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Met dit februari nummer maken we een begin met alweer de 3de 

jaargang van DE BAKBROGGE. Als redaktie beginnen we weer met 

nieuwe moed, omdat we kunnen merken dat de dorps krant wordt 

gesteund door een groot deel van de bevolking van OUDEGA. 


Zo heeft een financiële inhaalaktie in de laatste maanden van 1993 

bijna F 2000,- opgeleverd. Hartelijk dank! Onze dank gaat daarbij 

vooral naar de vrijwilligers die deze klus geklaard hebben. We zullen 

graag in de toekomst nog eens een beroep op hen doen, al hebben we 

natuurlijk nog liever dat iedereen in Oudega voor de zomervakantie 

met een bijdrage van f 10,- tot f 25,- over de brug komt.. ... 


Nadat de krant de eerste twee jaar steeds is gemaakt door hetzelfde 

team, is daar bij de jaarwisseling verandering in gekomen. (en het is 

de bedoeling dat elk jaar één of twee redaktieleden plaats maken voor 

frisse krachten - suggesties welkom!). 

De heer Jan van Til houdt per 1 januari op als redaktielidI penning

meester van DE BAKBROGGE. 

Hij sluit daarmee een periode af, waarin hij veel tijd en energie heeft 

gestopt in met name de organisatorische opzet van de krant. Ondanks 

zijn grote belangstelling voor de geschiedenis van Oudega en omge

ving hadden zijn "stukjes" vooral betrekking op het heden en de 

toekomst van ons dorp. (Oudega op koers) 


Zijn opmerkingen over het grote aantal aktieve verenigingen in Oude ga 
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vormt de aanleiding tot het opzetten van een nieuwe rubriek: 
HET WOORD IS AAN DE VOORZITTER. Jan, bedankt voor alles! 

De plaats van Jan van Til in de redaktie wordt overgenomen door 
Eppie ~osma. Welkom! Voor zover nog nodig, kunt u met hem 
kennismaken via de nieuwe rubriek EVEN VOORSTELLEN. 

Voor die rubriek, maar ook voor alle onderdelen van de krant , zijn 
suggesties, opmerkingen, aanvullingen enz. weer van harte welkom 
op de bekende adressen. 

SvD/SI 

t;~~N~' 

A~ rt fft'd ~ ta t;lJN
~~~+ k i/-tJ-tJ~! 


* nieuwe auto's, alle merken 

* gebruikte auto's met garantie 

* alle reparaties en schades 

* autoaccessoires/banden/uitlaten/radio's etc. 
• wij werken met de modernste apparatuur 

AUTOBEDRIJF 
Gariperwei 2 - 9216 VK Oudega (Sm.) 
Tel. 05127-17n Fax 05127-2360 rIl 

Foar de wyn is elts in hurdrider 
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Even Voorstellen: 

EPPIEBOSMA 

Great Haersmawei 19, Oudega 

vanaf 1 januari 1994 penning

meester van de Bakbrogge. 


Vraag: Ben je een geboren Oudegaaster? 

Nee, ik ben geboren in de "greidhoeke" van Friesland, maar op 

vierjarige leeftijd verhuisd naar Oentsjerk, waar ik tot onze trouwdag 
gewoond heb en daarna hebben we samen nog enkele jaren in Drach
ten gewoond. Inmiddels wonen wij hier al weer 15 jaar. 

Vraag: En bevalt het wonen in Oudega? 
In de beginjaren was het even wennen van beide kanten, maar 

al snel werden we opgenomen in de dorpsgemeenschap. Maar er zijn 
tradities in Oudega waar ik moeilijk aan kan wennen. 

Vraag: Zoals? 

"It Aldegeaster ketierke" bij b.v. vergaderingen. 


Vraag: Wat voor werk doe je? 
Ik ben service-monteur (centrale verwarming en elektra) bij een 

woningbouwvereniging in Drachten. 

Vraag: Heb je hobby's? 
Ik heb een voliere met siereenden, een prachtige hobby, maar 

eigenlijk heb ik hiervoor te weinig ruimte. 

Vraag: Hoe denk je over de Bakbrogge? 
Een dorpskrant kan een hele belangrijke funktier hebben in het 

dorps gebeuren. Alleen al de agenda, iedere verenigingkan hier zijn 
aktiviteiten in bekend maken, zodat niemand kan zeggen, dat wist ik 
niet. Verder zijn natuurlijk de verschillende artikelen leuk om te lezen, 
b.v. Sierd de Vries vertelt verder over de geschiedenis van Oudega en 
zijn toenmalige bewoners. 

Vraag: Horen kerk en politiek in de Bakbrogge thuis? 

Dat er niet inhoudelijk over politiek en kerk geschreven wordt 
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is een prima zaak. Daarvoor zijn de dag/week en kerkbladen. 

Vraag: Hoe zie jij de verdere ontwikkeling van Oudeoa? 
. Dat. er nu eindelijk een nieuw bestemmingspl:n is, is een goede 

ontwl~kelmg voor.ons dorp, een uitbreiding van de dorpsgemeen
schap IS voor de mIddenstand, kerken en verenigingen heel belangrijk. 

Eppie,. b~dan.~t voor dit gesprek e~ ~ucces als penningmeester. De 
redaktIe IS blIJ dat ze weer een pOSItIeve kracht in haar midden heeft. 

S.v.D. 

DEROPWEROMKOMMERKE 

Geachte redaktie, 

Even een kleine correctie betreffende een opmerking in het artikel 
"<?antinken~ aan Aldegea"in de Bakbrogge van nov. 1993. Kapper 
NleuwenhUJs uit Drachten schrijft hierin: " .. .. tekening fan it 
rjochtshûs yn Aldegea , dat no restaurearre wurdt (1722) ... " 
Het huidig~ gerestaureerde pand is gebouwd in 1738. Op 17 mei 1738 
woedde er m Oudega een grote brand waarbij ook het oude rechtshuis 
in vlammen opging. 
Dit was de reden dat er in 1738 een nieuw rechtshuis gebouwd werd. 
Het oude stond ten oosten van het tegenwoordi oe. 
De tekni~g waar e heer ~ieuwenhuis over spreekt is waarschijnlijk een 
pentekenmg van 1. Stellmgwerf van een oud rechtshuis. Deze Jacobus 
Stellingwerf ~eisde van 1721 tot 1724 door de provincie Friesland en 
maakte tekenJll~en van kerken en staten. Tijdens zijn bezoek aan 
Ou-de~a (Sm.) lil 1723 heeft hij vier (voor zover mij bekend) panden 
op papIer gezet: de Herv. Kerk, Haersmastate, het huis van secretaris 
Duif en het toenmalige rechtshuis. 

B. Friso 
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DOARPSBELANG ALDEGEA 

LEDEGEARKOMSTE 
op moandei 28 febrewaris 1994. 
yn "De Skipperseal" om 20.00 oere. 

AGINDA: 

'1 Iepening 
2 Meidielingen 
3 Notulen 
4 Jierferslach sekretaris 
5 Jierferslach ponghälder 
6a Ferkeap grûn oan tennisferiening 
6 Bestjoersferkiezing 

Ofgeand: Tj. Herder-Dorenbosch 
en Tj. Toering-Hietkamp 
Nije kandidaten: J. Reitsma-v.d.WaI 
en B. de Boer 
Mooglike nammen fan tsjinkandidatenkinne foar 
25 febrewaris ynlevere wurde by it bestjoer. 

7 Rfinfraach 
8 Sluting. 

It bestjoer 

Loonbedrijf en Kraanverhuur 

SIERD DE VRIES 

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

De snelweg 
naar uw 
rijbewijs 

Autorijschool WUMA 
voor een gedegen en vlotte rijopleiding 

Feike Wijma 
De KJynhoeke 6 
9217 RT Nijega 
05127-2619 

Oudega (Sm.) 

'TMI[)()ElRJNT de Sldn'Perssea(~~ ~:1~~~4~6/2396
VAN DE BUURTI T, Fax op aanvraag 

TEVENS 
SLIJTERIJ 

,Voor uw sfeervolle, goed verzorgde dag 
of avond. o.a. huwelijksfeesten, recepties, 
barbecues, gourmetparty's, koffietafels, 
personeelsavonden, vergadering, dans
avond, buurtfeesten. Tot 130 pers. 

GERRIT ADEMA ~~=~~1*l Vraag vrijblijvend informaUe 

Buorren 13 - Oudega (Sm.) 
Telefoon 05127 - 1371 

of maak een afspraak. 

Exclusieve zaal "it Foaründer': 
Ook rondvaartbemiddeling. 
Gelegen aan de jachthaven. 

'0, kk ··Ad V·:::::::;:::::::::::::::::::::;:::::,ru erIJ :::::::::::::::::::::::: e rles 
Buorren 39A 9216 WC Oudega (Sm.) Tel. 05127 - 2417 Fax 05127 - 2433 

SiUe wol net sizze geseten wêze. 
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Van de Oudegaaster Raadsleden 
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 ri jschool. 

• Voor opgave of inl ichtingen 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) 

Naast de 3 Veenhuis 
zodebemesters beschikken wij 

nu ook over een 
VEENHUIS 

SLEUF-KOUTER MACHINE 
+ 2 containers 

(dus minimale wachttijden) 
Ook voor andere 

werkzaamheden kunt u op 
ons rekenen. 

Vraag vrijblijvend inlichtingen bij 

LOONBEDRIJF & KRAANVERHUUR 

~W~ 
De Tsjollen 4 Tel. 05127-1582 

Binnenkort is het 20 jaar geleden dat ik als jong raadslid van de 

gemeente Smallingerland het gemeentelijk gebeure~ binn~nstapte. 

Wat ik in deze periode wel ervaren en geleerd heb IS, datje vaak een 

tussenoplossing moet proberen te vinden. 

Zo'n compromis lukt helaas niet altijd, .r:la~r gelykkig o.<?k vaak wel. 

Het is nu eenmaal niet mogelijk, om altIjd Je gelIjk te krijgen. 


Maar over een compromis wilde ik het nu hebben. De laatste tijd is er 

veel gesproken over woningbouw aan de west~ant van ~e haven. 

Persoonlijk heb ik me daarvoor ingezet en heb Ik de nodIge hobbels 

moeten nemen. Ook collega Loek Oosterhof is daarmee bezig geweest. 

Er doen zich nu echter dingen voor die volgens mij toch op te lossen 

of te overbruggen moeten zijn. 


Het is daar aan de haven een prachtige plaats om woningen te creëren. 

Papegaaienkweker Anton van d.~r P~?eg is niet tegen de woningbouw 

op zich, en het moet toch mogehJk ZIJn om met hem en de even~uele 

toekomstige bouwers tot een (goed) gesprek te komen en om hIervoor 

een tussenoplossing te vinden. 


Graag willen wij dit initiatief opstarten met alle belanghebbenden. 

Uw reactie graag! 


Wietse Welling. 
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MIVERO Bedrijf in de kij ker .. 

, 
Hoewel overbekend bij de agraLOONBEDRIJF & KRAANVERHUUR 
riërs in Oudega en omstreken, is 
het toch zinvol voor de overige 
Oudegaasters, die wellicht dage

De Tsjollen 4 Tel. 05127-1582 
lijks de "grote machines" door de 
Buorren zien rijden, om te weten 
hoe zo'n typisch streekgebonden 
bedrijf, van een simpele traktor/ 
hooischuiver en maaibalk,uit
groeide tot het "tonnen" kostende 
materiaal van tegenwoordig. 

Hoe is het begonnen? 

'ouderen onder ons kennen 
vast wel de inmiddels 85-ja
rige Petrus Toering uit Eerne
woude. Als zoon van een 
rietsnijderlvisser, begon hij een 
bescheiden boerenbedrijf je 
aan de Ds.v.d.Veenweg. 
Voor alle zonen moest werk gevonden worden buiten het bedrijf. Dat 
dat in die moeilijke periode in Eernewoude geen gemakkelijke opgave 
bleek, laat zich raden. De beide oudste zonen, te weten Willem en 
Wietse, bedachten dat het werk, dat soms voor derden werd gedaan 
als hulp bij overcapaciteit, ook wel eens in eigen beheer uitgevoerd 
kon worden, dus op professionele basis. Hiermee werd in feite de 
grondslag gelegd voor het huidige loonbedrijf. We praten nu over het 
jaar 1958. Aanvankelijk bestond het werk uit maaien voor de boeren 
en de toenmalige natuurbescherming. We hebben het dan over de 
uitgestrekte natuurlanden rond Eernewoude, die nu beheerd worden 
door het Fryske Gea. Vaak werd gebruik gemaakt van pramen om het 
hooi in Eernewoude aan te leveren. U zult begrijpen dat het toen voor
al op spierkracht aankwam. 

De doorbraak kwam in 1966, toen Wietse de voormalige boerderij van 
12 

Pi~ter Slotegraaf aankoc~t. Hierdoor beschikte men over de nodige 
rUImte en lag met ten opzlchte van de vele agrarische bedrijven in 
Oudega gunstig voor uitbreiding van de werkzaamheden. Door de 
opkomende mechanisatie in de landbouw kwam er veel vraag naar 
moderne snelwerkende machines, die vaak te duur waren om als boer 
alleen aan te schaffen. Het werk breidde zich razendsnel uit, zodat 
werd besloten de andere twee broers, die elders een baan hadden 
gevonden, te vragen om bij het bedrijf in loondienst te komen, zodat 
de vier broers toen en nu nog met vier man toegevoegd personeel, 
waaronder de zoon van Wietse, het huidige personeelsbestand vor
men. De typische agrarische werkzaamheden werden uitgebreid met 
"kraanwerk" voor onder anderen heien van walbeschoeïngen en het 
werk voor aannemers. " , . ,. . 

Dat de ontwikkelingen niet 
stilstaan, bewijzen de enorme 
investeringen die nodig zijn 
om aan de huidige milieu
eisen het hoofd te kunnen 
bieden. Dan is het goed te 
bedenken, dat een kwalitatief 
uitgerust bedrijf zoals de Fa. Toering, klaarstaat met modem materiaal 
om de problemen. op te losse~. Daarbij moeten we niet vergeten, dat 
ondanks de techmsche voorUItgang, alles valt en staat met de motivatie 
en deskun*digheid van het huidige personeel. 

Wij hopen met hen dat de continuïteit ondanks de zorgen rondom de 
"Blauwe ZOne" en de omlegging van het Prinses Margriet kanaal 
gehandhaafd zal kunnen blijven. 
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With the 

compliments 


of 


Voortman~~~ 


Oprop oan alle muzykale ynwenners fan Aldegea. 
JJ 

It like us moai ta om yn'e simmer in strjitte-muzykfestifal te hal den yn 

us doarp. 

Wy tinke oan alle muzyk meitsjende ynwenners fan Aldegea, dy't op 

hok foar wize dan ek muzyk meitsje, miskien allinne, as yn groeps

ferban. 

Yn'e beide korpsen sitte sa wy sa al in soad muzykanten. Sa wol jong 

as aid. Der binne ek guon dy spylje as sjonge yn in bandsje, as yn in 

koar. 

Oan'e muzykskoalle yn Drachten binne in soad bern dy ' t der les krije, 

as krigen ha, op ferskate ynstruminten. dan binne der ek noch 

minsken dy a1linnich thus spylje as sjonge. 

It soe moai wêze om al dizze sjongers, folksdûnsers en muzykanten 

op saterdei-middei 9 juli (under foarbehald) , op'e strjitte te krijen. 

Sawol jong as aid. 

By de haven, yn 'e Buorren, as yn it Albert Faberparkje, it makket neat 

ut wêr, as mar yn eltse strjitte muzyk makke wurdt. Sa as Drachten 

syn Peie dei hat, sa soe Aldegea syn "ALDE GEA DEI" ha moatte! 

Mar soks slagget allin ne as alle muzykale talinten fan Aldegea mei 

dogge. Derom, fiele jo der foar om mei gitaar, trompet as wat foar 

ynstrumint dan ek, yn groepsferbän as allinnich, hjir oan mei te 

dwaan, jou jo dan op by ien fan de ûndersteande persoanen. 

Doch dit wol foar 1 maart, sa dat wy witte wat wy ferwachtsje kinne. 

Jo wolle miskien wol meidwaan, mar net allinnich? Jou jo dan dochs 

op, miskien kinne wy dan wat groepkes foarmje. Yn'e rin fan 

maart/april heart eltsenien dy't har as him opjûn hat der mear fan. 

Foar oanmelding as ynformaasje skilje mei: 


Eppie Bosma tel. 2191 Anneke Dijkshoom tel. 2747 

Geartsje Veenstra tel. 2089 Hein Westerhof tel. 2321 


Wy rekkenje op hiel muzykaal Aldegea om der meielkoar in fleurige 
sneon fan te meitsjen. 

Bewize is better as beweare 
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HET WOORD 18 AAN DE VOO:RZ1TTER~ 
In deze nieuwe rubriek laten wij iedere keer een voor
zitter van een bepaalde vereniging aan het woord. Zo 
komen we wat meer te weten over de verenigingen met 
hun ideeën en doelstellingen. We beginnen met de 
JEUGDSOOS. Het woord is aan: 

Ludzer de Boer, voorzitter van de jeugdsoos te Oudega. 

De soos is geopend vanaf 7 september 1990. 

Zittingsduur van de bestuursleden is 4 jaar. 

Het bestuur bestaat uit: Ludzer de Boer, voorzitter, Tietje Hiemstra, 

secretaris, Sjikke de lager, penningmeester, Johannes Harmsma, 

Auke de lager en Bert Traanman. 

Onze vrijwilligers zijn: lannie v.d. Wal, Lutske v.d. Wal en Lammert 

ten Hoor. 

Onze vrijwilligers voor de schoonmaak zijn: Alma Welling, Antje 

Harmsma en Wieke Veenstra. 


Doel en doelstellingen. 


Samen met de doelgroep Ueugd van 12 tlm 16 jaar) willen bestuur en 

vrijwilligers in de jeugdsoos een dusdanige sfeer blijven kreëren, dat 

jongeren zich er thuis voelen. Ontmoeting van leeftijdsgenoten staat 

centraal binnen de jeugdsoos. Geliefde bezigheden van de jeugd in de 

soosruimte zijn: luisteren naar muziek, swingen, film kijken, 

tafeltennis en tafelvoetbal. 

Met een gemiddeld bezoekersaantal van 35-40 per soos-avond kunnen 

we stellen dat de jeugdsoos in een behoefte voorziet. Naast en binnen 

de ontmoeting en recreatie spelen ook vormende elementen een 

belangrijke rol, omdat tieners uit de doelgroep aktief worden 

betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van aktiviteiten en het 

beheer van bar en discotheek. 

Bij de voorbereiding en uitvoering van de aktiviteiten zal, evenals in 

voorgaande jaren een beroep worden gedaan op aktieve bezoekers van 

de soos. 
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Mogeli i ke akti vitei ten zi in: 

- film- of videoavonden 
- sportaktiviteiten 
- disco of andere muziekavonden 
- theateraktiviteiten 
- hobby aktiviteiten 
- thema of info avonden 
Na~st de tie.ners zal de jeugdsoos aandacht blijven schenken aan de 
baslsschooljeugdDe ervaring heeft inmiddels aeleerd dat aktiviteiten 
door deze groep erg op prijs worden gesteld. b 
Achterliggende ~oelstellingen. zijn daarbij dat de jeugd vroegtijdig 
vertrouwd raakt In en met de jeugdsoos en dat er middels deze 
aktiviteiten met een zekere regelmaat ouders over de vloer komen 
waardoor ook zij vertrouwd raken met de jeugdsoos. ' 

Ludzer de Boer 

GEZOCHT!! 

Ongev~er 31 á 32 jaar geleden in het jaar 1%2/'63 zat ik op de O.L. 
school m. de kleuterklas. Daar kwam zo nu en dan een meisje op 
school , dJe met haar ouders met een vrachtschip in Oudeaa kwam om 
te lossen, kunstmest o.i.d. Dit meisje zat dan een paar dagen bij ons 
op school , en vertrok dan weer met haar ouders naar elders. 
E:nige ti~? l.ater was ze weer een paar dagen bij ons op school. Zo gina
dIt een tijdje door. b 
Wat ik graag wil weten, is hoe dit meisje heette, en waar ze vandaan 

kwam. . 

W~j konde~. goed met elkaar overweg en ik ben naar haar op zoek. 

Wie van IIlJjn oud klasgenoten of iemand uit de kunstmesthandel 
vrachtvervoer kan mij hierbij helpen? ' 
Zonder naam kan ik mijn zoektocht wel staken maar dat zou ik era 
jammer vinden. Dit meisje was even oud als ik. Ze was blond en hbad 
volgens mij nog een jonger broertje. 
Wie helpt mij? Mijn telefoonnummer is 05127-2323. 

Geke de Boer 
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Brief fan Albert Mulder. 

Wat my sa yn't sin kaam. 

Fuort by it utkommen fan de earste Bakbrogge bin ik lêzer wurden en 
doe is der my ek frege wurden om ris in stikje foar.de Bakbrogge te 
skriuwen. Dat ha ik op termyn tasein en derom set Ik my no ta 
skriuwen. 
Mei santjinjier bin ik yn augustus'39 ut Aldegea nei Makkingea ~ . 
gong. Dy sant jin jier is no omdraait. Ik bin no 7~ en d~rtusken lelt m 
wräld fan ferskil. (Omdat de brief der al efkes lem hat IS Albert 
yntusken 72 jier wurden) . 
Net allinne it fanjongfeintsje nei pake.wurden, f!1ar ek Aldegea IS 
feroare en ik stap der soms om as in frJemd. As Ik o.an Aldegea werom 
tink is dat fansels yn it foarste plak oan us th~s. Helt, .me~, myn 
suster Gryt en us greate famylje. Mar e~ oan us ~uorlJu Slbe . 
(Siebenga) en Elske en Jan Kez~s (~elhng) en ~letske. Wat ha Ik der 
faken mei harren bern oer de fher lem te boartsJen. (Albert wenne yn 
de "aid pasterije" , no it hus fan de bruorren de Jong, Achterwei 31, 
wer ek Nieuwenhuis wenne hat) 
Ik tink oan it as jonge swalkjen oer de älde reden en troch de la~nen, it 
meielkoar nei skoalle oean. Mar doe waarden wy as bern al yn In 

hoekje dreaun: dy hea;de nei dy skoalle en dy wer nei de oare. 

De alde linebeam foar Bouwe'Klaas syn hûs komt my wer yn't sin.. 
Oeronder krige ik myn earste tut fan Anne fan Harke en Gryt. Dat wie 
my in stik bûter yn'e brij! Mei it y~'e kream/e.itsjen fan pnnsesse 
Juliana yn jannawaris 1938 kaam It earste dU~J~ ~~ us ,g~~k~,rre~. 
Moarns hie ik har tafallich noch troffen en mei m oan tJun wlene wy 
utelkoar gong. Mar Aldegea soe Aldegea net ~est ha as e~. doe . 
meielkoar feeste wurde koe. Nee fansels. De alde en de llIJe kant hle 
elk syn eigen feest. En omdat hja by "de finen" hearde en ik bt"de 
grouwen" gong elk nei syn eigen en wy s~age~ el.koar net .~Y.Jun ..oe 
twadde kear dat ik stûke wie yn maart, op e twmtJchste nelt Ik mlen, 
hja soe sant jin jier wurde. Ik hie foartiid fan myn k~artsje bûsjild . 
wyks al drok oan it sparjen west foar in fleske ~lonJe ~?ar har. D,at. hle 
ik by de Toko yn Drachten kocht, want foar Mmke TelJema, der tik 
oars dochs wol thûs by wie, woe ik soks doe net heal wurd ha 
fansels. Mar ik learde dy winter it dûnsjen ek by Durk PuItrum yn'e 
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herberch fan Wietse (Mulder) en Jeltsje. De santjinde maart as sa wie it 
slotbal en Durk hie seindat wy allegearre de faam as feint meinimme 
moasten. En dat wie no tefolle frege doe't ik dermei op'e lappen kaam 
by har. Doe blykte it dat wy beide al yn us eigen hokje sieten en der 
net ut komme koenen as woenen. It wie ynienen ut mei it getut al hoe 
goed wy ek meielkoar koenen. Tretjin april wie us mem har jierdei en 
doe't hja dy kear in fleske klonje fan my krige fûn hja it mar tige moai 
dat ik sa om har tocht hie. 

Dat binne dingen dy't my no sa mei in hiele protte oaren yn't sin sjitte, 
dy't my dus rekke ha en yn it ûnthàld hingjen bleaun binne. 
Sa rekke my yn dy älderearste Bakbrogge ek it stikje dat frou H. 
Wilkens-Kuperus skreaun hie. Deryn stie, dat it sjongen no meielkoar 
dien waard, en dat die my suver goed. In teken fan ferdraagsumens 
ûnderelkoar en dêr is ferlet fan. Ik sjoch yn tinzen Hinke van 
Linze'Jeltsje as jong fanke foar my. Hja holp mei Neeke Drenth en 
Tryn fan Elle'Jinke, dominee Carsjens op'e sneinskoalle. Wat ha hja 
us doe wol sjonge litten fan "Een lammetje ging dwalen" en sa. Dat is 
no sechstich jier lyn. Hja wie doe mien ik ek al by it sjongen. Tink ris 
hoe'n tiid enjild sa'ien allinne al yn dat sjongen stutsen hat. En 
hoefolIe oare dingen sille der sa wol west ha. Ik neam har hjir mar as 
tafallich foarbyld. Want hoefolIe oaren sille der yn Aldegea wêze en 
west ha dy't wakker itselde, belangeleas dien ha.Sokke minsken der 
moat in doarp wiis mei wêze. Der hinget de mienskip fan byelkoar. 
Häld sokken yn eare, fan hokker kant hja ek komme en wat hja ek by 
de ein ha. Dat mei wol ris neamd wurde ruien ik sa. 
Dy stikjes fan Sierd de Vries falIe der by my tige yn. Sokken mear. 

Sa, no ha ik myn tasizzing wier makke. 

Mei de groetenis oan alle àlde kunde. 

Albert fan Bertus en Dettsje. 

De mûle tekent de geast 
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ANHO, PCOH en de Soos 
De älderen bûnen ANBO en PCOB hàlde yn gearwurking mei "de 
Soos" op 

1 maart 1994 

wer in fleurige middei yn it Miensker 

It Fryslàn Kabaret ut Boalsert komt dy middei mei it programma 

Hoera, us tillefysje is kapot 

It begjint om 2 oere, de tagongspriis is 6 gûne; der is in kop kafje as 
tee by ynbegrepen. 

ELKENIEN IS WOLKOM! 

'N.B. De datum is dus 1 maart en net op 8 maart sa as dat earder soe. 
Dy't graach ophelIe wurde wol kin dit opjaa!l by J.J. Veenstra, 

tiB. 1201, R. V.d. Wal, til!. 2116, S. Slotegraaf, tdl. 1294 en Gr. V.d. 
Wal, till. 1618. 

********** 

TILLEFOAN-SIRKEL!! 


'By de tillefoan-sirkel ki1!l1e noch wol i!l pear di~l~m.r.ners. ~y ' t hjir 
belangstelling foar hat kin kontakt opmmme mellt ~sJtn~tes!ntrum 
" Holdert" yn Drachten, til!. 05120-15671 en freegje nel Riet Brouwer 
as Ida Holwerda. 
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THUISZORG 

'Enige tijd geleden werden er in de Bakbrogge vrijwilligers gevraagd 
voor de thuiszorg. Hier hebben enkele mensen op gereageerd, maar 
natuurlijk kunnen nog meer mensen zich opgeven voor deze thuis
zorg. 
Wat is ook alweer de bedoeling van thuiszorg? 
Thuiszorg is voor mensen die om wat voor reden dan ook hulp nodig 
hebben. Dat kan zijn bij: 
Langdurige ziekte, hulp voor het doen van boodschappen, het halen 
van medicijnen, oppas voor de kinderen enz .. Ook bij langdurige 
bedligging is bezoek welkom die de tijd wat kan verdrijven door een 
praatje, of iets voorlezen en kleine huishoudelijke karweitjes 
opknappen. 
Maar ook als er geen sprake is van ziekte) kan er eens sneeuw geruimd 
worden bij iemand die slecht ter been is. Dit geldt ook voor bood
schappen doen e.d .. 
U hoeft dus niet perse ziek te zijn op een beroep te kunnen doen op de 
thuiszorg. Moet u plotseling naar het ziekenhuis en heeft u op het 
moment geen oppas voor de kinderen, bel de thuiszorg. 
Moetr u voor kontroles naar het ziekenhuis, en het u geen hulp, steun 
en toeverlaat bij de hand, dan staat ook hier de thuiszorg voor U 
klaar. 
De thuiszorg is er voor jong en oud, dus schroom 
niet en belt u gerust, als u denkt DIE hulp wel te 
kunnen gebruiken. 

De thuiszorg is opgezet in samenwerking met 

De afd. PCOB Oudega,de afd. ANBO Oudega,Diakonie Gerefor
meerde Kerk en Diakonie Ned. Herv. Gemeeente te Oudega (sm) 

Kontaktpersonen voor opgave vrijwilligers en hulpvraag zijn: 

Johanna de Vries, Mounehoek 4, Oudega, tel. 05127-1915, 
Geke de Boer, Skoallereed 8, Oudega, tel. 05127-2323. 

HULP NODIG?? BEL NU!! DOEN!! 
G.T. de Boer 
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Aldegeaster Begraffenisferiening 80 jier. 
(twadde die!) 

De Lykwein. 

De earste jierren waard der lykriden mei in gewoane swart ferve 
boerewein mei in swart hynder der foar. Op 2 des. 1918 is de by 
Baaie Hoekstra in bOtengewoane gearkomste. 
Yn in foarige gearkomste wie de opdracht jOn oan it bestjoer om om te 
sjen nei in lykwein. Der is prijsopgave frege, en no kin der by J. Smit 
yn Aldskoat in wein kocht wurde foar f 375,--. Fan in "net lid" is 
f25,-- tasein en op dy jOn giet in list rûn en der komt nog f 67,50 by. 
Boade F. Wiersma sil mei in list by de leden lans en de kommisjeleden 
A. Drenth en U. Wijma sille foar it fierdere ofhanneljen soargje. 

Yn 1921 wurdt der in kleed foar it hynder kocht. 

De lykwein kin ien kear brûkt wurde troch de leden by it ferfieren 

fanut de wenning nei it tsjerkhof. Tuskentiden nei it folksgebou as de 

herberch moat apart beteUe wurde. 

Der wurdt ek besluten om in hoekje gfÛn te keapjen as te hieren om 

dêr in weinhOske op te bouwen. 


By it tsienjierrich bestean fan de feriening nimt master S. Duursma it 
wurd. "Hij zegt namens de vergadering voorzitter Drenth dank voor al 
hetgeen deze voor de vereeniging heeft gedaan. Zonder zijn 
onverdroten ijver was deze ruet geworden wat ze nu is. Hij heeft niet 
gerust voor de vereeniging een eigen lijkwagen, lijkkleed en een 
wagenhuisje had. Heel de vergadering stemt met dit woord van hulde 
in". 

Op 29 oktober 1929 stelt van Oostrum foar om it lyk mei in auto ut it 
Ljouwerter sikenhfis helje te litten no't de rider dat net me ar dwaan 
wol. Dat liket de hearen wol goed ta. De wein wurdt ek minder en hy 
is eins ek te koart , mar in nijenien sit der net oan, dat hy sil opknapt 
wurde. De firma Oostwoud yn Frentsjer freget der f 500,-- foar en dat 
kin de brune net IOke , dat hy wurdt by de Aldegeaster timmerman en 
skilder Onderhannen naam. Mar yn 1939 wurdt der yn Drachten in 
oare lykwein kocht foar f 100,--, "met inbegrip van een kleed" De àlde 
wein wurdt sloopt en it Onderstel ferkocht. 
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Yn 1953 freget boade van Keimpema om in lykauto ride te litten, mar 
omdat der yn Aldegea nochal in bulte san- en modderreden binne kin 
dat neat wurde. Der wurdt dan ek praat oer in ridende baar. Men soe 
dan mei minder dragers takinne. 

Mar it is al 1966 as der wer oer praat wurdt. Der binne in stik as wat 
dragers dy't op it bOterfabriek wurkje en dat is dan tichtgong. Yn 
1968 komt der dan ien. Mar yn de praktyk blykt dat net te foldwaan en 
16 des. 1968 is der in bOtengewoane gearkomste wer't goed 50 leden 
oanwêzich binne. It bestjoer tocht nammentlik dat de lykwein no net 
mear brOkt wurde hoegde, mar der wienen in protte leden dy't dat net 
sinnige, en net mei "in karke" troch de Buorren riden wurde woenenl 

De wein wurdt wer "in ere hersteld" en de ridende baar sil allinne op it 
hof brûkt wurde. Yn 1975 wurdt de wein, hy wurdt dan "koets" 
neamd, oan kant set en der sil dan tenei in auto brûkt wurde. Mar 
ferkeapje, der fiele de leden net foar. 

Ek yn 1981 wurdt der besletten om de koets te balden en der goed op 
te passen: goed ûnderhaldel Yn 1993, is er by de begraffenis fan 
Herman Koops noch in kear wer brûkt. Rider wie doe Fokke Steen
stra mei ien fan syn eigen hyns. 
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It sinktastel. 

'It sinktastel hat nochal wat fuotten yn'er ierde han eardat dat der wie. 
Yn 1940 wurdt der besletten om in "Sanders begraaf toestel" oan te 
tugen, mar..... it moat opburgen wurde yn it baarhûske op it tsjerkhöf 
en de tsjerkfälden wolle alles wat op it tsjerkhöf is, yn eigen behear 
ha, dus ek it sinktastel! De tsjerkfälden skriuwe in brief d.d. 23-11
'40: Waarin zij schriftelijk mededeling wensen te ontvangen omtrent 
een zinktoestel, dat de vereniging mogelijk zal aanschaffen. Zij zouden 
n.l. gaarne vernemen, aan wie het eigendomsrecht van dit toestel zou 
komen", en yn in brief fan oktober 1941: "Het college wil eigendom, 
zowel als beheer, van benodigdheden op het kerkhof aan zich houden 
en dus het toestel aldaar niet toelaten". Soks is fansels te gek foar 
wurden ornearret it bestjoer en it giet dan ek net troch. 
Yn 1952 komt it sinktastel wer op it aljemint en yn 1954 komt der dan 
einlings ien. Oer tsjerkfälden wurdt net praat! 
It jier 1954 is in dj oer jier foar de feriening want net allinne komt der 
in sinktastel, mar ek krije de dragers jassen, wurde de kleden foar de 
wein en de baren opknapt, komt der in nij kleed foar it hynder en 
wurdt it weinhokje opknapt. 
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Lang yn tsjinst fan de feriening. 

'Guon bestjoersleden, boaden, dragers, kloklieders en in rider hawwe 
jierrenlang foar de feriening yn't spier west. Ik neamde al de boaden 
Fokke Wiersma 32 jier, Jan Adema 20 jier en Samme en Arie van 
Keimpema 22 en 30 jier. Ek neamde ik de rider Hendrik B. de Vries 
mei 30 jier. Mar ek by de dragers wienen guon dy't it lang folhälden: 
Linze Kuperus mear as 25 jier, Herman Koops 28 jier en Meint 
Kooistra 40 jier. 
Lang yn it bestjoer ha sitten: Tjibbe Deelstra 32 jier skathälder, Uitze 
W. Wijma 34 jier, Tjitze Kloosterman 30 jier, werfän 16 jier 
skathälder, Jan A. Welling 32 jier, werfän 22 jier foarsitter, Wîetse 
Gj. Welling 24 jier, werfän 15 jier skathalder en master 1. v. Dijk 21 
jier skriuwer. Mar ek fan de tsjinwurdige bestjoersleden ha in pear al 
lange jierren meidraaid. 
Fan it hjoeddeistige bestjoer, dat bestiet ut: Hendrik Mulder foarsitter, 
Germ Kooistra skathälder, Jan Jonker skriuwer, Gelf Elzinga, Jan L. 
Kuipers en Jelke v.d. Lei, hawwe Germ Kooistra en Jan Jonker al 25 
jier en 23 jier meidraaid. 
Fansels meie ek de kloklieders net fergetten wurde. Jehannes Willems 
de Vries is yn 1983 ophälden mei lieden en hie doe " jarenlang zijn 
dienst voor de vereniging bewezen". Ek de àld-koster Albert Hofman 
en Jan Smid (Jan Alles Welling) hajierrenlang kloklet. Mar ik tink dat 
Alle Jans Welling fan allegearre de kroan spant. 
Sa'n goed fjirtichjier lyn waard der in ploechje Aldegeasters 
jongkeardels oplaat ta kloklieder. Alle gong al mei syn heit mei te 
kloklieden, mar hy kaam yn de fyftiger jierren ek by de kloklieders yn 
oplieding. Harren learmaster wie Marten Hoekstra, en dat wie in baas 
lieder neffens Hendrik Welling, ien fan de jonge mannen fan doe. En 
dat wie neffens Hendrik gjin wûnder want Marten wie öfkomstich ut'e 
kontreien fan it Sint Thomaslieden. Alle is dizze hjerst ferstoarn yn de 
äldens fan 75 jier en foar it neiste tink ik dat hy it langste de feriening 
tsjinne hat. Y n elts gefal mear as fyftich jier, miskien wol hast sechs
tichjier! 
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De Buorrens 

'It hiele notuleboek troch wurde de buorrens neamt. Omdat de feriening 
graach woe dat der safolle mooglik leden kamen, woe men graach dat 
de buorrens harren oanslute soenen by de feriening. 
Aldegea wie ferdield yn ferskate buorrens: It West, de Geasten, de 
Wàl en it Reedsje (dat is no de Great Haersmawei), de Buorren, de 
Sänbuorren en de Opperbuorren. Der sille faaks noch wol mear west 
wêze. 
De buorrens wiene allegearre selsstannige ferienings mei in foarsitter, 
in siktaris en in skathàlder. As der ien stoam wie moast men 
"buorreplicht" dwaan. De buorlju oan wjerskanten moasten it lyk Of
lizze, d.w.s. waskje en it deadshimd oandwaan. Dit wurdt ek beklaai
en neamd. De kist maast besteld en makke wurde. Dy waard dan 
meastal jûns brocht en dan waard de deade kiste. By plichtdwaan hear
de ek it rûnsizzen, it kloklieden by de begraffenis en it dragen. De 
measte buorrens bienen letter hjir fêste beklaaisters foar, en by it klok
lieden wie ek de fêste kloklieder fan de tsjerke. By it dragen hearde 
men eartiids ek noch twa kear om de tsjerke hinne te rinnen. By elke 
buorren wie wol ien dy't as it safier wie, in knappe swart-ferwe wein 
beskikber bie. De begraffenissen wienen fanut it stjerhûs en dêr kaam 
men ek wêrom nei de begraffenis. Ek waard der wol "belet", d.w.s. 
troch it lieden fan de klok bekend meitsje, dat der ien ferstoam wie. De 
earste buorren dy't yn it notuleboek neamd wurd is yn de "Zand
buren". B.A. Roorda freget yn 1941 ut namme fan dy buorren om 
oansletten te wurden by de feriening. Der binne foarwaarden yn it 
reglemint fêstlein en wa't dêroan foldocht kin komme. Yn 1946 slute 
alle leden fan de "Buurtvereniging", meielkoar 59 leden, har oan. It 
bestjoer sil dan mei alle buorrens prate om te besykjen ta oerien
stemming te kommen. Op de jierfergadering fan 31 oktober 1947 
wurdt sein dat noch net alle buorrens oansletten binne. Boade van 
Keimpema seit, dat it dochs net mear fan dizze tiid is, dat der by de 
buorrens noch in boerewein brûkt wurdt. Der sil opnij kontakt socht 
wurde. Y n 1948 binne omtrint alle buorrens, mei op oantrûn fan 
Doarpsbelang oergong. Der wienen yntusken ek al guon "fuseerd", 
b.g. it West en de Geasten. 
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N och wat oantekeningen ót it notuleboek. 

'Yn 1921 wurdt der besletten om de trije bline bern, Tjitske, Rinskje en 
Klaas, fan de widdo Albert Veenstra (Alberts Tryntsje) gratis yn it 
begraffenisfûns op te nimmen. 

Fanöf 1932 is Jan Welling foarsitter. By it ferslach fan de earste gear
komste wer't hy foarsitter is, stiet: " De voorzitter opent de vergade
ring met een forse hamerslag". De man wie op it lêst ek smi4nn. 

Der is yn 1933 in "vertrouwenscommissie" ynsteld. Dit wie omdat der 
yn de krisisjierren guon wienen dy't faaks te heech oanslein wienen. 
Men koe dan mei jins belestingbiljet nei dy kommisje ta gean om sjen 
te litten dat men minder betelje koe. 

Yn 1942 waard it kloklieden troch de Dutskers ferbean. 

Oktober 1950: Omdat yn de omlizzende plakken in "luxe" auto brukt 
wurdtby in stjêrgefal fan ':pasgeborenen", sil widdo Tj. de Vries frege 
wurde as dit hjir ek kin. 

Yn 1952 is it in kear bard dat der in begraffenis wie op injierdei fan 
ien fan de leden fan it Keninklik hûs. Men hie doe net efkes de flagge 
fan de toer helle en soks mocht net wer barre. 

Yn 1969 wie it earste gefal fan kremaasje. 

It oantal troch de feriening fersoarge stjergefallen lei oan 1984 ta op in 
gemiddelde fan 14. Utrinders wienen de jierren 1931 mei 3, 1939 mei 
4, 1949 en 1959 beide mei 21 en 1%6 mei 23 kear. 

T.Br.-de Vr. 
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Fan Joh. v.d. Wal, Slotsingel30a, krigen wy dizze foto fan it perso
niel fan it Aldegeaster bûterfabryk om 1929 hinne. 

Boppeste rige fan lofts oei rjochts: 

Tjerk Rintjema, bûtermakker, Jan Pauluss v.d. Wal, kontroleur/ mon
sternimmer, Jannes Joekes Adema, tsiismakker, Aan Everts Bergsma, 
17, Hendrik Jans de Jong, ??, Hilke Haaies v.d. Wal, tsiispakhûs, 
Tjitze Tjittes v.d. Wal, molkûntfanger, Gerben Adema, masinist. 

Derfoar: 

Bonne Hielkes Dykstra, kontroleur, Jan Tjittes v.d. Wal, molkboer, 
Luut Groenewoud, ??, Folkert Sander Veeostra, tsiismakker, Albertus 
Alberts Mulder, tsiismakker. 
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EURO DISNEY! 

In de herstvakantie ben ik in Euro Disney 
geweest. Het was erg mooi. Volgens de krant 
ging het er niet zo goed. Er kwamen niet veel 
mensen. Ik vond dat er toch wel erg veel 
mensen waren. Er waren veel mooie dingen, 
zoals de Big Thunder Mountain. Dat was een 
treintje, eigenlijk een grote trein, want hij was 
aardig langen hij ging erg snel, ongeveer 100 
km per uur. Wij, mijn neef en mijn tante en ik 

zaten voorin. Hij ging door grotten, langs het water, toen spuitte er 
water boven op ons. Ik vond het eerst niet eng, maar later vond ik het 
wel een beetje eng. 
Er was ook een film met Michae' Jackson. Hij speelde als Captain EO 
in een driedimensionale film. Hij moest een akelige vrouw verslaan. 
Natuurlijk ook haar wachters. Het ging moeilijk maar hij had vriendjes 
die ook holpen. Hij zong ook een paar liederen. Hij had gewonnen. 
Door de bril die we ophadden leek het net of je ook meedeed. Voor 
sommige attracties stonden overdag hele lange rijen, maar als je' s 
morgens meteen naar die attracties gaat, kun je er meteen in. 
Euro Disney bestaat uit 5 delen: 

1 Frontierland met de Big Thunder Mountain 
2 Adventure land met de Boomhut v.d. fam. Robinson 
3 Fantasyland met It's a small world 
4 Discoveryland met Le visionarium 
5 Mainstreet (dat was de winkelstraat met winkels e.d., 

waar 's middags de optocht wordt gehouden). 

Ik vond het erg mooi. We waren er drie dagen, maar we hadden nog 
niet eens alles gezien. Maar we waren ook een dag naar Parijs 
geweest. 

Erik Riemersma, De Grunslach 

Voor de volgende keer kies ik Rutger Bouma 

29 



De knotwilg is nog een vertrouwde verschijning in ons land. Wat zou 
een polderlandschap zijn met weilanden en sloten zonder de silhou
etten van rijen knotwilgen. Toch is een knotwilg geen natuurlijke 
verschijningsvorm van de wilg. Deze ontstaat door menselijk 
ingrijpen. Dit menselijk ingrijpen had de bedoeling, een mens doet 
altijd iets om "beter" er van te worden. En dat gebeurde vroeger dan 
ook. Door namelijk de wilg op ± 2 meter boven de grond af te zagen 
kon een knot gevonnd worden. Het in principe om de drie jaar 
afgezaagde hout werd voor vele doeleinden gebruikt. Onze 
voorvaderen gebruikten wilgetenen om de wanden van hun huizen van 
te vlechten en er hun gebruiksvoorwerpen als manden van te vlechten. 
Ook gevlochten afrasteringen waren bekend. Het woord tuin komt van 
omtuien. De zwaardere palen werden als afrasteringen gebruikt, van 
wilgehout werden en worden nog klompen gemaakt. Veel rijshout 
werd en wordt nog gebruikt voor de aan1eg en instandhouding van 
dijken en kribben, o.a. in de vonn van zgn. zinkstukken. Jonge 
twijgen werden aan het vee gevoerd en natuurlijk werd wilgehout in de 
kachel gestookt. 
Echter door de stormachtige veranderingen in de agrarische bedrijfs
voering, met zijn rationalisatiedrang, werden de knotwilgen verwaar
loosd. De boer had voor dit tijdrovende werk geen tijd meer beschik
baar. Er ontstonden pruiken van 10-15 jaar op in verhouding veel te 
zwakke onderstammen. De gevolgen van een zware storm zijn dan 
ook vaak rampzalig. Daarnaast zijn oudere en verwaarloosde bomen 
veel vatbaarder voor watennerkziekte (veroorzaakt door een bacterie), 
terwijl aangetaste bomen dan op hun beurt gezonde weer kunnen 
besmetten. 
Natuurbeschenningsinstanties zagen een snelle achteruitgang van de 
knotwilg, maar waren ook vrijwel machteloos. Toch zou het verlies 
van de knotwilgen een duidelijke landschappelijke verarming beteke
en. Er waren gelukkig ook mensen die niet gingen praten en "ach en 
wee" roepen, maar die een zaag en bijl pakten en in overleg met de 
eigenaar het achterstallige onderhoud gingen uitvoeren. De pioniers 
zaten in de Vijfherenlanden. Gelukkig werkte dit voorbeeld als een 
sneeuwbal en zijn er thans duizenden wilgen door groepen 
vrijwilligers geadopteerd. 
Dit is ook meteen de rechtvaardiging van onze activiteit vandaag. De 
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eigenaar ziet geen kans om het onderhoud t~ verrichten en al~ .wij het 
vandaag niet hadden gedaan, waren deze Wilgen onherroepelijk of 
door stonn of door watermerkziekte binnen afzienbare tijd verloren 
gegaan. .... . 
Dat de knotwilgen niet alleen landschappehjk van belang Zijn, zal ieder 
die de levensgemeenschap op en in de knotwilg bestudeerd heeft 
beamen. Door het afknappen namelijk ontstaat een inrottingsproces dat 
de meeste oudere knotwilgen gedeeltelijk hol maakt met bovenop een 
voedselann humuslaagje. Bovenop groeien allerlei interessante planten 
als eikvarens, bitterzoet, grassen en ook wel weer andere bomen als 
vlier, roos en berk. Voor vogels betekent de holte een ideale broed
plaats voor o.a. kleine zangertjes, mezen, kauwen, roodstaartjes en 
zeer speciale steenuiltjes. Ook om bovenstaande reden, dus met puur 
materialistisch als voor het vroegere gebruikshout, maar om het 
aanwezig laten blijven van allerlei van de knotwilg afhankeli~ke planten 
en dieren, is onderhouden en daardoor behouden van knotWilgen een 
noodzaak. Hier kunnen we met eigen handen een stukje practische 
natuurbescherming verrichten. 

F. Jelsma, vogelwacht Oudega 

45 WILGEN GEKNOT DOOR VOGELWACHT!! 

In de Bakbrogge van oktober 1993 stond: "De voordelen van het 
wonen in en dorp ten opzichte van een stad zijn velen". 
Dat hebben wij, sinds we ruim 4 jaar geleden in Oude ga zijn komen 
wonen zeer zeker ondervonden. We wilden graag buiten wonen en 
we vo~den de ideale plek, met een mooie lange reet met knotwilgen! 
Echter, wanneer je zo'n besluit neemt, realiseer je je ni~t, dat die 
wilgen 1 x per vier jaar geknot moeten worden. Een nmeve gedachte 
weliswaar, maar ach, daar sta je dan op zo'n moment niet bij stil. Toen 
we hier kwamen, waren de wilgen eigenlijk te lang doorgegroeid en 
bleken nodig gekortwiekt te moeten worden. Op een avond in 
november 1989 kwam er iemand van de Vogelwacht en stelde zich 
voor: Freerk Jelsma. Hij overtuigde ons, dat het knotten nu echt wel 
noodzakelijk was, als we wilden dat de bomen behouden zouden 
blijven. 

Op onze vraag: "Maar hoe pakken we dat aan?" werd direkt geant
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woord: "Oh, dat doen een aantal vrijwilligers van de Vogelwacht!!" En 
zo werd de afspraak gemaakt, dat in december onze wilgen geknot 
zouden worden. 
Met ongeveer 14 man sterk was de klus in 2 dagen geklaard. En zo 
gebeurde het ook weer afgelopen december, 14 mannen en vrouwen 
Uawel!) zijn weer aan de slag gegaan, met motorzagen, harken en 
karren en .... een goed georganiseerde taakverdeling. 
Al het hout heeft een bestemming gekregen. Een deel van de wilgete
nen werd direkt naar de bevers in Leeuwarden vervoerd en een ander 
deel geplant aan het Fokke Wytske paed en de open haarden varen er 
ook wel bij. 
Met zo'n groep mensen bij elkaar is het plezierig om buiten in de 
natuur bezig te zUn. De sfeer is goed en al is het koud, een warme 
snack en af en toe een "hassebassie" doet wonderen! 
Wij willen al deze mensen, die meegewerkt hebben langs deze weg 
nogmaals hartelijk bedanken voor hun inzet. Het was geweldig. Voor 
ons des te meer een bewUs, dat er juist in deze tijd, met veel negatieve 
berichten uit de wereld nog mensen bestaan, die geheel belangeloos 
zich in willen zetten om onze natuur te behouden. 
En mensen, denk erom: " Over 4 jaar niet meer om 12 uur naar huis 
voor het warm eten, want de snert moet weer op!" 

Jan en Geke Sterk, it Saai 

.. \ \,'.' 
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QUICK-NIEUWS 

'Hoofdsponsor: Kapsalon Janneke, Tennis Janneke 

Quick I, het vlaggenschip van de vereniging, doet in de zaa.l zijn uiter
ste best het verloren gegane terrein te hero~eren. Verleden J~ar degra
deerden ze n.l. na een alles of niets wedstnJd tegen Sparta mt Wartena 
naar de tweede klasse. Het doel was, dat dit maar voor één jaar zou 
zijn. O.l.v. trainer/coach Watze Kamstra zijn ze op de goede weg. 
Hoewel de eerste wedstrijd tegen T.F.S. beschamend met 7-8 werd 
verloren, heeft de ploeg daarna geen steekje meer laten vallen en is er 
een stijgende lijn te bespeuren. 

O.K.O. - Ouick 13-14 

Een nipte overwinning, maar wel verdiend. Jan Sjoerd Pool viel al in 
het beoin van de wedstrijd uit wegens een oogblessure, wat later 
oelukldo bleek mee te vallen. Ook Trienke de Zwaan stond gebles
~eerd a:n de kant. Tjitte V.d. Wal en Antje Wimke de Haan waren de 
vervangers. 

Ouick - Z.K.C. '16 12-11 

Tjitte V.d. Wal speelt mee voor Folkert Ensing, die in de wedstrijd een 
ontwricht schouder had opgelopen. Trienke Wijmenga valt na 10 
minuten ook nog uit wegens een oude kuit blessure. Karen Vriend is 
haar vervangster. De hele wedstrijd had Qu~~k een k1ei~e voorsprong, 
maar in de 59ste minuut maakte Z.K.c. gehJk. Gelukklg was Klaas 
Veenstra op schot en wist in de laatste minuut de winnende goal te 
scoren. 
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Friso - Ouick 13-16 

Folkert en Trienke zijn nog steeds geblesseerd. Antje Wimke en Tjitte 
vallen voor hen in. Een dik verdiende overwinning, die de hele wed
strijd niet in gevaar kwam. 

Ouick -de Pein 125-10 

De prognoses voor Quick waren niet zo best. Folkert had nog steeds 
last van zijn schouderblessure, Trienke sukkelde nog steeds met haar 
kuitblessure en Wierd de Groot had tot ovennaat van ramp de griep. 
Quick startte dus met drie invallers, n.l. Tjitte V.d. Wal , Fonger Pool 
en Antje Wimke de Haan. De Pein daarentegen kwam op volle 
oorlogssterkte. In de 13de minuut viel ook Trienke de Zwaan nog uit 
wegens een enkel blessure. 
De invallers van Quick traden hun tegenstanders met open vizier 
tegemoet en schoten met scherp. Voordat de Pein het inde gaten had, 
was het pauze en stond Quick al met 10-4 voor, door doelpunten van 
Fonger Pool 4 x, Tjitte V.d. Wal 3 x, Antje Wimke Ix en Jan Sjoerd 
Pool 2 x. Iedereen verwachtte dat de Pein in de pauze orde op zaken 
zou stellen, maar Quick liet zich niet verrassen. Verder dan 11-9 en 
12-10 lieten ze het niet komen. Ook Karen Vriend wist nog te scoren. 
Zo kan Quick met een gerust hart Kerst en Oud en Nieuw gaan vieren. 
Twee weken lag de competitie stil. Zo kregen de geblesseerden mooi 
de tijd om te herstellen. Trienke Wijmenga had de pech, dat de oude 
blessure weer opnieuw begon en ze opnieuw ± 3 weken uitgeschakeld 
zou zijn. f·~ -

Dio-Ouick 10-22 	 .'-,e' 
In deze 1ste wedstrijd in het nieuwe jaar kwam Quick maar moeilijk uit 
de startblokken. Tot de 22ste minuut ging het gelijk op, maar daarna 
werd de tegenstand van Oio gebroken. De Quickers, met Folkert weer 
in de gelederen, scoorden er lustig op los. Het publiek kon genieten 
van schitterende combinaties. Jan Sjoerd Pool scoorde zelfs 9 x, waar
van 2 strafworpen. 

Ouick - Advendo 20-15 

Deze ploeg had Quick op het veld getroffen in de bekercompetitie. Ze 
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lieten zich toen aftroeven. Deze keer haalden ze Advendo meteen uit de 
droom, dat er misschien nog iets mogelijk was. Ze gaven de gasten 
geen schijn van kans. Folkert was topscorer met 6 doelpunten. 

T.F.S. - Ouick 14-17 

Deze wedstrijd werd met spanning tegemoet gezien. Mocht deze wed
strijd gewonnen worden, dan zou er een gat van 5 punten ontstaan 
tussen de koplopers en de rest. De bovenste twee ploegen promoveren 
naar de lste klasse. Met de nederlaag van de vorige keer nog in hun 
achterhoofd waren de Quickers er op gebrand revanche te nemen. In 
een zeer spannende wedstrijd, waarin T.F.S. 2 x voor heeft gestaan 
(4-3 en 9-8) was het verschil in doelpunten tot de 27ste minuut nooit 
meer dan twee. Wierd de Groot benutte een strafworp en nog geen 
minuut later scoorde Willy Welling van afstand (13-17). Toen was het 
verzet van T.F.S. pas gebroken. De volle tribune had genoten van een 
zinderende wedstrijd. 

Als Quick deze lijn weet vast te houden, spelen ze volgend jaar weer in 
de lste klasse. 

Aaltsje Ensing 

Foppe Reitsma, Dwarssingel 16, till . 1942 hat in 
kninestjelp , in gersroller en in losse surfplanke dy't hy 
wol kwyt wol. 
Wa' t hjir belang by hat kin ien fan trijen, as alle trije, wol 
ophelje. 

Te Koop: 	 z.g.a.n. witte achthoekige salontafel 
tel. 05127 - 2509 
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DAMCLUB OUDEGA 

Oudega I kampioen! 

'17 december was het feest voor het eerste 8-tal van DCO, want door " een rechtstreekse strijd om de titel tegen Surhuisterveen werd Oudega 
kampioen.Een gelijkspel was voldoende maar we wisten zelfs te 
winnen met 9-7, 
Het kampioenschap is als volgt tot stand gekomen: De eerste wedstrijd 
werd met 9-7 van Burgum gewonnen, Daarna ging Sumar kopje onder 
met 11-5. De altijd lastige wedstrijd tegen Oudebildtzijl werd 
9-7. Daarna moest Haulerwijk het onderspit delven, 11-5, In Huizurn 
werd de partij na 5 uur en een kwartier afgebroken met een stand van 
8-6 voor Oudega. Sietse Jonker moest op 23 december deze partij 
uitspelen en wist een punt te pakken, uitslag 9-7 voor DCO, Tegen 
Eastermar ging het weer prima, deze partij werd gewonnen met 11-5, 
Tegen Driesum moesten we het eerste verlies incasseren, We gingen 
met maar liefst 11-5 het schip in, De spanning in de groep was weer 
helemaal terug, Surhuisterveen had toen 4 verliespunten en Oudega 
wist nog niet of de afgebroken partij wel in winst zou worden 
om gezet. Maar op 17 december kwam alles nog goed, hoewel na 6 
partijen de stand nog 6-6 was. Maar toen de dit jaar sterk spelende 
Henk Jonker zijn partij won, was Oudega kampioen. Ook Menno 
Tjeerdsma pakte nog een punt, uitslag 9-7, De kampioenen werden 
daarna in de bloemetjes gezet door een tweetal dames, Dames bedankt. 

Volgend jaar mogen we het weer in de hoofdklasse proberen, Maar 
dan moet er gespeeld worden met een tiental. 
We hebben dringend nieuwe leden nodig. Ook bestaat 
de club dan 25 jaar. Het mooiste cadeau zou dan veel nieuwe leden 
zijn. Aanmelding is mogelijk bij L. Houwink, tel. 1358, F. Kooi,tel. 
1471, J. Jansma, tel. 1232. Clubavond is op vrijdag avond 20.00 uur 
in it Miensker. 

Eindstand: 	 Oudega 8 - 14 
Driesum 8 - 11 
Eastermar 8 - 11 
Surhuisterveen 8 - 10 
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Oudega II moest vrijdag 7 januari zijn laatste wedstrijd spelen tegen 
Gerkesklooster 11. Dit was ook een spannend moment. Bij winst zou 
ook het 2de 4 tal kampioen worden. Dat zou voor de club geweldig 
zijn, Maar het begin was niet best, want Gerk Kooi verloor zijn partij. 
De tegenstander van Piet Feddema had alle partijen gewonnen, maar 
Piet wist hem de eerste nederlaag toe te brengen, Ook Uilke Tjeerdsma 
wist zijn tegenstander te overmeesteren met zeer goed spel. Oudega 
dacht nu wel kampioen te worden, aangezien Cees de Jong een goede 
stand had, Maar Cees, meestal goed voor 1 of 2 punten, blunderde en 
verloor. Jammer, volgende keer beter, Gerkesklooster werd kampioen 
met 11 punten uit 6 wedstrijden en Oudega had 9 punten uit 6 
wedstrijden. 

J. Jansma 

******** 

OUDIJZER AKTIE!! 

Na het succes van vorig jaar zijn de gezamenlijke jeugdclubs van de 

Geref. en de Ned. Herv, kerk weer van plan om een oudijzer 

ophaaldag te organiseren. 

Deze aktiedag zal gehouden worden op zaterdag 16 april en de 

opbrengst is voor de helft voor het eigen jeugdwerk, terwijl de andere 

helft besteed wordt aan een door de jeugdclubs te bepalen goed doel. 

We willen u hierbij dan ook vragen om oud ijzer, zink, lood en koper 

te bewaren tot 16 april, zodat het een geslaagde aktie wordt. 

Ook is er deze dag een doorlopende veiling van nog bruikbare spullen, 

die bij de veiling meer opbrengen dan de oudijzerprijs, 


Wilt u er wel rekening mee houden dat er uitsluitend oude metalen 

worden meegenomen, omdat de afvoer van resten hout, accu's, 

banden e.d. hoge kosten met zich meebrengt. 

Wij rekenen op uw aller medewerking. 


Jeugdclubs en oudercommissie Oudega 
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De restauratie van het voormalig rechthuis. 

Om een indruk te geven wat het betekent een "monumentaal" pand 
volgens de letters van de wette laten restaureren volgt hier een kort 
overzicht van de gedane werkzaamheden. 
Van" smiet plat dy stienbult" tot "wat geweldich dat jimme dit gebou 
restaurearje litte" waren wel de meest uiteenlopende reakties die wij te 
horen kregen tijdens de restauratie van ons pand. Nu de 
werkzaamheden achter de rug, de puinhopen opgeruimd en de steigers 
afgevoerd zijn, zijn de reacties eensluitend positief. . 

Een pand is pas een monument wanneer het vóór 1850 gebouwd is en 
het zijn kunstwaarde (deels) behouden heeft. 
In de gemeente Smallingerland vinden we 27 Rijksmonumenten 
waarvan er 3 in Oudega staan. Als eerste natuurlijk de Ned. Herv . 
kerk: Buorren 1 (hierover zijn meerdere publikaties verschenen o.a. in 
het boek" De geschiedenis van Oude ga (Sm» dan het voormalig 
rechthuis: Buorren 11 (waarover dit stukje gaat) en tenslotte het pand 
met topgevel vande familie H. Westerhof, Buorren 19. Waar- om de 
boerderij van (vroeger) de familie Jonker, Buorren 24, bouwjaar 1834 
niet op de lijst staat, is mij onbekend. 
De bovengenoemde panden zijn de z.g. "oude Rijksmonumenten" 
maar de gemeente is momenteel ook bezig met het inventariseren van 
de "nieuwe monumenten" en dat zijn monumenten gebouwd tussen 
1850 en 1940. Hiervan worden enkele "bevorderd" tot Gemeentelijke 
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monumenten b.V. de tabaksfabriek van EB. van der Meulen aan de 
Zuidkade in Drachten. 

Om een monument te laten restaureren heeft men drie dingen nodig: 
tijd, geduld en geld. Om met tijd en geduld te beginnen: in 1988 zijn 
de eerste contacten gelegd met de gemeente Smallingerland en de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist. In 1989 werd er door 
de gemeente een subsidie toegekend voor het jaar 1993 (tijd). In de 
tussenliggende jaren is er een drukke correspondentie tussen de aan
vrager en de provincie en tussen de aanvrager en de belastingdienst. 
Bij al deze instanties moet een omschrijving, bestek en tekeningen 
ingeleverd worden en van al deze instanties komt ook een ambtenaar 
de zaak ter plekke bekijken (geduld). 
Alle subsidieaanvragen worden gecoördineerd door de gemeente. 
Aannemer L. Kleinhuis heeft de omschrijving en de offerte opgesteld 
en komt tot een begroting van ± één ton (geld). 
Na de estauratie, in het warme voorjaar van 1993, blijkt dat getal 
aardig te kloppen. 

Dat alle tijd en energie (vooral de zweetdruppels van het 
"metselwonder" Douwe Kleinhuis) die er de afgelopen jaren in het 
realiseren vim de restauratie gestopt zijn niet voor niets zijn geweest is 
een duidelijke zaak: er staat weer een prachtig gerestaureerd monument 
aan de Buorren van Oudega. 

B.F. 

39 



.., 

lo 
~~ 

\.\ 

•
I. 


Ingrediënten: 
1/2 1. slagroom 
1/2 1. zure room 

(créme fraiche) 
6 zoute haringen 
1 grote appel 
2 grote uien 
4 augurken 
1 theelepel dille 

De haringen, appel, uien en augurken in stukjes 

snijden. 

Dit mengen met de slagroom en de zure room. 

Op smaak afmaken met 1 theelepel a'ijn van de 

augurken. Alles door elkaar roeren. 

Ongeveer 5 dagen voor gebruik klaarmaken. 

In een doos of fles bewaren in de koelkast. 
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Samar in aardichheidsje fan 3 bûsdoeken as 3 
oanrjochtdoekj es. 

Tear ien doekje as bûsdoek dûbel en rimpelje it op de tear yn, oan't 
op'e helte(rokje). 
Tear it twadde twa kear dûbel en hàld de iepen kant nei ûnderen 
(mouwen). 
It tredde doekje mei it patroan yn' etsjinstelde Ijochting dûbel teare en 
sa dat de iepene kant midden foar komt. Dan dûbel teare mei de iepene 
kant nei boppen (boppestikje). 
Dit boppestikje aan it rokje sette en de mouwen der boppe troch 
skouwe. 
It boppestikje aan de boppekant tichtnaaie en de moukes ek tagelyk 
fêstsette, mar de foarkant frijlitte. 
De [aarkant sa omslaan dat der in kraachje fan komt. In pear knoopkes 
der op en itjurkje is klear. 

In kadootsje dat elk brûke kin. 

PEDICURE nodig? 

bel voor een afspraak: Hennie de Bruin-de Jong 
Aldegeasterdyk 3 
9216 VN Aldegea 
till. 05127-1570 
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Pakkend bericht van .ISO 

WATERSPORTBEDRIJF Gj. Wcstcr 
Tankstation "IT WIJD" 

DIESEL AUTO EN BOAT 
BENZINE SUPER-EURO LEADFRU-TWATAKT 
PITEROALJE 
LANBOUDIESEL YN TANKAUfO THUS BESOARGE, 
OF OAN DE POMP YN JERRYCAN'S. 
AKKU'S 
GAS BUTAAN-PROPAAN- CAMPING GAS 

Het begin van 1994 was voor lSO niet zo geweldig, helemaal niet 
zelfs, het was zelfs de laatste druppel die we konden verdragen. 
Het aantal vernielingen neemt ontzettend toe, met als dieptepunt 
nieuwjaarsdag, toen zijn er namelijk 8 ramen, waarvan 6 grote, 
domweg met een paal ingeslagen, ook is toen de schuifwand vernield. 
Dit is zo langzamerhand te gek voor woorden, zo ook de leuzen die op 
van alles en nogwat worden gespoten. 

JONGENS, WAT IS DE GEIN?? 

Laten we afspreken dat we dit jaar beter zullen voortzetten: geen 
vernielingen en geen "schilderingen" meer. Spreek elkaar en misschien 
het meest jezelf hierop aan, zodat ons dorp en onze jeugdsoos leuk 
blijft voor iedereen. 
Van de laatste vernieling is aangifte gedaan bij de politie, hiervoor 
hebben inmiddels enige daders bekend. Wij hopen echter dat dit in de 
toekomst niet meer nodig zal zijn. 

Bestuur lSO 

B DEROPWEROMKOMMERKE 

Yn it stikje oer "Bakkerijen yn Aldegea" stie yn elts gefat ien flater. 
Anna de Haan-de Vries sei dat net Keimpe van der Berg de bakkerij op 
it West sette litten hat, mar Tjitze Tjittes van der Wal. 
Dy hat der net seIs bakker west mat ferkocht as ferhierde him aan 
Auke van der Kooi en syn frou lanke. Auke wie in tige fleurige jonge 
bakker. Nei in pear jier binne hja nei Koatstertille ta gong. Anne 
miende dat hja ek fan de Tille ofkomstich wienen. De bakkerij hie doe 
de namme "Nieuw Leven" . Dernei ha Keimpe van der Berg en syn 
frou Anna de Graaf de bakkerij kocht. 

T.Br.-de Vr. 
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SEGELAKSJE FOAR MOAIE GESKINKEN. 
Wiidswei 9, 9264 TL Earnewald 

Tel. 05117-39243 / Fax 05117-39615 

"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. 
Tel. 05127- 1398. 

Voor Uw SCHILDER- en 
BEHANGWERK naar 1fSIBMA ASSURANTIËN 

V 
Schildersbedrijf J. KUIPERS 

Voor de verzorging van al uw Buorren .36, Oudegaverzekeringen, 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 informatie: 
Postbus 11 

~-
9230 AA tt=SIBMA ASSURANTIËN SURHUISTERVEEN

V 
TEL. 05124-1487 

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



Naast onze gewone 
taxi-dienst verzorgen wij: 

- zittend ziekenvervoer 
- rolstoelvervoer 
- disco vervoer 
- groepsvervoer 

Bel 05116-3400 

Taxibedrijf de Vries 
Mr. W. M. CPOedïJk "'oln Vtff1Y1't'9 2101, ~gum - Oude9a 

Foto- en videoservice 
met blijvend voordeel 

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

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

Foto- en videoservice 

Pruiksma 

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

VOORAL UW 

* GEREEDSCHAPPEN 
* IJZERWAREN 
* DOE-HET- ZELF-ARTIKELEN 
* GAZONMAAIERS 
* TUINGEREEDSCHAPPEN 
* TUINHOUT 
• VERF 
• KLOMPEN & LAARZEN 
• WERKSCHOENEN 

NAAR 

Rietdekkersbedrijf & 
HaDdelsoDdernemi Dg 

Postbumus & Hiddema 

* Villa's Reparatie
* Tuinhuisjes Onderlwud 
* Schuurtjes Uileborden 
* &erderijen Eternitplaten 

Menno van Coehoornstrjitte 11 

9288 CS Kootstertille 


Tel. 05121-1702 


Fabrykswei 16 

9216 WS Oudega (Sm.) 


Tel. 05127-2112 


K.WIERSMA 
Landbouwbenod tgdheden en gereedschappen 
Fabrykswei 25 . 9216 WR OUDEGA (Sm.) 
Tel. 05127 · 1401 b.g.g. 2531 

OUDEJAARSAVOND 1993 

Oudejaarsavond iets orgaruseren voor de jeugd, dat was de wens van 
dorpsbelang. 
Oudejaarsavond de jeugdsoos open, dat was de wens van de jeugd. 
Dus was het niet moeilijk, de koppen bij elkaar: wat doen we, het 
moest op vrij korte termijn, maar ook dan blijkt dat er mede dankzij 
Dorpsbelang, Mivero en de lSO hier en daar wel wat te regelen valt. 
De activiteiten waren: Spijkerbroek hangen, Spijkerslaan en een 
Verloting met als hoofdprijs een walkman. 
Verder hebben we oliebollen en appelflappen gebakken, gezorgd voor 
diverse hapjes, natuurlijk muziek en vrijwilligers die hun 
oudejaarsavond in de jeugdsoos wilden doorbrengen. 
Resultaat: Enthousiaste vrijwilligers en gezellige jeugd, er waren 
ongeveer 100 bezoekers op deze avond. Wij kunnen terugkijken op 
een heel geslaagde avond, natuurlijk zijn er dingen die een volgende 
keer anders c.q. beter moeten, maar ja, al doende leert men. 
Diegenen die voor dit jaar ideeën hebben of willen helpen zijn 
natuurlijk van harte welkom. 

Het enthousiaste "oudejaarsteam" 

Bartele de Boer Rinus Hiemstra 
Goitske de long Loek Oosterhoff 
Bert Traanman 

·if:.-'--·î-'--	 'î-'--'î-'-- 'î-'--'î-'-lJ' '0' 	 "lJ' '0' '0' '0' 
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steUtnq yn i,t si.kehûs en cffil"nei" doe't ik 
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PUzzELEn voor he t helle gezin! 

Op de punten dient een plaatsnaam in Nederland te worden ingevuld. 

1 Het is gezelliger met nonnen te schaken, maar spannender 
is het als ik met .......... 

2 Ik mocht het vuil niet in de Rijn storten, vandaar dat ik 
het in de ....... 

3 De burgemeester zou een boom planten, maar het gat liet 
hij door zijn ..... 

4 Er is een ~~ken te water geraakt, ik denk dat de eigenaar 
nu naar zIJn ...... 

5 Ik spring nooit in de buurt van tuinen, zei de parachutist, 
want ik ben bang dat ik in de ..... 

6 We hadden Els niet uitgenodigd, maar denk je dat het.... 
7 Toen in de herberg een hevige vechtpartij had plaatsge

vonden, vond de waardin bij thuiskomst een ..... 
8 Toen de klei op was, kon men gelukkig nog een hele tijd 

met.. .. 
9 Een koekoek vroeg zich af: "Waar zal ik mijn .... 
10 Zo'n klein bee~e hout voor zoveel geld? Ik denk dat ik 

een heel. ...... 
11 De meeste herten lagen rustig te slapen in het gras. Ik zag 

maar één..... 
12 Ze hoeft maar even in de zon te liggen en ..... 
13 Ik houd alleen maar van de zomers, vandaar dat ik voor 

de ...... 
14 Ik schaak slecht, maar ik weet dat ik nog veel ...... .. 
15 Door de harde wind hadden de fruittelers veel.. .... . 

16 Geld voor kadootjes heb ik niet meer, zodat ik maar eens 
naar..... 

17 De bal loeide naar het doel, de keeper sprong en ........ . 
18 Mijn zusje moest weer overgeven, oh,oh, wat. ...... .. 
19 Rita plukte een kers en stak hem........ 
20 Aan deze oude lol is niet veel te beleven, geef mij maar... 
21 Als mijn fiets stuk is, dan ..... 
22 Deze legerplaats is niet van de Zweden, het is een .... 
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SIERD DE VRlES VERTELT VERDER. 
deel 9 

Laatste regel voorafgaande: Daar woonde toen 
Heerke Douma. Hier begint het water weer. 
Agter zijn plaats stond winters alles onder 
water tot waar nu de Garijperweg ligt. 

Agter zijn plaats bonden wij de skaatsen onder en reden wij op Eeme
woude aan, dat was een zee van water. Dan krijgen wij ten zuiden van 
de weg een woonboerderij (Els Martin) en ten westen daarvan stond 
een heele oude, waar B. van der Wal nu woont. Die stond met de 
agtereind tegen het pad en daar is later een nieuwe gebouwd. 
De laatste boerderij, waar Jochem Wijmenga nu woont, die is daar 
laatst gebouwd, dat was niet veel voor 1900. Dat land behoorde vroe
ger aan de plaats waar Frits Houwink nu woont. Ook dezen waren 
verbonden met een voet - en kruipad en moesten ook elk zijn eigen 
reed langs. Hier gaan wij het zuiden in en dan komen wij op het uit
einde. 
Aan het skuinpad of molenpad stond nog een huis dat in de winter van 
1908 is gebouwd en een jaar bewoond door Hielke Spoelstra, de 
Vader van Anna Spoelstra, die nu nog op de Jagtweide woont. In 
1910 kwamen Hendrik en Antje de Vries er. 
Dat land had Steenbeek (Enne Steenbeek, toen postkantoorhouder in 
Oudega) gekogt en daar bleef hij mee zitten. Hij had het besgreeven 
voor 600 gulden en het was 1.36 ha. groot. Hier kunt U aan zien wat 
het toen koste. Hij liet er een huis op bouwen, ook voor 600 gulden 
(nu woonhuis Binne van der Wal) 
Nu gaan wij het molenpad langs, want dat lag vlak agter dit huis, met 
planken en balkjes over de sloaten tot Frits Houwink. Dat was toen al 
een oude boerderij, daar woonde Albert Veenstra, de Vader van 
Remmelt, laatst in de buurt. Albert is, denk ik in 1908, overleden en 
toen werd het verkogt aan Harmen de Boer, de Vader van Jan de Boer 
die nu aan de Garijperweg woont. Agter deze boerderij stond nog een 
groot oud huis, het was meest van hout, en er woonden twee gezinnen 
in: voor woonde Remkes Kooistra, de Vader van Meindert op de Dijk
fenne. Hij dreef daar een kruidenierswinkel en hij heeft mij wel ver
teld dat hij met een rijksdaalder begon. Die leende hij bij een boer voor 
een paar maanden, dan bragt hij hem terug, maar had hem bij een an
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dere boer geleend.Maar zoo bragt hij de rijks
daalder altijd van de eene boer naar de ander 
en hij was altijd op tijd met de aflossing. 
Waar Siebe Deelstra nu woont daar woonde 
Jan de Jong, die had een paar koeien. 
Die ten westen hiervan is omstreeks 1908 
gebouwd, die was van de Ned. Hervormde 
kerk. Waar Kooistra nu woont, daar woonde 
Jan Roels Wijmenga en die is later naar Garijp 
gegaan en Uitze Wijma kwam op de plaats. 
Dat was de Vader van de wed. H. de Jong op RemkesKiazesKooistra 
het Rondeel. Dan gingen wij skuin over het In tûke keapman 
land waar nu Frederik van der Zee woont. Dat was toen ook al een 
oud huis en dat ten westen stond er ook al. Daar is nu een nieuw huis 
gebouwd. 

Het huis van Frederik van der Zee op it Utein. 

En dan gaan wij ten zuiden van de weg. Midden op dat land stond ook 
nog een oud huis en daar ben ik gebooren.(links in de bocht, die weg 
was er toen niet.) Meindert Deelstra kogt het later en heeft er het huis 
laaten bouwen dat nu ten noorden van de weg staat (Utein 26). Ten 
westen stond nog een oud huis en daar woonden Knilles en Folkje in, 
de Grootouders van Broore 'Folkje ( het laatst woonde hier Harm 
Veenstra). Skuin agter stond nog een oude boerderij, die is later 
afgebrand en een nieuwen weer opgebouwd (Wim de Vries). 
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In de oude woonde Jan Tjeerdsma, de Vader van Menze Tjeerdsma 
van de Groot Hearsmawei. Dan komen wij bij Bos. Nu daar woonde 
vroeger lelle van der Wal, de Vader van Berends'Tine. Die was aloud 
toen Tine geboren werd, toen kreeg hij zijn tweede vrouwen die was 
veel jonger. 
De plaats waar Kor de Boer nu woont, woonde Jolle Balsma. Dit is 
een plaats die behoort aan de Hervormde kerk van Eernewoude. Dan 
staat westelijk-voor nog één 
waar Wijnia boert. Daar woonde Jan Kooistra(de vader van Hidde 
Kooistra) 
Nu zijn wij ten einde van het molenpad. Ook dezen moesten elk zijn 
eigen reed naar de weg langs. Ze waaren wel verbonden, maar met 
paard en wagen had geen één regt. 
Wij gaan nu naar het west en beginnen waar Hielke Veenstra woont. 
Daar stond een wringe over de dijk met een flaphelqe er naast. Dat was 
voor het voetvolk, met paard en wagen moest de wringe open. Dan 
kwamen wij eerst een oud huisje tegen, dat stond aan de oostkant waar 
nu Toering woont. Daar woonden Harm en Griet, de Grootouders van 
Harm de Jong van de Groot Hearsmawei. Dat van Toering is om
streeks 1910 - 1912 gebouwd. Dan gaan wij het zuiden in waar 
Folkert Algra nu woont. 

De voormaalige woning van Remkes Klazes Kooistra op it Vtein 
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AGENDABURO 


21 feb. Ledenvergadering Oranjevereniging 20.00 uur in"It 
Miensker" 

23 feb. 

28 feb. 

Dorpsbelang organiseert in "it Miensker" discussie-avond 
met politieke partijen, aanv. 20.00 uur 
Ledenvergadering Dorpsbelang 20.00 uur in de 
"Skipperseal" 

1 mrt. 

1 mrt. 
2 mrt. 
9 mrt. 

Uterlike oanmeldingsdatum foar ALDE GEA DEI 
(sj och ek it artikel yn dizze Bakbrogge) 
Gezamelijke middag Soos, A.N.B.O. en de P.C.O.B. 
Vrijz.Herv. Vrouwenver.; Koffietafel met Bingo 
Vrijz. Herv. Vrouwenver.; Naar Eernewoude: Dia's over 
Vietnam - Joke Keizer 

14 mrt. 
15 mrt. 

Vogelwacht 19.30 uur Ledenvergadering in 't Miensker 
C.P.B., 19.30 uur: "Leefbaar Friesland" - mw. A.v.d. 

Meer 
16 mrt. 

30 mrt. 

Vrijz. Herv. Vrouwenver.; Koffiemorgen met 
stekjeruilen.Buitenplánten ook welkom. 
Vrijz. Herv. Vrouwenver.; Eéndagsbestuur. 

12 april 
12 april 

C.P.B.,19.30 uur:Jaarvergadering met ééndagsbestuur. 
Soos; Spelmiddag met o.a. sjoelen. 

,17 mei Soos; Een dagje uit naar het Dienstencentrum. 
Vertrek 09.30 uur Herv. kerk. 

14 tlm 17 juni Wandel Avondvierdaagse 
9 juli ALDE GEA DEI (ûnder foarbehäld) 

Strjitte-muzykfestival 
******************************************************* 
De Bakbrogge komt dit jaar op de volgende data uit: 

Bb 2 22 april (kopy kan ingeleverd tlm 28 maart) 
Bb 3 24 juni ( kopy kan ingeleverd tlm 30 mei) 
Bb 4 Deze datum is nog niet bekend, i.v.m. de vakantie 
Bb 5 28 oktober (kopy kan ingeleverd tlm 3 oktober) 
Bb 6 16 december (kopy kan ingeleverd tot 2l november) 
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