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Kopij inleveren 

uiterlijk 26 juli. 

De redaktie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van de tóegezon-den 
kopij, en beho\ldt zich het recht voor om de toegezonden kopij enigzins aan te 
passen met behoud van de intentie van het geschrevene; omvangrijke 
aanpassing e%f inkorting van kopij vindt altijd plaats in overleg met de 
inzend(st)er. 
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Bf\K BROÇgE \~ 

\J&~ 
Voor U ligt alweer een nummer van DE BAKBROGGE. We hopen, 
dat U de inhoud interessant genoeg vindt om het een en ander te lezen. 
(en als dat niet zo is, willen we het ook graag horen) 

In onze dorpskrant hebben we steeds tamelijk veel aandacht gegeven 
aan de rijke geschiedenis van Oudega en omgeving. Aan de positieve 
reakties kunnen we merken, dat we daar veel dorpsbewoners een 
plezier mee doen. Dit is voor ons een reden om hiermee door te gaan. 

Tegelijk proberen we de krant steeds meer "voor elk wat wils" te 
maken. U heb al kennis kunnen maken met een aantal nieuwe 
rubrieken, zoals BERNEPRAAT en KREATIEF. 
Verder is er alle aanleiding om ons bezig te houden met allerlei 
ontwikkelingen in ons dorp, op korte en lange termijn. We denken 
daarbij aan de verkeersveiligheid in het dorp (er wordt soms wel erg 
hard gereden!), de vervanging van"de bus" door een TELETAXI, de 
toekomstplannen van de bibliotheek, veranderingen bij de 
middenstand, de nieuwbouw in Oude ga en niet te vergeten, de 
diskussies rond de "Blauwe Zone". 

Over de laatste twee punten leest U hieronder een paar opmerkingen 
van de kant van de redaktie. Uw bijdragen\reakties (ook over andere 
onderwerpen) zijn van harte welkom op de bekende adressen! 

De gemeente Smallingerland blijkt voorlopig (kan wel een jaar duren?) 
niet één bouw kavel beschikbaar te hebben voor Oudega, terwijl daar 
wel belangstelling voor bestaat. Het verhaal gaat, dat iemand die "de 
gemeente" daar naar vroep als reactie kreeg, dat "er in Drachten wel 
bouwgrond beschikbaar is". (konklusie?) 
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De plannen voor een Blauwe Zone zijn van groot belang voor de 
toekomst vsn Oudega en omgeving. Dat veel inwoners zich dat 
hebben gerealiseerd blijkt wel uit de massale opkomst en de duidelijke 
inbreng op de voorlichtingsavond in It Miensker. 
Voor een verslag van die anond verwijzen wij naar de dagbladpers. 

De redaktie van DE BAKBROGGE heeft zich voorgenomen om de 
diskussies te blijven volgen en ook te stimuleren via artikelen in dez' e 
krant, waarbij de verschillende gezichtspunten aan bod kunnen 
komen. 

Dan nog iets anders: 
Via een brief bij het vorige nummer van DE BAKBROGGE hebben 
we U laten weten dat we ook dit jaar weer rekenen op uw steun. Daar 
is door ruim 100 mensen op gereageerd. We beschouwen dat als "een 
goed begin" , oftewel "wordt vervolgd". 

Verder alvast een goede vakantie toegewenst, in Oudega of elders. 

SvD \ SI 

"It Miensker" 
Uw vergadercentrum bij uitstek 

* zalen voor groepen van 8 tot 350 personen 
* voor bruiloften, jubilea, buurtfeesten, gourmetten, enz. 
* uitstekende koffietafels 
* cafetaria 

Dagelijks geopend vanaf 19.00 uur, zaterdag 17.00 uur. 
Beleefd aanbevolen, Piet en Aaltje Mulder, tel. 05127-1398. 

" 
As jo net hawwe der 'tja fan hälde, dan moatte jo hillde 
hwat jo hawwe. 
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Oudega op koers. (]é~. ; ,,'f'"'1 
In de achterliggende weken zijn ~rl·~Sl.l~~'" er twee belangrijke dingen ·111'1J./, 11 ~ ~ !ti "~;gebeurt die van invloed zijn op I;:;; . J \ 

_ . , -. ' .!" ~ . . ~de koers van Oudega in de ko /~."~' u~-~·( ,ft~,.. "'-:j""
mende jaren. In de eerste plaats ?tr~.~"'·1R~'" ,~;...rs;c &i:1~' r Lr" ..
het verschijnen van de "schets" ,-' 1'=~ ~7f:~.>'- ~ 
van de stuurgroep over de 
Blauwe Zone. In It Miensker 

mocht Oude ga het spits afbijten van een viertal inspraakavoi1den. De 
overige drie waren in Garijp, Leeuwarden en Grouw. Uit de grote 
opkomst in It Miensker bleek de grote betrok-kenheid van ons dorp bij 
deze plannen. Het willen prijsgeven van zoveel landbouwgrond 
binnen Oudega ten gunste van natuurontwikkeling grijpt niet alleen 
diep in op de bestaanssituatie van de betrokkenen in dit gebied, ook 
voor de leefbaarheid van het dorp is deze ontwikkeling zeer 
bedreigend. Het meest concrete deel van zowel de schets als ook van 
de toelichting door de gedeputeerde en onze wet-houder was over 
hetgeen de boeren te wachten staat. Enige onder-bouwing betreffende 
de vorm en de financiering van de recreatie, na-tuurbeheer en aard en 
omvang van het "kwaliteitswonen" in de zone werd niet gegeven; ook 
een antwoord op de vraag naar de "kwaliteits-woningen" in Oudega 
bleef steken in vaagheden en bevatte geen (nieuwe) elementen dan die 
we al wisten bij de bespreking van het recente bestemmingsplan voor 
Oudega. 
In de tweede plaats werd Oudega geconfronteerd met het verdwijnen 
van de FRAM-bus uit het dorp. We hebben allen een mooie kleuren
folder in de brievenbus gehad over de teletaxi die ingaande 23 mei gaat 
rijden. Meerdere keren per dag rijdt een taxi volgens een bepaalde 
dienstregeling van en naar bestaande bushaltes. Als u van zo'n taxi 
gebruik wilt maken belt u tijdig (d.w.z.liefst één uur van te voren) het 
gratis nummer 06-0224050. U wordt dan van huis gehaald, en/of bij 
de terugrit bij huis afgezet. Nu lijkt dit allemaal prachtig maar er hangt 
wel een prijskaartje aan: f5,- voor elke rit. Neem bijvoorbeeld een re
tourtje Oudega-Drachten. Dit kost: heen f5,- + strippen Nijega
Drachten + temg strippen Drachten-Nijega + f5,- (een rit voor f2,50 
zoals het FD suggereert bestaat niet). Al met al flO,- extra voor een 
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retourtje Drachten en dus een dure grap; zo duur dat het wellicht velen 
in Oude ga de mogelijkheid ontneemt om gebmik te blijven maken van 
het openbaar vervoer. Als zodanig een stap terug wanneer het gaat om 
het isolement van Oudega te doorbreken. 
Het experiment duurt twee jaar. .. Laten we maar alert blijven en 
vroeg-tijdig (ook ongevraagd) onze mening geven naarmate de 
periodever-strijkt. 
Tenslotte de "groei"-cijfers van Oudega over 1992. We nemen ook de 
cijfers van 1991 nog even mee: 

ljan. gebor over! ingek vertr 
verh saldo 31dc 

binnen 

1991 1482 20 12 45 36 
+19 +36 1518 

1992 1518 29 13 48 27 
-16 +21 1539 

In het 3de nummer van de Bakbrogge van vorig jaar hebben we gezien 
dat 1990 en 1991 echte groeijaren voor Oudega waren (vorig jaar 
passeerden we de 1500-grens). We vroegen ons toen af of deze groei 
trendmatig was. Welnu ... ook 1992 is een duidelijk groeijaar geweest 
met een saldo van +21 inwoners. Dat de groei wat geringer is dan in 
de beide voorgaande jaren kan mede veroorzaakt zijn door de stag
nerende woningbouw die reeds in 1992 is begonnen . Daarom mogen 
we niet te optimistisch zijn over de groeicijfers van het lopende kalen
derjaar 1993 ..(er zijn immers momenteel geen bouwlokaties meer in 
ons dorp) . 
Maken we een vergelijking met de overige dorpen van Smallingerland 
dan slaat Oudega een zeer goed figuur: In 1991 kwam Oude ga het best 
uit de bus met een groei van + 36, daarna Houtigehage met +28 en 
Opeinde +24 (en Boombergum als derde dorp in grootte een verlies 
van -16). 
In 1992 stond Opeinde bovenaan met +29, gevolgd door Oudega met 
+21 (en Boombergum met -9) 
De vermelde cijfers in de Sde en 6de kolom betreffen het vertrek naar 
en vestiging vanuit een plaats buiten Smallingerland. "Verhuizing 
binnen" is het saldo van vertrek en vestiging binnen Smallingerland. 
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Van alle dorpen in Smallingerland scoort Oude ga het hoogst als het 
gaat om vestiging vanuit een plaats buiten de gemeente. De conclusie 
lijkt gerechtvaardigd dat Oude ga een uitstekend woon-/leefklimaat 
heeft dat bij velen van buiten Oude ga (en van buiten de gemeente) 
herkend wordt. 
De provincie (stuurgroep Blauwe Zone) heeft Oude ga getipt als een 
plaats waar woningbouw gestimuleerd zou moeten worden; omwille 
van de leefbaarheid in ons dorp blijft onze gemeente nu toch niet 
achter. 

Van de Oudegaaster Raadsleden 


~ A. WELLING 
GAZELLE~ * Smederij 
B 

* * Fietsen, Gazelle, Union 
Reparaties 

BUORREN 18 OUDEGA TEL. 05127-1536 

Autorijschool WUMA 
voor een gedegen en vlotte rijopleiding 

Feike Wijma 

Als wij als raadsleden door B&W worden geïnformeerd over diverse 
~aken dan krabben wij ons soms toch wel achter het oor. 
Eén van die zaken was dan ook het nieuwe bestemmingsplan 
woningbouw. De situatie was "in onderhandeling" met de betreffende 
agrariërs inzake plan Gariperwei. Het ging om ongeveer 50 woningen 
zoals behandeld in de raadscommissie (in De Skippersseal). Nu blijkt 
echter dat mensen die vragen om een bouwterrein aldaar nog steeds 
nul op rekest krijgen. 
Wat is de reden .... In meerdere plannen van Rijk en Provincie krijgt 
Oudega een groei status (! !), dat wil zeggen een extra 
woningbouwimpuls. De onderhandelingen zijn op dit moment van 
dien aard dat een verdubbeling kan worden benut van de lokatie 
Gariperwei. Het College van B&W wil dit project liever in één keer 
gereedmaken vanwege de kostenbeheersing en de dan gunstiger prijs 
van de bouw kavels. Het gevolg is dan wel dat het totale plan met circa 
één jaar verlengd wordt. Maar het gaat in zo'n geval wel om een erg 
ruim en beter plan waar we tot in lengte van dagen mee vooruit 
kunnen. Vandaar dat wij graag nog even willen wachten en vandaar 
ook dit oponthoud. In de volgende Bakbrogge komen wij hierop 
terug. 

Wietse H.Welling 
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De snelweg 
naar uw 
rijbewijs 

De Klynhoeke 6 
9217 RT Nijega 
05127-2619 

~~v:SIBMA ASSURANTIËN 
V 

Voor Uw SCHILDER- en 
BEHANGWERK naar 

Schildersbedrijf J. KUIPERS
Voor de verzorging van al uw 

Buorren .36, Oudega · verzekeringen, hypotheken en elke 
I vorm van financiëring, maatwerk voor 
, particulier en midden- en kleinbedrijf. Ook prima materialen voor 


ZELFSCHILDEREN en 

BEHANGEN


SPAREN: 

Uw geld dagelijks opvraagbaar, met 


hoge rente. 

Aannemersbedrijf

Maandelijkse bijschrijving van rente 

op rente bij het kapitaal. 
 REIDINGA BV 

Voor meer informatie: 
Postbus 11 
9230 AA 

~-

VSIBMA ASSURANTIËN 
SURHUISTERVEEN 
TEL. 05124-1487 

~ 

ft West 3, Oudega (Sm.) 05127-1988Tel. 05127-1296 



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

Suameer en Eernewoude, voor 
particulier, ziekenfonds, 

rolstoelgebruikers en alle anderen 
die min of meer regelmatig een 

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

betrokken. Noteer het 
telefoonnumer of knipt u deze 

advertentie uit. 

Naast onze gewone 
t axi-dienst verzorgen wij: 

- zittend ziekenvervoer 
- rolstoelvervoer 
- disco vervoer 
- groepsvervoer 

Bel 05116-3400 


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

Wij mogen ons gelukkig prijzen dat er in Oudega een filiaal van de 
Bibliotheek ge vestigd is. Vorig jaar is in het derde nummer van de 
Bakbrogge uitvoerig beschreven welke service zo'n filiaal allemaal kan 
bieden. Wie onze bibliotheek in It Miensker nog nooit van binnen 
gezien heeft kunnen wij van harte aanraden om er eens binnen te lopen 
(ma en vr van 14-17 u en van 19-21u). Uiteraard treft u er veel boeken 
aan, maar er is veel meer. Het is beslist de 
moeite waard om zo maar eens een uurtje ,,-::: 
aan de ruime leestafel in de vele bladen en ,p
tijdschriften te snuffelen. Daarvoor hoeft u 
geen lid te zijn, iedereen kan vrij binnen 10Q
pen. Vaak treft u ook stukken van de ge
meente aan , bv over de bouwplannen in \ ru-
Oudega. Wat actueel is ligt doorgaans in 
onze bibliotheek ter inzage. Komt u ook 
eens? Telefonisch kunt ti de bibliotheek
dames (Karla Benedictus, lannie van der 
Velde en Jannie van Zonneveld) ook be
reiken: 05127·2267. 

De Bb-redactie 

*********** 

Tot 15 juli a.s. kunt U nog reageren op de schets over de 
Blauwe Zone. Stuurgroep Blauwe Zone, t.a.v. Provo 
Friesland, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden 

• Hast alle rûzje komt foart ut neat, mar it hat in betsjutting 
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DOARPSBELANG ALDEGEA 

Doarpsbelang by de iepening fan de ffigelhutte yn de "Jan 
Durks Polder" 

Woansdei 26 maaie wiene wy utnoege troch it Fryske Gea om oan
wêzich te wêzen by de oplevering fan it lêste ûnderdiel fan it Otter
projekt yn de Alde Feanen. 
Tagelyk soe dan de fûgelhutte yn de Jan Durks Polder iepene wurde 
troch Steatssekretaris Gabor. 
Wy farden mei de "Wetterprinses" fanof hotel Prinsenhof yu Eame
wald nei de Holstmar. Underweis hjitte de foarsitter fan it Fryske Gea 
us wolkom en joech ir. H. Kroes in taljochting oer wat der sa al 
geande wie. 
De Steatssekretaris soe den it sicht yn it wetter yn it Bil mjitte. Dat wie 
80 cm. Demei it sicht yn 'e Holstman, dat wie 20 cm. Dhr. Gabor 
spruts us demei ta en doe gyngen wy nei de us wolbekinde Jan Durks 
Polder. Underweisjoech drs. U.G. Hosperin taljochting. Demei 
spruts ing. A.WJ.J. de Jongh, nammens Stichting Otterstation 
Nederlan. Hy sei dat wy al farrende grif de otter mist hiene. No earlik 
sein wiene wy der noch net oan ta kaam, mar it soe moai weze as der 
guon wiene. Der sil eltsenien it oer iens wêze. De fûgelhutte yn de Jan 
Durks Polder is in oanwinst foar it doarp Aldegea. Eltsenien kin der 
mnne gean en runom fan de natûr genietsje. AI mei al in learsum 
tochtsje. 

FeL fan Doarpsbelang Aldegea 

" 
Minsken dy ' t nea fan betinken feroaIje tinke net nei. 
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doarpsbelang 

It bestjoer fan de Fer. fan Doarpsbelang Aldegea hat in ûnderhäld 

hawn mei in fertstjintwurdiger fan de Gemeente Smellingerlan oer 

guon saken dy 't us net nei 't sin wiene. 

We hawwe hjir noch giin andert op mar der is ûs tasein dat dit 

meikoarten barre silo 

Underoaren de krUsing by Durk Visser op de Gariperwei; de situaasje 

op de Sänbuorren; de gong fan saken oangeande de nijbou yn 

Aldegea; it "racen" yn de beboude kom fan Aldegea; In bankje hjir en 

dêr der by yn Aldegea; in papierbak by de blaue stien en by ûs bield yn 

de Buorren; in paad fan it parkeerplak by de tennisbaan nei de gymsaaI 

op it sportfjild, as men no fan it parkeerplak nei de kantine as gymsaai 

moat en it gers is lang en net al te droech dan kriget men wiete fuotten. 

Sa wiene der noch in tal punten dy 't wy bepraat hawwe. 

Oars barde dit altiten yn in petear mei de boargemaster der by, mar dit 

wie onaris yn it foarjier, no is dit ferset nei de hjerst en dat waard ûs te 

let. 

Mivero hie ek noch in tal winsken, ek derfan binne der guon trochspile 

nei de Gemeente ta. 

Fierders wolle guon minsken graach dat de yngong\oergong fan 

Aldegea nei de beboude kom ta wat dûdliker wurdt. Sa ek de oan

jowing dat der iemjochtingsferkear is. De kn.1sing Moune

hoe\Aldegeasterdyk is ek net al te dudlik en sa wiene der mear punten, 

tefolle om hjir allegear te neamen. 

In oare kear hoopje wy jimme de resultaten fan dizze punten ut de 

doeken te dwaan. 


Aldegea 900 
Tiidens Aldegea 900 binne der grif foto's makke fan de 
àld bus mei sjauffeur Kees Welling en reisliedster 
Antje Wymenga. Wa kin Antsje helpe aan in foto? 
till.1617. 

En wa hat in dia fan Tineke Pool yn frysk kostûm, 
tYdens Aldegea 900? Till. 1303 
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As jimme de namme "Op 'e NU Begou" " 

lêze, hawwe de measte bakbroggen wol troch dat dit in ferhaaltsje oer 
de toanielferiening fan us doarp wurdt. Mar foaral foar de nij ynkame 
bewenners wolle wij utiensette wer 't wy us mei dwaende halde. Al 
goed 46 jier bestiet de toanielferiening. Alle jierren wurdt in jûnfoljend 
stik utsocht en geane de leden kloek oan't rippetearjen. Yn it 
winterskoft, meastal yn desimber hälde wy dan twa kear in utfiering 
yn it "Miensker", wer't it stik dan spile wurdt. Lokkich kinne wy sizze 
dat wy dan oer belangstelling net te kleien ha. Jim kinne der wis fan 
wêze, dat wy der tige wiis mei binne. Wa' t noch net earder op Us 
toanielutfiering west hat, wolle wij graach oantrunje. Kom ris in kear! 
Men kriget altyd ier genoch bericht troch in struiblêdsje dat wy hûs 
oan hûs besoargje. 
Dan noch efkes dit: Ferskate doarpsbewenners binne al stiper 
fan us feriening. Hiel graech soene wij nije stipers op
skriuwe wolle,want it fait foar in feriening net ta om 
sûnder in bytsje stipe warber te bliuwen.Tink der mar ris 
oer! 

It bestjoer wol jim graech ynljochtings jaan. Us tillefoannûmers binne: 

1666, 1570, 21%, 2089 en 1305. 


It bestjoer. 

In repetysje fan it öfroune winterskoft. 
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deSfipperssea( Oudega 
Op '. Wal 4 
Tel. 05121-1416-2398 

EEN BEGRIP AAN HET WORDEN VOOR UW 
SFEERVOllE. GOED VERZORGDE DAG OF AVOND. 
O.A. HUWELIJKSFEESTEN - RECEPTIES - BARBECUES 
GOURMETPARTY'S - KOFFIETAFELS - PERSONEELSAVONDEN 
VERGADERING - DANSAVOND - BUURTFEESTEN. 

Vraag vrijblijvend informatie 
ofmaak een afspraak 

lI,~ 
~ 
Y'Y HOOIDAMMER KAAS 

Erkend biologisch-dynamisch bedrijf 

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

lI,~ 
~ 
~ 

Foar it fijnste fleis of in stikje woarst foar ut 'e hán Slachterij 
nei de ienigste selfslachtsjende slachter fan Smellingerlan. 0 p . t 
Us fleis is tige jong dus samar gear, • Ie ersma 
mar ek huss/achtings 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 

• ~I' Buorren 48 
92 16 WE A ldegea (Sm .) 

'n Blommewinkeltsje wêr mear te keap is! 

Sa as lytsJak Joar al it naaiwurk en ek 
aardich wat moaie lytse presintsjes. 

Sjoch mar ris. 
Blomk eri j 

'it Glopke' 
T il !. 05127·2 197 
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Ut 'e gielguorde 

In reidsnijer aan it wurd.Petear mei Th. Elzinga,diel 2 

L. 	 Om it mar earlik te sizzen, ir likef my in ienlik bedriuw ra, dy 
reidsnijerij. Jo steane dêr msar wat allinne ynit sompelfm, , 
gjin minske om Jo hinneom in wurdmannich mei te 
wikseljen. En Jo sjogge aars neat om Jo hinne as reid, reid, 
manseLheech. 

..--
c ../.~,·
.~::? 

Th. 	 Ja, folIe praet koe 'k sa troch 'en dei net kwyt. It barde 
wolris, dat der in fisker by syn fûken lans kloete. As wy 
mekoarren seagen, dan wikselen wy in pear wurden, fansels. 
Mar ik stie der net alti ten allinne te snijen. len fan 'e bem 
holp mei wolris en ek wolris in oarenien. Mar dan stiene wy f 
ansels ek net de hiele dei by mekoar te praten. Der moast 
oanbealge wurde, de wurkdei fan in reidsnijer is koart. As ik 
jûns wer by Tine by de kachel siet dan fielde ik de lea omaris 

wol. 

L. 	 Ha Jo wo/ris oan 'e nekke ra yn 'e weake blab:;,e sitten? 
Binne Jo wolris troch de reidtûgels hinne sakke? 

Th. 	 Nee, lokkich net. No hie dat sa slim net west, want ik wie 
der wol wer ûtkommen, hear, ek wol as ik allinne arbeide. 
Boppedat hie ik, it wisse foar it ûnwisse, ornaris wol wat 
droege liifdracht by my. Mar men wurdt der sa smoarch fan 
en sa kàld. En it kostet sa 'n tiid om neitiid wer op it ferhaal te 
kommen en tiid is foar in reidsnijer in krap artikel, dat ha Jo 
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na sa stadichwei wol yn 'e smizen krige, tink. 

L. 	 Lang om lel is meganisaasje ek trochkrongen yn de 
reidsnijerswrêlld; hawwe Jo der ek oan meidien? 

Th. Ja. Ik ha in ma sine krige yn ...... " ja yn 1961 leau 'k. Y n 
Eamewàld waarden doe al in pear briukt. Yn Aldegea wie ik 

•de earste dy 't mei in masine wurke. Harm Jaarsma fan 
Warten, dy 't my ek wol holp om aan wurk te kommen, 
trune rny doe aan om ek sa 'n reidmasine aan te tugen. Mar 
ik ha der earst wakker tsjin aan skytskoarre, want sa 'n ding 
koste in slompe jild. Op it lêst hat Jaarsmade knoop 
trochhakke en my finansjeel holpen. Doe 't ik de masine ien 
kear hie wie 'k der wakker bliid mei. Ik koe folle hurder 
opsjitte mei dy masine, benammen a<; ik inhelper hie. It reid 
moast ommers nei it meanen noch slûke en bûn wurde. 

L. 	 Jo seine der krekt sa: it reid maast nei it meanen noch s[ûke 
wurde. Wat bedoele Jo dêr mei? 

Th. Ja, dat haw ik sein. It wurd slûkje brûkten wy yn ' e Dûtse 
tiid ek, na? Smokkelje bedoelden wy dan. Mar it slûkjen fan 
reid is wat aars, hjer. 
Sjoch tusken it reid yn groeie ek allerhanne oare 
wetterplantèn, lykas hûnebeistale en stokraas, en sa. Dy 
moast ik,der ftt helje, want myn keapers woene reid ha en 
giin ûnrant. No, dat ûnrant ût ' e reidboskjes helje, dat neamt 
de reidsnijer slûkjen. Ik wol noch efkes wat sizze oer de 
protters , Hûnderten fan dy fûgels sette har jûns yn 
it reid del. Salang dat noch grien en taai is, is 
dat net sa slim, dan jout it wol mei.Mar 
as hjerstmis it reid droech en toar 
is,dan knapt it maklik of as 
in flecht fan dy fûgels har 
der op dèljout. Der komt 
dan noch by, dat se fan 
it iene reid op it oare 
hippe. Se kinne dan 
hiel wat skea te
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weechbringe. 

Dy protters sitte dan yn it wetterreid, yn it tillereid komme se 

net; dat sil wol wêze ut skrutelens foar de nachts 

jeiende rofdieren lykas murden en wezelingen en sok ark. 


L. de Jong 

############### 

Voormalige Pastorie aan de Buorren 7 jubileert 

'In het augustusnummer van de Bakbrogge zult U een artikel aantreffen 

over dit huis dat momenteel 2.50 jaar oud is. 

We hopen dit jubileum niet ongemerkt voorbij te laten gaan. 


De pentekening geeft een beeld 
van de achterzijde van het huis. 
Rechts de ramen van het 
"leerhuis", dat zich achter het huis 
bevond. (tek. R. Kijlstra) 
J.K.v.T. 

Kinderspul 1993 

Thema: Hollywood. 
Uitgebreid programma lees je in de volgende Bakbrogge. Bedenk 
alvast iets leuks voor de talentenjacht, b.v. zingen, dansen, toneel 
of goochelen. Geef je alvast op bij één van de volgende 
telefoonnummers: 2462, 1965,2078 of 1903. 

»»»»» 

KOPY INLEVEREN VOOR 26 JULI!!!! 
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Tillefoansirkel ti~~roa~ 
-""'''' 

Fanöf tiisdei 13 april draait yn Aldegea de Tillefoansirkel. 
or 

Moarns om njoggen oere skillet der ien lit de "Warrenhove" nei de 

earste dielnimmer. 

Dy nimt kontakt op mei nûmer twa, dy mei nûmer trije en sa fierder.Sa 

wurde alle 6 dielnimmers skilIe. De lêste meldt him, as har, wer by de 

"Warren have" Omdat der yn yn de "Warrenhove" altyd icn tillefoan

tsjinst hat, ek saterdeis en sneins, is dit it begjin- en einnûmer. 

As ien fan de dielnimmers de tillefoan net opnimt moat der nei de 

folgjende skille wurde. 

Der moat dan oan de "Warrenhove" trochjûn wurde dat der net op

naem wurden is. 

Derwei jowe se dat wer troch oan de tillefoanwacht. Dy giet der dan 

hinne om te sjen wat derfan de reden is en nimt , as it moat, maatre

gels. Der binne yn Aldegea 10 tillefoanwachten. 

De tillefoansirkel begjint om njoggen oere en is likernoch om healwei 

tsienen wer sletten. 

De kosten dy't hjiroan ferbûn binne, binne allinne dy fan de eigen 

tillefoan. 

Wolle Jo ek graach eltse moarn skilIe wurde, dan kin der foar 

ynljochtingen kontakt opnaam wurde mei it tsjinstesintrum yn 

Drachten, tillefoan 05120-15671, en freegje nei Riet Brouwer as Ida 

Holwerda. 


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

.. Hwa ' t it altyd mei in aar iens is, tinkt seis net gaed nei. 
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Middagopvang in Oudega 

Woensdag 8 september a.s. start er in Oudega een 
Middagopvang in het "Miensker". 

Deze middag is bedoeld voor diegenen die niet zo gemakkelijk ergens 
heen kunnen gaan en wel eens per week een praatje willen maken,of 
eens een spelletje willen doen. De bedoeling is om eenzaamheid op te 
heffen of om dit te voorkomen. 
Negen Oudegaaster dames gaan vanaf 19 april één middag per week 
naar het dienstencentrum in Drachtren om enige handvaardigheid te 
krijgen in de begeleiding van ouderen. 
Dat zijn: Griet v.d. Wal, Antje Wijmenga, Jantje de Jong, Jeltsje 
Lykelema, Gooitske de Jong, Richtsje Gans, Annie Wagenaar, Hiltsje 
Wiersma em Tryntsje Bruinsma. 
Het is de bedoeling dat deze dames om de beurt met twee personen de 
leiding van deze middag op zich nemen. 

De kosten voor deze middag zijn het zelf betalen van koffie of thee en 
eventueel een kleine vergoeding voor de vervoerskosten wanneer u 
moet worden opgehaald en teruggebracht. 

Wanneer U belangstelling hebt voor deelname kunt u voor inlichtingen 
bellen met het dienstencentrum in Drachten, tel. 05120-15671, en 
vragen naar Riet Brouwer of Ida Holwerda. 

De Nederlands Hartstichting heeft dit jaar in Oudega 
f 1939,25 opgebracht. (vorig jaar was dit f 1909,50) 
Gevers en kollektanten hartelijk dank! Namens de 
Hartstichting: mw. H. Wilkens-Kuperus. 
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GEDRAG VAN VOGELS 

Deel 1: Brandstof 

\ . ., ril '\'· .' J.~ · ,, ; 
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Het belangrijkste voor een vogel is om te overleven, net als voor elk 

ander dier. Dit betekent dat hij genoeg voedsel moet vinden om te vlie

gen, op temperatuur te blijven en een vetreserve op te bouwen voor 

erg strenge winters. Een vogel die in goede conditie is kan tot broeden 

komen en kan zijn vaardigheden doorgeven aan de volgende generatie. 

De manier van fourageren, vliegen, lopen, communiceren, nestelen, 

broeden en trekken laat zien hoe ze erin geslaagd zijn met zo weinig 

mogelijk inspanning zich zo goed mogelijk te handhaven. 

Geen dier kan overleven zonder de brandstof die nodig is voor het 

groeien, het gebruiken van de spieren en het opwekken van warmte. 

Nadat er voldoende voedsel is gevonden om gezond te blijven, moet 

een vogel extra voedsel zoeken om zijn gezin groot te brengen. Er is 

ook extra energie nodig voor het mannetje gedurende zijn energieke 

baltstijd en het fanatiek verdedigen van zijn territorium. Voor het 

vrouwtje is de aanmaak van eieren en het uitbroeden ervan een extra 

prestatie. Daarna moeten beide ouders zich vaak ef.lorm inspannen om 

hun kroost van voedsel te voorzien. ~~ 

Voedsel zoeken: Strategie of toeval? ~ ~ 
Vogels proberen met zo weinig mogelijk inspanning zoveel mogelijk 
voedsel te krijgen. Het doel is duidelijk: goed de kost verdienen, liefst 
het beste voedsel krijgen en daarvoor zo weinig mogelijk uitgeven. Als 
er weinig natuurlijk basisvoedsel aanwezig is, zien we vogels allerlei •opmerkelijk en zelfs creatief gedrag vertonen om andere 
voedselbronnen te vinden. B.V. wanneer wanhopige, hongerige 
kramsvogels knollen beginnen te eten en merels hun jongen tijdens 
droge perioden met weinig voedzame korstjes witbrood voeren, omdat 
ze geen wormen kunnen vinden. 
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Hamsteren 
Een manier om te voorkomen dat je honger krijgt als er geen voedsel te 
vinden is, is het aanleggen van een voedselvoorraad. Deze voorraden 
zijn zinvolle opslagplaatsen voor slechte tijden. 

Vogels leren "per ongeluk" 

Door onderzoek bij tuinvogels is ons inzicht over hóe vogels leren 
nieuwe voedselbronnen te gebruiken, sterk verbeterd. Soms lukt het 
een spreeuw of huismus om het voedsel uit een pindanetje te halen, net 
zoals de mezen. 
Het is echter niet vast te stellen, of ze dit geleerd hebben door een 
eigen idee uit te voeren of door het naäpen van de mezen. 
Waarschijnlijk is het laatste het geval, want vogels leren meestal iets 
door zonder veel inzicht van alles te proberen. Een enkele keer krijgen 
we te maken met een nieuw gedrag. Het meest beroemde voorbeeld 
leveren de mezen, die geleerd hebben melk te stelen door met hun 
snavels de dop van de melkfles open te scheuren. 

Fruitbomen en vogels werken samen. 

U zult het waarschijnlijk niet prettig vinden als de vogels uw 
zorgvuldig gekweekte fruitoogst aanpikken en verorberen, maar 
eigenlijk bewijzen de vogels de appel- en perebomen een dienst. 
Sterker nog: het hoort zelfs zo!! Door de hulp van de vogels worden 
de zaden verspreid. Soms gebeurt dit door de wind, maar vlezig fruit 
groeit speciaal voor de vogels om gegeten te worden. 

In de volgende "Bakbrogge" het vervolg van het gedrag van vogels. 
Deel 2 gaat over vliegen, zweven en bidden. 

****** 
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61 jier 
I 

Jelsma 

Het levensmiddelenbedrijfJelsma is begonnen in Oudega in 1932.Toen 
trouwde Lammert Jelsma met Riemkje Wijnia en zij begonnen hun 
eerste dorpswinkel in het voonnalige café van Baaye Hoekstra. 
Dit café werd publiekelijk gekocht door Douwe Kramer voor collega 
caféhouder Wietze Mulder.Deze verhuurde een gedeelte aan Lammert 
Jelsma. 
Op dit adres hebben ze gewoond tot mei 1936. Toen nam Lammert 
Jelsma het levensmiddelenbedrijf over van Harm Smedes.(Dit is het 
pand waar nu de Cirkel zelfbediening Adema is gevestigd) 
In dat zelfde jaar werd Wiebe geboren. Op 14--jarige leeftijd hielp hij al 
in de winkel, maar hij moest ook de bestellingen ophalen en later bij de 
klanten aan huis bezorgen. De meeste levensmiddelen werden toen 
nog los verkocht per pond of kilo. 
Deze zoon Wiebe trouwde in 1963 met Trienke Brandsma en ze heb
ben samen het bedrijf doorgezet tot 29 april 1993. 

In een gesprek met Wiebe en Trienke vertelden ze dat zij hun werk 
altijd met liefde hadden gedaan, maar dat zij ook ziekte mee moesten 
maken in hun huwelijk en dat er ook wel zorgelijke momenten waren 
geweest. Wiebe en Trienke wensen hun opvolgers "Supermarkt 
Adema" veel succes, en feliciteren ook de dorpsgenoten dat er nog een 
levensmiddelenbedrijf is in Oudega. 

Middels deze weg willen zij iedereen van harte bedanken voor de 
trouwe klandizie. Zij zullen niet vergeten wat voor een goede band zij 
met U opgebouwd hebben de afgelopen jaren. Nogmaals hartelijk 
bedankt. 

S.V.D. 
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MIVERO 

Fam. W. Jelsma, de Mivero is u zeer erkentelijk voor uw 33-jarig lid
maatschap. 
Dit betekent, dat u vanafde oprichting van onze middenstandsvereni
ging, 5 oktober 1960 tot 29 april 1993 lid bent geweest. 
Wij wensen u en uw familie een welverdiende rust en ont!'>panning toe."': 

Het Bestuur 

HARTELIJK DANK ! 

Wij willen iedereen van harte bedanken voor de overweldigende 
belangstelling die wij de laatste weken hebben ontvangen. 

De samenvoeging van Casper en Cirkel is een goede zaak geweest. 
Onze totaal vernieuwde winkel is een parel voor het dorp. Wij zijn 
daar bijzonder trots op. Uw vertrouwen en warme belangstelling 
stellen wij bijzonder op prijs. 

Wij vertrouwen erop deze band in de toekomst voort te zetten. 

Tot ziens bij de Cirkel, "'t Middelpunt van de buurt" 

Goke en Gerrit Adema. 'T MIDDElPUNT 
VAN DE BUURTl 

• TEVENS 
SLIJTERIJ 

GERRIT ADEMA 
OUDEGA (Sm.) 

Telefoon 05127 - 1371 
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Op D.V. 23 juli hopèt 

frou Fokje Zandberg

van der Velde 100 jier 

te wurden. 

Hja sil dan de earste Aldegeasterwêze dy 't 100 jier wurden is.Fokje 
van der Velde waard geboren yn Garyp, mar har folk ferhûze al ridlik 
gau; earst nei Warten en doe nei de Finnen ûnder Nyegea. 
It spultsje is no 6fbrûtsen, mar it stie achter de Finnen nû. 1 1. Dêrwei 
hat hja yn Aldegea nei deskoalle gien dy 't doe oan de Achterwei stie. 

Hja fertelde dat hja as bern in botsen (2,5 sint) fan harren mem mei 
krigen om by Adels (fam. Mulder, mûnder en bakker op 'e Moune
hoek) trije boltsjes te keapjen. Dit wie dan it middeis-iten foar de trije 
bem. Men koe doe rinnende oer in paad fan de Finnen nei de 
SänbuorrenJMounehoek kamrne. 

By de van der Velde's wienen acht bern; twa binne op de leeftiid fan 
73 en 97 jier ferstoarn. Fokje wie de äldste. Fokje wie de äldste, en 
moast al jong mei helpe. Fan de seis dy 't noch libje is de jongste 
omtrint 80 jier. Twa bruorren wenje yn Canada en Amerika.Uilke ut 
Amerika hat hjir ferline jier noch west. Hy is no 86 jier. As broer Jan 
(83 jier) ut Canada ditjier oerkomt stiet noch yn 'e kiif. 
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Doe 't hja fan skoalle kaam hat hja earst by har pake en beppe, Jurjen 
en Wesseltsje van der Velde, op 'e Eibertsgeasten west. 
Doe hat hja as boerefaam yn Drachten, Garyp en Froubuorren tsjinne. 
Yn Drachten fertsjinne hja 29 gûne yn itjier, mar yn Froubuorren al 
85 gûne jiers. 

Demei kaam hja by har omke en muoike Sipke de Vries en Grietsje 
van der Velde yn de Wierren yn Nyegea. It spul stie yn de Wierren 

!) 	 moai likernoch wer no de greate dyk Drachten-Ljouwert leit. 

J 	 Yn 1919 troude hja mei Jan Zandberg fan de Rottefalle, en hja kamen 
te wenjen op it pleatske fan omke Sipke en muoike Griet. Dy lieten in 
~ûske sette oan de Swarte Wei. Frou Zandberg hat der mear as fyftich 
Jler wenne. 

Yn 1970 kamen Jan en Fokje yn Aldegea yn in älderein-wente. 

Sunt 1981, injier nei it fers~erren fan har man, is hja by har dochter 
en skoansoan Marijke en Haaije Vaatstra op it West. 

Jan Zandberg en Fokje van der Velde krigen trije bern: Wietske, Jan 
en Marijke. In swiere slach wie it foar harren doe 't yn 1935 soan Jan 
yn Nyegea troch in ungelok om it libben kaam. Hy wie doe tolve jier. 

Y n har trouwen hat frou Zandberg in bulte mastere mei har rimmetyk, 
mar lokkich hat se no giin pine mear. It rinnen wol net en ek it gehoar 
is net folIe me ar. In praatsje mei har meitsje faIt dan ek net ta. 
Foarhinne wie hja altyd 0 sa meilibjend, me foar elk in freonlik wurd 
en wie tige gol: in leave frou, dy 't it net maklik Mn hat. Bynammen 
de krisisjierren dy 't hja der mei makke ha, binne swiere jierren west. 
Ek hat hja har heit by harren yn hän te wenjen en in muoike, dy 't seis 
giin bern hie, hat lange jierren in thus Mn. 1 
Der binne 16 beppesizzers en 46 oerbeppesizzers. Foaral dy lytskes 
fynt hja in geniet om dy om har hinne te hawwen. 

Ien fan de beppesizzers, Fokje fan Wietske, hat in boek skreaun oer de 
libbensrin fan Fokje Zandberg-van der Velde en hopet dat op 23 juli 
o.s. oan te bieden. 
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ALD EN NIJ 

Dizze alde pieats, op it Utein, is 26 jier ferlyn ofbrand. 

De pleats Vtein 22 foardat dy modernisearre waard. 

Hoe aId as de pleats krekt wie wit ik net, mar hy waard yn 1640 al 
neamd yn it "Floreenregister". It wie de äldste pleats fan Aldegea. 
Op 17 novimber 1758 is hjir geboren Aefke Hattums, dochter fan 
Hattum Gjalts en Frytzen Douwes. Aefke troude 14 jannewaris 1781 
mei de Aldegeaster smid Wytze Jans en hja namen yn 1812 de nam me 
"Welling" aan. De familje dy 't op 'e pleats wenne neamde har "de 
Boer" 

Y n myn bemejierren wenne hjir Rinze Y sselstein, demei Eeltsje de 
Groot en oan 't in jier foardat hy ofbrände Klaas Jansma. 
Maaie 1966 wienen Kor de Boer en Aaltsje Koster op 'e pleats kaem 
Op 1 april 1 %7 brande dy of. Dat wie in tige slimme bran want der 
kamen mei-în-oar in fyftich bisten yn 'e flammen om en der moasten 
letter noch guon ofmakke wurde. It wie net om aan te sjen en aan te 
hjerren: guon kij fersmieten it keal yn deadsneed. Wol fiif auto's fan 
de N.T.F. ut Burgum hellen de bisten op. Wat de aars aak wie is net 
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bekend. Lokkich mankearde de famylje de Boer, man, frou en trije 
bern, neaL 

De pleats, in tsjerkepleats fan de Herfoarme tsjerke fan Eamewäld, is 
wer opboud troch de timmerlju Bruinsma fan Eamewàld en Kleinhuis 
fan Aldegea. 

De älde pleats fan Kor de Boer. (Vtein 32) 

De nije pleats fan Kor de Boer yn 1992. (foto W. Boomsma) 
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Koninginnedag 1993 

rijdag 30 april 1993. 
We moesten om half 9 op het sportveld zijn voor 
de optocht. Het zag er allemaal heel feestelijk 
uit. Iedereen was in de kleuren rood, wit, blauw 
en oranje.Toen begon de optocht met het jeugd
korps voorop op een wagen.We liepen een rondje 
door het dorp en toen weer naar het sportveld 
voor de spelletjes. Eerst kregen we nog wat 
drinken en een koek. Iedere groep had een 
leidster, er waren 8 spelletjes. Als je een spelletje 
had gedaan kreeg je een sticker. 

Toen we met de spelle~es klaar waren, kregen we een ballon met meer 
gas erin dan vorigjaar.Toen iedereen een ballon had moesten we hem 
opla.t~~.ze gingen de kant uit naar het westen. Na afloop kregen we 
een IJSJe. 

Frieda de Vries, Grûnslach 

Voor de volgende keer kies ik Birdsje Riemke Kuipers, Buorren 36 
********** 

Koninginnedag 1993 

Net zoals vorig jaar organiseerden wij weer Koning- ; 

innedag voor jullie. Dankzij jullie grote opkomst, _ 

het mooie weer en de goede stemming was het zeer geslaagd. Het 

programma verliep vlot en zonder veel werk voor onze EHBO-ster 

Mw. Jansma. 

Vanaf deze kant willen wij jullie op de eerste plaats hartelijk bedanken 

en natuurlijk ook alle mensen die zich volledig vrijwillig hebben 

ingezet om deze dag te vieren. 
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De ballonnen waren deze ronde goed gevuld, maar nu hadden we het 

nadeel dat er een straffe oostenwind stond. We kregen dan ook maar 4 

kaartjes terug, allemaal van Ameland! We hebben besloten alle 4 een 

presentje te geven. Dat zal op korte tennijn bezorgd worden. 

De winnaars zijn: Sieuwke de Jong, groep S,Johanna Veen

stra, groep 1,Tseard Kooistra, groep 1, Ymkje 8 osma, 

groep S 

Wat we wel erg jammer vonden, was dat er weinig publiek was, ter

wijl Heinze v.d. Heide zo goed zijn best deed in de kantine. Misschien 

een tip voor volgend jaar? Dan kan het nog gezelliger worden. 


De commissie: Bouke de Bruin Wilma Zanstra, Rommie Elzingsa, 
Tineke Kooistra en Agnes v.d. Burgwal. 

************ 

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 twee jaar werd. 
Vanaf 1 januari 1993 verandert dit. U krijgt dan GEEN be.richt meer. 
Als uw kind de leeftijd van twee 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 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, volgens: 

1. De omgang met meer leeftijdgenootjes. 
2. Bij haar/zijn ontwikkeling passend spelmateriaal. 
3. contact 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 twee 
leidsters aanwezig, waarvan één vaste leidste+r t!l 

Bestuur en leidsters 
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R.S.O. Bestuurspraatje. 

Het seizoen is weer ten einde. 

Maar er zijn ook nog andere activiteiten, zoals o.a. het buitentoernooi 

en de braderie. 

Op de laatste ledenvergadering van 3 mei j.l., is er een andere samen

stelling van het bestuur gekomen, het nieuwe bestuur is als volgt: 


Voorz.its1er Janke de Boer tel. 05127-2525 

~Oeke Ybema 05127-1723 

PenningmTjeerd Ypma 05127-1924 


Jan Uilke de Jong 05117-39375 
Scheidrechtermk lekje Kooistra 05117-39348 
Jwgdmken Gooitske Jacobi 05127-1446 

De eindstanden van de competitie kunnen nu dus ook bekend worden 
gemaakt en zijn als volgt: 

Dames2e~ Dames4e~A Dames4e~B 

Drachten 3 22-54 Wez Handich 1 22-58 Tijnje 2 22-53 
St. Yerke1 22-50 Blok'87 1 23-52 BSO 2 22-51 
HVC 1 22-47 Turfstekers 5 23-50 Wez 

Handich 3 22 -36 
Oer terp 1 22-41 Wez Wis 2 22-42 Bests 3 22-34 
MAC 1 22-38 Drachten 6 21-38 Z-up 2 22-34 
Beets 1 22-32 B'bargum 3 22-35 Philips 1 22-32 
B'bergum 1 22-29 BSD 1 22-35 B'bergum 4 22-31 
Bargum 2 22-27 Tijnja 3 21-22 de Venen 3 22-31 

Venen 2 22-27 de Pein 2 22 - 22 Tur is t. 6 22-30 
VCS 2 22-23 Wez Handich 2 22-19 Drachten 5 22-29 
BSD 1 22-18 Drachten 7 22-14 Turf st . 4 22-29 

Oerterp 2 22-15 Z-up 3 22-03 Wez Wis 3 22-06 
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f'l 
Heren 3e~ Heren4e~A Meisjes 2 k1asse 

SVC' 81 1 22-53 Z-up 3 21-59 deKompenije 16-37 
DrachtEln5 22-47 Turfst. 6 21-52 Wez Handich 1 16-36 
Bergum 6 22-41 BSO 1 21-39 Drachten 2 16-35 
Beets 1 22-37 Philips 3 22-35 de Venen 2 16-27 
Buitenp. 2 22-34 Dracnten6 22-31 BSO 1 16-27 
Bargum 3 22-31 BSO-I 21-30 Turfstekers 3 16-27 
BSO 2 22-28 Wez Wis 2 21-28 VCS 2 16-16 
Philips 2 22-27 Wez Wis 1 20-21 liVe 2 16-07 
VCS 2 22-25 Drachten7 21-21 Bergum 3 16-02 
Luvo 2 22-24 Bergum 7 22-17 HVC 3 22-23 
Turfst. 5 19-13 11intonum2 22-14 de Pein 1 21 

Heren 1 is in de distriktsklasse op de Se plaats geeindigd 

Meisjes 3e klasse 

Minotum 1 19 -51 
Sterke Yerke 1 19-49 Boornbergum 1 19-24 
MAC 1 19-37 Turfstekers 4 19-16 
Wez wis 1 19-37 HVC 3 19 -07 
de Venen 3 19-32 BSO 2 19-06 
de Venen 4 19-31 VCS 3 19-04 

Helaas heeft dames 2 de P/D-wedstrijden niet gehaald. Misschien 

volgend jaar rechtstreeks? 

~erder we,nsen wij jullie een prettige vakantie toe en tot ziens in het 

meuwe seizoen. 


P,S.: Ate en Lammert, bedankt voor hetgene watjuBie allemaal voor 
R.s.a. hebben gedaan. 

Hopelijk kunnen we nog wel weer eens een beroep op jullie doen. 


~ 

J anke de Boer 

( 
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Het Me Donalds-toernooi liJ 
'Dit toernooi werd gehouden op 24 april 1993 in de Splitting te Drach

ten. Als je eerste werd gingje naar Mc DonaIds te eten. 

Onze ploeg werd in tweeën gedeeld: RSO I en RSO 2. 

In RSO 1 zaten: Sytske Gerry de Boer, Ineke Kooistra en Foekje El

zinga. Als leidster hadden zij Janke de Boer. 

In RSO 2 zaten: Margje Kleinhuis, Hylkje Bruinsma, Leentsje Toe

ring en Anique Veenje. Dit zijn allemaal Eernewoudsters. Als leider 

hadden zij Ate Oosterhof. 

De stand: RSO 1 is vierde geworden en RSO 2 is tweede gewor-den. 

We hoefden niet tegen elkaar te spelen, want we zaten in een verschil

lende poule. 


Groeten Leentsje Toering en Anique Veenje. 

Gymnastiekuitvoering R.S.OI Gymnastiek 

'op 14 mei 1993 hadden wij gymnastiekuitvoering. Het begon om 
19.30 uur. 

Als eerste kwam de opmars waaraan iedereen meedeed. Toen die 

afgelopen was, moest iedereen gaan zitten. Alleen de jongste groep 

niet, want die moest de toestelbaan doen. 

Er waren 4 ritmische oefeningen: Aleida Kootstra deed een vrije 

oefening, Margriet Schonenburg deed een oefening met een bal, 

Katrien Adema deed een oefening met de hoepel. De laatsten waren 

Wietske Kooistra en Femke Kooistra met een knotsoefening. 

Kinderen van de Ie en 2e groep deden leuke dansjes. 

Verder deden sommige kinderen nog een oefening op toestellen, b.V. 

bokspringen, balk, ringen, brug, lange mat, trampoline enz. 

Antsje Pietersma, Margriet Veenstra en Willeke Elsenga 

deden nog een paar clowns na. 

Als laatste deed een aantal meisjes uit de 2e groep een tapdansje met 

stokken en hoeden op de muziek van "Ain 't she sweet". 

Verder was het een leuke avond. 


Groetjes: Aleida Kootstra en Femke Kooistra 
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Ouick nieuws 
KAMPIOENEN 

Nu de veldkompetitie weer voorbij is, kunnen wij de balans opmaken 
van de behaalde resultaten. De jeugdteams hebben een prima prestatie 
geleverd.Van de vier teams werden er 2 overtuigend KAMPIOEN! 

Dit waren de C-aspiranten, o.l.v. Klaas Veenstra en Tjitte v.d. Wal 

en de E-pupillen, o.l.v. Antje Wimke de Haan. Hiervoor werden ze 

allemaal terecht op de foto en in de bloemetjes gezet. 

Op de officiële receptie in de kantine kwamen veel belangstellenden 

hen feliciteren met het behaalde resultaat. 


Voor de B-aspiranten was de Hoofdklasse nog een treetje te hoog. 

Slechts tegen V. en V. wisten ze een punt te behalen. 


Onze jongste pupillen de F-jes, die voor het eerst aan de kompetitie 

meededen, behaalden ook een uitstekend resultaat. Ze eindigden op de 

derde plaats, maar tegen de uiteindelijke kampioen speelden ze met 3-3 

gelijk. 


Hieronder hebben we nog twee welpenploegjes, waarvan de 

oudste welpen na de zomervakantie ook aan de kompetitie zullen 

meedoen. 


DE SENIOREN. 


Quick 1 heeft de boot gemist. Na een zeer spannende kompetitie , 

waarin ze 5 punten behaalden tegen de beide koplopers "Stànfries" en 

"Goorecht" , die nog in een beslissingswedstrijd moesten uitmaken, 

wie de uiteindelijke kampioen wordt, werden ze vierde. 

Tegren VDW, die onder hen eindigde, konden ze geen enkele punt 

pakken. Jammer! 

Quick 2 belandde in de middenmoot en Quick 3 en 4 hielden in de 

onderste regionen toe. 
 [EJ
Bij hen staat het spel plezier dan ook bovenaan. :; ,.,1 • 
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L.R. & P.C. 


"De Klaverkamp" 


Op freedtejûn 25 juni sil de Klaverkamp in hynstewedstriid organi

searje.lt doel wie om ditjier twa kear in wedstriid te halden, 

nammentlik ek noch in ponywedstriid. De lêste jierren koene wy 

gebrûk meitsje fan it lan fan de fam. Houwen en Bouma op Nijtap yn 

de Pein.Mar de fam. Houwen hat de pleats ferkocht en doe wie't foar 

us net mear mooglik om de wedstriden by de fam. Bouma te halden. 


Op de streekgearkomste fan de pony's ha de "Skansruters" fan de 

Gordyk de ponywedstriid oernaam. In ponywedstriid ferget in protte 

lan (13 dressuurbanen en 2 springbanen) en parkeerrûmte en in 

hynstewedstriid gans minder. (8 dressuurbanen en 1 springbaan) 

Om 't de ponywedstriid net mear troch us organisearre waard koene 

wy de fam. Kooistra en Bos op it Utein safier krije dat hja lan 

beskikber stelden foar de hynstewedstriid. 

Wy fine it moai dat hja dit dwaen woene, want hjirmei hawwe se us 

aardich "ut' e stront" holpen. 


pu~ minsken, set op de kalinder en\of yn jim bûsboekje op freed 25 
Jum: 

Klaverkamo wedstriid om 18.00 oere 00 't Utein I!!!! 

En kom as it kin op 'e fiets. 

De KJaverkamp 

HET KAMP 

Woensdag 19 mei was het eindelijk zover. We gingen op kamp met de 
"Klaverkampruiters.Het was de bedoeling dat we om 18.00 uur vanaf 

de manege aan de Sànbuorren zouden vertrekken, maar Sipke Riemer
sma was te laat. Om 20.00 uur kwamen we in Schoonoord aan op 
Huifkarrencentrum Rijmaaran.We sliepen met z'n zessen op een ka
mer, beregezellig. 
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's Avonds hebben we de omgeving f.:-~~\ 
verkend.Veel geslapen hebben we ' ' ('""'''''y ),~~li ~\ ~ 
die nacht niet. : 6trt' ~~ 
Om elf uur zijn we met twee huif- ...,- Lr 

karren het bos ingegaan. Al gauw 
werden de pony's opgejut en ( 

galoppeerden ze voor de kar. !;f c..;" \ ~\.I(I-:1-- ~ 
's Middags liep iedereen liep met een '// _?Y ,'\; ," I / 

sjagrijnige kop rond, want Heerenveen had met 2-6 van Ajax ver
loren. 
's Avonds hebben we pony's gehuurd en een uurtje gereden. Om ne
gen uur zijn we vertrokken voor een grote puzzeltocht in het bos. We 
waren net op tijd weer terug, want toen brak er een noodweer los. In 
een mum van tijd stond de gang blank en regende het door het dak 
heen naar binnen. De hal ve groep stond te dweilen en de andere helft 
zette al onze spullen op de bedden voordat dat ook nat werd. De 
wastafel-putjes en de toiletten konden het water niet herbergen en dat 
borrelde naar boven. 's Nachts zijn we nog bezocht door een paar 
"heren" die meenden leuk te zijn door sommige van ons onder de 
tandpasta te smeren. Vrijdagmorgen hebben we weer een rit met de 
huifkar gemaakt, maar dat was voor een paar wel wat nattig, want het 
achterste paard spatte water in de voorste huifkar. 's Middags om 5 
uur begon de zeskamp. We hadden vier groepen. Het eerste onderdeel 
was skippyballen. Om de vijf sprongen werd de skippybal onder je 
weggetrapt. Met zaklopen heeft menigeen de grond ook wel gevoeld. 
Na de zeskamp gingen we barbecuen. Dat was heel erg leuk, maar de 
afwas erna was minder leuk. Die avond hebben we erg gelachen. 
Slaapzakken met zand, bladeren, stro en beukenootjes gevuld. Voor 
degenen die er in moesten slapen was het minder leuk.Eén van de 
daders is onder de koude douche gehouden. (eigen schuld, dikke 
bult). Toen iedereen wakker was, begon de grote schoonmaak. Wat 
een troep hadden we ervan gemaakt. Om kwart voor elf waren we zo 
ver dat we konden vertrekken. In de auto's was het heel wat stiller dan 
op de heenweg, want iedereen was moe en verdrietig dat dit te gek 
gave kamp was afgelopen. We zijn veilig weer in Oudega 
aangekomen. Wat kleine tegenslagen uitgezonderd, was dit een heel 
geslaagd kamp en zeker voor herhaling vatbaar. 

Sanne van Hall. 
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Folkert de Haan 
~~~! 
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.~.- ER MAG GEEN TWIJFEL 
'1 • ~ ." OVER BESTAAN 
. . IN KWALITEIT EN SERVICE• STAAN WIJ BOVENAAN 

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

... -::a kap&alon JANNEKE 
voor Dames en Heren 

Qf 
TENNIS JANNEKE 

, • verhuur van tennisbaan opRabobank ~ kunstgras met verlichting 
• tennisles 

Meer bank voor je geld I~~g. • zonnebank met gezichtsbruiner 

/~ilj-\,\,~ ' Dykfinne 4 9216 XL Oudega (Sm.) 
. Telefoon 05127- 1873 

de CUrie" ':Bakkerij 

~.dvJh 
~ 

Brood 
Koek 

KWALITEITSBOUW UIT GROUWBanket 
Zijn begrippen als kwaliteits

materialen en correcte organisatie 
ons produkt 'n kwaliteit apart voor u sleutelwoorden? 

Dan zijn wij voor u 
Buorren 21 - 0udega (Sm.)-tel. 05127- 1366 

EEN VERANTWOORDE KEUS 

Kreambesite 

op 'e Hegewarren, 

is in wat "aars as aars" barren. 


As ien in pappe krigen hat, 

sil ik jim fertelle wat der bart. 


As se in jonkje krigen ha, 

dan geane net de froulju, mar de manlju der op ta . 


Se meitsje der in praatjûn fan, 

en as it tiid is foar de poppe, dan giet dy fan man nei man. 


Dus in famke is foar de froulju, 

en in jonkje foar de manlju. 

Wiebe Jouke fan Bouwe en Jannie Elzenga. 

Raadsel: 
Wat is het onderscheid tussen een pasgetrouwd paar en een pas ver
huisd paar? 

De uitslag staat in de volgende Bakbrogge, maar wie niet zo lang kan 
wachten, kan bellen naar Mw. Wilkens-Kuperus, tel. 1620 
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Wat men nodig heeft: 

4 sneetjes Fries roggebrood 
2 friszure appels 
20 gram boter 
100 gram droge Friese worst 
4 plakken jong belegen Goudse 

kaas 
2 eetlepels rozijnen 

.. 
cr 
& 

.~...., ... 
Leg de sneetjes roggebrood op een bakblik . 
Schil de appels, boor de klokhuizen eruit. 
Snijd ze in dikke plakken en bak deze in de boter 
goudbruin. 
Leg ze op het roggebrood en daarop plakjes Friese 
worst. 
Bedek de sneetjes met een niet te dunne plak kaas 
en zet het geheel onder de gril tot de kaas is ge
smolten. 
Dien ze warm op en bestrooi ze met wat rozijnen. 

Eet smakelijk. 

Ald-yzer aksje. 

Sa as jimme miskien wol heard hawwe, is dus aks je in sukses wur

den. Der is mear by elkoar fannele as wa fan us ek mar tocht hie. Mei

elkoar san 30 ton.Spitichernoch wie de kilopriis wat oan 'e lege kant, 

mar hat it us noch 0125,. oplevere. De mouite fan 'e drokte wol 

wurdich tinke wy. 

En asjo de underfiningen Lil oare do arp en, dy 'I aljierren san soarte 

aksje heilde, besjogge, dan wurd dat mei de tiid allinne mar mear. 

Dërom binne wy fan doel om oankommendjier weT dizze abje op tou 

te setten. Wy wolle jimme freegje om aLfest te sparje, sadat it dan efter 

skoalle in noch greatere bulte wurd. 

It goede doel we,. 't it jUd hinne oermakke wurd is Joegoslavië. 

Dan woene wy eltsenien dy 't oan dizze aksje meiwurke hat hiel hertlik 

tankje foar hun ynset. 

Joegoslavië en de jeugdklubs binne jimme tige tankber . 


de Ald-y~er commisje 

Dakovacki Selci 

'In de Drachtster Courant heeft u al kunnen lezen dat de bliksemaktie 
op 17 mei voor het kroatische dorp Oakovacki Selci een groot succes 
is geworden. 
In anderhAlf uur is in de gemeente Smallingerland door ongeveer 500 
collectanten ruim f 55.000,. opgehaald. 
Over de nuttige besteding van dat geld, vermeerderd met f 50.000,
van de gemeente, wordt u via de Drachtster Courant op de hoogte 
gehouden. 
In Oudega zijn 15 collectanten op weg gegaan om iedereen, ook buiten 
de bebouwde kom, te bezoeken. De opbrengst in Oudega was zonder 
meer fantastisch!Er kwam f 4363,70 uit de 15 collectebussen. Dit 
ontlokte één van de notabelen bij de telling de opmerking: "Zo zie je 
maar weer, waarin een klein dorp groot kan zijn." 
Iedereen die zich hiervoor heeft ingezet en alle gulle gevers hartelijk 
dank! 
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DIEREN 

'. !::. AMBULANCE~ DRACHTEN Alarmnummer- 05127-2717 

Weten alle dorpsbewoners dat er voor Drachten e.o. een dierenambu
lance is en dat die meestal in ons dorp op het Roundeel staat, als die 
niet is uitgerukt tenminste en dat komt steeds vaker voor. 

Sinds 19 januari 1993 bestaat de Stichting Dierenambulance Drachten 
E.O. Op 24 januari is er op de kabelkrant een collecte aangekondig en 
een oproep uitgegaan voor vrijwilligers en donateurs, en op 1 maart 
zijn we van start gegaan met onze eigen stationcar, want voldoende 
geld voor een ambulance hadden we nog niet. Maar dankzij de collecte 
die in februari in Drachten is geweest en nog een paar andere grote 
giften, hebben wij (de Stichting) half mei een ambulance aangeschaft, 
met een verkorte brancard, katten- en hondekooi, vangstok, schepnet 
en andere attributen. 

U zal het misschien een beetje vreemd vinden zo'n dierenambulance, 

maar wij zijn al herel wat keren op pad geweest. Om maar wat te 

noemen, en dit is echt gebeurd, dat er twee honden zo aan het vechten 

waren en de één de ander een stuk van de staart beet. Daar die hond 

van de pijn maar met zijn staart bleef rondzwaaien zat alles onder het 

bloed. De eigenaar van de hond zag z'n auto liever niet smerig en bel

de de dierenambulance. Het gewonde dier is naar de dierenarts ver

voerd. U begrijpt, de ambulance zat natuurlijk onder het bloed, overal 

spetters en ook de vrijwilliger zat onder het bloed. Maar de hond is aan 

zijn staart geopereerd en is inmiddels alweer thuis en maakt het goed. 

De ambulance is na de rit schoongemaakt en de vrijwilliger is met 

schone kleren aan de volgende klus begonnen. 


Heeft u vragen, u kunt ons altijd bellen, het tel. nr. is 05127-2717. 

Natuurlijk zijn donateurs, sponsors en andere giften altijd welkom, de 

ambulance rijdt namelijk niet op water. 

Op 29 juli staan we met een stand en de ambulance op de Grietman 

Braderie. Ook daar kunt u terecht voor alle nodige inform~i1? 


Richtje Gans-de Vries. r.~~1\ 
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it west 12 

9216 XE OUDEGA (SM _) 

tel.: 05127 - 1526 

fax: 05127 - 2755 


Cl! -elekt ro 

Ó -water 

a -gas 

© -cent ral e verwarming 

® -ventilatie 

(}} - koeling 
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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 

t \\i\schOO! :> 
0\0 <lil 

~~ Opeinde ~~ 
~ @05127-2053 ~~ 

® nVA[;1 @ 

Voor een gedegen , betrouwbare en vlotIe 

rij-opleiding. 

De rijschool verzorgt ook uw opleiding voor 

het theorie examen volgens het C.B.R. 

ja/nee systeem . 

Theorie les wordt gegeven op maandagavond 

van 8 uur tot half 10. 

De theorielessen kunt U gratis volgen als u 

rijles gaat nemen bij de rijschool. 

Voor opgave of inlichtingen kunt u bellen: 

05127-2053. 

Of u komt even langs op Tuskenwegen 35 in 

Opeinde. 


_ . 

IK.Bou_bedrijf 

KLEINHUIS 

• Nieuwbouw 
• Verbouw 
• 	Onderhouds

werken~ • Renovatie 

Speciaal hang- en sluitwerk 

tegen inbraak! 


• Bouwmaterialen 
• Adviezen - Ontwerpen 
• Aanvragen vergunningen etc. 

05127 -1407 
Sänbuorren 17 - Oudega (Sm) 

LOONBEDRIJF & KRAANVERHUUR 

~~ 

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 

jSPionnenwerk J 
..,.~","r~ ..... ~,";lC~:-";.}....:,',, · :---:,.;,;;;~! 

Dit keer een prijsvraag voor de kinderen van de lagere school. 

Los de raadsels op en breng de uitslag hiervan, voor 27 juli bij mw. 

B. Zanstra.Dan maakje weer kans op een prijsje. 

Visitekaartje 

I.R. TRANS 

EDE 

. Wat is het"beroep van deu persoon? 

YEf 'me 

C ti 1 
~ 
~ 

Q. 

p. 
5. 
y *Probeer dil maar eens te ontcijfe· 

ren : 

DCJ«IIDD~ 


C:=LnOïlCJr-.J 
J\OUCJLJO> 

De winnaars van de kleurplaatwedstrijd in de vorige Bakbrogge zijn: 
Marjel Bosma uit groep 2 van de Grûnslach en Harry Welling 
van groep 2 van de Great Haersmaskoalle. Gefeliciteerd, de prijs 
wordt z.s.m. bij je thuis bezorgd. 
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1.( 

Een handige placemat 

De placemat is aan twee kanten ' te gebruiken, Neem voor de ene 
kant effen stof en voor de andere kant gebloemde of geruite stof, 
Geruite stof heeft het voordeel dat u bij het spelden en het 
naaien van de horizontale en vertikale stiksels handig gebruik 
kunt maken van deze ruit. Tussen de beide stoflagen legt u 
fiberfill dat hooguit 1/2 cm dik is . 

:1. ~~ 
"1..1• _ 

~ , - • I~ 

... 
·1- ·1.. . !) 

o 

::;:::;::i:::~----r-r--~---: 

I • 

Knip van de beide stoffen en 
van het fiberfill gelijke 
rechthoeken van ca 35 X45 
cm. Leg de fiberfill tussen 
de beide stoffen. Teken lij
nen met tussenruimten van 4 
à 5 cm voor de stikselnaden 
op de goede kant van de ef
fen stoflaag of gebruik de 
ruit van de andere stoflaag . 
Speld de drie lagen op el
kaar. Zie tig 1. 
Stik eerst alle vertikale 
5tiksels. steeds in dezelfde 
richting naaien . Begin met 
het middelste stiksel en 
daarna de stiksels links en 
rechts ervan , Voor de hori
zontale stiksels ook weer in 
het midden beginnen enz. 

Pers het werk en knip de stofkanten mooi recht in het formaat dat 
u wilt hebben . Werk de rand af ~et biasband van 18 mm breed. Als 
u de hoeken afrondt is dit gemakkelijker dan met rechte hoeken. 
Ronde hoeken maakt u handig door langs een schoteltje af te 
tekenen en daarna af te knippen. Vouwen speld het band om de 
stofkan t, st ik éé n "nt '" " "om de andm kant .e t de hand 
tegen, ... Veel succes 

* 
Hv T-B p *" ~ %- ' <2f ~~ 
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AGENDABURO: DATUMS OM ALVAST TE NOTEREN! 


'15 juni 
25juni 

3 juli 
7 juli 
13 juli 
24juli 
28juli 
29juli 

20 aug. 

19 sept. 

17 okt. 
20 okt. 

14 nov. 
26 nov. 
27 nov. 

12 dec. 

begin avondvierdaagse 
Klaverkamp hynstewedstriid om 18.00 oere op 't Utein 

Rommelmerke fan Quick op it sportfjild 
Grietman ringrijderij 
Grietman Zomeravondconcert beide muziekkorpsen 
Grietman Oldtimershow 
Grietman Hippisch festijn 
Grietman Braderie 

Grietman Waterspelen 

Koffi econcert 

Koffieconcert 
Amnesty lnternatioal- Theater + Vredeskoor 
20.00 uur in het "Miensker" 

Koffieconcert 
Toneeluitvoering, 20.00 uur in het "Miensker" 
Toneeluitvoering, 20.00 uur in het " Miensker" 

Koffieconcert 

Uitslag straatvolleybaltournooi: 

1 De Deelen (3) 

2 Stobbehoek (2) 

3 ged. Stobbehoek (1) en Arkepole 


LET OP !!! 

Op de braderie is de RSO weer aanwezig met de grootste sjoelbak ter 

wereld (4Om) 
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SIERD DE VRIES VERTELT VERDER 
deelS 

Laatste regel voorafgaande: 
De weg die nu naar de Gealanden Loopt, was toen ook de 
reed voor de Gealanden. 

De oude plaats van Eeuwe Riemersma dat was een Sietsma-plaats,die 
komen we verder wel meer tegen. Die zijn omstreeks 1906 allemaal 
verkogt. Eeuwe Riemersma kogt het meeste land en bouwde op het 
slotstee, waar Sjoerd nu woont, een nieuwe plaats. Daar heeft hij niets 

aan gehad, want tijdens het bouwen is hij overleden.Klaas Duursma, 

een timmerbaas uit Opeinde, die hem bouwde overleed ook tijdens de 

bouw. 

Paulus V.d . Wal kogt ook een paar perseelen land en bouwde daar een 

boerderij op, waar Bosma nu woont. 

Nu beginnen wij weer op de Hooiweg bij het oude plaatsje waar Meint 

Faber woont. Dat stond maar alleen aan de Hooiweg, tot aan het 

"nootebosje", waar nu Pieter de Boer een nieuw huis heeft gebouwd. 

In het oude woonde Gerrit Ritsma. 


Waar H. Mulder nu woont is omstreeks 1905 gebouwd en waar Dirk 

(de Vries) nu woont dat was veel later, in 1923, dat liet Paulus Aukes 

de Vries bouwen. Dat huis naast H. Mulder was nog weer later. De 

skuine Hooiweg was een vreeselijk pad. Het was een zandwoestijn. 

De eerste verharding was pas om 1915 en toen werd het beter. Ook 

aan het regte eind naar de hoofdweg stond niets. Het oude pad lag er 

toen ook al en dat gingen wij altijd langs en dat doen wij nu ook en 

dan komen wij bij de plaats waar nu Sjoerd Riemersma (inmiddels 

Jakobi) woont. Oan moetje in 1900 al het andere wegdenken. Het 

huis van Foppe de Vries is het eerst gebouwd. Dat was op de 

"keukentuin", daar was vroeger de groente- en kruidentuin van Groot 

Haarsma-state. Dat heeft Pieter skipper laaten bouwen voor Migiel en 

Corneliske, die was bij hen grootgebragt, ze hadden zelf geen kinde

ren. Maar ze hebben er niet lang gewoond en zijn vertrokken naar 

Amerika. 

Nu staan wij op de Great Haersmawei. Dat was in die tijd het Oebele

reedsje. Die kamp land werd ook verkogt. 

Jan Va~jes mogt graag wat strijkersgeld schrijven en zoo ik mij nog 

kan herinneren beschreef hij de kamp voor ffiOO,-.Oat werd niet weer 

verhoogd en dat was een "bolle", zoo noemden ze dat in die tijd. 

Vaartjes liet er een huis op bouwen en verhuurde het aan Meindert 

Deelstra, de Vader van de wed. Broor Roorda Folkje. Hij kreeg het 

land erbij en had wat koeien op. Het land werd ingezaaid, want het 

was een boukamp. Het huis wordt nu nog bewoond door de wed. E. 

de Jong, Eedze Jitske. Toen was het huis waar Hendrik (H. Sierds de 

Vries, no. 7) nu woont aan de beurt. Dat lieten Rein Spoelstra en zijn 

twee zusters bouwen. Er kwam een berg met een veestalling agter en 

daar was Rein boer.Sjoerd Teijema was waagenmaaker en liet dat huis 

bouwen waar nu de wed.van Hendrik de Jong (nu Bertus de Jong) 

woont. Meester Bosma liet het huis bouwen waar nu Harrn de Jong 

woont en Auke de Boer dat van Sietze Reitsma.Later liet Jogem van 

der Meulen dat bouwen waar Harm en Maaike lang hebben gewoond 

en toen liet Vaartjes nog bouwen waar Dreewes woont voor Douwe 

Herder. Maar die verkogt het al gauw weer aan Dreewes en Ankje 

(Tjeerdsma).Oreewes verkogt een terreintje aan de Geref. Kerk en 

daar kwam het gebouw~e op waar Menze Tjeerdsma nu woont.Het 

laatste heeft Gerrit Aukes de Vries gebouwd en op één na laatste dat 

van Bosrna. ( ca. 1922) 

Het huis van Hendrik Boukes de Vries heeft Bouke voor zijn dochter 

Janke (Gelf Elzinga en Janke) laaten bouwen in 1921 ongeveer. 
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De dwarssingel daar stonden twee rijen groote boomen langs en de 
bosk was een stuk weiland, daar stond niets. In het hoekje waar Piebe 
de Jong nu woont,stand een klein oud huisje met een veestalletje er 
agter. 

Waar de weg nu ligt dat was een mooi laantje en ten oosten was een 
vijver. Dat laantje liep uit op de zanding waar later het boerderijtje is 
gebouwd waar Klaas Weening heeft gewoond.(nu A. v.d. Ploeg) 
De slotsingel was een zandweg en daar stond geen huis aan, alleen de 
oude schuur die er nu nog staat (inmiddels Skippersseal) en de oude 
kaamers die er nu nog staan. Maar de polle waar de loods op staat 
liep tot aan de glaazen (van die kamers) en daar konden wij niet langs. 

Nu komen wij bij de haaven. Als het water erg hoog was dan stond 
het op de opslag, zoo dat toen heette, dat was gewoon in de winter een 
modderpoel. Daar was toen nogal wat drukte en er was niets verhard. 
Al het vervoer ging toen over het water. 
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Voor al uw loonwerk 

Loonbedrijf en Kraanverhuur 

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

O kk ··Ad V·ru erUrrr:rrr::tt e rles 
Buorren 39A 9216 WC Oudega (Sm.) Tel. 05127 - 2417 Fax 05127 - 2433 

HOTEL-CAFÉ-RESTAURANT 

IE SICHT 
* zalen,tot 360 personen* tafelgolf voor uw per8oneeI8~. femilie- of 

* aportclub-feeatdag/ avond 
rondvaarten door uniek natuurgebied* ruim parkeerterrein 

* 
* * terras met schitterend uitzicht 

barbecue 

speeltuin voor de kleinaten 

binnen of buiten* avondrondvaarten met buffel of barbeCue* speciaal arrangement voor uwfamilie/ 
personeelsdag 

R • ..",eertijdig VOOI' uw 
rondvaart met 

barbecue ofbuHet 

Voor inlichti.ngen: 

Hegewarren 1. 9216 XR Oudega (Sm.) 
tel. 06117-9367 


