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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 
Mr. W. M. Oppedijk van Veenweg 22a, Bergum - Oudega [)7 
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• 	 Ie jaargang no 3 

• 	 verschijnt 5 keer per jaar 
febr, apr, juni, sept, nov. 

• 	 kopij inleveren: 
uiterlijk ma 17 augustus a.s. 

Redactie 


- S.A . van Dijk, voorzitter,

Roundeel 64, tel 1573 


- MW . H.de Bruin-de Jong,seer.

postabon., Jeugdrubriek
Aldegeasterdyk 3, tel 1570 

-	 J . K. van Til, penn .m. , 
Buorren 7, tel 1711 


- S. Idzenga, alg.adjunct

Sportrubriek
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 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. 

Verantwoording : 

pag 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

13 
14 
17 
19 
22 
24 
26 
27 
28 
30 
33 
34 
37 

I N HOU D 

Van de redaktie 
Van de penningmeester 
Dorpsbelang 
Mivero 
Ut 'e gielguorde 
AId yn A1degea 
Vogelwacht 
Oudega op koers ? 
BUTHUS-Jubileum 
Ie-sicht 
AId en Nij 
Bibliotheeknieuws 
Koninginnedag 
50 + 
Kinderspul 1992 
Dorpsfeest Oudega 
Quick nieuws 
RSO 
Trekkershutten in Oudega 

Ontwerp omslag: Piebe 'de Jong 
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VAN DE REDAKTIE ~~ 
- -~I\J&~ 

In deze aflevering van De Bakbrogge treft u weer allerhande soorten 
nieuws aan, zo kunnen we lezen waar ons dorp groot in bleek te zijn: . 
de actie "Honger in Afrika" bracht in Oudega per inwoner ruim f13,- op 
terwijl het landelijk gemiddelde beneden fO,50 lag ... 

U treft bovendien het volledige programma aan van ons dorpsfeest op 11 

en 12 september. Op zondag 13 september organiseren dan de beide 

kerken een tentsamenkomst. 


Op de braderie ván 23 juli a.s. zullen wij ook aanwezig zijn met een 

stand voor promotie van De Bakbrogge; wij hopen dan behalve de 

dorpsgenoten ook veel oud-Oudegaasters te ontmoeten. 

De financiële positie van onze krant is nog niet op peil, zie hierover ook 

het verslag van de penningmeester. 


Als redactie zijn wij dankbaar dat Mw.M.Hospesen de heren P.K.Touring, 
U.Zanstra geheel vrijwillig de Bakbrogge bij u willen bezorgen. 

Reacties van uw kant en kopij zijn altijd welkom; alleen met uw mede
werking kan onze dorpskrant blijven bestaan. 

Allen die op vakantie gaan, maar uiteraard ook de thuisblijvers wensen 
wij een goede tijd toe. 

SAvD 

De Bakbrogge wordt gesponsord door: 

- Dorpsbelang Oudega - Harry en Anna . Voortman '. 
CANADA 

- Chevron Nederland BV - RABO-bank Oudega 
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ontv,Van de penningmeester: ~~ 
bedrag 

In het eerste nummer van De Bakbrogge is u beloofd dat in elk (fl 
nummer dat verschijnt een thermometerstand van de donaties 550 _ 
zal worden vermeld. 
Hiernaast ziet u de complete thermometer uitgebeeld. Verge
leken met de vorige stand zijn er al weer aardig wat donateurs 500 _ 
bijgekomen en het totale bedrag is de grens van flOOO,- reeds 
ruimschoots gepasseerd. 
De 78 donateurs - die we hiervoor hartelijk dank zeggen 
geven hiermee kennelijk aan dat zij de dorpskrant op prijs 
stellen. Als redactie hebben wij dit signaal nodig om 
gemotiveerd door te blijven gaan: we doen het immers niet 400 _ 
voor ons zelf maar voor het dorp ... 

Mocht u nog niet gereageerd hebben maar hebt u evengoed 
waardering voor De Bakbrogge, dan kunt u dit ook kenbaar 

8000

maken door een donatie van flO,- tot f25,- aan ons over te 
maken. 
Een gezonde financiële basis is ook in Oudega beslist een 300 
voorwaarde voor het kunnen blijven bestaan, ondanks alle 

4000
vrijwilligerswerk dat er door velen in wordt gestoken. 

Ten behoeve van de adverteerders geven we hier een overzicht 
van de advertentietarieven die vanaf heden zullen gelden, ook 

2000
voor het jaar 1993. 200 


Er is zorgvuldig gestreefd naar een balans tussen de tarieven 

onderling. Contracten voor herhaalde plaatsing van een 

advertentie gelden per kalenderjaar, dit in verband met de 

afspraken die met de drukkerij ook per kalenderjaar gemaakt 1000 

zijn. 


JKvT 100 


500
,1/8- 1/4- 1/2- hele- pagina 

5 maal per jaar I 75 130 230 400 

4 maal per jaar I 68 120 210 365 

3 maal per jaar I 58 100 180 315 o 250 

2 maal per jaar I 44 80 135 240 

1 maal per j aar I 25 45 80 135 
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DOARPSBELANG ALDEGEA 

Der binne by doarpsbelang nochal wat klachten kaam 
op guon plakken yn Aldegea. 

Wy ha dit trochspile nei de Gemeente. Men hat Us te witten dien dat op 

in rjocht ein dyk gjin (extra) ferljochting komt. As der moat in 

libbensgefaarlike situaasje ûntstean. Wennet men oan in rjochte dyk dan 

sit men dus yn 't tjuster. Wy wiene it hjir net mei iens en ha neamd dat 

guon plakken frijw,at frou-ûofreonlik binne om it sa mar te sizzen. Men 

sil it op'e nij besjen. 


Dan binne der ek ynwenners fan ûs doarp dy't de Drachtster Krante net 

krije. Dat moat wol, want deryn stiet ek it nijs fan ûs Gemeente! 

Kriget men net de D:-achtster Krante dan graach berjocht oan us 

foarsitter, de hear Folkert de Haan, Buorren 42. 

De busferbiningen ha ek us omtinken hawn. Ferline jier ha wy wakker yn 

't spier west oer "lijn 19", yn gearwurking mei Nijegea en de Pein. No 

wie de klacht dat se op sokke rare tiden ride. De FRAM fynt dat der te 

min minsken gebrûk meitsje fan de bus fanut en nei Aldegea. Der 

feroaret .dus neat. 


Men wie dwaande om de Aldegeaster dyk te ferbreedzjen. Der is men 

mei ophälden, want de ûodergrûn wie net hurd genóch en men wachtet no 

earst of oant de hiele dyk opknapt wurdt. 

No is op 9 april yn Drachten troch de Stichting Woonservice in nije 

"Woonwinkel" iepene oan it fan Knobelsdorffplein. De measte minsken 

kinne de Stifting fia "de Kiosk" wer't men hinnegiet as men in hûs hiere 

wol fan ien fan de wenningbouferienings. 

Men hie in priisfraach utskreaun foar de fer. fan Doarpsbelangen en de 

wyk- en buurtferieningen yn de Gemeente Smellingerlän. Der hat 

Aldegea ek oan meidien . Wy moasten foto's nimme fan us eigen doarp. 

Dy wurde letter ek brûkt by presentaasjes yn de "Woonwinkel". Wyha 

giin priis wûo! Spitich, want it wiene jildprizen en jild ha wy wol ferlet 

fan. Fierders is der hiel wat te sjen yn dizze winkel. 
. ,,' 

~: ...~ 
. : ,.~..-. ~ . . . . . ~ ---; ;~ It bestjoer 
; ~:;: ~-=- ~ '- ~.~ ~ 
?~~;":~-' -'.-- . . ~:~ 
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MIVERO 


Voor de meeste Oudegaasters is het oud nieuws dat MIVEROreeds ca 30 
jaar geleden is opgericht. Het is best wel curieus om even stil te staan 
bij de aanleiding tot de oprichting. 
In dat bewuste ja::.;- hadden de verenigingen van Oudega een tentoonstel
ling georganiseerd, en zoals u zult begrijpen konden ook de winkels, 
zaken en andere bedrijven daarbij niet gemist worden. Er werd een grote 
tent ingericht wa,ar alle verenigingen en zaken bij goed en slecht weer 
zich konden tonen gedurende een paar dagen. 
Toch was er aanleiding genoeg om in het vervolg, wanneer er weer zoiets 
georganiseerd moest worden, dit wat zakelijker aan te pakken. De 
organisatoren van toen sneerden nogal eens naar de middenstanders: "wel 
een grote mond, maar zelf kunnen jullie niks organiseren" . 
Dit viel op dat moment wel geheel verkeerd, want ziedaar: een vijftal 
heren zakenlui van Oudega hadden om 7 uur 's avonds een bespreking in 
de scheerwinkel van Willem van der Kloet , waar besloten werd een 
vergadering uit te schrijven voor alle zaken, winkels, bedrijven, 
kooplieden en allen die door handel hun brood verdienden. 
Dit heeft toen geleid tot de oprichting van MIVEROop 1 oktober 1961. 
Mivero betekent: middenstands-vereniging-Oudega. Ook na 30 jaar 
kunnen we zeker constateren dat Oudega door de jaren heen een wakkere 
en actieve groep middenstanders binnen zijn grenzen heeft. 
Een actie die daarbij tot in lengte van dagen voor Oudega erg goed is ge
weest zijn onze reizen destijds naar de gemeente om op te komen voor 
de instandhouding van de Oudegaaster vaart ten behoeve van de schepen. 
In eerste instantie voor de beurtvaart naar Leeuwarden, voor de 
kunstmesthandel F .S.Bruinsma en voor een beetje recreatie. In verband 
met de ruilverkaveling was er de dreiging dat de vaart bij de Wijde Ee 
zou worden afgedamd, immers dan zou het onderhoud veel goedkoper zijn 
geweest. 
Daar hebben wij ons toen zeer krachtig tegen verzet, wat we nu, 
achteraf bezien, allemaal een zeer gunstige zaak vinden . Ook toen gaf 
dit de burger moed, en men was op de hand van MlVERO. 
Later meer over diverse Mivero-activiteiten . 
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1929 

Ut 'e gielguorde 

WikseltrUk (?) 

Nederlán libbe (noch) freedsum ûnder it bewáld fan 
Wilhelmina. 
Yn Fryslán makke de essayist Eeltje Boates Folkertsma de 
brosjuere "Selsbestjûr for Fryslán" ree. 

En yu Aldegea lei nachts in man op syn bêd om te winen; hy 
koe,mar net ta in utdragene saak komme. 

S .. wenne wat 	oan 'e bûtekant fan it doarp en hie ek net folIe gedoente 
mei de Aldegeasters. Hy wie ek net Aldegea hikke en tein. Doe't er älder 
waard krige er langst nei it gea dêr't er wei kaam, dêr't er as jonge 
boarte hie. Sa giet dat gauris as in minske älder wurdt. 
Doe't S .. lang om let ut 'e ried wie sette er faasje efter syn plan. Hy 
prate mei in notaris oer it ferkeapjen fan syn goed. Doe wie alles moai 
gau beslikke. It duorre net male lang of S .. syn besit kaam op 'e buorden. 
In Aldegeaster 	 kocht it ûnreplike goed. 
By it öfrekkenjen mei de notaris woe S .. perfoarst in briefke fan rozen 
gûne ha. No, dat koe wol fansels. FolIe mear krige er ek net, want de 
tiden wiene net botte florissant. 
De deis foar it ferfarren gong S .. noch in kear nei de buorren. Hy moast 
hjir en dêr noch wat betelje, by de timmerbaas, by de moalkeapman en 
de winkelman. Syn earste adres wie baas timmerman. "Ik stean op 'e hip 
om te ferfarren" , sei S .. , "mar ik stean by jo noch yn it kryt. Dat woe 'k 
no mar efkes Iykmeitsje. HoefolIe is it?" Baas timmerman krige in 
skealik eintsje skroat, kwattele der mei synpotlead wat sifers en getallen 
op en liet it S .. sjen. Dy helle syn knip ut 'e bûse en lei it briefke fan 
tûzen op 'e wurkbank. Mar dat koe baas timmerman net wikselje, safolle 
ree jild hie er net yn 't kammenet lizzen. 
Allyksa gong it by de moalkeapman en de winkelman. Tûzen gûne! Dat 
wie in grou stik jild, de deale! Nee, hja koene it net wikselje, 
spitigernöch. Dat S .. kaam wer thus mei syn briefke fan tûzen. 
De oare deis ferfear er. 
Doe 't de nije eigner fan it hûs in setsje letter mei Van Manen yn 'e 
timmerskuorre stie te praten, sei dy sa by de noas lans: "Witstû wol, dat 
it skythûs, dat dêr by dyn hûs stiet, eins fan my is ?" 

Loadewyk de Jong 
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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 

Foto- en videoservice 
met bl ijvend voordeel 

Foto van dia 
Vergroting 
Foto van foto 
Foto afdrukken 
bij ontwikkelen 

v.a. f 
v.a. f 
v.a. f 

v.a. f 

0,99 
1,15 
1,50 

0,45 

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


Foto- en videoservice 


Pruiksma 

VOOR UW FAMIlIEDRUKWERK 

De albums met huwelijks-, 


geboorte- en jubi/eumkaarten 

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. 


..A. d V·OrukkenJ ": ' e _ ne~ 
Buorren 39A - 92 16 WC Oudega (Sm.) - tel. 05127-2417 

<l~~)IA/Q AlleE JAGER 
No /(\

ct' \~ 	 Manjepecswel 7 
Oudega (SmalU~ 

OS(!1A~~ tel. 05117-g353 

Poppen en Na~uurkadool:jes 

_'-I"!O(ErZ'Uap"WZ-SIIZ 



F olkert de Haan 
d6~~! 
ER MAG GEEN TWIJFELa& .. OVER BESTAAN 

IN KWALITEIT EN SERVICE 
STAAN WIJ BOVENAAN 


Buorren 42 - T~1. 05127 - 1414 - Oudega (Sm.) 


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

werken • mijnsteen 

LOONBEDRIJF & KRAANVERHUUR 

de COrie" c.Bakkery aM~ 
De Tsjollen 4 Tel. 05127-1582 

dvJh 
~ 

ALD YN ALDEGEA 
380 jier ut'e foarige ieuw op in rigeltsje. 

co 

Aldegea hat fjouwer ynwenners, twa froulju en twa manlju, dy't yn de 

foarige ieuw beme binne. lt like us wol aardich om harren op in portret 

te hawwen yn de Bakbrogge. 


~~~ 

e:: 
til 
e:: 
o 
o 
co 

~ 

o 
~ 

o 
~ 

It binne fan lofts nei rjochts: Fokje Zandberg-van der Velde, 98 jier (geb. 
23-7-1893), Wietse Welling. 93 jier (geb. 10-6-1899), Elizabeth Douma
de Jong, 96 jier (geb. 21-12-1895) en Sierd de Vries, 93 jier (geb. 18-9
1898). 

Der kamen hiel wat ferhalen los oer "froeger" doe't hja by de famylje 
Vaatstra byelkoar wiene. Frou Zandberg wennet nammentlik by har 

Brood 

Koek 


Banket 


ons produkt 'n kwaliteit apart 

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

We beschikken nu over 

3 Veenhuis zodebemesters 


+ container 
(dus minimale wachttijden) 

Ook voor alle andere 
werkzaamheden kunt u op 

ons rekenen 

Vraag vrijblijvend inlichtingen 

dochter Marijke en skoansoan Haaije. Frou Douma en Sierd de Vries 
wenje noch op harsels en Wietse Welling wennet mei dochter Sjoerdsje en 
soan Gjalt op'e Slotsingel. 
Elts hie sa syn eigen ferhalen oer syn en har jongere jierren mar ien fan 
harren, Sierd de Vries. hat wat te boek steld oer de tastän yn Aldegea 
om 1910 hinne. Hy hie my hjir alris oer opbelIe en frege: "Is dat ek wat 
foar it nije krantsje" . No dat wie foar my fansels fan halem, net allinne 
foar de Bakbrogge mar ek foar my seis. Wy praatten öf dat ik komme soe 
en doe gong it net allinne oer syn skriuwen mar der kaam folIe mear op'e 
hispel, mar dêroer letter mear. 

® 




-
It leit yn de bedoeling dat fanóf it september-nûmer der geregeldwei in 
stikje fan Sierd syn hän yn De Bakbrogge komt. Hy begjint yn'e Jan 
Durks-polder wer de famylje de Vries yn 1902 hinne gong te wenjen. Hja 
bebuorken der 8 jier de pleats wer doe Durk de Jong en Aaltsje Bouma op 
kamen en demei Jan de Jong en Froukje Veenstra. Hy giet dan fan de 
Jan Durks-polder, wer no gjin pleats mear stiet, nei de Headammen en 
dan de Bûtewei lans nei Aldegea. 
Dat kin dus wol nijsgjirrich wurde. 

T.B.de V. 

B!\K~OC~JES 
Aldegeaster Bakbroggen ~ 
Yn de foarige Bakbrogge is in steurende printflater slûpt yn it stikje fan 

Auke de Boer oer de bynamme fan de Aldegeasters. . 

Der stiet: Syn betinkst wie: in seam bakken derby. 

Dit moat wêze: in feam bakken derby. 

In feam bakken is 26 bakken (twibakken). In feam is in fjirdepart, mar it 

wie de gewoante dat men 4 op'e 100 opta die, yn dit gefal dus 1 op de 25 

bakken. 

Us tjintwurdich pakje bakken is in heal feam en dus 13 bakken. De älde 

namme twibak komt fan it twa kear bakken: nei ien kear bakken waard 

de waanne pof flak öfsnien en dan waarden beide helten wer bakt. 


MffiOOilES

\ . 

Eltsenien bitanke foar jimme oandacht, kaartsjes, presintsjes en 

blommen, doe't ik sa hommels siik wurde yn dec. en by myn thûskommen 

wêr ut it sikehûs. 

lt hat my en myn famylje tige goed dyn. 


Renske Douma 
Buorren 43 

De kollekte van de Hartstichting heeft in ons dorp opgebracht f 1909,50. 
Vorig jaar f 1795,--

Gevers en kollektanten hartelijk dank voor de medewerking. Namens de 
Hartstichting: kontaktpersoon: H. Wilkens- Kuperus 
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~J!J(J!LJacht 
Zoals de meesten van U wel zullen weten, had de vogelwacht maandag 18 

mei een ledenexqIrsie georganiseerd door de Jan Durkspolder. Nico 

Minnerna, opzichter van lt Fryske Gea leidde deze excursie, waarvoor 

zich plm. 25 leden hadden opgegeven. 

Vroeger, zo'n 20 à 25 jaar geleden, was de J.D.polder een gebied waar 

boerderijen stonden. De boeren, die hier woonden, hadden hier hun 

bestaan. lt Fryske Gea heeft later het land van de boeren gekocht. Hier 

en daar zijn nog de ruïnes te zien van de boerderijen. 


Momenteel is de J.D.polder een uniek natuurgebied, waar veel soorten 

vogels een rustplaats vinden om te foerageren tijdens de trek en er zijn 

er ook bij, die hier tot broeden komen. 

Voorheen was dit gebied speciaal gericht op weidevogels, maar door een 

verandering van het beleid is het nu meer gericht op moerasvogels. Men 

vindt er zangvogels, moerasvogels, weidevogels en roofvogels. 

Enkele namen van deze vogels zijn: rietzanger, karekiet, snor, fitis en 

ook de voor dit gebied zeldzame blauwborst komt hier tot broeden. Ook 

broeden er veel eendesoorten zoals slobeend, wilde eend, kuifeend, 

krakeend, zomer en wintertaling. 

Dit gebied is ook ideaal voor de ralachtigen, waaronder de waterral, 

porseleinhoen, klein- en kleinst waterhoen. Deze vogels zijn specifieke 

nachtvogels en worden daarom ook 's nachts op het geluid geïnven

tariseerd. 

In totaal zijn in de J .D.polder plm. 57 soorten broedvogels geteld. Tijdens 

de top van de trek zitten er soms duizenden grutto's en kemphanen. Het 

is ook een heel mooi rustgebied voor de ganzen. 


Het Fryske Gea is op dit moment bezig met het plan om een observa

tiehut in de J.D.polder te bouwen, zodat men de vogels ongestoord van 

zeer dichtbij kan observeren. 

U zult hier te zijner tijd wel meer over horen. 


Vogelwacht afd.Oudega. 
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OU DE GA OP KOERS? 

In het eerste nummer van de Bakbrogge bleek uit een overzicht dat het 
inwonersaantal van Oudega de laatste 40 jaar nauwelijks was veranderd. 
Dit kan duiden op een grote mate van stabiliteit waardoor Oudega niet 
beducht 	zou hoeven te zijn gemakkelijk uit koers te raken door externe 
omstandigheden. 
Maar het kan ook een zwakte-positie betekenen: immers, als er geen 
groei is kan een kleine tegenwind gemakkelijk een neerwaartse spiraal in 
werking zetten. Óok doet het denken aan het gezegde "stilstand is 
ackeruitgang" . 
Daarbij vraag je je wel eens af wat het voor het dorp in z'n geheel 
betekent wanneer de signalen over een "ontginning" van cultuurgrond tot 
natuurgebied niet beperkt blijft tot de grens van ons dorp, maar steeds 
duidelijker ook van toepassing kunnen blijken te zijn op gebieden binnen 
Oudega. 
Is ons dorp in al z'n hechtheid daartegen bestand? 

In het overzicht van de eerste Bakbrogge kon de koers van Oudega in 
vergelijking met de omringende dorpen afgelezen worden. We willen nu 
eens bezien hoe de mutaties van het inwonertal zich binnen Oudega 
voltrekken. 
In het hier volgende overzicht wordt van de laatste 5 jaren het 
inwonertal op 1 januari vermeld, en daarna voor dat jaar de aantallen die 
zijn geboren, overleden, ingekomen van elders, en vertrokken naar elders. 

jaar inwon. gebor. over!. ingekom. vertrokk. saldo mwon. -

1 jan. 	 31 dec. 

1986 1490 +17 -11 +28 -44 -10 1480 
1987 1480 +18 -07 +30 -48 -14 1467 
1988 1467 +19 -09 +34 -36 +08 1475 
1989 1475 +15 -06 +24 -57 -24 1451 
1990 1451 +33 -09 +40 -33 + 31 1482 
1991 1482 +20 -12 +64 -36 + 36 1518 

In de gemeentetelling van 1987 is blijkbaar een foutje geslopen . . . 
Een paar cijfers vallen nog op, nI: een klein geboortegolfje in 1990 en een 
kleine exodus in 1989, hetgeen direct merkbaar is aan de saldi van deze 
jaren. 
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Wat het 	meest opvalt is dat in 1991 een kleine invasie naar Oudega heeft 
plaatsgehad. Zou dit trendmatig zijn? Immers in 1990 kwamen reeds 40 
mensen 	zich nieuw vestigen in Oudega, en in 1991 zelfs 64 !! Mede door 
het gesignaleerde geboortegolfje zijn 1990 èn 1991 echte groeijaren voor 
Oudega geweest. Zelfs zo dat voor het eerst sinds ca 1960 (zie eerste 
Bakbrogge) het inwonertal de grens van 1500 weer (ruimschoots) is 
gepasseerd. 
Hoe zou dit grote aantal (64) vestigingen in 1991 te verklaren zijn? Het 
is meer 	dan een ,verdubbeling van het normale aantal. Hebt u enig idee? 
Of het bestuur van dorpsbelang wellicht? Heel graag een reactie, dan 
komen we er in de volgende Bakbrogge op terug. 
Onder deze 64 nieuwe dorpsbewoners mag ondergetekende zich zelf ook 
rekenen. Daarmee behoorden we tevens tot de groep die een brief van 
het college van B&W ontving: het was een prima idee van de 
burgemeester en de wethouders om de nieuw ingekomen en in 1991 op een 
avond in het gemeentehuis uit te nodigen voor een kennismaking met de 
lokale bestuurders. 
De belangstelling was zo groot dat er twee avonden nodig waren om 
iedereen in de zaal een plaats te kunnen geven. 
Dit doet de vraag rijzen of je zoiets ook niet eens op dorpsniveau zou 
kunnen doen. Bijvoorbeeld een keer op een vrije middag of op een avond 
als nieuwelingen bij elkaar komen, met een doordacht programma, om 
van elkaar te vernemen wat onze ervaringen zijn, wat allemaal al prima 
is, wat voor nieuw ingekomenen verbeterd zou kunnen worden enzovoort. 
Uiteraard is het van belang dat het dorpsbelang-bestuur dan ook 
aanwezig is. 

De redactie van de Bakbrogge stelt u het volgende voor: woont u pas 
ia 	 enkele (mag u ruim nemen) jaren in Oudega, en voelt u voor dit idee, 

meld u zich dan bij mij aan (Buorren 7) met opgave van naam en adres: 
ook suggesties voor de ·sessie zijn welkom. Bij voldoende belangstelling 
zal een commissie een programma voorbereiden; bij weinig belangstelling 
krijgt de aangemelde bericht dat het niet doorgaat. 

Ik, (naam) .. . . .................(adres) .............(teI) ...... , jaar van 

aankomst...... , ben van plan met .. personen naar zo'n middag/avond te 
komen. 
Ik ben wellniet* bereid het programma mee voor te bereiden. 
Suggesties: ... . 
*) doorhalen 

® 




'T MIDDElPUNT 
VAN DE BUURT!' 

TEVENS 

SLIJTERIJ 


GERRIT A DEMA 
OUDEGA (Sm.) 

Teldoon 05127 - 1371 

HOTEL-CAFÉ-RESTAURANT 

IE SICHT 

* zalen,tot 360 personen* tafelgolf voor uw personeel':'. familie- of 

sportclub-f_dag/avond* rondvaarten door uniek natuurgabied * ruim park~in* speeltuin voor de kleinsten * terras met schitterend uitzicht* berbec:ue binnen of buiten* evondrondvearten met buffet of barbeCue* speçiaaI errangement voor uwfamHie/ 
personeeladag 

4 s=kapsalon JANNEKE 
voor Dames en Heren 

Cf 
TENNIS JANNEKE 
< 	 verhuur van tennisbaan op 

kunstgras met verlichting 
• tennisles 

i 
",~\II/I/ I' · zonnebank met gezichtsbruiner ~~~ 
~u~, 
/ij /1 \\'" Dykfinne 4 9216 XL Oudega (Sm,) 


Telefoon 05127-1873 


Voor al uw loonwerk 

Loonbedrijf en Kraanverhuur 

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

.. 

Reserveer tijdig voor uw 

rondvaart met 


barbecue ofbuffet 


Voor inlichtingen: 


Hegewarren 1.9216 XROudega (Sm.) 

tel. 05117-9367 


I~
IT BUTHUS 	 IT BUTHUS 

~ 
Lokatie-expositie van jubilerend Bûthfrs was groot succes! 

Donderdag 16 april 's avonds om 6 uur liet Burgemeester van der Zaag 
een schare genodigden zien wat hij als de beginnend amateurschilder 
reeds kan. Na een paar forse schilderstreken kon het publiek "121/~ier It 
Bûthus" ontwaren. 

foto W. Boomsma 

Dit was de officiële opening van de expositie-route langs zeven lokaties, 
waarvan "De Skipperseal" de eerste was. De burgemeestersvrouw kreeg 
bij aankomst een fraai met orchideeën versierd pale~e en de 
burgemeester kreeg na z'n openingshandeling een prachtig bewerkt glas 
eveneens op een palet met een heerlijke fles wijn aangeboden in de 
Skipperseal, nadat hij Oeds de Vries en Wietse Welling gefeliciteerd had 
met het 121/2-jarigjubileum. 
Oeds de Vries bood Mevr. Wilkens-Kuperus en Jantsje vd Heide een bos 
bloemen aan, omdat zij sinds de oprichting al bij de club zijn. Deze beide 
dames feliciteerden Oeds en Wietse wederom namens alle leden met hun 
121/2-jarigjubileum, Oeds als artistiek leider en Wietse als zakelijk leider. 
Ook werden de echtgenoten van Oeds en Wietse een bloemetje 
aangeboden, dit ter compensatie voor al het werk en de tijd die hun 
mannen aan het Bûthus besteden. Oeds kreeg 'n "noflike" tuinstoel en 
Wietse een cadeaubon voor schildersattributen. 

® 
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Hierna werd het gezelschap met een Oldtimerbus naar de zeven lokaties 

vervoerd. Eerst naar Evecom, waar de amateurschilderclub "Het Atelier" 

uit Gorredijk exposeerde, daarna naar de Rabobank, waar Oeds de Vries 

I n negental aquarellen liet zien. 

Vervolgens ging het naar het Glopke met droom en fantasiebeelden van 

Froukje van der Vaart. Bij Technies bureau De Vries exposeerde de 

schilderclub uit Burgum (IGehooI). Hierna werd een bezoek gebracht aan 

de kurk/parketboerderij van fam. L. Oosterhoff, waar werk hing van de 

alom gerenommeerde schilder Anton Pieck. 

Als afsluiting was er in de Santepetyk een aantal gebruiks

kunstvoorwerpen met afbeeldingen van werk van Anton Pieck, waarvan 


. sommige ook te koop waren. 
De expositie duurde tot en met 1 mei. Ruim 500 bezoekers hebben 
kunnen genieten van wat amateurschilders en Anton Pieck op het doek of ,papier hebben gezet. Er waren 3 publieksprijzen aan verbonden. Zaterdag 

2 mei I s middags tussen drie en vier uur werden in de Skipperseal deze 

prijzen bekend gemaakt. 

De publieksprijs van "It Bûthus" werd gewonnen door Feikje Cuperus

Mulder. Van IGehool was Wiekje Krijger de winnares en van "Het Atelier" 

won Durkje Haringa de prijs. Tevens werd het lot voor de aquarelprijs 

door Oeds getrokken. Fam.K. Bouma uit Opeinde kwam als de gelukkige 

prijswinnaar uit de bus. 

Aan het eind van de bijeenkomst kon een ieder zijn werk weer mee naar 

huis nemen. Al met al kan "It Bûthus terugzien op 'n zeer geslaagde 

lokatie-expositie. 


Namens de tentoonstellingscommissie, 

Durkje Haringa. 
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IE SICHT 
Fan teehûs oant renomearre hotel. 

Op 6 febrewaris 1933 ferliende de gemeente Smellingerlän fergurming 

oan de oanni,mmer Jan J. Baron ut Drachten om in t~hûs te bouwen. 

It hie in betonnen ûnderbou mei twa kelders en in reinwetterbak. Fierder 

wie de boppebou fan hout en wiene der 6 sliepkeamerkes. 

Dit "paviljoen fan hout" moast fersjoen wurde fan in solide tongerlieder. 

De bousom wie f 4000, --. Timmerman J.van Manen ut Aldegea soarge 

foar de betonnen ûnderbou en de opbou hat Baron seIs dien. Gerke 

Kuipers die it skilderwurk. 


Der wie allinne ferlof A yn, d.w.s. der mocht gjin sterke drank ferkocht 

wurde. Baron hat it teehûs earst seIs eksploitearre mar hy mocht graach 

fiskje en it barde wolris dat hy byt hie en de klanten wachtsje moasten. 

Koart sein: hy helle der net ut wat der yn siet. Nei in pear jier ferhierde 

hy it aan in Lykelema à Nijholt mar dy hat der mar in blaumoandei west. 

Dernei kaam P.J.C.Pieters. 

De ruderen ûnder us hawwe him noch wol kinnen: in drege baas mei in lûd 

dat derneffens wie. Hy wie dan ek majoor west. Yn de tiid dat hy der wie 

kocht er Ie-Sicht foar Buisman fan Ljouwert. 


Meidat Pieters nei Hoogeveen ferhûze sei er de hier op. Der wie nl. gjin 

wenromte yn it paviljoen en de hierders wennen der dus net. Winters wie 

de boel sletten. Pieters wenne yn Ljouwert; syn frou wie hjir ek net faak 

en Pieters hie in goede help oan Annie. Syn opfolger wie F. Kriele. Dy 

wenne yn in wenskip mar ferhûze nei 11/zjier nei Alde Skou. 

® 
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Gjalt Jelsma hat demei 4 jier yn Ie-Sicht west. It hie yntusken 23 jier 
stien en de ienichtste feroaring wie dat der yntusken in sêre oanboud 
wie. Mar dat soe feroatje. Durk Bakker hie in winkel op De Feanhoop en 
kocht yn 1956 Ie-Sicht derby. Syn frou bleau mei in pear helpen yn de 
winkel en de baas seis wie simmers yn Aldegea. 
Yn 1958 wie der in lytse ferbouwing en yn 1960 waard de sêre ofbrutsen 
en kaam der oan de siidkant in ytseal by. Y n 1965 kaam der oan de oare 
kant in stik by mei in wenkeamer en ek waard de hotelakkommedaasje 
ferbettere. 
Trye Jier nei de oankeap ruilen Hendrik Liemburg, de kastelein fan it 
kafee De Headammen, en Bakker mei wenstee: Liemburg yn'e winkel en 
de famylje Bakker nei de Headammen. Dat waard foar de Bakkers in 
drokke tiid. 

De kastelein fan it kafee, dat eigendom wie fan de. gemeente, wie ek 
brêgedraaier, moast de oerset nei de Feanhoop dwaan en telde de pinken 
dy't doetiids by't simmer op de Hegewarren yn de weide wienen. Dat 
wurk kaam foar frou Bakker en in help op mar it rûn dan ek wolris speak. 
Nei 5 jier besletten hja om de hier op te sizzen en nei Ie-Sicht te gean. 
Hja moasteJnjLhjir earst sûnder wetterlieding en elektrysk rêde. De 
gasten gongen mei in kears nei boppen, letter krigen se in bûslampe mei. 
It wetter kaam mei in tankwein. 
Om der te kommen wie der allinne in tegelpaad by it wetter läns en dat 
wie mar twa tegels breed. Bakker hie in stikje grûn neist it hotel keapje 
kinnen en der wie yntusken in parkeerterrein en oprit kaam. Noch ien 
kear, yn 1978, folge in yngripende ferbouwing, alles waard oan de 
hjoeddeiske easken oanpast. 

Yn 1980 ferkocht Bakker it hotel oan Jaring Akkennan. Dizze feroare 
hiel wat, foaral de inventaris, noch mar een pear jier ä1d, ferfong men 
troch tige nijmoadrige. Akkennan naam wat tefolle hea op'e foarke en 
yn 1983 moast de boel ferkocht wurde. It spul kaam op buorden en David 
Veenstra waard de nije eigner. Op nij moast Ie-Sicht yrujochte wurde. 
Doe' t alles goed en wol ree wie en fanof de Peaskedagen de boel wer 
goed draaide, brûts op 28 juni 1984 brän ut en lei Ie-Sicht yn in pear 
oeren plat. 

@ 


De heer David Veenstra wie in wykmannich foar de brän tige hastich 
. ferstoam. Syn frou pakte de opbou fan it hotel fiks oan en al yn oktober 

fan itselde jier sette oannimmer Heeringa ut Wytmarsum mei de nybou 
(itein. 

Mei de bou en yrujochting gong 1,6 miljoen hinne. Op 29 april 1985 

iepene boargemaster Smallenbroek dit prachtige hotel dat op in utsocht 

plak yn Fryslän stiet. 

In hotel-restaurant wer net allinne de famylje Veenstra, mar ek de 

Aldegeasters, wiis mei wêze kinne. 


It aparte fan le-Sicht is dat eltsenien him/har der thûs fielt. Men fytst as 
rydt der efkes hinne om in kopke kofje, men leit de boat foar de wäl en 
stekt efkes oan, mar om in kear eksklusief te iten kin men der ek 
terjochte. 
En fansels fakänsje hälde! 

TB-dV 
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ALD EN NIJ: 

Op dizze aIde printkaart stiet lofts it hûs wer't Jan en Sjoukje Weima in 

winkel hiene. Om't hyeartiids mei syn mem yn in skip wenne en mei û.o. 

potten en pannen sutele waard hy Jan Potskipper neamd. 

It hûs waard yn 1952 kocht troch R. W. de Vries. Doe kaam it postkantoor 

der yn. Yn 1967 waard it öfbrutsen. 

Demeist sjogge wy de smitterij fan de fam. Welling en fierder noch in 

stikje fan it hûs fan de fam. Johannes Veenstra, dat ek öfbrutsen is. 


Oan de rjochterkant stiet de winkel wer Jille de Boer en Harm Smedes 
wenne hawwe. Dan it älde rjochtshûs, doe de herberch mei bakkerij fan 
Hendrik Mulder en dernei syn soan Wietse. Fierder it hûs wer na frou 
Kielstra en har soan wenje. 

De nije foto lit de smitterij better sjen. Deselde beam stiet der noch 
foar. Op it stee fan Jan Potskipper stiet/leit no ûs keunstwurk "Bocht yn 
de rivier". Rjochts hat Lammert Jelsma in nije winkel sette litten. Syn 
soan Wibe hat der na de selsbetsjinningswinkel Casper. 

De herberch is no de "Santepetyk" en wenhûs fan de fam . Bart Friso. Op 
beide printen kipet de toer fan de Herfoarme tsjerke der krekt boppeut. 
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foto w. Boomsma 

Sinds kort woon ik op de Arkepöle en ik zou graag iets willen weten over I 
de Arkep6le en zijn vroegere bewoners. 
Wie kan mij hier iets over vertellen en wie heeft foto's, dia's of kaarten 

@l van de Arkepöle voor mij? 

Ida Bosma 
' 
Arkepöle 1-2 
tel 05127-2149 

Te keap noch een pear bêste kuorbal-skuon maat 37, merk Purna 

Hielkje vd Lei 


~ Sänbuorren" 43 


' 
nestje mooie Stabij-hondjes ., Te koop: 
bellen na 6 uur tel 05127-1903 

@> 
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De geschiedenis van de bibliotheek te Oudega is niet zo oud. In 
tegenstelling tot de andere dorpen in de gemeente kwam de leentraditie 
hier pas laat op gang: om precies te zijn op 2 april 1960. Een bescheiden 
boekencollectie uit de Openbare Bibliotheek van Drachten kon in Oudega 
worden geleend. Als eerste vond men onderdak in het hervonnde 
evangelisatiegebouwtje. 
Meteen al waren ~r 100 enthousiaste lezers. Echter, door het beperkte 
boekenbezit en de accommodatie, nam de belangstelling snel af. Gelukkig 
kon men vanaf 1969 terecht in "It Miensker", een door de gerefonneerde 
kerk tot verenigingsgebouw omgetoverde melkfabriek. 
De nieuwe huisvesting had onmiddellijk een positief effekt. In 1972 stond 
reeds 34 % van de Oudegaaster bevolking ingeschreven als lid. Twintig 
jaar laler tellen we 490 leden en 21.000 uitleningen per jaar. 

De bibliotheek van Oudega heeft de beschikking over een collectie 
boeken in vele maten en soorten. De collectie wordt regelmatig vanuit 
de centrale bibliotheek in Drachten aangevuld en geactualiseerd. 
Daarnaast is het mogelijk om gebruik te maken van de uitgebreide 
collectie in Drachten. Ook het lenen van compact discs en videobanden is 
op deze manier mogelijk. Voor deze media is leengeld verschuldigd. 
Daarnaast zijn onze tijdschriften en kranten de moeite van het bekijken 
waard. 
Iedereen is van harte welkom in de bibliotheek van Oudega. De toegang 
en het bekijken van materialen is vrij. Wanneer u wilt gaan lenen is een 
lidmaatschap nodig. Dit is gratis voor kinderen tot en met 17 jaar. De 
basiscontributie bedraagt f 39, = Jongeren van 18 tot en met 20 jaar en 
65-plussers krijgen f 6, =korting. 
Met uw lidmaatschap mag u maximaal acht boeken lenen, die u drie 
weken mag houden. 
Voor nadere inlichtingen kunt u bellen of langskomen. Wij zijn geopend 
op maandag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 
uur. Ons telefoonnummer is 05127-2267. 

Karla Benedictus 
Jannie v.d. Velde 
Jannie van Zonneveld 
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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 

~KO 
Gazonmaaiers 

WISlUDAT •.. - ~ ... 
~---m~m~~~----~ 

* AL 20 JAAR A~ATEURS ADVISEERT 
8IJ OE BOUW VAN HUN 800T. 

• ' 5 WERELDS GROOTSTE KEUS AA N 
BOUWTEKENINGEN BIEDT. 

• OOK DE DAARVOOR BENODIGDE 
8DUW~ATERIALEN LEVERT ZOALS: 
HOUT - EPOXY - GLA SMAT - VERF 
SCHROEVEN - KWASTEN ENZ. 

• EEN UNIEKE COLLECTIE BOEKEN EN 
TIJDSCHRIFTEN OVER HET VAREN 
EN BOUWEN VAN JACHTEN EN BOTEN 
HEEFT. 

• OOK GESPECIALISEERD I S IN 
CATA~ARANS EN TRI~ARANS. 

.I')~ '~ . {{\ 

e:V:El1Hiltxl Stil ~~~\INTERNA TIONAAL " " .,7" . :". ~. L.~ 
BEKEND NÛ IN••••• UW• ••• OI~GEVING 

1\~ 

Roundeel t.o. jachthaven - Oude ga 
tel. 05127-1999 

geopend wo-do-vrijdag 10-18.00uur 

fi~ 
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• METABh °gereedSChapElektnsc 

~ K.WIERSMA 
Landbouwbenodigdheden en gereedschappen ~ Fabrykswei 25 . 9216 WR OUDEGA (Sm,) 
Tel, 05127 . 1401 b,g,g, 2531 

KWALITEITSBOUW UIT GROUW 
Zijn begrippen als kwaliteits


materialen en correcte organisatie 

voor u sleutelwoorden? 


Dan zijn wij voor u 

EEN VERANTWOORDE KEUS 



Koninginnedag 

Eind februari opperden sommigen van ons het idee om met koninginnedag 
"iets" te organiseren. Na overleg met de dorpsfeestvereniging gingen we 
aan de gang. We realiseerden ons wel dat we maar twee maanden de tijd 
hadden. Met volle moed gingen we aan de slag. Veel vergaderen, altijd 
met veel plezier. Zo kwam het programma tot stand. 

We werden nóg e~thousiaster toen een eerste oproep bij de scholen werd 
beantwoord met 130 reacties! 

Vanaf deze plaats willen wij nogmaals iedereen hartelijk bedanken die 
ons op welke manier ook steunden. Allereerst de kinderen die in grote 
getaiIen arriveerden en zo schitterend mooi verkleed waren! Dan 
natuurlijk .alle middenstanders, geluidswagen, muziekkorps met de 
dirigent Gerrit die notabene ziek was, alle vrijwilligers (Henny de Bruin 
was ook ziek aanwezjg) en de medewerking van korfbal ver. Quick niet te 
vergeten die het veld en kantine beschikbaar stelden. Daarnaast 
natuurlijk ook al het publiek dat op 30 april ons aanmoedigde. Dit alles 
geeft ons nu al veel moed en zin om ons volgend jaar weer in te zetten. 

Nogmaals dank! 
Rlchtsje, Antje, Rommie, Joke, Agnes. 

We realiseren ons ook dat er fouten gemaakt zijn. Maar dit was voor ons 
ook de eerste keer dat we zoiets opzetten. En van fouten leer je. Volgend 
jaar proberen we enkele punten te verbeteren! 

11., __, _ l.""'t ........ ' 
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Deze balonnenkaartjes zijn inmiddels ierug gekomen: 

Thijs vnn Rooijen Varel Dl. 1jccrd Kooistra Munster DI. 
Ymkje Bosma Riesle DL Elske de Bruin Emsdellen Dl. 
Richard Traanman 
Frieda de Vries 

Willemsh. Dl. 
Vangerl. Dl. 

Jantje Kooistca 
Manje Bosma 

Papen burg Dl. 
Weiwerd NI. 

ArooJd de Boer 
Popke Wijma 

Hasseltsf. 
Schortens 

DL 
DL 

Gelske 1jccrdsma 
Wietske Kooistca 

Ladbergen DL 
Velsen Dl. 

AJie Sikkema . Hcrzlake Dl. Theo Koster BurmÖnk DI. 
Marcel v.d.Burgwal Horslel Dl. Eiske v.d. lei Haren Dl. 
Grielsje Bergma Twijzel NI. 

50-PLUS 

De Soos op stap. 

Woansdei 13 maaie hat "De Soos" in reiske makke nei Feankleaster. 
Moarns rieden auto's mei 27 soosleden earst nei Fogelsangh-state. 
Foarhinne stie hjir it "Klooster op het veen" dat de "Olijfberg"hjitte. 
Neicl<l~ it kleasterguod nei de Herfoarming oan de provinsje ferfoel kocht 
Dirck Fogelsangh it terrein en stichtte der yn 1639 Fogelsangh-state op. 
Doe't kening Willem III der yn de twadde helte fan 1800 op besite kaam 
hat men it ferboud en opkreaze. 
No is it in lithóf ' fan it Frysk Museum en is der in part fan de kolleksje 
fan it Frysk Museum yn ûnderbrocht. Neidat dit besjoen wie stie in 
kofjetafel ree yn "lt lytse slot" Hjir hat oan't har dea, hja wie doe 94 
jier, frelle van Heemstra wenne. It is neitiid aankocht troch de famylje 
fan der Zwaag. Der binne no ferskate iitstallingen te sjen û.o. älde klean 
en net te fezjitten de blomstikken fan droechblommen dy't frou fan der 
Zwaag makke hat. De beide wanden der't hja bibelske foarstellingen fan 
natûrprodukten op oanbrocht hat binne pronkstikken. 
Dit waard allegeare besjoen nei't de koffietafel alle eare oandien wie. 
Tsjinoer "lt lytse Slot" stiet it Agrarysk Museum fan c:e famylje 
Kloppenburg. De opstelling is hjir: begjinne mei it älde hänwurk en sa 
mei de ferskate tuskenfoarmen nei it hjoeddeiske brûken fan ark en 
masinen. Foaral de lytse masyntsjes dy't dit diel fan de foarutgong 
iitbylden hiene de manlju yn de besnijing. Fierder wie der te sjen hoe't 
men froeger siedde en poate, bûter makke en hoe't de froulju har yn'e 
hûshälding rêde moasten. 
Ta besliit noch in kopke tee as kofje yn dit museum en doe op hûs oan. It 
wie in tige slagge dei. 

® 




KINDERSPUL 1992 


"ONBEWOOND EILAND" 


1 0.00 uur 

12.00 uur 

tot plm.. 14.30 uur 

13.30 uur 

19.00 uur 

13.30 uur 

MAANDAG 17 AUGUSTUS: 

VLOTTEN BOUWEN 
Alle leeftijden 
(hamer, beker en bord meenemen en evt. oude 
lakens of ander materiaal) 
Kom verkleed als schipbreukeling of piraat 
Terrein: " De Bask", Dwarssingel 

OVERLEVINGS-MAALTIJD 

INWIJDING van het eiland 

DINSDAG 18 AUGUSTUS: 

ROMMELMARKT 

é-~ 

~~.~,~-
I . J<~r.,;;(~ ~ 
\ ' ~jl,-)iî
~ 

I ---r1'J 

Alle leeftijden / verkoop van je eigen spullen 
Terrein: " De Bask", Dwarssingel 

VISWEDSTRIJD 
Alle leeftijden 
Bij het Stoomgemaal 

WOENSDAG 19 AUGUSTUS: 

DI ERENTENTOONSTELLING 
Alle leeftijden 
Terrein: "De Bask", Dwarssingel 
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10.00 
tot 11.30 uur 

13.30 uur 

10.00 uur 

13.30 
tot plm. 14.30 uur 

19.00 uur 

DONDERDAG 20 AUGUSTU S: 

OP JACHT NAAR DE SCHATKAART 

Groep 1 t/m 4 

Vanaf terrein : "De Bask", Dwarssingel 


OP JACHT NAAR DE SCHAT 

Groep 5 t/m 8 

Vanaf terrein: "De Bask", Dwarssingel 

Fiets meenemen! 


VRIJ DAG 21 AUGUSTUS: 

OPRU IMEN van het terrein 

THEATER 

Alle leeftijden 

In "De Skippersseal" 


Terugkeer naar de bewoonde wereld d.m.v. 

BALLONNEN OPLATEN 

Kom verkleed! 

Alle leeftijden 

Terrein: "De Bask", Dwarssingel 


~'Àl~lfti 

Inlichtingen: 2078/ 1903 / 1928 / 2462 / 1965 

@ 
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DORPSFEEST OUDEGA 

Vrijdag 11 september 1992: 

08.30 - 09.30 uur: Optocht Praalwagens. 

Opstellen optocht: 

KrGmdeel/Roundeel 

De wagens kunnen tot 15 jUli 

worden opgegeven bij J. van ZON

NEVELD, Dwarssingel 28, tel: 

1267 


09.30 - 11.30 uur: Optocht door het dorp. 

13.30 - 15.30 uur: KINDERSPELEN BASISSCHOLEN 

18.30 - 20.00 uur: Herhaling optocht. 

21.00 - 02.00 uur: In de feesttent treedt op het 
Stemmingsorkest Never Hind, met 
o.a. Top 40 muziek. 

zaterdag 12 september 1992: 

09.30 - 11.00 uur: Aanvang VOLKSSPELEN. 
Iedere buurt/buurtvereniging of 
buurtschap kan hier"oor een 
ploeg (of meer) opgeven voor 1 
augustus bij Tineke KOOISTRA, 
Fabrykswei 14, tel. 2313 

11.00 - 13.00 uur: MATINEE in de feesttent. 

13.30 - 15.30 uur: Vervolg VOLKSSPELEN. 

Vanaf.15.30 uur: Ringrijden met paarden. 

Dit wordt georganiseerd door de 

Menclub "Yn TGg". Na afloop 

prijsuitreiking in de Feesttent. 


20.00 - 23.30 uur: Gezellige FEESTAVOND met het 
optreden van RIENTS GRATAHA. 

Het feestterrein is gelegen ten noorden van 
~e Buorren en wel naast de tennisbaan. 

OudegadeSkipperssea( Op'. Wel 4 
Tel. 05127-1418-2396 

ir, 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. b .. Vr8ag vrijblijvend informatie 

~ of maak een afspraak 

lI,~ lI,~ 

~ ~ 


HOOIDAMMER KAAS ~~ ~ 
Erkend biologisch-dynamisch bedrijf 

~ 

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

Foar itfijnste fleis of in stikje woarst foar tit 'e hán Slachterij 
nei de ienigste selfslachtsjende slachter fan Smellingerltîn.; 0 p. t 
Us fleis is tige jong dus samar gear, • Ie ersma 
mar ek husslachtings meitsje wy foar jo klear. 
Want it is krekt sa 't de measten sizze, Aldegea (Sm.) 
foar wat goeds . ..•. moatte jo nei Oeds. tel. 05127-1241 

BLOEMEN, PlANTEN, 

BRUIDS- EN GRAFWERK, .. PaITERIE, KADO-AKI'IKELEN 
Blomkerij~IP 'it Glopke'

@ 
Buorren 48 

9216 WE Aldege. (Sm.) 
Til!. 05127.2197 

http:Vanaf.15.30


14 LIDo Wil~~~ffiG AUTOBEDRIJF 

~ Gariperwei 2, 9216 VK OUDEGA (Sm.) 

TELEFOON 05127·1777 

* VERKOOP NIEUWE AUTO'S (alle merken) 

* VERKOOP PRIMA GEBRUIKTE AUTO'S (met garantie) 

* Alle voorkomende reparaties (APK, VVN keur.) 

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

KORFBAL QUICK 


De veldcompetitie is voor alle ploegen van Quick weer afgelopen. In de 
vorige Bakbrogge stond dat Quick 1 nog kampioenskansen had. Maar het 
kan heel raar lopen. Na drie wedstrijden in de tweede helft van de 
competitie . had Quick nog geen punt meer behaald. Het eerste succes was 
een gelijkspel tegen koploper Stänfries. Daarna ging Quick weer 
jammerlijk ten onder tegen DW A uit Winsum. 
Met nog een wedstrijd te spelen, n.b. tegen buurtgenoot De Pein, die al 
gedegradeerd waS, had Quick nog één punt nodig om degradatie te 
voorkomen. Na een zeer spannende wedstrijd, met vrij veel publiek, 
wisten ze daarin te slagen. Het werd 9-8. Zodoende eindigde Quick 1 op 
de Se plaats. In de komende competitie, die in september van start gaat, 
zal Quick proberen o.l.v. trainer Watze Kamstra een beter resultaat te 
behalen. 

Quick 2 dat dit jaar voor het eerst in de landelijke res. 2e klasse speelde. 

heeft het vrij goed gedaan. Ze wisten zich knap te handhaven. 

Quick 3 en 4 hadden het beide moeilijk. Ze eindigden dan ook in de 

onderste regionen. De sfeer in deze ploegen is echter bijzonder en dat is 

ook heel belangrijk. 

Voor de Quick junioren wogen de laatste loodjes het zwaarst. De 

kampioenskansen die ook zij nog hadden, gingen finaal de mist in na de 
nederlaag tegen D1L, die een punt boven hen stond. Daarna was de spirit 
eruit. Ook tegen LDO 2 en Altijd Kwiek 1 konden ze geen vuist meer 
maken. Een derde plaats was het resultaat. 
Toch hadden we een kampioen in de vereniging. En wel de A-aspiranten 
o.l.v. Jan Sjoerd Pool en Ritske Kleinhuis. Een heel mooi resultaat. 

De B-aspiranten zaten na de winter zeer sterk ingedeeld. Ze kwamen 

niet verder dan de voorlaatste plaats. 

De jongste pupillen gaan nog steeds vooruit. Hier verwachten we nog 

meer van. 

We hebben op dit m0ment 3 groepjes welpen, die ook heel leuk bezig zijn. 

We hopen iedereen, na een hele mooie zomer weer te kunnen verwel
komen op ons sportcomplex. 

@ 
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RSO bestuurspraatje 
Seizoen '91/'92 is afgelopen, in de vorige Bakbrogge heb ik al geschreven 

over het succesvol verlopen seizoen. De definitieve eindbalans luidt: 

Dames 4, en Jongens en Heren 1 zijn kampioen geworden in de Nevoba

competitie. Dames recreatie is kampioen geworden in de dorpen

competitie. Heren 11, welke ik vorige keer al had laten degraderen is via 

fantastisch gespeelde promotie-degradatie-wedstrijden toch nog in de 3e 

klasse gebleven (alle eindstanden staan in de Bakbrogge vermeld). 

In het volgende seizoen willen wij met vier heren teams aan de 

competitie deelnemen. Helaas is het niet mogelijk om weer vier 

damesteams op de baan te brengen. Ook de aanvulling van de jongens is 

te gering om het jongensteam in stand te houden. . ~ '\ 


~ 

Wedstrijdverslag 

Vrijdag 24 april moesten wij de beslissingswedstrijd uitvechten! De~ 
Rottevalsters waren de ongelukkigen. ~ ~ 
Het begon al leuk, Franciska was niet komen opdagen! Achteraf bleek I

Idat ze nergens van wist, gewoon vergeten dus! Joke v.d. Wal ging mee als 

reserve, maar heeft niet meegespeeld. Verder waren Tineke Elzenga, 

Jitske Veenstra, Nienke Hospes, Ineke de Vries, Jellie v.d. Bij en Jelske 

Bosgraaf mee. qn toen.....moesten we beginnen. 

De eerste set was een makkie, we wonnen dik (alleen de uitslagen zijn we 

vergeten). En onze coach Gemt was toen ook nog een makkie! Maar de 

tweede set ging nogal mis, we verloren dik. Om die tijd kwam Franciska 

ook al opdagen, ze kwam net uit bed kon je wel zien! De derde set kreeg 

Gemt er echt zin in, hij kon nogal goed met de scheids opschieten (dus 

niet)! Maar ik geloof dat achteraf bleek dat hij partijdig was. Deze set 

was ontzettend spannend, dan stonden wij weer voor en dan onze 

tegenstanders weer. Uiteindelijk hebben we met 14-16 verloren, 

weeeeeeh. 

Ons supergrootpubliek hartstikke moe van het stampen en dat allemaal 

voor niks!! 


De rozen hebben we maar aan de Rottevalsters gegeven als blijk van 

medeleven en begrip, enz., etc. 

Nou ja, staan we in ieder geval op de tweede plaats, snik!!! 


Groetjes, de meisjes van R.S.O. 
 @ 


~m~~~~rn~~ 

De meisjes zullen volgend jaar met twee teàms aan de competitie 
deelnemen. Om een goede begeleiding en organisatie van de 
jeugdopleiding te realiseren, is een jeugdcommissie gevormd. In deze 
commissie zitten Janke de Boer (tevens bestuurslid jeugdzaken), Willie 
Schonenburg en Aaltsje de Vries. In de volgende Bakbrogge zullen ze zich 
voorstellen en een idee geven van wat ze gaan doen. 
Het jaarlijks stratenvoIleybaItoernooi is een groot succes geworden. Er 
was dit jaar een record aantal ploegen (28). Een verslag en de eindstand 
Staat . venneld in deze Bakbrogge. Wij hopen dat enkele deelnemers zo 
enthousiast zijn geworden dat ze zich als lid aanmelden. 
Tijdens de braderie op 23 juli organiseren wij samen met de Grietman 
een sjoelwedstrijd op de grootste sjoelbak ter wereld (40 meter lang). 
Deze zal geplaatst worden voor het Miensker. 
Wij wensen iedereen een plezierige en sportieve vakantie en hopen dat 
we volgend jaar naast onze bestaande leden ook weer nieuwe leden 
mogen begroeten. De voorzitter 

P.S.: wil je lid worden of een keer meetrainen, neem dan contact op met: 
Lammert ten Hoor, tel.: 05127-2390 

05127-9263 

Stratenvolleybal-toernooi R.S.O. 27 mei 1992 

Al voor zevenen was er een gezellige drukte op het· sportveld. 
Om 7 uur begon het toernooi van de buUrten. Er waren maar liefst 28 
teams. Er waren zes velden opgesteld, zodat er vlot achter elkaar 
gespeeld kon worden. Het weer was prima. Wel was er in het begin van 
de avond veel wind waardoor de richting van de bal wel eens veranderde, 
maar dat werd sP,Ortief opgenomen. 
Ieder team speelde zes maal in zijn poule. Daarna werden de definitieve 
plaatsen vastgesteld zodat ieder team nog twee maal speelde. De 
poedelprijs ging naar It Eibertsnest. 
De eerste vier plaatsen werden behaald door: 

1. Sanbuorren 1 
2. Sûd East 
3. De Hanen 
4. DKGW1 

De wisselbeker ging dus voor de tweede maal naar de Sanbuorren 1. Van 
harte gefeliciteerd; 

@ 
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Na een slopende competitie diende het 2e herenteam van R.s.a. 
nogmaals aan te treden om hun plaats in de 3e klasse veilig te stellen. In 
tegenstelling tot wat in de vorige editie van dit blad werd vermeld, bleek 
degradatie toch nog te voorkomen. 
Respectievelijk Philips II en Wêz-Handich I waren de tegenstanders en 
getuige hun spel in competitie en oefenwedstrijden geen kinderachtige 
'Opponenten. Na, afloop van de competitie zijn de heren gelijk gestart met 
een oefencampagne. Met name de oefenwedstrijden tegen de aanstor
mende jeugd van R.s.a. heeft zijn uitwerking achteraf niet gemist. De 
eerste wedstrijd tegen Philips stond vol spanning en sensatie. Het was 
tevens de openingswedstrijd zodat er een situatie ontstond dat beide 
teams moesten en zouden winnen. 
De eerste set ging vol overtuiging naar de heren van R.S.a. De 
tegenstander werd bij vlagen volledig weggespeeld en met een goed 
fungerend blok was de eerste set binnen. Philips bleek na deze warming
up wakker geschud, gunde R.S.a.slechts 3 punten en haalde de 2e set 
binnen. Een gebrek aan organisatie en concentratie bij R.s.a. brachten 
de 2 teams weer op gelijke hoogte. Daar een wedstrijd wordt gespeeld 
om 2 gewonnen set dienden de teams voor een 3e set aan te treden. 
R.S.a. was nu duidelijk beter bij de les en men wist dat er iets recht 
gezet moest worden. 
Bij het spelen onder spanning tellen er echter andere wetten en wordt 
techniek nogal eens vergeten. Een brok enthousiasme van spelers en het 
in rijke getale meegereisde publiek zorgde ervoor dat de 3e set nipt werd 
gewonnen.Na deze wedstrijden mochten Philips en Wêz-Handich tegen 
elkaar aantreden. De heren uit Rottevalle wonnen met 2-0, hetgeen 
betekende dat R.S.a. in ieder geval moest winnen van deze tegenstander. 
Het was vooral Wêz-Handich die door R.S.a. als favoriet werd getipt, 
temeer daar er in oefenwedstrijden moeilijk tegen gescoord kon worden. 
Deze favorietenrol konden de heren uit Rottevalle echter geen moment 
waarmaken tegen R.S.a. 
Hoewel beide teams bol stonden van de spanning, wisten de heren van 
R.S.a. dit uitstekend te bedwingen. Middels 2 fabelachtige sets wist 
R.S.a. de wedstrijd naar zich toe te trekken en zodoende handhaving in 
de 3e klasse veilig te stellen. Was een dergelijk niveau van spelen in de 
competitie ook bewerkstelligd dan had men publiek en sponsor echter 
niet op zo' n zinderende finale kunnen trakteren. Mede namens team en 
bestuur wil ik met name hen hartelijk bedanken voor hun aanwezigheid. 

PRaMaTIE- EN DEGRADATIEWEDSTRDDENHEREN 11 
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TREKKERSHVTIEN IN OUDEGA ZON GOED IN "TREK" 

Sinds het seizoen 1986 hebben ongeveer 4500 personen een nacht in één 
van onze trekkershutten doorgebracht. Je merkt er 'niet zoveel van, het 
is een kleinschalige recreatie, maar toch, al deze personen hebben kennis 
gemaakt ' n;t~t ons dorp, en naar we hopen met onze middenstand. 

TREKKERSHUTI'EN VOOR DE WARE ON1DEKKINGSREIZIGER!! 
Steeds meer meI\5en komen tot de ontdekking dat ons eigen Nederland 
een prima vakantieland is. En terecht, want alleen al het schitterende 
natuurschoon, het steeds wisselende landschap, en al die verschillende 
dorpen en steden liggen uitnodigend te wachten. Dagen u uit tot het 
maken van een trektocht. Zwerven door onze uitgestrekte bossen, lekker 
dwalen over bloeiende heidevelden, samen fietsen door de duinen of door 
de polder, zomaar wat toeren met de auto door onbekende streken. Dat 
is op een plezierige en uiterst avontuurlijke manier je eigen land 
verkennen. 
Belangrijk bij trektochten is dat we niet teveel bagage hoeven mee te 
slepen. Daarom is de trekkershut een uitstekende rust- en verblijfplaats 
tijdens zo'n tocht. Deze praktische accommodatie biedt de liefhebber 
van trektochten een goed bed, een kooktoestel, een zitgelegenheid, een 
lichtpunt en een stopcontact. Na een dag wandelen of fietsen kost het 
dan ook weinig tijd om uw nieuwe hut op orde te hebben. En op de dag 
van vertrek is de boel ook zo weer aan kant. Dus volop tijd om uit te 
rusten of gebruik te maken van de gastvrijheid van de camping. 
Voorzieningen, zoals toiletten, douches en wasgelegenheid 
staan tot uw beschikking. 

STEEDS HETZELFDE, TOCH IEDERE KEER ANDERS • {iXt.:.. 
Door heel Nederland staan trekkershutten. U kunt dus de zwerftocht 
beginnen waar u maar wilt en net zo lang maken als u wenst. De 
verhuurders van trekkershutten hebben er voor gezorgd dat de inrichting 
van de hutten ongeveer overal hetzelfde is. Dat biedt natuurlijk het 
grote voordeel dat u precies weet wat u krijgt, waar u ook bent. En dat u 
dus niet voor verrassingen komt te staan. Zodoende weet u ook wat u wèl 
en wat u niet moet meenemen op uw trektocht. 

WAT BENT U PER NACHT KWUT EN ANDERE ZAKEN DIE U MOET 
WETEN 
Per hut - maximaal 4 personen - bedragen de kosten voor een ovemach
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ting f 46, =.Deze overnachtingsprijs is inclusief B1W; toeristenbelasting 
en gebruik van gas en elektra. 
In principe bent u welkom in trekkershutten van 1 april tot en met 1 ok
tober. U mag niet langer dan drie nachten in dezelfde hut verblijven. Op 
de. dag van aankomst kunt u vanaf 14.00 uur in de hut terecht; bij vertrek 
dient u vO<?r 11.00 uur de hut schoon en opgeruimd achter te laten voor 
de volgende gast. 
Bovenstàande algemene informatie kunt u terug vinden in de trekkershut
.gids. Een uitgave van de VVVIANW&n de Stichting Trekkershutten 
Nederland. In de~e gids zijn alle adressen opgenomen waar in Nederland 
de hutten staan. 

In principe kunt u in deze gids genoemde bedrijven rechtstreeks 

benaderen voor een boeking. Reserveren is vooral in het seizoen wel aan 

te raden. 


ONZE "MINI"-CAMPING"DE STJELP" OOGST VEEL LOF 


Bij de opzet van onze camping hebben wij bewust gekozen voor trekkers. 

Hoewel er voor vaste plaatsen zeker belangstelling is, kan niemand 

langer dan een aantal weken op onze camping vertoeven. Omdat niemand 

"rechten" heeft, voelen de gasten zich geen indringers en blijven wij baas 

op eigen erf. 

Opvallend is dan ook dat vele Friezen "om utenslO hun geboortestreek 

opzoeken voor een weekend of langer en bij ons kamperen in tent, 

caravan of trekkershut. De combinatie van bezoek aan familie en er even 

tussenuit zijn is vaak het doel. Heel wat oud Drachtsters en 

Oudegaasters komen regelmatig bij ons op de camping. Een reden is vaak 

dat ze de familie niet lastig willen vàllen met logeren en andere 

verplichtingen. 

Door deze vrijblijvende opzet en de ruimte en de rust hebben wij al heel 

wat lovende woorden ontvangen. 

Ook de afgelopen dagen (27 - 30 mei) is er flink belangstelling geweest. 

In de drie trekkershutten gasten uit Den Haag, Apeldoorn en Doetinchem. 

In caravans gasten uit Middelburg, Helmond, Eindhoven, Oude Pekela en 

Winschoten. In tenten uit Rotterdam en Garijp. Deze laatste gast met 

kleine kinderen gaf er de voorkeur aan om niet te lang te rijden . met het 

warme weer. Al met al een 30-tal gezellige gasten van her en der. 

Wat ons betreft: een prima start van waar we hopen een lange zonnige 

zomer!! 
Loek Oosterhoff 
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--' "It Miensker" 
uw vergadercentrum bij uitstek -- ,.:.--~.____ ~ ~~. n
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1 ,-','!ir>s<r " J . . .. Na een grondige opknapbeurt 
is "ft Miensker" weer een d
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* 	 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 



---- ----------------------------- ---------------- - --------- ---------- -

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 

1fS'BMAASSURANTIËN 
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: 


VsIBMAASSURANTlËN 
V 

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

~ -elektro 

Û -water 

a - gas 

© -centrale verwarming 

IÓI - ventilatie

* .koeling 

Voor Uw 

SCHILDER- en 
BEHANGWERK 
naar 

Schildersbedrijf 

J. KUIPERS 

Buorren 36 
Oudega 

Ook prima materialen voor 
ZELFSCHILDEREN en 
BEHANGEN 


