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TELEFOON 05127-1777 FAX 05127-2360 

~ verkoop nieuwe auto 's. alle merken 

A verkoop gebruikte auto 's. met garantie 

* a.lle voorkomende repal'dties 

* APK en VVN keuringen 

". deelnemer ndtiol2ale autopas 

* 1id Bovag 

* verhuur trouwauto ' s. bouwjdar 1953 
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Het is al een tijdje echt herfstweer en hier is dan ook het 
"herfstnummer" van onze dorpskrant, In een periode, waarin Oudega
Smallingerland wel eens de provinciale en landelijke pers haalt, is er 
nog genoeg te melden over het wel en wee van ons dorp. 

Elders in dit nummer wordt aandacht gegeven aan het jubileum van 
dokter Van Staveren. Van harte gefeliciteerd met 25 jaar werk in 
Oudega. 

Bij het wee van Oudega hoort het overlijden van onze dorpssmid Alle 
Welling op 27 september j.l. Hij was een begrip in de buurt. Met zijn 
overlijden komt er een eind aan een periode van 213 jaar, waarin het 
geslacht Welling het vak van smid in Oudega uitoefende. 

Op het gebied van de huizenbouw in Oude ga is er weinig nieuws te 
melden. De plannen zijn er wel en we hopen maar, dat die op korte 
tennijn gerealiseerd kunnen worden . 

Het maken van de dorpskrant is voor de redaktie elke keer weer een 
uitdaging. Daarbij zijn Uw suggesties, opmerkingen enz. steeds erg 
welkom. Wat denkt U bijvoorbeeld van een rubriek interviews met 
bekende en onbekende dorpsgenoten? 
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Ook Uw financiële bijdrage is van het grootste belang. Daarom hierbij 
de dringende oproep aan alle lezers, die hun bijdrage (f 10,- tot f 25,-) 
voor 1993 nog niet hebben overgemaakt om dat te doen vóór 2 
november. Bij voorbaat onze oprechte dank! 

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. 

,.MIDDElPUNT 
VAN DE BUURIl 

TEVENS 

SLIJTERIJ 


GERR IT ADE MA 
OUDEGA (Sm.) 

Telefoon 05127 - 1371 

-Tc Yn in goede organisaasje moat elts mist wurde kinne en 
moat men elts misse dy't der net is. 
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DOARPSBELANG ALDEGEA 


Bij het uitkomen van de vorige dorpskrant waren wij nog 

niet in het bezit van de antwoorden van de Gemeente in

zake onze verzoeken. 

Wij drukken hun antwoorden lIl.b.t. deze vragen hieronder 

af. 

Door ons is inmiddels, wat betreft het voetpad kontakt ge

zocht met de betrokken scholen en verenigingen. 


Aanvraag banken/prullenbakken: 

In het kader van de stads- en dorpsvemieuwing zijn de laatste jaren in 
verschillende dorpen banken geplaatst. 
Vanaf 1-1-94 krijgt de gemeente Smallingerland niet een rechtstreekse 
bijdrage meer in het fonds stads- en dorpsvernieuwing. 
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage dienen specifieke 
projekten te worden ingediend. 
Incidentele verzoeken voor banken en dergelijke kunnen dan niet meer 
worden gehonoreerd. Reden waarom nu wordt geinventari seerd waar 
nog wensen zijn en waar nog geen banken zijn geplaatst. 
Afhankelijk van de uitkomst van de inventarisatie zullen in Oudega 
nog enkele banken worden geplaatst. 

Aanpak fietspad de Kletten 

Op dit moment wordt onderzocht hoe de problemen opgelost kunnen 
worden. 

Oversteek fietspad Kilometerwei, Aldegeasterdyk, Hegewei. 

In de huidige situatie dient gericht te worden gekeken of het 
verkeersveilig is om over te steken. De ervaring van de laatste jaren is 
dat relatief gezien de meeste ongelukken plaatsvinden op 
overzichtelijke kruisingen , doordat men "meent" alles goed te hebbben 
overzien. Het is dusjuist op basis van verkeersveiligheid dat er geen 
plannen zijn deze oversteek te veranderen. 
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Strepen op de Aldegeasterdyk. 

Deze zijn intussen al of worden binnenkort aangelegd. 

Aanleg voetpad van de parkeergelegenheid naar de kleedgelegenheid. 

Dit is intem besproken en er bestaat geen bezwaar mits de vere
nigingen en de terreinopzichter er mee kunnen instemmen. De gemeen
te heeft hiervoor geen geld beschikbaar, realisering zal dus moeten 
plaatsvinden d.m.V . zelfwerkzaamheid waarbij de kosten door u/de 
verenigingen zullen moeten worden gedragen. 

Ook is gevraagd om plaatsing van een lantaarnpaal. I . 

Zonder over de noodzaak een uitspraak te doen moet ook hier 
geantwoord worden dat geen budget aanwezig is voor het plaatsen van 
een lantaarnpaal. 

'I 
î 
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CD.A. RAADSFRACI1E OP BEWEK IN OUDEGA 

Een aantal keren per jaar bezoekt de voltallige CO.AJractie, inclusief I! 
de wethouders Westerhof en Renkema, één van de wijken of dorpen 

in onze gemeente. 

Doel van dat bezoek is kennis te nemen van mogelijke wensen , 

problemen of missers die op het terrein van de gemeente, in het dorp 

of wijk om een uitleg of antwoord vragen. 

Inwoners van Oudega (u hoeft echt geen lid te zijn van het CO.A.) 

hebt u vragen of denkt u dat de gemeente één en ander beter kan doen. 

kom dan op: 


donderdagavond 25 nov. om 20.00 uur in het Miensker. 

Bestuur CO.A. Oudega 
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MIVERO NIEUWS 

St. Nicolaasaktiviteiten! 

Als eerste aktiviteit is er de intocht van St. Nicolaas op zaterdag
middag 20 november bij de Haven. 

Daarna is er een samenzijn van de Sint en zijn Pieten met de kinde
ren van de lagere scholen in de "Skippersseal" 

****** 

Er is ook weer een grandioze MIVERO St. Nicolaasaktie. Van zaterdag 

13 november tot en met 4 december. 

"Doe uw inkopen in Oudega, en u maakt kans op mooie prijzen" !!,! 


****** 

Als afsluiter hebben we weer de gezellige MIVERO-trekkingsavond, 
die op vrijdagavond 10 december in het Miensker is, met o.a. 

* Traditioneel toneelstukje door Miveroleden 
* Diverse verrassingen met vele prijzen 
*Trekking cryptische puzzel Miveroleden 
*Trekking kinderpuzzel 
* Trekking grote St. Nicolaasaktie, met als hoofdprijs 

f 1000,-, en vele andere prijzen 
* Muzikaal optreden van dhr. Westerhuis 
* Grote zaal verloting met vele prijzen 
* Na afloop is er gelegenheid om te dansen! 

De presentatie van deze avond is in handen van Trudy Kuipers. 


Komt allen naar deze gezellige avond! 


In de Mivero-St. Nicolaaskrant, die t.Z.t. huis aan huis wordt 

bezorgd, leest u alles over deze aktiviteiten. 
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c==j A. WELLING B 
GAZELLE ~ * Smederij* Fietsen, Gazelle, Union * Reparaties 

BUORREN 18 OUDEGA TEL. 05127-1536 

Autorijschool WIJMA 
voor een gedegen en vlotte rijopleiding 

Feike Wijma 
De Klynhoeke 6 De snelweg 
9217 RT Nijeganaar uw 

rijbewijs 05127-2619 

~~ Voor Uw SCHILDER- en 
BEHANGWERK naar 1ISIBMA ASSURANTIËN 

V 
Schildersbedrijf J. KUIPERS 

Voor de verzorging van al uw Buorren36, Oudega 
verzekeringen, hypotheken en elke 

I vorm van financiëring, maatwerk voor 
: particulier en midden- en kleinbedrijf. Ook prima materialen voor 

ZELFSCHILDEREN en 
I 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 

~~ 

1l:SIBMA ASSURANTIËN SURHUISTERVEENV 
TEL. 05124-1487 

ft West 3, Oudega (Sm.) 05127-1988 
Tel. 05127-1296 
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Taxi de Vries verzorgt Naast onze gewone 
ziekenvervoer in de regio 

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

particulier, ziekenfonds, 
rolstoelgebruikers en alle anderen - zittend ziekenvervoer 

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

betrokken. Noteer het 

telefoonnumer of knipt u deze 
 - groepsvervoer 

advertentie uit. 

Bel 05116-3400 

QQ QQ 
JjtJ lfW]3 UlL JE UJ l1Yl [jl) 

25 Jaar HUISARTS in Oudega. 

Vrijdag 1 oktober was dokter C. v. Staveren 25 jaar huisarts in Oude
ga. Hoewel hij hier geen ophef over wilde maken, werd hij toch door 
verschillende Oudegaasters in het zonnetje gezet. 

I 
,'I 

'I 
I 

OudcCja (Sm.), 2oR.tobct, 1993. 

2dJ wi.!d€. îk er 9cc-n ruchtbrunneid aan geven dat ik. op 
1 ofüober j.L 25 jaar hulsal·ts te Oudeqa was, maar vele 
patwnt.en dachten daar atuk.rs ovet' . :Een 9rote venassü19 was 
het c:mnbWd.en van ~.en bundd verfmf.en en rek.eni-f'U;Jen van de 
ki..-nd.et'en van de fJasLsschokn over' hun {;Tvol'i..nCjen met de: 
dokter. 
Het Je€SU:'.(.ijk v(aqvet'toon op h.et ltounde:d, 
ru:.pmchtiqe vcrsi..e:d-nq in de tui..n en de. vue. o.ndere 
hartv~.t'Wanlle.t'ld.e>. rcakti.es in d.e: vorm· van l"uunte.n, b{oe.tnc.n, 
taart en spi..rituuLwn ht'.b&en de.ze d.w:J otwet'gf'.U:'LjR. genumkt. 
A1l€n fw:,(. nartdijk bedankt!!! 

Jam.. C. v. 8tnveren 
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Oudega op koers 

De voordelen van het wonen in een dorp ten opzichte van een stad zijn 
vele. Als dorpeling valt het ons niet moeilijk er een lange lijst van op te 
stellen. Natuurlijk zijn er ook nadelen; ook de stedeling kan u zo'n 
lange lijst van stadsvoordelen voorschotelen die een dorp moet 
missen. 
Tijdens een zeer druk bezocht symposium "de verbeelding van het 
platteland" in De Lawei, 2 jaar geleden, kwamen ook de achteruitgang 
van voorzieningen in de dorpen aan de orde. Eén ervan, de biblio
theekvoorziening, haalde onlangs weer het nieuws. 
Laat ik voorop stellen dat de bibliotheek in Oude ga momenteel uit
stekend geregeld is. Oudega heeft een goed bereikbaar filiaal van de 
Drachtster bibliotheek in het Miensker. Echter, wie oren en ogen open 
heeft weet dat ook dit soort voorzieningen niet buiten de discussie 
blijft. 
Ik citeer hier een gedeelte uit het FD van 18 sept.j.l.: " .... . P. meent 
dat vooral kinderen en ouderen gebmik moeten kunnen maken van de 
bibliotheek. Dat is ook het keerpunt in de discussie over het sluiten 
van filialen en het opheffen van de bibliobus". En verderop: ..... .In 
Friesland rijden nog 11 bibliobussen die wekelijks bijna 400 
halteplaatsen aandoen. Volgend jaar houdt Leeuwarden er mee op. 
Maar ook in Menaldumeradeel , Tietjerksteradiel en Littenseradiel staat 
de bibliobus ter discussie" . 
En in Smallingerland? Ook in Drachten hoort men al geluiden dat 
filialen wel kunnen verdwijnen omdat de bibliobus goedkoper is, en 
de middelen beter besteed kunnen worden aan de hoofdvesting in 
Drachten. 
Welnu , de eersten die daarmee gedupeerd zouden worden zijn dan wel 
de belangrijkste doelgroepen, nl. de jeugd en de ouderen. die moeilijk 
naar Drachten kunnen komen. 
Laten wij ons in Oudega ervan bewust zijn dat juist voor de jongeren 
een vaste stek in het dorp, waar zij op gezette tijden in boeken en 
tijdschriften kunnen grasduinen. voor hun vom1ing van onschatbare 
waarde is. 
Een dorp kan in een isolement geraken doordat het openbaar vervoer 
het af laat weten. Maar een ernstiger vorm van isolement ontstaat als 
uit een dorp kennis- en cultuurcentra weggehaald worden. Dit laatste 
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heeft immers gevolgen voor het kennis- en ontwikkelingsnivo van een 

volgende generatie Oudegaasters. 

Voorwaarde is natuurlijk wel dat wij vooral de jeugd stimuleren om 

veel. liefst heel veel van deze voorzieningen gebruik te maken. 


JKvT 

Van de Oudegaaster Raadsleden 

Over gemeentelijke zaken is het volgende te melden wat wel eens inte

ressant kan worden. 

Door de commissie Milieu , Wonen en Werken wordt één dezer dag de 

beslissing tot aankoop van de boerderij van Jonker genomen (of de 

beslissing is al genomen). 

Bij het ter perse gaan van dit nummer van de Bakbrogge is het besluit 

al bekend, maar nu ik dit schrijf is het nog niet door de Raad 

bekrachtigd. Afgaande op mijn inlichtingen komt dit wel rond. 

Nu komt dan ook de invulling van het plan, te weten de bouwterreinen 

achter de Achterwei en Gariperwei. aan de orde. Ook over de toe

komst van de boerderij als beeldbepalend en karakteristiek voor de 

Buorren in Oudega. 

Ik ben mij ervan bewust dat hier verschillend over wordt gedacht. met 

voors en tegens uiteraard. Persoonlijk ben ik van mening dat wij als 

dorp er naar moeten streven hier iets van te maken. 

Mijn gedachten gaan daarbij in de richting van bewoning van het voor

huis en het achterhuis inrichten tot een complex woningen voor 55
plussers met 1 of 2 kamers, keuken en slaapkamer. 

Misschien in een stichtingsvorm of geëploiteerd door een instantie op 

woningbouw-gebied. 

Denkt u er ook over mee?!!!! 


Wietse H. Welling 

~ti1;l~~~~ 

ti1;l~ti1;l=rm~~ 
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ANBO 

Algemene Nederlandse 
Bond \()or Ouderen 

BOATREISKE fan de öfdieIing ALDEGEA (SM.) fan de 
A.N.B.O. 

Op tongersdei 2 september is de 6fdieling Aldegea fan de A.N.B.O. 
mei in baat it wetter op west. It wie dit jier "Hetjaar van de ouderen" 
en om der wat mei te dwaan wie ien fan de boaten fan it rûnfeart
bedriuw "Princenhof' ynhierd. De leden koenen allegearre in gast 
meinimme en sadwaande wienen der goed fyftich manlju en froulju 
oan board fan de "Feanprinses··. It \Vaar wie goed, dat sadwaande wie 
der boppe op de baat ek skoan te v.êzen. Trochdat it de lèste tiid slim 
wiet west hat, wie de natuer tige fris en stiene de beamen noch folop 
yn ' t blêd. Wy koene)} mar genietsje. 
De kofjetafel, de jûns aan board, smakke skoan en de Aldegeaster 
6fdieling kin dan ek op in slagge reiske wêromsjen. 

TBr d Vr 

Ir7-:;:::'ll..f:i' Nei oanlieding fan myn fraach oer de klokken wie der giin 
reaksje fan guoo dy't "wis" wienen. Myn fraach is na: 
Hawwe de klokken ''klipf' doe't de Eastersanning ûnder 
wetter stropte op 14 febrewaris 1943? 
KJippe is in bepaalde wize fan kJoklieden by in bràn as 
saks sa ,vat. 

T. Br. d. Vr.. till. 1303 
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Middagprogramma 50 + 
Op woensdagmiddag 8 september zijn we gestart met het 
middagprogramma in Oudega. 
Na een welkomstwoord van lda Holwerda, begeleidster van het 
Dienstencentrum, werd er onder het genot van een kopje thee of koffie 
gezellig met elkaar kennisgemaakt. Er hadden zich voor deze 
middagen elf personen opgegeven 
Er werd deze middag geplakt en geknipt, geholpen door de 
vrijwilligsters uit Oudega. Na nog even met elkaar gezongen te hebben 
ging een ieder om 16.30 uur weer huiswaarts. Het was een gezellige 
en geslaagde middag. 

J.L.A. 

****** 

.". Lokkichis hy. dy't fer:jit wat er net mear feroarje kin. 
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GENAMT EARET HAR BEPPE (100) MEI BOEKJE 

Om't har beppe Fokje yn Aldegea op 23 july fan ditjier 100 jier 
waard, hat har àldste beppesizzer, Fokje Jansen-van Hooten, in 
boekje skreaun oer it libben fan har beppe yn dy 100 jier. 
Frou Jansen begjint mei in koarte beskriuwing fan de foaràlden fan 
frou Zandberg, fanof dyjinge dy't yn 1812 de namme van har heit, 
Johannes van der Velde, oannaam hat. En ek fan har mem Wytske 
Fokkema, want fansels moast ek neisocht wurde wêr ' t de namme 
Fokje wei kaam. It libben fan Fokje wurdt op in flotte wize ferteld. 
As aldste fan de hûshalding, der wiene 8 bern, moast hja jong mei 
oanpakke. Heit en men v.d. Velde ferhûzen nochal ris en sa hat hja nei 
ferskate skoallen gien. 
Om't heit Johannes syn bern net nei in iepenbiere skoalle ta ha woe, 
moast hja as lyts famke fan Beets nei Aldeboarn ta rinne: oer in iensum 
paad, mei by't winter oan wjerssiden wetter. 
Sa beskriuwt frou lansen it fierdere libben fan har beppe: as jongfaam 
by de boer, it fytsen leare en by waar en wyn mei melke: reinklean 
wiene der doe noch net. Ek it bushimmeljen op it bjinstap moast ge
beure, waar as gjin waar. Fierder oer har trouwen mei Jan Zandberg, 
de bem, dy't hja krigen: Wytske, Jan en Marijke. Dat soan Jan mei 
tretjinjier troch in ûngelok om it libben kaam wie in swiere slach foar 
de hûshalding. 
Alde gebrûken dy't mem eartiids hie, te jûnpraten, jin ferhiere by de 
boer, mei it beurtskip reizgje, bruIloften, ferhOzjen, de wask en de fer
kearingstiid, dy't aloars op en ta gong as no, dat alles wurdt der moai 
yn ferwurke. Ek fan de oarloch '40-'45 wurde guon dingen neamd, 
û.o. de ynfal en it yn'e bràn stekken fan de pleats fan Reinder de Vries 
yn de Legauke yn de Pein. . . 
hl beskriuwing fun it Iibben fun in hûndertjielTige is grif in unikum. 
Yn e& getàl is dit ~ fun Fokje Jansen-van Houten oer har beppe 
Fokje Zandberg-van. der Velde in nijsgjirrich boekje. 

******* 
Hjirmei wolle wy eIts hertlik tank sizze dy't de lOOste jierdei fan us 
mem Folge Zandberg-van dfr Vekie ta in ûnferjitlike dei makke ha. 

Hendrik en Wytske, Haye en Marijke, bern en bemsbem 

Aldegea, augustus '93. 
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Oudega deSfipperssea( Op 'eWal4 
Tel. 05127-1416-2396 

~t EEN BEGRIP AAN HET WORDEN VOOR UW 
t;l.Y SFEERVOllE. GOED VERZORGDE DAG OF AVOND. 

O.A, HUWELIJKSFEESTEN - RECEPTIES - BARBECUES _ 
GOURMETPARTY'S - KOFFIETAFELS - PERSONEELSAVONDEN _

h
VERGADERING - DANSAVOND - BUURTFEESTEN. 
... Vraag vrijblijvend informatie 
~ ofmaak een afspraak 

~~ ~~ 
~ ~ 


HOOIDAMMER KAAS ~~ -- Erkend biologisch-dynamisch bedrijf 
fam, Craens, 't West 16, Oudega (Sm.), tel. 05127 - 2153 

Foar it fijnste fieis of in stikje woarst foar ut 'e hrîn Slachterij 
nei de ienigste selfslachtsjende slachter fan Smellingerlán. 0 p. tI i 

I 

Us fieis is tige jong dus samar gear, • Ie ersma 
mar ek husslachtings m eitsje wy foar jo klear. 
Want it is krekt sa 't de measten sizze, Aldegea (Sm.) 

foar wat goeds . .... moatte jo nei Oeds. 
 tel. 05127-1241 

'n Blommewinkeltsje wêr mear te keap is! 

Sa as lytsfak foar al it naaiwurk en ek 
aardich wat moaie lytse presintsjes. .. Sjoch mar ris. 

~p Blomkerij 

Buo rren 48 'it Glopke'
9 2 16 WE Aldoge. (S m .1 
T ill . 05 127·2 197 
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.\..• .BERNEPRAAT! 

De Zomervakantie 

'In de zomervakantie ben ik uit logeren 

geweest bij mijn nichtje.Dat was wel leuk. 

We zijn ook op vakantie geweest naar 

Terschelling. 

We kwamen om 18.00 uur met de boot aan in 

West-Terschelling.Toen gingen we op zoek 

naar onze camping,die heette:"Schittrum 

Eldorado".We zaten in een chalet. 

Op onze camping was ook een speeltuin en 


vlakbij was een bos.We gingen bijna elke dag te fietsen. 

En we zijn ook naar het strand geweest.Ik ging ook met mijn nichtje 

naar het zwembad . 

Onze camping organiseerde ook spelletjes. Daar heb ik aan meege

daan.Er was ook een pizzaria die heette: "Isola Bella".En daar hebben 

we pizza weggehaald. 

Het was een leuke vakantie. 


Hilde Anna de Vries, 
Groep 7 van de Grûnslach 

Voor de volgende keer kies ik Sander Veenstra Roundeel 56 van de 
Great Haersmaskoalle. 

~ 111111111 ~'i",Ir,-jt
o 0 . -.-'~~-

Prijsvraag augustus 1993 
lOl OHier dan de twee mooiste vakantieverhalen, Gefeliciteerd 
lnge en Jetse Gerk. Er zijn meer kinderen die een verhaaltje hebben 
geschreven. Bedankt voor jullie inbreng en wie weet winnen jullie de 
volgende keer. 

BEA 
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:De zoutm.ul~T 

We zijn met mijn opa en oma naar Duitsland geweest.Het \\'as daar erg mooi. We 
bezochten ook de Zoutmuur. 
De zoutmuur is een hele lange muur van een soort takken \I'aar allemaal zout 
uitkomt. Dat zout komt daar diep uit de grond en wordt binnenin de muur met een 
pomp schoongemaakt. 
Dan gaat het door de muur ( van twee kanten) en daarna strcx)mt het zoute water 
langs de muur weer naar bcneden.Het zoute water komt in een bak terecht en als die 
bak vol is stroomt het door een soort filter weer terug naar waar het begonnen is. 
A Is het water een paar jaar langs de muur heeft gestroomd ontstaat er een 
zoutkristal. Het water uil de bak kun je proeven. 
De zoutmuur helpt mensen die asthma hebben of benauwd zijn, want de lucht daar 
is heel gezond. 
Verder zijn daar mooie winkeltjes en er zijn banken \laar je op kunt ziLlen (tussen 
de bloemen). 
Verder was het nog erg leuk in Duitsland. 

Inge de Bruin, gr.7 
Great HaersmaskoalJe 

Op vakantie. 

Wij waren met z'n drieën naar de bosstrook gell'eest. In een tent. Het was heellcuk, 
ik was er met Catrinus en Gerwold, We gingen 's avonds heel laat op bed, ongeveer 
11 uur. 
We maakten zelf eten op een fornuisje. We hadden knak\lorstjes en eieren 
gehad.Eén keer hadden we knakworst op een brwdje. 
We hadden ook heel "eel olielampen aan. Er was ook een heel groot kampl'uur. 
Een keer zouden we thee maken op het fornuisje en toen was het gas op. Toen 
moesten we hel op het vuur maken. 
Maar we hadden gelukkig een nieuwe fles. Eerst deed het fornuisje het ook niet en 
toen had ons I'ader het even gemaakt, want er zat rommel in. Er kwam eerst een 
steehlam uit. Gerwold begon te blazen, toen ging het weer een beetje uit en toen 
deed Catrinus het gas uit. Er was gelukkig niets gebeurLWe hebben er twee nachten 
geslapen. Overdag maakten ons vader en moeder patat voor ons klaar en de Iwige 
dag hadden 1'I:e bruine bonen. Eén dag moesten we sporten, dat was op zaterdag, 
want toen ging Catrinus voetballen. En Gerwold en ik korfballen. 
We hebben ook een keer bramenjam gemaakt. In een blikje op het vuur,maar we 
Mevrouw v.d. Zaag feliciteerde de familie van Til met het jubileum. 
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hadden het ni ct opgegeten want er zaten yergiftige stollen in lan het blik. En II 'C 

hadden het ook een kcer een steelpannetje gedaan, maar dat wou haast niet. 
Toen we bramen z.ochten WilS hetlalcr half tien. toen gingen \IC met olielampen 
l.oeken. Dat I\'as m1g leuker, maar je lond er haast niet één. Nog later lIas bij die 
ene hel touwtje op. Soms gingen II'C ook ",cl naar huis om daar te spelen, IVant in 
de bosstrook hadden \Ie nu al heel led gespeeld. Wc hadden de tent \lak bij de hut 
staan. Die hut is heel groot, meI riet op het dak. 
Het sliep cr heel lekker. We sliepen in een slaapzak en op een luchtbed. We hadden 
allemaal dingen I oor de rits, want de ril\) II us kapot. We gingcn ook kijken dat de 
lichtcn bij ons huis nog branden en als die uit 7.ijn dan gingen we slapen , Vaak om 
ongel'eer negen uur kwamen er heel leel reigers bij langs. Soms gingcn we ze met 
ectllaklantaarn in de ogen sch ijnen 1\',ll1t dan gingen 7.e heel raar doen. We hoorden 
de eerste nacht honden blaffen. Toen II aren we e\'en II 'akker geweest. Maar verder 
niet. En de migende nacht lias het heel stil en toen hadden we lekker geslapen. We 
hadden drie l.aklantarcns en één daanun deed het niet, want de batterijen waren op. 

Jetse Gerk Hylkema .. gr. 6 

Je G'lJnslach 

De nieuwe prijsvraag! 

Alde Gabe zit in de redaktie I Uil de Bakbrogge. Jij I..iet hem altijd I lXlr in Je Bb 
achter I.ijn bureau zitten, maar hij moet natuurlijk ook I'aak op pad om nieu\\' s te 
Icr7amelen. Dan beleen hij de ITeemdste alOl1turen. WclhJ ...Nou dat mag jij 
Icr/innen,Wie maakt dit stripIerhaai af'? De 2 leukste qripICTha!cn kOl11en Ileer in 
aanmerking I oor een prijSJe. 
Je mag het \\'ecr op school inlc\eren.lk ben benieuln1. ZET HEM OP" 11 
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KINIlERGPUL 1991 -~~ 
- -=- --'1-:..:- 

Even een klein bericht en uitslagen van de wedstrijden van het 
Kinderspul.Ook dit jaar was de spelweek weer geslaagd. Ondanks het 
weer heeft iedereen zich prima vermaakt. Met de rommelmarkt hebben 
we even een verandering in het programma aangebracht. Dit zou 
buiten, maar is op het laatste moment nog geregeld in het Miensker, 
zodat de kinderen er allemaal lekker droog bij konden zitten. De 
talentenjacht verliep ook heel gezellig, alleen jammer, dat er niet zoveel 
deelnemers waren en weinig publiek. De kinderen die zich er voor in 
hebben gezet, hebben het geweldig gedaan! Dit keer hadden we als 
afsluiter een disco. Dit viel wel in de smaak. vooral de "house muziek" 
was een succes! 

Uitslag Viswedstrijd 

'Groep 4-6 jaar Groep 10 jaar en ouder 

1 Rein Beerda 49.7cm 1 Sietske Lindeboom 64cm 
2 Bert Jan Kamminga 13.6cm 2 Foekje Elzinga 38.5cm 
3 Marieke Beerda 11 .5cm 3 Sietske Westerhof 28.5cm 

Groep 7-9 jaar 

1 Tjeerd V.d. Velde 62.6cm 
2 Sven Kuiken 49.7cm 
3 Ymkje Bosma 37.3cm 

Uitslag DIERENTENTOONSTELLING t:1 ~ ~ 
Kampioen met de pony's Grietje Bergsma 

Kampioen met de honden Joke Westerhof 
Kampioen met de geiten Jurjan de Boer 
Kampieon met de vogels Harmke de Vries 
Kampioen met de katten Alie Sikkema 
Kampioen met de konijnen Hilde de Vries 
Kampioen allerlei Halbe en Melle de Boer 
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Uitslag Talentenjacht (~ J J 

I Tineke Wijma en Atsje Elzinga 

2 Karin de Vries 

3 Sietske Faber en Saapke Kooistra 


Tot slot: 


Wij, als bestuur vragen nieuwe vrijwillig(st)ers met nieuwe ideeën, 

want wij zijn na zoveel jaar uitgeblust. Wie wil zich nu voor de 

kinderen inzetten om er volgend jaar weer een gezellige spelweek van 

te maken? 

Aarzel niet maar bel; tel. 2462 of 1965. 


Tot een volgend Kinderspul! 


Het bestuur 

ALS U 'N STRAATJE OM GAAT 

Ph ~ r'i'~ rmu fffilPh ~~ ~%;:=\=~~~~ 

Het Diabetes Fonds Nederland (DFN) organiseert van 14 tlm 20 
november a.s. de landelUke collecte "Geef ' s voor Diabetes" . Voor het 
welslagen van deze collecte zijn nog collectanten nodig. 
Met de opbrengst wordt wetenschappelijk onderzoek gesubsidieerd 
voor bestrijding van Diabetes Mellitus (suikerziekte) en de 
gevolgen die uit deze aandoening kunnen ontstaan. 
Het DFN doet een dringend beroep op iedereen om één of twee uUlijes 
vrij te maken om als collectant een straat (je) voor uw rekening te 
nemen. In 1992 werd, mede dankzij de inzet van bijna 26.000 collec
tanten ruim 2.8 miljoen gulden ingezameld. 
Het DFN subsidieert 70% van het wetenschappelijk onderzoek rond 
deze nog steeds toenemende en ongeneeslijke aandoening. Meldt ook 
u zich daarom als collectant bij : 

-~ 
Hennie de Bruin, tel. 1570. Cu 
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Kalverkeuring 1993 

De Jubileumkeuring is op zaterdag 25 september gehouden. Het weer 
was niet zo best, het regende de hele morgen. Desondanks wa,en de 
deelnemers toch optimistisch en was de strijd toch nog groot. 
Er waren 92 stuks vee aangemeld (groot en klein). Een leuke 
bijkomstigheid waren de Oud-kampioenen van weleer. De oudste koe 
was 11 jaar. Ondanks het weer was het toch een geslaagde morgen. 

Hieronder volgen de uitslagen: 

Hokkelingen 

Rubriek I: la Dora 217 eig. K. Ybema ( kampioen) 
Ib Regina 2 eig. K. de Groot (reservekampioen) 

Rubriek 2: la Pudel5 eig. K. Ybema 
lb Boukje 43 eig. Mts 1. en S. Jonker 

Oudere kalveren: 

Rubriek 3: la Jantje 114 eig. Mts W.en H. Jonker 
lb Unze6 eig. S.F. Bruinsma 

Rubriek 4: la Bertha85 eig. fam. Tolboom 
lb Hielkje 4 Eig. G. V.d. Lei 

Rubriek 5: la Bontje 88 eig. mts. W. en H. Jonker (res. kamp.) 
Ib Bertha 88 eig. fam. Tolboom 

Rubriek 6: la Pietje 69 eig. K. Ybema (kampioen) 
lb Gretha 211 eig. K. de Groot 

Jonge kalveren 

Rubriek 7 la Gree~e 96 
Ib Ankje 79 

Rubriek 8: la Pietje 210 
lb O.Klaskel18 

Rubriek 9 la Aukje 8 
lb O. Klaske1l7 

Rubriek 10 la Durkje 180 
lb Durkje 148 
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Oud-kampioenen Rubriek 11: 

Kampioen: ElIa 194 eig. mts. W. en H. Jonker (res. kamp. 199 1 el1 1992) 
Res . kamp.: Grelha 179 eig. K. de Groot (kam pioen 1991) 

8edrijfskollektie: 

Kampioen: Mts. W. en H. Jon ker 
Rcsenekam pioen: S.F. Bruinsma 

We bedanken iedereen voor hun deelname en tot volgend jaar. 

De kommissie K.F.C. Oudega 

H. Jonker / D. den Hoed / W. Wijnia / S. AJgra 

Boerenslimheid 

Een boer kocht voor het eerst in zijn leven een auto. Toen hij de 

factuur kreeg. stonden daar tot zijn verbazing allerlei extra kosten op. 

Voor de metallic lak , voor de rechter buitenspiegel, voor de kaart

houders aan de binnenkant van de portieren en voor nog veel meer 

moest hij een meerplijs betalen. 

Toen kOlt daarna de autoverkoper bij de boer kwam om een koe te 

kopen, stelde de boer het volgende kostenoverzicht op: 


Koe (basismodel) f 200.

Tv.:eevoudige kleurstelling (zwart en wit) f 90.

Maag in vierdelige uitvoering f 150,

Rundlederen bekleding f 250.

Vat voor produktopslag f 120,

Tapkranen (vier) f 30.

Horens (twee) f 30,

Vliegenverjager (halfautomatisch) 
 f 70,
Mestinstallatie (automatisch) f 90,-

Koe in gewenste uitvoering f 1030,

(ingezonden door Jan Pruiksma) 
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àf ~~ ~. ~ ~ %.; ~ cre,jtief ~ 
Een applicatie aanbrengen? . .is eenvoudig! 

Materiaal: 	 plakvlieseline 
dun plastic, b.v. boterham
zakje 
stukje effen pakpapier 
(niet geplastificeerd) 

Voor het aanbrengen van een applicatie op een 
kledingstuk, kussen, enz. gaat u als volgt te werk: 

U kiest een applicatie-motief uit; dit kan een motief 
zijn dat al voorgedrukt is op stof ofeen motief dat 
u op een stukje stof hebt getekend. 

U strijkt de plakvlieseline achter het uit te knippen 
motief vast. Daarna kunt u het motief, zonder dat 
het rafelt uitknippen. 

Vervolgens neemt u het kledingstuk/kussen. 
U bepaalt de plaats waar u de applicatie wilt 
aanbrengen en legt daarop een stuk dun plastic 
dat groter is dan de applicatie. Hierop legt u de ap
plicatie met de vlieselinekant op het plastic. 
Over het geheel legt u het stuk pakpapier, waarna 
u met het strijkijzer het geheel vaststrijkt. 
Het plastic zal namelijk smelten en de applicatie 
vastzetten. Bij het wegtrekken van het papier merkt 
u dat het overige plastic aan het pakpapier is blijven 
hechten. 

Tenslotte kunt u het gheel nog machinaal met een 
zigzagsteek afwerken, of u zet de applicatie met 
een mooi steekje met de hand vast. 

* HvT-E ;?: ~;l: ~ .~ ~~-t 
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ûL1 I"ESept. 

Guon fan de lêzers sillc Bcrlus Mulder, 
Bertus' Deltsje Berlus noch \\'01 kind ha. 
Hij \\'ie tsilsmakkcr op il bÛlcrfabryk en 
letter mûnstcmimmcr.Mar Alberlus Johan
nes Mulder is om 1914 hinnc yn Aldcgea kaam 
as bakkcrsfeinl by Tjilze Klooslerman. Foar 1914 
\\'ie Berlus reinl by \'an Dyk. yn Assen. Yn dy I ~~~ 
tiid hat er in skril'l oanlein mei rcscplen four kocke ~~ ::: . 
en koekjes en it like lis \\01 aardich om der ien 
fan ocr te /limmen. 

JleeTgnfw~jes 
~ . 

1&· 

yn9n~di.ülren: 

4 ons suik€t· /2 ons óoter /4,5 ons 2.e.cuwse. ó(oelH / 
1 4,';l,. / 1, 5 ons !Jest.ampt-e. amandelen / een iveini~ 
citroennlsp / 4,';en lvcinUJ potasm. 

(potasch rn; potjiske: is t-sjinwul-dî.dl. eins net meur te 

beseUcn cn det'fOlU yn't. plak, kin in ó~ft8je fmkpoeie:r 
órûkt wtude:.) 

1k std t.t my Jienf.e.r sa Joar: :Fan it mi.nqse(. in d,ik.k.e .. 
WO(ust mc.Hsje., opstiivJe: en óJ~uotje h .tte, 
det· pCakjes fan snije en óak,h,e; 
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BAKKERIJEN YN ALDEGEA 

'Yn de Bakbrogge fan febrewaris fan ditjier ha ik tasein om op de 
bakkerij dy't doe op de bledsiden 22 en 23 stie, werom te kommen. 
Dat sil dan no wêze. Dat wie de àlde bakkerij fan Hylke Kijlstra op 
side 22 alhiel rjochts, en op de folgjende side it twadde hûs rjochts 
mei de sinneskerms. Doe wie de foarein alhiel modernisearre. 

Mar lit us mar by it begjin begjinne. Y n syn boek "Honderd jaar 
armoede in Smallingerland: "1750 - 1850" skriuwt P. van Schaik 
dat der yn in opgave ut 1820 stiet, dat der doe yn Aldegea: 
"ruim tien bakkers waren, maar niemand kreeg daarbij voldoende 
brood op de plank om er van te kunnen leven. 
Zij hadden dan ook allemaal een "neven-beroep". 
No soks lei wol foar de han, want yn itselde boek stiet dat der om dy 
tiid hinne noch lang giin 700 minsken yn Aldegea wenje. 
Wer't dy bakkerijen stien ha dy't ik net neam, wit ik net, mar faaks 
binne der aanst wol guon dy't it wol witte en it my trochjouwe. 

Wy begjinne op'e Mounehoek. Yn de pleats wer no O. Tiekstra 
wennet (Mounehoek 2) hatjierrenlang in bakkerij west. Yn 1817 fer
keapet de widdo fan Jan Reinders Zetsema de mûne en de bakkerij oan 
Jan Hendriks Mulder. Nei de Mulders hat der in Beerlings bakker 
west en dernei wurdt Wilco Frederiks Wilkens der mûnder en bakker. 
Dy syn soan Anske wie wol mûnder, mar bakken hie syn foarleafde 
net. Mar Wilco hie in beste feint en yn 1915 keapet hy de "Slotstede" 
en lit der in bakkerij sette foar syn 
feint Auke de Vries.lnjier as wat 
letter keapet Auke de bakkerij en 
syn soan Jan hat der demei bakker 
west. Jan syn soan Auke hat der syn 
heit jierrenlang holpen. Op dit stee 
wennet no B. Deelstra, Sanbuorren 23. 
Foardat de Van Haersma's yn 1660 
Great Haersma-state bouwe lieten, 
hat hjir Lyts Haersma-state stien.No 
witte wy net better as "It Slotstee" is it 
plak wer't Great Haersma stien hat, mar 
yn 1915 waard dit ek "Slotstede" neamt. 

28 

Jan Aukes de Vries mei de 

bak op'e fiets by de streek. 

j 

I) 

'~ 

'," ''I 

Dan kom me wy by de al neamde bakkerij fan Hylke Kijlstra en Joukje 
Reindersma.Yn 1900 hie Hylke de bakkerij fan syn omke Izaäk 
Kijlstra (op it West) oernaam en de saak fuortset yn de buorren. Der
foar wie it in groatmakkerij en sadwaande de Groaterssteech. Nei it 
jong ferstjerren fan har man trouwde Joukje mei Tjitze Kloosterman. 
Har àldste soan Egbert naam letter de bakkerij oer en halde der yn 
desember 1963 mei op. Hy liet der in bungalow op sette. 
De bakker foar de oven op de muorre is it ienigste oantinken oan de 
bakkerij. 
Dan krije wy de "Santepetyk". Hjir wie fan aids in herberch mei 
bakkerij en buorkerij. As kastelein, bakker en boer hat hast eltse 
Aldegeaster noch wollcind, en oars wol fan heard, Wietse Mulder. 
In tige hertlike man dy't wat bot oerkaam mei syn "boldetjend" lûd. 
It is ien fan de àldste hûzen fan Aldegea en hjir waard eartiids, doe't 
Aldegea noch it haadplak fan Smellingerlän wie, rjochtsprutsen. 
Nei in greate bràn dy't der yn 1738 yn Aldegea west hat en wer't ek it 
älde rjochtshûs by öfbrande, is dit hûs boud wurden. 
Frouwe Justitia mei itjiertal 1738 stiet op de topgevel. Yn 1855 waard 
Adolf Jans Mulder, de pake fan Wietse Mulder, eigner. Yn 1952 is 
Franke v.d. Meer der bakker en kastelein wurden. 

" De bakkerij fan fam. de Vries. It bakken gong doe al wat modern, 

sjoen de ferbouwing oan de efterkant 

De folgjende bakkerij is die fan de famylje de Vries. 

Wob be de Vries kaam yn april 1889 as bakker nei Aldegea. Al meer as 

honderdjier hat der yn dizze bakkerij om en om een Wobbe en in Kees 

bakker west. De hjoeddeiske Kees is een oerpakesizzer fan de earste 

Wobbe. Dit is de ienigste bakkerij dy't it al dy jierren folhälden hat. 

Fan de oarspronkelike bakkerij is yntusken net folie mear oer. 

Hjoed de dei stiet der in modem bedriuw mei in rejale winkel. 
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Yn 1889 wie Wobbe de Vries de ienigste bakker dy't der net in aar 
berop njonken hie. 

De buorkel'ij 
en bakkerij fan 
Izaäk Hielkes 
Kijlstl"a en syn 
suster Grietje 
op it West fan 
Aldegea. 

De bakkerij dy't 110 neamd wurdt is dy fan Iza~ik Kijlstra op it West. 

Hy hat stien tusken de nûmers It West 24 en 30. Om 1900 hinne \vie 

Izaak Hielkes Kijlstra hjir bakker en boer. Hy wenne hjir mei syn 

suster Grietje en harren omke- en rnuoikesizzer en reint Hielke. 

Doe't Hielke trouwde krige dy de bakkerij oer en festige hilll )'n de 

Buorren. Izaäk wie ek gemeenteriedslid. Letter wennen hjir Wiebren 

en lekje Wijllla. 


It hûs \\er't Haije ell Marijke Vaatstra na \Vellje haL ek in bakkerij west 

(lt West 4..:\.) Keimpt v.d. Berg hat it sette litten en wie hjir bakker. 

Letter \vie it de bakkerij fan Fn1l1ke en Tryntsje V.d. Meer. 

Kees en Corrie Welling Tl<lmen dêr de saken waar en demei hat 

harren soan Anske der bakker west. 

.lelie Lammerts Jelsma hat demei de bah:kerij oernaam ell is)'n 1979 

nei Boamburgul11 gien. 


Op it stee wer't na Tjeerd Houvv'ink wennet (lt West 49) h<lt een lang 

àld hûs stien. Klaas Vlietstra en Aaltsje ha hjir in bakkerij hàn. 

Wat Klaas oars noch by de ein hie wit ik nel. 


Ek yn it hOs wer'l Jelmer v.c1. Velde en Tjitske Mulder na wenje hat in 

bakkerij west (Fabrykswei SJ. Der \\'urdt wol sein dat der ek jenever 

stookt waard. Dat wol my wol aan, \vant fan it mindere saarte 

roggemaal waard jenever makke. 

Yn 1858, de 8ste maaie. trout Folkjen Gjalts Welling mei Siebren 

Kornelis Andriessen en hja wurdt dan bakkerinne yn dat hOs. 

As der earder el\. Andriessens wennen wit ik net. wol dat der foar 

harren jierrenlang in famylje wenne dy'[ har letter de Vries neamde. 
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Oan't safier de bakkerijen dy't my bekend binne, 
De omzet fan in bakkerij waard eartiids oanjûn troch it tal sekken maal 
en rogge wat der yn in wike ferbakt waard, Men hie doe net folle 
babbelegûchjes, brea en bale, der wie it mei dien, Koeke en koekje
spuI wie allinne foar de snein en foar de praters (besite). Net eltse 
bakker bakte dat spul. Neidat it wurk yn de bakkerij dien wie, waard it 
guod utsutele. Dat die de bakker seis, mar ek de feinten wienen by de 
streek, Der wienen ek fêste bolkoerrinsters, It suteljen barde mei in jok 
m~i kuorren, letter mei in koer foar as efter op de fyts. No moat der 
noch wol sein wurde dat guon bakkers, O.o. Wilco Wilkens, Auke de 
Vries en de Mulders, net allinne yn Aldegea sutelen, Hja hienen in 
"breakarre", in oerdekte wein, mei in hynder as kedde derfoar.Lit us 
ta beslUt de rOte ris folgje dy't Wietse Mulder mei syn karre bOten 
Aldegea makke, 
Twa kear wyks ried de karre oer de Hegewei nei de Kletten, dan op de 
Folgeren aan by kafee Annema (no winkel Auke de Boer) en dan troch 
De Pein, en allinne woansdeis oer De Tike. Dan de Hearrewei lans en 
fan Nyegeasterhoek of run de feint dan troch De Wierren nei de 
klanten: Sipke'Griet, Jelle'Eelkje, Anne'Duurtsje en Hendrik de Vries. 
Dan de polderdyk del nei de Aldegeasterdyk, wer't de karre him dan 

wer oppikte.Saterdeis wie de loop fanof De Pein troch Nyegea, 

Dan wienen der ek noch bakkers fan bOten Aldegea, dy't yn Aldegea 

sutelen, O.o. Engbert Welling fan Nyegea, mar dat Ieit net yn'e trant 

fan dit ferhaaltsje. 


Tr. Br.- de V r. 

De breakarre fan Wietse Mulder by it kafee op'e Headammen. Op de 
kedde sit Frank Comello, Syn heit hat de foto makke. 
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ALD EN NIJ 

De alde foto's fan dizze aflevering fan ALO EN NIJ passe wol 

aardich by it stikje oer de Aldegeaster bakkerijen. 


Op dizze earste steane in stik as wat persoanen, en dat binne fan lofts 

nei rjochts: Kees de Vries, Boukje Jonker, mei de flodder op is 

bakkerinne Wobbe'Aafke en Janke Adema. 

De trije foar binne Siebren Adema, Tjitske Herder en Jappie Ellens. 

Der achter steane Happy Kiers en Griet Welling. 

Yn it midden Piet van der Wal mei de mallejan. In mallejan is in wein 

op twa tsjillen foar it ferfieren fan beamstammen en timmerhout. 

Rjochts stiet noch de pleats wer it têst Pieter Bergsma op buorke; 

no is dat de dûbele wente fan R. Bergsma en P. Bouma. 


De twadde foto tit de bakkerU fan de famyUe de Vries wat dudliker 
sjen. Der siet doe noch net een oanbou by it twadde hûs lofts. 
Minke Teyema hie der letter in winkel, demei is it in kapperssaak 
wurden. De molkbussen op de foargrûn binne fan boer Jonker, mar 
fan wa soe de auto wêze dy't foar it hûs fan Corrie Herder stiet? 
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Hjirûnder de bakkerij fan Kees de Vries sa't dy na is. In modern be

driuw mei in winkel der foar dy nei de notiidske easken ymjochte is. 

Foaral by't simmer, mei de tanimmende rekreaasje yn us omkriten, 

is it der soms smoardrok. 

En dat is neat gjin wûnder, want men kin der te kust en te keur gean. 
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DE HERFST -'* 

In de herfst is het landschap als een mooie oude dame, die in een laat 
zonnetje van haar rijpe leeftijd zit te genieten. 

Vooral in het bos kunje zo intens genieten van 
)j; de herfst geuren en -kleuren . Er is dan een 

\\~ stemming van mildheid. 
, ~)} Het licht is laag en gedempt en het brengt zo 'n 

heerlij k gouden glans , die je in geen ander 
jaargetijde ziet. ~~?--- Het saaie zomergroen , dat overal even donkerp ~~ 

en afgeleefd \vas. begint nu tot subtiele tinten 
te verschieten. Weken later lijkt het alsof het bos in brand staat. 
De bomen weten wel wat ze wegdoen .Eerst halen ze alleen stoffen die 
ze goed kunnen gebruiken uit het blad. Het belangrijkste is het blad
groenDaarvan zit er in elk blad zoveel. dat het lijkt alsof het geen 

andere kleuren heeft . maar dat is niet zo. Dat komt in de herfst aan hel 

licht. 

De boom haalt het bladgroen uil de bladeren en plotseling blijken ze 
geel of rood te zijn. 
Als het windstil is kun je zien hoe de bomen hun eigen bladeren 
snoeien. Heel rustig dwarrelt er hier en daar één neer. Men heeft 
helemaal geen haast, maar bij windkracht acht is er ineens een 
vverveling van duizenden bruine, gele en rode vliegende tapijtjes. 
Met deze bladeren vallen waarschijnlijk ook veel spinnetjes of jonge 
rupsjes op de bodem neer. 

Dat is nou herfst. Grote schoonmaak. " De hele boel op z'n kop. Het bos wordt 
steeds kaler en lichter. 

~ ~),1 
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Het licht wordt grauwer, de kleurige bladeren verdwijnen. 

Een stemmig decor met plukjes felle kleuren, zoals b.V. de knallend 

rode lijsterbessen. 

De vruchten van de kamperfoelie glimmen 

in de regen, hier en daar bloeit een lentebloem. 

Sommige planten zijn een beetje in de war, 

omdat het licht en de temperatuur hetzelfde 

zijn als in het voorjaar. Ze beleven een tweede ~~~. ~ 

bloei, maar de zaden zullen nooit de tijd krijgen - --=-.:. W 

om te rijpen. 

De allerlaatste bloemen zullen gevangen worden door sneeuwen ijzel 

en de eeuwige cyclus van winter, lente, zomer en herfst begint weer 

van voren afaan. Nooit hetzelfde, altijd een tikje anders! 


-'* -'* -'* "* '* 
0:1(,TO'BER 

T~r en jo~, m:s werd. het voorjaar 
maar (icht:€t' nolJ, "->ant zonde.r vruchtbetJLn, 
t11€t dunne mist tussen de ~ b[aren 
Z€t stU fw-t herfstqetijde tno 

1k, vod aU.e€.n, fut ik bemin, 
ZOIUS een Hnd., wts jonqs, ü~ts ow:!s, 
ehu{ of beqin? tets zo vertrouwds 
en zo vun ruw strtjd. ontheven_ 
n\.e.t ms een e.tnde. van het uwen, 
fmmr ars de te.nw. van tU-. dood.. 

De R.rUl;l1en ijt, tie stamtlw-n b[oot 
en cht door stUw. en mist o1't'1.CJeven 

uit "cU:. vOlJd phoentx" 
n. VasaC.ts 
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De oude pastorie kreeg een naam 

Ter gelegenheid van 
het 250-jarigbestaan 
werd "de oudepasto
rie"op 18 september 
j .l. open gesteld voor 
allebeiangstelI en
den.Een belangrijk 
onderdeel van het 
programma was de 
onthulling van de 
(nieuwe) naam van 
het huis door 
mevroll\V v.d. Zaag. 

Na een zorgvuldige afweging was de keuze van de bewoners gevallen 
op ' 'KERCKEBOScIr '. In die naam wordt zowel verwezen naar de 
vroegere bestemming van het pand als naar de boomrijke omgeving. 
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Tegelijk wenste ze Oudega geluk met bewoners, die zo creatief 
omgaan met de mogelijkheden van de oude pastorie van Oudega. 

- lil 

****** 

Toanielferiening "Op'e Nij begoun". 

Op 26 en 27 novimber a.s. spylje wy it splintemije tonieistik fan ûs 
regisseur Pyt de Vries ut Drachten. 

"Feenstra mei in lange F" 

Klucht yn trije bedriuwen. 


Feenstra hat it lang allinne stowe kinnen. Dat is fansels wol wat 

wurdich, benammen foar in man as Piebe Feenstra. Hy maat net folle 

hawwe fan folk dat him erflik op'e fingers sjocht, as him yn alles 

neigiet. Hy háldt fan frUheid yn dwaan en litten en lit him net 

beskoalmasterje troch wa dan ek. Mar ja, as de jierren mei begjinne te 

tellen .. .... . 


Mear wolle wy eins net ferklappe , wa't witte wol hoe it komt mei 

Piebe F., is fan herte wolkom op 26 en 27 novimber o.s. yn't 

Miensker. 

Freeds 26 novimber is der dûosjeo oei m.m-f. "Cheers" 


Roei Oostra seit:" Net stinne ....... hinne" 
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de aldc skcper ell de ~ry\!1lan 

Ut 'e gielguorde 

De grytman (2) 

Ik woe wol, dat ik grytrnan wie, 

Sa' n amt stiet my wo! aan. 

Dat baantsje is ek gans net swier 

En it fertsjinnet skoan. 


It dochthûs sit it hearlik op, 

men smookt en drinkt dêr ta. 

En jout mynhear in foarste! op, 

dan knikt assessor: "ja". 


Wol er leaver swije, 

Nigen is genoch. 

0, wat binn' dy hearen 

Bargen aan' e troch. 


Har feinten hawwe se ek goedkeap, 

want d ' earme gritenij 

Jout jild en dan noch op Oe heap 

In moaie liverei. 


En hat mynhear it podagra, 
wol hy fan reizgjen frij , 
In rinner bringt him tiding ta, 
Dy skikt de gritenij. 

Eeltsje Halbertsma, 1847 

(Wa't it folsleine fers fan dokter Eeltsje graach efkes lêze wol , kin dat 
fine yn Rimen en Teltsjes; 1978, side 329) 
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Yn it foarste stikje oer de grytman ha 'k ien fan syn 
wichtige helpers net neamd; de skriuwer of siktaris. De 
strafsaken, de grytman wie ommers ek rjochter, waarden 
troch de siktaris beskreaun yll de SIl. resesboeken. 
Krektlyk as de bysitter waard ek de siktal'Îs troch de 
grytman seis beneamd. 

Men heart gauris sizzen, dat deVan Haersma's, dy 't SmellingerJan 
jicrrenlang bestjoerd hawwe, salang dat guon it walris oer in dynasty 
ha, fan adel wiene.Ik tink, dat it wurdsje "Van" foar de nam me de 
minsken wat ferbjustere: de Van Haersma 's fan Smellingerlàn hearden 
net ta de àlde Fryske adel. It wiene wo! lju fan kwizekwànsje yn 
Fryslan. En ryk, smoarryk meie wy wol sizze, patrisiërs neame wy 
dat folk ornaris; mar ta de adel hearden hja net. It barde sporadysk 
wol ris, dat ien ut in patrisyske famylje in partner krige ut de adel , mar 
dat barde mar seldsum. 
Jen manlike Van Haersma is troud (twadde houlik) mei in net Fryske 
edelfrou (Van Plettenberg). 
Fjouwer Van Haersma-froulju trouden mei in man ut 'e àlde Fryske 
adel: ien dêrfan wie de by de Aldegeasters al bekende Aurelia 
(ropnarnme Auck), dy 't troude mei de edelman Tjalling Willem van 
Camstra, grytman fan ldaarderadeel. De oare trije trouden mei 
Burmania's (twa kear) en in Aebinga van Humalda. 
De measte Van Haersma's trouden mei ien ut eigen fermidden, ien ut 
in foameame grytmansfamylje, lykas Van Scheltinga, Bouricius, Van 
Glinstra, Van Andringa en Lycklama 'a Nijeholt. 

Loadewyk de Jong. 

Hj if"mei wol ik at dy minske.n dy 't op tnyn ji,e"'dci 
m."nfi~ of s~f"iJtUk (o~Mnske. Fm, uf.t:{e.rtiqenst 
betankje. 'Lt hat fny 90eá d·wn. 

L. c{.e JOffiJ 
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FolkertdeHaan 
cifJ~~! 
ER MAG GEEN TWIJFEL 

OVER BESTAAN 
IN KWALITEIT EN SERVICE 

STAAN WIJ BOVENAAN 

Buorren 42 - Tel. 051 27 - 1414 - Oudega (Sm.) 

.. :::::E kapsalon JANNEKE 
voor Dames en Heren 

R b b Ic f:j f"""""' 0 TENNIS JANNEKEa 0 aD 1) ' .verhuur van tennisbaan op 
I kunstgras met verlIChting 

Meer bank voor je geld 

de ClJrie" ':Bakkerij 

dVJb 
~ 

Brood 
Koek 

Banket 

ons produkt 'n kwaliteit apart 

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

• tennisles 

, \ \1 //; , 
;G~ . zonnebank met gezichtsbruiner 

~:/;j'i\\\~ Dykfinne 4 9216 XL Oudega (Sm.) 
Telefoon 05127-1873 

'~ 

KWAlITEITSBOUW UIT GROUW 

Zijn begrippen als kwaliteits
materialen en correcte organisatie 

voor u sleutelwoorden? 
Dan zijn wij voor u 

EEN VERANTWOORDE KEUS 

Peuterspeelzaal "De Krabbe" 

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 is dit veranderd. U krijgt nu GEEN bericht 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 haarlzijn 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 leidstle.t!I 
Bestuur en leidsters 

~ ~. ~ !

ft ~.~~~~ 

nfsTE n:ENSEN, 

Wij ""uten juUw aUm'tmm MTtetijk. beda11k€n VOOT 
aLle. be1anqsteffi.nq en fuuuten tijdens Ji~.e. haat
veTblt" f in het ziekenhuis en op Lynde.nstein 

'Jmu.Tet'ltk ackt maande-n. 

Alles 'Jtm-t nu zo 9om, dat ze in sept.embeT weef 

naaI' Fu:uu oude school is teTuqqeqaa·tl. 

Jam. v. OsmmTt«J'Je, 

Wl?-steTsanninq 20 
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K.V. Quick heeft een nieuwe Sponsor! 

Verscheidene jaren werd de Quick selectie ( lste en 2de team) gespon
sord door Milieu Service, direkteur Jurjen Huisman. Quick speelde 
toen in de clubkleuren groen-wit, tevens de sponsorkleuren. 
Na enkele jaren werd, door fusies met andere afvalverwerkende be
drijven, de naam Milieu Service veranderd in B.F.I.. de amerikaanse 
afvalverwerker Browning Fenis Industries.Het tenue werd aangepast 
aan de logokleuren van B.F.1. nl. blauw/geel, zodat er optimaal 
reklame gemaakt kon worden. Dit was voor de trouwe aanhangers van 
Quick wel even wennen. Toen het contract met B.F.I. bijna was 
afgelopen gaf dhr. Huisman te kennen, dat dit niet meer verlengd zou 
worden. Hij beloofde wel behulpzaam te willen zijn bij het zoeken 
naar een nieuwe sponsor. Hij slaagde heel dicht bij huis , door zijn 
vrouw Janneke aan te bevelen. Na een gesprek werd de sponsoring 
een feit onder de naam Tennis .lanneke, Kapsalon Janneke. 
De sponsoring bestaat uit: Trainingspakken, shirts en rokjes/broekjes 
voor Quick 1 en 2. Tevens el k jaar een geldel ijke bijdrage. 
Een prettige bijkomstigheid 'vvas, dat Quick weer in het originele tenue 
mocht gaan spelen, wit shirt met groene baan en zwarte rok of broek. 
Officieus werd het nieuwe tenue gepresenteerd op de feesta vond, 
voorafgaande aan het Quick-toernooi. waarop de beide teams voor het 
eerst in de nieuwe outfit uitkwamen. Jammer genoeg was Jan neke 
Huisman verhinderd hierbij aanw ezig te zijn. 
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Officieel werd op dinsdag 31 augustus j.1. het nieuwe tenue aan haar 

getoond. Dit in aanwezigheid van de wethouder va n sportzaken, dhr. 

Wim Bijma en van de oude sponsor dhr. Jurjen Huisman. 

Deze laatste werd door de k.v. Quick heel hartelijk bedankt voor de 

steun van de afgelopen jaren cn tevens voor het aanbrengen van de 

nieuwe sponsor, waar we erg blij mee zijn. Ook h~i bedankte Quick 

voor de prettige samenwerking en wenste de nieU\"/e sponsor en k.v. 

Quick veel sllcces met de nieuwe overeenkomst. 

Wietse Boomsma maakte na afloop een mooie groepsfoto, die in de 

kantine en bij kapsalon Janneke door bezoekers te bewonderen zal 

zIJn. 

De nieuwe sponsor heeft tot nu toe (26/9) al een gunstige invloed 

gehad, want de eerste drie wedstrijden werden allemaal in een over

winning omgezet. We hopen dat dit succes wederkerig zal zijn. 


Bestuur K.V. Quick. 

Ql 

Presentatie Jeugdplan Quick 

Op maandag 18 se ptemberj .l. werden de ouders van allejeugdleden 
ui tgendigd om kennis te nemen van het jeugdplan van Quick. Ook was 
deze avond bedoeld om het contact tussen de ouders en het jeugdbe
stuur nauwer te maken . 
Jan Sjoerd Pool opende de bijeenkomst, die niet door veel ouders 
werd bezocht. 
. In zijn openingsv,:oord zei Jan, dat het de bedoeling is om ieder jaar 
iets te organiseren. Mochten er tussenijds problemen zijn. dan kun je 
altijd iemand van het jeugdbestuur benaderen . 
Het jeugdbestuur bestaat uit: Jan Sjoerd Pool, Anneke de Haan , 
Marjan de Haan, Antje Wimke de Haan, Folkert Ensing en C1ara 
Moes. 
De bedoeling van hetjeugclplan is om de trainers van de jeugdploegen 
een richtlijn te geven voor de opbouw van hun trainingen en een doe! 
om naar toe te \verken. Ook is het de bedoeling dat de trainingen van 
de verschillende ploegen op elkaar aansluiten. De praktijk lal wel 
anders zijn, maar het streven is al belangrijk. Enkele belangrijke regels 
bij Quick zijn: Verplicht douchen na de trai ningen en wedstrijden, 
helpen materi aal klaarzetten en opruimen, schoonmaken kleedkamers 
en tijdig afzeggen voor de trainin gen of wedstrijden. De ouders kregen 
de gelegenheid het jeugdplan in te kijken en naar aanleiding: hiervan 
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vragen te stellen. De reacties waren zer positief, alleen nu nog de 
praktijk. Is een doelstelling niet haalbaar, dan zal de trainer zijn doel 
iets moeten aanpassrn. Ook werden er enkele problemen, die bij 
sommige ouders leefden, uitgesproken. Het was een nuttige avond. 
die zeker voor herhaling vatbaar is. 

Jeugdkommissie Quick 

RSO Bestuurspraatje 

De competitie is al weer enkele weken geleden van start gegaan. 
Helaas zijn er een paar herenteams met maar 6 personen. We hopen 
dat hier spoedig verandering in komt. Dus mochten er nog HEREN in 
Oudega e.o. zijn , die wel competitie willen spelen, kom dan zo 
spoedig mogelijk op de training van dinsdagavond om 20.45 uur in de 
sportzaal te Oudega. 
Andere nieuwe leden zijn natuurlijk ook van harte welkom. 

Heren 1 traint nu twee keer per week en we hopen dat dit goede 
gevolgen heeft om zich in het district te handhaven. 
Verder geef ik hierbij de namen en telefoonnummers door van de 
Technische Commissie: Ate Oosterhof 05117-39263 

lekje V.d. Bij 05127- 2302 
Aletta Drenthe 05117-39386 

De volgende keer hopen wij de eerste standen te kunnen vermelden in 
de Bakbrogge. 

Ook zijn er door verschillende teams bekers gewonnen op toernooien. 
n J . .. . ~ " 9~~~ 

3 I ste p~i)zen (m.ei.s)es I en 2 en mini's) ~-:'~I~C:~:;2 
2 2de pr~~zen \m;I,nl s) :T-----yf~ 
1 3de pnJs (mm) s) :~"! 
I 4de prij s (dames 1) 

en nog een 2de prijs in Surhuisterveen door meisjes 2. 

Janke de Boer 
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Dinsdagavond fietstochten 

Op 15juni 1993 startten een aantal enthousiaste huisvrouwen een 
wekelijks fietstochtje . Iedere dinsdagavond om 19.00 uur vanaf de 
Hervormde Kerk. 

Hun enthousiasme werkte aanstekelijk ; na enkele weken fietsten al 
zo'n 24 mensen mee. Ruim 40 Oudegaasters deden wel één of meer 
keren een rondje mee. Zelfs een gast uit Canada, nl. Irene de Jong
Draaistra was een keer van de partij. 

Mannen, vrouwen, jongeren , maar ook de iets oudere, waaronder 
Saapke Kooistra (75 jaar) , iedereen kan mee. Alles is vrijblijvend en 
kosteloos. U hoeft zich niet op te geven en niet af te bellen. Wilt u 
fietsen, gewoon om 1900 uur aanwezig zijn bij de kerk en 1I gaat mee 
met een tocht door de mooie omgeving van Oudega. 

Antje Wymenga, Jeltje Lykelema en Goai de Jong kiezen een aardige 
route en nemen het voortouw. Ongeveer op de helft stappen we even 
af voor een time-out. en fietsen daarna fleurig verder. Zo tussen 20.30 
en 21.00 uur zijn we weer op de basis aangeland (geen kroegentocht 
dus~ ) . De af te leggen afstand varieert van 18 tot 28 kilometer. Totaal 
fietste de groep rond de 290 kilometer. 

13 keer is er een tocht gemaakt; 2 keer waren de weersomstandig
heden bijzonder slecht zodat er niet gefietst kon worden. 13 tochten 
waar Antje altijd aanwezig was. Ook Doete Veenstra en Lokke de 
Haan waren zeer aktief. 

Niet dat we bang zijn in het donker, (Eppie fietst namelijk ook mee), 
toch menen we nu te moeten stoppen . 

De laatste tocht was op 21 september. toen de herfst zijn intrede deed. 
Het was een mooie, stille nazomeravond toen 33 fietsvrienden richting 
Hooidammen togen. Via het fietspad verscholen achter een rietkraag, 
over de camping en het bungalowpark richting Eernewoude. We 
streken neer bij Jan en Sier in "Vischlust" waar op ons was gerekend. 
Het was een gezellig uurtje met een hapke en een snapke. Jan en Siep 
hadden nog een leuke attentie voor ons. Ze deelden aan ieder van ons 
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een pen uit. Het was reeds donker toen we onze karretjes weer 
opscharrelden. Toen iedereen weer startklaar was en niemand 
achterbleef, zijn we huiswaarts gekeerd. 

Een mooie afsluiting van ons fietsseizoen en zeker voor herhaling 
vatbaar! 

En aan de mannen van ons dorp: KOM OP, kun je nog fietsen, fiets 
dan mee! Oan ' t sjen yn it foaIjier 1994. 

P.S. Neem gerust uw buurvrouw (man) mee! 

Gd J vd M 
****** 

B In DEROPWEROMKOMMERKE. 

Nei oanlieding fan it ferhaal fan Sierd de Vries sei 1. Witzenburg tsjin 
my dat syn hûs net troch Lieuwe Maske sette litten wie, mar troch 
pIysje van Oostrum. Der siet in tinkstien yn de muorre. 
No sit it sa, hja ha beide gelyk. It oarspronkelike hûs is öfbrand. 
Jille de Boer hie der in "Albatros" winkel. Jille en Fokje binne doe nei 
de buorren gien ( no de winkel fan Gerrit Adema) en pIysje 
van Oostrum hat der in nei hûs bouwe litten. 

Tr.Br.-de Vr. 

******* 

.". It moaiste slyt it earst om 't it faek brûkt wurdt. 
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9216 XE OUDEGA (SM.) 
tel.: 05127 - 1526 
fax: 05127 - 2755 

® . elektro 

Ó . water 

e ·gas 

@ . centrale verwarming 

@ . venti latie 

@ . koeling 



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 

ot ' \ischool :> 
.......o\}, <"1. 
~~~ Opeinde ~J': 
~ @05121-2053 ~~ 

®g\7&~@ 


Voor een ged egen, betrouwbare en vlotte 

rij - opleid ing. 

De rijschool verzorgt ook uw opleiding voor 

het theorie examen volgens het C.B.R. 

ja/nee systeem . 

Theor ieles wordt gegeven op maandagavond 

van 8 uur tot half 10. 

De theo rielessen kunt u grat is volgen als u 

rijl es gaat nemen bij de rijschool. 

Voor opgave of inlichtingen kunt u bellen: 

05127-2053. 

Of u komt even langs op Tuskenwegen 35 in 

Opeinde. 


K Bouwbedrijf 

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 

26 okt. 

27 okt. 

10 nov. 

13 nov. 

14 nov. 
20 nov. 
24 nov . 
26 nov. 

27 nov . 

1 dec. 

8 dec . 
10 dec. 
12 dec. 
19 dec. 

21 dec. 

22 dec . 

AGENDABURO 

1993 

C.P.B.,19.30 uur: 

';Zwangere meisjes in Costa Rica" mw. R.Heerma-

Numan. 

Vrijz. Herf. Vrouwenver. 


Vrijz. Herf. Vrouwenver. ; Dia ' s van Kenia

dhr. Hoekstra 

Muziekver. ';Looft den Heer" - Concert 20.00 uur in 

het Miensker 

Koffieconcert 

13.30 uur; Intocht St. Nicolaas bij de haven 

Vrijz. Herf. Vrouwenver. 

Toneeluitvoering "Op ' e Nij Begoun"", 20.00 uur in het 

;;Miensker" 

Toneeluitvoering ;; Op ;o e Nij Begoun", 20.00 uur in het 

;;Miensker" 


C.P.B., 19.30 uur: 

;;Humor in de trouwzaal" - mw. Slippens. 

Vrijz. Herf. Vrouwenver.; Nifeljen. 

MIVERO St. Nicolaasavond: 20.00 uur in 't Miensker. 

Koffieconcert 

Muziekver. "Looft de Heer" Kerstconcert, 20.00 uur in 

de Gereformeerde Kerk te Oudega 

C.P.B., Kerstavond , samen met de Geref. Vrouwen

veremgmg 

Vrijz. Herf. Vrouwenver.; Kerstavond 
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1994 

5 jan. Vrijz. Herf. Vrouwenver. 
18 jan. C.P.B., 19.30 uur: "Staten en stinzen in Friesland" - B. 

Bijlsma 
19 jan. Vrijz. Hert. Vrouwenver.; Vogelwacht 

2 feb. Vrijz. Herf. Vrouwenver.; Jaarvergadering 
16 feb. Vrijz. Hert. Vrouwenver.; Voorlichtingsavond 

" Bij de tijd" 
16 feb. C.P.B., 19.30 uur: "Mijn kinderen geloven zo anders" 

L. Bakker, Jeugd- en Jongerenpastoraat Leeuwarden 

2 mrt. Vrijz.Herf. Vrouwenver.; Koffietafel met Bingo 
9 mrt. Vrijz. Hert. Vrouwenver.; Naar Eernewoude: Dia's over 

Vietnam - Joke Keizer 
15 mrt. c.P.B., 19.30 uur:"Leefbaar Friesland" - mw. A.v.d. 

Meer 
16 mrt. Vrijz. Herf. Vrouwenver.; Koffiemorgen met stekjeruilen. 

Buitenplanten ook welkom. 
30 mrt. Vrijz. Herf. Vrouwenver.; Eéndagsbestuur. 

12 april C.P.B. , 19.30 uur:Jaarvergadering met ééndagsbestuur. 

(Iff' Wie kan mij helpen aan het boek "Geschiedenis van 
Oudega Smallingerland" uitgegeven in 1990 
(Oudega 900 jaar). 
T. de Vries, Roundeel 50, 9216 XA Oudega, 
tel. 05127-1544 

******* 
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SIERD DE VRIES VERTELD VERDER. 
deel 7. 

Laatste regel voorafgaande: 
.. ..en dan komen wij bij de "goudsjepoel". 
Dat was vroeger ook land en water en het was 
eigendom van J. Zoveele van Dragten. 

Hij had er wat paarden lopen maar het bragt niet veel op; het werd 
verkogt en W. van Dellen kogt het en bragt er een dijk omheen. 
Er kwam een molen in en hij liet er een plaats in bouwen, waar 
1. van der Velde nu nog woont. Ten zuiden, agter in het land, daar 
stond nog een oud huis met een berging er agter. Daar woonde Paulus 
van der Wal , de Vader van JelIe van der Wal die nu nog naast de 
hooi weg woont. Dat land heet nu nog "de Loete" , dat was een klijne 
polder en er stond nog een oude spinnekopmolen in. Nu komen wij op 
de fennen. Er was bij winter haast niet te komen want dan stond alles 
onder water en wat er groeide was ook niet veel.ln 19] 2 ongeveer is 
de vaart gegraven en toen is het brugje er gekomen. Daar woonde in 
Oudega toen een zeekere Wietse Dupon, die was in Grouw in de 
hooiinge en daar hadden ze het over hooi, hoe goed en slecht dat soms 
\'v'as. Toen zei Dupon: "Dan moetje bij ons weezen, dat noemen ze de 
fennen, als ze de koeien daarvan voeren dan skijten ze agtkante keutels 
uit een rond gat. Nu komen wij bij het eerste huis, waar Siebe en 
Jannie woonen.( nu fam. Iebema ) Daar woonde Auke Siebenga en het 
was toen maar een klijn oud geval. Daar agter stond nog een oud geval 
en daar woonden Gauke en Akke Halbesma. Dat heeft Lolke 
Lindeboom later gekogt en heeft dat afgebroken en een nieuw voor bij 
de weg laaten bouwen . Er naast, ten oosten, stond ook nog een huisje 
en daar woonde in die tijd Johannes V.d. Velde, de Vader van Janne 
Fokje (Zandberg), die nu nog bij Vaatstra is. Waar Bouke en Miene 
Reitsma nu woonen heeft Gerrit V.d. Berg laaten bouwen. In al die 
huizen waren in die tijd koeien. 
Nu gaan wij naar de noordkant van de reed. Daar was ook nog een 
neederzetting. Daar woonden de Houwinks en daar stond niet veel. 
Een huis kon je het niet noemen maar ze hadden wel vee in oude 
hokken. Maar ze hebben een nieuwe boerderij gebouwd aan de 
zuidkant van de reed. Dat is later afgebrand en er is een nieuwe voor 
opgebouwd. Daar heeft Jan Boonstra lang gewoond,(nu fam . Sikke
ma) . 
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De plaats van Wed. Steenstra is later gebouwd, daar stond toen niets. 
De oude modderreed gaat nu naar de Steenkampen,naar J.v.d .Velde. 
Daar stond ook niet veel , dat is later allemaal verbouwd. Ten westen 
stond nog een plaats die is afgebroken, vroeger eigen aan Jan Jacobi. 

Nu komen wij op de Oudegaasterdijk, dat was vroeger een grintbaan 
waar in de herfst wat grint overheen kwam. Er stonden in die tijd drie 
rijen groote boomen langs: één op de noordkant en twee op de 
zuidkant, waartussen een wandelpad liep, maar ook niet verhard.Als 
wij nu op Oudega aan loopen dan koomen wij in die tijd het oude 
boerderijtje tegen op de noordkant naast Ossendrijver, want die is veel 
later gebouwd. Dan gaan wij tot de brug. Die stond er eerst nog niet. 
die is in 1911 gebouwd en dat was een flapbrug , die werd omhoog 
gedraaid. Voor de brug, waar R. van Dijk nu woont (nu A. de Boer), 
stond een oud huisje,dat werd altijd het " dijkshui~je" genoemd. 

Het "dijkshuisje" met de bewoonster lilde lelkje, omstreeks 1900 

Langs de Oudegaasterdijk stond het in de winter allemaal onder water. 
In 1911 werd de "Wieren" drooggemaald en in kultuur gebragt. 
De vaart die gegraaven werd liep tot Nijega en tot de polderdijk en 
werd in die tijd veel gebruikt door skippers. Er werd veel terpaarde 
aangevoerd. Toen werd ook de brug gebouwd, maar toen was er geen 
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verhoging in de dijk. Dat was pas in 1940, toen kwam er een vaste 
brug. De "Wieren" was één groote wildernis , hier en daar werd nog 
wat turf gemaakt en bij winter stond het diep onder water. Het pad 
langs de dijk stond er ook vaak onder en als het heel hoog water was 
ging het op de laagste plaatsen ook nog over de dijk. 
Ten zuiden was het ook één zee en daar skaatsten wij dan vaak. 
De plaats waar Jan en Kor laatst boerden (nu B.de Bruin) is er 
omstreeks 1900 gebouwd en is in 1914 afgebrand door hooibroei. 
Waar van der Kooi nu woont was een oude kop-haJs-rompboerderij. 

Hier I'echts boerde Jacob Tasma 

Ten westen van het wegje stond ook nog een oud huis, dat was 
vroeger ook een plaats, maar die was ingestort en toen bleef de 
voorend staan en daar werd een woning van gemaakt, met een open 
hooi kap er agter. Daar werd geboerd door Jakop Tasma, de groot
vader van Jakop Tasma die nu op de Gaasten woont.(nu Woudsmal 

Nu gaan wij naar Oebele Tiekstra. Daar woonde Wi1ko Wilkens, die 
was boer en bakker en molenaar en veevoerhandelaar. 

****** 
Sierd de Vries is 18 september 95 jier wurden, 

Hjirmei noch fan herten lokwinske. 

Sierd is na by syn dochter yn Sumar en syn adres is no: 

Sierd de Vries, p/a L. Paulusma 

Heerenweg 9 

9262 SG Sumar 
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De Oudegaasterdijk omstreeks 1900 
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Wicbc Jclsma 
Casper-zeI fbedieni.tig;si nds 1932 
tel. 05127-1439 . 

Rietdekkersbedrijf & 
Handelsonderneming 


Posthumus & Hiddema 


* Villa's Reptu:atie
* Tuinhuisjes OntlirlWlid 
* Schuurtjes UileboT4ên 
*Boerderijen Eter"iipliiten 

Menno van Coehoornstrjitte 11 

9288 CS l<ootstettiUe 


Tel. 05121,.1702 


f'abryksweî 16 

9216 WS Oudega (~m.) 


Tel. 05127"'2112 


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. 

Éen veelzijdige dienstverlening. 


Foto- en videoservice 

Pruiksma 

VOORAL UW 

.. GERE;EDSCHAPPEN 


.. IJZERWAREN 

* DOE-HET-ZELF-ARTIKELEN 
.. GAZONMAAiERS 
.. TUINGEREEDSCHAPPEN 
* TUINHOUT 
"VERF 
.. KLOMPEN & LAARZEN 
.. WERKSCHOENEN 

NAAR 

K ·.WIERSMA 
landbouwbenodigdheden en g..eedschappen 
Fabrykswei 25 • 9216 WR OUDEGA (Sm.) 
Tel. 05127·1401 b.g.g. 2531 



Voor al uw loonwerk 

Loonbedrijf en Kraanverhuur 

SIERD DE VRIES 
Mounehoek4 
9216 VD Oudega (Sm.) 
TeL: 05127-1915 


