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Taxi de Vries verzorgt Naast onze gewone 
ziekenVervoer in de regio 

taxi-dienst verzorgen wij: Bergum, Garijp, Oudega, 
Suameer en Eemewoude, voor 

particulier, ziekenfonds, 
rolstoelgebruikers en alle anderen - zittend ziekenvervoer 

die min of meer regelmatig een - rolstoelvervoer taxi nodig hebben. Dag en nacht, 
24 uur per dag, behulpzaam en - disco vervoer 

betrokken. Noteer het 

telefoonnumer of knipt u deze 
 - groepsvervoer 

advertentie uit. 

Bel 05116-3400 

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

- 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 inientie van hel geschrevene ; omvangrijke aanpassing en/of inkoning van kopij vindt altijd 
plaats in overleg meI de inzend(st)er. CD 
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VAN DE REDAKTIE 

u~~ 
Op 29 juni 1752 verscheen de eerste 'Leeuwarder Saturdagse Courant'. 
Abraham Ferwerda, drukker en uitgever in Leeuwarden, had in dat jaar 
de stoute schoenen aangetrokken: hij riep meteen iedereen op die iets 
wetenwaardigs had te melden de krant daarvan op de hoogte te 
stellen..... , zo kunnen wij 240 jaar later in diezelfde Leeuwarder Courant 

lezen. 
U ziet, er is in feite niets nieuws onder de zon: de oproep die wij als 
redactie aan u als Oudegaasters doen, deed Abraham Ferwerda reeds 240 
jaar geleden aan de Leeuwarder bevolking. 
Nu hoeft De Bakbrogge niet direct tot een soort Leeuwarder Courant uit 
te groeien, wij zouden al tevreden zijn als onze dorpskrant kan blijven 

bestaan.... 

Op dit laatste willen wij wat nadrukkelijker in gaan. 
Dit jaar is het eerste jaar van De Bakbrogge, en het nummer dat u nu 
leest is het vierde exemplaar. Dit houdt in dat er dit jaar nog één 
nummer verschijnt, namelijk in de laatste week van november. 
Als redactie zijn wij nu al bezig een soort balans op te I,laken over "het 
succes" V;1 De Bakbrogge in dit start jaar. Immers hierop moet het beleid 
voor het volgende jaar gebaseerd zijn. 

In onze laatste redactievergadering hebben we hier nogal nadrukkelijk 

gesproken, en dit is ook van belang voor u. 


Ter herinnering noemen we nog een paar:
* we streven naar een goede kwaliteit, zowel wat de inhoud alsook 

wat de uitvoering (lettertype, foto's enz) betreft. 

* het is een krant voor en door het dorp, d.w.z. het gaat in de 

krant niet om de redactie, maar om u als lezer. 

Ook willen we de krant zo veel mogelijk door u, Oudegaasters 

geschreven hebben, dus liefst zo weinig mogelijk door 

redactieleden. 

De belangrijkste taak van de redactie zou moeten zijn het 

coördineren en regelen en bewaken van de doelstellingen. 


Over beide genoemde punten zijn wij best wel tevreden; wij beseffen 
heel goed dat er een aanloopperiode nodig voordat alles geheel naar wens 
verloopt. 
In zo'n eerste jaar zijn er best nog wel een paar dingen voor verbetering 
vatbaar. 

Er is echter één punt waar wij niet gerust over zijn, namelijk de 
financiële kant van het geheel. 
U weet dat alle winkels en bedrijven van Oudega door plaatsing van 
advertenties een startbedrag hebben gegeven. Ook dat wij voor de start 
van de krant een aantal sponsors bereid hebben gevonden een bijdrage te 
geven. 
Echter, de belangrijkste financieringsbron moet wel de bijdrage van de 
lezers zijn. Een extra financiële injectie bij de start is nodig, maar de 
eigenlijke inkomstenbron moet de lezersbijdrage zijn. 
Een dorpskrant kan moeilijk werken met abonnementen omdat de 
lezerskring daarvoor te klein is. 
Ook behoort een dorpskrant in alle brievenbussen van het dorp te vallen. 
Daarom heeft de financiering van de dorpskrant via donateurs sterk de 
voorkeur bm en die via het werven van abonnees. 
De zorg die de redactie nu heeft is dat het aantal donateurs nogal achter 
blijft bij de verwachtingen. Zijn wij als redactie te optimistisch geweest? 
Wij kunnen ons moeilijk voorstellen dat het genoemde tarief te hoog zou 
zijn. 
U weet, vanaf flO,- (tot bijv f25,-) per jaar bent u als donateur geregis
treerd. Desondanks staan nog geen 100 oudegaaster-adressen in ons 
bestand geregistreerd. Wij hebben dus van ruim 450 adressen in Oudega 
nog geen reactie gehad. 
Als dit beeld zo blijft, dan is er blijkbaar onvoldoende draagvlak in hetWij hebben de indruk dat velen in Oudega het fijn vinden dat er weer een 
dorp om een dorpskrant te handhaven.dorpskrant is; ook dat De Bakbrogge heel goed gelezen. wordt. 
Ook is het dan voor de redactie niet mogelijk om de krant te blijvenHet is een indruk die gevoelsmatig is, we weten het niet zeker. Bij de 
uitgeven.start in februari hebben wij doelstellingen geformuleerd waar we nog 

steeds achter staan. 0 -CD 
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Wij stellen ons daarom voor om in de maand november in Oudega 
een deur aan deur onderzoek UI te stellen bij alle adressen die 
nog geen donatie hebben gegeven, met het verzoek om alsnog
donateur te willen worden; ook willen we dan een paar vragen 
stellen waaruit wij kunnen opmaken of er voldoende draagvlak is 

,voor een dorpskrant in Oudega. 

Graag willen wij u het volgende in overweging geven: 
** Als u vindt dat de Bakbrogge moet blijven, dan verzoeken wij 
u om dit kenbaar te maken door (graag spoedig) een donatie over 
te maken (tussen flO,- en f25,- naar RABO-bankrek.320922812; 
Het gironummer van de RABO-bank is: 812891) 
** Als u De Bakbrogge niet wenst te ontvangen, en ook geen 
bezoek in november, dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te 
maken. Wij zullen dan proberen te voorkomen dat De Bakbrogge 
bij u in de bus valt. 
** Als u ons in november wilt helpen bij de hierboven beschreven 
deur aan deur actie dan zullen wij uw naam heel graag noteren. 

De redactieadressen vindt u op de eerste pagina van dit nummer. 

Ook voor dit nummer van De Bakbrogge wensen wij u weer veel 

leesplezier, en .... u weet, wij stellen uw reacties altijd zeer op prijs. 


o 


Zelfs op de Noordkaap werd de Bakbrogge gelezen. Deze foto werd 
gemaakt bij zonlicht, 's nachts on 12 uur, De zon stond nog boven de 
horizon, pal in het noorden. 

De BAKBROGGE wordt gesponsord door 
Chevron Nederland bv 
Dorpsbelang OUDEGA 
RABO-bankOUDEGA 
Anna en Harry Voortman - Canada 
It Wüd - Earnewald 

7 




MIVEI~O 
tuur 

Er is mij gevraagd om iets te vertellen OVf:r de taken en doelstellingen 

van het MlVERObestuur. 


De dikke "Van Dale" zegt er o.a. het volgende over: 

"het bestuur is het lichaam, college dat krachtens opgelegde bevoegd

heid, de aangelegenheden van een vereniging, instelling, onderneming, 

gemeente, staat enz. regelt en leidt". 

Een aardige definitie van het woord bestuur, echter wat dit nu konkreet 

voor het MIVERObestuur betekent, is u uiteraard nog niet duidelijk. 

In onze statuten staat een vergelijkbare omschrijving van de taken, 

rechten en plichten van het bestuur, echter op een veel uitgebreidere 

wijze' en toegespitst op de specifieke eisen welke aan het MIVERO 

bestuur worden gesteld. Ik zal u niet vermoeien met een opsomming van 

alle artikelen die hier betrekking op hebben, dat zou alleen maar 

slaapverwekkend zijn. 


Velen kennen ongetwijfeld de voornaamste aktiviteiten van de MIVERO 

zoals het binnenhalen van St.Nicolaas, de St.Nicolaas-feestavond, het 

steunen van diverse verenigingen en clubs d.m.v. het plaatsen van 

advertenties etc. 


Alles wat met de voorbereiding en organisatie te maken heeft, wordt 

voor een groot deel uitgevoerd door het bestuur, uiteraard met de steun 

van vele leden. 


Verder belegt het bestuur leden- en bestuursvergaderingen. Sinds kort 

zijn dit 3 ledenvergaderingen per jaar en vele bestuursvergaderingen. Het 

doel van deze vergaderingen is in grote lijnen gericht op het zoveel 

mogelijk leefbaar houden van de Oudegaaster Middenstand en eventueel 

hier een uitbreiding aan te geven. 


Het bestuur bestaat uit voorzitter Douwe Sibma 
vice voorz Louis Wiersma 
secretaris Anneke de Vries 
leden Janny Friso 

Hilly Plantinga 
Wietze Toering 
Dirk Visser 

deSkipperssea( Oudega 
Op'.W"4 
Tel. 05127-1418-2396 

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

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

~ .. Vraag vrijblijvend informatie 
~ ofmaak een afspraak 

lI,~ 
~ 
~ ~ 

HOOIDAMMER KAAS 

Erkend biologisch -dynamisch bedrijf 

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

lI,~ 
~ 
~ -

Foar it fijnste fleis ofin stikje woarst foar ut 'e han Slachterij 
nei de ienigste selfslachtsjende slachter fan Smellingerlan.i 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, 
foar wat goeds • .••• moatte jo nei Oeds. 

Aldegea (Sm.) 
tel. 05127-1241 

BLOEMEN, PLANTEN, 

BRUIDS- EN GRAFWERK, .. 
~1P 

POITERIE, KADO-ARTIKELEN 

Buorren 48 
9216 WE Aldege. (Sm .1 

Blomkerij 

'it Glopke' 

CD 
Til!. 05127 - 2197 



14 lIDD 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) 

Mocht iemand iets willen vragen of bespreken aangaande MIVEROzaken, 
dan weet hij of zij in ieder geval waar men terecht kan. 

Primair is de doelstelling zoals gezegd, gericht op het goede reilen en 
zeilen van de Oudegaaster middenstand, maar deze zou niet kunnen 
bestaan zonder de Oudegaaster bevolking. 
We hebben elkaar nodig. 

de voorzitter Douwe Sibma 

DOARPSBELANG ALDEGEA 

Wy ha wer berjocht krigen fan it nije kursus-oanbod fan de AIgemiene 

Fryske Undenjocht Kommisje (A.F.U.K.).Fries voor niet Friestaligen en 

Frysk foar Frysktaligen. 

Opjeften en ynformaasje kin men krije by Tineke Pool, Slotsingel 18, tel.: 

1549. Graach sa gau mooglik trochjaan as men in kursus folgje wol. 


Fierders freegje wy jim om tinken oen it folgjende. 

By Omrop Fryslän begjint yn oktober in kwis tusken doarpen. It giet om 

in taalkwis, werby 't de Fryske taal sintraai stiet. De dielnimmers sille 

fragen beantwurdsje en opdrachten u~fiere moatte. Dat sille net hiele 

spesjalistyske fragen en opdrachten wêze, mar der moat wol kreatyf 

bmgien wurde mei taal. It doel is om fjouwer fertsjintwurdigers fan in 

doarp tsjin fjouwer fertsjintwurdigers fan in oar do arp spylje te litten. 

Dal sil yn e studio fan Omrop Fryslän wêze. De oare ynwenners wurde 

ynskeakele troch opdrachten foar it "thfu;front" te jaan. Op dy wize sil it 

hiele do arp by de kwis belutsen wurde. It belooft in gesellige, spannende, 

sportive, nijsgjirrige en utdaagjende kwis te wurden . 

Meidwaan kin it doarpslibben in nije ympuls jaan. Derom ha wy tasein dat 

us doarp ek oan dizze kwis meid waan sil. Wy sille prebearje geskikte 

kandidaten ut te sykjen. 

Bestjoer Fer. fan Doarpsbelang 



OUDEGA OP KOERS? 


. Is het u ook opgevallen dat in de Drachtster Courant en in het vorige 
nummer van de Bakbrogge, die eind juni tegelijk bij u in de bus vielen het 
passeren van de 100-grens van het inwonertal in een dorp werd 
beschreven? 
Het hoofdartikel van de Drachtster Courant behandelde uitvoerig de 
faciliteiten die Houtigehage van de Gemeente Smallingerland verkreeg 
toen het de grens van 800 inwoners passeerde. 
In De Bakbrogge meldden we dat Oudega eindelijk de 1500-grens 
passeerde. 
Wie mocht denken dat Oudega dezelfde eer te beurt zou vallen als 
Houtigehage had het mis. Immers, de faciliteiten-regeling van de 
gemeente was 1 april j.l ingegaan en Oudega had enkele maanden 
daarvoor de magische grens van 1500 overschreden. 
Jammer dat B&W door het strak vasthouden aan de datum 1 april hier 
een kans laat liggen, en jammer voor Oudega dat het na meer dan 30 jaar 
een paar maanden te vroeg door de 1500-barrière is gegaan. 
Houtigehage zou nu wel eens het eerste en het enige dorp kunnen zijn dat 
de gemeentelijke faciliteiten krijgt... 

Na deze terugblik willen we nu een ander koersaspect bezien. 

Tot nu toe hebben we vanuit het heden naar de toekomst gekeken, 

daarom in dit nummer van De Bakbrogge iets op de lijn vanuit het 

verleden naar nu. 

Een koers wordt immers bepaald door de volledige lijn: verleden 
heden - toekomst. 


Oudega heeft een boeiend verleden waar redelijk veel over bekend is. 
Veel tastbare zaken uit het verleden zijn weliswaar verloren gegaan, 
maar gelukkig is er ook nog veel bewaard gebleven. De vraag is dan wel 
wat we er mee doen .. . . 
Het heeft geen zin te treuren over verloren gegane zaken. Zoals de 
Great Haersma-state dat in 1841 is afgebroken. Of de Oudegaaster molen 
die verdwenen is, evenals alle andere Smallingerlandse molens. 
Maar ook het turfsnijwerk van Jan Wijma is uit Oudega verdwenen en we 
mogen nu toezien dat men dit in Eemewoude koestert door het te tonen 
aan recreanten en passanten. 
Maar Oudega heeft nog veel over: De Blauwe Stien, die mooi 
"aangekleed" is met een beschrijving, met een bankje, en met een 
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overkapt infobord; verder het schandblok in de kerktoren, de prachtige 
Hervormde Kerk, het voormalig rechthuis, een aantal andere historische 
panden en een schat aan sarcofagen. 
In het gedenkboek "Smellingeraland" dat in de tweede wereldoorlog 
geschreven is ter gelegenheid van het 300:-jarig bestaan van Drachten 
worden al deze zaken uitvoerig beschreven. De geïnteresseerde treft het 
boek aan in onze bibliotheek in It Miensker. 
Maar wat doen wij met deze cultuurelementen en doet de gemeente er 
iets mee in haar cultuurbeleid? 
Voor de promotie van het dorp en van de gemeente zouden deze 
historische zaken veel nadrukkelijker gebruikt kunnen worden. 
Hoe weinig mensen die hier 's zomers met drommen Oudega passeren 
weten ook maar iets over deze dingen. 
Via fietsroutekaarten of vanwege de haven komen duizenden langs 
Oudega, meestal zonder iets over het dorp te weten. Jammer. 

Maar het is echt verbazingwekkend wat Drs C.Waslander, een deskundige 
op het gebied van sarcofagen over Oudega weet te schrijven in een 
onlangs verschenen brochure "dekselse graven": 

"In de dorpen Jorwerd en Oudega (Sm) ZIJn veel brokstukken 
( I ) van sarcofagen en deksels gevonden. De fragmenten uit 
Oudega zijn inmiddels verdwenen .. JJJ" 

.Het lijkt alsof in Oudega alleen wat fragmenten van sarcofagen 
gevonden zijn. Ook deze schrijfster kent het boekje van Martin (1957) 
waarin van de 147 daarin beschreven kisten, deksels en fragmenten die in 
Nederland gevonden zijn er maar eventjes 9 uit Oudega afkomstig zijn. 
De prachtige gave kisten en deksels en nog een paar fragmenten die in 
1957 in Oudega waren zijn er ook nu nog. 
Zo' n miskleun als hierboven cursief is afgedrukt zou niet mogen voorko
men . Maar als de afdeling Cultuur van de gemeente, maar ook wij Oude
gaasters zelf meer ruchtbaarheid zouden geven aan onze cultuur
elementen dan komt zo'n fout minder gemakkelijk de wereld in. 
Of zou ook de gemeente niet volledig op de hoogte zijn van wat er in 
Oudega op dit gebied nog aanwezig is? En hoeveel Oudegaasters weten 
hiervan? 

JKvT 
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____________________________ ______ ... __ ........ . ~ _ _ n 

DE ALDEGEASTER TSJERKEBEAMMEN 

It is net de bedoeling dat . wij stikken ut de foarige doarpskrante wer 
printsje wolle, mar de ferlieding is soms great. Sa ek yn it gefal mei it 
gedicht ut 1904 fan A.W.W.Gz.dat yn de "Doarpsomropper" fan juli 1981 
stie. De Ned.Herfoarme tsjerke stiet der tsjintwurdich mar keal by en 
der binne in protte Aldegeasters dy't dat perfoarst net leie meie. Yn 
1904 hat it grif ek in keale boel west. Sille wy der mar op rekkenje dat 
nei ferrin fan tiid us tsjerke wer in moaie mantel kriget? 

DE ALDEGEASTER TSJERKEBEAMMEN 

Hjir stean wy nou,d'iep'ren reuzen 
Sa lang de pronk'fan Aldegêa. 
Hjir tusken tsjerke en posterije 
En nou! foroardield ta de dea. 

Troeh 't wreed beslut fen tsjerkefalden 
Meije wy hjir nou net langer stean. 
De bile wirdt al foar ues slipe, 
Sa mat ues greatheid nou forgean. 

Ja! lang haw'wy hjir as stanfriesen 
Al stien, en mei ues bledrich krUn 
Bjuw scaed en lijte broeht sa't hjerde 
Oan postoarije en hjar tlin. 

Mar ek om't plak dêr d'eale deaden 
Wird'yn'e yw'ge rêste Iein, 
Stean wy as wachters, steeds omslutend 
't Memento mori 't libbensein. 

Wiid spraeten wy ues swiere krunen 
Heech rikken wy ues reuzelea 
En toanden uuren fier de swalker 
It fredich doarpke Aldegea. 

® 

En komt in stoarm ues te berinnen 
Elk biedt him trou de stoere kop. 
Hy mei dan skodsje ues en bûwkje 
Wy nimme him yn ues earmen op. 

Mar f'line hjerst doe wylde stoarmen 
It ierdryk teistren, wreed en fel, 
doe waerd it ien fen ues te machtig 
Hy briek mids twa, en joech him del. 

En sont syn fal is ues fortrouwen 
By tsjerkefalden glêd ferroun, 
Hwent ringen komm'ek wy te fallen 
Sa stean . wy oan ues libbensjoun. 

Mar nei ues seil de sinne scroeije 
Hwer't simmers troch ues scadich wie 
En seill' de stoarmen frij forniele 
Hwer't foartieds jimmer feilich stie. 

Ja! siker men seil't onderfine 
Mar net oars as ta eigen seea, 
Hwent mei ues seil ien diel fordwine 

. Fen't oansjen doehs fen Aldegea. 

A.W.W.Gz. Foarjiersmoanne 1904. 

http:A.W.W.Gz


.. -::ss kapsalon JANNEKE 
voor Dames en Heren 'T MIDDELPUNT 

VAN DE BUURT1 TENNIS JANNEKE 
w verhuur van tennisbaan op

TEVENS kunstgras met verlichting Q( 
w tennislesSLIJTERIJ 

AVONDVIERDAAGSE OUDEGA 


GERRIT ADEMA ~. jw zonnebank met gezichtsbruiner 
OUDEGA (Sm.) 


Telefoon 05127·1371 
 ?ril l\'\''' 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 

In de eerste week van juni is de avondvierdaagse weer gelopen. Er deden 
ca 165 deelnemers aan mee. Men kon dit jaar weer kiezen tussen 5 km, 
10 km of 15 km. In groepsverband liepen de groepen 3,4, 5 en 6 van de 
basisscholen onder begeleiding de 5 km routes. 
Waren er voorgaande jaren maar 2 of 3 personen die zich waagden aan de 
15km, dit jaar waren er 10 die deze afstand aflegden, een knappe 
prestatie! Er werd over deze afstand 3 tot 3,S uur gedaan, en dat 4 
avonden achter elkaar. ' 
Op maandag begon de tocht door ons dorp en omgeving. Individuele 
lopers konden zich inschrijven bij de Rabobank of vanaf zes uur aan de 
start. 
Dinsdagavond zat het weer niet mee. Even voor zes uur begon het te 
regenen en er was onweer op komst. In overleg met bestuur en 
begeleiders werd de tocht voor deze avond afgelast en werd een 
inhaalavond op vrijdag vastgesteld. Woensdag en donderdag waren ideale 
wandelavonden wat het weer betreft. En iedereen ging dan ook vrolijk 
zijn of haar kilometers maken. 
Omdat doorgaans donderdagavond de laatste wandelavond was, liepen de 
kleuters van groep 1 en 2 deze avond ook mee. Het onthaal met bloemen 
op de laatste 100 meters en de medewerking van de muziekvereniging 
heeft zeker ook dit jaar bijgedragen tot het slagen van deze 
wandelvierdaagse. 
Toch blijkt dat de belangstelling voor de avondvierdaagse iets terug 
loopt. Op enkele uitzonderingen na lopen alleen de kinderen van de 
basisscholen en hun begeleiders/sters mee. Wij hopen dat volgend jaar de 
jeugd, maar ook meer volwassenen aan deze sportieve tocht deelnemen. 
In de Bakbrogge van maart/ april '93 vindt u te zijner tijd de data voor 
volgend jaar. 
Wij willen de EHBO-ers (die niet in aktie hoefden te komen), mu
ziekvereniging, Rabobank, De Grûnslach, vrijwilligers die meeliepen en 
de partikulieren die toe~temming gaven om over hun terrein te lopen, 
heel hartelijk bedanken. 
Ook bedankt de commissie avondvierdaagse de twee aftredende leden 
Eeke de Jong en Femmie vld Ploeg voor hun inzet in de afgelopen jaren. 
De commissie avondvierdaagse Oudega bestaat momenteel uit: 

Alie vld Lei Jaap Huizinga 

Jellie de Jong ~ie Bosma 

vacature 
 \2V 


HOTEL-CAfÉ-RESTAURANT 

IE SICHT 

* zalen,tot 360 personen* ta.felgolf voor uw·personeels~. femilie· af 

ReHI'VfHH' tijdig voor uw
* rondvaarten 

sportclub·feestdag/ avond 
door uniek natuurgebied rondvaart met* * ruim parlteerterrein 

speeltuin voor de kleinaten 
barbecue ofbuffet 

* terras met schitterend uitzicht * barbecue binnen af buiten Voor inlichti.ngen:* avondrondvaarten mat buffet of barbeCue* speciaal arrangement voor uwfamMie / Hegewarren 1.9216 XR Oudega (Sm.) 
persOOMIsdag tel. 05117-9367 



Ut 'e 	gielguonle 

Nachtravers by de Saiter 

"Us heit en syn jongste broer wiene reidsnijers. Op in snein oerdei frege 
heit him: "Hoe Iet moam, jong?" "Om myn part om twa oere", sei omke. 
"Akkoart", sei heit. Hy wist wol, dat der neat fan komme soe; Jelke om 
kaam doedestiids by in faam yn 'e RottefaIle. 

Mar om tolve oere hinne begûn omke te stinnen en te krimmenearjen. 
"Hè", sei er tsjin it fanke, "ik fiel my hielendal net noflik. Ik moat mar 
nei hûs ta en op bêd, leao 'k." 

It fanke gong der tsjin yn, hja woe omke dêr ommers wol sliepe. Wêrom 
dat hlele ein nei Aldegea ta fytse as er mislik en ûngedien wie? Mar 
omke die gjin lichten hy, woe en soe op syn eigen bêd sliepe. Dy nachts 
om twa oere hinne tikke er by us op it keamerrut. 
Harren wurkplak wie tichteby de Saiterpleats. Doe 't se mei it skouke by 
de reidseamen lans fearen mitere omke Jelke samar ynienen fan it 
skoushUske öf yn it wetter, kopke-ûnder. Hy hie sitten te sliepen fansels. 
Doe 't er prustend as in brunfisk wer boppe kaam wie er klear wekker. 
Lokkich hiene se altyd wol wat droege klean by har. Doe 't se by it ljocht 
fan 'e moanne begongen te reidsnijen hearden se yn 'e hoare nacht de 
Wartenster klok slaan, trije oere. 
Heit en omke Jelke hawwe aIlebeide in guozzeroer han. Dat mocht, foar 
de guozzejacht mOas1en se in akte hawwe. Somtiids gongen se nei de 
Hege Warren ta om te paffen. 

Dy sjitterij hat doe noch al ris wat opskuor jûn yn Aldegea en EarnewaId. 
De lju stiene mei soarchlike antlitten by mekoar en hiene it oer de 
Dutsers (1914) dy 't al moai tichteby wiene, dat wie te hearren. 

Loadewyk de Jong 

KARRIDERS 

Wy kinne twa betsjuttings fan it wurd karrider. . De earste is in 
frachtrider dy't mei hynder en wein in boadetsjinst ûnderhaIdt tusken 
doarpen en in greater plak. De twadde is in net al te beste sigaar. Sa' n 
sigaar wie goed genoch foar de karrider dy't men, neist it jild dat er foar 
syn tsjinsten krige, der noch in sigaar op ta joech. Faaks is dit wurd foar 
in sigaar net mear yn gebrûk omdat der ek gjin karriders meer binne. 

Tsjintwurdich bringt de grossier de spuIlen by de winkeIlju, as dizzen 
helje it seIs op, mar eartiids waard dit mei hynder en wein ophelle en 
teplak brocht. Dat . wie dan moams earst by de winkellju lans om "bestel", 
freegje as der ek wat wie dat meinaam wurde moast. 
As partikulieren in boadskip hienen moast dat efkes sein wurde en omdat 
de measten op fêste tiden lans kamen heinde men se efkes op. (oanhaIde) 
Dan fierder de hiele dei pakjes oerjaan en ophelje. Soms waarden der ek 
brieven meijûn. Foar it swierdere spul, lykas greatere pakken en ek moal 
en kunstdong, waard de transportfyts der by brûkt. 
Fanfoaren wie de wein iepen en de fuorman siet foar rein en wyn, foar 
snie en hagel, foar hjitte en kjeld. Foaral winters mei snie wie it soms in 
toer om der troch te kommen en mei froast frearen de hannen suver oan 
de doarsklinken fêst. 

Aldegea hie ferskate karriders dy't mei de wein nei Drachten rieden. Dy 
rydt op Drachten, neamde men dat. De tuskenlizzende plakken, Nyega, 
De Pein en Nijtap waarden yn de rûte meinaem. Foardat der mei it 
hynder riden waard hiene de karriders in hûnekarre. 

.. Der sille wol mear west ha, mar Anne Kooistrais de aIdste yn dit rychje. 

... 	 Hy wenne oan de Skoallereed wer no it hûs fan Bert de Vries stiet. Hy 
ried mei de hûnekarre. Douwe Herder hat ek in frachttsjinst hawn mar hy 
wie eins net in karrider sa as yn dit stikje bedoeld wurd, want hy hat de 
frachtriderij mei in auto dien. Ek net lang trouwens, want doe waard er 
weiwurker by de gemeente. Douwe en Minke wennen oan de Gariperwei. 
Dan no de echte karriders. 
Jan Gjalts de Jong (Jan en Antsje) wenne op'e Dykfinne, yn in dûbeld hûs, 
lofts foaroan. It hûs is öfbrutsen. As wy oan de )lchterkleppe fan de wein 
hongen kaam hy mei syn swypke om us fuort te jeien. Jan Gjalts hat syn 
riderij oerdien oan Jan Meints de Boer (Jan en Froukje). Ek it hûs fan Jan 
Meints is der net mear. It stie op'e kamp tsjinoer Eise Houwink op it 
West. ® 



.... 


Neist oan Houwink wenne Haakje Veenstra-de Vries mei har soannen en 
dan kaam it spuitsje fan Meint en Klaske de Boer, wer Jan en Froukje 
letter wennen. Johannes Veenstra (Jehannes en Richt) hat wenne op it 
stee neist Jelle v.d .Wal , op de hoeke fan de Heawei en it West. 

) 

I 
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Jan Veenstra mei de wein fan sien heit Johannes Veenstra 

Fan it frachtriden allinne koe men faak net bestean en guon hiene dan ek 
oars noch wat by d'ein. Sa foer Jehannes mei op de boat fan de bruorren 
de Vries. Foar de oarloch is de famylje Veenstra nei Dutslan ferhûze. 
Ljibbe Kingma (Ljibbe en Sjoerdsje) hie syn thtis op'e Sänbuorren yn it 
hûs wer no Jan Wagen aar wennet. Ik tink dat Kingma syn boadetsjinst 
oerkrigen hat fan Anne Kooistra want dat wie syn skoanheit. Lange 
reizen hat de man makke want hy ried net allinne op Drachten mar ek op 
Dokkum. Hy krige letter in auto, mar mei hynder en wein wienen dat Jlange lopen. In petroaljehandel folIe syn bestem, oan. 

l 
Jan Keezes Welling is de lêste dy't wy neame omdat dizze boadetsjinst it 
it langst utholden hat. Jan en Sietske wennen yn it hûs oan de AchterweJ 
wer harren soan Alle no noch wennet. Jan Keezes, sa't hy altyd neamd 
waard, begûn mei in hûnekarre en krige letter in hynder en wein. Hy hie 
ek ferskate bybaantsjes, û.o. agint foar in fersekering, it agintskip fan 
Turkenburgs'sie en foar syn broer Engbert run hy mei de Sinteklazekoer. 
Yn 1936 krige hy help fan syn soan Alle. Jan Meints hie de wein fan Jan 
Gjalts yntusken oemaam en yn de oarloch barde it dat de weinen fan 
beide Jannen opknapt wurde moasten. Der wie gjin materiaal foar en hja 
besleaten om fan twa ien te meitsjen en de tsjinsten te kombinearjen. In 
fuzje soene wy no sizze. 

@ 

Jan M. de Boer, Alle Welling en Jan K. Welling mei 
it ûnderstel toar de nije wein op 'e merk yn Drachten 

Nei de oarloch makke weinmakker Tsjidsger v.d. Wal harren in nije 
boppebou op in ûnderstel mei luchbannen. Dat wie in hiele foartitgong 
want oan dy tüd ta rieden hja noch mei izeren .hoepen om de houten 
tsjillen. By de nije wein wienen de sydkanten de ûnderste helte fan hout 
en fierder · spanten mei seildoek, wylst de foarige weinen alhiel fan hout 
wienen. De Jannen si eten op'e wein mei twa hynders der foar en Alle 
ried der altyd op'e transportfyts neist. 

Jan Keezes en Jan Meints op de "nije"wein 

® 
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Op de weinen sieten ek faak reklamebuorden. Alle wit noch dat syn heit 
fan Van Nelle der in pûn kofje en twa pakjes tee foar krige en fan 
Duursma ut Drachten in pûn tabak. De medisinen moasten ek by de 
dokters weikomme. Earst foar de patsjinten fan dokter Kaizer dy't by 
apteek Barentsen wei helle wurde moasten en letter fan dokter Siebinga 
ut de Pein. Foar in doaske poeiers barden hja in stoer en foar in 
drankfleske trije stoeren omdat dat brekber spul wie. Letter waard dat 
foar de poeiers in dûbeltsje. 
Yn it Drachtster boadehûs lei alderhanne guod dat meinaam wurde 
moast, net allinne nei Aldegea, mar ek nei Nyegea en de Pein. Alle hie in 
kontrakt mei Van Gend en Loos om it guod richting Aldegea teplak te 
bringen. 
Begjin 1969 is Alle Welling ophälden. Jan Meints hie jierren lyn syn helte 
al oan Alle oerdien. Der kaam doe in ein oan in soms käld en wiet. mar 
ek in tige maai bestean. Neffens syn sizzen har er it altyd graach dwaan 
mocht. Yn de boadehlizen yn Us provinsje kaam doe gjinien mear mei 
hynder en wein dat wy kinne eins wol foar fest oannimme dat Aldegea de 
lêste karrider fan Fryslän hie. 

TBdV
ALD EN NIJ 
Op it stee wer no RoeI Veenstra wennet, Sänbuorren 39, stie earder in 
dûbel hûs. "Twee onder één kap" is wol in beneaming fan hjoed de dei mar 
soks wie der al ieuwenher. 
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Yn de foarste helte hawwe û.o.wenne: 
Johannes en Bet Veenstra, Hendrik en Jitske de Jong, Jacob en Wapke 
Kooiker, Albertus en Detsje Mulder, Lieuwe en Geeske Bekkema, Anne 
en Neeltsje Bruinsma, Johannes en Ike Schaap en Hendrik en Grytsje 
Tasma. Yn de twadde helte wiene dat Û.o.: 
Johannes en Aaltsje Oldenburger, Wiebe en Grietsje Posthuma, wed. At je 
Sibma- vd Wal, Alle en Janna Welling, Wietze en Janny Benedictus en 
Hendrik en Jantje v.d. Zee. De lêste, Hendrik v.d. Zee hat it hûs yn 1959 
öfbrutsen en der it hûs op sette litten dat der na stiet. Yn it bene amen 
fan de ferskate bewenners sit in hiaat. Oan't no ta haw ik dat noch net 
fine kinnen mar faaks kinne de lêzers my dêroan helpe. Wol wit ik dat 
der ek noch wenne hawwe Martinus en Tjitske Gaikema. Der is my 
ferteld dat der in timmerbedriuw yn west hat. Sierd de Vries wit dat net, 
mar Martinus Gaikema wurke wol by de timmerman en hat fa aks ek 
wolris wat foar himsels dien. Dy't it wit mei't sizze. De Gaikema's 
wennen yn de fierste helte en der stie in parrebeam mei lekkere parren. 
Der binne grif noch wol Aldegeasters dy't dat noch wol witte. 

T.B.de Vr. 
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Nederland kent een enorm aanbod van tijdschriften. Bijna wekelijks ver
schijnen nieuwe titels en nog steeds lijkt de markt niet verzadigd. In 
totaal zijn er nu ruim 5000 (!) titels op de markt. 
In de bibliotheek vindt u ook tijdschriften . Bladen die u aan de leestafel 
rustig kunt bekijken, lezen of doorbladeren. Het nieuwste nummer ligt 
ter inzage, maar oudere nummers kunnen worden geleend. Zo zijn er in 
ieder filiaal bijvoorbeeld een tweetal mode-tijdschriften en een 
tijdschrift over wonen. Voor de jeugd zijn er stripbladen zoals Kuifje en 
Donaid Duck en natuurlijk het prachtige tijdschrift Kijk. 
De centrale bibliotheek in Drachten heeft abonnementen op ruim 600 
tijdschriften. Oudere nummers of jaargangen kunnen natuurlijk via de 
filialen geleend worden. 

Sinds enige tijd zijn alle filialen telefonisch bereikbaar. Dit heeft een 
aantal voordelen die de dienstverlening ten goede komen. U kunt 
bijvoorbeeld de bibliotheek bellen om: 
- geleende materialen te verlengen 
- vragen te stellen 
De bibliotheek staat in direkte verbinding met de centrale in Drachten, 
die eventueel kan worden geraadpleegd bij een door u gestelde vraag. 

In oktober is het weer Kinderboekenweek ' met als thema "Land In 
Ziiicht! ". Vlak voor de herfstvakantie worden weer de Zilveren en Gouden 
Griffels uitgereikt aan bekroonde auteurs. 
Het winnende boek van 1992 is 'Juffrouw Kachel' van Toon Tellegen. Een 
boek dat misschien niet ieder kind aan zal spreken maar dat zeker de 
moeite van het bekijken waard is. Vraag ernaar in de bibliotheek. 
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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 

• METABh °gereedSChapElektnsc 

K.WIERSMA 

W 
Landbouwbenodigdheden en gereedschappen ~	Fabrykswei 25 - 9216 WR OUDEGA (Sm.) 
Tel. 05127 - 1401 b.g.g_2531 

WlSlUDAT...
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* 	 AL 20 JAAR A~ATEURS ADVISEERT 

BIJ OE BOUW VAN HUN BOOT.
* 	 's WERELDS GROOT STE KEUS AAN 

BOUWTEKENINGEN BIEDT.
* 	 OOK OE DAARVOOR BENODIGDE 

BDUW~ATERIALEN LEVERT ZOALS: 
HOUT - EPO XY - GLASMAT - VERF 
SCHROEVEN - KWASTEN ENZ.

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

* OOK GESPECIALISEERD IS IN 
CATA~ARANS EN TRI~ARANS. 
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INTERNATIONAAL NU IN UW 
BEKEND ••••••••••• OMGEVING 

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

geopend wo-do-vrijdag 1o-1B.oOuur 

KWALITEITSBOUW UIT GROUW 
Zijn begrippen als kwaliteits


materialen en correcte organisatie 

voor u sleutelwoorden? 


Dan zijn wij voor u 

EEN VERANTWOORDE KEUS 



OPROEP THUISZORG 

Thuiszorg is een onderwerp dat steeds meer aandacht vraagt, zowel van 
de diakonieën als van de ouderenbonden, ook hier in ons dorp. 
Oudega heeft een hechte dorpsgemeenschap, waarin de meeste oudere 
mensen graag willen blijven, zolang dat mogelijk is. Daarom is de 
ouderenbond samen met de diakonieën van de Gereformeerde en 
Hervormde Kerk te Oudega, om de tafel gaan zitten, om te proberen een 
netwerk op te zetten van vrijwilligers, die in het kader van de thuiszorg, 
tijdelijke hulp kunnen bieden naast, en in nauw overleg met de professio
nele hulp. 
U begrijpt wel, dat wij zonder vrijwilligers niets kunnen beginnen. 
Vandaar deze oproep aan alle Oudegaasters, van jong tot oud, om zich op 
te geven als vrijwilIig(st)er, om samen onze naaste medemens die hieraan 
behoefte heeft, die hulp en zorg te geven die zij nodig hebben. 

Laten we met elkaar de schouders er onder zetten om deze thuiszorg in 
Oudega van de grond te krijgen. 

U kunt zich opgeven bij G.T. de Boer-Boomsma tel 2323 

Namens de Afd.Oudega van de PCBO, 
Diakonie van de Gereformeerde Kerk en 
Diakonie van de Hervormde Kerk, 

G.T.de Boer-Boomsma 
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© entraal Dnformatle ~unt (O)uderen 

Het Centraal Informatie Punt Ouderen verzocht ons het volgende in de 
Bakbrogge op te nemen. 

Advies en hulp bij Centraal Informatiepunt Ouderen. 

Sinds april kunnen ouderen drie ochtenden in de week terecht bij het 
Centraal Informatie Punt Ouderen (C.I.P.) voor vragen, problemen en het 
invullen van formulieren. Het Centraal Informatiepunt is gevestigd in het 
dienstencentrum "Holdert" aan het Van Knobelsdorffplein in Drachten. 

Het C.I.P. is ontstaan nadat er signalen waren opgevangen dat er 
behoefte was aan een informatiepunt waar ouderen met al hun vragen 
terecht kunnen. Van de mogelijkheid om het onder te brengen in het 
nieuwe dienstencentrum werd graag gebruik gemaakt. het c.I.P. wordt 
bemand door een beroepskracht en vrijwilligers. het C.I.P. heeft 
spreekuur op maandag, woensdag en vrijdagmorgen van 9.30 tot 11.30 
uur. Telefonisch is het C.I.P. bereikbaar onder nummer: 05120-15671. 

Drempelvrees overwinnen. 

Het C.I.P. kan SS-plussers met raad en daad terzijde staan. Iedereen kan 
de spreekuren bezoeken en kosteloos advies krijgen. Het blijkt dat 
ouderen vaak nog een bepaalde schroom hebben om hun problemen en 
vragen aan anderen voor te leggen. Ze zijn gewend om hun eigen boontjes 
te doppen maar stuiten op een steeds ingewikkelder samenleving met 
veel regels en voorschriften. Een vertrouwelijk gesprek is vaak de beste 
manier om die drempelvrees weg te nemen. Senioren kunnen advies 
krijgen over allerlei onderwerpen maar ze krijgen ook hulp bij het 
opstellen van een brief of het invullen van een formulier. Veel 
voorkomende onderwerpen waarover men vragen kan stellen aan het 
C.I.P. zijn o.a.: pensioen, belasting, gezinszorg, huursubsidie, de 

Indicatiecommissie, etc. 


In het volgende nummer van de Bakhogge hopen we u iets nader te 
informeren over het project "gastendag Holdert". 

® 
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VERSLAG BOOTTOCHT 

Het plan van onze radio-amateurzender "Remco" (A.Elzinga) om in 
februari 92 een feestavond te organiseren met medewerking van Anneke 
Douma en de baten ten goede te laten komen aan een boottocht voor de 
bejaarden van Oudega is volledig geslaagd. 
Deze boottocht is gehouden op 23 juni j.l. Om half één vertrokken wij in 
verschillende auto's naar Eernewoude, alwaar wij om 1 uur werden 
ingescheept op de Wetterprinses voor een hele mooie tocht door het 
Prinsenhof, waar wij konden genieten van de pracht van de natuur en 
omgeving, met prima uitleg van de kapitein van de boot. Om ongeveer 
half 4 meerden wij af op de kade van Grouw om een uurtje te stappen, 
waar veel gebruik van werd gemaakt. Het was er echt gezellig en de 
visboer deed dan ook goede zaken, want waterplezier maakt trek. Willem 
de Vries kocht er een mooie witte pet, dus die is nu kapitein op het 
droge. 
De terugreis was heel gezellig met een praatje en natuurlijk een borrel 
en zo kwamen we om half 6 weer in Eernewoude aan, waar we konden 
overstappen op de andere boot: de"Veenprinses". Daar nuttigden we 
samen een broodmaaltijd, die door Prinsenhof prima was verzorgd . 
Om 7 uur waren wij weer voor de wal en was deze mooie middag weer 
voorbij . Met dank aan Mw Jeltje Lyklema voor de prima leiding en 
organisatie en natuurlijk aan de fam. Elzinga sluit ik dit verslag in de 

dat het voor herhalin2: vatbaar is. 

@; I 

De Grietm.a.n 

De GRlETMAN organiseert voor het derde jaar komend winterseizoen 
weer een zevental koffieconcerten. 
Na een aarzelend eerste jaar was het aantal bezoekers vorig jaar 
geweldig - dus we gaan door! 
Van september tot mei kunt u eens per maand een zondagnamiddag 
genieten van een zeer uiteenlopend muzikaal programma. De concerten 
worden gehouden in de Skippersseal, steeds van 16.00 uur tot ongeveer 
18.00 uur. 

De toegangsprijs bedraagt f 7,50 voor kinderen tlm 12 jaar halve prijs. Er 

bestaat dit jaar echter ook de mogelijkheid om een persoonlijk 

seizoen abonnement te nemen voor f 50, =. 


Programma 1992: 

20 september - Bouke en Greetje de Groot met sfeervolle 


luisterliedjes, o.a. Friestalig. 
18 oktober - Oldehove Kapel, Tiroler muziek. 
22 november - Occajun, een mengeling van traditionele Franse 

volksmuziek en Amerikaanse country & western. 
De accordeon, maar dan op speciale wijze be 
speeld, speelt een belangrijke rol in deze 
muziek. 

20 december - L.B.O .• Brassbandorkest. 


Programma 1993: 

De data voor deze concerten zijn wel vastgesteld, de invulling is op dit 

moment nog niet helemaal rond . 

Eén van de concerten wordt verzorgd door Apollo Foamt en de 

besprekingen met Anneke Douma voor een concert zijn in een 

vergevorderd stadium. 

Noteert u alvast de data: 

17 januari 21 februari 21 maart 25 april 


Los van de koffieconcerten wordt er op 30 oktober een kaas- en 

wijnavond gehouden in de Skippersseal. Muzikaal omlijst door de 

Oldehove Kapel en opgeluisterd met "special acts". 

Beslist de moeite waard! 


® 




IJ,) Secr.: W. Jongsma-de Jong 
Programma CPB .. Achterweg 11 

11 . ï Oudega (Sm.) 

Na een zonnige zomerstop start onze plattelandsvrouwenvereniging met 

een rayonvergadering op 22 september in It Miensker. Spreekster: Liza 

Stilma "Verstandelijk gehandicapten en wij". De avond begint om 19.45 

uur en wordt verder opgeluisterd door eigen leden. met de musical "Maar 

mevrouwtje toch". 

Wist u dat onze afdeling in 1952 is opgericht en dat we momenteel blij 

zijn met onze 105 leden. Op 26 oktober willen we dit op een bijzondere 

wijze vieren. 

Elk winterseizoen is er weer een gevarieerd programma. Enkele 

onderwerpen zijn dit jaar o.a.: 

24 november - "Vrouwen in de Islam"; 

19 januari - boekbespreking "Tin iis" fan Tiny Mulder; 

op 16 maart komt modehuis Beerda met een voorjaarsmodeshow. 

Iedereen is welkom. 

Onze vergaderingen beginnen om 19.30 uur. Creatief bezig zijn doen we 

door de cursussen: kalligrafie. bloemschikken en een kookcursus salades 

maken en ovenschotels. Zo willen we dit jaar weer gezellig en leerzaam 

bezig zijn. 

Onze doelstelling is Gods woord op elk levensterrein. 

U bent van harte welkom als gast. Verdere inlichtingen tel.: 1445. 


It oare broekje 

Yn it twadde nûmer fan de Bakbrogge ne amde ik efkes Linze de Vries. 
Linze hat beurtskipper west en hie in beurtfeart op Drachten. Yn de 
fakansje mocht syn soantsje Jehannes (Hanke) in kear mei en dy me 
fansels de pronk oan. Hy soe mar efkes helpe om de beantsjepanne (de 
panne mei brune beantsjes wer't hja dy deis fan ite moasten) oan board 
te bringen. Hy trûzele mei panne en al bij de loopplanke del yn'e feart en 
doe't de lulke heit him ut it wetter fiske hie en yn'e hûs bracht. sei er 
tsjin syn frou Sijke: "De panne mei beantsjes is nei de ferdoemenis en 
Hanke kin it oare broekje wol wer oan dwaan!" 

As der by uzes eartiids ris wat net trochgong wer't wy us tige op 
fergappe hiene waard der noch sein: "Hanke kin it oare broekje wol wer 
aan dwaan . " 

TBdV 
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Wicbc Jclsma 
Casper-zelfbediening, sinds 1932 
tel. 05127-1439 

* levensmiddelen & drogisterij
* huish. artikelen, 

cassettebandjes TOK 
* schrijfwaren, voor de 

schoolgaa nde jeugd 
* losse verkoop Leeuwarder 

Courant 
* STOMERIJ, voor woensdag 

10.00 uur gebracht, kunt u het 
vrijdags weer afhalen 

VOOR UW FAMILIEDRUKWERK 
De albums met huwe/ijks-, 


geboorte- en jubileumkaarten 

liggen voor u klaar. 


Stap eens bij ons binnen. 

Wij tonen u graag vrijblijvend de 


uitgebreide kollektie. 


~ 

EN OOK VOOR 

HANDELSDRUKWERK 


Zoals: 

Nota's, briefpapier, enveloppen, 


visitekaartjes, brochures enz.. 


Drukkerij~deVries 
Buorren 39A - 9216 WC Oudega (Sm.) - tel. 05127-2417 

Foto- en videoservice 
met blijvend voordeel 

Foto van dia v.a. f 
Vergroting v.a. f 
Foto van foto v.a. f 
Foto afd rukken 
bij ontwikkelen v.a. f 

0,99 
1,15 
1,50 

0,45 

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

Foto- en videoservice 

Pruiksma 

<)~~~Alf( AlleE JAGER 
~ {(\

0:: -;(l 	 Manjepetswei 7 
Oudega CSmalU-;;q ~ 

oSfI1Ä~\;]> tel. 05i17-g353 

Poppen en Natuurkadootjes 
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F olkert de Haan 
d.&~~! 

•
. . ER MAG GEEN TWIJFEL 

~ .. 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 Rabobank ~ 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 'Drie" ':Bakkery ~~ 
De Tsjollen 4 Tel. 05127-1582 

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 

KINDERSPUL 1992 


Net als voorgaande jaren hebben wij ook de zomervakantie van 1992 
weer met een gezellige kinderspelweek afgesloten. Dit jaar was het 
thema: "Onbewoond eiland". 
Maandag 17 augustus begonnen we om ca. 10.00 uur met het bouwen van 
vlotten en hutten. Door al dat ge zwoeg hadden we flink veel honger 
gekregen, maar die werd om ca. 12.30 uur gestild met patat. 
N a het eten werd er geschminkt en werden er nog een paar spelletjes 
gedaan. Het was een zeer geslaagd begin van onze spelweek en de 
opkomst was zeer goed te noemen. Iedereen ging dan ook moe maar 
voldaan naar huis. De volgende dag was er rommelmarkt en de kinderen 
zouden hun handelswaar bij hun zelfgemaakte hutjes verkopen. Groot was 
echter onze teleurstelling toen bleek dat (net als voorgaande jaren) een 
stelletje opgeschoten jeugd meende dat het nodig was om de hutten van 
de kleintjes te vernielen. Alhoewel het nog maar enkele jaren geleden is 
dat ze zelf meetimmerden schijnen ze zich niet meer te kunnen indenken 
hoeveel plezier de jongeren hier hadden kunnen hebben. Als het zo door
gaat worden er waarschijnlijk geen hutten weer gebouwd. 
Dat het ook anders kan blijkt wel uit het feit dat er gelukkig ook 
leeftijdgenoten van de "vernielers" ons hebben geholpen met allerlei 
activiteiten. "Heren vernielers", help een volgende keer de kleintjes maar 
eens met timmeren, dan kun je er achter komen dat iets opbouwen ook 
veel voldoening kan geven. Jullie zijn van harte welkom. 
De rommelmarkt genoot een goede opkomst en er werden goede zaken 
gedaan. 
, s Avonds was er een viswedstrijd. De prijzen werden gewonnen door: 
groep 4 tlm 6 jaar: 1. Rianne Lindeboom 17,8 cm. 

2. Bert-Jan Kamminga 11,3 cm. 
3. Sven Kuiken 10,8 cm. 

groep 7 tlm 9 jaar: 1. Marion Traanman 53,3 cm. 
2. Freddy Jelsma 41,2 cm. 
3. Ymkje Bosma 31,6 cm. 

groep 10 tlm 12 jaar: 1. Richard Deelstra 59,9 cm. 
2. RonaId Deelstra 31,5 cm. 
3. Bonny Veenstra 27,0 cm. 

Woensdag 19 augustus was er 's middags een dierententoonstelling. De 

® 




jury had het druk om alle honden, katten, konijnen, e.d. te beoordelen, 

maar slaagde .hier uiteindelijk toch in. 

De uitslag hiervan was als volgt: 

kampioen konijnen : Hilde de Vries 


. kampioen cavia's e.d.: Margriet de Vries 

kampioen honden : Onno Kooistra 
kampioen hoenders : Harmke de Vries 
kampioen paarden : Grietje Bergsma 
kampioen geiten : Banny Veenstra 
kampioen katten : Gelske Tjeerdsma 
kampioen diversen : Nicolien Woudsma (schildpad) 

Donderdagmorgen was er voor groep 1 tlm 4 een speurtocht door het 
dorp. Ze moesten via een kleurcode 6 verschillende kaarten opzoeken en 
die later op "de Bask" in elkaar puzzelen. 
's Middags was er een speurtocht voor de groepen 5 tlm 8 in het 
"Nygeaster boskje" waar we op de fiets naar toe gingen. Ondanks de 
plensbuien was de opkomst goed en was het reuze gezellig. 
Vrijdagmiddag verzorgde "Clown Carlo" met zijn assistente "miss Diny" 
een zeer geslaagd optreden in de "Skippersseal" . 
's Avonds was het alweer tijd voor de afsluiting d.m.v. lawaai-optocht en 
het oplaten van ballonnen. Er gingen ca. 85 ballonnen de lucht in en we 
hopen dat jullie allemaal je kaartje terugkrijgt, maar dat moeten we nog 
even afwachten. 
Iedereen die heeft geholpen bij de verschillende activiteiten, hartelijk 
bedankt, en we hopen: tot volgend jaar. 

Coby Kevel 
Wietske Veenstra 
Atsje de Boer 
Joke Jelsma 
AH v.d . Wal 
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Het volleybalseizoen 92/93 is weer volop bezig wanneer deze Bakbrogge 
uitkomt. Op 24 augustus zijn de trainingen weer gestart en midden 
september begint de NEVOBO-competitie. 
Dames 1 is zeer sterk veranderd . Er zijn een aantal speelsters om 
uiteenlopende redenen vertrokken. Deze gaten zullen worden opgevuld 
uit Dames 2 en de jonge kampioensploeg Dames 4 van het afgelopen 
seizoen. Wij hopen, dat de nieuwe groep speelsters zich snel zullen 
aanpassen aan het hogere niveau. 
Heren 1 is grotendeels het team, dat vorig jaar promotie afdwong naar 
de districtsklasse. Aan het begin van het seizoen zullen deze heren twee 
keer per week trainen. De thuiswedstrijden van Heren 1 worden gespeeld 
op vrijdagavond in sporthal DE DRAIT. 
Ook veel andere RSO-ploegen zullen op vrijdagavond in DE DRAIT 
aantreden. De toegang is gratis. In de volgende Bakbrogge geven we een 
overzicht van de te spelen wedstrijden. 

De sjoelwedstrijd op de BRADERIE is een groot succes geworden. Deze 
wedstrijd, georganiseerd in samenwerking met de Grietman, heeft ca 350 
deelnemers gehad. De winnaar bij de groep tot 12 jaar was Femke 
Kooistra en bij de ouderen Adrie de Vries. 

Wil je een keer meetrainen of heb je wat anders, dat te maken heeft met 
volleybal, meld je dan bij een van de bestuursleden. 

de voorzitter 

B E S T U U R R. S. O. 

voorzitter A. Oosterhof Hege Warren 10 (05117) 9263 
secretaris L. ten Hoor Sanbuorren 15 (05127) 2390 
penningmeester T. Ypma Krumdeel 118 (05127) 1924 
jeugdzaken J. de Boer De Kaai 2 (05127) 2525 
scheidsrechters I. Kooistra Manjepetswei 11 (05117) 9348 
algemeen O. Ybema De Finnen 3 (05127) 1723 

® 
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HALLO MEISJES EN JONGENS 

Zoals jullie al in de vorige Bakbrogge hebben 
kunnen lezen,is er aan het eind van het afgelopen 
seizoen een RSO-jeugdkommissie gevonnd. 
Deze kommissie bestaat uit: Aaltje de Vries, 
Willie Schonenburg en Janke de Boer (als bestuurslid) 

Het doel van de jeugkommissie is het beter begeleiden van de 
volleybaljeugd van 8 t/m 17 jaar. Dit willen we doen door wat meer 
activiteiten op gang te brengen, }:et meekijken van trainingen en het 
begeleiden en organiseren van toernooien en wedstrijden. 

Enkele programmapunten voor het nieuwe seizoen zijn 

*** het jaarlijkse basisschooivolleybaltoerbooi (dec/jan)

*** het Smallingerland schoolvolleybaltoernooi (maart)

*** het buitentoernooi voor de mini's (mei/juni) 


Dus genoeg redenen 0m eens een keer een kijkje te nemen (of meedoen) 
op een van de trainingen van de mini's, meisjes of jongens. 
Heb je nog vragen of misschien ideeen voor een activiteit , bel ons dan 
gerust. 

WilIie Schonen burg 1830 
Aaltje de Vries 1544 
J anke de Boer 2525 

De voIIeybaltrainingen zijn weer gestart op maandag 24 augustus. De 
trainingstijden zijn : 

maandag 15.45 - 16.45 mini's 
16 . 45 18.00 meisjes 1 en 2 
18.00 - 19.15 heren 3 

19.15-21.00 dames 1 

21. 00 - 22 . 30 heren 1 

dln~iag 19.00 - 19.45 dames 2 
19.45 - 20.15 dames 2 en 3 
20.15 - 21.00 dames 3 
21 . 00 - 22.30 heren 2 en 4 

woensdag 19.30 - 20.45 dames recreatie 
20 . 45 - 22.00 heren recreatie 

® 


Oudega in het begin van deze eeuw . 

door Sierd H.de Vries. 


Bij het begin van het verhaal van Sierd de Vries een aantekening van de 


redaktie. 

Wij hebben zijn beschrijving in zijn geheel overgenomen. Een enkele maal 
hebben wij gemeend, ter verduidelijking of om een misverstand te 
voorkomen, een woord in te moeten lassen. Dit staat altijd tussen 
haakjes. Op deze manier komt zijn verhaal zo echt mogelijk op de lezer 
over. Het stuk is geschreven in de spelling zoals Sierd de Vries die 
destijds op school leerde, al hebben de veranderingen die in de loop der 
jaren ingevoerd zijn, wel invloed gehad. (o.a . spelling Marchant van 1934 
:"Niet zoo, maar zo!") . Ook het friesisme hoort er vanzelfsprekend bij. 
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Sierd de Vries vertelt Oudega, 4 januari 1988. 

Door dezen wil ik tragten om U een beeld te geven van de toestand 
1900-1915 te Oudega. Ik zal maar beginnen in de Jan Durkspolder, want 
daar woonden wij vanaf 1902-1910. Dat was toen een geweldige toestand. 
In de voorige jaaren had Jan Durks (de Jong) die polder uitgeveend. Die 
turf ging allemaal naar Holland met schepen. Hij was ook een turfslcipper 
maar er zat onderneeming in hem en hij begon met verveenen en liet de 

turf door andere slcippers vaaren. Toen de veen er uit was heeft hij er 
dijken omheen laten vaaren. Die dijken waren meest van terpaarde en die 
waren erg hoog. Wij woonden midden in de polder en die stond op een 
hoogte zoodat wij het water als dat hoog was niet zoo vlug in huis 

hadden. ~ 
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Verder naar het noorden, vlak bij de dijk stond nog een boerderij, daar 
woonde Bartele Reitsma, die stond veel laager. Dan stonden er twee 
groote moolens in. Die moesten er nog staan, wat zou het dan een 
pragtig landskap zijn. Op de westkant stond de groote moolen en daar 
stond nog een oude veenkeet bij daar woonden Rentze en Tjetje daar zijn 
de Postma's van Eernewoude nog uit voortgesproten. 
Willem Postma trouwde met Wietske Herder. Toen WiJIem verkeering had 
met Wietske ging ik vaak met hem mee als hij te vissen ging. De polder 
lag toen midden in het water. Als het in de herfst begon te onweeren en 
te stormen dan was het in een paar dagen één groote zee en dan zagen 
we tot Wartena en Grouw en Smalle Ee één groote zee. Er stoIid toen 
ook nog nergens een boom want die werden in die tijd altijd uitgeroeid 
om het riet te beschermen. Ik weet nog best dat het water zoo hoog 
stond dat de skepen met leem voor de dijk bij de heele polder langs 
voeren. Dat waren Bauke en Willem de Vries, die hadden toen skepen om 
de 20 ton. 
Er was toen nog geen Eeernewoudster polder en in Teakezijl stond ook 
nog geen gemaal. Als het water weer weg zou dan moest dat door de 
sluizen en dan moest er een oostenwind komen, dan konden de sluizen 
open. 
Wij voeren met de skouw vanaf de molen, die stond waar nu nog het 
gemaaltje staat, dwars over op Siebren Elzinga aan, waar nu TWU1.Ïs en 
Tine wonen (Wolwarren 1). Maar als het hoog water in de polder was 
voeren wij eerst met een ska uw naar de dijk. 

Nu ga ik eerst naar de Hooidammen. 
In de zomer konden wij erheen lopen en dan was het daar een pragtige 
omgeving, maar bij de winter moesten wij vaaren. Als het water hoog 
was voeren we skuin over op de Hooidammen aan. Waar nu dat nieuwe 
boerderijtje staat (Verhagen, Hcadammen 8) waren toen diepe petgaten 
waar Willem Postma altijd viste. En dat stuk ernaast ten westen daar 
stond een molen in en dat behoorde aan fam de Boer die op de 
Hooidammen woonde. 
Op de Hooidammen stonden twee huizen: een boerderijtje en een oud 
kafeetje. Dat stond waar nu het jagthaventje is en de boerderij stond 
waar het oude witte huis was (cafe De Hooidammen) en waar nu de 
woning van de brugwagter is. Omstreeks 1905 is de boerderij afgebrand 
door de bliksem. Tj. van Maazen (die in het cafe woonde) heeft er het 
witte huis op gebouwd. 
Later is het oude huis bij de brug afgebrc~en en heeft de gemeente het 
huis van Van Maazen gekogt voor brugwagterswoning. 
Er lag toen een oude houten brug die al spoedig werd vervangen door een 
nieuwen w.ant de skeepen werden groot er zoodat de brug te smal werd 
voor de skeepen. 
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'<Y cC'"'" ~----=.-. "It Miensker" 
'~,--~ uw vergadercentrum bij uitstek ~~ • \.Z.; : 
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~ . ~ ',~'~c~ •• 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* * Fietsen, Gazelle, Union 

Reparaties 

BUORREN 18 OUDEGA TEL. 05127-1536 

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

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

1fS/BMA ASSURANTIËN 
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: 


1$,BMAASSURANTlËN 
V 

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

® -elektro 

Û - water 

E'S - gas 

© -centra le verwarming 

® -vent ilatie

* -koel ing 

Voor Uw 

SCHILDER- en 
BEHANGWERK 
naar 

Schildersbedrijf 

J. KUIPERS 

Buorren 36 
Oudega 

Ook prima materialen voor 
ZELFSCHILDEREN en 
BEHANGEN 


