


J1 na OOa wn®®~rn 
~~ autobedr~~f 

GARIPERWEI 2, 9216 VK 

TELEFOON 05127-1777 _ FAX 05127

nieuwe auto's~ alle merken 

* verkoop gebruikte auto's, met garantie 

* alle' voorkomende reparaties 

.. APK en VVN keuringen 

* deelnemer nationalè au~oR&s 

.. lid Bövag ~BOVAG 

.. verhuur trouwauto's, 

INHO UD 
4 Van de redaktie 
6 Doarpsbelang 
8 Bedrijf in de kijker 
1 1 Oudegaaster Raadsleden 
12 Oudega op koers 
14 Aid en Nij 

7 Oantinken oan Aldegea 
o Vogelwacht 
2 50 + 
4 Begraffenis-feriening 
9 Ut'e gielguorde 
2 Bernepraat 
4 Kreatief 

Bakbrochjes 
Bibliotheek 
Recept 
Sportnieuws 
Agenda 
Sierd de Vries vertelt verder 

Kopij inleveren uiterlijk 24 januari 

Verantwoording 

• 2de jaargang no. 6 
november 1993 

• verschijnt 6 x p. j. 
• losse nummers f 3,
• postabon. f 30 ,- p.j. 
• RABO-bankrek. : 

320922812 
• Giro V.d. bank 812891 

Redaktie 
SA v. Dijk, voorzitter 
Roundeel 64, tel. 1573 

mw. H. de Bruin-de Jong, 
secr. Aldegeasterdyk 3, 
tel. 1570 

J.K. v. Til , penn.m. 
Buorren 7, tel. 1711 

S. Idzenga, alg . adjunct 
Eksteursreed 1, tel. 2497 

mw. 1. Bruinsma-de Vries 
Roundeel54, tel. 1303 

mw. B. Zanstra-Elzerman 
t West 14, tel. 1273 

F. de Haan 

Buorren 42, tel. 1414 


typen en lay-out: 
Hennie de Bruin 
Geertsje Jelsma 
Ontw. omslag :P. de Jong 
Foto's: W. Boomsma 

De redaktie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van de toegezonden 
kopij, en behoudt zich het recht om de toegezonden kopij enigzins aan te passen 
met behoud van de strekking van het geschrevene; omvangrijke aanpassing en/of 
inkorting vindt altijd plaats in overleg met de inzend(st)er. 

3 



Voor U ligt de laatste BAKBROGGE van 1993. 

Daarmee wordt de tweede jaargang van onze dorpskrant volgemaakt. 


Als redaktie hebben we de indruk, dat de dorpskrant zo langzamerhad 

een vaste plaats heeft veroverd in Oudega. Dat geeft moed om door te 

gaan op de ingeslagen weg. 


Ook in de komende tijd hoopt de redaktie via de BAKBROGGE een 

bijdrage te leveren aan" de bevordering aan de saamhorigheid van ons 

dorp". 


Daarbij is het erg belangrijk dat de BAKBROGGE een echte 

dorpskrant wordt. Daarom wordt er doorlopend een beroep gedaan op 

alle dorpsbewoners voor een financiële bijdrage (al is het maar f 10,

per jaar) en voor suggesties, opmerkingen en kritiek. Kom op. 


Na (ruim) twee jaar werken met een vast team enthousiastelingen 

wordt er vanaf nu elk jaar gewisseld (U hoort daarover in het volgende 

nummer). 

Daarom lijkt dit een geschikt moment om de "beginners groep" een 

keer aan U voor te stellen via een foto. 


Namens alle medewerk(st)ers aan de krant wensen we U goede Kerst

dagen, een goede jaatwisseling en alle goeds voor 1994. 


4 

bovenste rij v.l.n.r. :H. de Bruin-de Jong, S.A. v. Dijk, B. Zanstra-

Elzerrnan, S. Idzenga. . . 

Onderste rij v.l.n.r. : T. Bruinsma-de VrIes, J.K. v. TIl , F. de Haan 


"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 ~anaf 19.00 uur, zaterdag 17.00 uur. 
Beleefd aanbevolen, Plet en Aaitje Mulder, tel. 05127-1398. 

Hwa 't fol fan himsels is , is leech 
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DOARPSBELANG 

OOK DIT JAAR EEN KERSTBOMENAKTIE 

Tijdens de kerstbomenaktie vorig jaar zijn zo'n 1000 bomen opge
haald. Een redelijk succes en voor de medewerkers van de afdeling 
Reiniging een reden om ook dit jaar op pad te gaan om kerstbomen in 
te zamelen en te verhakselen. 

Waarom neemt de gemeente die moeite? 

Ieder jaar kopen veel mensen een kerstboom. Na de feestdagen moet 
de boom het huis uit. Maar waarheen? 

In een aantal gevallen komt zo'n kerstboom op het oudejaarsvuur. 
Behalve dat zulke brandstapels overlast veroorzaken door rook en 
stank is het ook slecht voor het milieu. De kerstbomen bevatten hars 
waardoor er bij verbranding van de bomen schadelijke stoffen 
vrijkomen. Deze stoffen komen in de natuur terecht en daar kan ons 
milieu niet tegen. 

Uw kerstboom mag ook NIET in de groene rol emmer. Hars heeft 
namelijk nog een vervelende eigenschap: het werkt het composterings
proces tegen. Met andere woorden als uw kerstboom in de groene 
rolemmer komt zorgt de hars ervoor dat het andere afval in de bak 
geen compost meer kan worden. Uw groene rolemmer wordt NIET 
geleegd als bij controle blijkt dat er toch een kerstboom enlof 
kersttakken inzitten! 

Waar kunt u de kerstboom dan wel kwijt? 

U kunt.uw kerstboom inleveren bij het overslagstation aan de 
Hemmen 99 in Drachten. 

Bij de kerstbomenaktie van de gemeente zijn weer leuke prijzen te 
winnen. De opzet van de aktie is iets anders dan vorig jaar. Bij de 
meeste kerstboomverkopers krijgt u bij aankoop een pamflet mee. 
Hierop staat informatie over de aktie en een strookje. Dat strookje 
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levert u tegelijk met uw boom i.n bij mensen van de.haks~lmachines . 
Uit alle strookjes worden de Wlllnaars getrokken, dIe thUIS een 
uitnodiging krijgen voor een prijsuitreiking. 

In de rubriek Smallingerland Breeduit in de Drachtster Courant en 
in deLeeuwarder Courant worden eind december de standplaatsen en 
tijden van de hakselmachine bekend gemaak~t...,.,.,..,~ 

######## 

[] DEROPWEROMKOMMERKE. 

Op myn fraach as der ~k guon ~ei wissens sizz~ koene~ as de klok
ken klipt hienen doe't lt Eastersan der ~nder strupte, ha Ik ferskate 
reaksjes krige.De lytse klok hat wol kllpt. By bra~ en oarloch,. sa 
waard der sein, klipt de lytse klok.Mar dus ek by III oer~treamlllg. 
Tank oan allegearre dy't de muoite namen om te reageal]en. 

Tr.Br.-deVr. 

########## 

~ Kerstconcert " Looft den Heer" ~J::-

Zondag 19 december a.s. houdt muziekvereniging "Looft den Heer" 
haar jaarlijkse kerstconcert in de G~reformeerde k.erk van Oudega .. 
Aan dit concert zal de sopraan TetsJe van der KoOI haar medewerklllg 
verlenen. . 
Het belooft een mooi concert te worden, dus aarzel met maar kom. 
~et wel, het is dus geen kerkconcert, maar een kerstconcert. 
Het beoint om 16.30 uur en de entree is vrij. 

I::> 

Tot ziens. 
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MIVERO Bedrijf in de kijker.. 

Sinds 1985 wonen wij, Michiel 
en Yvonne Looijenga, naast 
de groenteman F. de Haan aan de 
Buorren 40. Hier woonde voor
heen fam. RoeI Kooistra. Door-

A. WELLING 
 B
GAZELLE* Smederij* Fietsen, Gazelle, Union * Reparaties 

BUORREN18 OUDEGA TEL. 05127-1536 
WEIBUORREN 104 URETERP TEL1320 dat de familie Kooistra de woning 

Buorren 40 Oudega, tel. 2114 in de krant te koop had aange
boden zijn wij in Oudega verzeild 

geraakt. Tot 1989 was ik werkzaam als timmerman bij een aannemers
bedrijf in Gorredijk, maar in mijn vrije tijd hielp ik vaak mijn vader, 
die in Ureterp een textiel- annex woninginrichtingszaak runt. Na 
verloop van tijd werd het echter zo druk, dat we besloten een VOF te 
starten. Na het behalen van de nodige vakdiploma's kan ik mij nu 
volledig bezighouden met de woninginrichting. Mede dankzij de grote 
klandizie in Oudega hebben wij nu 2 personeelsleden in dienst, een 
verkoopster en een stoffeerder. De klanten in Oudega worden vaak 
thuis bezocht. Dit heeft veel voordelen voor de klant. Men kan de 
vloerbedekking c.q. gordijnen uitzoeken in het vertrek waar het moet 
worden aangebracht, zodat men later qua kleur en totaalbeeld niet voor 
verrassingen komt te staan. Om de klanten in Oudega te gerieven zijn 
wij nu lid geworden van MIVERO, zodat u als klant via ons mee kunt 
profiteren met b.v. de grandioze Sinterklaasaktie. 
Wij hopen, dat wij 
u voor de toekomst 
van dienst mogen 
blijven met ons ad
vies en vakmanschap. 

Mededeling MIVERO 

Autorijschool WUMA 
voor een gedegen en vlotte rijopleiding m Feike Wijma 

De snelweg De KJynhoeke 6 

naar uw 9217 RT Nijega 

rijbewijs 05127-2619 

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

V 
Schildersbedrijf J. KUIPERS 

Voor de verzorging van al uw Buorren .36, Oudega
verzekeringen, hypotheken en elke 

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 infannatie: 
Postbus 11 
9230 AA ~/BMAASSURANTIËN 
SURHUISTERVEEN1 

TEL. 05124-1487 


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

'Mivero-cheques welke nog in uw bezit zijn vanaf 1992, zijn nog 
geldig tot maart 1994.Daama vervalt hun waarde. 
Mivero-cheques zijn tot 1 jaar na afgifte geldig! 
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Bel 05116-3400 

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

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

Suameer en Eernewoude, voor 
particulier, ziekenfonds, 

rolstoelgebruikers en alle anderen 
die min of meer regelmatig een 

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

betrokken. Noteer het 
telefoonnumer of knipt u deze 

advertentie uit. 

Naast onze gewone 
taxi-dienst verzorgen wij: 

- zittend ziekenvervoer 
- rolstoelvervoer 
- disco vervoer 
- groepsvervoer 

Van de Oudegaaster Raadsleden 

DRIE INWONERS OP VERKIESBARE PLAATS. 

'De kans is groot dat op 12 april 1994 drie Oudegaasters in de 

gemeenteraad van Smallingerland worden geïnstalleerd. 


De leden van het C.D.A. zijn er al uit. In de ledenvergadering op 24 

november j.l. van de C.D.A. Smallingerland zijn Geart Kooistra, 

Manjepetswei en ondergetekende op een plaats bij de eerste acht 

terecht gekomen. Met het gegeven dat de C.D.A.-fractie nu uit tien 

leden bestaat, zijn de eerste acht zeker verkiesbare plaatsen. 


Bij de P.v.d.A. is een advieslijst samengesteld. Onze inwoner Jaap 

Veenstra, Utein 24, staat op de vijfde plaats. De leden van de P.v.d.A. 

Smallingerland gaan op 20 december over de lijst stemmen. Een 

mogelijke wijziging kan dan nog plaats vinden. De P.v.d.A. bezit nu 

elf zetels in de raad. Ik ga er vanuit dat Veenstra ook op een 

verkiesbare plaats zal komen. 


Voor ons dorp een mooie opsteker! Mogelijk drie raadsleden, van de 

eenendertig, uit Oudega. 

Zo zie je maar weer dat het erg belangrijk is, dat we als inwoners 

aktief moeten blijven in de politiek. 


Willen we meebesturen, ook in de toekomst, dan zullen met name 

jongeren zich moeten inzetten. Bij een gezonde doorstroming komen 

er om de vier jaar ca. tien plaatsen vrij in de raad. 

Ook op een ander niveau dan raadslid, is er als lid van en politieke 

partij heel wat inbreng mogelijk. Bezoek de vergaderingen, er is meer 

dan de "BLAUWE ZONE" wat om aandacht vraagt. Maak gebruik van 

uw stem en stemrecht. Laat bestuurders niet over u beslissen. U moet 

aangeven hoe de politiek moet besluiten!!! 


Loek Oosterhoff 

As heit bûtendoar opsprekt hat it in bulte kans dat mem 
thós de baas is. 

1 1 



Oudega op Koers 

Wist u dat er in Oudega zo'n 35 verenigingen zijn? Elk ervan met zUn 
eigen bestuur, dat doorgaans bestaat uit circa 5 personen. 
Het aantal bestuursleden in Oudega zal, denk ik, toch wel aanzienlijk 
lager liggen dan 5x35=175 want velen zijn zodanig gemotiveerd dat ze 
bestuurslid zijn van meer dan één vereniging. 
Gelukkig heeft elke vereniging/stichting statuten waarin het aftreden 
geregeld is. 
Wil een vereniging/stichting fris en energiek blijven dan is het 
allereerst nodig dat het bestuur deze frisheid houdt. Een regelmatige 
verversing van het bestuur is daarbij een voorwaarde voor steeds weer 
nieuw elan en nieuwe ideeën. 
Er zijn bestuursleden die deze "noodzaak" voor zichzelf liever niet 
willen erkennen, of ze vinden zichzelf onmisbaar; ook daarom is zo'n 
rooster van verplicht aftreden, na bijvoorbeeld één maal een 
herverkiezing, van onschatbare waarde. 
Vaak is het mogelijk om bij bestuursverkiezingen tegenkandidaten te 
stellen, maar dit gebeurt zelden om ruzies met zo'n "vastzittende" 
bestuurskandidaat te voorkomen. 
In het korte bestaan van de Bakbrogge (2jaar) hebben wij het 
aftreed rooster tijdig geregeld. Van de nu zittende bestuursleden is 
ondergetekende de eerste die op de lijst van aftreden staat, namelijk 
ingaande 1 januari 1994. 
Uiteraard moet een aantal zaken dan herverkaveld worden binnen ons 
bestuur (dat tevens redaktie is). 
Onder andere moet een oplossing gevonden worden voor de invulling 
van deze rubriek "Oudega op koers". Zoals u weet is de slogan van de 
Bakbrogge:"voor het dorp, maar ook door het dorp". Daarom deze 
vraag aan u: wie van de lezers wil eens een stukje schrijven, passend 
in het karakter van deze rubriek "Oudega op koers". Kijken naar het 
verleden en het heden is minder riskant dan een blik vooruit werpen 
naar de toekomst, iets willen zeggen over de koers die we als dorp 
zouden kunnen of willen varen. Er is best wel moed voor nodig om 
hier iets over op papier te zetten. 
Wie van u durft, op een positieve manier deze uitdaging eens aan? Een 
Oudegaaster? of een oud-Oudegaaster misschien, die nu elders woont? 
of een lid van college van B&W? of wie onder u die onze dorps krant 
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regelmatig leest, en daarmee bewijst in on~. dorp geïnteresseer~ te zijn 
(het aantal adressen dat de Bakbbrogge krijgt toegestuurd groeit nog 
gestaag) . . 
Mocht u twijfelen, neem dan gerust eens contact op met een lId van de 
redaktie. . .. 
Wij zijn erg benieuwd naar reacties, het zou toch jammer ZIJn wanneer 
deze rubriek - voor - de - toekomst verloren gaat? 

JKvT 

######### 

lfD DEROPWEROMKOMMERKE. 

Nei oanlieding fan it stikje oer de bakkerijen yn Aldegea krige ik in 

pear oanfollings. .. . 

Albert Mulder ût Makkingea ~ei dat syn ~elt lt sWl~rste wurk yn syn 

bakkersfeintetiid it rinnen meI de blau- pude fûn hie. Hy ~oast dan . 

mei in blauwe pûde mei roggebrea op'e réch nei de GoudsJepoel, nel 

Paulus fan der Wal. It paad nei de Goudsjepo~l rû~ doe fan de 

Sanbuorren of oer it stik län dat no as maneezje brukt wurdt, oer de 

Klaverkamp, aan de eastkant. 


Sierd de Vries sei dat ik fergetten hie om it kroadzjen te neamen dat de 
bakkersfeinten dwaan moasten mei de kroade mei rog.gebrea. . 
Der waard doe in protte roggebrea iten en der maast hIel wat nel de 
boeren ta bracht wurde. De boeren op it l?~ein en de C?p~erbu?:ren 
hienen allegearre it paad fan de plaats mellll reed oer It lan nellt West, 
de Buorren en de Achterwei ta. . 

De bakkersfeinten brachten it brea mei de kroade teplak en dat WIe 

swier wurk. .' 
 A 

De knibbels stienen Bertus Mulder en AIJen Rinsma der krum fan, 
neffens Sierd. 

Wol dyjinge dy't wat oer de bakkerij fan.~eimpe fan d~r Berg sein 
hat, my noch efkes skilje? Betanke foar jlmme reagearjen. 

Tr.Br.-de Vr. 
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Aid en Nij (De fisy fan Eppie Bosma op Aid en nij) 

KNIKKER IBJE 

Y n dizze tiid fan it jier 

as de measte minsken binnen sitte, 

begjinne de skoallebern blier, 

hiele dagen mei knikkerts te sjitten. ' . .. _. '" 


It knikkertsjen dogge hja mei fêste han'~ -- ~) . 
en dy bern ba in grut ferstan! ;;.~;:: r' ~~"\~0 

Want fine jo it net in hiele toer / f.~;-'0 D 

de knikkerts utelkoar te halden? I/ ~~C>o~ 
De "f'sk' "" I" " I" // ",', '-.1 Jes, ro en pare moer ,---'-' ' .
de "olie", "spetters" en fan "klei" de ~Hden. 
SeIs in "regenboog" rollet prachtich 
nei in "sipel" op it plein. 
In "smurf' tikket tsjin in "trochsichtigge" oan. 
Dat is dikke winst fan 'e moarn. 
It giet hurd om hurd tusken de maten, 
mei "wy tsjes" , "blautsjes" en "piraten". 
In "turtel" is wol fyftsjin tegels "waard", 
folIe mear as in "parel" of as in "kûgel"op it paad. 
Kinne jo se noch utelkoar balde? 
It ferbjustert de measte alden. 
Al dizze soarten ha ek noch in ferskillende maat, 
der wurdt oer mini' s, gewoane knikkerts, bakkerts, 
oer mini bakkerts, reuze reuze en gewoane reuze praat. 
Pikke jo de knikkerts mei de pink? 
neffens de spulrigels is dat behoarlik link, 
want dan dogge jo oan "rotsoai" 
en de measten fine dat net sa moai. • 

• 

C> 

oDat is net earlik sizze hja. 

Kinne jo it noch folgje sa? 

It is in hiele toer sa't ik al sei, 

mei sa folle soarten op in "rij". 

Mar ik ha noch al wat "fan doe destijds" opfong, 

der is neat feroare oan'e knikkertspong. 
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deSkipperssea( Oudega 
Op'eWal4 
Tel. 051271416-2396 

C~t 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. 

.. 

Vr8ag vrijblijvend informatie 
~=====-=~~ afmaak een8fspr8ak
[» 

HOOIDAMMER KAAS 

Erkend biologisch-dynamisch bedrijf 

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

Foar it fijnste fleis of in stikje woarst foar ut 'e h~n A Slachterij 
nei de ienigste selfslachtsjende slachter fan Smellsnger/an. 0 p. t 
Us fleis is tige jong dus samar gear, • Ie ersma 
mar ek husslachtings meitsje wy foar jo klear. 
Want it is krekt sa 't de measten sizze, Aldegea (Sm.) 

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

~It.--  -

~I~ 
Buorren 48 
9216 WE Aldegea (Sm .' . 

'n Blommewinkeltsje wêr mear te keap is! 

Sa as lytsjak joar al it naaiwurk en ek 
aardich wat moa ie lytse presintsjes. 

Sjoch mar ris. 
Blomkerij 

'it ~lopke' 
Tili. 05127 · 2197 



With the 

compliments 


of 


Voortman?(;~~ 


DANTINKENS DAN ALDEGEA 

In pear wiken lyn, yn april 1993 , rûn der in àlde kunde fan my us hûs 
foarby en stuts de han op. Ik wonk him om der efkes yn te kommen. 
En doe mar prate oer it Drachten fan eartiids fansels, want dat is myn 
hobby. By de foto's en de tekeningen dy't ik ha is ek in tekening fan it 
rjochtshus yn Aldegea, dat na restaurearre wurdt (1722). "Der ha ik 
nog in àlde keapakte fan" , sei dy kunde. Hy bracht my letter in 
fotokopy fan dy akte ut 1837 en wat die na bliken? lt wie in keapakte 
fan it rjochtshûs en de mûne. De keaper wie in Eldering ut Sumar en 
dat wie famylje fan myn frou . Har beppe, Johanna Eldering, is be me 
yn it rjochtshus. De Elderings wienen mûnders en timmerUu. In wike 
letter krige ik fan de famylj e ek noch in foto fan Johanna Eldering en 
har man Alle Been. Hja wennen yn Drachten aan de Aldewei. 
No efkes nei 1917. Us heit , Gerrit Nieuwenhuis, us mem Klaaske 
Koopmans, myn suster Tsjam en ik wennen yn Grins. Myn heit 
wurke op it molkfabriek. Wy hienen wol jild en bonnen, mar gjin iten 
want alles gie nei Dûtsklan. O.W.-ers waarden de swarthandelers 
neamd (Oorlog Winstmakers). Us mem sei tsjin us heit:" Ast net 
soargest dat wy hjir wei komme ferlieze wy us beide bern". De 
begraffeniskoetsen rieden de hiele dei troch, mei de hynders op in 
draaf. Iksels hy plak op 'e han fan hûngeroedeem. Doe gie us heit oan 
it sollisitearjen. Hy koe yn Woerden en yn Aldegea komme. Omdat 
wy Friezen wienen waard dat fansels Aldegea. De ferhuswein fan 
Grins nei Aldegea stoppe by Auke Bakker. Mar doe moasten wy de 
sánreed nei de álde pastorije del. Der kaam noch in hynder fan Wopke 
de Vries by en sa kamen wy te plak. Neist ûs wenne master van Dyk 
en aan de oare kant Hessel Oost en Jeltsje. De wein waard utladen en 
us mem stjoerde my nei de molkfabryk om sûpe. Ik naam in grutte 
amer mei , want dy stie foaroan. Us mem sei:"Do kinst dochs net sa 'n 
grutte amer meinimrne" . Ik sei: "Dan dogge se der mar in bytsje yn" . 
lef Linting sei by de fabryk:"Soa, der binne jimme al". "Ja",sei 
ik",mar wy hawwe neat te iten". Doe kaam de amer ûnder de tsjerne 
en Linting ge at him hielendal fol. Mar ik hie hast gjin krêft genoch om 
dy amer nei hûs te dragen. Ik moast ûnderweis wol 6 kear sitten gean 
om te bekommen. Doe krigen wy ek noch in sek rogge fan Klaas de 
Jong dy't buorke op de pleats fan de tsjerke, oan it begjin fan'e 
Garypsterwei. De rogge kaam yn it ûnderste laad fan it kammenet. Mei 
de kofjemûne mealden wy de rogge. Fan plysje Sijens fan Nijegea 
krigen wy turf. Dy turf si et yn in hok efter 8aaie op'e Efterwei. Doe't 
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it al tsjuster wie hellen wie jirpels by Bouma dy't njonken Linting 
wenne. De kroade wie sa fol, dat wy ûnderweis stopje moasten. Doe ' t 
wy troch it san moasten sei ik tsjin us heit:"Heit moat mar lûke en ik 
kroadzje". Mar ik koe de kroade net fan de grûn krije, sa folle jirpels 
sieten der op. Wy hienen ek gjin Ijocht, want der wie gjin petroalje. 
Mar wat soe dat? Jan (smid) Welling makke fan in älde fytspomp in 
brander dy't yn'e petroaljelampe paste. Hy soldearre der in karbid
brander op. Der binnenyn kaam in buiske mei gatsjes foar it karbid en 
in koark mei stopjem der troch. Sa drupte it wetter troch it stopjem op 
it karbid en wy hienen ljocht. Fierders krigen wy molke fan boer 
Couperus en boadskippen fan frou Kooistra. Mei kryt rekkene hja mei 
o en X op in swarte toanbank. 

De earste sneintemoarn doe't ik troch Aldegea rûn, kaam ik fjouwer 
jongens tsjin. len fan harren pakte my by de hals en woe myn boardsje 
fan myn boesgroentsje fernie1e. Hy sei", Wat dochtst hjir mei in 
raapskyl om ". Ik skuorde my los en koe by bakker Kloosterman yn'e 
hûs komme. Dy minsken ha my wer wat bekomme litten. Letter die 
bliken dat dy jonge ien fan Van Dellen fan de Goudsjepoel wie . Dy 
hjerst mocht ikjirpels sykje efter de ploech by Harmsma. Dy jirpeJs 
wiene foar de geit. Wy kochten in kynsen koer by bline minsken dy't 
njonken de iepenbiere skoalle fan master Duursma wennen. Yn'e 
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hjerst fan 1917 rûn ik de jûns let fan Drachten nei Aldegea. Op de 
Aldegeasterdyk wie it allegearre ikels. Ik run gau nei hOs en helle in 
stok en in sek. En doe oan it sykjen. De oare deis betiid nei Drachten 
ta. Dêr ferkocht ik de ikels foar in kwartsje de fiif kop oan Turksma. 
Sa run ik mei de sek mei ikels op'e nekke fan Aldegea nei Drachten, 
want fytsbannen wienen der net te krijen. Ik fertsjinne doe fl,75 yn'e 
wike. En no noch wat ut 1944. De manlju moasten ûnderdOke, mar 
wer moast ik hinne? Op in moarn wie ik yn'e Noarderbuorren yn 
Drachten en dêr kaam ik Romke v.d. Wal tsjin. Romke wie troud mei 
Janke Wyninga en dat wie in freondinne fan myn suster Tsjam. Ik 
frege him" , Kin ik ek by jimme ûnderdûke, want ik moat hjir wei". Hy 
sei: "Do komst mar", mear net. Dy trije wurden gongen my troch de 
siel en dy sil ik nea wer ferjitte. Aldegea, in best doarp! Häld it sa.Mei
elkoar kin alles. 

Bertus Nieuwenhuis, kapper, Westersinge115, Drachten. 
till.05120-13163 

********* 

Bakkerijen yn Aldegea. 

'y n de foarige bakbrogge stie by bakkerijen yn Aldegea in foto fan 
bakkerij de Vries mei in stikje tekst dat net paste. Hjir de foto dy't der 

moaten hie! _ ......._~_~~........"I:I'lI'_-m'$"..........., 
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WINTER 

Een mens kan genieten van het komen en gaan van de seizoenen. Het 

veranderen van het invallende licht, het aanzwellen en wegsterven van 

geluiden en het groeien en verdwijlen van planten, bomen en heesters. 

Al die veranderingen het hele jaar door zijn een soort kalender. In de 

winter, zo rond kerstmis begint het rond vier uur in de middag al te 

schemeren. Eiken, lijsterbessen en esdoorns zijn bijna onhe!kenbaar. 

Het zijn kale stokken en ze lijken zo dood als een pier. 

De grond ligt bezaaid met hun afgevallen bladeren, 

die nog heel gaaf zijn. Ook de varens zijn er nog, 

maar hun groene verentooi ligt platgeslagen en verward rond de korte 

stam. Ze beschermen de knoppen van de nieuwe bladeren, die dan al 

te zien zijn. 

Moskussens zijn nu op hun mooist. Door de vele herfstregens hebben 

ze hun cellen volgezogen. Dit is hun jaargetijde, ze groeien en zwel

gen. Op een oude boomstronk groeit een hele toef paddestoelen. De 

taaiste, die wel een winternachtje kunnen verdragen: fluweel pootjes. 

Deze naam hebben ze te danken aan de voet van hun steel , die bekleed 

lijkt te zijn met zwart dons. 

Een lijster woelt met driftige bewegingen de winterse bodembedekking 

om, om te zien of er wormen of slakken onder schuilen. Zolang het 

nog niet hard vriest, is de kans op succes groot. 


Hoog in de kruin van een oude, zwarte den klinkt een rauwe 

oerkreet. Een reiger is komen aanvliegen en gaat daar boven 

ergens op stok; daar heeft hij zijn zogeheten roestplaats. On

der de boom liggen braakballen. 


Soms, als je heel stil bent, krijg je misschien de hermelijn~ 	
~ 

te zien. In de winter is hij wit met een zwart puntje aan zijn 
... staart. In die witte vacht houdt hij zijn lijfje warm, net 

~.~ zoals de witte ijsbeer dat doet.
.,"\ 	 's Zomers is de hermelijn bruin en onopvallend, 

Af en toe hoor je het geroep van een ransuil. Die viert 
i~~Ij' ~ 
C 

'~" 	
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bruiloft in hartje winter. Je hoort het mannetje met dat typische 
stoombootgeluid roepen of hij vliegt opgewond.en ron.d en brengt zo 
een serenade aan een vrouwtje, dat op een tak ZIt te lUisteren. 

In de winter zij n er altijd wet vogel s, die zich gemakkelijk laten zien, 
b.V. staartmeesjes. Vogels kijken in de winter ga~t som~ op sport 
lijken: gekke soorten ontdekken, die je normaal Il:let .te ZIen krIJgt. 
Onder doorgewinterde vogelaars bestaat een nOOIt UI tgesproken 

afspraak: 	 . '" 
"Als je iets bijzonders ziet, bel je dat netjes even door. 

N.B . Denk om onze voge sI ~ 

\'1" " in de winter. (zie Bakbrogge febr. 1993) 

ty, ~~~I GJv.dW 

".<~...:,:: 

'T MIDDElPUNT 
VAN DE BUURTl 

TEVENS 

SLIJTERIJ 


GERRIT ADEMA 
OUDEGA (Sm.) 

Telefoon 05127·1371 

Yn in stilte kin in protte sein wurde. 
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SENIORENRAAD SMALLINGERLAND 

Hebt u daar wel eens van gehoord? Nee? Toch bestaat deze raad al zes 
jaar. Een Seniorenraad wordt aangesteld door de gemeente. De 
gemeente Smallingerland is een pionier op dit gebied. Een stad als 
Leeuwarden heeft nog steeds geen Seniorenraad! 

Wie zitten er in zo'n raad? 
21 Mensen van 50 jaar en ouder. Twaalf van hen zijn aangewezen 
door de beide ouderenbonden PCOB en ANBO. De anderen worden 
via advertenties uitgenodigd te solliciteren. Minstens vijf leden horen 
uit de dorpen rond Drachten te komen. Oudega heeft twee leden in 
deze raad en is dus goed vertegenwooordigd. Vanaf het begin is G. de 
Haan-Noordstra lid geweest. In juni heeft zij bedankt. Nu zijn vanuit 
Oude ga lid: R. Dijkstra (Sanbuorren) en S. de Jong-van Dijk. 
(Skoallereed). 

Wat doet zo'n raad nu? 
Met dure woorden gezegd: zij geeft gevraagd en ongevraagd advies 
aan de gemeente en aan de instellingen in Smallingerland inzake het 
ouderenbeleid. Instellingen, dat zijn: de woningbouwverenigingen, de 
zorg-instanties, de verzorgings- en verpleeghuizen, de politie, enz. 
De gemeente heeft zichzelf verplicht advies te vragen en daarnaar te 
luisteren. Op elke bestuursvergadering is een ambtenaar van de ~ 
gemeente aanwezig. De raad kent een bestuur van 5 leden. 
Ondergetekende is notuliste van dit bestuur. Zes leden vormen de 
vaste commissie Wonen en Zorg. Dijkstra is lid van deze club. Zij 
vergaderen vaak tussen de ledenvergaderingen door en brengen dan 
verslag uit. Verder worden er telkens tijdelijke commissies aangesteld. 
Dat hangt ervan af, welk probleem op ons bord komt. Zo is op het 
ogenblik een aantal leden bezig met de nieuwe Wet Voorzieningen 
Gehandicapten. Zij wonen inspraak-middagen bij, lezen alle stukken 
over dit onderwerp. Volgende week buigen zij zich over de ontwerp
verordening van de gemeente en brengen die, met hun commentaar, 
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weer op de ledenvergadering, die elke maand wordt gehouden. Deze 

wet kost ons een extra vergadering, want de mogelijkheid tot inspraak 

eindigt op 13 december. 

Ik kan me voorstellen dat u nu denkt: brr, wat een club van droog

stoppels moet dat zijn. Niets is minder waar dan dat! De raad kent veel 

deskundigen op allerlei gebied, en de vergadering zijn boeiend en 

vrolijk. Bovendien worden zij goed voorbereid en uitstekend geleid. 

Dus: als er nog eens een advertentie voor een lid in de Drachtster 

staaL ....... 


S de J - v D 

WVV\I\~NW'l/V0./'r'~~V'v-'M~..y.iv-

AAN ALLEN DIE GEEN BELANG HEBBEN BIJ STIJVE 
SPIEREN EN GEWRICHTEN. 

De fietsersploeg organiseert vanaf nu elke maandagavond om 8 uur in 
het tropisch zwem- en rekreatiebad (30 gr. C) van buitenplaats it Wiid 
een gezellige zwemavond. Dit winterseizoen eerst tot 1 mei 1994 één 
avond waterplezier in de week. Om hier aan mee te doen is leeftijd niet 
belangrijk, evenals het al of niet kunnen zwemmen. Laat je lichaam in 
de koude winter van een warm bad genieten!!! 
Nu we dit in groepsverband organiseren krijgen we een korting van 
f 2,50 op de toegangsprijs, welke dan f 5,= per avond wordt. 
Na afloop kunnen we nog even gezellig aan de bar een kop koffie, 
thee of iets sterkers nuttigen. 
Oudegaasters laat u deze kans niet ontgaan!!! 

Inlichtingen en opgave bij: 
G. de Jong- V.d. Meulen tel. 1204 

J. Lykelema- Algra 2150 
A. Wijmenga- V.d. Sluis 1617 
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A1degeaster Begraffenisferiening 80 jier. 

Is 1993 in Aldegeaster betinkingsjier? 

It falt my op dat der yn Aldegea yn 1993 safoUe betocht wurde koe. 


Op 14 febrewaris wie it 50 jier lyn dat it Eastersan derunder strûpte. 

Yn maart wie it 50 jier lyn dat de klokken troch de Dutskers ut de toer 

helle waarden. 

Ek wie it yn febrewaris 30 jier lyn dat Ds. A. Carsjens ferstoar. 

En dit jier wie it 40 jier lyn dat de Aldegeaster boeren oan harren 

kollegaas yn Seelän in stamboekboJle oanbeanen, om har fee nei de 

ramp wer op peil te krijen. 

Op 23 juli wie it 100 jier lyn dat Fokje Zandberg- V.d. Velde beme 

waard. 

Op 18 september ~etochten wy mei de famylje v. Til dat it 250 jier lyn 

Wie, dat de pastenJe boud is. 

Freed 1 oktober stiene wy efkes stil by it feit dat dokter van Staveren 

al wer 25 jier yn Aldegea is. 


Faaks is der noch wol mear, mar yn eIts gefal is dat de 


"Aldegeaster begraffenisferiening" 

Jan Durks de Jong Net Albert Klazes mar 
. Klaas Alberts Drenth 

De b~graffenisferiening is utein set op it West. De mannen dy't foar it 
earst m gear~omste beleinen wienen Albert K. Drenth en Jan D. de 
Jong. Dat WIe op 26 maart 1913. 
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Foarsitter Drenth iepene de fergadering en lei ut wat de bedoeling wie. 

Dyselde jûns joegen har al 45 leden op, en sa koe de feriening 

opIjochte wurde. Der waard besletten om it reglemint fan de feriening 

fan Hilaard, mei inkelde feroaringen, oer te nimmen. 

De twadde gearkomste is op 7 maaie 1913, wer yn it Folksgebou. Jan. 

D. de Jong, dy't it ferslach fan de foarige fergadering ferslein hat, kin 
troch sykte net oanwêzich wêze. ( Jan Durks de Jong is ferstoam op 
19 juni 1914) Der wurdt dan in bestjoer keazen en dat binne dan: 
Albert K. Drenth, foarsitter Alle J. Welling, 2de foarsitter 
master J. v. Dijk, skriuwer Wiebren Jonker, 2de skriuwer 
Tjibbe Deelstra, skathàlder Durk J. Noordenbos, 2de sk.h. 

Master fan Dijk skaft foar 75 sinten in notulenboek oan en op it foarste 

blêd stiet: 

Kort verslag aangaande het ontstaat der Vereeniging. 


Op de buurtvergadering op het Weest van Oudega werd 
de vraag in bespreking gebracht, "Is het ook wenschelijk 
om in het dorp Oudega een vereeniging te vormen, die 
een vast dienspersoneel aanstelt om bij overlijden en 
begraven al de noodige werkzaamheden uit te voeren?" 
Besloten werd om zulk een vereeniging op te richten, 
nadat gebleken zou zijn, dat men op genoegzamen steun 
bij de ingezetenen van Oudega zou kunnen rekenen. H. 
Tjeerdsma en J. Tjeerdsma hebben daarop handtekeningen 
verzameld van verscheiden inwoners van Oudega, waaruit 
bleek, dat voor bovengenoemde zaak genoegzame 
sympathie bestond, waarna de voorzitter der 
buurtvergadering van het West de ingezetenen van 
Oudega tot een vergadering opriep, waar besloten werd 
een begrafenisvereniging op te richten. 

*Ut dat boek, dat rint fan 26 maart 19913 oant en mei 12 febrewaris 
1985, ha ik de gegevens foar dit stikje. 

Op de folgjende gearkomste, 8 oktober 1913, wurdt it mienens. Der 
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hawwe har noch ferskate nije leden opjûn, mar der moat noch wol 

"personiel " komme. De earste boaden binne Durk Noordenbos en 

Harm Tjeerdsma. As dragers jouwe har op 17 manlju: Jan Kooistra, 

Auke de Boer, Jakob Elzinga,Dirk v.d. Meulen, Harm Tjeerdsma, 

Gerrit Adema, Jacob Hoekstra, Joeke Adema, Alle Klaver, Klaas 

Bouma, Reinder Bouma, Linze Kuperus, J.M. de Vries, Okke Ellens, 

Wassenaar, Hidde de Boer en Hendrik de Glee. 


Foar it beklaaien stelle har beskikber Hendrik de Haan en de frou en 

Siebren de Jong. 

Frege wurde hjirfoar noch Wed. Rypkema, frou Vlietstra, Wed. Gjalt 

de Jong, Gerrit Ritsma en de frou, Joeke Adema, Fokke Wiersma, 

Dirk v.d. Meulen en frou Noordenbos. 

As kloklieders hawwe har opjûn Jan A. Welling, Wibe Posthuma en 

Johannes Hoekstra. Cornelis Welling en S. de Boer sille noch frege 

wurde. 

Foar it riden mei in wein om de lykkiste nei it hof te bringen is Foppe 

Jansma oansteld. Hy moat in swart hynder foar de wein ha. 

De kontribósje wurdt feststeld op: 

f 0,75 foar dyjingen dy't giin as minder as f 1,-, gem. ynkomsten


belesting betelje. 
f 1,- foar dyjingen dy't tusken f 1,- en f 5,- betelje 
f 1,25 "" "" f 5,- en f 10,- " 
f 1,50 "" "" f 10,- en f 15,- " 
f 1,75 "" "" f 15,- en f 20,- " 
f 2, "" "" f 20,- en f 25,- " 
f2,25 "" "" f 25,- en f 30,- " 
f2,50 "" "" f 30,- en f 35,- " 
f2,75 "" "" f35,- en f 40,- " 

Op de ledengearkomste fan 16 oktober 1934 wurdt frege om de 
kontribósje te ferleegien, mar dat kin net trochgean neffens it bestjoer. 
In begraffenisferiening moat wat reserve ha: ien jier mei in protte 
st j êrgefall en soe de kas" kunnen ruïneeren". 
Y n 1935 wurdt it reglement op in tal punten feroare. Dat is de jierren 
troch noch al ris bard, mar no wurdt de kontribósje ek op'e nij fêst
steld: 
f 1,-- foar dyselden dy't giin Ryksynkomstenbelesting betelje 
f 1,50 foar dyselden dy't in oanslach ha oan't f 15,
f 2,-- foar dyselden dy't in oanslach ha fan f 15,- oan't f 30,-
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f 3,-- foar dyselden dy't in oanslach ha bopp de f 30,-

Y n dy goed twintich jier is de belesting fan de gemeente nei it ryk 

gong, mar de kontribusje is net sa hurd omheech gong lykas wy de 

lêste tiid wend binne. 


Yn 1938 hie de feriening 25 jier bestien. De oanwêzigen krije 

allegearre in sigaar en foarsitter Jan A. Wellingjowt de goede rie om 

mar ta te paffen, want der binne noch mear! 

Hy hat in oersicht makke fan de ofrûne 25 jier en seit" Van't West 

begon de Victorie". Mar al hiel gau siet de feriening yn greate 

swierrichheden omdat it tal stjergefallen mar leafst 18 wie. Hokker jier 

as dat wie ha ik net fine kinnen. 


Yn de earstejierren wurdt dat net oanjûn, d.w.s. wol neamd men 

"weinig sterfgevallen" as in oare kear "door de vele sterfgevallen is er 

een nadelig saldo". Fanof 1924 wurdt inkeld ris in oantal neamd en 

fanof 1938 geregeld. 


Fierders komme ek faak de "buurten" op it aljemint. Eartiids soargen 

de buorlju foar it bystean yn dingen dy't der by it ferstjerren barre 

moatte: it of1izzen, it rûnsizzen en it te-hof bringen. 

Men wie dan "op'e buorren" en moast "buorreplicht" dwaan. Sokke 

buorrens wiene der ferskate . 

De begraffenisferiening woe fansels alle Aldegeasters by de feriening 

ha, mar dat rûn net sa hurd. 

Yn de rin fan it ferhaal kom ik der noch op wêrom. 


De bekendste ferskining fan in begraffenisferiening is de boade. Dy 

hat men it earste nedich en der woe ik dan mar efkes mei trochgean. 

De earste boaden wienen Durk Noordenbos en Harm Tjeerdsma. Mar 

al gau, yn 1914 waard Tjeerdsma opfolge troch Durk V.d. Meulen en 

yn 1915 kaam Fokke Wiersma foar Durk Noordenbos yn it plak. 

Klaas de Boer kaam yn 1916. As twadde boade folge dy Durk V.d. 

Meulen op, mar betanke al yn 1917 en doe waard der foar him yn it 
plak Wibe Posthuma beneamd. 

Wibe Posthuma ferstoar yn 1918 en R. Bron kaam en ging wer fuort 

yn 1919. 

Dy twadde boade hie noch al wat fuotten yn'e grûn, want ek Bron hie 

it nei injier wol besjoen. Dan komt Jan Stelwagen ienjier en dernei 
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Hendrik Lykelema twajier. Mei de beneaming fan Jan Adema (Jan 
Aagjes) komt der in rêstiger tiid oan. Fokke Wiersma en Jan Adema ha 
jierrenlang tegearre de saken waarnaam. 
Yntusken wie der yn 1915 bestetten dat de boa de by begraffenissen in 
hoed op en swarte moffen oan ha moat. Ek by it rûnsizzen moat de 
hoed op en de moffen oan. 1t wie nammentlik wenst dat der by alle 
leden rûnsein waard as der in lid ferstoarn wie. 
Der wurdt wolris klage dat der op de ófgelegen plakken net fÛnsein 
wurden is, mar dat sil better wurde. Letter wurdt besleUen dat der by 
begraffenissen en by it rûnsizzen in rozet mei sul veren kwasten 
droegen wurde moat. 
Yn 1936 wurde de taken fan de beide boaden opnij omskreaun. Fokke 
Wiersma sil foar it oansizzen fan de dragers en de kloklieders soargje 
en leedomsizze yn it Westersrul. By de begraffenis sil hy foar de stoet 
oprinne. Jan Adema sil it ófskriuwen dwaan en leedomsizze yn de rest 
fan Aldegea. De kontribusje helje se ombeurten op. Y n 1942 wurde 
beide earfol ûntslein en wurdt Samme van Keimpema boade. Wiersma 

. hat dan 32 jier en Adema omtrint 20 jier boade west. 
Twintichjier letter komt de boade fan hjoed te dei as pleatsferfanger 
fan syn heit yn aksje. Arie hat dus ek al wer mear dan tritich jier boade 
west. Yn 1964 folget hy syn heit offisjeel op. 

De Aldegeaster lykwein is in ferhaal apart, mar de riders fan dy wein 
woe ik earst mar byläns. Dat wie om te begjinnen de al neamde Foppe 
Jansma. Yn 1920 ferhûzet Foppe Jansma en dan wurdt Anne 
Kloosterman rider. Der wurdt dan ek besluten om foar it hynder fan de 
rider in swart kleed oan te skaffen. 
Anne Kloosterman wol yn 1929 ophälde as rider en yn elts gefal wol 
hy net mear in lyk mei hynder en wein ut Ljouwert helje, qannear der 
ien yn it sikenhûs komt te ferstjerren. Hjirfoar wurdt dan priisopgave 
frege by Veltman yn Drachten. 
Wa't syn opfolger is koe ik net fine. Wie it Rondom. dy't op'e plaats 
kaam doe't Anne Kloosterman yn 1930 nei Earnewäld gong? Hy Mldt 
yn elts gefal wol it weinhûske yn oarder. De plaats hat stien njonken it 
weinhûske, wer no de twa dûbele wenten steane. 
Yn 1934 komt Jan Landmeter der te wenjen en past wer op it wein
hOske. Ek wurdt syn hynder brûkt, wol as reserve, want dat fan M. 
Tjeerdsma sil as earste hynder frege wurde. 
Yn 1936 wurdt de koetsier oansein dat hy seIs foar in swart hynder 
soargje moat, mar noch gjin namme. 
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N.?vimber 1936 wu!'dt O. Hoekstra oansteld as rider, omdat de foarioe 
gJIn swart hynder me. "Jelsma" wurdt betanke. b 

Mar yn 1937 hat O. Hoekstra ek giin swart hynder mear en dan wurdt 
Joh. Wilkens lykrider. 

Yn 194.1 wyrdt 1. W!.lkens op~olge t!o~h L. Oosterhof en dy yn 1942 
troch TJ. ZIJlstra. In JIer letter IS der m Jas foar de rider fan de wein 
oanskaft. 
Tj .. ~ijlstra emigrea!de en Hendrik B. de Vries folget him op. Omtrint 
30 Jier hat hy koetSIer fan de lykwein west. 
I?oe.'t ~e ",:ei~ yn 1975 oan'e kant set waard, en Hendrik de put der ek 
ut hie, IS him m skilderij oanbean. 

De oare kear it lêste 
Tr.Br.-de Vr. 

&&&&& 

Ut 'e gielguorde 

In doarp mei In hear is in 10k, 
In hear mei in doarp is in flok. 

(Hjerre Gerrits van der Veen, 1816-1887) 

De Grytman. 

'In gryt~an hie .de geleg~nhei~ om ryk te wurden yn en troch syn amt, 
oP.e~rhke of ~nder earhke WIze. Om dy gelegenheid wie it grytman
SkIP m begearhk amt. De grytmannen fan Smellinoerlán de Van 
Haersma's ha de kànsen dy't it amt harren bea wa:rnom~ell' hja binne 
ryk w;trden. De Van Haersma's hearden ta de rykste orytma~nen fan 
Fryslan. b 

29 



As wy de ferhalen oer dy rykdom leauwe meie, dan leine der yn'e 
kelders fan it Aldegeaster slot skatten opslein. In àlde Aldeoeaster fer
telde my jierren lyn ris , dat der by it ferfarren fan de Van Haersma 's 
withoefaak mei in hynder-en-wein hin en wer riden is om alle jild oan 
board fan it skip te krijen, dat yn it haventsje oan de Aldegeaster 
Sáning lei. Hoe koe in grytman ryk wurde, werfan? 

De dieling fan 
Fryslán yn it 
begjin fan de 
13'e ieu 

\ 
I 

Ynkomsten fan in grytman. 

'In grytman hie Ijocht op in part fan de boeten dy ' t er de minsken, as 
rjochter, opIei. Hoe heger de boete, hoe heger it grytmanspart. Hy koe 
dus yn 'e ferlieding komme om in he ge boete te freegjen ut eigen 
belang. Fierders moa st in grytman ynljochting besykje te krijen oer 
persoanen dy ' t nei syn gritenij ferfarre woene of moasten. Dat koe ek 
jild opl~verje. Neffens de klachten dêr oer wiene der grytmannen dy't 
de kandldaat-ynwenners kear op kear by har komme lieten om oer it 
hoe en het te praten. Neffens de klachten lieten de grytmannen dan 

"op costen van haer luyden een maeltijd in den 
herberge bereyden. Alsoo de arme hueysman 
quellende die haer geit moeten verdrincken". 

Mar in grytman hie mear izers yn't fjoer, hear.Wy kinne dat lêze yn 
Smellingera-Iand, op side 264 bygelyks.Dêrstietoer grytman Arent 
van Haersma: " Hij was volmacht ten Landdage, Gedeputeerde 
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Staat van Friesland, Gecommiteerde ter Provin-ciale Rekenkamer, 

Raad ter Admiraliteit op de Maze, Gecommiteerde in den Raad van 

State, Commissaris bij de synodes te Bolsward en Heerenveen". 

Dan siet de grytman fan Smellingerlàn, tichter by hûs, ek yn it 

Leppabestjoer. 

Baantsjes by 't seksje, dus. En leau mar net, dat dat allegear 

earebaantsjes wiene dy't er fergees waamaam. Fierders wie de 

grytman ek noch boer, heareboer fansels , en lànhearre. 


De Republyk. (1580-1795) 

'De Republyk bestie ut sàn soevereine steaten: Seelàn, Hollàn, Utert, 
Gelderlàn, Oerisel , Grinslàn en Fryslän. Yn dy steaten wie it regear 
yn'e hännen fan in stikmannich adelliken en patrisiërs rekke, yn 
Fryslàn dus ek. Sa'n regear wurdt oligargy neamd, ut it Gryksk. 
Oligos (stikmannich) en archi (earste). De grytman fan Smellingerlàn 
wie dus ek sa'n oligarch. Dat betsjutte teffens, dat hy foaral dy 
boppeneamde baantsjes syn eigen salaris mei fêstlizze koe. It praten 
dêroer barde meastentiids op de gearkomsten fan de hearen yn it 
Lànskipshûs te Ljouwert oan 'e Turfmerk. Dy gearkomsten waarden 
yn febrewaris iepene en duorren ornaris in wike as seis, san. De 
measte grytmannen koene oer dy wegen yn die tiid fansels net alle 
dagen hinne en wer ride tusken de stêd en harren slot.Hja wennen 
salang 't de Landei duorre yn harren hûs yn'e stêd, mei de hûshàlding. 
Nei de Ländei ferfarren de grytmanshûshäldingen dan wer nei de 
doarpen. 
Dat hûs yn 'e sted koe somtiids in hiel riant hûs wêze, wy moatte us 
dat grytmanshûs benammen net as needrich en lyts foarstelle. Mannich 
Aldegeaster sil wolris yn it Frysk Museum west ha; dat hat alearen ek 
sa 'n grytmanshûs yn'e stêd west. 
In ymposant gebou, net wier? 

Loadewyk de Jong 

As de forstannigste tajowt, is de domste de baas 
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BERNEPRAAT 


30 november ' 93 

Winterpret 

Ik ben al een paar keer aan het schaatsen 

geweest. Op de Jan Durkspolder, op de hooi

dammen en op de ijsbaan. 

Want ik had nieuwe noren gekregen. Nu gaat 

het een stuk beter dan op houtjes, daar stond 


ik scheef op en nu niet meer. Nu kan ik ook langere stukken schaat

sen. Bij de jan durks polder hadden wij de hond ook mee. Als hij hard 

liep kon hij niet meer remmen en ging hij zitten, dan gleed ie verder. 

Joannes liet zich door de hond trekken, net een sledehond. Fuzzie 

vond dit leuk. LACHEN!! 


Sander veenstra, 

Great Haersmaskoalle, gr. 7 


Voor de volgende keer kies ik Erik Riemersma, Roundeel 25 

Prijsvraag september 

'oe winnaar van de prijsvraag in de Bakbrogge van september is: 

SANDER VEENSTRA. Proficiat! 

Er is deze keer maar één prijswinnaar, want er was maar één 

inzending, maar wel een hele leuke. Je kunt het avontuur over 

alde Gabe lezen op de volgende bladzij. 

Voor deze keer is er geen prijsvraag, maar een mooie kleurplaat. 

De kleurplaat vind je elders in deze Bakbrogge. 


~~~~ 
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ALDE GABE 

Onvoorstdbaar zovccl r€ak.tic's, zotvel t1'lotufef:LfUJ aLs 

tcle:Jontsch, die mijn vroutv inJo·rfl1.e.€.rden, tlruu 

t1'1,ij n geZOtuf.heid. bi.j de, spoedopname in het zieken

huis. OoR. de stapeLs ptTntkaarten en bf.oefl1€n die ik 

d.aar heb ontvanqen. 

Bij mijn thuiskotnst wccr vd€. bfoe.tnen en fruit

tl1anden. :Et- ztjn lJe.en woonwn voor, zo fantastisch. 

nat is tWU dorpscÛJen, iedet- kent t.etfe·r. OoR. nCltnens 

mijn t,.'rou\v, hed, hed hat-tefij~ dank.! 
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Tovermapie 

'Het mapje met wisselsysteem is een heel grappig trucjesmapje. Je 

stopt een geldbiljet onder de linten aan de ene kant, je draait het mapje 

om en het geldbiljet zit aan de andere kant. 

Het is dus niet alleen handig om er briefjes of papiergeld in te bewa

ren, maar men kan er ook nog mee toveren! 

Misschien een aardig kado-idee. 

Ook leuk om er een kerstwens in te verstoppen en als kerstkaart te 

versturen. 


Benodigd materiaal: 

4 stukken dun karton, 17 bij 10 cm. 

2 lapjes stof van 20 bij 13 cm voor de buitenkant 

2 stukjes bijpassend sierpapier 20 bij 13 cm voor de binnenkant. 

Lint van 1,5 cm breed, 65 cm lengte, verdelen in 2 stukken van 18cm 

en 2 stukken van 14 cm. 


Werkwijze: 

Twee kartonnetjes beplakken we aan een kant met stof en twee 
kartonnetjes aan één kant met het sierpapier, we slaan de randen om. 
We plakken daarna op twee kartonnetjes de linten (zie afb.) Op één 
karton worden de twee linten van 14cm evenwijdig aan kop en staart 
neergelegd. De linten worden op de beplakte kant gelegd. We vouwen 
aan één kant de uiteinden naar de achterkant en plakken ze op het 
karton vast. Dit is dus op de onbeplakte kant van het karton. De twee 
andere uiteinden laten we nog even loszitten. 
Op het andere kartonnetje leggen we de linten van 18 cmgekruist neer. 
Ook hier plakken we twee uiteinden aan één kant aan de achterkant 
vast. We leggen de twee kartonnen met het kruis en de evenwijdige 
linten op elkaar, de losse uiteinden aan de zelfde kant. Nu plakken we 
die uiteinden vast. De uiteinden van het kruis plakken we op het 
kartonnetje met de evenwijdige strepen, de twee andere uiteinden 
plakken we op het kartonne~e van het kruis. Nu zijn de kartonnen met 
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elkaar verbonden. 

De twee overige kartonnen, die we met stof hebben beplakt, plakken 

we nu met hun onbeplakte kant op de onbeplakte kant met de 

lintuiteinden. 

Het geldmapje is dan afgewerkt en klaar. 

Laat het even droaen tussen twee plankjes met een gewicht erop. Aan 

te raden is om te ~erken met kartonnage- of boekbinderslijm. 

Succes! 


******** 

y ncnntl. Costne,ticn 
Laat u informeren over: 

- huidverzorging 
- geuren. . 
- decoratieve cosmetIca 
- kado artikelen 

Boek nu een party avond en geniet als gastvrouw van de voordelen. 

Maar ook voor individuele adviezen en verkopen. 

Bel of kom voor meer informatie: 


ûr(',tha v. cl.. Veen 
LanqáeeL 28 

9216 WX Oudcqa 
td.: 05t27-2709 
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BAKEROCHJES 
~ 

Gevraagd: Enthousiaste mannen eo vrouwen die onze 
natuur- en miliemverkgroep Eernewoude e.o. willen gaan 
versterken. 
Eisen: 18 - 100 jaar 

vrije tijd over hebben 
Interesse in de natuur enlof het milieu 
frisse ideeën 

Goitske de Jong, tel. 05127-2381 

Wie, 0 wie heeft nog een schotelantenne over? Wilt u mij 
dan bellen. 
I, Bosma, tel. 05127-2149 

lJunl fo.n t o.,m. . 
Doe't ik· Fwartlyn in ww.enmnnich yn Ü , sikchüs [ci 
htl'~ sa'n protte bUkcn fan me.Uilijen kritJe, á.at ik 
jimme. der fljir efke,s foar betankje ,.voL '1t wie hcrt
fersterRjend. 

L. de Jonq 

A[.[.e.Ije.IU·Te. h.e.Tt[.i,k to.M . foar de (Jl:om.mctl , 
fruit, kaarw·n en brla·tUJstclfinq dy 't ik yn it 
sw,c·nhüs en by tuyn th«sFwm111€t1- kTi,qen ha. '1t hat 
.ny tiqe. 9Ded dien. -

Àntsje Wijminqa- t'.d. S[uis 
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probeer-pas GRATIS probeer-pas 

Wilt U DIj looer bezoek aeze lenersoas meenemen 

111I11I1I11 ~11I111rllll~11rllllll ~llllillllll ~ 1II11I1 

3 MAANDEN GRATIS LID 
een ruime keuze uit: 

duizenden boeken, cd's, 
tijdschriften en video's 

Waarschijnlijk bent u er wel eens langs gekomen: de BIBLIOTHEEK in Oud ega, 
Maar op een of andere manier bent u nog nooit naar binnen gegaan. Want u leest 
weinig of hebt het te druk met uw hobbies of bezigheden. Maar wist Lr dat er over uw 
hobby en interesses een schat aan boeken aanwezig is? En dat de bibliotheek er niet 
alleen is voor lezers. want u kunt ook video's en cd's lenen. 

Met de voorraad van 4000 boeken kunt u meestal goed uit de voeten. Via de 
bibliotheek in Oudega hebt u toegang tot de bibliotheek te Drachten. Ook kunt u zo 
compact discs of videofilms huren. En... is er iets niet in huis dat u toch graag wilt 
lenen? Geen nood. bij uw volgende bezoek staat het voor u klaar. 

De BIBLIOTHEEK is iedere week op een vaste tijden geopend, bijna voor de 
deur. Dus geen gereis, geen volle parkeerplaatsen maar gewoon naar de 

BIBLIOTHEEK In de buurt••. LEKKER MAKKELIJK! 

WAT MOET U DOEN? 

Het aanbod van de PROBEER-PAS is eenvoudig. U laat zich inschrijven bij de 

Bibliotheek, Vervolgens bent u drie maanden ~ lid van de Bibliotheek Smallin

gerland. Pas dan besluit u of u lid wilt blijven. 

(N.B, Dit aanbod is slechts geldig tot 31 december 1993) 


openingstijden bibliotheek oudega .:]I:].(.}.:I~~~" maandag 14.00 - 17.00 19.00 - 21 .00 
00SMALLINGERLAND vrijdag 14.00 - 17.00 19.00 - 21 .00 
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FolkertdeHaan 

/, 
 d6~~!


D ER MAG GEEN TWIJFEL 
OVER BESTAAN 

. , IN KWALITEIT EN SERVICE 
STAAN WIJ BOVENAAN 

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

~ == kapsalon JANNEKE 
voor Dames en Heren 

• verhuur van tennisbaan opRabobank ~ Y
TENNIS JANNEKE 

kunstgras met verlichting 
• tennisles 

,,\\1//// . b kt' h b .Meer bank voor je geld ~N:::- zonne an me gezlC ts rumer 

%/ II \'\-' Dykfinne 4 9216 XL Oudega (Sm.) 
Telefoon 05127-1873 

de CUrie" c.Bakkery 

dVJh 

Gepofte appel 

'Per persoon 1 goudrenet, 

klokhuis uitboren, en in 

een ovenvaste schaal zetten 

(beetje invetten met boter)_ Suiker 

met kaneel vermengen en dit in de 

lege klokhuis gaat jes doen. Afdekken 

met aluminiumfolie of een deksel en 

een half uurtje in de oven op 

gasstand 4 (220oC). 


apart gepoft worden. 

Voor het toetje hoeft u dan alleen de kwark 


Dit gerecht je kan als bijgerecht gegeven wor
den, maar als toetje is het ook leuk. Dan klopt 
u wat kwark op met ongeslagen slagroom. 
In ovenvaste schaaltjes kunnen de appels ook 

erbij te doen. Op iedere appel met kwark komt 
dan nog een theelepel bruine suiker. 

Eet smakelijk 
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 39 




RSO bestuurspraatje 
Hier volgt weer het één en ander over RSO. Er zijn zo langzamerhand 
al weer 7 wedstrijden gespeeld (geschreven half november). In het 
algemeen wordt er goed gespeeld en veel gewonnen natuurlijk. We 
hopen dat het zo doorgaat. 
Heren 1 heeft nog niet echt veel punten gescoord, maar hopelijk gaat 
het in de 2de helft van het seizoen weer beter en zijn ze beter op elkaar 
ingespeeld. Het doel is natuurlijk om zich te handhaven in het district. 
Heren 2 speelde de eerste wedstrijden beter en zakt nu toch wat af. 
We hopen dat dit ook weer beter gaat en dat het team vol gend j aar ook 
weer in de 3de klas kan spelen. 
Heren 3 staat er goed voor en bezet een 2de plaats. Even doorzetten 
heren en op naar een 1 ste plaats in de 4de klas. 
Heren 4 staat in de middenmoot 4de klas; doordat er 2 nieuwe spelers 
bij zijn gekomen is het nog even wennen. 
Dames 1 presteert goed en staat op een Iste plaats in de 3de klas. 
Doel: promoveren en terug naar de 2de klas. 
Dames 2 probeert ook dit seizoen te promoveren naar de 3de klas en 
staan dus nu (nog) op een lste plaats. 
Dames 3 speelt goed en staat daardoor bij de eerste drie in de 4de 
klas A. Ze hopen zeker bij de eerste zes te eindigen (dit omdat de 
laagste zes in de 4de klassen allemaal degraderen). 
Meisjes 1 spelen goed, maar moeten toch erg wennen aan meisjes 1 e 
klas, omdat dit niveau toch veel hoger is dan in de 2de klas. Ze hebben 
nog maar weinig punten bij elkaar gespeeld, maar hopelijk gaan ze de 
tweede helft van het seizoen wel beter presteren. 
Meisjes 2 spelen dit jaar voor het eerst en doen het uitstekend in 
meisjes 3de klas. Ze staan nu nog op een 2de plaats. Doorzetten. 
Misschien wordt dit nog een Ie plaats. 
Verder hebben we nog ft'D waag of er dames in Oudega :lijn, die in de 
competitie willen spelen met ingang WIl januari 1994. 
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Dit, omdat er een tekort aan dames komt.Wie wel wil spelen kan 

kontakt opnemen met JANKE DE BOER tel. 05127-2525 


Op 8 december wordt er dit jaar een mandarijnen-actie gehouden i.p.v. 

banketstaven. 

Hierover zijn de teams op de hoogte gebracht. 

Maandag 3 jauari wordt weer ons jaarlijkse mixtoemooi gehouden in 

Sporthal "de Drait" te Drachten. 

Geef je snel op, want het is altijd gezellig. 


Dan volgen nu de standen, zoals ze waren half november: 

Heren 1 heeft tot nu toe 6 punten behaald, precieze stand is nog niet 

bekend. 

Heren 2 ge plaats 8- 8 

Heren 3 2e plaats 6-14 

Heren 4 ge plaats 5- 5 

Dames 1 4e plaats 5-12 (vertekend beeld i.v.m. minder 


wedstrijden) 
Dames 2 Ie plaats 7-18 
Dames 3 6e plaats 6-12 (vertekend beeld i.v.m.m minder 

wedstrijden) 
Meisjes 1 lle plaats 6- 4 
Meisjes 2 2e plaats 6-12 (kan lste plaats behalen) 

Tevens wensen wij iedereen prettige kerstdagen en een gezond en 
sportief 1994. ;'~4 - - - - - -

'V Janke de Boer 
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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 

• Voor een gedegen, betrouwbare en vlotte 
rij - opleiding. 

• De rijschool verzorgt ook uw opleiding voor 
het theorie examen volgens het C.B.R. 
ja/nee systeem . 
Theorieles 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. 

K Bouwbedrijf 

KLEINHUIS 
• Nieuwbouw 
• Verbouw 
• Onderhouds

werken 
• Renovatie 

Speciaal hang- en sluitwerk 
tegen inbraak! 

• Bouwmaterialen 
• Adviezen - Ontwerpen 
• Aanvragen vergunningen etc. 

05127 -1407 
Sänbuorren 11- Oudega (Sm) 

LOONBEDRIJF & KRAANVERHUUR 

aH~ 
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 

1993 
19 dec. 

21 dec. 

22 dec. 

1994 
5 jan. 
15 jan. 
18 jan. 

19 jan. 
19 jan. 

2 feb. 
3 feb. 
16 feb. 

16 feb. 

2 mrt. 
9 mrt. 

14 mrt. 
15 mrt. 

16 mrt. 

30 mrt. 
12 april 

AGENDABURO 


Kerstconcert muziekver. "Looft den Heer" 

aanvang: 16.30 uur, plaats: Gereformeerde kerk 

C.P.B., kerstavond samen met de Gereformeerde 

Vrouwenvereni ging 

Vrijz. Herf. Vrouwenver.; Kerstavond 


Vrijz. Herf. Vrouwenver. 

Vogelwacht koekaktie 

e.p.B. , 19.30 uur: "Staten en stinzen in Friesland" - B. 

Bijlsma 

Vrijz. Herf. Vrouwenver.; Vogelwacht 

eGB Drachten e.o. 20.00 uur in it Miensker 

Ds. Koetsveld, Onderwerp: Wat is er aan de hand in onze 

kerken? N.B. Liedboek meenemen. 


Vrijz. Herf. Vrouwenver.; Jaarvergadering 

Vogelwacht 20.00 uur filmavond Skippersseal 

Vrijz. Herf. Vrouwenver.; Voorlichtingsavond 

" Bij de tijd" 

C.P.B., 19.30 uur: "Mijn kinderen geloven zo anders" 

L. Bakker, Jeugd- en Jongerenpastoraat Leeuwarden 

Vrijz.Herf. Vrouwenver.; Koffietafel met Bingo 
Vrijz. Herf. Vrouwenver.; Naar Eernewoude: Dia's over 
Vietnam - Joke Keizer 
Vogelwacht 19.30 uur Ledenvergadering in 't Miensker 
C.P.B., 19.30 uur:"Leefbaar Friesland" - mw. A.v.d. 

Meer 
Vrijz. Herf. Vrouwenver.; Koffiemorgen met stekjeruilen. 
Buitenplanten ook welkom. 
Vrijz. Herf. Vrouwenver.; Eéndagsbestuur. 
e.p.B. ,19.30 uur:Jaarvergadering met ééndagsbestuur. 
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SIERD DE VRIES VERTELD VERDER. 
deel 8. 

Laatste regel voorafgaande: Nu gaan wij naar 

Oebele Tiekstra. 

Daar woonde Wilco Wilkens, die was boer en 

bakker en molenaar en veevoerhandelaar. 


Omstreeks 1908 is het huis gebouwd waar nu Sierd E. de Vries 
woont. Er stond voorheen een oude molen maar die werd vervangen 
door een nieuwe en de zoon Anske kreeg hem over en troude met 
linke Douma, de ouders van Franke' Trijntje(van der Meer) In 1918 
overleed Anske en Jinke trouwde in 1923 met Elie Geerlings. 

De mûne en it nije mûnehûs fan Wilkens 
Vanaf hier lag er een pad dat wel genoemd werd het "Molenpad". Dat 
pad liep van hier tot waar de boerderij staat van Wijni~ (Utein 34~ Dat 
liep almaar door de landen ,door de sloaten met een kltJn d~mm.~tJe of 
er lag een balkje overheen; de mooisten was nog een leunmg bIJ . Het 
middelpunt van het pad dat kan ik U wel aangeven, dat was vlak ten 
noorden van het huis waar Jouke Kooistra nu woont, maar dat is veel 
later gebouwd. 
Nu gaan wij eerst de agterweg langs en wel de zuidkant. Het eerste 

46 

huis stond waar Tabak nu woont. Dat was toen een heel ~ud huis, 
daar is toen een nieuw op gebouwd.Er naast stond een. hUlS e~ dan 
westelijk stond er nog één en daar woond.e Jouke KOOlstra, dIe had 
daar ook wat koeien. Dat van Auke de Vnes stond er en dan ten 
westen stond er nog één. Dan komt de "Paarte" (d.i. de weg van de 
achterwei naar de Sanbuorren) 
Dan stond er verder tegen de steeg nog een boerderij (voorheen Klaas 
Weening) en dan liep de agterweg uit op de vaarweg .(steeg = 
Goartersreed) 

~~'~~." "" ..' 

De achterwei: lste hûs fam Wiersma (ófbrutsten) 
2de hûs (rou R. v.d. Wal-Hellinga 

3de hûs (am. Tabak 
Dan de hiemen fan Sanbuorren 47 en 49: 
De timmerskuorre fan Harke Houtman, no fam. v.d. Wal 
lt hiem fan fl"oU v.d. Velde en it hûs fan T. de Vries en 
P. Bron (ófbrutsen) 

Wa kin de minsken op'e foto? . 

Nu oaan wij de noordkant langs waar Jan Kooistra nu woont. Dat IS 

oms~reeks 1916 gebouwd. Dan ten noorden van de school reed stond 
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de Geref. kerk. Die is in 1910 afgebrooken en in Dragten weer opge

bouwd. Die staat nu nog ten oosten voor de kaaden (hoek Dwarsvaart 

- de Raai) 

Ten westen van de reed stond de Cristelijke skool. Het plein was waar 

Siebe Siebenga nu altijd boon en verbouwd, en het huis waar Siebe 

woont (Achterwei 37) daar stond het meestershuis. Dat is later afge

brand en Siebe kogt het en heeft van de steenen zijn huis gebouwd 

waar hij nu nog woont. (Siebe is inmiddels overleden.) 

L:M "' Ji 
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De skoalle mei it rnasterhûs oan de Áchterwei 
Dan staat er nog de pastorie waar de gebr. de Jong woonen en dan nog 
het huis waar Alle Welling woont en dan stond er niets meer aan de 
agterweg. Het huis waar Wiebren de Jong nu woont heeft Jan 
Siebenga laten bouwen omstreeks 1914, maar het eerste is afgebrand 
en dit is het tweede.(Achterwei 35) 
Nu gaan wij de school reed in. Waar Willem de Jong nu woont daar 
stond een oud heel plat huisje op en daar woonde Germ Kooistra, de 
grootvader van Gerben, nu in de buurt. Hij was landarbeider, maar is 
daar begonnen met wat handel in manufakturen. 
Ten oosten er naast woonde Anne Kooistra in een oud meest houten 
huis. Omstreeks 1906 kwam er een steenen kamer met een winkeltje 
voor. (nu Bert de Vries) Kooistra was vragtrijder met de hondekar op 
Dragten. Dan verder aan de oostkant stond weer een houten keet, daar 
woonde Hendrik Roorda. Dat was nog een oude veenkeet, die had hij 
gekogt voor veertig gulden. Die keet stond op het "hoop stee", ten 
westen van de Kruisdobbe bij de Hooidamsloot. Die hebben ze daar 
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met man en magt weggehaald over ijs en sneeuw. Hendrik had in die 
tijd nog een open haard. 
Waar nu Fedde de Graaf woont was ook een oude keet van hout, maar 
de gevel was van steen. Die was eigendom van Bouwe Veenstra en hij 
was ook de bewooner. Hij was de grootvader van de vrouw van Jelle 
Zijlstra, voormalig president van de Nederlandse Bank. Dan komen 
wij bij Arjen de Jong (nu Tabe de Jong) Daar woonden Siebren en 
Janke, de overgrootvader van Gerrit Adema in de buurt. Dat huis was 
voor uit steen en agter was het van oude skeepsluiken. 
Het was later wel wat opgeknapt, maar AIjen heeft er een nieuw huis 
gebouwd. 
Waar nu het bosje staat stond een oude keet en die was eigenlijk niet te 
bewoonen. 
Daar woonde Siebren de Jong, de vader van Eedze de Jong. Dat is 
even na 1900 afgebroken en niet weer herbouwd. Aan de westkant 
van de reed stond ook nog een huis, vlak voor Arjen. Daar was in die 
tijd ook nog vee op. 
Nu gaan wij de reed nog even door en dan komen wij op het molen
pad. Dan gaan wij het westen in en dan op de tweede breedte daar 
stond ook weer een oude keet. Agter die oude keeten stond een drie
hoekje boven een gat in de grond, dat was de W .c. 
In deze keet woonde Tjitte van der Wal , de grootvader van Renze van 
der Wal en Siebren Adema. Die is afgebroken omstreeks 1904. Dan 
ten westen ervan stond iets beter. Daar woonde Jan Martens de Vries. 
Zijn vrouw Antje had daar een winkeltje en soms ook nog een stil 
kroegje. Ten westen stond ook nog een oud huisje, daar zat nog een 
steenen geveltje voor en ook nog een muurtje, maar men kon zoomaar 
op het dak gaan zitten. Nu nog drie breedten land en dan zijn wij waar 
Jouke Kooistra nu woont,tot aan de Garijperweg, maar die bestond 
toen nog niet. 
Wij gaan nu terug naar de maaienhoek en dan naar de reed bij Jan 
Kooistra. Omstreeks 1900 stonden er op de oostkant van de reed twee 
boerderijen, op het land voor de maaien. Die zijn later weer opge
bouwd: die waar Bouke politie in woont en die waar Jelle Kooistra in 
woont. Op het eind van het wegje stonden nog twee oude huizen bij de 
reed aan de westkant. Daar hebben onderscheidene mensen in ge
woond, want het was haast een verbanningsoord. Dat roode huis dat 
nu nog ten westen staat daar woonden Hessel en Saapke. Zij hadden 
daar ook wat vee. De reed loopt nu niet verder maar vroeger liep hij 
door tot Tjeerd Wijma. Onderweg krijgen wij dat huis nog waar Broor 

49 



Roorda vroeger woonde. Dat is in 1913/1914 gebouwd. ( nu mevr. 
Bolier.) 

Dan zijn wij nu bij Tjeerd Wijma. Daar woonde vroeger Petrus Huis
man. Die heeft het laten bouwen omstreeks 1900 en Dreewes Tjeerd
sma die had een dochter van hem. Dreewes had later de rekening nog 
van de bouw. Het had 1400 gulden gekost, er stonden uurloonen op 
van vier cent. Tien uur werken, dan had een vakman dus veertig cent 
per dag. Waar Siebren de Jong nu woont, daar woonde Meindert de 
Boer. Daar stond in de winter het water tot de deur. Daar werd ook 
wat vee gehouden.Ten westen stond een boerderij daar woonden Alle 
en Antje Welling. Dat waren een paar vrijgezellen. Daar was wel een 
boek over te schrijven. Het waren beste mensen, maar ze gingen niet 
met de tijd mee. Nu komen wij weer westelijk waar een 
woonboerderij staat, die is omstreeks 1906 gebouwd. 
Daar ligt nu een weg, maar vroeger moest elk zijn eigen reed langs 
naar de buurt. 
Er lag wel een voetpad, maar er kon geen paard en wagen langs. Nu 
skuin over de weg, daar stond ook nog een oud huis met een diepe 
dobbe. Daar haalden ze in die tijd het water uit. Daar moest alles mee 
gebeuren. Ook hier stond het "driehoekje" weer agter huis. Westelijk 
stond de plaats van Hendrik Harmsma en die is later afgebrand. Zijn 
kleinzoon Hendrik heeft een nieuwe laten bouwen waar nu Tolboom 
woont. 
Die staat nu ten noorden van de weg en de oude stond ten zuiden. 
Dan krijgen wij de plaats waar nu de glaskoopman woont. Daar 
woonde Gjalt Wijma. 
Deze streek was wel verbonden met een loop- en kruipad, maar niet 
met paard en wagen. Dan moest elk regt voor zich uit een reed langs 
naar de agterweg. 
Aan de reed van Wijma stonden nog twee huizen, die omstreeks 1905 
gebouwd zijn. 
Daa~ kogt Konelis Nijhuis een perceel land en bouwde er twee 
womngen op. 
Het eene staat er nog, het andere is afgebroken. De weg naar Garijp 
was er toen nog niet en over die sloaten laagen planken. Dat was de 
verbinding met de plaats waar Siemen Hoekstra nu woont. Daar 
woonde toen Heerke Douma. Hier begint het water weer. Agter zijn 
plaats stond winters alles onder water tot waar nu de Garijperweg ligt. 
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