels. 
Sa foar en nei hawwe wy ferskate regisseurs hän. Us leden hawwe 
der in hiel 80art fan opstutsen. 
Piet de Vries, de man dy't no al mannich jierren by us de regy yn 
hannen hat, skriuwt ek hast elk jier in ruj stik. Dat is tige moai, 
want dan hawwe wy teminsten in stik dat noch rummen sjoen hat. 
In bulte fan us doarpsgenoaten binne hjir wol mei bekend omdat 
hja, as it heal kin, net misse op de feestjûnen. 
Dat dit noch lang sa bliuwe mei en litte wy hoopje dat elk, wa' s 
moade it net wie om soks te dwaan, it ris in kear besiket. Wa wit, 
kriget men de smaak te pakken. 
Lykwols, ek mei stipers binne wy tige wiis. Ferskate donateurs 
hawwe wy al en wa't dat noch net is, soe it wurde kinne. 
Wy wolle jimme jierlikse bydrage graach ophelje. 
Lykas de oare ferienings yn us doarp, hopet ek it toanielselskip 
noch lang "de kop der foar te hälden". 
Der bliuwt us doarp libben troch. Ut namme fan it bestjoer, 

Sjoerdtsje Welling, 17 Slotsingel Aldegea 



DANSEN 

Er zijn twee volksdansgroepen in Oudega. Elke donderdagmiddag 
kunt U de de beentjes van de vloer krijgen onder leiding van de 
heer Aardema. 
Van 1.45 uur tot 3 uur is de jongerengroep actief, en vanaf 3 uur 
tot 4.30 uur de SS-plussers. 
Denkt U: dit is iets voor mij? kom gerust eens kijken, U bent van 

•
I 

10harte welkom in het Miensker! 

Het bestuur 
Inlichtingen tel 2150 

VRAAG & AANBOD 

...... bent u al zo lang op zoek naar iets, of wilt u nu eindelijk wel 
eens die zolder leeg hebben, wilt u uw diensten aanbieden of heeft 
u juist hulp nodig, dan is dit uw kans. In de rubriek Vraag en aan
bod kunt u dit alles onder de aandacht brengen. U kunt uw bericht 
schriftelijk opgeven bij het redactieadres o.v.v. "Vraag en aanbod" 

*** 
Myn samling Fryske Skriuwerskalinders is foltallich op de kalinders 
fan 1975 en 1979 nei. As ien dy nog lizzen hat en miste wol, soe ik 
dy wol graach hawwe wolle. 

T.Bruinsma - de Vries till. 1303 

*** 
De famylje Boersma-Kuipers wol graach dia's meitsje fan skilderij
en, pintekeningen, skoarstienmantelstikjes of beskildere molkbus

sen, makke troch harren heit. 

Walt noch wat hat of wit graach skilje 


till 05160-13589 of 05127-1917 


18 

GRUTTE GERKE 

Ut it libben en wurk fan Gerk Kuipers. 

Gerk Kuipers waard beme op 27 april 1910 yn De Koaten. Hy hie 
in goed ferstän, mar studearje nei ofrin fan de legere skoalle 
mocht net.In fak leare, dêr kamen jo fierder mei. 
Sa kaam hy as jonge fan 12 jier by Kees en Sjouk Douma yn Alde
gea. Dy wiene in bytsje famylje en der koe hy foar ferver leare. 
Dat wie net iens sa'n minne kar, want hy hie oanlis foar tekenjen 
en each foar kleuren . 
It skilderjen mei oaljeferve waard dan ek syn grutste hobby. Yn 
SurhUsterfean folge hy syn earste skilder-kursus. 
Dêr learde hy ek it moarmerjen en it kleurjen fan ferskillende 
soarten hout. 
Letter folge hy yn Ljouwert lessen by de keunstskilder Cor Reis
ma. Hy hat hiel wat óffytst sokke saterdeimiddeis. 
Yn 1933 begûn Gerke foar himsels. Kees Douma, Kees ferver salt 
de Aldegwasters hem neamden, hälde op en Gerke koe de saek 
oernimme. 
Hij krige daliks in moaie put wurk. J. J . Baron ut Drachten liet yn 
dat jier "Ie-Sicht" bouwe en Gerke krige it fervjen. Boppedat liet 
koster Albert Hofman in hûs sette oan de Fabrykswei (nou nû 1) 
foar him en "tante"; sa waard syn frou altyd neamd. Ek dat fervjen 
wie foar him. Sa hie hy alfêst in moaie sint foar de winter. 
Op 27 april 1934 troude hy mei Bintsje Wymenga en fêstigden har 
in de nije saak op it West 36a (no Buorren 36). Hja krigen fjouwer 
bem, twa soannen en twa dochters, werfan de jongste soan de saak 
no fuortset. 
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Fan 1930 oant 1960 hat hy sa'n fyftich skilderijen makke, meastal 
fan Aldegea en omkriten, mar ek wol stillibbens, planten en blom
stikjes. Ek hat er pintekeningen makke. . 

Foaral yn en flak nei de oarloch joegen famylje en freonen meiino

ar gauris in skilderij op bruIloften ensa. It linnen wie tige krap en 

hy wie dan ek 0 sa bliid mei in öftanke länkaart dy't hy krige fan 

master Hemminga. It papier deröf weakje en in flink stik linnen 

bleau dan oer. 

Soms skildere hy ek wol op hout. Dat hie hy ek dien yn de earste 

jierren fan S)'ll skilderjen. As jo oars net fertsjinje as kost en 

ynwenning moat der wat utfûn wurde. Hout fan in teekiste kin dan 

utkomst bringe en der makke hy gebrûk fan. 

Klompefervje wie faak it wurk fan de ferver. Mar yn de oarlochstiid 

pasfoto's meitsje sille de measten wol net dien ha. 

De Aldegeasters koene by Gerke terjochte. Ek sjippe meitsje koe 

er omraak.Hy wie in aktyf lid (faak siktaris as ponghalder) fan 

ferskate ferienings: it sjongkoar, de kuorbalklub, it fanfarekorps en 

de toanielferiening. 

Hy wie mei-oprjochter fan de Mivero en notabel foar de Ned,Herf. 

tsjerke. 
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Jierrenlang har er Sinterklaas west op'e skoallen yn Aldegea, 

Eamewäld en Nyegea, helper by de krystbeam yn'e tsjerke en 

seremoanjemaster op bruIloften. 

Dêrfoar skreau hy seIs de ferhalen en stikjes, hy skreau in revue 

foar it musykkorps en in bemetoanielstikje "lkedop". 

Hjirfoar en ek foar de toanielferiening skildere hy faak de kûlissen. 

Mei de Oranjefeesten koe men altyd in berop op him dwaan. Yn 

syn deistich fak wie "Grutte Gerke" in krekte wurker. Hy plakte 

leafst gjin twa kear itselde behang en makke seIs de kleuren derby, 

sadat syn klanten alti ten in "eksklusive" keamer hiene. De "Great 

Haersmaskoalle" waard in pronkstikje. Hy mocht fan syn freon Van 

den Burg de kleuren fêststelle: prachtige read, giel en blaueftige 

tinten. 

Hy fûn it in misdied en stopje bem yn harren moaiste libbenstiid 

yn wyt mei griis kleurde lokalen, allegear gelyk fan de earste oan 

de seisde klasse. Dizze skoalle waard in foarbyld en is faak besjoen 

troch wethälders ut oare gemeenten. 

By de iepening yn 1956 hong der in grût skilderij fan "Haersma

state" makke en oanbean troch de skilder. 

De prachtige list hjirom wie fan de oannimmer Van Manen. 

Gerk Kuipers ferstoar 25 juli 1978. 

Op syn roubrief stie: "Hy brocht kleur en fleur yn mannich went". 

En sa wie it ek. 


T.B. -de V. 
"' >M" •• "tr." ,, ~,_ , 

.< .. , . \ .,,: .• i. . 1' 
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AId & Nij 

De Headammen 

Kaart fan de älde brêge 

Frou Liemburg fisket mei in klompke om it dûbeltje dat men 

betelje moast om troch de brêge te kommen. 

It brêgehokje stie doe, fan Aldegea óf sjoen, lofts foar de brêge. 

:z.tr:,ggt t:~,i~ ,,*.:: i,~:,,,,;";;'>:;Y>· 'H :0,' ::?=:*'" . 

Foto fan de nije brêge 


Begjin 1974 waard de nije brêge offisjeel iepene. Fanóf novimber 

1973 faeren de boaten al net mear troch de älde, mar troch de nije 

brêge. 

It brêgehokje stiet no oer de brêge en omdat de trochgong mei in 

breedte fan 16 meter net mei in klompke te berikken is, is men na 

frij fan beteljen. 

De boaten mei in hichte minder as 2,75 meter kinne der na ûnder

troch farre. 
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W. Boomsma. 

OU DE GA OP KOERS? 

Oudega heeft een rijk historisch verleden en het is boeiend om 
daarover te lezen en over te schrijven, vanzelfsprekend ook in "de 
Bakbrogge" . 
Een blik naar het verleden is immers zelden omstreden en je kunt 
er vaak glimlachend op terugzien ... 
Even boeiend maar wel veel lastiger is de vraag naar de toekomst, 

dus de vraag naar de koers die Oudega vaart. 

Voor de gedachtenbepaling hierover lijkt het zinvol om eens te 

zien hoe Oudega er in vergelijking met andere dorpen uit onze ge

meente voorstaat. 

Er zijn de laatste jaren diverse beleidsnota' s door de provincie en 

gemeente geschreven waarin veel cijfermateriaal ligt opgeslagen. 
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----------------------------------------------------------

Eén ervan is de nota "Wonen"waaraan de meeste van de onder
staande gegevens over de "groei" van de dorpen ontleend zijn. 

Jaar Small.- Drach- Oude- Opein- Rotte- Dra.- Boorn
(dec) land ten ga de valle , comp. bergum 

1838 8270 5100 800 800 800 -- 600 

1954 
1964 
1974 

19831 
29777 
43173 

11052 
21577 
35092 

1588 
1469 
1405 

1077 
1160 
1341 

952 1240 
986 1044 

1031 952 

822 
809 
938 

1988 
1989 
1990 
1991 

50434 
50229 
50072 
50282 

41423 
41267 
41000 

1475 
1451 
1482 

1585 
1574 
1607 

1166 
1174 
1176 

1167 
1135 
1157 

1233 
1250 
1236 

Wat in dit overzicht direct opvalt,is dat het inwonertal van Oudega 
de laatste 40 jaar nauwelijks is gewijzigd. Wel heeft Oudega zijn 
positie als grootste dorp van de gemeente omstreeks 1980 aan 
Opeinde moeten afstaan. 

Daarnaast komt Boornbergum opzetten dat de laatste 10 jaar met 
ruim 20 % is gegroeid, en Oudega in grootte wel eens zou kunnen 
passeren. 

Het is niet aan schrijver dezes om nu een conclusie te trekken. Dit 
laten wij graag aan u als lezer over. 

Wel zouden wij het erg op prijs stellen uw reactie of conclusie te 
vernemen. 

Bijvoorbeeld over de vraag: bent u tevreden met de omvang van 
ons dorp, mede gelet op de handhaving van de beide scholen en het 
voorzieningennivo (winkels enz). 
Als u wel een groei zou toejuichen hoe zou dit dan gestimuleerd 
kunnen worden en wat is daarbij dan een acceptabel groeicij fer? 
Zo mogelijk komen wij graag op uw reacties terug in het volgende 
nummer van de Bakbrogge. 

JKvT
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Koop in den vreemde niet 
wat uw melkman u biedt 
Dagelijks komt hij ook bij 
u in de straat met: 

Melkprodukten 

Groente en fruit 

Levensmiddelen 

Brood en banket 

Koos Visser 

Commissieweg 130 

tel. 05127-2229 

-8(KO
Gazonmaaiers 

• METABh °gereedSChapElektnsc 

. ~ "', K. WIERSMA~. Landbouwbenodigdheden gereed,chappenw op 	 en ~ . Fabrykswei 25 . 9216 WR OUDE GA (Sm.) 
. Tel. 05127 - 1401 b.g.g. 2531 ~~ 

WIRUPAT••• 

.----t~~m~~~~~~--------, 

* 	 AL 20 JAAR A~ATEURS ADVISEERT 
BIJ DE BOUW VAN HUN BOOT.

* 	 's WERELDS GROOTSTE KEUS AAN 

BOUWTEKENINGEN BIEDT.


* 	 OOK DE DAARVOOR BENODIGDE 
BOUW~ATERIALEN LEVERT ZOALS: 
HOUT - EPOXY - GLASMAT - VERF 
SCH ROEVEN - KWASTEN ENZ.

* EEN UNIEKE COLLECTIE BOEKEN EN 
TIJDSCHRIFTEN OVER HET VAREN 
EN BOUWEN VAN JACHTEN EN BOTEN 
HEEFT.* 	OOK GESPECIALISEERD IS IN 

CATA~ARANS EN TRI~ARANS. 


''-~ (iP~1~lk

eMemSI'i.1 ElM -:,<,~:- --'" 

INTERNATIONAAL NU IN UW 
BEKEND ••••••••••• o~GEVING 

Roundeel t.o. jachthaven - Oudega 
tel. 05127-1999 

geopend wo-do-vrijdag 10-1B.00uur 

KWALITEITSBOUW UIT GROUW 

Zijn begrippen als kwaliteits


materialen en correcte organisatie 

voor u sleutelwoorden? 


Dan zijn wij voor u 

EEN VERANTWOORDE KEUS 




KLEURPLAAT 
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VOOR DE JEUGD 
Jeugdsoos 't Skûlhoekje 

HIer even een klein berichtje over de jeugdsoos. De jeugdsoos is in 
eerste instantie bedoeld voor de jeugd tlm 16 jaar. 
Er wordt veel muziek gedraaid voor jullie, wat je eventueel kunt 
afwisselen met een partijtje tafeltennis of iets anders. Ook wordt 
er bij voldoende belangstelling een aantal keren per jaar een 
activiteit georganiseerd . 
Dus als je eens een avondje leuk uit wilt gaan ben je van harte 
welkom in 't Skûlhoekje. 

Openingstijden: Vrijdag 19.30 - 23.00 uur 
Zaterdag 19.30 - 23.00 uur 
Zondag 15.30 - 18.30 uur 

P.S Voor meer informatie kun je altijd bellen met het secretariaat 
van de jeugdsoos, telefoonnummer 1751 (Sjikke de Jager) 

Ik wou hei in dit stukje hebben over het dikke jaar dat de soos nu 
open is. De jeugdsoos in Oudega is opgericht omdat een groepje 
mensen vond dat er te weinig te doen was voor de jeugd hier. Er 
zal hopelijk niemand zijn die dit zal tegenspreken. 
Het enige wat er was voor de jeugd was het Miensker.Daar is voor 
de jeugd van 12-16 jaar ook niet veel te doen. De jongeren moeten 
behalve thuis zeker nog een plaats hebben waar ze met hun leef
tijdgenoten lekker zichzelf kunnen zijn. Dat kan in de soos. 
De jongeren kunnen er gezellig met elkaar praten, naar muziek 
luisteren, en er spelletjes doen. De consumpties zijn er ook niet 
duur, kortom je kunt je er prima ontspannen. 
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Lang niet overal wordt de jeugd zo'n gelegenheid geboden en als er 

om de zoveel tijd ook nog een leuke aktiviteit wordt georgani

seerd, zou je zeggen daar is inderdaad niks mis mee. Toch wordt 

de soos door sommige volwassenen vaak als negatief ervaren. 

Onbegrijpelijk eigenlijk. Ze kunnen ook geen reden noemen waarom 

ze dat vinden. 

Ik hoop dat die mensen na dit stukje hun mening zullen wijzigen. 

Als er vragen of opmerkingen zijn staan wij daar, als bestuur, open 

voor. 


Dan iets over jullie, jongeren, zelf. 

Jullie moeten de soos meer voor jezelf zien. Het is jullie gebouw. 

Wij zorgen gewoon dat de zaak open blijft. Volgens ons zien jullie 

de soos nog steeds als iets van ons. Dat is beslist niet waar!!!! 

Jullie moeten je er thuis voelen. 

Als er muziek gedraaid wordt en als er spelletjes kunnen worden 

gedaan is de opkomst altijd goed. Zodra er echter een aktiviteit 

wordt georganiseerd laten jullie het vaak massaal afweten. Bij 

films op groot scherm (waar we best voor dokken) komt er bijna 

niemand. 

De boottocht, die de eerste keer zo'n groot succes was, gaat niet 

door bij gebrek aan deelnemers, 


. Niet zo lang geleden hebben een paar van ons zeer veel werk gezet 

in het organiseren van een tweede wampex. De eerste wampex was 

een groot succes, dit jaar zou iedereen weer meedoen. Er waren 

echter maar 10 personen die zich hadden opgegeven. Als je dan 

zegt dat de wampex niet doorgaat, zegt iedereen dat dat niet kan. 

Ee wampex is toch hardstikke leuk. Maar opgeven en meedoen 

doen jullie nauwelijks. Er wordt bij zulke aktiviteiten zoveel werk 

verricht, en dat hindert niks als jullie er maar plezier van hebben. 

Maar dan kan de Oudegaaster jeugd toch wel meedoen!!!!!! 

Wij als bestuur gaan er in 1992 weer fris tegenaan. We wensen 

jullie allemaal een goed 1992. Tot ziens in de soos. 


B. 
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AMNESTY INTERNATIONAL ~ 
De Amnesty-groep Garijp-Oudega-Eernewoude bestaat in 1992 10 
jaar. Na deze 10 jaar zal het bij de meesten bekend zijn dat 
Amnesty een organisatie is die zich overal ter wereld inzet waar 
mensenrechten worden geschonden. 
Zij ijvert voor vrijlating van gewetensgevangenen en voor eerlijke 
processen voor alle politieke gevangenen. Zij werkt tegen alle 
gevallen van doodstraf, politieke moord, marteling en "verdwijnin

gen". 
Ook wij hebben ons in de afgelopen jaren ingezet op verschillende 
terreinen. Er zijn meerdere adoptie-gevangenen geweest, de 
boeiendste was wel Pasa Uzun uit Turkije. Deze case kon in 1987 
gesloten worden omdat Pasa, nadat hij was vrijgelaten, was ge
vlucht naar Scandinavie. 

In Oudega zijn wij sinds 1987 bezig met de case van Abdelrahma 

Ali Gaily die in 1983 in Libië verdwenen iS.Het feit dat we nog 

nooit wat hebben gehoord uit Libië werkt niet erg bemoedigend. 

Daarnaast zijn we opgenomen in het Regionale Actie Netwerk 

South Asia (SARAN). Dit betreft de landen India, Sri Lanka, 

Afghanistan, Nepal, Bangladesh en Pakistan. 

Regelmatig schrijven wij brieven naar de verschillende regeringen 

n.a.v . martelingen, executies, verdwijningen ect. 

Ook hebben we meegedaan met veel landelijke acties -

Momenteel doen we mee aan de Peru actie. Op 15 maart a.s. 

wordt in een speciale middagdienst in de Geref. Kerk te Garijp 

aandacht aan deze actie geschonken met o.a. muziek en video

beelden over Peru. 

De afgelopen jaren zijn er dus vanuit Oudega veel brieven ver
stuurd. Het is verheugend dat het zgn. "tasje-schrijven" goed blijft 

lopen. Gemiddeld worden er voor verschillende gevangenen van de 

maand 75 brieven verstuurd. 

Een dankwoord voor deze vaste schrijfsters is zeker op zijn plaats. 

Ook U kunt meedoen. Maandelijks ontvangt u dan een tasje met 

voorbeeldbrieven. U heeft dan een paar dagen de tijd om 1 of meer 

brieven over te schrijven waarna u het tasje doorgeeft aan de 

volgende vaste schrijfster. 

U kunt zich opgeven bij : Jittie Bosma tel. 2191 
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=SO-PLU~ ~ 

Protestantse Christelijke Ouderenbond (P.C.O.B) 

Sinds januari 1991 bestaat in Oudega een afdeling van de P.C.O.B. 

Alle ouderen vanaf 50 jaar kunnen lid worden. Momenteel hebben 

we ruim 60 leden. 


Wat is het doel van de P.C.O.B.? In het kort: Behartigen van de 

belangen van de ouderen vanuit een Protestants Christelijke le

vensbeschouwing. 


Door het steeds groeiend aantal ouderen (in Oudega ruim 300) 

moeten bepaalde voorzieningen worden getroffen. Te denken valt 

aan verzorgings- en verpleegtehuizen, thuiszorg enzovoort. 

Als ouderen gaat dit ons erg aan. Daarom zullen wij voor onze 

belangen moeten opkomen. Momenteel heeft onze afdeling een 

afgevaardige in het ouderen platform, waar de belangen van de 

ouderen met de gemeente besproken worden. 

Ook in het overleg met de gemeente in het steunpunten- beleid 

zijn we betrokken. Een steunpunt is eigenlijk een onderafdeling van 

het dienstencentrum waar bepaalde hulp kan worden geboden. 

We hopen hierover in het volgende nummer meer te kunnen vertel

len. 

Ook provinciaal en landelijk is de P.C.O.B. actief. Dit vindt plaats 

in samenwerking met de algemene en R.K. ouderenbond. 

Bovendien is er ook plaatselijk is er een goed contact met de 

Algemene Ouderen Bond. 

Enige knelpunten zijn bv. ziekenfonds premies voor bepaalde 
groepen, A.O. W. voor alleenstaanden met alleen A.O. W. Volgens 
een onlangs uitgevoerd onderzoek komt deze groep beslist te kort. 
Ook hier geldt dat we met elkaar iets kunnen bereiken. Geeft U 
dus op als lid. De contributie is slechts 30 cent per persoon per
week. 

Secretaris: G. Kooistra 
Langdeel 11 
Oudega 
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Wicbc Jclsma 
Casper-zelfbediening, sinds 1932 
tel. 05127-1439 

* levensmiddelen & drogisterij
* huish. artikelen, 

cassettebandjes TOK 
* schrijfwaren, voor de 

schoolgaande jeugd 
* losse verkoop Leeuwarder 

Courant 
* STOMERIJ, voor woensdag 

10.00 uur gebracht, kunt u het 
vrijdags weer afhalen 

VOOR UW FAMILIEDRUKWERK 
De albums met huwelijks-, 

geboorte- en jubileumkaarten 
liggen voor u klaar. 

Stap eens bij ons binnen. 
Wij tonen u graag vrijblijvend de 

uitgebreide kollektie. 

EN OOK VOOR 
HANDELSDRUKWERK 

Zoals: 
Nota's, briefpapier, enveloppen, 

visitekaartjes, brochures enz. 

Drukkerudl.cieVrje~ 

Foto- en videoservice 
met blijvend voordeel 

Foto van dia v.a. f 0,99 
Vergroting v.a. f 1,15 
Foto van foto v.a. f 1,50 
Foto afdrukken 
bij ontwikkelen v.a. f 0,45 

Ook voor FOTO- en 
VIDEO ACCESSOIRES. 
Een veelzijdige dienstverlening. 

Foto- en videoservice 

Pruiksma 
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0: ?J 
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ALICE JAGER 
Manjepetswei 7 
Oudega CSma[L) 

tel. 05117-g353 

Poppen en Natuurkadoocjes 

Buorren 39A - 9216 WC Oudeg~ (Sm.) - tel. 05127-2417 



FolkertdeHaan 
~~~f 
ER MAG GEEN TWIJFEL 


OVER BESTAAN 

IN KWALITEIT EN SERVICE 


STAAN WIJ BOVENAAN 


Buorren 42 - Tel. 05127 - 1414 - Oudega (Sm .) 

Aannemersbedrijf REIDINGA B.V. 
Gariperwei 30 
Oudega 
tel. 05127-1988 Rabobank ~ Aanneming van: Levering van: 
• aanlegwegen • zand 
• rioleringswerken • grond 
• grondwerken • metselzand Meer bank voor je geld • bestratingen • gn"nd 
• beschoeings • gebroken puin 

werken • mijnsteen 

LOONBEDRIJF & KRAANVERHUUR 

_.,;w~de CVrie" CEakkery 
De Tsiollen 4 9216 XG OUDEGA 

dvJh 
~ 

We beschikken nu over 
Brood 3 Veenhuis zodebemesters 

+ containerKoek 
(dus minimale wachttijden) Banket 

Ook voor alle andere 

ons produkt 'n kwaliteit apart werkzaamheden kunt u op 


ons rekenen 

Buorren 21-0udega (Sm.)-tel. 05127-1366 


Vraag vrijblijvend inlichtingen 

!~,
IT BUTHUSITBUTHUS 
~y 

Dit voorjaar heeft 'It Bûthus', een club van 64 teken- en schilder
fanaten 12lfzjaar bestaan. 

Dit jubileum zal met een tentoonstelling, verspreid over diverse 

lokaties in ons dorp, worden gevierd van 17 april tlm 1 mei 1992. 

Op deze expositie is het werk van de leden van It Bûthlis te be

zichtigen, alsmede werk van de cursisten van Kiehooi (Burgum) 
o.l.v. Mw. Elly Roukens en de zusterclub "Het Atelier" te Gorre

dijk. 
In de Rabobank komt een expositie, geheel gewijd aan het werk 
van Oeds de Vries, artitiek leider van It Bûthus. De Vries is sinds 
de oprichting in september 1979 de stimulator en inspirator voor 
velen van de club. 
Tot onze grote vreugde kunnen we een 50-tal werken van de alom 
gerenommeerde schilder Anton Pieck laten zien in de boerderij van 
dhr.L.Oosterhof op Het West. 
Oudega kan zich 14 dagen lang verheugen op een unieke kunstroute 
van werk van amateurschilders en Anton Pieck. Zie de rubriek 
AGENDA voor de diverse activiteiten vanaf de opening op 16 april. 

Namens de tentoonstellingscommissie, 
Durkje Haringa 

Sinds 1979 een begrip voor: 
' . ' ECHT OF NIET ECHT? 

'V Tekenen I Schilderen IIT BUTHUS Taxatiebeurs van oud of 
Aquarellerenantiek aardewerk, 

schilderijen, zilveren of 

OUDECA (SM.) gouden voorwerpen, 
 Leer spelenderwijs ..... bij: 

door drie experts. 
Schilderclub 'lT BUTHUS"Zaterdag 25 april van 

Op 'eWäl414.00-18.00 uur in de 
9216 WP Oudega (Sm.) 

Inbreng op eigen risico. 
Skippersseal. 

Tel. 05127 -1416/05120-15156 
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SPORT *** SPORT *** SPORT *** SPORT 

KORFBAL 

De meeste mensen denken, dat er bij Quick allen maar gekorfbald 

wordt. Maar er gebeuren echter ook een heleboel andere dingen. 

Vooral voor de jeugd wordt er ontzettend veel gedaan. Buiten het 

trainen en het korfballen wordt er in iedere vakantie een neven

aktiviteit georganiseerd. 

Zo is er in de herfstvakantie voor de welpen een spelletjesmiddag 

in de kantine en voor de pupillen en jongste aspiranten een grandi

oze play-back show. De oudste aspiranten en junioren hebben 

disco. 

In de kerstvakantie wordt er al jaren voor de welpen en pupillen 

een kerstbroodmaaltijd gehouden. Deze keer waren er ca 30 

kinderen. Ze kregen eerst een film te zien, daarna werd er gegeten 

en toen was er nog tijd voor een spelletje. De aspiranten hadden 

deze keer een zeer geslaagde vossejacht door het dorp. 

Op 3 jan. j.l. werden er vreemde figuren in Oudega waargenomen. 

Willempie reed op een brommer door het dorp, een zwerver die 

teveel aan Bachus had geofferd, de detective Sherlock Holmes, een 

vogelverschrikker, een clown, een journaliste en nog veel meer. 

Sommige mensen kregen de schrik van hun leven toen ze de vreem

de figuren zagen lopen. Ze deden maar gauw alle deuren op slot. 

In de paasvakantie gaan de welpen weer paaseieren zoeken en 

spelletjes in de kantine doen. 

Als afsluiting van de kompetitie is er het jaarlijkse reisje. De 

oudste welpen en pupillen gaan meestal een dagje naar Appelscha 

en de aspiranten en junioren gaan een weekend weg. 

Zoals U ziet, wordt er bij Quick van alles aan gedaan om de jeugd 

plezierig bezig te houden. 

Nieuwe leden zijn natuurlijk altijd van harte welkom in alle cate

gorieën. 


Het bestuur. QUICK 
34 

* SPORT * 

DAMMEN 

Vrijdag 10 januari j.1. was voor Damclub Oudega een belangrijke 
dag, want bij winst tegen titelkandidaat Drachten was er nog hoop 
om niet te degraderen. 
In de beginfase leek dat er niet op aangezien Sietse Jonker binnen 
10 minuten 2 schijven achter kwam te staan en om half 10 opgaf. 
Ook Uilke Tjeerdsma trapte in een damcombinatie. Het kostte 
Uilke 3 schijven om de dam terug te winnen en verlies was onaf

wendbaar. 
Maar Menno Tjeerdsma wist zijn partij te winnen door een mooie 


combinatie. 

Ook Otto Kooi wist door prima spel en een mooie dam combinatie 

de toernooistand weer in evenwicht te brengen. 
Henk Jonker, Fedde Kooi en Lenze Houwink speelden remise zodat 
de stand na 7 partijen en 3 1/2 uur spelen nog steeds gelijk was. En 
omdat de resterende partijen voor Oudega iets voordeliger leken 
dan voor Drachten was er een stille hoop op winst. 
Jaap Jansma werd remise aangeboden maar omdat zijn stand iets 
voordeliger was ging Jaap hier niet mee akkoord. Maar door een 
foute voortzetting ging zijn partij zelfs verloren. 
Cees de Jong wist 1 punt te halen waar 2 punten mogelijk waren 

geweest. 

Germ Tjeerdsma liet de mogelijkheden om een schijf te winnen 

liggen. Jammer, zodat Oudega met 12 - 8 verloor en dus degra
deert. 

Drachten werd in de bloemetjes gezet want het kampioenschap 

was voor hen een feit. 

_ p.C.School "De Grûnslach 

We hebben deelgenomen aan de Damkampioenschappen van Smal~ 
lingerland en we zijn daarbij als tweede geëindigd. 

Bij de kampioenschappen voor Friesland, gehouden in Gorredijk 


wisten we de finale te bereiken. 

We eindigden daar als zesde. 


35 




PrOlJel1ca/e aatin. 

benodifld~eclen : 
~ Kilo aarda/?p-e )et1 
., kilo /?rei"
6t.ot éJ7 ton--ta {en 
., h~ljje. cho H-1jOja 110U.r 

~rztl~~€$, en-, ~'t- ~ bakkel1'oiJE~~ 
~ za'f-.t~,9~ple.. kaas .' . 
'/'1. lhe~e.pel th:i1Y1 of ban/leun-,
kHOflo~ 
"Zout eh peper

-----
- l5oi;z/Lde ~arg~pp!?'1.§!l!?iJn~_Jl~n 9nil. 

fflp'lakken. Fruit d~··ei. Bak de 
champignOn9 en b~!Lçj~J'j.f2§.kjeg ui t. 
Neem een be.boterde ovenschaal en leg 
daarin de helFt van de inpléikken 
fle.sneden totna ten. Stt"Ool er wa t 
~ouL~~~Q~~een l/.? 
l;heel~l thijm oF basilicum en wa t 
kno-Flook. Daa~overheel1 in lagen 
~ill·d<liJ~elen,~eJ.L-cha!JJQiqnons, 

• ~ , 
eo 
,g"...... 

ëRekjes en Qflr~!}'p.te ka9s._De bovenste 
Lclaq bestaat uit tomaten en kaas. 

Qg!_schaa.1:.S2~veer 45 minu tE?n in d§. 
oven ze t ten (ongeveer 170 çraden) oF 
lf3 minuten in de magnetron. 

............... ·d· ~ ~ ..... nUl!::!!-. éldl'ddPpelen 0l1L7eveer '7 minuten• 
.---::~10~r1r1nee~tl0 prei ongeveer 8 minuten. 
~~ C/7dtl1piqnons onaeveer 6 n71lluten.o 11 

o • 0 , •••• ". ~sl..'e}Jes ongeveer 6 minl..l ten. 

UI'5.se.q S h, iI::3~tly 

Kerkdiensten Hervormde Kerk 

23-02 10.45u ds.S.J.R.Rosmolen 
01-03 10.45u dS.J.Hofstra 
01-03 13.30u ds.L.Eigenhuis, Gezam.Dienst in Geref.Kerk 
08-03 10.45u da.A.Dekker 
11-03 19.00u da.A.Dekker, Bidstond 
15-03 10.45u ds.S.J.R.Rosmolen 
22-03 10.45u da.A.Dekker 
29-03 10.45u ds.S.J.R.Rosmolen 
05-04 10.00u da.A.Dekker, Gezam.jeugddienst in Geref.Kerk 
12-04 10.30u dS.S.J.R.Rosmolen 
16-04 19.30u da.A.Dekker, Heilig Avondmaal 
17-04 19.30u kerkeraad, Goede Vrijdag 
19-04 10.30u da.A.Dekker 
20-04 IO.OOu mw.P.Eigenhuis-de Kool 
26-04 10.45u dhr.Koerts 

Kerkdiensten Gereformeerde Kerk 

23-02 09.30u ds.M.L.Eigenhuis 
23-02 13.45u ds W. E. Onderwater , Sumar 
01-03 09.30u dhr.A.K1ein, Rottevalle 
01-03 13.45u ds.M.L.Eigenhuis, Gezam.jeugddienst 
08-03 09.30u dhr.A.Kok, Burgum 
08-03 13.45u dhr.F.Meijer, Drachten 
11-03 19.30u ds.M.L.Eigenhuis, Bidstonde voor gewas en arbeid 
15-03 09.30u ds.M.L.Eigenhuis, Voorber. H.A. 
15-03 13.45u ds.N.Berghuis, Harkema 
22-03 09.30u ds.M.L.Eigenhuis, viering.H.A. 
22-03 13.45u ds.M.L.Eigenhuis, nabetr.H.A. 
29-03 09.30u ds.M.L.Eigenhuis 
29-03 13.45u da.Th.C.Wolters, Wirdum(Fr) 
05-04 10.00u da.A.Dekker,Garijp, gezam.jeugddienst 
05-04 13.45u da.H.Kamphuis, Drachten 
12-04 09.30u ds. W.Stuursma, Burum 
12-04 19.00u ds.M.L.Eigenhuis, m.m.v. muz.korps "Looft de Here" 
17-04 19.30u ds.M.L.Eigenhuis, Goede Vrijdag 
19-04 09.30u ds.M.L.Eigenhuis, Pasen, m.m.v. koor "de Lofstem" 
19-04 13.45u ds.M.L.Eigenhuis, dienst voorber.met kindemevend.n. 
20-04 09.30u ds.M.L.Eigenhuis, 2de Paasdag 
26-04 09.30u dhr.O.Zanstra, Oudega 
26-04 13.45u dhr.H.Schraal, Gorredijk 
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AGENDA 

MAART 
4. 	 F.h.f.a. -Johan de Jong met dias over kerkuilen 
6. 	 Donateursconcert "Looft den Heer" 20.00. u in het Miensker 
9. 	 ledenvergadering Vogelwacht 19.30 u in de Skipperseal 
11. 	F.h.f.a. koffiemorgen met stekje-ruilen 
13. ledenvergadering/ouderavond 	 PC school "de Grûnslach" 19.45 u 

in de school 
15. Amnesty 	International. Middagdienst in de Gereformeerde Kerk 

in Garijp met videobeelden en muziek uit Peru 
17. Ouderensoos. A.Timmermans met schetsjes en accordionmuziek 
17. 	c.P.B. "Wat zoekt een vrouw in de politiek" 19.30 u in het 


Miensker 

25. Ouderen in Tel 	- voor alle 50-plussers van Smallingerland in 


"de Opdracht" te Drachten, 13.45 uur. 


APRIL 
1. 	 F.h.f.a. Eendagsbestuur 
3. 	 "tennis-instuif" om vrijblijvend kennis te maken met tennis. U 

krijgt antwoord op uw vragen en u kunt met de aanwezige 
rackets een "balletje slaan" 

7~ 	 55 +cabaret "Ouderen voor Ouderen" i.s.m. Soos, A.N.B.Oen 
P.C.O.B 


14 C.P.B. Eendagsbestuur in het Miensker, 19.30 uur 

16. Opening expositieroute 	 (amateurschllders en A.Pieck) door Bur

gemeester van der Zaag, voor leden en genodigden, Skipperseal 
vanaf 15.00 uur. 

17. Expositie toegankelijk voor publiek, ma t/m za van 2 tot 5 uur. 
25. taxatiebeurs, 	 3 experts taxeren uw aardewerk, schllderijen, of 

zilv./gouden voorwerpen op waarde en ouderdom, 14.00-18.00 u 

Wie iets te melden heeft voor deze rubiek "Agenda" kan dit schrif
. telijk doorgeven aan het kopijadres Buorren 7 (brievenbus ingang 
Fabrykswei). Let u op de uiterste inleverdatum ! 
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~ • I--= --=__ r~ "It Miensker" ....;.. ~ 
.~ :\ uw vergadercentrum bij uitstek 
~~. [ I . 

· ~ ~:: ~ · __ .Na een.grondifle opknapbeurt ;;:rr;:~1:.;;];;:.1"':t;";i. a~·] ,~i"j·lr~~ ;r~ 
1 ' -!:.~ ~ I· . ~. ;u L\.q±8 m \: 

I 
• - is "It Mlensker weer een tI C - g - ~.. ,..,rn 	 h,: ~ ~: i;~ · - " . \,!, . plaatje; een plek waar e 

L. _ ~ -. . . goed toeven IS... 
- '- - ----...t= 

* zalen voor groepen van 8 tot 350 personen 
* voor bruiloften, jubilea, buurtfeesten, gourmetten en andere partijen 
* uitstekende koffietafels 
* cafetaria 
* gezellige bar, bruin café en biljart 

Met een goede en correcte bediening staan wij graag voor u klaar 
Dagelijks geopend vanaf 19.00 uur, zaterdags vanaf 17.00 uur 

Beleefd aanbevolen, Piet en Aaltje Mulder, tel. 05127- 1398 
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A. WELLING 
 e 
GAZELLE* Smederij 

* * Reparaties 
Fietsen, Gazelle, Union 

BUORREN 18 OUDEGA TEL. 05127-1536 

--.... .. ------ ..---.... - ---------- .... -------- -.... -- ------

--. ------ -----_---.. .. 
~-~ ==:=~~ 
it west 12 
9216 XE OUDEGA (SM.) 
tel.: 05127 · 1526 

1S/BMAASSURANTlËN 
V 

Voor de verzorging van al uw 
verzekeringen, hypotheken en elke 

vorm van financiëring, maatwerk voor 
particulier en midden- en kleinbedrijf 

SPAREN: 
Uw geld dagelijks opvraagbaar; met 

hoge rente. 

Maandelijkse bijschrijving van rente 
op rente bij het kapitaal. 

Voor meer informatie: 

1f$JBMA ASSURANTIËN 
V 

It West 3, Oudega (Sm.) 
Tel. 05127-1296/2329 

® -elek t ro 

Ó -water 

a -gas 

© -centrale verwarming 

@ - ventilatie 

@ - koeling 

Voor Uw 

SCHILDER- en 
BEHANGWERK 
naar 

Schildersbedrijf 

J. KUIPERS 

Buorren 36 
Oudega 

Ook prima materialen voor 
ZELFSCHILDEREN en 
BEHANGEN 


