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Taxi de Vries verzorgt 
ziekenvervoer in de regio 
Bergum. Garijp. Oudega. 

Suameer en Eernewoude. 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. 

Naast onze gewone 
taxi-dienst verzorgen wij: 

- zittend ziekenvervoer 
- rolstoelvervoer 
- disco vervoer 
- groepsvervoer 

Bel 05116-3400 

Taxibedrijf de Vries [;7Mr. W. M. Oppedijk van Veenweg 22a, Bergum - Oudega 

CD 
* 	1e jaargang nO.2 

april/mei 1992 

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

RABO-bankrek.: 320922812 
Giro-rek v.d.bank: 812891 

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, al9.adjunct
Sportrubr1ek
Eksteursreed 1, tel 2497 

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

- F.de Haan,
Buorren 42, tel 1414 

- Mw.B.Zanstra-Elzerman 
Ot West 14, tel 1273 
rubriek: verenigingen 

Typwerk
Joke Jelsma en Litty Visser 

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

•• losse nummers : f.3,
•• 	postabon.: f . 20,- p.j. 
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AGENDA 
INGEZONDEN 
DORPSBELANG 

Kopij 	 inleveren: 
uiterlijk 25 mei a.s . 

Ontwerp omslag: Piebe de Jong 

- 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. 
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~ VAN DE REDAKTIE 

~~ L~~ 
Het tweede nummer van onze "Bakbrogge" mag u, als Oudegaasters en 
allen van buiten Oudega die nu al een abonnement hebben, vandaag 
ontvangen. 
De ruime publiciteit die wij met de eerste uitgave hebben gezocht heeft 
niet steeds tot een correcte weergave van de werkelijkheid geleid. 
Ondanks beter weten heeft de journalist in de Drachtster Courant ten 
onrechte geschreven dat "Oudega nimmer een dorpskrant heeft gehad". 
Wij als Oudegaasters hebben veel waardering voor wat de redactie van 
destijds voor ons dorp heeft betekend met het uitbrengen van de 
Doarpsomropper! 
Velen vinden dat onze krant te weinig pagina' s bevat. Wij delen deze 
mening, echter de financiële ruimte laat een uitbreiding niet toe. Veel 
hangt daarbij af van uw lezersdonatie (zie ook "van de penningmees
ter"). 
Mede vanwege deze beperkte ruimte is de rubriek "kerkdiensten ", na 
overleg met de beide kerkeraden, weggelaten, en zijn sommige andere 
artikelen ingekort. 
De redactie wenst u weer veel leesgenot toe met deze aflevering van 
"De Bakbrogge". 

SAvD 

(0 


Sa kamen de Aldegeasters oan de bynamme "Bakbroggen " 
en us krante oan syn namme "DE BAKBROGGE" 

Op it West, fiif stikken lan westlik fan Marten Drint, 
wer't Aldegea begjint, 
dêr is it plak wêr't min fan seit 
dat it stik län de "roggenebakken " leit. 
It leit njonken Beppe-finne, t\\ 
der-mei kin dit ferhaaltsje begjinne. "t'~:Y
De eigner dy't dit län besiet, ~'. 1 

hie dêrfan in bulte fertriet. 
.~ ) 

It lan stie fol galjes en snilen en mear ûngemakken, 
dêrtroch hie de man fuort gjin winst te pakken. 
De hege lêsten joegen skea 
en perfoast gjin brea. 
In keaper sykje 
dat soe dy eigner wol wat lykje. 
Mar in keaper foar in stik län fol ûngemakken, 
hawwe jo samar net te pakken. 
Oan't de bakker kaam dy't doe in ûtstel die, 
wer't de eigner wol earen nei hie. 
In tiidlang alle wiken in fjirde part brea dat wie it boeL 
No dat like us boer wol wat. 
Syn betingst wie: in seam bakken der bij, 
"sadat ik alle dagen myn bakbrogge krij". 
Hjinnei kinne jim dan no witte, 
dat wy fanóf dy tiid "Aldegeaster bakbroggen" jitte. 
Nei de safolste eigner fan it stik Jan, 
krige Ime it yn'e han. 
It län leit der no kreas bij 
en faak rinne der no in keppel kij. 

Auke de Boer by it ûnthullen fan "DE BAKBROGGE" op 19-6-1990. 
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. "DE EERSTE BAKBROGGE • • • 

Naar huis lopend na een redaktievergadering kwamen een aantal 
mensen op het idee om enige ruchtbaarheid te geven aan de verschij
ning van het eerste nummer van de nieuwe dorpskrant. 
Omdat DE BAKBROGGE een rol hoopt te spelen in het doorgeven 
van informatie over allerlei aktiviteiten in Oudega, is het een goede 
zaak als veel mensen vanaf het begin op de hoogte zijn van het bestaan 
van de nieuwe dorpskrant, vandaar ... 

De datum lag voor de hand: op donderdag 20 februari 92 zouden de 
. eerste nummers voor verspreiding beschikbaar kunnen zijn. 
Over de plaats hoefde ook niet lang te worden nagedacht. In het 
midden van dorp staat de oude pastorie, die een uitstekende plaats 
bleek voor dit doel. De redaktie was dan ook bijzonder ingenomen met 
dit aanbod van de familie van Til, die zelf ook (op een voortreffelijke 
manier) de rol van gastdame/heer speelden. 
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... IS VOOR BURGEMEESTER VAN DER ZAAG -

Als vertegenwoordigers van alle Oudegaasters werden de besturen van 
DORPSBELANG OUDEGA en MIVERO uitgenodigd voor de bijeen
komst rond de eerste BAKBROGGE. Beide organisaties hebben een rol 
gespeeld bij het initiatief om weer een dorpskrant op poten te zetten en 
ook daarna kan de redaktie rekenen op steun van beide kanten. 

Als eregasten werden uitgenodigd Burgprntester Van oer Zaag van 
0 : ~; allingerland en zijn echtgenote. Op de uitnodiging werd hartelijk 
gereageerd, vandaar dat of.- de bewuste donderdagmiddag "de witte 
auto" met aan het stuur Dirk Visser richting Drachten rijdt. 
Als de gasten in Oudega arriveren is de ' :rgaderinj; kompleet . 
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Na een woord van welkom aan allen (en koffie met oranjekoek) wordt 
de eerste BAKBROGGE aan de burgemeester overhandigd door de 
voorzitter van de redaktie, Siebe van Dijk. Een verwijzing naar de 
rijke geschiedenis van Oudega als hoofdplaats van de gemeente kon 
daarbij natuurlijk niet uitblijven. 
Door Hennie de Bruin werden ingredienten van een bakbrogge (rog
gebrood, kaas en beschuit) "in verpakking" aangeboden aan mevrouw 
Van der Zaag. 
Speciaal voor de gelegenheid is een miniatuur-uitvoering van het 
bakbrogge-monument gemaakt (als presse papier), die als herinnering 
werd aangeboden aan de heer Van der Zaag. 
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In zijn speech benadrukte de burgel]eester het belang van "de kleine 
dorpen", hij noemde Oudega als een positief voorbeeld in een aantal 
opzichten en verzekerde de aanwezigen van de steun van de kant van 
het gemeentebestuur bij initiatieven die de leefbaarheid in de dorpen 
ten goede komen (met verwijzing naar de struktuurnota "). 
In zijn dankwoord zegde de heer Van der Zaag toe DE BAKBROGGE 
in de toekomst met belangstelling te blijven volgen. 

En toen stond "de witte auto" weer klaar voor een rit richting Drach
ten, het sein voor de afsluiting van een bijeenkomst, die door de 
medewerk(st)ers van de krant is ervaren als "een goede start". 

SI 

Van de penningmeester: 

Het totaal aantal adressen waar "De Bakbrogge" in de 

bus valt is 552. Met spanning hebben we uitgezien naar 

de reacties op onze oproep een lezersdonatie te storten van 

f.1O,- maar als het eventjes kan liefst f.25,-. 

Welnu de eerste 32 lezers hebben gehoor gegeven aan ons 

verzoek; hun totale bijdrage is precies f.500,-. 

Aan al deze donateurs: hartelijk dank ! 

Echter, zoals u ziet hebben 520 lezersadressen nog niet 

gereageerd; u laat ons toch niet in de steek? 

Velen vroegen om een dikkere krant. Ook wij als redactie 

willen dit graag maar de financiële middelen ontbreken 

ons momenteel om dit te kunnen realiseren; wij hebben de 

lezersdonaties echt hard nodig. 
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De Bakbrogge wordt gesponsord door: 

- Dorpsbelang Oudega - Harry en Anna .Voortman 
CANADA 

- Chevron Nederland BV - RABO-bank Oudega 

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 afdrukkenWicbe Jdsma 
bij ontwikkelen v.a. f 0,45 Casper-zelfbediening, si nds 1932 

tel. 05127-1439 
Ook voor FOTO- en 
VIDEO ACCESSOIRES. 
Een veelzijdige dienstverlening. * levensmiddelen & drogisterij

* hui sh. artikelen, 
Foto- en videoservicecassettebandjes TOK 

* schrijfwaren, voor de Pruiksma 
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-, C)~~)lA/~ AlleE JAGER 

geboorte- en jubileumkaarten Sj- -(0
c:: ~liggen voor u klaar. Manjepetswel 7 

Stap eens bij ons binnen. Oudega CSmaH')-P-
Wij tonen u graag vrijblijvend de 


uitgebreide kollektie. OSfl1A.~~ tel. 05117-g353 


.. Poppen en Na~uurkadool:jes 

EN OOK VOOR 

HANDELSDRUKWERK 


Zoals: 

Nota 's, briefpapier, enveloppen, 


visitekaartjes, brochures enz. 


..~d V·DrukkenJ ...... enes ,. 
Buorren 39A - 9216 WC Oudega (Sm.) - tel. 05127-2417 
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FolkertdeHaan 
d.&~~! 
ER MAG GEEN TWIJFEL 


OVER BESTAAN 

IN KWALITEIT EN SERVICE 


STAAN WIJ BOVENAAN 


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

Aannemersbedrijf REIDINGA B.V. 
Gariperwei30 
Oudega 
tel. 05127-1988 Rabobank ~ Aanneming van: Levering van: 

• zand• aanlegwegen 
• rioleringswerken • grond 
• grondwerken • metselzand Meer bank voor je geld • bestratingen • grind 
• beschoeings	 • gebroken puin 

werken • mijnsteen 

LOONBEDRIJF & KRAANVERHUUR 

de CUrie" <Bakkerij ~ 
De Tsjollen 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 

® 
.:~ 
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van het MIVERO bestuur 

Na het eerste nummer van onze nieuwe dorpskrant DE BAKBROGGE 
zorgvuldig te hebben gelezen, mogen wij stellen, dat het er zeer 
verzorgd en doordacht uitziet. 
Duidelijk wordt nu ook, hoeveel moeite en inzet het enthousiaste team 
van medewerkers zich getroost hebben.Een enorme klus! 
Er zitten nog wel enkele schoonheidsfoutjes in, o.a. op tekstueel 
gebied, maar waarschijnlijk is de tijdsdruk hier ook debet aan geweest. 
Verder vonden wij de presentatie van het eerste nummer bijzonder 
stijlvol. De ambiance van de "pastorie" was hier ook bij uitstek 
geschikt voor. En dat onze burgervader zich bereid verklaard had om 
het officiële gedeelte op zich te nemen, droeg ook het zijne bij. Zeer 
geslaagd! 
Nu het een feit 'is, dat wij weer een eigen dorpskrant hebben, vinden 
wij het als MIVERO waard geweest de nodige energie er aan besteed 
te hebben. Natuurlijk moesten er wel de nodige hobbels worden 
genomen. Echter nadat de MIVERO de financiële basis had gelegd en 
een aantal enthousiaste mensen bijeen wist te krijgen, was de dorps
krant eigenlijk al een feit. 
Achteraf zijn we blij het initiatief te hebben genomen, om weer een 
dorpskrant uit te geven. Wij hopen dan ook dat "DE BAKBROGGE" 
een lang leven beschoren zal zijn en wensen de redactie en mede
werkers veel succes en inspiratie. 

Het bestuur 	 maart 1992 
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Buorren 11 

Oudega (Sm.) 


Tel. 05127 - 2014 

of 1695 
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OUDEGA OP KOERS? 


Gedurende de laatste tien jaren is het voorzieningenniveau in 

Oudega nauwelijks veranderd. 

Dit kunnen we vaststellen als we de lijst van 1981 waarop de 

Oudegaaster bedrijven staan vermeld vergelijken met die van 1991. 

We zien dan dat een aantal zaken in andere handen zijn overge

gaan, andere zijn verdwenen en weer andere zijn in het laatste 

decennium nieuw gestart. 

Gelukkig is de balans ongeveer in evenwicht gebleven! 

Blijkbaar is de situatie in Oudega gunstiger dan het algemene beeld 

in de dorpen; in de gemeentelijke nota "Structuurvisie Dorpen" 

wordt een nogal negatief beeld geschetst van de voorzieningen in 

de dorpen en de toekomst ervan (citaat): 


. .. door de gestegen mobiliteit z~Jn de inwoners van de 
dorpen meer geneigd grotere plaatsen op te zoeken voor 
winkel voorzieningen, sociaal-culturele voorzieningen en 
dergelijke. Dit proces is onomkeerbaar en het is daarom dat 
het opnieuw opbouwen van een voorzieningenapparaat in 
dorpen die hier nu van verstoken zijn niet tot de mogelijk
heden behoort ... 

Is hiermee voor Oudega dan alles gezegd? Zal dit beeld in de 
toekomst ook relatief gunstig blijven? 
Andersoortige voorzieningen, zoals het openbaar vervoer door 
Oudega en de Bibliotheek in het Miensker, staan als gevolg van de 
bezuinigingen toch wel degelijk onder druk. 
Deze beide vitale voorzieningen zijn van groot belang voor de 
leefbaarheid in Oudega. 
Met betrekking tot het openbaar vervoer kan men zich afvragen of 
de huidige vorm wel de meest effectieve is. 
Zou het niet wenselijk zijn dat er een kleine commissie uit ons 
dorp gevormd wordt die, in opdracht van het dorpsbelang, nagaat 
of een alternatief openbaar vervoersysteem voor ons dorp meer 
passend is, en zo ja dit tot een gemotiveerd voorstel uitwerkt? 
In een nota van de Prov.Friesland (1990) worden de volgende 

alternatieve systemen van openbaar vervoer beschreven: Belbus, 

Bustaxi, Buurtbus, Streekbuxi, Dorpsbus, Multibus, Afroepbus en 

(lijn-)taxi. 

Uit de beschrijving blijkt verder dat men deze alternatieve vormen 


.J. 	 van openbaar vervoer juist in die dorpen aantreft waar het initia
tief vanuit het dorp zelf is genomen. 
Tenslotte nog een overzicht van een aantal voorzieningen van de 
dorpen in onze gemeente, overgenomen uit de genoemde nota 
Structuurvisie Dorpen: 

Tabel: Voorzieningenniveau per dorp (bron: gemeente Smallingerland) 

dorp 

aantal voorzieningen 

scholen medische 
voorzieningen 

verenigings ' 
huizen 

winkels gymzalen sportvelden! 
-c~lexen 

i 

Opeinde 
Oud~gn 

BoornberglJ1l 
Rottevalle 
Drach ts tercompagn i e 
Houtigehage 
Ni jega 
De Tike 

2 
2 
2 
2 
2, 
-

3, 
2 
4 
2 
-

, 
2,, 
1, 
-, 

6 
9 
7 
9 
3 

-

, , 
1 ,, ,, ,,, ,, 

I 
I 

De lIi 1gen 
De Veenhoop 1 

- -
-

-
-

- -, 
Kortehemnen - - - - -
Goëngshuizen - - - -
Smalle Ee - - - - -

- - - -- - -------~ 

Bereikbaarheid en mobiliteit 

Frappant is dat Oudega slechts één "medische voorziening" heeft, 

terwijl een dorp als Rottevalle er vier heeft en Opeinde drie. Hoe 

zou dit te verklaren zijn? 

Ook nu zien wij weer met veel belangstelling uw reacties tege

moet. 


JKvT 
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ALD EN NIJ: de haven 


. ~ 

Dit kear in sicht op de haven ut it hegjin fan dizze ieuw. Yn it midden 
leit it fearskip fan Gjalt Hanses Welling en Iofts de stoomboat dy't 
Gjalt Wietses Welling en Jan Durks de Jong yn 1902 kochten. De 
beide Gjalten wiene neven, Grutte Gjalt en Lytse GjaIt, en hja hienen, 
foardat Grutte Gjalt 
en Jan Durks de boat kochten, it fearskip tegearre. Derfoar wie it fan 
harren heit en omke Wietse Gjalts Welling. 
De stoomboat, de "Voorwaarts 2" waard letter oemaam troch de 
bruorren Hattur.1 en Tjitte de Vries. De Voorwaarts leit hjir net op syn 
fêst plak, want dat wie, ut de buorren wei, achter it fearskip. Se sille 
de boat wol ft:rhelle ilä ûïiî in moaier printsje te krijen. 
Tusken de boat en it skip sjogge we it hûs fan Iytse Gjal: en yn it 
midden, dat mei de dûbele skuorre, dat fan grutte Gjalt. Rjochts 
wenne Linze de Vries, ek in fearskipper yn dy dagen, letter hie hy in 
grientekarre. It wie somtiden in hiele drokte op'e wal. Foaral freeds as 
de boaten ut Ljouwert kamen. Gjalt Hanses, en letter syn soannen 
Hans en Wietse, wiene ek de beUl1skippers foar Nyegea en de Pein. 

® 

By it yngean fan de feart ut de Mjuksgroppe wei, liet de stoomboat de 
measte stoom troch de fluite gean en dan wist hiel Aldegea wannear't 
de boat foar de wal lei. De lêste stoom liet er by it pleatske gean wer 
Anton V.d. Ploeg no wennet en dan glied er fierder te plak. 
Der gongen ek passagiers mei de boat mei, der wie seIs hetsjinning 
oan board. 
It wiene net allinne guon dy't wat ófhelje moasten dy't nei de wäl ta 
setten, mar ek ut nijsgjirrigens en foar de ferdivedaasje. 
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De foto dy't makke is mei de wedstriid fan platboaiems op 17 augus
tus 1991, lit hiele oare boaten sjen. Mar de drokte op'e wäl is suver 
krekt gelyk: ut nijsgjirrigens der efkes hinne. 

TE KOOP: 
Wist je dat je in Oudega gitaarlessen houten schouw, ca 5 mete 
kunt nemen? Informeer vrijblijvend bij A. Schonenburg 
Wieger Jelsma, Buorren 14, tel 2494. 

@ Jachtweide 15, tel 1830 



'T MIDDELPUNT 
VAN DE BUURT! 

TEVENS 

SLiJTE R IJ 


GERRIT ADEMA 
OUDEGA (Sm.) 

Telefoon 05127 - 1371 

* zalen,tot 360 personen* tafelgolfvoor uw· personeels~. familie- of 
sportclub-feestdag I avond* rondvaarten door uniek natuurgebied * * ruim parkeerterrein 
speeltuin voor de kleinsten 

* * barbecue binnen 
terras mat schitterend uitzicht 

of buiten* avondrondvaarten mat buffat of barbeCue* speciaal arrangement voor uwfamiliel 
personeelsdag 

.. s:= kapsalon JANNEKE 
voor Dames en Heren Y TENNIS JANNEKE 
• verhuur van tennisbaan op 

kunstgras met verlichting 
* tennisles 

,,\11//;,
~'G~ 

. b . . 
zonne ank met gezichtsbrUIner 

"--?;ill \~~' Dykfinne 4 9216 XL Oudega (Sm.) 
Telefoon 05127-1873 

Voor al uw loonwerk 

Loonbedrijf en Kraanverhuur 

SIERD DE VRIES 
Mounehoek 4 
9216 VD Oudega (Sm.) 
Tel.: 05127-1915 

HOTEL-CAFÉ-RESTAURANT 

IE SICHT 


.Reserveertijdig voor uw 

rondvaart met 


barbecue ofbuffet 


Voor inlichtingen: 

Hegewarren 1.9216 XR OUdega (Sm.) 
tel. 05117-9367 
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VOOR DE JEUGD 
Koninginnedag 

Hallo jongens en meisjes van groep 1 t/m 8 

Donderdag 30 april is het weer Koninginnedag en dat willen we dit 
jaar in Oudega met jullie gaan vieren. We beginnen 's morgens om 
half negen met een verklede optocht, begeleid door de jeugd van het 

., 	 muziekkorps. Dus maak: je mooi in de kleuren ROOD, WIT, BLAUW 
en ORANJE! Daarna gaan we allerlei leuke spelletjes doen en na 
afloop ballonnen oplaten, om ca 12 uur. 
We rekenen op jullie! KOM 30 APRIL naar het sportveld van Quick. 

De Feestcommisie. 

Agnes v.d_ Burgwal (tel.: 05117-9517), Rommie Elzinga, Richtje 
Lindeboom, Antje Harmsma en Joke Jelsma 

f 
o 

Route van de optocht 


We starten bij het sportveld, daarna Grt. Haersmawei, 

Dwarssingel, Op'e Wal, Roundeel, 't Krûmdeel, Sanbuorren, Gari

perwei, Achterwei, Buorren en daarna terug naar het sportveld. 


P.S. Wij hebben via de scholen intussen 130 reacties binnen gekregen; 

iedereen is enthousiast. 

Heb jij je nog niet opgegeven en wil je toch nog meedoen? 

Je bent alsnog van harte welkom. Laat dan nog wel even iets van je 

horen bij één van de leden van de feestcommissie. 


( 

, Jeugdsoos "it Skûlhoekje" zoekt 
vrijwilligers voor hun aktiviteiten. 

@ Inlichtingen: Sjikke de Jager, tel. 1751. 
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Peuterspeelzaal DE KROBBE 

Hierbij willen wij u wijzen op de mogelijkheid uw kind op 
te geven voor de peuterspeelzaal "de Krobbe". 
De Stichting Peuterspeelzaal heeft zich tot doel gesteld het 
opvangen en laten spelen van kinderen van 2f tot 4 jaar van 
alle gezindten en uit alle lagen van de bevolking; deze zo te 
begeleiden dat ze gesteund worden in hun ontwikkeling. De 
peuterspeelzaal kan uw kind het 
volgende bieden: 

1. de omgang met meer leeftijdgenootjes; 

2. bij zijn/haar ontwikkeling passend spelmateriaal; 

3. contact met meerdere volwassenen (leidsters). 

Uw kind kan er veel energie kwijt, bovendien is de overgang naar de 

kleuterschool straks minder groot. 

"De Krobbe" draait dinsdag- en donderdagmorgen. Er zijn dan twee 

leidsters aanwezig, waarvan 1 vaste leidster. Wat de vakanties betreft 

sluiten wij ons aan bij de basisscholen. 

Als uw kind geplaatst kan worden, neemt de peuterleidster contact met 

u op. Indien de groep uit 14 peuters bestaat (wat het maximum is), 

wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst. Geef uw kind dus tijdig op, 

want de wachtlijst kan langer dan een half jaar zijn! U kunt uw kind 

opgeven vanaf zijn/haar 2e verjaardag bij: 

Joke Jelsma, Dwarssingel 7, tel: 1903 . . 


Bestuur en leidsters 
Peuterspeelzaal "de Krebbe" 

-~~-" 

Lèste Oprop!! 

Omtrint in jier lyn haw ik yn Aldegea in beurs fUn. 

De plysje yn Drachten wist fan in beurs, sa't ik dy beskreau, net of. 

Briefkes by de Casper en kapper Pruiksma hawwe ek neat oplevere. 

No noch ien kear yn Us krantsje en as dat ek neat opsmyt gean ik 

derfan ut iten. 


@ 	 Wa't fedine jier yn't lêst fan april/begiin maaie in beurs weitoge hat 
kin kontakt opnimme mei T. Bruinsma-de Vries, til!. 1303. 

~. 

., 

® 
In singeliere man: 

JACOB 

VAN DEI~ KOOI 

Jacob my syn hûntsje Tirus 

It skilderij fan de Arkep6le yn it earste 
nûmmer hat gans fragen oproppen oer de be

wenners. Wa der allegearre krekt wenne ha wit 
ik net, mar om in pear te ne amen begjin ik by 
de reed nei de Kreilen. Der wennen Theunis 
Elzinga mei syn dochter Matte en letter Zwaant
sje Vegelin-v.d. Heide. Mar Bertus Mulder en 
Detsje de Vries hawwe der ek wenne en foar 
harren waard yn 1942 it skildery makke. Ithûs 
is yntilsken ofbrûtsen. 
Foaroan wennen Anne en Wobbigje de Jong en der achter, noch krekt 
te sjen, wennen feskate hûshaldings: Anna de Jong-v.d. Werf mei har 
soan Bram, Jan Jongsma, Wietse Benedictus, Sietse V.d. Heide, 
Wouter Douwsma, Gerrit Ritsma, Willem V.d. Wal, Jan Veenstra, 
Kom. Deelstra en no Jan Vaatstra. De reed nei de Kreilen waard 
eartiids it Mûnedykje neamd nei de Spinnekopmûne dy't it polderke de 
Kreilen bemealde. En no kom ik wer't ik eins hinne wol, by it meast 
rjochtse wenninkje, dat fan Jelke van der Kooi en syn soan Japik. 
Deroan kin men noch sjen dat de Arkep6le syn namme mei reden 
draagt, want yn de efterein kin men fan binnen de arke noch wêrom 
fine. De paIe lei nammentlik op'e ein fan it wetter dat nei it Westersan 
ta rûn en dat is noch te sjen by Folkert Algra. De arken waarden op 
dy pale op it droege lutsen. Letter mitselen se der in keamer foar. Oer 
de soan Japik giet dit stikje fierder. Japik de Bobbel. Neffens famylje 
fan him krige hy dy namme om 't er ien dy 't wat aparts die, as wat 
oars as oars wie, in rare bobbel neamde. No, dat wie ek op himsels 
fan tapassing. 



--
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Jelke en Japik hiene twa kij op'e stal yn it hok efter harren wente. Hja 
hierden de berms op it West en aan de Bûtewei. It gers fan it West 
waard daliks aan de kij fuorre en mei de hûnekarre ophelle, Jelke 
fansiden op de karre en Japik der efter. Dat fan de Bûtewei wie foar 
heao Japik koe tige foeterje op'e boeren dy't mei hea fan de Hegewar
ren kamen. De Bûtewei wie doe noch in pfuldyk en de stiennen dy't 
foar de fjilden fan de heaweinen kamen waarden fansiden skopt as se 
spatten fuort. Letter krige Japik dan dy stiennen foar de seine en dan ~ wie de boat aan. Ek de Aldegeasterdyk waard foar in part troch Japik 
meand en ta hea makke. It hea brochten buorman Halbe de Boer as syn ) 
jonges thus. 
Ek hierden hja in pear perselen bou op'e Earmkampen. Dy leine west 
fan de Dykfinne. Der bouden se ierpels en beantsjes foar harsels en 
foer foar de kij. 
Even nei de oarloch krigen hja proses omreden der tefolle ierpels boud 
wiene. Japik maast foarkomme op'e Sweach. Hy koe goed mei ds. 
Carsjens en dy hie him rie jûn. Japik hie de gatten wol makke sei er, 
mar syn heit, de äld reap neamde hy him, hie der wat ynsmiten, en hy 
wist net wat dat west hie. Neffens de rjochter wiene it dochs wol 
ierpels dy boppe kaam wiene. Dat wie Japik wol goed, mar hy hie se 
net yn'e gatten smiten. 
By gebrek aan bewiis waard'er frijsprutsen. Syn heit Jelke hie in 
petroaljehandel. Dat barde mei de hûnekarre. Japik rûn faak yn greate 
ljisklearzens: hy gong te reidsnijen en makke ek wol klompen. 
Japik wie tige belêzen: hy hie ut ds. Carsjens syn bibleteek in protte 
boeken lêzen en seIs hie er moaie boeken oer sinne, moanne en 
stjerren, U.O. it boek "Het Oneindig Heelal". 
Ek hie hy in teleskoop wer't er faak mei ompielde. Guon dy't by him 
kamen en der wol troch sjoen ha sizze dat it like as koene je de J 
stjerren en de moanne sa pakke. Mar ek dat men it teeguod by guonlju ,
op'e tafel stean sjen koe! 
Hy wist in bulte of fan de kosmos. It "universum" wer't hy it altyd 
oer hie. Trochdat hy it wat nuver nei foaren brocht en syn tahearders 
it net begrepen, fûnen se him mar in nuvere apostel. 

In geregelde tsjerkegonger wie hy net: hy wie it neffens syn sizzen net 
altyd mei dûmny iens. Mar de äldsten ûnder us hawwe him noch it 
beste foar de geest, wat skeanhingjend op in äld fyts en mei in tau om 
de broek ynstee fan galgen. En net te ferjitten: in äld taske oan it 
stjoer. Mar yn dat sutrich taske siet in hiel djoer fototastel wer't er 
alles mei afreisge. Hy stie bekend om syn foto's fan moaie plakjes, 
rûnom wei, dy't er treflik wist "te nimmen" . Hy makke alle soarten 
fan foto's, net allinne bûtenut mar ek pasfoto's en guon fan famyljes. 
De lytse bem op in kessentsje lizzend, dy't er om 1950 hinne op 
portret set hat, binne grif net te tellen. Syn dûnk:ere keamer wie it 
bedstee wer't hy seIs ûntwikkele en fergruttings makke. 
As men de foto's dy't er op sa'n primitive manear makke hat sjocht, 
stean je fersteld fan de goede kwaliteit. 

Japik de Bobbel praatte in bult yn himsels. Hy neamde syn heit en 
himsels ek wol de reap. As er fan it West of de Dykfinne ynried rop 
er: De äld reap swaait om 'e hoeke". 
It drinkwetter helle hy by de fam. Kees Welling wei (de bakker op it 
West, na F. Vaatstra). As hy jûns soms tige let om wetter kaam gong 
dat ek pratende wei. 
Syn hûs hie er tige apart ferve: de skoarstien oranje, de daar en de 
kezinen read en de sponnings giel. En dat yn de tiid dat alles noch 
grien mei wyt wie. 

It hûs van Jacob fan achteren 
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It hûs fan Jacob fan foaren 

18 Augustus 1969 stie hy mei tige waarm waar te meanen op it reedsje 
nei syn hûs. Hy waard raar en is der ferstoam, 67 jier äld. 

Jacob van der Kooi libbe yn guon dingen syn tiid fier foamt. De 
minsken ferstiene syn utHz net en fÛllen him in sÛllderling. In famylje
lid sei: "Hy hat 50 jier te gau libbe". Wa wit wat "geleerde" Aldegea 
dan nochris hawn hie. 

TB-dV 

Wie maakt mijn verzameling pocketuitgaven van de schrijfster 
"Lenie SatlS" kompleet? Ik zoek nog 1 nummer, t.W. M.8 - de 
muziek begon opnieuw. 

@ Hennie de Bruin, tel.1570 

'
 

t
 
Foar myn beide beppesizzers soe ik graach in benneweintsje 

hawwe wolle. Wa hat noch ien stean dat ik oernimme kin ? 


T .Bruinsma-de Vries 

@ Roundeel 54, till 1303 


® 
~~ ..~sportveremgmg 

Wij zijn blij dat we ons in deze nieuw~ dorpskrant even mogen voo~llen. 

en iets vertellen over het reilen en zeilen van onze watersportvererugmg. 

Op 19 februari 1970 werd de waterspo~ereninging . opgericht. 

De vergadering verliep vlot en enthousiast gaven Zlch 72 leden op. Het bestuur 

bestond uit L.Kuipef1i (voorz.), O. Kooistra (Secr.) , J Witsenburg (penn.mees

ter), de Haan en W. de Vries. 

De contributie was f 2 ,50. Zo werd onze vereniging geboren. De onderhandelin

gen met instanties verliepen moeizaam: 14 april 1973 nog geen haven, 9 april 

1975 een witte vlag met de N.H.Kerk (inmiddels veranderd in gele vlag met 

zeil). In 1981 kwam de nieuwe haven klaar en konden de boten er in afgemeerd 

worden. 

We voelen ons niet echt een sportvereniging maar meer een klein dienstverle

nend bedrijfje met A. Faber als eerste havenmeester in 1981. 

Het gebouwtje op de haven werd gekocht van de gemeente naar ik meen voor f 

100,- en het werd verbouwd. Van vuilstortplaats, kadaverhok, brandweerka

zerne tot bergplaats met 2 douches en 2 WC'sen een kantoor voor de haven

meester. 

De vereniging werd lid van Kamer van Koophandel omdat we een klein 

bedrijfje zijn. Inmiddels is K. Welling A.Faber als havenmeester opgevolgd. 

Momenteel is alles nog meer verbeterd, o .a. 4 watertappunten op de steiger. 

Al met al heeft Oudega hierdoor een aantrekkelijk haventje dat niet duur is 

om te overnachten. Eigenlijk is het een visitekaartje voor de zomergasten 

(passanten) . 

Het aantal passanten stijgt dan ook voortdurend; in 1990 kwamen in totaal 998 

gasten en 1991 1.335 gasten in de haven. 

Het gevolg is wel dat de Oudegaastervaart intensief gebruikt wordt en de 

oevers hier en daar behoorlijk afkalven. Het is iedere watersporter dan ook 

geraden om langzaam te varen om de oevers te sparen. 

Onze inkomsten zijn de contributie van leden (dit is inmiddels f 15.- per jaar) 

en de reklame op de haven. Wij vinden het jammer dat nog niet alle Oudegaas

ter zakenlieden ons spon~ren met reklame op de haven. 

Het is niet alleen voor r! vereniging en de haven, maar we menen dat de 

haven ook goed is voor de leefbaarheid in het dorp. 

Afgelopen zomer hebben we een platbodem-weekend gehad van de watersport

vereniging "Drachten Veenhoop" , wat zeer goed in de smaak is gevallen. Ook 

in 1992 zal dit weer herhaald worden. Vooral dankzij "de Skippersea1" die goed 

bij de haven past. 

Ook de verstandhouding bestuur en havenmeester is heel goed. We willen als 

bestuur en havenmeester niet hoogmoedig zijn, toch zijn we wel een beetje 

trots op onze passantenhaven met alles wat er omheen gebeurt en wij zijn nog 

steeds de goedkoopste haven in onze omgeving. We werken eraan om het zo te 

houden opdat steeds meer watersportgasten zullen ontdekken, dat het een 

rustig en "noflik" haventje is, waar het goed vertoeven is. 


Het bestuur Watersportvereniging Oudega en orT'.streken. 

,,;:. 

~~' .~~ 
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De kerkuilen en andere roofvogels van ons dorp. 

De kerkuilen in Oudega hebben het afgelopen jaar weinig succesvol 
gebroed. Van de 3 broedparen heeft slechts 1 paar gebroed. Hij zat 
ook niet op de gebruikelijke plaats, in de nestkast, maar boven in de 
nok van een schuur. Op aanwijzing van de boer, die vreemde geluiden 
hoorde boven in de schuur, zijn we op onderzoek uitgegaan. Tussen 
wat balken had hij zijn eieren gelegd en hier was 1 jong uitgekomen, 
wat op zich een laag aantal is. Het gemiddelde aantal jongen is onge
veer 4. In slechte muizejaren komen veel uileparen niet tot broeden of 
ze verlaten vroegtijdig de eieren. Het verminderde broedresultaat heeft 
dus duidelijk een natuurlijke oorzaak. Zodra de muizenstand weer ' 
aantrekt, hopen we, dat de broedresultaten ook weer beter worden.' 

Wat kunnen we doen voor een betere beschermingsmogelijkheid: 
a. ,het creëren van nieuwe biotopen 
b. graanteelt 
c. beperkte graanopslag voor het vergroten van overlevingskansen 

in de winter. 
d. aanleg muizenhaarden 
e. tijdelijk bij voeren in strenge winters met veel sneeuw 
f. voldoende broedgelegenheid in voor uilen geschikte gebieden 

aanleggen. 
g. plaatsen van nestkasten en hiervoor de schuur toegankelijk 

maken voor de uilen. 

Verder hebben we rondom ons dorp nog meer soorten roofvogels : 


De torenvalk: hiervoor hebben we 7 speciale kasten opgehangen. In 

1991 waren 5 van deze kasten bewoond. Het totaal aantal eieren was 

24, waarvan 18 zijn uitgekomen en 17 uitgevlogen. Johan de Jong 

heeft 10 van deze jongen geringd. 


Dan zijn er nog enkele broedgevallen van andere roofvogels rond 

Oudega t. w. de boomvalk, de havik, de sperwer en de ransuil. 

We hopen, dat het voor de uilen en roofvogels weer een goed jaar 

wordt met veel muizen. 


N.B. Boeren, die uilen in de schuur bemerken en waarvan ze weten 
dat het niet bij ons bekend is, kunnen dit eventueel melden bij Freerk 
Jelsma, tel 05127-2475. 

Vogelwacht Oudega 

WISlUPAT•..Koop in den vreemde niet 

wat uw melkman u biedt 
 ,---- ~~*m~~~~~~~-----,
Dagelijks komt hij ook bij * AL 20 JAAR A~ATEURS ADVISEERT 

BIJ DE BOUW VAN HUN BOOT.u in de straat met: 
* 	 's WERELDS GROOTSTE KEUS AAN 

BOUWTEKENINGEN BIEDT.
* 	 OOK DE DAARVOOR BENODIGDEMelkprodukten 

BOUW~ATERIALEN LEVERT ZOALS: 
HOUT - EPO XY - GLASMAT - VERF 
SCHROEVEN - KWASTEN ENZ.Groente en fruit * EEN UNIEKE COLLECTIE BOEKEN EN 
TIJDSCHRIFTEN OVER HET VAREN 
EN BOUWEN VAN JACHTEN EN BOTENLevensmiddelen 
HEEFT.

* 	 DOK GESPECIALISEERD IS IN 
CATA~ARANS EN TRI~ARANS.Brood en banket 

~,~ if(·çl~iii{f\, 
I.. lf1~kE1r.Emlilrt.! EU!! .)......:",.-'.Koos Visser INTERNATIONAAL NU IN UW 
BEKEND ••••••••••• O~GEVING 

Roundeel t.o.jachthaven - OudegaCommissieweg 130 tel. 05127-1999 
geopend wo-do-vrijdag 10-18.DDuurtel. 05127-2229 

~KO 
Gazonmaaiers 

• ~e~~i~~~ereedSChap KWALITEITSBOUW UIT GROUW 

$
~ 

Zijn begrippen als kwaliteits

materialen en correcte organisatie 


voor u sleutelwoorden? 
~' K. WIERSMAo 7' Landbouwbenodigdheden en gereedschappen Dan zijn wij voor u y / Fabrykswei 25 . 9216 WR OUDEGA (Sm.) 
. Tel. 05127·1401 b.g ,g. 2531 EEN VERANTWOORDE KEUS 
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MOGEN WIJ ONS EVEN AAN U VOORSTELLEN: 

Janny Procee 

Tietjerk 


Wie zijn reis goed geregeld wil hebben hoeft niet ver te zoeken. 

Rabobank Bergum heeft zeven gespecialiseerde reismedewerkers 

die u optimaal kunnen adviseren . 

Wij maken gebruik van betrouwbare en belangrijke toeristische 

gegevens over de accomodatie en plaats van uw vakantiebestemming. 

Door directe lijnverbindingen met de reisorganisaties kunnen wij u 

direct laten zilm of het door u gekozen reisdoel nog vrij is . 

Door onze uitgehreide mogelijkheden zijn wij in staat uw reis snel 

en goed te regelen. 

De Rabobank mag zich niet voor niets het grootste reisbureau 

noemen. 

Ook dit is de Rabobank . Aangenaam. 


labobank ~ 


Greetje Douma 
Bergum 

Annet de Boer 
Bergum 

Melle Witzenburg 
Garijp 

Hetty Veerman 
Hardegarijp 

Sieta Kingma 
Giekerk 

Trijntje van der Wal 
Oudega 

® 
Ut 'e gielguorde 

FERKEARING 120 JIER L YN 

Neifolgjend briefke ha ik destiids oerskreaun by Us aId-bakker Egbert 
Kijlstra. Dat wie yn de snuorje, doe't Aldegea in doarpsblêd hie. Ik 
mocht fan E.K. it briefke wol dêryn publisearje.Dêr is doe neat fan 
kommen. It doarpsblêd wie al earder ut'e tiid. L.d.J . 

W raam op in faam 

Hoe gong dat yn'e 1ge ieu, hoe krigen jongelju ferkearing mei meko
ar? Yn eigen wenplak gong dat nochal frij maklik, wol'k leauwe. Mar 
as in jongeman twa eagen op in jongfaam smiet ut in oar plak? Hoe 
dan? Mekoar treffe op feesten? 

De 1ge ieuw wie foar gewoane minsken gjin tiid om te feestjen, dy 
moasten har enerzjy brûke om it deistich iten op 'e tafel te krijen. It 
briefkjen wie eins dan de iennichste gelegenheid. Hjir ûnder stiet in 
briefke fan in Aldegeaster jongfeint oan in Drachtster jongfaam, 
skreaun yn 1871 De jongfaam, dy't troch Egbert Kijlstra oansprutsen 
waard as "Vriendin", wie J(anke) B. Eelkema te "Drachten" . Hjir 
folget it briefke: 

Oudega den 15 Febr.1871. 

Vriendin! 

Deze is dienende u te v, 'Zoeken of het u past, dat ik aanstaande 
zondagavond bij u kom, hopende dat het u zal voegen doch in alle 
gevallen in den loop dezer week hierop berigt terug verwachten teeken 
ik mij na groete , 

Uw vriend E. H. Kijlstra. 

En, freegje wij us of, is it wat wurden mei dy twa? Ja, hja binne man 
en wiif wurden. Egbert sil wol in redsum frommes oanhelle ha, Janke 
wie in bakkersdochter en dus yn't salt bebiten. 

Loadewyk de Jong, Aldegea 
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------ 50-pLUS-----
De ANBO, de PC OB en de Soos hadden op dinsdag 7 april j.l. weer 
een gezellige middag georganiseerd voor hun leden. Veel succes oogste 
weer het cabaret "Ouderen voor ouderen" onder leiding van Anne van 
der Mark, met het programma "Fleurich fierder", en de zan.e;er Henk 
van der Heide met een paar prachtige Friese liedjes (o.a. "Us Beppe" , 
bekend van Radio Fryslän). 
In de pauze lagen weer vele prijzen, w.o. hele mooie, te wachten bij 
de verkoop van loten. Winkeliers die hiervoor prijzen beschikbaar 
hebben gesteld: hartelijk dank !! 
Zo kunnen we weer terugzien op een zeer geslaagde middag. 

.~lderenkoor Sjongnocht 
Hiel tapasselijk, it docht syn namme alle eer oan, want wy ha d' r 
allegearre like folIe nocht oan, de dirigent net minder. It koar is 
optjochte yn 1990 nei oanlieding fan in Soosmiddei. Der gongen 
stemmen op om in ä1derenkoar op te tjochtsjen en dyselde middeis wie 
ne der al 19 minsken dy't wol lid wurde woene. Op dat oantal binne 
we noch. Wietse de Haan wie wol ree om de (gratis) lieding op him te 
nimmen. Wy wolle der graach wat leden by ha, want fetjit net, it 
binne "álderen". Yn it sikehûs ha al in kear of 5 minsken fan it koar 
lein, allegear lokkich mei goede ófrin. Ek binne we al in kear as wat 
optreden, by in Krystjûn, Soosmiddei en resepsje en wy ha in utnoe
ging krige om meiwurking te jaan by it doarpsfeest yn september. Wy 
binne ek nochris fan doel om nei in tehûs ta te sjongen. Wy leare 
kristlike en fleurige stikken. It koar is "gemingd", wat sizze wol fan 
beide tjochtingen, wy kinne best mei elkoar opsjitte en 't is 0 sa 
gesellich! De rippetysjes binne moandei-te'middeis fan healwei trijen 
oan't healwei fiven. De leeftyd is fanóf 55 jier. De contributie is f 
5,25 yn'e moanne, plus de kofje yn'e pauze. Dus minsken fan dy 
leeftyd, betink jim mar ris, jim kinne jim opjaen by ûndersteande 
adressen: 

foarsitter L. Kuipers till. 1323 
ponghä1der G. de Boer till. 1490 
Fr. Wilkens skriuwster till. 1620 

H. Wilkens-Kuperus 

® 

50-PLUS 

A.N.B.O. 
A.N.B.O. stiet foar " Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen". 
De A.N.B.O. is yn 1977 ûntstien ut in fUzje tusken it Bûn foar 
Steatspensjoen en it Algemien Alderenbûn. It Bûn foar Steatspensjoen 
waard yn it begjin fan njoggentjin-hûnderd oprjochte en Aldegea hie al 
ridlik gau in ófdieling. 
De moaie kop fan it krantsje is mei de gearwurking ferlem gien. It wie 
in opgeande sinne en dêrûnder stie: "Ik ga op voor hen wiens levens
zon onder gaat". It wie dan ek in bûn dat opkaam foar de belangen fan 
de älderen en hat dan ek mei de stjit jûn ta it ynfieren fan de "Nood
wet Ouderdomsvoorziening" (de Needwet Drees) yn 1947. 
It Algemien Bûn wie in nei-oarlochsk bûn en hie mear de ferdivedaasje 
yn har programma. It A.N.B.O. besiket it iene mei it oare te kombine
arjen, mar de lêste tiid leit de klam it meast op it doel om de älderen 
in folweardich plak yn de maatskippij ynnimme te litten. 
Oer in pear jier dan is in fjirdepart fan Us befolking ä1der as 60 jier. 
Dat is de takomst. De A.N.B.O. stribbet der nei dat dy takomst sa 
goed mooglik is. Dit bart yn gearwurking mei de beide oare bûnen, de 
P.C.O.B. en de Unie K.B.O. Harren mienskiplike belangen wurde 
troch it C.S.O., dit is it "Coördinatie-orgaan Samenwerkende Ouderen
organisaties " nei it regear brocht. 
Sa wurkje se meiinoar oan it wolwêzen fan de ä1deren en oan in goede 
takomst foar de jonge älden en dyselden dy't miene dat se noch lang 
sa fier net binne. It is dan ek de winsk dat elts fanóf 50 jier him/har 
oanslut. Dat kin troch opjefte by ien fan de beide Aldegeaster ofdielin
gen. 

Sekretaris A. N . B.O. 
J. Veenstra 
Slotsingel 12, Aldegea 
Til: 1201 

, 1E KOOP: op schaal gemaakte korenmolen 
om in de tuin te plaatsen, 1.40 m. hoog. 
Tel.: 05127-1544. @ 
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SO-PLUS -----I 

Boatreiske 

Op 28 febrewaris hawwe Albert (Remco) en Rennie Elzinga fan de 
Dwarssingel in feestjûn mei dûnsjen organisearre yn it Miensker. Der 
waard meiwurke troch û.o. in konferensier/foardrager, Anneke Douma 
en No Panic. It batich saldo wie omearre foar in boattocht foar de 
älderen fan Aldegea. Dizze jûn is tige slagge. It jild waard 17 maart 
op in middei fan de soos oanbean troch Rennie Elzinga. De foarsitster, 
frou Lykelema, naam de sjek oan en betanke har foar it wurk dat hja 
beiden der foar dien hienen mei in bosk blommen. 

It oanbieden fan it jild troch Rennie Elzinga (rjochts) oan de 
foarsitster. 

(foto W. Boomsma) 

It reiske is yntusken fêststeld op 23 juni o.S. Wy geane mei de "Wet
terprinses" ut Earnewäld in middei it wetter op. Elts dy't mei wol kin 
him/har opjaan by J. Lykelema-Algra, de Wear 16, til. 2150. Der is 
wol in maksimum oantal dat mei kin. Dy't earst komt is it wiste fan 
plak. De fertarring op'e boat is foar eigen rekken. 

OudegadeSfipperssea( Op '. Wal 4 
Tel. 05127-1416-2398 

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 
of maak een afspraak 

lI,~ II,~ 
~ ~ 

HOOIDAMMER KAAS VfY ~ 

Erkend biologisch-dynamisch bedrijf 

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

Foar itfijnste fleis of in stikje woarstfoar ut 'e han 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 faar jo klear. I 

Want it is krekt sa't de measten sizze, Aldegea (Sm.) 

foar wat goeds . •... maatte jo nei Oeds. tel. 05127-1241 


BLOEMEN, PlANTEN, 

BRUIDS- EN GRAFWERK, .. POITERlE, KADO-ARTIKELEN 
Blomke ri j ~IP 

Buo rren 48 'it Glopke'
92 16 WE Aldegea (Sm.1 
Ti li . 05 127.2197 



J1 n lIDo Wil~~~rnII\JN!I AUTOBEDRIJF 

I 

Gariperwei 2, 9216 VK OUDEGA (Sm.) 

TELEFOON 05127-1777 

* VERKOOP NIEUWE AUTO'S (alle merken) 

* VERKOOP PRIMA GEBRUIKTE A UTO 'S (met garantie) 

* Alle voorkomende reparaties (APK, VVN keur.) 

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

@ 


de Klaverkampruiters 
Zoals U misschien wel weet hebben wij als paard- en pony- ruiters 
geregeld wedstrijden. Deze worden door de verenigingen om de beurt 
georganiseerd. En zo zijn wij als de Klaverkampruiters dit jaar aan de 
beurt om een ponywedstrijd te organiseren. Deze wedstrijd wordt 
gehouden op vrijdag 29 mei 's avonds om 18.00 uur. De wedstrijd is 
in Nijtap op het land van de heren Bouma en Houwen, waar we heel 
blij mee zijn, want het is altijd een probleem om land te krijgen. Het 
is altijd leuk om al die kinderen met de pony's om te zien gaan en ze 
hun best zien doen om een winstpunt of een prijs te halen. 
Wij nodigen U hierbij uit om samen met Uw kinderen eens op de 
wedstrijd te komen kijken. 

• 
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Het bestuur 

KORFBAL QUICK 


In de zaal is het 1e team van Quick gepromoveerd naar de 1e klas. 


. Bij de aspiranten werden de B's o.l.v. Bonne Altena en Grietje Jelsma 
kampioen. 

Op het veld· heeft Quick 1 ook nog promotiekansen. Ze staan op de 2e 
plaats met 1 punt achterstand op koploper Stänfries. 

Op het sportveld in Oudega worden de volgende wedstrijden gespeeld: 

11/4 16.00 Quick 2 - Ritola 2 
11/4 14.30 Quick 3 - wêz Handich 3 
25/4 14.00 Quick 4 - Wik 3 
26/4 14.30 Quick 1 - Goorecht 1 
2/5 16.00 Quick 2 - V.en V. 2 
9/5 14.30 Quick 3 - Div. 3 
9/5 13.00 Quick 4 - C.S.L. 5 

23/5 14.30 Quick 2 - L.D.O. 3 
24/5 14.30 Quick 1 - de pein 1 

Kom gerust eens kijken, in de kantine staat de koffie klaar. 
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RSO bestuurspraatje 
Als redaktie van Netwurk moesten wij nog na de uiterste inleverings
datum van copy meestal de meeste stukjes nog ontvangen. Daar 
baalden wij altijd vrij stevig van. Nu gebeurde ons hetzelfde als 
leverancier van ons aandeel voor de Bakbrogge. 
Seizoen 91 \92 loopt bijna ten einde. Sportief gezien een goed seizoen. 
Heren 1 is kampioen geworden. Dames 4 is hard opweg om kampioen 
te worden. Jongens en meisjes zijn ook nog in strijd voor het kampi
oenschap. (de standen staan elke woensdag in de Drachtster-Courant.) 
Bij de recreatie dames valt in de laatste wedstrijd de beslissing over 
het kampioenschap. Een domper op al deze (bijna) kampioenschappen 
is het degraderen van heren 2 uit de 3e klasse. In een zeer gelijkwaar
dige competitie konden ze het niet redden. In de volgende Bakbrogge 
komen de definitieve eindstanden van seizoen 91 \92 te staan van al 
onze ploegen. Verder willen wij elke keer een wedstrijd verslag, 
informatie over akties of toernooien en het betuurspraatje opnemen. 
Wat daarbij komt is en blijft een verrassing. 

De voorzitter 

RSO buitentournooi 
Op woensdag 27 mei organiseert RSO het jaarlijkse buitentoernooi. 

aanvang: 19.00 uur 
plaats : het sportveld 

Wij hopen dat er weer veel buurten met een team vertegenwoordigd 
zullen zijn. 
De kosten bedragen f 20,-- per team en in elk team mogen 3 NeVoBo 
leden en maximaal 3 heren spelen. 
Mocht het door weersomstandigheden niet kunnen doorgaan dan wordt 
het verschoven naar zaterdag 30 mei. 

Bij voldoende deelname wordt er tegelijkertijd een minivolleybal
toernooi gehouden voor jongens en meisjes van 8 tlm 12 jaar. Hier 
zijn geen kosten aan verbonden en iedereen kan meedoen! 
De teams worden door ons samengesteld. 

Opgave bij lekje Kooistra - Wijma tel 05117-9348 ® 

rnm[~lfiJ [EJ ~ [JJ[;j~ 
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VOLLEYBAL 

Ons eerste herenteam stond na de eerste helft van de competitie 
bovenaan op de lijst met tussenstanden. Of dit zo zou blijven was de 
vraag, want 2 leden van de ploeg konden vanwege blessures eigenlijk 
niet spelen. Hiervoor werd een oplossing gevonden door middel van 
dispensatie van een jeugdspeler, te weten J.U. de Jong. Dit ging goed, 
ze konden op 6 maart al vroegtijdig het kampioenschap voor zich opei
sen. Hiervoor moest wel met 3-0 gewonnen worden van B.V.C. 8L 
Overdag werd gespeeld in sporthal De Drait en er waren wat extra 
supporters meegekomen. Helaas was hun sponsor D. Visser niet 
aanwezig, deze had last van een klein keelontstekinkje. De wedstrijd 
begon en de eerste set werd gemakkelijk met 15-3 gewonnen. Het leek 
allemaal heel gemakkelijk te gaan en de tweede set werd dan ook 
gewonnen met 15-5. Hierdoor waren ze nog 1 punt van het kampioen
schap verwijderd. De derde set ging gelijk op en was dus heel span
nend, maar ze verloren deze. Dat was dus balen (zenuwen?). De 
volgende wedstrijd was op 13 maart tegen LUVO. 1 punt hadden ze 
nog nodig. Ze begonnf'n, en al gauw bleek dat LUVO niet was opge
wassen tegen het brute geweld van R.S.O. De eerste set was al snel 
afgelopen en het kampioenschap was een feit. De wederom aanwezige 
supporters (waaronder ditmaal ook sponsor D. Visser) feliciteerden 
Heren 1 alva:.t met een daverend applaus. 

Natuurlijk werden toen (zoals men van een kampioenschap mag 
verwachten) de 2e en 3e set eervol gpwonnen en konden ze gaan 
feesten! 
HEREN 1: Hartelijk get'eliciteerd .. n .;ucces in de districtsklasse. 

® 
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Zomaar een wedstrijd 
uit de dorpenkompetitie van de dames 

Aldegea - Trynwalden 4 m1 
Nadat Trynwalden ons in Oenkerk eerst tegen de verkeerde ploeg liet 
spelen, waren we benieuwd of de juiste ploeg bij ons kwam. Dit 
klopte. Met een rustig overheersend spel werd de eerste set door ons 
gewonnen met 15-6. De uitslag van de tweede set was helemaal 
perfekt, n.l. 15-0. Nadat de derde set ook was gewonnen met 15-10 
denk je dat de rest vanzelf gaat. Deze vlieger ging niet op en prompt 
werd de vierde set verloren met 10-15. Dan eerst maar naar de kleed
kamer om wat te drinken en de taktiek (+ fouten) bespreken. Dit hielp, 
want de vijfde set werd gewonnen met 15-5, waarmee de buit binnen 
was. Ondanks dat er hier en daar nog een zweetdruppeltje tevoorschijn 
kwam, verloren we de laatste twee sets met 9-15. 

april 	24 BUThUS expositle
tlm mei ma cim za van 13u30 tot 17 uur 

25 	 Taxatiebeurs 
14 - 1R u in de SKIPPERSSEAL 

30 KONINGINNEDAG - optocht voor de kinderen 
vanaf 	8u30 op het sportveld 

mei 27 	 Buitentoernooi RSO 
19u op het sportveld 

29 De Klaverkampruiters - ponywedstrijd,
dressuur en springen; Nijtap - 20 uur 

® 

Ingezonden 

t% 

HONDEPOEP 

Met het mooie voorjaarsweer is het zowel voor de hondebezitter als 
voor de honden zelf lekker om buiten te verkeren. Dagelijks zien we 
in Oudega heel wat mensen die hun viervoeter uitlaten. Ook op de 
grasveldjes in het dorp is te merken dat er honden zijn. Je moet 
tegenwoordig behoedzaam door het gras lopen om de hondedrollen te 
ontlopen. Vooral in het parkje, want dat is juist de plaats waar onze 
kinderen spelen. Het is toch te gek voor woorden dat een kind niet 
normaal buiten kan spelen op het speelterrein wat er voor bedoeld is. 
Nu is het natuurlijk duidelijk dat de honden ergens hun behoefte kwijt 
moeten, maar een beetje oplettendheid van de baas zou veel oplossen. 
Maar al te vaak zie je een hond druk bezig zich van zijn behoefte te 
ontdoen, terwijl de eigenaar 25 meter verderop in de lucht staat te 
turen of er misschien nog wat bijzonders in het luchtruim gebeurt. 
Wij willen de hondebezitters vragen voortaan hun honden ergens 
anders te laten poepen. Er zijn genoeg plaatsen waar dat wel mogelijk 
is zonder dat andere mensen er last van hebben. Neem anders een 
schepje of iets dergelijks mee om het op te ruimen. Enkele hondebezit
ters doen dit en zo hoort het ook. Laten we hopen dat de kinderen dit 
voorj aar en deze zomer onbekommerd buiten kunnen spelen zonder last 
te hebben van hondepoep. 

Buurtvereniging "De Deelen" . 

Q De Simavi-collecte in Oudega 
heeft f 1499, = opgebracht! 
Alle gevers hartelijk dank !!~SIMAVI 

• 
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DOARPSBELANG ALDEGEA 

De feriening fan doarpsbelang Aldegea hie op 17 febr. '92 har ledege

arkomste yn de Skipperseal. 

Der wiene 36 leden oanwêzich. De foarsitter, Folkert de Haan, hjitte 

se wolkom en hope op in fIotte gearkomste om't der as punt 8 op de 

aginda stie: Foarljochting troch de plysje. 

Hy spruts syn tank ut oan it adres fan de Oranjeferiening, want dy 

wiene sa freonlik west om harren gearkomste, dy't op deselde jûn steld 

wie, te fersetten. 

It jierverslach fan de skathalder waard goedkard, sa ek dat fan de 

sekretaris. Ek waard it humoristyske ferslach foarlêzen fan de behear

der fan it Albert Faber-parkje, de hear J. Woudsma. De foarsitter 

betanke de fam Woudsma foar al het wurk dat hja der foar diene. 

Oangeande de bestjoersferkiezing wiene gjin tsjinkandidaten neamd, 

sadat C.F.Pool-Bruinsma op'e nij wer ynhierd waard. 

Yn de rûnfraach kamen hiel wat punten nei foaren, te-folle om hjir 

allegear te neamen, mar foar dejinge dy't tinkt dat er wat mist hat, 

takomme jier wurde de notulen foarlêzen. Dus dan komme! 

Punt 8 wie dus "Foarljochting mei dia's troch de Gem.plysje van 

Smallingerlan" . 

De foarljochting gyng foaral oer maatregels dy't jo nimme kinne om it 

eventuele ynbrekken net te maklik te meitsjen. 

Ek lieten se sjen hoe't it net moast, as jo gjin besite ha wolle dy't jo 

net utnoege hawwe. . 

Dernei koene fragen steld wurde en wiene der folders te krijen. 

Oan de ein krige de foarljochter in attinsje en foar syn frou in blomke. 

De foarsitter slute hjirmei de gearkomste en winske eltsenien wol thiis. 


DIT JAAR GEEN FLORALIA 

In verband met de dorpsfeesten (11 en 12 sept 92) 
wordt dit jaar geen FLORALIA gehouden. 
Volgend jaar kunt U de stekjes/plantjes weer 
verwachten. 

O.B.S. Great Haersma skoalle 
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_--=::.: ___ J goed toeven is... 
... 
* 	 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 
 B
GAZELLE* Smederij* * Reparaties 

Fiètsen, Gazelle, Union 

BUORREN 18 OUDEGA TEL. 05127-1536 

---- ....----_.. -------------- -.... ..--- ---------... -...... ......-------------------_..-- 

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

1f$iBMAASSURANTlËN 
V 

Voor de verzorging van al uw 
verzekeringen, hypotheken en elke 


vorm van financiëring, maatwerk voor 

particulier en midden- en kleinbedrijt 


SPAREN: 

Uw geld dagelijks opvraagbaar, met 


hoge rente. 


Maandelijkse bijschrijving van rente 

op rente bij het kapitaal. 


Voor meer informatie: 


Vs,BMAASSURA.NTlËN 
V 

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

@ . elektro 

(\ - water 

a - gas 

© . centrale verwarming 

Q;i . vent ilatie

*.koeling 

Voor Uw 

SCHILDER- en 
BEHANGWERK 
naar 

Schildersbedrijf 

J. KUIPERS 

Buorren 36 
Oudega 

Ook prima materialen voor 
ZELFSCHILDEREN en 
BEHANGEN 


