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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 ULir 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 
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* Ie jaargang no 5 
november 1992 I N HOU D 

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

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

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

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

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

- S .ldzenga, alg. adjunct 
sportrubriek 
Eksteursreed I, tel 2497 

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

- F.de Haan, 
Buorren 42, tel 1414 

- Mw B.Zanstra-Elzennan 
't West 14, tel 1273 
rubriek: verenigingen 

~ 
Joke Jelsma en Litty Visser 

Losse nummers af te halen bij 
de secr. : A1degeasterdyk 3 

** losse nummers: f .3,
** postabon. : f.20,- p.j . 
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- de redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van de toegezonden kopij 
- de redactie behoudt zich het recht voor om toegezonden kopij enigszins aan te passen met behoud van 
de intentie van het geschrevene; omvangrijke aanpassing enlof inkorting van kopij vindt altijd plaats in 
overleg met de inzend (st)er. 
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VAN DE REDAKTIE 

De verschijning van dit laatste nummer van de eerste jaargang is 
voor de redaktie een aanleiding om wat terug te kijken. Omdat de 
redaktie een dorpskrant voor-en-door-het-dorp voor ogen heeft. is 
dit (naast de zorg om de financiële basis voor de krant) een goede 
aanleiding voor de huis-aan-huis aktie. 

Als zou blijken. dat er in Oudega voldoende steun bestaat voor 
voortzetting van de dorpskrant. dan is dit ook het moment om 
vooruit te kijken en na te denken over de invulling van een volgende 
jaargang van de BAKBROGGE. 
Ook dat doen we liever niet zonder de inbreng van zoveel mogelijk 
dorpsgenoten. dus houden we ons van harte aanbevolen voor 
(suggesties voor) stukjes over ontwikkelingen in en rondom Oudega 
(als de verkeerssituatie daar geen aanleiding voor geeft. dan 
misschien de plannen voor nieuwe natuurgebieden in de direkte 
omgeving van ons dorp). maar ook voor ideeën. die betrekking 
hebben op de vormgeving en dergelijke. 

Wij rekenen op U ! 
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Van de penningmeester: 

Terwijl ik dit schrijf zijn juist de lijsten klaar 
gemaakt die voor de huis-aan-huis actie zullen 
worden gebruikt. Het is de actie waarover wij 
in het vorige nummer van de Bakbrogge schre
ven. Inmiddels hebben toch weer een aardig 
aantal mensen gereageerd door een donatie 
over te maken. Hiernaast ziet u op de thermo
meter de stand van medio oktober, dus vlak 
voor de huis-aan-huis actie. 
De redactie is erg benieuwd naar het resultaat 
van deze actie. 
In het volgende nummer zullen we u hierover 
informeren. 

De BAKBROGGE wordt gesponsord 
Chevron Nederland bv 
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DOARPSBELANG ALDEGEA 

Yn de foarige doarpskrante ha wy meidield dat Aldegea opjÛfl wie 
foar de kwis "Taalstriid" foar Radio Fryslän. Wy moatte 30 desim
ber de strijd oanbine mei it doarp De Tike. 
De minsken dy't nei Taalstriîd harkje, sille witte dat der neist de 
fjouwer minsken yn'e studio ek in "thósfront" yn in seal yn it doarp 
nedich is. Wy ferwachtsje safolle minsken as mar kin yn it Mien
sker op 30 desimber. Häld dizze datum frij! 
It thósfront kriget ek in tal opdrachten. 
Taalstriid is eltse woansdei tejûn fan seis oant sän oere op Radio 
Fryslan. 

De Fer. fan Doarpsbelang Aldegea 

SINTERKLAAS\KTIE 1992 

Ook dit jaar organiseert de MlVEROweer een Sinterklaasaktie. We 
starten zoals gewoonlijk met de uitgave van aktiebonnen. De 
looptijd zal zijn van zaterdag 14 november tlm zaterdag 5 
december. Dit jaar voor het eerst, bij iedere aankoop van :~ 5,--
één aktiebon. 
Als klap op de vuurpij l is er natuurlijk weer de feestavond die dit 
jaar op vrijdag 11 december "aanvang 8 uur", gehouden zal worden 
in "Het Miensker". Dezè avond is een traditie geworden die niet 
meer bij Oudega weg te denken is. De hoofdprijs van f 1.000,-- en 
de vele andere geldprijzen worden hier bekend gemaakt. In de pauze 
zal er weer een verloting plaats vinden met vele leuke prijzen. Tot 
dusver is deze feestavond altijd een succes geweest en wordt 
bezocht door jong en oud! Ook dit jaar hopen we op een grote 
opkomst, wat de avond zal helpen slagen. 

--
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De aankomst van Sinterklaas in de haven is op zaterdag 21 
november. Vol verwachting en met een warm onthaal wordt hij daar 
door de Oudegaaster "kroost" opgewacht. Bij goed weer zal de Sint 
met zijn pieten nog een rondrit door Oudega maken in een open 
auto. Eenmaal terug in de "Skipperseal" worden de kinderen verrast 
met een praatje en kadootje van de Sint. Laten we in deze koude 
wintermaanden de aktie een warm hart toedragen, zodat we nog 
vele jaren hiermee door kunnen gaan. 

, 
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18 November open huis in "De Santepetyk" 
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Van 18 november tot en met 24 december zijn wij open met o.a. 
een sfeervolle kerstmarkt en expositie: poppen in wintertafereel 
van mevrouw F. Tuinstra. 

Zaterdag 18 november is er een demonstratie kerstkaarten maken 
met de technieken: zandschilderen en pergomano. 

Openingstijden: 
verder: 

zaterdag 14 november 
donderdag 
vrijdag 
zaterdag 

: 10.30 - 16.00 uur; 
: 13.00 - 17.00 uur; 
: 13.00 - 17.00 uur; 
: 13.00 - 16.00 uur. 

Kom vrijblijvend kijken en tot ziens in De Santepetyk. 

Doordenkertje 

Een milieu-activist interpreteert het gezegde 
"It is de boer allike folIe, 
as de ko skyt of de bolle" 

geheel anders dan iemand die omgaat met lood en oud ijzer .. .. 

o 
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Met de bibliotheek de winter door ... 

De dagen lengen, de regen valt en het wordt al weer vroeg donker. 
En wat is er dan fijner om met een boek de avond door te brengen? 
Een spannend of romantisch verhaal waarbij u heerlijk weg kunt 
dromen of een boek over uw hobby of interesse. 

De bibliotheek heeft al deze zaken in huis. Of u nu een boek, 
tijdschrift of andere informatie zoekt; de bibliotheek wijst u de 
weg. 
Deze tijd is natuurlijk uitermate geschikt om uw tuin aan te passen 
of te veranderen. De bibliotheek biedt u een skala aan prachtige 
boeken met inspirerende voorbeelden en praktische informatie. 

Een andere vraag die ons ongetwijfeld weer bezig zal houden is: 
Wat voor winter kunnen we verwachten en krijgen we weer een 
Elfstedentocht of wordt het kwakkelen? Helaas kan de bibliotheek 
daarop geen antwoord geven, maar wel vindt u er boeken over het 
weer en de roemrijke historie van de Elfstedentocht. 

Daarnaast blijft de kollektie romans u voldoende leesgenot bieden 
om u en vele anderen de wÏI\ter door te helpen .... 

De bibliotheekmedewerkers. 

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

Oudega 
Op·.Wel 4 de Skipperssea( 
Tel. 05121-1416-2396 

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

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

~ .. Vraag vrijblijvend infonnatie 
~="",,,,====c=z~~ of maak een afspraak y 

II,~~ 
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HOOIDAMMER KAAS 
~ 

- Erkend biologisch-dynamisch bedrijf 

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

Foar it fijnste fleis of in stikje waarst foar ut 'e han . Slachterij 
nei de ienigste selfslachtsjende slachter fan Smellingerlán. 1 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 . .... maatte jo nei Oeds. 

BLOEMEN, PlANTEN, 

Aldegea (Sm.) 
tel. 05127-1241 

BRUIDS- EN GRAFWERK, 

Buorren 48 
92 16 WE Aldege. (Sm .! ' 
TIII . 05 127 2197 

POITERIE, KADO-ARTIKELEN 
Blomkerij 

'it 6lopke' 
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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) 

OUDEGA OP KOERS? 

Wel eens iemand van buiten Oudega ontmoet die zijn mening gaf 
over ons dorp? 
De waarde van zo'n mening hangt in belangrijke mate af van wie 
de persoon is die deze visie ten beste geeft; ook of hij/zij in ons 
dorp woont of juist niet. 
Toch is de mening van een enkeling vaak niet zo bijster interes
sant. Het is van veel meer belang om te ervaren welk totaalbeeld 
na;:tr voren komt als vélen hun visie op ons dorp geven. 
Persoonlijk heb ik de indruk dat een Smallingerlander (nieuw 
woord?) doorgaans niet zo'n hoge pet op heeft van ons dorp. Meer 
dan eens vraagt men mij waarom onze keus juist op Oudega en niet 
op een ander dorp of op Drachten is gevallen. De vraagsteller zou 
blijkbaar anders gekozen hebben ... 
Hierover doorpratend blijkt dan meestal dat men een sterk verou
derd beeld van ons dorp heeft. Men is er lange tijd niet meer 
geweest, want je hebt er immers niets te zoeken? 
Dit is een beeld dat ik zelf niet herken, maar waarvan ik me goed 
voor kan stellen dat dit jaren geleden meer op Oudega van toepas
sing was dan nu. 
Sedert de ruilverkaveling Garijp/Wartena is er veel veranderd. 
Maar voordien lag Oudega toch wel enigszins geisoleerd. 
Ook nu nog ligt Oudega niet ,bepaald op of vlakbij een doorgaande 
verkeersroute, en het is nog niet zo lang geleden dat het dorp 
nagenoeg alleen bezocht werd door mensen die er móesten zijn. 
Het is te begrijpen dat een buitenstaander in zo'n geval geen reden 
heeft om een positief beeld van het dorp over te houden. 
Dit is bijzonder jammer, temeer omdat het geschetste verouderde 
beeld nu niet meer geldt. Maar willen wij dit veranderen dan zullen 
wij zelf de mogelijkheden, die zich altijd wel voordoen, moeten 
aangrijpen om Oudega naar buiten toe in een goed daglicht te plaa
tsen. 
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Deze "promotie" van ons dorp zou een wezenlijk beleidspunt 
van ons dorpsbelang moeten zijn. Als het bestuur van ons 
dorpsbelang nu een commissie daartoe instelt, dan kan er op 
de eerstvolgende jaarvergadering een notitie liggen die in 
bespreking kan worden gebracht. 

Het beeld dat een niet-Smallingerlander van ons dorp heeft, is 
vrijwel zeker veel positiever. De reacties uit eigen kennissenkring, 
maar ook van recreanten die we hier 's zomers ontmoeten, zijn 
vrijwel unaniem lovend, met name over de mooie omgeving van 
Oudega. 
Toch kunnen wij ook voor deze bezoekers ons dorp wel meer 
promoten. Bezoekers weten dat er een prachtige kerk is, maar de 
bezichtiging ervan is maar spaarzamelijk mogelijk. Ook weet een 
bezoeker doorgaans niets over Oudega, of men moet toevallig al 
een Oudegaaster gesproken hebben die spontaan iets over de 
geschiedenis en de bezienswaardigheden wist te vertellen. 
Maar hoe vaak gebeurt dit? 

.. Als er een vreemde beneden zou 
zijr.. dan sloeg de hond wel aan!!!" 

Werd de Telegraaf-tekenaar 
geinspireerd door de 
oktoberkraakjes in 
Oudega? 

@ 
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VAN DE 
OUDEGAASTER 

RAADSLEDEN 

Graag voldoen wij als Oudegaaster raadsleden aan het verzoek van 
de redactie van de "Bakbrogge" om iets te vertellen over dat wat er 
in de gemeenteraad gebeurt. 
Voor deze eerste keer lijkt het mij goed u iets te vertellen over de 
grondprijzen en de nieuwbouw van woningen in ons dorp. 
Als lid van de commissie "Wonenen Werken" was ik. aangezocht om 
namens de fractie in de raad het woord te voeren over deze 
ma,terie. Ik heb dat op de volgende manier gedaan: 

EEN DORP DAT LEEFT BOUWT AAN HAAR TOEKOMST!! 

In het verleden hadden de planologen voor de dorpen een afsterfvisie 
voor ogen. Alles wat maar enigszins buiten de bebouwde kom lag, 
moest eigenlijk maar verdwijnen. Nieuwbouw was ook geen goede 
gedachte. Je had toch de groeikern Drachten! Daar was werk en 
werd voldoende gebouwd. Wij kennen de gevolgen: massaal zijn 
jongelui uit de dorpen vertrokken, winkel voorzieningen kwamen 
onder druk te staan, verenigingen waren aan het vergrijzen. 

Gelukkig, misschien wel mede door de opheffingsnorm van het 
onderwijs, zijn wij tot andere gedachten gekomen. 
Een dorp mag weer groeien, wij zijn zelfs bereid dit te stimuleren. 

De "structuurvisie woningbouw dorpen" is in goed overleg tot stand 
gekomen. Een marktgerichte aanpak van de grondprijzen geeft een 
extra stimulans. Daar waar woningbouw en voorzieningen achter
blijven kan een lagere grondprijs een extra impuls geven. Wij denken 
daarbij o.a. aan jonge mensen met een "begin"-inkomen, die voor 
een redelijke prijs en zelfwerkzaamheid een woning kunnen 
realiseren in hun dorp . 
Goed voor de middenstand, de school, de kerk en verenigingen. 

@ 



Maar wij zijn er nog niet!! Ook de werkgelegenheid, het bevorderen 
van bedrijvigheid, het versterken van de middenstand is een taak die 
in samenwerking met dorpsbelang aangepakt moet worden. 

Tot slot: met de structuurvisie en de grondprijzen is er een goed 
begin, maar laten wij er geen half werk van maken. De leefbaar
heid op het platteland en de dorpen moeten wij niet verspelen. 
Overheid, boeren en burgers niet samen in de slag maar aan de slag. 

Tot zover mijn "verhaal" gehouden in de raadsvergadering van 
16" juni jl. Het blijft natuurlijk jammer dat raadsvergaderingen slecht 
worden bezocht. Er was geen enkele dorpsbewoner aanwezig. Voor 
mij een reden om bovenstaande opmerkingen aan u door te geven. 
Het begrip dat de raad alleen maar oog heeft voor Drachten, is 
mede gezien de samenstelling (9 raadsleden uit de buiten dorpen , 22 
uit Drachten) een onjuiste voorstelling van zaken. Wel is het zo, dat 
de dorpen met de plannen moeten komen! Met steun van hun 
raadsleden is best wat te bereiken. 

Een voorbeeld hiervan is de grondprijzen. Jarenlang hebben wij 
tegen hoge grondprijzen kavels moeten kopen voor de nieuwbouw. 
De mooiste plek was vaak geen probleem. De minder mooie was in 
verhouding te duur, met als gevolg: moeilijk verkoopbaar. Zolang 
een hoeveelheid kavels nog bfeschikbaar was werd aan nieuwe 
plannen niet gewerkt. 
Daar is nu verandering in gekomen. De gemiddelde m2-prijs in ons 
dorp is vastgesteld op f85 , = (was f94,=) .Tel hier flO,=bij op voor de 
mooiste kavels en trek er flO, = van af voor de minder mooie. 
Door deze manier van werken kan een kavel van 400 m2 met een 
erg goede ligging f38.000 , =gaan kosten. Dezelfde oppervlakte op 
een minder gunstige ligging zal dan f30.000 , = moeten gaan kosten. 
Tussenliggende bedragen zijn natuurlijk ook goed mogelijk. 
In vergelijking met Drachten waar de grondprijzen tussen f110, =en 
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f125, = per m2 liggen (plan "De Peppel") kan het zeer aantrekkelijk 
worden om in een dorp te bouwen. Een prijsverschil tussen een 
mooie kavel in Oudega en in Drachten van 400 m2 is per saldo 
f12.000, = +17,5 % BTW =f14 .100, =. 

STAND VAN ZAKEN NIEUWBOUWPLANJARIPERWEI 

In dit plan kunnen 50 à 60 woningen worden gerealiseerd. E.e.a. is 
afhankelijk van de grootte van de kavels. De bedoeling is dat in de 
ma.and november/december een inspraak avond komt om het ont
werpbestemmingsplan te beoordelen. Zodra eventuele wijzigingen 
zijn verwerkt gaat de raadscommissie Milieu, Wonen & Werken een 
advies uitbrengen en kan het voorstel van B & W in de raad behan
deld worden. Als ook de grondonderhandeling naar wens verloopt zal 
op zijn vroegst in het najaar 1993 de grond bouwrijp worden 
gemaakt .. De uitgifte van de kavels kan tegelijk starten. 
Als bewoners van Oudega zouden we best wat meer spoed achter dit 
plan willen hebben. Ook wordt er via de raad steeds op aangedron
gen. Helaas nemen grondaankoop en inspraak veel tijd. 

Ook de beoogde nieuwbouw bij de haven gaat minder snel dan was 
verwacht. De gemeente is hier in mindere mate bij betrokken. De 
randvoorwaarden zoals riolering en wegverbetering zijn kosten die 
de toekomstige . bewoners mel elkaar moeten dragen. De grond wordt 
van een particulier gekocht, in tegenstelling tot wat meestal 
gebeurt, dat de gemeente de aankoop doet en met een opslag (het 
bouwrijp maken) weer verkoopt. Op die manier komt de m2-prijs tot 
stand. In principe moet elk bouwplan kostendekkend zijn. Misschien 
zal hierop een uitzondering gemaakt moeten worden voor de dorpen. 

Misschien roept een en ander vragen bij u op. Bel gerust en vraag 
verduidelijking. Tel.: 2270. 

Loek Oosterhoff 
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'T MIDDElPUNT 
VAN DE BUURT! 

TEVENS 
SLIJTERIJ 

GERRIT ADEMA 
OUDEGA (Sm.) 

Telefoon 05127 - 1371 

.. ëE kapsalon JANNEKE 
voor Dames en Heren 

qv TENNIS JANNEKE 
* verhuur van tennisbaan op 

kunstgras met verlichting 
* tennisles 

zonnebank met gezichtsbruiner 

Dykfinne 4 9216 XL Oudega (Sm.) 
Telefoon 05127-1873 

Voor al uw loonwerk 

Loonbedrijf en Kraanverhuur 

SIERD DE VRIES 

Mounehoek 4 
9216 VD Oudega (Sm_) 
Tel.: 05127-1915 

HOTEL-CAFÉ-RESTAURANT 

IE SICHT 
* zalen.tot 360 personen . * tafelgolf voor uw personeels-, familie- of 

sportclub-feestdag/ avond * rondvaarten door uniek natuurgebied * ruim parkeerterrein * speeltuin voor de kleinsten * terras met schitterend uitzicht * barbecue binnen of buiten * avondrondvasrten mat buffet of barbec'ue * speciaal arrangement voor uw tamHie/ 
personeelsdag 

Reserveer tijdig voor uw 
rondvaart met 

barbecue of buffet 

Voor inlichtingen: 

Hegewerren 1.9216 XR Oudega (Sm.) 
tel. 05117-9367 

De Haven 

Mij is gevraagd om als havenmeester iets over onze jachthaven te 
schrijven. 
Veel Oudegaasters zijn wel eens bij de haven geweest en hebben dan 
kwmen zien, dat alles keurig in orde is wat de toiletten en douches 
betreft. Ook zijn er vier watertappunten bij de haven, waar iedereen 
gebruik van kan maken. Wie lid is van de watersportvereniging (wat 
f15, =per jaar kost) mag gratis water tanken en stroom gebruiken, 
wie niet lid is kan dit voor een kleine vergoeding doen. Dit is 
alI~maal door de watersportvereniging gerealiseerd, en ik vind dat 
het bestuur hier best een kompliment je voor mag hebben. 
Het is mijn taak om dit schoon en netjes te houden en verder de 
passanten, die hier steeds meer komen, het zo goed mogelijk naar de 
zin te maken, wat meestal wel lukt. Als de touwen eenmaal vast 
zitten gaan ze bijna allemaal het dorp in te winkelen, jammer dat 
het dan toevallig woendagmiddag is. Wat ik persoonlijk nog erger 
vind is, dat bootjemensen en veel fietsers die hier komen voor vier 
uur niks kwmen krijgen. Kon dit alleen in juni/juli en augustus maar 
veranderen. We moeten niet vergeten dat met mooi weer het 
seizoen in maart al begint en doorgaat tot oktober/november, vooral 
in de haven. Willen we met ons dorp waar we allemaal wel een 
beetje trots op zijn, goed voor de dag komen, moet er toch iets 
meer op het seizoen ingespeeld worden, waar ik niet mee wil zeggen 
dat het een Eernewoude of Heeg moet worden. Verder wil ik nog 
vermelden dat in 1991 plm. 1335 boten in onze haven zijn geweest, 
dat jaar zullen dat plm. 1500 zijn. 

Havenmeester K. Welling 
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Ut 'e gielguorde 

IT NUE LJOCHT 

Yn it earste feam fan 'e20e ieu wie it jûnsin frijwat tsjuster 
spultsje yn Aldegea. Nacht yn 'e nane hear. Hjiren dêr stie wol in 
strjitlampe mei in giel flakkerjend oaljelampke, mar dat joech net 
foUe mear Ijocht as in g1eone spikerkop. 
It doaflJ bie doe off"asjde lampe-opstekkers. Dy reizgen yn 'e 
skimerjûn fan lampenei lampe, mei in oaljekanne en in leiderke 
om de lampen te fersoargjen. In stikmannich fan dy lampenisten 
binne mei namme en tanamme noch bekend. Op Ie Arkepöle wenne 
Theunis Peteroalje (is overleden 12-2-1922). Yn 'e Buorrenhat 
Rod Bron wenne; dy bat nei alle gedachten de lêste lampeman 
west. Roe! bat wenne op it stee, dêr 't no it hiJs fan frou Kielstra 
(Sytse Fynke) stiet. En der hat yn it hiJs fan frou Roorda (Broare 
Folkje) ien wenne, dy 't yn it doarp Linse Skieppekop neamd waard, 
dy hat ek in tiidlang lampe-opstekker west. 

Yn 'e tweintiger jierren kaam der frij hommels feroaring yn 'e 
ferljochting fan Aldegea. It PEB waard yn 1916 oprjochte by beslut 
fan de Provinsjale Steaten en doe waarden der al ridlikgau prikken 
yn 't wurk setten om de Smellingerlanders ta it "nije ljocht" te 
bekearen . Mar dat wie gjin sinekuere! Neffens berekkenings fan it 
PEB moasten der yn us gemeente op syn minst 12700anslutingen 
kom me op it nije ljocht; dan {'oe it ut kinne. Mar it die bliken, 
riedsgearkomst 9-8-'21. dat der yn hiel Smellingerlän mar 652 
gadingsmakkers wiene (yn Aldegea 60)! Fierstente min dus. Mar us 
gemeente hie doe in trochtaastend bestjoer. Op 8-9- '21 naam de 
ried it beslut. dat Smellingerlän op it elektrysk net oansletten wurde 
soe. Lokkich mar, oars hiene wy no jûns faaks noch by stomende 
oaljelampkes sitten te kueren. 
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Doe kaam der libben yn'e Aldegeaster brouwerij. In pear elektri
siteitsmannen, Karst en Kooistra, hawwe Aldegea ree makke foar 
oansluting op it net. Dy mannen leine by Folkert de Haan (Folkert 
en Joke) yn 'e kost. By Baaie, it femeamde Aldegeaster kastleinske, 
wie in utstalling fan lampen. Wa't oansletten wurde soe, koe dêr in 
lampke bestelIe. 
En doe wie op in dei alles ree. Aldegea krige stroom, de lampen 
baarnden. Bûtendoar en yn 'e hûzen. Wat stiene de minsken te 
bearen. Wat in ferskil! Wat in verbettering! 
Twivelders ha dy jûns it beslut nommen om daliks in oansluting oan 
te freegjen. 

Lodewyk de Jong 

Folkert de Haan (1887-1969) 
en syn frau Johanna de Haan-Wietzema (1889-1969) 

Yndirekt hawwe hja meiwurke aan de elektrifikaasje fan Aldegea. 
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AId & Nij 

Op dizze aIde printkaart ut ca 1920 stiet it aIde bûterfabryk "De 
Hoop". 
De earste greate nijbou hat dan al west. Neist it fabryk sa as dat 
hjir rjochts stiet, stie nammentlik earder in äld hûs wer't de 
direkteur yn wenne. Der wie doe al, yn 1905, in nij hûs foar de 
direkteur oan de oare kant fan de wei sette litten. It älde hûs waard 
ötqrûtsen en der kaam in tsiispakhûs foar yn 't plak mei ûnder-foar 
in laboratorium. 
Op 'e stoepe foar it laboratorium stiet direkteur Johan Theodorus 
Schulz. Dy wie yn 't plak kaam (yn 1919) foar H.Kiers, dy 't sûnt de 
oprjochting yn 1900 direkteur west wie. 
Dan steane fan lofts nei rjochts "greate" Anne de Haan, dy't sûnt 
1919 kontroleur wie; dernjonken twa dy't ik net te plak bringen kin, 
fjirde tsiismakker Albertus Mulder en dan Folkert Veenstra? 
By it hynder koe Jan Tjittes van der Wal wol wêze. Wa kin my oan 
de ûntbrekkende nammen helpe? Faaks haw ik dizzen net iens goed, 
want ik bin op 'e "hälding" öfgong. 
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Alhlel rjochts kin de direkteursfamylje wolris wêze en dertusken de 
wenning mei de skuorre fan de famylje Gjalt Hanses Welling (lytse 
Gjalt). No is dat, mei de wenning alhiel rjochts, fan Wietse Hanses 
Welling. 

It bûterfabryk "De Hoop" yn 1966 
doe 't it nei de fûzje sluten wurde soe. 

De tredde foto is fan "it fabryk" doe't it gjin bûterfabryk mear wie 
mar "It Miensker" en de Rabo-bank. 
Nei in fûzje mei it fabryk "De Eendracht" yn de Pein hat "De Hoop" 
hegjin febrewaris 1966 de doarren sluten. 
Dizze "Hoop op Eendracht" hat net iens lang duorre. De molke ut 
Aldegea en de Pein giet al jierren nei "De Twee Provinciën" yn 
Gerkeskleaster. 

T.Br.-dV. 
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ut Haersmaskoallenijs januari 1966 

Dan in alde freon 

Dou hast de mienskip tsjinne 
Fan Kiers aant Hafstra ta, 
Dau hast dit net fartsjinne, 
Dit lot kamt dy net ta. 

Dau hast de mienskip tsjinne 
Fan baer oant wurkmanta; 
Se ha troch dy fortsjinne, 
En nau _. _, maat dit nau sa ? 

In tiid dy't maaglik makket 
Dat eat sa forsmiten wurdt 

C.Z. DE HOOP 

Dou koest der wier net faar hear 
Mar it is wol tige '" hurd. ' 

Straks streamt dyn lêste molke 
ut 'e bus yn drngreate tank __ . 
En droant faar t lêst dyn floite 
Stank foar tank _ _ _ _ 
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Exit .... 
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ALBERT FABER 

en it "Albert Faber parkje" 

De ynwenners fan Aldegea dy 't hjir noch net sa lang wenje, freegje 
wol ris: 
"Wa wie Albert Faber?" 
Foar de measte Aldegeasters is dit net in fraach, mar dochs sille 
guon wol raar opsjen as der ris op in rychje set wurd wer 't hy him 
allegearre foar ynspand hat. 
Dat hy postrinder wie is algemien bekend en fansels as bestjoerslid 
f~ Doarpsbelang en fan de Oranjeferiening. Yn dy funksjes en yn dy 
fan organisator fan de "bejaardentochten" stiet Albert Faber, mei in 
sigaar yn 'e mûle, noch wol by mannichien yn it ûnthäld. 



f 
Mar wy sille mar by it begiin begjinne. 
Albert Faber waard beme op 25 maart 1904 yn Hurdegaryp. De 
famylje Faber kaam yn 1920 nei Aldegea en hja bebuorken de tjer
kepieats dy 't tsjinoer de tsjerke yn de Buorren stie (no Siebe de 
Vries, Buorren 2) . 
6 maart 1928 waard Albert help-besteller by de PTT. Salang as hy 
noch net yn fêste tsjinst wie by de PTT hie hy mei Jan Germs 
Kooistra in frachtauto en rieden hja û.o. mei fee op Ljouwert en 
dienen hja ferhuzings . Dit hat oan likemoch 1936 ta duorre. 
Faber troude yn 1937 mei Tryntsje Douwes en hja krigen ien soan, 
Doeke. I 

Yn 1938 hat hy de Herfoarme Evangelisaasje-feriening mei op
tjochte en dy hiene in goede stipe oan him. Mear as 30 jier hat hy 
derfan sekretaris west. 
Fanof 19620ant 1975 wie hy älderling yn de Ned.Herfoarmde 
tsjerke en oant 1985 ta regele hy de preekbeurten. Yn 'e rin fan 'e 
jierren binne gäns dûmny's by de famyljeFaber west te kofjedrinken 
enJof te iten. 
Yn 'e oarlochstiid ('40-'45) die hy syn best om guon yn Aldegea 
"ûnderdak" te krijen. 
Foar de CHU hat hy yn de nei-oarlochske Gemeenteried sitten, oant 
de earste ferkiezings hälden waarden. 
Hy wie aktyf yn de pleatselike, de gemeentelike en de provinsjale 
CHU, meast as bestjoerslid. 
Yn de tritiger-jierren wie hy mei op stap foar Steatspensjoen. 
Lange jierren wie Albert Faber foarsitter fan Doarpsbelang en op 1 
novimber 1945 tjochte hy de Oranjeferiening "Foar foarstenhûs en 
heitelän" mei op. 
Foaral foar Doarpsbelang hat hy him it fjûr ut 'e sloffen rûn. Der 
krige hy fanof april 1968 alle tiid foar. . 
Op 1 april 1968 wie syn ofskie as besteller by de PTT. Hy wie doe 40 
jier yn tsjinst west en krige by syn huldiging de oarkonde fan de 
direkteur-generaal fan de PTT en de Gouden Penning fan de PTT. By 
de "lintjes-regen" yn datselde jier krige hy de 'Eremedaille 
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in zilver". 
Hy krige no alle tiid foar "syn" doarp. En der is folie ta stän kaam: 
ferhurdzjen fan wegen, hûzenbou en sttjitferljochting. Efkes der 
tuskentroch: it 'äldste wat fan Doarpsbelang bekend is, is in brief 
oan de gemeente fan 2 oktober 1901. En wat wurdt deryn frege ... ja 
krekt: mear sttjitferljochting! 

: @ 

Mar it wie net alline algemiene saken wer it besjoer har mei 
dwaande balde. It plan om de hûzen fan de wenningbouferiening oan 
de Gariperwei of te brekken rop in fûl ferset op. 
Lokkich is dit ofbrekken net 1rochgong, d.w.s. der binne nije foar yn 
't plak kaam, wat earst de bedoeling net wie. 
Hoe faak der ek in plan foar in swim-en/of baaiersplak west hat 
stekt net sa nau mar dat is noch net ris klear kaam. 
Faber siet yn it bestjoer fan de federaasje fan Pleatselike Belangen 
en yn it stichtingsbestjoer fan "De Lawei" 
By it hou lik fan us keninginne wie hy offurdige. 
Wat foaral net fergetten wurde mei binne de äldereintochten. Dizze 
tochten waarden earst foarriden om de rûte ut te setten en de 
plakken foar iten en drinken te bestellen. Dan it (itsetten fan de 
auto's, want earst waard der mei persoane-auto's riden, letter 
kamen de bussen. Der wurdt sein dat de earste kear dat Albert 
Faber de tocht net mei organisearre hie, wie de boel goed yn'e war. 
7 maart 1983 wie de lêste kear dat Faber de foarsittershammer fan 
Doarpsbelang hantearre. Yn dizze gearkomste waard ofskie fan him 
naam en waard hy ta erelid beneamd. 
Hy wie in doarpsman yn hert en nieren, dy't altyd yn 't spier wie 
foar Aldegea en de Aldegeasters. Mar dat net alline: de kollekten 
foar goede doelen dy't hy mei opsette binne net te tellen. It wie in 
man mei in dudlike eigen miening en opfettings, mar ek wol fan in 
minlike skikking; in man mei in goed hert. 
Op 13 maaie 1983 waard it nije parkje iepene en it · krige de namme: 

"Albert Faber parkje" 
Albert Faber is ferstoam op 13 juli 1985, tsien jier nei syn frou. 

Tr.B.-de V. 



GASTENDAG HOLDERT 

Wat is dat? 
Gastendag "Holdert" is een vonn van dagopvang in het diensten
centrum voor mensen vanaf 55 jaar. 

Een dag ziet er ongeveer zo uit: 
U komt om half tien bij ons. We gaan eerst koffiedrinken en daarna 
iets leuks doen, waarbij de keus aan u is. Er zijn talloze 
mogelijkheden, bijvoorbeeld spelletjes doen, handwerken, lezen, 
luisteren, praten, enz. 

Rond twaalf uur gaan we eten. 
Na het eten kunt u even rusten, praten of iets dergelijks. 
's Middags doen we nog iets gezelligs en gaan we theedrinken. 
Om vier uur zit de dag er alweer op. 

Het belangrijkste van zo'n dag is dat veel kan, maar NIETS MOET. 

Voorwie is het? 
Voor ouderen die niet aan de gewone aktiviteiten van het 
dienstencentrum mee willen of kunnen doen. Ook mensen die 
aangewezen zijn op hulpmiddelen zoals een rolstoel, of die thuis 
aangewezen zijn op hulp van anderen kunnen deelnemen. 
Van maandag tlm vrijdag is er voor alle ouderen en voor gehan
dicapten een mogelijkheid voor vervoer. 

Wanneer en met wie? 
Eén vaste dag in de week of veertien dagen komt u bij ons. 
Steeds in dezelfde groep, plus twee vaste vrijwilligers. 
Een groep bestaat uit ongeveer acht personen. 
U mag eerst een dag geheel vrijblijvend komen kijken. 

Wat kost het? 
f 8,50 per dag voor de wanne maaltijd, koffie en thee. 

Waaris het? 
De Stichting Welzijn Ouderen Smallingerland biedt u de mogelijkheid 
aan in dienstencentrum "Holdert". Voor meer infonnatie kunt u 
bellen. tel. 05120-15671. 
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Ook kunt u onderstaande bon invullen 
(of overschrijven !) en opsturen naar: 

Stichting Welzijn Ouderen 
van Knobelsdorffplein 121 
9203 DH DRACHTEN 

=================================== 
Ondergetekende wil graag bezoek thuis voor meer infonnatie 
over de "Gastendag Holdert" . 
Naam: 
adres: 
tel. : 

postcode: 
plaats : 

=================================== 

Aanvulling Oproep Thuiszorg 

Het stukje over Thuiszorg in de vorige Bakbrogge was . ondertekend 
door de diakonieën en de afdeling Oudega van de PCOB. 
Helaas stond hier de afdeling Oudega van de ANBO niet bij venneld. 
De oproep is van de diakonieën en de beide afdelingen van de 
Ouderenbonden. 
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Renske dêr 't wy fän hälden en dy't wy ferlêm ha 
Is net mear wer't hja wie 
Mar is altyd wer 't wy binne! 

Tankbetsj ûging 

Hjirby wolle wy eltsenien betankje, dy 't op 
wa] foar wize ek, mei us meilibbe ha yn 'e 
tiid fan Renske har siik wêzen en nei har ferstjerren. 
Wy binne bliid dat hja foar safolle minsken 
wat betsjutten hat en net allinne foar us. 
It hat us mear as goed dien. 

Jan en Dout Douma 
Sibbele en Tjitte 
Buorren 43 Aldegea 

Frysinnich Herfoarme Frouljusferiening' 92 

Op 30 september binne wy wer utein set mei us winterwurk. Der leit 
wer in moai programma klear en lyk as oare jierren komme wy om'e 
14 dagen op woansdei, byelkoar de jûns om healwei achten. 
Nije leden binne ti ge wolkom ! 

It bestjoer 

Watersport vereniging 

Op maandagavond 23 november a.s. zal in de "Skipperseal" de 
jaarlijkse ledenvergadering worden gehouden. Aanvang 19.30 uur. 

Vanaf 20.45 uur zijn ook niet-leden van harte welkom voor het 
bijwonen van het reisverslag met dia's van Henk van ft Oever uit 
Driebergen over zijn solo zeereis om de wereld met een Victoire 28 . 

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

Melkprodukten 

Groente en fruit 

Levensmiddelen 

Brood en banket 

Koos Visser 
Commissieweg 130 

tel. 05127-2229 

-8(KO 
Gazonmaaiers 

(iii)METABO 
Elektrisch gereedschap 

K.WIERSM A 
Landbouwbenodigdheden en gereedschappen 
Fabrykswei 25 - 9216 WR OUDEGA (Sm.) 
Tel. 05127 . 1401 b.g.g. 2531 

WISlUPAT ... 
~-~~~m~~~'\~-----. 

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

• ' s WERELDS GROOTSTE KEUS AAN 
BOUWTEKENINGEN BIEDT. 

• DOK DE DAARVOOR BENODIGDE 
BDUW~ATERIALEN LEVERT ZOALS: 
HOUT - EPO XY - GLASMAT - VERF 
SCHROEV EN - KWASTEN ENZ. 

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

• DOK GESPECIALISEERO IS IN 
CATA~ARANS EN TRI~ARANS. 

• à. \"\. --. '~~')r /,)~i; .. "},f{\.,~. 
~~1II i~1,= 

e~E!illiniil Slil -.\.'~; -~ó-""" ---~-
INTERNATIONAAL NU IN UW 

BEKEND •••••••••.• OMGEVING 

Roundeel t.o. jachthaven - Oudega 
tel. 051 27 -1999 

geopen d wo-do-vrijdag 10-18.00uur 

, . , 
, , 

KWALITEITSBOUW UIT GROUW 
Zijn begrippen als kwaliteits

materialen en correcte organisatie 
voor u sleutelwoorden? 

Dan zijn wij voor u 
EEN VERANTWOORDE KEUS 



r'------

Peuterspeelzaal "De Krobbe" 

Hierbij willen wij u wijzen op de mogelijkheid uw kind op te geven 
voor peuterspeelzaal "De Krobbe" . Tot nu toe kreeg u automatisch 
bericht als uw kind 2 jaar werd. Vanaf 1 jan 1993 verandert dit. U 
krijgt dan GEEN bericht meer. Als uw kind de leeftijd van 2 jaar 
heeft bereikt kunt u uw kind zelf opgeven bij Jellie de Jong tel 
05127-2140. Houdt u wel rekening met de wachtlijst. 

De stichting peuterspeelzaal heeft zich tot doel het opvangen en 
laten spelen van kinderen van twee en een half tot vier jaar van alle 
gezindten en uit alle lagen van de bevolking en deze zo te 
begeleiden dat ze gesteund worden in hun ontwikkeling. 

. 1. de omgang met meer leeftijdgenootjes 
2. bij haarlzijn ontwikkeling passend spelmateriaal 
3. kontakt met meer volwassenen (leidsters) 

Uw kind kan er veel energie kwijt, bovendien is de overgang naar de 
basisschool straks minder groot. 
"De Krobbe" draait dinsdag- en donderdagmorgen. Er zijn dan 2 
leidsters aanwezig, waarvan 1 vaste leidster. 

Bestuur en leidsters Peuterspeelzaal "De Krobbe" 

Nieuws van de jeugdsoos Oudega en de peuterspeelzaal "De Krobbe" 

Met een nieuw seizoen voor de deur willen we graag iets kwijt 
omtrent de gang van zaken in en om de jeugdsoos en de peuterspeel
zaal. 
Om te beginnen willen we vanaf deze plaats de bestuursleden en 
vrijwilligers die recentelijk afscheid hebben genomen, nadat ze zich 
enige jaren hebben ingezet voor de Oudegaaster jeugd, nogmaals 
bepanken! Gelukkig zijn de opengevallen plaatsen ingevuld door een 
aantal enthousiaste dorpsbewoners. De jeugdsoos draait dan ook 
gewoon door. 
Sinds vrijdag .18 september zijn we weer volop in bedrijf. Iedere 
vrijdag en zaterdagavond is de soos van 19.30 - 23.00 uur open voor 
de jeugd van 12 tot en met 16 jaar. Daarnaast kan de genoemde 
groep ook terecht op zondagmiddag van 15.30 tot 18.30 uur. 
Op dit moment zijn bestuur en vrijwilligers bezig met de 
voorbereiding van diverse aktiviteiten. Zo zullen er het komende 
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seizoen traditiegetrouw weer enige aktiviteiten voor ~e basis
schooljeugd worden georganiseerd. Maar ook voor de Jeugd vanaf 12 
jaar staan er verschillende aktiviteiten op het programma. I?e 
Openingsklapper in dit opzicht moet de WAMPEXworden, dle o~ 
zaterdag 31 oktober a.s. zal,worden georganise~rd in samenw~rking 
met de jeugdsoos Opeinde. Verder zullen er emge anderssoortlge 
aktiviteiten, zoals thema-avonden plaatsvinden. 

Behalve positief nieuws zijn er helaas ook minder prettige zaken te 

melden. 
De jeugdsoos is in de loop der tijd echt een ontmoetingsplek 
geworden voor de Oudegaaster jeugd, ook op .momenten dat de 
jeugdsoos niet open is. Hier is natuurlijk op zlch geen b~zwaar 
tegen, maar het brengt wel een aantal problemen met ZICh mee. 
Sinds september 1990 is de peuterspeelzaal gehuisvest in de 
jeugdsoos. Tweemaal per week spelen de peuters op het 
buitenterrein bij de jeugdsoos, en dat verloopt al enige tijd niet 
helemaal naar wens. Op het buitenterrein worden steeds meer zaken 
aangetroffen die er niet thuis horen, met name sigaretten-
peuken en glasscherven brengen gevaar met zich mee voor de 
spelende kinderen. Daarnaast worden op het terrein, en met name 
aan de zandbak die door de peuterspeelzaal op het terrein is 
geplaatst, regelmatig kleine vernielingen aangericht. Ook het 
geklieder met viltstiften en spuitbussen op het gebouw begint 
enigzins uit de hand te lopen. Bestuur en (vrijwillige) mede-
werkers van de jeugdsoos en de peuterspeelzaal doen hun best om 
zowel het gebouw als het buitenterrein schoon en veilig te houden, 
zonder medewerking van de Oudegaaster bevolking, zowel jong als 
oud, is het echter dweilen met kraan open. Daarom willen we langs 
deze weg een verzoek tot alle Oudegaasters richten: 

HELPMEEOM ONS DORP LEEFBAARTE HOUDEN 
DOOR REKENINGfE HOUDEN MET ELKAAR. 
Gooi geen glas, peuken en ander afval op het 
terrein van de jeugdsoos en de peuterspeelzaal. 

Wanneer ieder bij zichzelf begint, en vervolgens anderen op hun 
(wan)gedrag aanspreekt, dan Imoet het lukken om gezamenlijk zoveel 
mogelijk profijt te hebben van deze gemeenschapsvoorzieningen. 

Bestuur Stichting Jeugdsoos Oudega 
Bestuur Stichting Peuterspeelzaal "De Krobbe" 
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Op stap mei de "opstapskoalIe" 

Y n' e gemeente Smellingerlän fine we 4 iepenbiere saneamde 
op~apskoallen. We fine se yn'e doarpen: Drachtster Kompenije, De 
Pem, De Feanhoop en Aldegea. Opstap, omdat we meielkoar "op 
stap" (op wei) geane om foar hem in opstap (in stapke heger) 
mooglik te meitsjen. 
Opstap is in opfiedkundige-finderwiiskundige oanpak, wêrby't sintraai 
sti~t: Rjocht dwaan oan it hem. Opstap wol mear nei it hem sjen as 
nel de metoade en wol oanslute by de fintwikkelingen en ynteresses 
fan de bem. 
Soks hàldt fuortendaliks al yn, dat men net foarby gean wol/kin oan 
de natuerlike ferskillen tusken bem. It giet yn Opstap om us hälding 
fo.ar bern en le~rsto.f oer. Dy hälding kriget foarm en ynhäld yn de 
Wlze fan or~anlSealJen. Dy organisaasje rjochtet him op de bem, 
sadat dy pnkele wurde om safolle mooglik sa goed mooglik te 
learen. Troch it bewust ynrjochtsjen fan situaasjes sil it hem komme 
moatte ta it echt seis wollen. 
DAe häldin.g. fan'e lear~rêft moat iepen wêze. Hy moat rekkening 
halde meI It punt hoe t bem eigentlik leare. Bern moatte folslein 
aksepteard wurde salt hja binne. 
Bern leare benammen ek fan en oan elkoar. It selsÛlltdekkend learen 
moat in wichtich plak ynnimrpe. De learstof wurdt dan better 
belibbe! Bern moatte gelegenheid krije om relaasjes te lizzen. 
Gr~ps.wurk .k~e wy dan. net om hinne. By Opstap spilet boartsjen 
ek m tlge Wichtige rol. Tink allinnich mar ris oan de wurden: 
Boartsjend leare! By't boartsjen doart in bem himsels te wêzen' 
doart er him te uterjen. Dit is goed foar it selsfertrouwen. H~ 
kreatief binne bern faak net by it boartsjen! Kreatief los komme is 
fan grutte ynfloed op it totale lear- en ûntwikkelingsproses. 

® 

lt is algemien bekend, dat de konsintraasje by de bem fan tsjintwur
dich 6fnimt. De tiid dat de bem effektyf learstof opnimme, is folie 
beheinder as dat wy wol ris miene. In goede 6fwikseling tusken 
wurkjen en boartsjen is dan ek fan belang. Benammen oan't ein fan'e 
moam en'e middei hawwe ek hiel wat gruttere hem "de put der ut". 
By moai waar meielkoar boartsje op it plein is dan in oplossing. De 
wearde hjirfan kin wol ris grutter wêze as wy faak tinke. 
De opstapgedachte giet der dus fan ut, dat de totale ûntwikkeling 
fan it bem sint raai stiet. Wol men rjocht dwaan oan it bem , dan 
moat men it hjir foldwaande romte foar jaan. 

B. Bus 

De doarpsskoallen bliuwe bestean! 

Sa't it no liket is de käns grut, dat de doarpsskoallen yn 
Smellingerlän yn 1996 bestean bliuwe kinne. By noch al grutte 
ferskillen yn bebouwingskarakter en bewenningstichtheid kin yn in 
gemeente keazen wurde foar in "gesplitste" noarm. Yn ien en 
deselde gemeente kin dan mei me ar noarmen rekkene wurde. 
Poar Smellingerlän hetsjut dit dat foar Drachten in noarm jildt fan 
169 learlingen, wylst dit foar de keamen (doarpen) dan 35 is. As 
skoallen yn 1996 oan dizze noarm foldogge, wurde se in selsstannige 
skoal1e. lt oantal fUzjes by it iepenbier ûnderwiis bliuwt beheind 
oant 4! Dizze fine dan plak yn Drachten. 

B.Bus 
"Great Haersmaskoal1e" 

I.B.S. Aldegea (Sm) 

® 



Idee voor een St. Nicolaas-kadoot je: 
. ... een eenvoudige handdoek wordt een sierstukje .... 

Benodigd materiaal: 

Badhanddoek in effen wit of 
pasteltint; maat ca 90 bij 45 
cm. 

katoenen stofje met klein 
motiefje of bloemetje: 30 cm 
lang, 70 cm breed. 

Satijnlint lengte 150 cm en 
breedte van 1 cm 

Werkwijze: 
U stikt een zoom in één lange zijde 
en in de twee korte zijden van de 
bloemetjesstof. 

De andere lange zijde gaat u inrimpelen tot de breedte van de 
badhanddoek. 

U stikt deze strook op de onderste 25 cm van de handdoek. 

Over het stiksel zet u het satijnlint vast en van de rest van het lint 
maakt u een strik die u in het midden vastzet. 

Maak aan de bovenkant nog een lus van lint of bloemetjesstof om 
de handdoek op te hangen. 

Veel succes! 

H.v.T. -B. 
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Wiebe Jclsma 
Casper-zelfbediening, sinds 1932 
tel. 05127-1439 

* levensmiddelen & drogisterij 
* huish. artikelen, 

cassettebandjes TDK 
* schrijfwaren, voor de 

schoolgaande jeugd 
* losse verkoop Leeuwarder 

Courant 
* STOMERIJ, voor woensdag 

10.00 uur gebracht, kunt u het 
vrijdags weer afhalen 

VOOR UW FAMILIEDRUKWERK 
De albums met huwelijks-, 

geboorte- en jubileumkaarten 
liggen voor u klaar. 

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

uitgebreide kollektie. 

.. . 

EN OOK VOOR 
HANDELSDRUKWERK 

Zoals: 
Nota 's, briefpapier, enveloppen, 

visitekaartjes, brochures enz. 

Foto- en videoservice 
met blijvend voordeel 

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

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

Foto- en videoservice 

Pruiksma 

Buorren 23 
Oudega (Sm.) 
tel. 05127-1389 

AlleE JAGER 

Manjepel:.swei 7 
Oudega (Smalt.) 

tel. 05117-g353 

Poppen en Nacuurkadoocjes 

Drukkerijêde Vries I!!!!!!!!!!!! 
Buorren 39A - 9216 WC Oudega (Sm.) - lel. 05127-2417 



FolkertdeHaan 
dI,~~f 
ER MAG GEEN TWIJFEL 

OVER BESTAAN 
IN KWALITEIT EN SERVICE 

STAAN WIJ BOVENAAN 

Buorren 42 - T~ I . 051 27 - 1414 - Oudega (Sm.) 

Aannemersbedrijf REIDINGA B.V. 
Gariperwei 30 

Rabobank ~ 
Oudega 
tel. 05127-1988 

Aanneming van: Levering van: 
'zand 

Meer bank voor je geld 

de CUrie" c.Bakkery 

dVJh 
Brood 
Koek 

Banket 

ons produkt 'n kwaliteit apart 

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

• aanlegwegen 
• rioleringswerken 
• grondwerken 
• bestratingen 
, beschoeings

werken 

• grond 
• metselzand 
• grind 
• gebroken puin 
• mijnsteen 

LOONBEDRIJF & KRAANVERHUUR 

~mc&ilWM 
De Tsjollen 4 Tel. 05127-1582 

We beschikken nu over 
3 Veenhuis zodebemesters ' 

+ container 
(dus minimale wachttijden) 

Ook voor alle andere 
werkzaamheden kunt u op 

ons rekenen 

Vraag vrijblijvend inlichtingen 

DAMMEN 
D.e .O.OUDEGA 

Op dinsdag 22 september speelde het Ie 8tal, bestaande uit 
H. Jonker, F. Kooi, L. Houwink, H. Tjeerdsma, S. Jonker, O. Kooi, 
J . Jansma en G. Tjeerdsma, tegen en in Waskemeer voor de Ie klas 
PFDB. Beide clubs waren vorig jaar gedegradeerd en daar Oudega 
vorig jaar remise speelde, was het oppassen. 
Vorig jaar werd er nog gespeeld met een tiental. Daar veel clubs 
niet voldoende leden meer hebben is het dus nu een achttal. 
16 punten is het maximale aantal dat er gescoord kan worden. 
Oudega had een goede start door met 5-11 te winnen. Verlies was er 
voor H. Jonker en J . Jansma en L. Houwink speelde remise. 

De tweede wedstrijd was tegen Dokkum 3 thuis. Dit was voor 
Oudega een heel goede wedstrijd, want in deze wedstrijd was er 
alleen maar verlies voor G. Tjeerdsma en remise voor O. Kooi, alle 
andere spelers wisten hun partijen te winnen zodat dit een 13-3 
overwinning werd . Deze wedstrijd was op 2 oktober. 
Op dinsdag 6 oktober was het de 3e wedstrijd. Nu moesten we naar 
Oostermeer. Nadat er een paar uur was gespeeld, was aan de stand 
te zien dat Oudega flink voor de punten moest knokken. Er werd van 
weerszijden veel strijd geleverd, maar Germ gaf ons een goed 
voorbeeld door te winnen. Na 6 partijen was de stand 5-7 doordat H. 
Jonker zijn partij verloor e~ Oostermeer weer terug was in de race. 
S. Jonker wist remise te halen en was de stand dus 6-8 
voor Oudega. Menno zat in hevige tijdnood, de klok had het zwaar te 
verduren, maar het werd toch nog remise. Uitslag 7-9 voor Oudega. 

Oudega zou nog wel nieuwe leden kwmen gebruiken: van harte 
welkom op vrijdagavond om 8 uur in het Miensker. 

J . Jansma, Skoallereed 9 
Oudega Sm. tel. 1232. 

® 



De ooievaar (earebarre, eibert) 

De laatste jaren gaat het aantal ooievaars in ons land snel achteruit. 
In 1939 had Friesland nog 58 paar broedende ooievaars en in 1973 
waren er helemaal geen broedparen meer. De oorzaken hiervan zijn 
o.a.: gevaren tijdens de lange trek b.v. jacht, hoogspanningsleidingen 
en veranderingen in ons landschap. 

Om de ooievaar terug te krijgen zijn er ooievaarsstations opgericht. 
In 1969 begon het Liesveld in Groot Ammers met een ooievaarspro
jekt, met als doel: te voorkomen, dat de ooievaar als broedvogel uit 
het Nederlandse landschap zal verdwijnen. De jonge ooievaars van 
het Liesveld worden na een jaar overgeplaatst naar de vele 
buitenstations, waarvan It Eibertshiem in Earnewäld er één is 
(opgericht op 8 mei 1980). 
De leiding van dit station bestaat uit een werkgroep van vrijwilIers 
van de vogelwachtafdelingen Garijp, Oudega en Grouw. Sinds het 10-
jarig bestaan in 1990 zit er een stijgende lijn in het aantal jonge 
ooievaars. 
1990 - 10 jongen 1991 - 14 jongen 1992 - 8 jongen ? 

Zo half maart beginnen de oude ooievaars al wat opgewonden te 
raken. Ze klepperen tegen el1çaar als begroeting, als één van de twee 
terugkeert op het nest. Daarna beginnen ze met takjes e.d. te slepen 
voor het nest en daar tussendoor volgt de paring. Het vrouwtje legt 
zo om de twee dagen een ei en in totaal 2 tot 5 eieren. Ze begint 
direkt bij het eerste ei al te broeden. 
Na ongeveer 32 dagen komt het eerste ei uit. Een jonge ooievaar is 
maar heel klein en weegt 65-80 gram. De oudere ooievaars voeren 
hun jongen o.a. regenwormen, kevers en andere insekten. In 
Eernewoude worden de ooievaars bij gevoerd met ééndagskuikens. 
Dit voedsel braken de ouders weer uit op het nest. 

® 

De jongen groeien ontzettend snel. Er zijn echter veel gevaren voor 
de jongen zoals slecht weer, te felle zon, of teveel jongen in één 
nest, waardoor de zwaksten doodgaan. Soms grijpt de mens dan in. 
In Oudega zijn al enkele jaren achter elkaar jonge ooievaars met de 
hand grootgebracht. Dit lukt behoorlijk goed, want in 1990 hadden 
we hier 5 jonge ooievaars vrij rondvliegen. Als de jongen zo'n 8 à 9 
weken oud zijn beginnen ze met vliegoefeningen op het nest. Na 
plm. 10 weken zijn de jonge ooievaars vliegvlug. Je kunt jonge ooie
vaars alleen nog herkennen aan de donkere poten en snavel. De 
op~et is, dat de jonge ooievaars van de buitenstations zo rond eind 
augustus/begin september optrek gaan. Dit jaar zijn ze, zover 
bekend, ook allemaal vertrokken. Na 3 à 4 jaar zijn ze geslachtsrijp 
en zolang blijven ze in het zuiden en daarna komen ze, hopen we, 
terug naar hun geboorteplaats. 

De Vogelwacht. 

U kunt "It Eibertshiem" steunen: 

- Voor (f 7,50 minimaal) per jaar wordt u donateur 
- Voor f 100,-- per jaar kunt u een ooievàar adopteren. 
Opgeven bij het bestuur van de Vogelwacht. tel 05127-2475 

19 november om 20.00 uur dia-avond over de natuur met J. Bijlsma 
van Staatsbosbeheer in 't Miensker. 

De Vogelwacht 

@ 



JAARLIJKSE KALVERKEURING 1992 

Net als voorgaande jaren is op zaterdag 19 september jl. de 
jaarlijkse kalverkeuring voor de 24ste keer georganiseerd. 
Er waren voor deze dag door 20 veehouders ongeveer 80 stuks 
jongvee aangemeld. 
Er kon onder prima omstandigheden goed en vlot gekeurd worden. 

Hierbij de jury·uitslag per rubriek opgesteld: 

Ru.briek I Ia Gretha 179; eig K de Groot (kampioen hokkelingen) 
tb Elza 194; eig Mts W & H Jonker (reservekampioen) 

Rubriek II la Aaltje; eig O. Tjeerclsma 
1 b Hiltje 292; eig J Twijnstra 

Rubriek III la Froukje 124; eig Mts G & 0 Kooistra 
1b Aukje 204; eig Mts Den Hoed 

Rubriek IV la Dora 217; eig K Ybema 
tb Marijke 31; eig J Kooistra 

Rubriek V la Renske 28; eig Mts G & 0 Kooistra 
lb Froukje 126; eig Mts G & 0 Kooistra 

Rubriek VI la Regina 2; eig K de Groot (kampioen oude kalveren) 
tb Sietske 70; eig J Kooistra (reserve kampioen) 

Rubriek VII la Boukje 24; eig G v.d. Lei 
1 b Bontje 84; eig Mts W & H Jonker 

Rubriek VIII: la Marijke 33; eig J Kooistra 
tb Petra 5; eig G v.d. Lei 

Rubriek IX la Gretha 195; eig K de Groot (reserve kampioen jonge 
tb At je 211; eig Mts Den Hoed kalveren) 

Rubriek X la Greetje 92; eig H Tolboom 
lb O. K1aske 115; eig K Visser 

Rubriek XI la Boukje 43; eig Mts J & S Jonker 
lb Grietje 38; eig Mts J & S Jonker 

Rubriek XlI la Pudel 5; eig K Ybema (kampioen jonge kalveren) 

Aan het eind van de keuring is na lang beraad van de jury de 
bedrijfscollectie van Mts W & H Jonker tot kampioen uitgeroepen. 
Als reserve kampioen de bedrijfscollectie van J Kooistra. 

Mede door grote belangstelling en inzet en mooi weer is deze dag 
met veel genoegen afgesloten. 

De commissie: 
D. den Hoed (voorzitter) 
H. Jonker 

@ 
S. Algra 
W. Wynia 

Sierd de Vries vertelt deel 2 

Nu gaan we even de Hoogewarren over, dat was een groote vlakte, daar 
stond anders niets dan een baaken voor de skeepen. Die stond waar nu Ie 
Sicht staat. Verder was het één vlakte. Er lag een weg door die was 
voorenaan wat opgevuld met puin. 
Aan iedere zij lag een slootje en dat waren haast alle sloten. De 
persee\en werden gescheiden me~ een diepe greppel. Het waren toen 
meest groote eigenaaren. De perseelen werden meest aangeduid met een 
bord dat de naam van de eigenaar vermeldde. Ik zie ze nog staan: de tien 
mad van Sietsma, de negen mad van Sietsma, de negen mad van Meijer, 
de tien mad van Scheurleer en de zes mad van en ga zo maar door. 
Het was toen egt blauwgras, het liep in de herfst onder water en het 
kwam er in het voorjaar zwart weer booven. Dan was het beslijkt, dat 
was toen de bemesting. 
Er groeide een beste vrugt gras op. Het werd maar één keer gemaaid en 
dat moest voor één augustus. Dat er dan laater nog groeide dat bleef 
erop en dat moest onder water verrotten, dat was dan ook bemesting. 
De eerste koeien heb ik daar gezien dat was in 1911, dat was een heele 
drooge zomer en toen heeft Sjirk v .d. Burg uit nood de melkkoeien er 
geweid. Hij woonde in Opeinde en had niets meer voor de koeien. Maar 
het gebeurde ook wel dat het hooi er nog niet was dat het onder water 
kwam. Dat was dan een groote ramp want het waren allemaal kleine 
boeren. Ze kwamen uit Ureterp, Drachtster Compagnie, Rottevalle, 
Opeinde en Oudega. Toen werd er besloten om er een zomerdijk omheen 
te leggen en dat werd aanbesteed aan Bolt je van Heerenveen. Er werden 
toen verscheidene sloten in gegraaven en van die grond werd een laag 
dijkje aangelegd, zodat het winters weer onder water kwam en dan zou 
het weer beslijkt worden . 
Maar die berekening kwam niet uit. Het slijk bleef voor het dijkje hangen 
en het blauwgras verdween en er kwam een andere vrugt voor in de 



plaats die erg verslegterd was. 
In de tijd is ook de molen gebouwd (bij Ie Sicht) maar het bleek al gauw 
dat de molen het water niet zo gauw weg kon krijgen en als er veel regen 
kwam dan stond het agter nog in het water. 
In de dertiger jaren zijn er zwaardere dijken omheen gekomen en werden 
de eigellaaren verpligt om hun perseelen af te bakenen met een sloot en 
toen zijn de boeren begonnen met kunstmest te strooien. De 
maadverhuurings (grasverkopingen) hielden op en het werd voor jaaren 
aanéén verhuurd. 
Toen waren er nogal veel Oudegaasters die een perseel huurden totdat de 
ruilverkaveling kwam. 

Nu wil ik van de Hooidammen naar Oudega maar eerst moet ik nog 
vermelden dat in die tijd het hooi allemaal met het skip gevaaren werd, 
want de weg was zoo si egt dat er haast niet met paard en waagen te 
koomen was. 
De agterend op de Hoogewarren was in het geheel niet verhard. Daar 
namen ze dan wat takkebossen voor mee in de grootste gaaten. 
Als het zoover ,was dat het hooi klaar was dan kwamen de Drentse 
skippers en dan had elk vaak zijn eigen skipper. Zoo ging het ook met 
Reinder Jacobi. Maar toen het volgend jaar de skipper alleen was vroeg 
Reinder: "waar is de vrouw", toen zei hij "dat kon niet langer Reinder, 
want zij was aan de drank". 

® 
(wordt vervolgd) 
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"It Miensker" 
.~=--~ , . _ '~ uw vergadercentrum bij uitstek 
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I, . :i . · i "" plaatje, een plek waar het 
"'== "', dt ' -' ____ L __ ~~.. goe oeven 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 



A. WELLING 0) 
* Smederij GAZELLE 
* Fietsen, Gazelle, Union * Reparaties 

BUORREN 18 OUDEGA TEL. 05127-1536 

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

1SiBMAASSURANTlËN 
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: 

Vs'SMA ASSURANTIËN 
V 

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

® -elektro 

Ó -water 

e:7 - gas 

@ - cent rale verwarmi ng 

@ - vent ilat ie 

@ - koeling 

Voor Uw 

SCHILDER- en 
BEHANGWERK 
naar 

Schildersbedrijf 

J. KUIPERS 

Buorren 36 
Oudega 

Ook prima materialen voor 
ZELFSCHILDEREN en 
BEHANGEN 


