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U bladert of leest in het tweede nummer van de derde jaargang van 
onze dorpskrant. De redaktie denkt te kunnen vaststellen, dat de 
BAKBROGGE inmiddels een vaste plaats in het leven van ons dorp 
heeft gekregen.Zo werd er deze keer zoveel kopij ontvangen, dat het 
moeite kostte om alles een plaats te geven binnen het aantal beschik
bare pagina's.Bedankt ! 

Onze penningmeester doet in zijn "stukje" een suggestie om eens en 
vooral de financiële steun aan de BAKBROGGE te regelen via een 
machtiging. Als alle inwoners van Oudega dit advies opvolgen, zullen 
we U voortaan de "herinneringen" besparen, die tot nu toe wel nodig 
bleken. 

We wensen U veel leesplezier met het hoofdartikel, het interview, de 
reaktie vari een gast uit de oorlogstijd, het verhaal van de vogelwacht, 
allerlei verenigingsnieuws, infonnatie over de aktiviteiten op 
koninginnedag, een overzicht van de stembusuitslag in Oudega, te veel 
om zo op te noemen (en daar is de INHOUDSOPGAVE voor). 

Reakties zijn weer welkom ! 
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Omdat de verschijningsdatum van deze BAKBROGGE samenvalt met 
de trouwdag van de voorzitter van de redaktie maken we als redaktie 
graag gebruik van de gelegenheid om Wilma v.d. Meulen en Siebe van 
Dijk op deze plaats van harte te feliciteren met hun trouwdag. 

GELUK GEWENST! 

l/~IJ,V~' 
Al&i ~ ftDd ~ ta, l/l/N-
~~ Df k V"1"1~f 

*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 
* APK-keuringen 

AUTOBEDRklF 
Gariperwei 2 - 9216 VK Oudega (Sm.) 
Tel. 05127-17n Fax 05127-2360 fl 1 

Goede rie is net djoer, faeks nimme wy it derom altyd net oan. 
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Van de penningmeester li~ 
be taak van een penningmeester (ook die van een dorpskrant) is het 
beheren van de kas. Als nieuwe "ponghal.der" is het mooi om een 
redelijk gevulde kas over te nemen, maar het is ook zijn taak om deze 
kas gevuld te houden. 
Daarom moet het hoge woord er direkt maar uit: . . . 
" Graag z.s.m. betalen" en wel het liefst voor de zomervakantie. M1Jn 
indruk is dat iedereen zijn/haar bijdrage wel wil betalen, maar dat 
vergeten wordt om het bedrag over te maken. . . 
Daarom vragen wij aan u als lezer: denkt u eens aan een machtigmg. 
U geeft ons als BAKBROGGEredaktie een ~achtigi~g om 1 of m~er 
keren per jaar een bedrag van uw bank- of giro rekerung af te schnjven 
voor de bijdrage aan de dorpskrant. 
Mocht u om welke reden dan ook dit bedrag willen wijzigen, dan is 
dat geen'probleem, een beri.chtje aan ons of ?e Rabob~nk.is voldoen
de. Ook als u de bijdrage wilt laten stoppen is een benchtje voldoende. 
Zelfs als u het met een afschrijving niet eens bent, dan krijgt u het geld 
weer terug gestort op uw rekening. 
Een telefoontje naar mij (tel. 2191) en het wordt geregeld. 

Tot zover mijn eerste bijdrage aan deze BAKBROGGE. 

Ik hoop dat ik in de volgende BAKBROGGE kan melden, dat veel 
lezers een machtigingskaart hebben ingevuld. 

Eppie 

$$$$$$$$$$ 

@ NATIONAAL REUMAFONDS 

De kollekte van het Nationaal Reumafonds, gehouden in de week van 
13-19 maartj.I., heeft in Oudega het mooie bedrag van f 1743,50 op
gebracht. 
Alle kollektanten en een ieder, die door een financiële bijdrage deze 
aktie heeft ondersteund, hierbij onze hartelijke dank. 
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DOARPSBELANG 

Koart ferslach fan us ledegearkomste op 28.02.94 yn de Skippersseal. 

De Foarsitter iepent en stiet in mom int stil by it f erstjerren fan 
E. de Jong, dy ' t ditjier de kaskontrole dwaan sillen hie . 
De notulen fan de foarige gearkomste wurde foarlêzen en goedkard. 

It iierferslach fan de skriuwster. 

lt ferslach wurdt goedkard. 
Wol is men nijsgjirrich hoe't sommige saken beteard binne dy ' t neamd 
wurde, b.g. de nijbou oan de Gariperwei en Aldegeasterfeart. Felle 
wizer kinne wy de minsken ek net meitsje. Meikoarten ha wy in 
ûnderhàld mei Boargemaster en Wethàlders, mar it nije kolleezje moat 
earst ynstal]eerd wêze. 
Men freget ek wat der mei de Buorren bart, dy wurdt herstraat, der is 
in nij plan makke. Ek dêr is noch neat oer bekind hoe as soks der üt 
komt te sjen, mar der is ós tasein dat der in ynspraakjûn komt 
oangeande dit plan. De stiennen binne al besteld en by PEB Jeit al in 
plan klear. Dat si l wol. mar wy witte noch neat konkreets. 

Jierferslach ponghäldster. 

It f erslach wurdt uttdielt. De kaskomrnisje bringt ut nam me fan 
W. Jelsma ferslach tit. Nei wat fragen kart de fergadering it ferslach 
goed. Je\sma seit dat alles dik ynoarder wie. De nije kaskommisje 
wurdt beneamd . 

Bestjoersferkiezing. 

Of geand en net wer op nij yn te hieren binne Tjitske Toering en Tjitske 
Herder.De Foarsitter betanket harren foar it folie wurk wat se dien 
hawwe. 
As nije leden wurde benearnd Bartele de Boer en Jannie Reitsma. 

Rûnfraach. 

Der komme hiel wat fragen los. Under oaren as men ek beswier hat 
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tsjin trije dagen "kermis" yn it doarp. Fan de oanwêzigen en dat wiene 
der sa'n 50, hat nimmen beswier. Ek wurdt der frege as men net twa 
kear yn'tjier in fergadering hawwe kin. Dan binne de saken wat 
aktueler. De bewenners fan de Skoallereed wolle graach dat der wat 
oan de bestrating dien wurdt, leaf stek wat breder. Men wol ek graach 
buorden yn it doarp hawwe wer't op stiet hoe en wer men b.g. de 
dokter fine kin. Al dizze fragen nimme wy mei nei us earstkommende 
bestjoers-gearkomste. 
Foarsitter betanket de famylje Jelle Woudsma foar al it wurk wat se 
eltse dei meroan <logge foar de bisteboel en wat dermei anneks is yn it 
A.F. parkje. Dit wurdt net betelle, men docht dit ut leafde om't se sa 
fan bisten hálde. 
Dernei slût de Foarsitter de gearkomste en winsket eltsenien wol thus. 

Tineke Pool 

********** 

DEROPWEROMKOMMERKES 

Gryt Welling sei dat de nammen fan de beide dochters fan Alberts ' 
Tryntsje, dy ' t ik yn it lêste stikje oer de Aldegeaster begraffenis
feriening neamde, net Tjitske en Rinskje wienen, mar Riemkje en 
Rinskje. Tank foar it wizen op dizze flater. 

Jen fan de reaksjes op de "Aldegeaster begraffenisferiening" wie, dat 
der ek noch ris opskreaun wurde moast hokfoar àlde gebrûken der ear
tiids wienen by begraff enissen. 
Wajout guon troch? 
Better dûbel as gjin!!! 

T.Br.-d. Vr. 

Lok is net djoer, mar it is ek net te keap. 
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DIESEL AUID EN BOAT 

WATERSPORTBEDRIJF Gj. Wester 
Tankstation "IT WIJD" 

BENZINE SUPER-EURO LEADFRU- TWATAKT 
PITEROAI.JE 
LANBOUDIE§EL VN TANKAUfO THUS BF~ARGE 
OF OAN DE POMP YN JERRYCAN'S. ' 
AKKU'S 
GAS BUTAAN-PROPAAN-CAMPING GAS 

SEGELAKSJE FOAR MOAIE GESKINKEN. 
Wiidswei 9, 9264 TL Earnewäld 

Tel. 05117-39243 / Fax 05117 39615 

"lt 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. 

~-

1l SIBMA ASSURANTIËN 
v 

Voor de verzorging van al uw 
verzekeringen, hypotheken en elke 

vorm van financiëring, maatwerk voor 
particulier en midden- en kleinbedrijf. 

SPAREN: 
Uw geld dagelijks opvraagbaar, met 

hoge rente. 

Maandelijkse bijschrijving van rente 
op rente bij het kapitaal. 

Voor meer infonnatie: 

1$1BMA ASSURANTIËN 
v 

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

Voor Uw SCHILDER- en 
BEHANGWERK naar 

Schildersbedrijf J. KUIPERS 
Buorren _36, Oudega 

Ook prima materialen voor 
ZELFSCHILDEREN en 

BEHANGEN 

Aannemersbedrijf 
REIDINGA BV 
Postbus 11 
9230 AA 
SURHUISTERVEEN 
TEL. 05124-1487 

05127-1988 



Naast onze gewone 
taxi-dienst verzorgen wij: 

- zittend ziekenvervoer 
- rolstoelvervoer 
- disco vervoer 
- groepsvervoer 

Bel 05116-3400 

Taxibedrijf de Vries 

Rietdekkersbedrijf & 
Handelsonderneming 

Posthumus & Hiddema 

*Villa's 
* Tuinhuisjes 
* Schuurtjes 
* &erderijen 

Reparatie 
Onderlwud 
Uileborrien 
Eternitplaten 

Menno van Coehoornstrjitte 11 
9288 CS Kootstertil1e 

TeJ. 05121-1702 

Fabrykswei 16 
9216 WS Oudega (Sm.) 

TeJ. 05127-2112 

Foto- en videoservice 
met blijvend voordeel 

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

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

Foto- en videoservice 

Pruiksma 

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

VOOR AL UW 

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

NAAR 

K.WIERSMA 
Landbouwbenodigdheden en gereedschappen 
Febrykswei 25 - 9216 WR OUDEGA (Sm. ) 
Tel. 05127 - 1401 b.g.g. 2531 

Van de Raadsleden 

Op het stembureau it Miensker brachten 899 Oudegaasters hun stem 
uit voor de gemeenteraad. 
Wat was hun keus? Voor de liefhebbers heb ik een aantal cijfers op 
een rijtje gezet. 

partij '90 '94 perc. partij '90 '94 perc. 
' 94 ' 94 

P.V.D.A. 215 155 17,28 G.P.V. 28 17 1,90 
C.D.A. 436 387 43 ,14 R.P.F. 27 42 4,68 
V.V.D. 24 44 4,91 F.N. P. 60 72 8,03 
D66 31 52 5,80 G.B.S. 0 72 8,03 
Gr. links 28 56 6,24 

1131 personen konden deelnemen aan deze verkiezingen, 232 zijn he
laas niet verschenen.Daardoor is de opkomst op 79,49 % blijven ste
ken . 
Hoe stemde ons buurdorp Opeinde? 

P.V.D.A . 316 213 '.?.1 ,96 G.P.V. 34 36 3,71 
C.D.A. 387 299 30,82 R.P.F. 28 41 4,23 
V.V .D. 5'.?. 58 5,98 F.N.P. 30 32 3,30 
D 66 50 64 6,60 G.B.S. 0 170 17,53 
Gr. links 38 57 5,88 

Opgeroepen 1261, niet verschenen 286, opkomst 77,32 % 

De cijfers spreken voor zich. Een conclusie laat ik graag aan uzelf 
over. Het resultaat is dat er 3 man uit Oudega gekozen zijn in de raad 
van Smallingerland. Jaap Veenstra (PVDA), Geart Kooistra (CDA) en 
Loek Oosterhoff (CDA), dat is 10 % van de raadszetels. 

U wist het al, maar we zeggen het nog een keer: ook deze vertegen
woordigers zijn er voor u, dus kom vooral langs als u vragen heeft. 

Loek Oosterhoff. 
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MIVERO Bedrijf in de kijker ~) 

Wij vonden het erg grappig dat we 
juist nu als ondernemer van Oude-

'" o ' ' • ·< "• '·• • ' 1 "v • • ~ • • ga werden gevraagd om een stukje 
'' 1 E S 1 C H T '' te schrijven in de Bakbrogge. 

Het is namelijk precies een jaar 
geleden dat we hier neerstreken 

........... ~ om de exploitatie van "Ie Sicht" 
over te nemen van de familie 
Veenstra. 

Hoewel wij beiden helemaal niet uit een horeca familie komen, heeft 
het vak ons altijd erg getrokken. 
Jeroen is als 15-jarige echt onderaan begonnen als afwasser en ikzelf 
was ook al een tijdje werkzaam in de bediening. 
Later toen we elkaar tegenkwamen hebben we onze krachten 
gebundeld en zijn samen gaan werken als bedrijfsleiderspaar in het 
Drentse Roden. 

Dit beviel ons zo goed, dat we besloten voor onszelf te beginnen en 
dat is "Ie Sicht" geworden. 

In onze beider familie' s komen veel Friezen voor dus echt groot was 
de stap van Drente naar Friesland niet. 
En bovendien ligt "Ie Sicht" zo mooi aan het water, dat wij als echte 
waterliefhebbers direct aan het plekje waren verknocht. 
Het eerste jaar hebben we vooral wat afgetast en rondgekeken om 
bekend te raken met het bedrijf, de omgeving en de mensen. En we 
hebben er geen moment spijt van gehad, het bedrijf, de omgeving en 
de mensen zijn allemaal hartstikke leuk! 

We proberen nu wel een beetje onze eigen lijn en visie te volgen. 
We kunnen best "duur en deftig", maar we zijn veel liever "goed en 
gezellig". Tevens willen we elke klant het gevoel geven dat hij echt 
welkom is. 

Of het nu gaat om een huwelijksfeest, reünie, receptie, vergadering of 
buurtfeest, wij verzorgen het allemaal. 

12 

Bovendien "".~rke~ we veel sa.men met rondvaartmaatschappijen, zodat 
we de mogelijkheid kunnen bieden om bijvoorbeeld eerst met uw 
gezelschap te varen en daarna bij ons te dineren. 
V?or de~enen die niet de hele middag of avond op zijn stoel wil 
blijven zitten'. h~bben "".e o?k nog tafel midgetgolfspelen, welke niets 
kosten als u dit m combmat1e doet met bijvoorbeeld een diner of 
buffet. Onze koks hebben er echt lol aan om de mooiste buffetten te 
maken, u heeft bij ons dan ook een prachtig koud buffet vanaf f 27,50 
per persoon. 
Een dri~.gan.~en menu zit zo rond de f 30,00 per persoon. 
N~~uurhJk. ZIJD er nog vel~.an.?ere mogelijkheden en daarom zijn we 
altijd bereid om geheel VnjblIJvend meer informatie te verstrekken. 

Va~ april t/°'. septen:.ber zijn wij dagelijks geopend vanaf 10.00 uur. 
Buiten het seizoen ZIJn we alleen op maandao- en dinsdag 
gesloten,maar verder dagelijks geopend van~f 11.00 uur, of vol o-ens 
afspraak. 0 

Graag tot ziens. 

Mivero-mededeling: Alle Miverowinkels zijn 30 april 
gesloten ! 
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HET INTERVIEW 

In elk nummer van de BAKBROGGE komt een verslag van een 
gesprek met een bekende of minder bekende inwoner van OUDEGA. 

Deze keer is het woord aan JAAP 
SALVERDA, Gariperwei 8. Op het adres 
Gariperwei 8 (waar in het verleden Gerke 
Kooi, en ook Albert Faber hebben gewoond) 
woont vanaf oktober 1990 de familie 
Salverda: Jaap en Anneke met hun kinderen 
Alyanne (6 jaar) en Jair 

(3 jaar). In het interview met "de heer des huizes" wordt het een en 
ander verteld over de omzwervingen, die hieraan vooraf gingen en 
verder gaat het in het gesprek vooral over liefbebberijen, het werk in 
kwekerijtuincentrum HEr GROENE ERF in Oosterwolde en over het 
wonen in Oudega. 
Jaap Salverda werd geboren in Groningen in hetjaar 1957. 
Na z'n middelbare school volgde Jaap een studie op het gebied van 
"lichamelijke opvoeding". Het werk op dat terrein beviel toch niet zo 
geweldig. Daarom maakte Jaap een reis naar ISRAEL, waar hij ging 
werken in Nes Ammim, een soort kibboets,bedoeld als en teken van 
solidariteit met het joodse volk. Daar maakte hij kennis met het werk in 
de kwekerij en ook leerde hij daar zij vrouw kennen. Tekenend voor 
de instelling van "het stel" is dat de terugreis naar Nederland (5000 
km) gemaakt werd per fiets. Dat is toch wel zo goed bevallen, dat het 
maken van lange reizen "op de bonnefooi" nog steeds hoort tot de 
hobby's van het gezin Salverda. 

Komend uit een "zuivelfamilie" werd er werk gevonden in het pakhuis 
van een fabriek in Dokkum en later als planner bij de FRICO in 
Leeuwarden. Via een opleiding tot milieukoörrdinator kreeg Jaap de 
kans zich verder te bekwamen op het gebied van milieubeleid e.d. Met 
name de bijbehorende stage in Marum was boeiend en ook de moeite 
waard. Als voorbeeld geldt de opzet van een terugwinsysteem voor 
pekel (bij de kaasbereiding) dat er zo veelbelovend uit zag, dat het een 
vervolg krijgt. 
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T~~n er door .de reorganisatie bij FRJCO toch geen plaats was voor de 
m1heu-koördmator, werd het aanbod van een vriend uit de Nes 
A~im-tijd _voor samenwerking bij de "renovatie" van een kwekerij -
~umcentru~.m Oosterwolde met beide handen aangegrepen. Niet 
iederee~ krugt zo de kans om van z'n hobby z'n beroep te maken . 
N~ een Jaar van hard werken is op zaterdag 26 maart de kwekerij/ 
tumcentrum HET GROENE ERF officieel geopend. 

Ook al bevalt _het werk in Oosterwolde prima, toch ziet het gezin 
Salverda daann nog geen reden om te verhuizen. Oudecra heeft vol
doende voorzieningen en wordt ervaren als een aktief ~emoedelijk en 
plezierig dorp. ' b 

Voor de inwon~~s va~ Oudega kan het kontakt via een dorpsgenoot 
met een kwekenJ I tmncentrum een welkome aanvulling betekenen op 
het assorti~ent tuinartikelen, dat gekocht kan worden zonder daar zelf 
een autoreis voor te maken. Ook voor adviezen kunt U eventueel 
kontakt opnemen met Jaap Salverda (zie bijgaande advertentie voor 
meer informatie). 

S.I. 

Aldegeaster boeren "Kwaliteitsmelkers" 
f 
n 

.,t 

. ; ,:< 

., îf/>· 
t~t~'. 

Yn febrewaris l.l. belei de Koöperaasje Fryslän Frico Domo in 
gearkomste yn "De Pleats" yn Burgum. 
Boeren dy 't fiif jier achterelkaar earste kwaliteit molke lev ere hienen 
krigen hjirfoar in board fan Makkumer ierdewurk oanbean 
Hjir wienen ek twa Aldegeaster boeren by: de bruorren Jo~ker fan de 
Hegewarren, Sytebuorren 1. 
De redaksje fan de Bakbrogge lokwinsket harren hjirmei . 
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HET l.)00'.RD '18 ,ÀÀN nr VOO'.RZ'l'JTER~ 
Akke Jacobs de Vries Stichting. 

Het is bijna 170 jaar geleden, om precies te zijn 3 december 1825 dat 
Akke Jacobs de Vries, weduwe van Marten Rinzes Veenstra naar de 
notaris ging op het volgende te regelen, 
"Ik legateer aan de armen van Oudega in de gemeente Smallingerland 
mijne eigendom toebehorende vier onderscheidene stukken land als 
zijnde: een stuk groot acht mad, een stuk groot vijf mad, een stuk 
groot vier mad, (alle miedlanden) en een stuk groot 5 loopstal". (Een 
mad bedraagt 0.55 ha en een loopstal ruim 36 are) Alles liggende in of 
bij Oudega.De erflater bepaalt dat de zuivere inkomsten van deze 
landerijen door de armenmeester van Oudega, zonder onderscheid van 
godsdienstige aard of gezindte, eerlijk verdeeld moet worden, in de 
wintermaanden, onder de armen van Oudega. 
Er is verder heel weinig bekend wie Akke de Vries was, maar vanaf 
1839 komt het beheer van haar erf deel in de boeken voor, dus mag 
aangenomen worden dat dat haar sterfjaar is geweest. De reden dat 
Akke juist Oudega uitkoos voor haar bedeling, heeft misschien te 
maken met het feit dat de echtgenoot van Akke uit Oudega afkomstig 
was. 
Tot zover de voorgeschiedenis. Sindsdien is één en ander iets ver
anderd. Doordat de rui verkaveling in de jaren 70 het land ging 
verleggen, is het in overleg met de notaris in geld omgezet en 
vastgezet op de bank. De rente van het vastgezette geld word nog 
steeds op dezelfde wijze besteed als vroeger. 
En dus gaat het nog steeds zoals de erflater het heeft bepaald, het 
geloof mag geen verschil maken. Daarom bestaat het bestuur steeds uit 
drie vertegenwoordigers uit het dorp Oudega. 
Momenteel bestaat het bestuur uit: Cor Geerligs voor de Gereformeer
de kerk, Bonne Bus voor de niet kerkgebondenen en ondergetekende 
Piet Wijnia voor de Hervormde Gemeente. Daaraan toegevoegd is 
a;tijd iemand van de sociale dienst, momenteel in de persoon van dhr. 
Eise Pool. 

Namens de "AKKE JACOBS DE VRIES STICHTING" 

Piet Wijnia 
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Slijpinrichting H. Veenstra 
Achterwei 39 Oudega 
Tel.: 05127-2287 b.g.g. 1994 
Vom het sli.iJ?en. van al uw huis-, tuin- en 
keukengeree<IScllap, o.a.: 
- messen ( ook met kartel ) 
- beitels ( ook vlakbank ) 
- scharen 
- schaatsen 
- veetondeuses 
- gra.mi.aaiers, etc. 

Tevens onderhoud en reparatiewerkzaamheden. 

HET GROENE ERF 
Tuincentrum 
Oosterwolde 

Kontaktpersoon: Jaap Salverda 
Gariperwei 8 

Groot assortiment 
* vaste planten 
*heesters 
* tuinhout 
* vijverartikelen 

overdag 05160-14939, Oosterwolde 

Bestelling boven f 100, =gratis bewrgd in Oudega (Sm.) 

Voortman~r~ 
TRADITIONAL FAMILY BAKING 

Burlington Canada 

http:Oudega.De


Ut'e gielguorde 

Uw adel ligt op sterven; 
Dat prachtige, koppige ras, 
Dat, om voor een koning te buigen, 
Te stijf eens van knieën was. 

En begraven zijn ze op een paar na 
Uw dochters van edel bloed 
Met het oorijzer om den schedel 
En de schaatsen onder den voet. 

Friesche jonkers solliciteeren 
Om een postjen als ambtenaar 
En nemen zich tot vrouwen 
Friezinnen - met los haar! 

(Piet Paaltjens, 1835-1894) 

De Grytman 
Y n it Aldegeaster doarpsblêd nr. 6 (nov. 93) wurdt it wurd Leppa 
neamnd. De grytman fan Smellingerlän siet yn it Leppabestjoer, stiet 
dêr. Ieuwen lyn foarmen de gritenijen Tytsjerksteradeel, 
ldaarderadeel, Raarderhim, Ljouwerteradeel en Smellingerl an in 
wetterskip: de Leppa. De Leppa wie benammen wichtich fanwegen de 
Leppadyk. Dat wie in dyk dy't ieuwen lyn oanlein is tusken de hege 
grûn by Ald Beets en de klaai by Jirnsum. Dy dyk moast de lege 
lannen gan de niisneamde gritenijen beskermje tsjin it opstode wetter 
t1t it suden, ut'e Sänwälden wei. De Leppadyk lei by de rivier de 
Boam läns, op'e sudgrins fan Smellingerlän. Wy kinne dus fan tinken 
wol ha, dat de grytman fan Smellingerlän yn it Leppabestjoer sitte 
woe. In oar wichtich (wettersteats-) wurk yn it Leppagebiet wie de 
Burgumerdaam. 

De grutte omkear. 
De grutte omkear kaam yn 1580. Seelän, Hollan, Utert, Gelderlan, 
Oerisel, Grinslän en Fryslàn seine de kening fan Spanje de hulde op 
en gongen harren eigen wei. Foar de bewenners fan dy sàn distrikten 
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besjutte dat oarloch, noch jierrenlang. 
Foar de grytman fan Smellingerlàn betsjutte dat, dat er net mear 
hoegde te passen op mooglike ketterijen fan pastoars, fikarissen en 
gewoan tsjerkefolk yn syn gritenij.Want de steaten fan Fryslän 
makken op 31 maart 1580 in wichtich dokumint iepenbier, n.l. de 
"Revolutie op het stuck van de Beneficien, Resignatien, nieuwe 
Elextien, Distributien en Leenen van goederen in Vriesland". 
In hiel lang en dreech stik, dat koartsein hjirop delkaam, dat 
fierdersoan de roomske en de minniste leare ferbean wiene en alle 
beneficiën waardenfakant ferklearre. De oerheid woe dêrmei tefoaren 
komme dat eardere pastoars samar, sûnder foarófgeand eksamen no de 
griffoarmearde leare preekje koene. 

Liefhebber van de waare Religie. 
Om de grytman wurdt dan de eask steld , van " goede patriot, 
liefbebber van de waare Gereformeerde Religie, zoo als dezelve in 't 
begin van de Reformatie aangenomen en geleerd is, alsmede van de 
Vrijheit des Vaderlants". 
De grytman, dy't yn 1580 de grutte feroaring tariede moasthat moai 
wis net in maklike taak han.De eigendommen fan de r.k. lykas 
ysjerken, kleasters, làn ensfh. waarden konfiskearre. De oerheid fan 
Fryslän naam alles oer en hat it suksessyflik wer ferkocht. 

N eiskrift: 
Piet Paaltjens wie it alter ego fan Francois Haverschmidt, in Fries, 
berne te Ljouwert, dy't yn it Hollansk dichte. Syn dichtwurk, 
"Snikken en grimlachjes'', hater makke yn syn studintetiid; hy 
studearre teology. Syn earste gemeente wie dy fan Foudgum/Raard yn 
it noarden fan Fryslàn. Dêr wie er hûsfreon fan P.A.V. baron van 
Harinxma thoe Slooten, dy't op state Tjessens te Holwerd wenne. 
Domeny Haverschmidt wie tige swiersettich en hat him yn syn lêste 
gemeente (Schiedam) ferhongen. Hy libbe fan 14.2.1835 -
19.1.1894. 
(itt. R. Nieuwenhuys, De dominee en zijn worgengel (1964)) 

L. de Jong 
Redaksje: 
lt gedichtsje dat master de Jong by syn stikje sette, shit wol aardich 
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oan by it betinkingsjier fan 
Francois Haverschmidt. 
lt is nammentlik dit jier hûnderd 
jier ferlyn dat hy ferstoarn is. 
Hy waard op 14 febr. 1835 yn 
Ljouwert beme en ta gelegenheid 
fan syn lOOste stjerdei is it dit jier 
it "Piet Paaltjenjier", en is der yn it 
Letterkundig Museum yn 
Ljouwert, Gr. Tsjerkestrjitte 212, 
in tentoanstelling oer him en syn 
wurk. 
De tentoanstelling duorret oan 28 
maaie 1994 ta. 
lepeningstiiden museum: moandei 
o.m. freed fan 9.00 oere oant 
17.00 oere. 

Dit lazen wij in het Friesch Dagblad van maandag 21 maart j.l.: 

Joke Wijma toont klasse tijdens solistenconcours 
van de Christelijke Bond van Muziekverenigingen 
in Friesland. 

Joke Wij ma van Looft de Heer uit Oudega 
(Sm) was in de muziekschool de Rinkelbom 
in Heerenveen een klasse apart met de 
vertolking van het Hoornconcert deel 2 van 
de componist W.A . Mozart. Met een geweldig 
gevoel voor ritme en toon behaalde zij een 
eerste prijs met lof met maar liefst 55,5 
punten. 

Ook Joke haar zusje Afke scoorde hoog met haar 
cornet, zij behaalde een eerste prijs met 53 punten. 
Proficiat allebei! 
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BERNEPRAAT 

Hallo, ik ben Rutger Bouma. 
Ik heb twee broertjes en 1 zusje, en ik 
zit op de Great Haersmaskoalle.lk 
woon hier nu 2 jaar. 
Eerst woonde ik in Warten. Ik heb 
een geit en een konijn. de geit heeft al 
2 jonge geitjes gekregen. Over een 

paar maanden krijgt de geit weer jonge geitjes. en de 
konijn heeft nog 0 konijntjes. 
Deze winter heb ik veel geschaatst. De grietmantocht heb 
ik ook meegedaan dat was 12 en een halve kilometer. dat 
vond ik heel leuk en ik kreeg ook nog een medaille. 

The end. 

Voor de volgende keer kies ik Gerwold Hylkema. 

Uitslag van de puzzel uit de Bakbrogge van februari 1994. 

'1 Monniken.dam, 2 Maasbracht, 3 Bodegraven, 4 Zwijndrecht, 
5 Rozendaal of Bloemendaal, 6 Elspeet, 7 Dodewaard, 8 Zandvoort, 
9 Eibergen, 10 Boskoop, 11 Hindelopen, 12 Bruinisse, 13 Winters
wijk, 14 Rotterdam, 15 Appelscha, 16 St. Nicolaasga, 17 Miste, 18 
Wassenaar, 19 Lexmond, 20 Nieuwegein, 21 Lopik, 22 Denekamp. 
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L:ENT.E 

De lente begint op 21 maart. 
Vanaf midden februari begin je naar het leven buiten te kijken. Het 
verandert nog niet veel, maar wel genoeg om het wintergevoel te 

verdrijven. 
De knoppen van de esdoorn beginnen al dik te worden en 

'. 

l, laten al een beetje groen zien. De takken van de els hangen 
krom en er bungelt een heel feest van katjes aan . Het zijn 
de mannetjesbloemen, die hun best doen om de 

vrouwelijke knopjes te bestuiven. 
De wind zal dat moeten doen en daarom nemen de heren het zekere 
voor het onzekere: ze wapperen hele wolken geel stuif meel in het 
rond. Langs de slootkant schittert de zon op de glimmend groene 
blaadjes van een pol speenkruid. Nog een paar warme dagen en hij zal 
met een vuurwerk van gele bloemsterretjes in bloeien uitbarsten. 
Je hoort nu overal geluidjes. Soms het hele hoge gepiep van 
vuurgoudhaantjes, die zomaar even komen langswaaien om te kijken 
of er ergens nog een verborgen mugje of spinnetje te halen valt. 
Langzaam komen de liedjes op gang van de vogels, die de hele winter 
zijn gebleven en die niet naar het zuiden zijn vertrokken. Het 
warmdraaien van de koolmees kun je niet missen. 
Geduldig wacht je op de eerste warme dagen. 
Dan arriveren zo zoetjes aan de zomergasten met 
steeds nieuwe liedjes. Eerst de tjiftjaf, die onver
moeibaar en drammerig zijn eigen naam noemt. 
Later komt daar de fitis bij. Nog weer later, maar 
dan is het al half april, komt de eerste nachtegaal. 
Dan kunnen de avonden al warm, groeizaam en 
tussen twee regenbuien door dampig zijn. . .. 
Als de esdoorns hun knoppen ontvouwen lijken ze .__ 
net bloemen. Het wordt tijd om naar de eerste vlin-
ders te kijken. Dat kan het citroentje zijn, dat ergens 
in een schuurtje heeft overwinterd en door de warme zonnestralen van 
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de lente is gewekt. Nog wat onwennig fladderend gaat de vlinder op 
zoek naar een partner om zo snel mogelijk een begin te maken met een 
nieuwe generatie vlinders. 
De jonge koninginnen van de hommels zijn op zoek naar een geschikt 
hol voor het nieuwe volk dat ze gaan stichten. 
Ondertussen is het op de reigernesten een dmkte van belang. De 
jongen zijn uit het ei. Het reigersgrut krijst om voer; vader en moeder 
vliegen met kroppen vol vispap af en aan. 
Een winterkoning vliegt voorbij met in zijn bekje een verdord blad van 
een tamme kastanje. Dit gebruikt hij als bouwmateriaal voor de vele 
nesten die hij bouwt. Straks komen de vrouwtjes langs om één van 
zijn optrekjes uit te zoeken. Hij doet daarom zijn uiterste best. 
Wat hen betreft kan de zomer beginnen. 

It earste sweltsje 

'k Ha dy sjoen, dû lytse glûpert, 
doe't ikjuster stie foar't rût. 
Dû besoargest my echt blidens, 
'k seach al dagen nei dy ót. 

Rizend, dûkend, swinkend, kearend , 
efkes snjirkjend oer de grûn. 
dan wer stjittend yn'e hichte 
swevest wer yn Fryslän rûn. 

Wis, dû tjirgest dy wer tige, 
hjir te wêzen docht dy goed. 
lt bekende smoute plakje 
is noch rom, ha mar gjin noed. 

Leave, flugge foarjiersboade 
swever boppe bou en greid, 
wês ticht by ós dizze simmer, 
bring ós wer gesellichheid. 

G.J.-v.d.W. 
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ALD EN NIJ 

Sierd de Vries neamde yn it lêste nûmer fan ferline jier it hûs oan de 
Skoallereed wer't no Willem de Jong wennet. 

Frou Koops foar it aide hûs. 
Mei golfplaten waard it bewenber holden. 

Der wenne yn de tiid dy't Sierd de Vries beskriuwt Germ Kooistra, 
uteraard yn it foarige hûs. Nei 'tik mien bat der ek in Kees as in 
Wessel Nijhuis wenne. Mar wannear? 

Wol hawwe der wenne Eadze Siebrens de Jong en Jitske Willems de 
Jong. 
Ek Jan Kezes v.d. Wal en Tryntsje Zandstra wennen dêr. 
De Jêste bewenster wie de frou fan Hendrikus Koops. Earst wenne hja 
der mei har soan Hedzer. Doe't dy troude mei syn Harmke ha dy der 
wenne fan 1948 oant 1953. 

Frou Koops wenne doe op it West, mar kaam yn 1953 wer nei de 
Skoallereed. Yn 1%4 is hja nei in àldereinwente op'e bosk gong. 
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lt hûs hat doe efkes leech stien. 

Earst wie in sekere Boersma eigner mi ende Hedzer Koops. Harke 
Houtman kocht it hûs mei de strook grûn der achter. Der sette hy, hy 
wie timmerman, trije wenten op: Skoallereed 7,9 en 11. 
It hûs ferhierde hy. 

Willem de Jong kocht it äld hOs en sette der in nije bungalow op. 

,J . . 
L;/ 

It nije hûs fan Willem Fokkes de Jong en Joukje Oebeles 
Hoeks tra. 

******* 

Jild mak.ket net lokkich, like min as earmoed. 
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IN W ARBER PEAR 

Oebele Kooistra en Rinskje de Vries 

Op 4 maaie oansteande hoopje Oebele Kooistra en Rinskje de Vries de 
d~i te ?etinken dat hja sechstichjier ferlyn troud binne. "En", sa seit 
Rin~kJe, "wy ha suver alles meimakke.De krisisjierren, de mobili
saasJe, de oarloch, de besettingsjierren, de bef rijing en neitiid de 
opgeande tiid." 
As hja op'e tekst reitsje, dan kin benammen Oebele hiel ûnderhfildend 
fertelle oer de öfrûne sechstich jier. 
Hja begounen yn 1934 te buorkjen op it spul fan Oebele syn heit op'e 
G~st~n. Mar eardat it sa fier wie bie hy hiele lopen meitsje moatten: 
Rin.skJe ~enne yn Haul~rwyk ~n hr gong ien kear yn'e fjirtsjen dagen 
snems ne1 har ta. Dat wie gans m em, oer Oerterp, en dat wie dan oer 
37 brêchjes, mear as twa oeren fytsen. Lok.kich foar him dat it doe 
noch gjin wênst wie om alle wiken, as noch faker, nei de faam ta te 
gean. Allinne it lêste jier hie hy it wat makkeliker. Syn folk wie it jier 
derf oar ferhûze nei Ien. Dy kamen dêr op in nije flntginningspleats. 
Troch omstannichheden koenen hja datselde jier net trouwe en sa 
waard de pleats in jier ferhierd en wenne Oebele noch in jier by syn 
folk. En dat skeelde nochal wat yn it ein fytsen. 
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1t wie yn de minne tritiger jierren en foar de oankeap fan fee gong hy 
mei syn heit nei de feemerk yn Assen mei fiif hûnderd goune yn'e 
bûse. Dêr kochten hja in hynder en twa kij. Op de wêromreis oongen 
hja oan by in boelguod yn "lt wite hûs" Onder Feanhuzen. 

0 

Dêr kochten hja noch in sa goed as nije boerewein mei alles derop en 
deroan. Doe hold er ek noch santjen en in heale gûne oer! 

Mei de mobilisaasje yn 1939 moast ek Oebele opkomme. Yn de 
oarlochsdagen lei hy yn de stelling Wûns by Makkum. Allinne oer dat 
wat hja dêr meimakke hawwe, oer it ferrie dat der wie en de behan
deling dy't hja fan de Dûtskers krigen, soe men wol in boek skriuwe 
kinne. 
De helte fan de gefangen namen Nederlanders waard op transport steld 
nei it ferneatigingskamp Buchenwald. Dêr wie Oebele ek by en dat wie 
dêr net bêst. 
Op'e grûn lei in laach kalizout, dêroer in laach super, dan in laach 
stikstof en dêroerhinne noch in laach kalkmergel. Dêr leinen hja op. 
Dat stoude en stonk sa bot, dat guon der siik fan waarden. Oebele is 

der astmatysk fan wurden. Nei seis wiken mochten hja nei hûs omdat 
hja yn _Ne~erlän ~an nut wienen foar de itensfoarsjenning foar de Dûts
kers.HJa hienen 1t gelok dat Oebele syn omke, Klaas Ritsma, harren 
bystean koe. Ek dy syn soan Tsjalling holp mei en wie nachts by 
Rinskje en de bern. 

Y n de besettingtiid hat him dêr op de Geasten ek hiel wat öfspile. Hja 
hienen f erskate ûnderdûkers, joaden en oaren dy't ek plak hawwe 
moasten. Oebele siet oan de earen ta yn it ferset, en der siet ek in 
ploech K.P.ers by harren. It hat in noedlike tiid foar harren west, mar 
lokkich binne hja der goed trochkaam. lt ferrie fan de pleats yn de 
Legauke hie ek syn ynfloed op it folk by harren. Dat is aanst yn 
novimber 50 jier ferlyn en op it ferhaal oer dy tiid en de tiid dêr foar 
komme wy hooplik noch wol ris werom. Dat ien en oar ek foar 
Rinskje in bulte drokte meibrocht lit him ferstean. 
Foar syn wurk yn it ferset waard Oebele it "Verzetsherdenkingskruis" 

takend. 

Ek op in oar mêd bat Oebele him tige ward. Hy bat twa perioaden 
yn'e rie fan Smellingerlän sitten foar de A.R. Fan it C.D.A. wie doe 
noch gjin sprake, mar doe al hienen hja mei de beide riedsleden fan de 
C.H.U. en dy fan de Roomsken sa no en dan oerliz. 
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e fergoeding foar in riedsfergadering wie doe tolf en in heale gûne en 
in dûbeltsje de kilometer f ytsfergoeding. 
As hy foar de bou-kommisje earne hinne moast wie de fergoeding sàn 
en in heale gûne, mar gjin f ytsfergoeding. Efkes oanstekke en Jo 
wienen it kwyt. It wie mear in earebaantsje. 
Fierders hat Oebele acht jier diaken fan de Geref. tsjerke west, hy hat 
jierrenlang foarsitter west fan de óf dieling Aldegea fan de C.B.T.B. en 
17 jier yn it bestjoer fan de lanbouskoalle yn Burgum sitten, werf an 14 
jier foarsitter. 
Langejierren hater lid west fan de B.v.L., de "Bond van Land
stormers". 
Hy hat de kleuterskoalle mei oprjuchte en wie derf an 15 jier skat
hfilder. Ek hat er de Aldegeaster wettersportf eriening mei oprjochte en 
is jierrenlang sikretaris west. 

Oebele en Rinsltje ha 29 jier buorke. Doe koe hy in baan krije by de 
ruilferkaveling en like harren dat better ta. Hy hat der 10 jier wurke as 
tuskenpersoan tusken de boeren en de ferskate organisaasjes. Hja 
ferhuzen doe nei de Dwarssingel en wenje no sawat in jier yn in 
àldereinwente oan it Krûmdeel. Dêr foldocht it harren mar skoan. 
Der wienen op'e Geasten 8 bem geboren en yntusken binne der al 25 
bemsbem en 10 bemsbemsbem. Om der yn tankberens op werom te 
sjen. 
It seit himsels dat it Rinskje earst nuver oankaam: fan in buorkerij mei 
al syn drokten en mei in greate hûshälding, nei in boargerhûs en sa 
stadichoan de bem ta de doar ût. 
Mar al ridlik gau krige hja hobby's. 
Dat wie blommen meitsje fan 
nylonhoazen en poppen meitsje 
en dêr kleantsjes foar naaie. 
Doe't Oebele letter frije tiid 
krige begong dy te nifeljen, 
stuoltsjes meitsje foar Rinskje 
har poppen en fierders 
taff eltsjes, kastkes en soks sawat. 
Yn'e hûs steane dan ek oeral blomstikjes, fazen mei blommen en 
poppen. 

Sa 'k sei, in warber pear. 
28 
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Blommen en poppen en wat Oebele der foar makke. 

Tr.Br.-de Vr. 

********* 

Muzykferiening "Looft de Heer" jubileert! 

DeMuzykf eriening "Looft den Heer" bestiet dit jier 90 jier. 
Om dit te betinken binne der yn de maand oktober allegearre aktivi
teiten. De datums binne te lêzen yn'e Aginda op side 54. 
Y n it juni-nûmer fan de Bakbrogge kinne jim alles lêze oer dy 90 jier. 
As de ien of oare äld materiaal hat, wat te brûken is foar de skiednis
boeken (foto's, ferhaaltsjes, feiten) dan wolle se graach fanjo ha as 
he arre. 

kontaktpersoan: Hendrik Riemersma, Krûmdeel 
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50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 50 

Herinneringen van een hongervluchtelingetje. 

'Elk voorjaar denk ik terug aan die lente in Oudega, nu 49 jaar geleden. 
Vier maanden heb ik in jullie dorp gewoond. Niet lang dus, maar voor 
mij is't een onvergetelijke tijd! 

Met een groep van ongeveer 30 kinderen kwam ik vanuit 
Rotterdam naar Oudega. In een vrachtauto van de firma Spek uit 
Zoetermeer werden we over de IJsellinie gesmokkeld. 

In Leeuwarden stapten we in ' t beurtschip van Welling 
(Hessel Herder?). ' t Was donker toen we in Oudega aankwamen. In 
de consistorie van de Ger. kerk werden we opgevangen door ds. 
Boersma. En daar maakte ik kennis met Fokke de Jong, met hem 
mocht ik mee als "pleegkind". 

Ik heb het heel goed gehad bij Fokke en Wytske en hun 
vijf jonge kinderen. Eerst had ik toch wel een beetje heimwee. Geen 
wonder: Zo overgeplaatst uit de grote stad naar een klein dorp. Geen 
contact meer met mijn ouders, zussen en broertje" . 

En.". ik verstond geen Fries! 
Maar al gauw voelde ik me thuis en genoot van de mooie natuur; de 
weilanden, het wijde water en de blauwe luchten. 
En elke dag genoeg te eten!! 

In Friesland vierde ik feest, omdat we bevrijd waren. Met 
de Oudegaasters stond ik op 15 april op Nijegaasterhoek om de 
Canadezen toe te juichen. 

Lieve mensen, namens de Rotterdamse kinderen, die in de 
hongerwinter bij jullie gastvrij ontvangen werden: 

Heel hartelijk dank! 

Miep Palet-Harten. 

&&&&&&& 

Te Koop: 1 compleet orgel met lesboeken, 
merk Lindbergh, in goede staat. tel. 2138. 
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Alderenkoar "Sjongnocht" 

It is .al wer in setsje lyn dat jim wer wat fan us hearden. No, it koar 
b~sttet ~och wol he~~! Mar de lêste moannen ha wy net songen yn fer
ban mei sykte fan dmgent de Haan.Hy bat doe in minne tiid hän, mar 
wonder ~oppe wonder fielde er him sa goed, dat hy yn jannewaris wol 
wer begJinne woe.En by de earste gearkomste wienen alle leden wer 
oanwêzich en ek noch 2 nije leden der by! 
Fan?f 17 jannewaris '94 binne wy wer Utein set, no yn de lytste seal 
fan 1t "Folksgebou". De leeftiid is fan 50 jier Of. 
Elk dy't fan sjongen häldt en him as har dêr foar ynsette wol , is ticre 
wolkom.De repetysjes binne moandei-middeis fan healwei trijen ~n ' t 
healwei fiven. 
Foar 20 april binne wy ótnoege om nei it "Suderhiem" ta om dêr te 
sjongen. 
Jimme kinne belje nei ûndersteande nûmers: 
foarsitter, til!. 1323 
ponghälder, til!. 1490 
skriuwster, till. 1620 

Ut namme fan it bestjoer, 
H. Wilkens-Kuperus 

Graag zou ik van iemand willen overnemen het boek 
"Smellingerland, een geakunde""" Het is het aedenkboek 
~a~ in 1942 is uitgekomen ter gelegenheid van het 300-
Jang bestaan van Drachten. Ook een tip waar misschien 
nog een exemplaar te vonden is, zou ik op prijs stellen. 
J.K. van Til, tel. 1711 
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Frijs. Herf. Frouljusf eriening Aldegea. 

De 30ste maart wie de lêste jûn fan it öfrOne ferieningsjier en dy waard 
fersoarge troch it bestjoer foar ien dei. De jûnen, dy't efter us lizze 
wiene de muoite fan it kommen wol wurdich. Eamewäld wie û.o. dit 
jier wer oan bar om us ût te noegjen. Joke Keizer fersoarge op 9 . 
maart de jfin mei dia's en in praatsje oer Vietnam. Ek de kofjetafel me1 
bingo is elts jier wer tige gesellich. Fierder ha wy us ek dwaende 
holden , neist it sokkebreidzjen, mei it meitsjen fan tekkens troch 
meielkoar lapkes te breidzjen bestimd foar Roemenië. "Emmaus 
Friesland" häld him der mei dwaende. Dizze beweging is al yn 1954 
op gona set troch Abbe Pierre mei syn Fodderapers yn Paris. De 
tekken; binne dan ek nei "Emmaus Friesland" yn Jistrum brocht en 
hopelijk al te plak. Der stie in transport klear foar Roemenië. 
Wy hawwe in tige warbere feriening mei 41 leden en komme om'e 14 
dagen op woansdei om healwei achten by elkoar. 

Nije leden binne fansels altyd wolkom! 

it bestjoer. 

Ike de Groot, Jikke fan Dyk en Hieke Elzinga h~wwe de 
tekkens ynelkoar set. 
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AVONDVIERDAAGSE 

Het duurt nog enige weken, maar nu al vast wat informatie 
over de avondvierdaagse 1994. 
Zoals u in de agenda van de Bakbrogge hebt kunnen 
lezen, is de avondvierdaagse dit jaar van dinsdag 
14 juni t/m vrijdag 17 juni. 
Er kan vanaf zes uur gestart worden bij de basis
school de "GrOnslach" in de Buorren. U kunt 
alleen lopen of in groepsverband en kiezen tussen 
5, 10 en 15 km. . . 
De kinderen van de basisscholen lopen onder begele1dmg van oude
ren. Daarom een dringende oproep aan de ouders, geeft u zie~ op als 
begeleider van een groepje, al is het maar voor 1 avond. De kinderen 
rekenen op u. 
Er is door de commissie avondvierdaagse al weer veel geregeld en 
aeoraaniseerd zoals: Veraunning aanvragen bij de gemeente, medailles 
bestcllen, route's bespreken, inschrijvingen regelen bij bank en scho
len, e.h.b.o.ers vragen, lijst maken van dienstdoende huisartsen , 
publikatie's via krant en raambiljet, muzikanten vragen, enz. enz" 
U ziet het, wij zijn er (bijna) klaar voor!!! 
Misschien ten overvloede, maar de wandelaars komen de laatste avond 
vanaf de Ned. Herv. kerk de Buorren in en gaan richting school. 
Als opvolgster van Alie v.d. Lei is Anneke Salverda in de Commissie 
A VD gekomen. 

Commissie Avond vierdaagse. 

=+=+=+=+ 

VAKANTIE! JEUGDSOOS VAKANTIE! 

Jeugdsoos "it Skûlhoekje" is gesloten van maandag 13 juni t/m 
donderdag 16 september. . . 
Vrijdag 17 september gaan we weer open voor het meuwe seizoen. 
TOT DAN! 
Het bestuur en de vrijwilligers wensen iedereen een prettige vakantie 
en heel veel mooi weer. 

Bestuur JSO 
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Even puzzelen 

Hieronder staan elf zinnen. In elke zin is de naam van een dier 
verborgen. De letters van elke dierennaam staan gewoon achter 
elkaar,m zonder dat er andere letters tussen staan. Maar die letters 
kunnen wel verdeeld zijn over twee of meer woorden. 
Voorbeeld: 
Onze truien hebben dezelfde kleuren. (ezel) 
Het eten is klaar en daarom gaan wij aan tafel. (arend) 

1 We spraken af, dat we vroeg weg zouden gaan. 
2 Karel is moe, hij heeft slaap. 
3 Er waaide vorige week een flinke storm. 
4 Ik heb geen last meer van die steek hoor, nu is de pijn 

voorbij . 
5 Peter at vier broodjes kaas 
6 Dit boek is even dik als lang. 
7 Ik ga naar Bianca via mijn moeder. 
8 Drinkt Abraham sterke drank. 
9 Ik ga de laars aandoen, zei Bert. 
10 Ik vind asters mooie bloemen, zei Monique. 
11 Deze blauwe, gele en groene kleuren passen goed bij 

elkaar. 

Als alle dierennamen zijn gevonden vormen de eerste letters samen een 
woord. Dat woord kennen vooral de mensen in het zuiden van Neder
land erg goed. 

Op een dag zullen er geen ongelukken Op die dag hebben de bomen geleerd te 
door alcohol meer gebeuren". . lopen ... 
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KONINGINNEDAG 1994 

Voor de kinderen is op Koninginnedag een feestelijk programma 
samengesteld. 

8.30 uur verzamelen achter " it Miensker" voor een LA WAAI
optocht. Kom allemaal zo mooi mogelijk verkleed (het 
liefst in de kleuren rood/wit/blauw of oranje) met alles wat 
maar lawaai kan maken (toeters, bellen, potten, pannen, 
deksels enz.). Dan gaan we in optocht met veel lawaai 
door het dorp. 

±9.30 uur Terug in "it Miensker" krijgen jullie limonade en koek. 
10.00 uur Een optreden van: 

Cfown Pedro en llad11 Hillda 

± 11.30 uur Einde feest 

Oranje- en dorpsf eestvereniging 
"Foarstenhûs en Heitelän" 

********* 

DEROPWEROMKOMMERKE 

In het artikel van Bart Friso over de restauratie van het voormalig 
rechthuis (vorige Bakbrogge), is een regel vergeten. Onze excuses 
hiervoor. 
Op blz. 39 op de lüde regel boven de foto had moeten staan; 
In die tussenliggende jaren is er een drukke correspondentie geweest 
tussen de aanvrager en de gemeente, tussen de aanvrager en het rijk, 
tussen de aanvrager en de provincie en tussen de aanvrager en de be
lastingsdienst. 
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FJIRDE HIMMELDEI YN ALDEGEA 

Op 12 maart 1994 wurde yn en rûnom it doarp Aldegea alwer foar de 
fjirde kear in "himmeldei" hfilden ûnder it motto: "De natûr moat skjin 
bliuwe". Der wiene op dizze dei sa'n 25 minsken byelkoar kommen, 
werûnder 10 skoallebern mei it doel de bermen en foaral de 
wàlskanten fan de greate wetters frij te meitsjen fan smoargens, dy't 
care minsken efter litten hiene. 

Moarns om njoggen oere wurden de frijwilligers van de 
Fûgelwacht, Wettersport, Wildbehear en bern fan de beide skoallen yn 
groepkes set om demei yn skoukes of rinnende-wei of mei auto en 
karre saf olle mooglik smoargens byelkoar te krijen. 
Oan't 12 oere ta is der tige ropt en skuort en it mei sein wurde dat de 
aksje tige slagge is. 

Wurde ferline jier noch in deade foks yn'e haven fûn, dit 
jier wie de me ast opmerkelike f ynst in deade reade wikel mei in ring 
om'e poat. Yn'e Pein hearden wy dat der mei de himmeldei in nije, 
lege bränkast ut it Peinderkanaal opfiske wurde, wertroch de recherche 
ek noch op it aljemint komme moast. 

Neidat de ûnderfinings utwiksele wiene, koe opmakke 
wurde dat der sa'n 15m3 (dat is in foech sliepkeamer fol) rommel 
byelkoar swile wie. Der wie wol folle mear rommel west, mar derfoar 
wie Uteinliks te min folk warber. 

Of praat is dat it Doarpsbelang it oare jier ek dielnimme sil, 
omdat foar har in skjin doarp ek in folle better oansjen jowt. 

De bestjoeren fan Wettersport, Fûgelwacht 
en Wyldbehear. 
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ALDE GEA DEI 1994. 

Oan'e oprop om mei te dwaan oan in strjitfestifal, is massaal gehoar 
jûn. As dizze Bakbrogge utkomt, ha alle minsken dy't har opjûn ha, in 
berjochtsje hàn hoe as it no fierder giet. 
Wy binne tige bliid mei sa folie oanmeldingen. 
It kin dan ek trochgean op saterdei 9 juli fan 2 oere oan't ???? 
I doel is om in rûte te meitsjen, dy't begjint yn'e Buorren fanöf de 
Rabobank nei it Krumdeel , troch it Albert Faberparkje, oer it Langdeel 
nei it Folksgebou, dan foar it Miensker del nei de jachthaven en oer de 
Slotsingel werom nei de Buorren. 
Läns dizze rûte spylje, sjonge en dûnsje ferskate minsken. Mocht it 
waar dizze dei net meisitte, dan besykje wy it op 16 juli nochris. 
Yn'e Bakbrogge fan juni fine jo it folsleine program. 

Foar ynformaasje: till. 2089 Geartsje Veenstra, 
till. 2747 Anneke Dijkshoom. 

******** 

"Gewoon leven ... Gehandicapten doen net zo 
goed mee" is de slogan die AVO Integratie 
Gehandicapten voert. 
Het zou inderdaad de meest normale zaak van de wereld 

1 N TE G RAT 1 E moeten zijn, dat gehandicapten de mogelijkheid hebben 
GEHANDICAPTEN om gewoon te leven en daarvoor die voorzieningen of 
hulpmiddelen krijgen die hen in staat stellen mee te doen. Helaas is het 
tegendeel waar. De opeenvolgende bezuinigingen van de overheid en 
het in werking treden van de Wet Voorzieningen Gehandicapten in 
april dit jaar, maken het noodzakelijk dat een vereniging als AVO blijft 
bestaan. 
Al 67 jaar tracht AVO de afstand tussen gehandicapten en niet gehan
dicapten te overbruggen.AVO neemt daarbij niet de invaliditeit, maar 
de aanwezige validiteit als uitgangspunt. Op die manier wil zij een 
loopplank uitleggen naar integratie. De nationale AVO-collecte wordt 
ditjaar gehouden in de week van 
5 t/m 11 juni. 

R. Dijkstra, Sanbuorren 8 
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*************************************** 
GASTOUDEROPVANG 

*************************************** 
GASTOUDER GEZOCHT IN OUDEGA 

Gastouderopvang is een kleinschalige vorm van kinderopvang, zo mo
gelijk dicht bij huis of werk; op flexibele tijden maar wel op regelma
tige basis. 
Het is een vorm van kinderopvang in een huiselijke omgeving, waar
bij de opvang van max. 4 kinderen (inclusief de eigen kinderen) wordt 
verzorgd door gastouders. 

WAT DOEf HET GASTOUDERBUREAU? (G.O.B.) 
Het G.O.B. bemiddelt, adviseert en begeleidt bij de opvang van 
kinderen van 0 t/m 12 jaar. 
Het G.0.B. bemiddelt tussen vraagouder (s)- en gastouder(s). 
Het G.0.B. regelt de eerste kontakten tussen de gastouder en de 
vraagouder en de zakelijke kanten. 

vraagouders zijn mensen die voor een langere periode, op regelmatige 
of onregelmatige tijden kinderopvang nodig hebben en hiervoor een 
geschikt en betrouwbaar iemand zoeken. 

gastouders zijn mensen - al dan niet met eigen kinderen - die op 
regelmatige tijden voor langere periode opvang in hun eigen huis 
kunnen bieden aan één of meer kinderen tegen een vastgestelde 
vergoeding. 

De gastouders zijn aangesloten bij het G.O.B. Zij ontmoeten elkaar op 
groepsbijeenkomsten, wisselen ervaringen uit en krijgen 
ondersteuning, begeleiding en werken aan hun eigen deskundigheid. 

Wie komen in aanmerking als gastouder: 
* enthousiaste mensen die voor langere tijd beschikbaar zijn: 
* mensen die voor minimaal 8 uur per week willen zorgen 

* 
* 

voor één of meer kinderen van anderen en die deze ver
antwoordelijkheid ook aan kunnen; 
mensen die hun ideeën over opvoeding kunnen en willen 
bespreken; 
mensen die warmte, zorg en aandacht aan gastkinderen 
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willen geven; 
* mensen die in hun eigen huis over voldoende ruimte be

schikken om het gastkind te laten spelen en evt. slapen; 
* mensen die bereid zijn deel te nemen aan themabijeen

komsten; 
* mensen die woonachtig zijn in de gemeente 

Smallingerland. 

Voor informatie of voor aanmeldingen: 

STICITTING KINDEROPVANG SMALLINGERLAND 
POSTBUS 370 - 9200 AJ DRACHTEN 

Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 11.00 uur 
Telefoon 05120 - 23038 

~) 
~S!MAVI 

Voor de derde achtereenvolgende keer is de collecte-opbrengst van de 
actie "Schoon water voor miljoenen mensen" een succes gebleken. 
In de week van 20 t/m 26 maart werd in Oudega de collecte gehouden. 
De opbrengst was f 1567,6S. 
Met uw hulp kan het Simavi-Waterfonds, dat speciaal voor deze 
campagne is opgericht, structureel iets doen aan de vaak beroerde 
watersituatie in India en Afrika. Noodhulp lost het probleem niet echt 
op. De campagne bestaat o.a. uit de jaarlijkse nationale collecte. De 
campagne richt zich naast het "grote publiek" o.a. op scholen, 
informatie-activiteiten met leesbibliotheken, waterleidingbedrijven etc. 
De watersnood in diverse ontwikkelingslanden is dermate groot dat 
Simavi een speciaal Waterfonds heeft opgericht. De opbrengsten uit 
diverse acties worden besteed voor de aankoop van honderden 
eenvoudige waterpompen. Gemiddeld kunnen voor slechts f 1500,
ruim drieduizend mensen worden geholpen aan schoon drinkwater. 
Na het plaatsen van de pompen kan men zeker de komende tien jaar 
vooruit. Alle gevers en collectanten worden hartelijk bedankt voor hun 
bijdrage. 
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Het "(K)Reilen en Zeilen" van T. V .de Kreilen. 

Wij van T.V. de Kreilen willen U graag wat over onze vereniging 
vertellen. 
T.V. de Kreilen bestaat momenteel 8 jaar. Nadat wij onze eerste slagen 
hadden geslagen op de tennisbaan "de Kreilen" bij de fam. Huisman 
moesten wij uitwijken naar een andere locatie daar ons leden aantal te 
groot werd voor één te~isbaan en de gemeente geen goedkeuring gaf 
voor een t\~eede baan b1J de fam. Huisman. Mede door een goede 
medew~rlcing van de gemeente, de Rabobank, Plaatselijk Belang en 
zeer actieve leden konden wij ons "tennisparkje" realiseren. (twee 
banen is reeds een tennispark). Dat het de T.V. de Kreilen niet 
ontbreekt aan zeer actieve leden was en is wel degelijk te merken aan 
een hoop tot stand ge-komenzaken betreffende de Verenioino. Neem 
o.a. de verlichting op de baan, het tennispark zelf, het te;nis~sen in 
wedstrijd verband 
zowel binnen de club als regionaal. Het laatste grote project wordt noo 
zeer hard aan gewerkt, een materiaal en clubonderkomen. ei 

Speciaal voor dit laatste is een stichting opgericht die dit moet oaan 
runnen.Op 5 april j.l. is dit gebouwtje geopend. 

0 

Ook ons buurdorp Opeinde kreeg een telUlisbaan en helaas hierdoor 
verloren w_ij e~n 30 tal. leden, ~aar dankzij een actief beleid hebben wij 
weer de wmd m de zeilen en is ons leden-tal momenteel 132. Bij T.V. 
de Kre.ilen kunt U ook tennisle~.sen volgen, hetgeen ook mogelijk is 
voor met leden. Ook kunnen WIJ U een proef-lidmaatschap aan bieden 
tegen een aantrekkelijke prijs. Nieuwe 
leden zijn van harte welkom, alleen of als paar! 

Voor meer informatie kunt U zich wenden tot M.A. v. Staveren en 
C. v. Staveren- Roundeel 56 - Oudega - tel. 05127-1262.(tijdens 
kantooruren). 

MAAK EENS KENNIS MET TENNIS! 
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DAMCLUB OUDEGA 

Damclub Oudega Kampioen van Friesland in de lste klas, 
gespeeld te Mildam. 

Op 17 maart moest Oudega tegen de Zuidwesthoek spelen OJ:I?- het 
kampioenschap van Friesland. Deze club werd als zeer sterk mgeschat 
omdat zij ongeslagen kampioen waren van lste kl. Zuid. 
Na een half uur kwam Jaap Jansma (bord 7) een schijf achter door een 
hielslag. Fedde Kooi (bord 1) opende echter de score door te winnen 
na een kien uitgevoerde slagzet, welke tot direkte winst leidde. Al snel 
volgde Germ Tjeerdsma door een prima damzet. Zijn tegenstander 
(bord 8) wist nog wel zijn dam te veroveren ten koste van 2 schijven 
maar de winst was voor Germ. Sietse Jonker speelde bord 5 tegen de 
topscorer van ZWH. Na wederzijds sterk positiespel werd dit remise. 
De schijfachterstand van Jaap Jansma werd nog gevolgd door een 
winnend eindspel door een blunder van de tegenstander. Hierdoor 
werd een onverwacht hoge tussenstand van 7 -1 in het voordeel van 
Oudega bereikt. 2 Punten waren nog nodig om kampioen te worden. 
Op bord 2 stond Lenze Houwink op verlies, maar hij wist als door een 
wonder toch nog een punt te pakken. Menno Tjeerdsma (bord 3) had 
een complex aanvalsspel op het bord met kansen voor beide partijen. 
Menno wist een schijf te winnen. Zijn tegenstander probeerde de schijf 
terug te winnen, maar ging de boot in en verloor. Henk Jonker, 
topscorer van Oudega, had een licht nadelige stand, maar wist een 
puntendeling te bewerkstelligen op bord 4. Otto Kooi op bord 6 wist 
een betere positie niet in winst om te zetten en moest met één punt 
tevreden zijn. Maar met 12 - 4 voor Oudega was de prijs binnen. 

Zo kent Oudega een prima seizoen. Kampioen van Noord, een lste en 
2de prijs in de Philips-kantine op de Bondsavond en Kampioen van 
Friesland lste klas. 

Jansma 
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Quick 1 KAMPIOEN!! 

Na de optimistische berichten in de vorige Bakbrogge is het Quick l 
gelukt kampioen te worden in de landelijke 2de klasse A. 
Dit is niet zo gemakkelijk gegaan. Na de mooie overwinning op 
T.F.S" ook één van de concurrenten, werd tegen O.K.O. pas in de 
laatste minuut nog een gelijkspel behaald. Tegen Advendo lieten ze 
zich in de tweede helft het kaas van het brood eten. Gelukkig wist 
Trienke Wijmenga, die in de laatste minuten was ingewisseld, nog een 
strafworp uit het vuur te slepen, die door Jan Sjoerd Pool koelbloedio 
werd benut, 14-15 voor Quick. t:> 

Tegen Z.K.C.'19 uit Zuidwolde ging het tot 7-7 gelijk op, daarna 
bouwde Quick een voorsprong op, die na het laatste fluitsignaal 15-19 
was. Een prima wedstrijd. 
Ook Friso wist het Quick knap lastig te maken. Van de koploper wil 
iedereen wel winnen. In de 15de minuut was het nog 12-12. Alleen 
Quick wist in de laatste 15 minuten nog te scoren. Folkert Ensing 
maakte 13-12 en 14-12. 
Hierna kwam de klapper tegen de Pein, onze naaste concurrent. In een 
bor:ivolle sporthal schotelden de beide ploegen het publiek een 
schitterende wedstrijd voor. Het werd de wedstrijd voor de Quick 
heren.Zij maakten 15 van de 16 doelpunten tegen de Pein heren 7 van 
de 15. Ouick bouwde in de 2de helft een voorsprong op van 11-14 en 
12-15. De Pein wist echter in de 27ste minuut weer langszij te komen 
via de dames. Door een alles of niets schot van Jan Sjoerd Pool wist 
Quick toch uiteindelijk de overwinning te behalen. 
Doelpunten: Klaas Veenstra 4, Jan Sjoerd Pool 5, Wierd de Groot 2, 
Folkert Ensing 4 en Willie Welling 1. 
Het kampioenschap was een feit. 
'sAvonds was er in "de Skipperseal" van Wietze Welling gelegenheid 
de ploeg en de vereniging te feliciteren met het behaalde resultaat. 
Veel mensen, waaronder het af delingsbestuur, de gemeente, rayon
halkommissie en veel buurtverenigingen maakten daar gebruik van. 
Door het bestuur werd dit zeer op prijs gesteld. Daarna is er nog lustio 
feestgevierd o.l.v. D.J. Bauke Jeeninga. t:> 

We hopen, dat het nu voor lange duur mag zijn in de landelijke lste 
klasse. 

A. 
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Quick Jeugdevenementen. 

Wat staan er weer een leuke dingen op stapel bij QIBCK!! 
Welpen en pupillen, wat denken j~llie va~ een .da~e ORA~JEST AD 
op dinsdag 10 mei a.s.? Nader bencht krirnenjulhe nog via de 
trainers. . 
De aspiranten en junion:n h?uden een heuse tnathlon op woensdag 
11 mei a.s" daar zullen JUlhe ook nog meer over horen. .. 
Overige jongens en meisjes: Hebbenjullie zin om aan derg~hJke .. 
evenementen deel te nemen? Wacht niet langer, n:ia~ meld Je aan b1J 
onze korfbalvereniging Quick, want naast het trammgs- en 
wedstrijdprogramma proberen we bijna elke vakantie weer een leuke 
aktiviteit te organiseren. 
Voor meer informatie bellen naar Clara Moes, tel. 2677. 

***** 
Programma thuiswedstrijden Quick vanaf 23 april 1994. 

23 april 

24 april 
30 april 
27 april 
7 mei 

14 mei 

15 mei 

Quick A 1 jun. 
Quick B 1 asp. 
Quick E 1 pup. 
Quick F 2 pup. 
Quick 3 Sen. 
Quick 1 Sen. 
Quick 2 Sen. 
Quick 4 Sen. 
Quick Al jun. 
Quick Dl pup. 
Quick F1 pup. 
Quick 3 Sen. 
Quick Dl pup. 
Quick El pup. 
Quick Fl pup. 
Quick 2 Sen. 
Quick 4 Sen. 
Quick 1 Sen. 
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D.T.S. A2 
0.D.K. B 2 
Leonidas El 
Sportclub F1 
Joure 5 
V.D.W. Assen 
T.F.S. 2 
0-dis 3 Elsloo 
D.F.D. A3 
D.T.S. Dl 
D.F.D. Fl 
L.D.D. 5 
Marfûgels D 1 
Lintjo El 
D.O.W. Fl 
Dio2 
Marfûgels 5 
Si os 

11.30 uur 
10.00 uur 
10.00 uur 
11.00 uur 
13.00 uur 
14.30 uur 
15.30 uur 
19.00 uur 
10.00 uur 
10.00 uur 
11.00 uur 
15.30 uur 
10.00 uur 
11.00 uur 
10.00 uur 
15.30 uur 
17.00 uur 
14.30 uur 



R.S.O. Bestuurspraatje. 

'Het seizoen is bijna weer voorbij (geschreven op 28 maart). 
Zoals het nu lijkt hebben we dit jaar twee kampioenen. 
Dames 1 (bijna zeker) en dames 2 (zeker). 
Dit betekent dat we volgend seizoen weer een team in de tweede klas 
hebben en een team in de derde klas en dames 3 weer in de vierde 
klas.Weer een goede verdeling over 3 verschillende klassen. 

Met de heren teams gaat het iets slechter. Heren l degradeerde uit het 
district. Heren 2 proberen nog een degradatie te voorkomen in de 
derde klas. 
Heren 3 heeft kans om promotie wedstrijden te spelen in de vierde 
klas. Heren 4 staat op één van de laagste plaatsen in de vierde klas. 

Meisjes 1 speelden dit jaar voor het eerst in de eerste klas en eindigden 
als voorlaatste. 
Meisjes 2 speelden dit seizoen voor het eerst en eindigden op een 
prima tweede plaats. 
Meisjes 3 oefenen op dit moment een half seizoen om volgend jaar een 
volledige competitie te spelen. 
We hopen dat jullie dit seizoen weer hebben genoten en weer op naar 
het volgende seizoen. 

Zijn er nog dames en heren in Oudega e.o. die volgend jaar een 
volleybalcompetitie willen gaan spelen? Geef je dan snel op bij: 

Oeke Ybema, tel. 05127 - 1723 
Janke de Boer, tel. 05127 - 2525 

OUDEGA OPGELET: Vrijdag 3 juni a.s. is weer het jaarlijkse 
buitentoernooi. Je kunt je opgeven voor 20 mei bij I. Kooistra-Wijma, 
tel. 05117 - 39348 
We hopen dat zich weer veel ploegen opgeven en dat het weer een 
gezellige avond wordt. 

Leden van R.S.0. maandag 9 mei a.s. is weer de ledenvergadering. 
(2 leden per team). Jullie ontvangen hierover nog bericht. 

Janke de Boer 
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Tapen en bandageren 

Op 9 maart zijn Janke en ik naar de cursus tapen en bandageren 

geweest. . " . " · D ht 
Dit was in de vergaderzaal m sporthal De Drait m rac en. 
De docent was Thorn van der Sloot en de cursus gaat vooral over het 
voorkomen van blessures in de sport, met name. het enkel. Onder de 
21 cursisten waren veel sporten vertegenwoordigd, waaronder 
voetbal, badminton en natuurlijk volleybal. . 
Toen de cursus startte werd ons eerst de anatorrue v~n ~~ voe_t . 
uitgelegd, welke botten, pezen en banden er aanwezig ziJn. Dit is erg 
belangrijk om te weten, want als je een enkel tapet of bandageert moet 
je wel de goeie botten "vastzetten", anders gaat het fout. 
Toen werd ons geleerd hoe een bandage aan te leggen. Deze wordt de 
dubbele "heellock" genoemd. Hiermee kan de en~~l alleen nog naar 
voren en achteren bewegen, opzij is da~ onmoge~~Jk. 
De volgende, tevens laatste keer,. moet iedereen Zijn/baar voeten sche-
ren, want we zullen elkaar gaan intapen. 
Enkele tips bij een enkelblessure: 
Voet zo goed mogelijk in een stand van 90 graden houden. 
Zo snel mogelijk koelen (coolpack of langzaam stromend water) 
Schoenen aanhouden t.v. v. zwellingen. 

Jan Uilke 

######### 

Grietman's junior schaatstoertocht 1994 

Van mij een vraag waarom medaille's uitreike~ van 199!?. 
1 

Je betaalt toch zeker geen f 5,-- voor een medaille w~r rn 1s gekrast: 
Alleen met goed licht kun je zien dat van de 1 ee~ 4 !s gemaakt. Dat is 
toch zeker geen reklame voor Oudega e.o. Terwijl dit toe~ ~el op een 
perfecte manier kan worden verholpen door e~n vakkundig iemand. 
Misschien een tip voor een volgende keer als Je weer met oude 
medailles blijft zitten. 

Janke de Boer. 
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Benodigd materiaal: stof voor de roosjes 
bloemdraad 
bloem band 
groen crepeband voor blaadjes 

Werkwijze: Knip stroken stof van ong. 8 cm x 24 cm (kleine roos) 
of van ong. 10 cm x 35 cm (grote roos) 

De strook in de lengte dubbel vouwen 
Voor het dubbelvouwen één van de uiteinden naar binnen vouwen. 

duhhel vamm {"'" b;omon 

!:=============:!~!'ouwen 
v 

± 4 cm schuin naar binnen vouwen 

B~gin dan de ~~ro?k op te rollen.Geef zo nu en dan een beetje extra 
rwmte, dan krijg Je een mooiere reset vorm. 
Houd ong. 4 cm strook over. Vouw dat schuin naar binnen. Sluit daar 
de roset mee af. 
Bind de roset met bloemdraad vast aan een stengel.Stengel omwinden 
met bloemband. 
Knip het blad uit crepepapier en wind het blad met bloemband aan de 
stengel vast. 

Succes!!! 

Gevonden: Blauw beursje met inhoud. 
opschrift: Paulusma, de Wilgen. Inl. tel. 05127-1573 
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Loonbedrijf en Kraanverhuur 

SIERD DE VRIES 

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

Autorijschool WIJMA 
voor een gedegen en vlotte rijopleiding 

De snelweg 
naar uw 
rijbewijs 

'T MIDDELPUNT 
VAN DE BUURTI 

TEVENS 
SLIJTERIJ 

GERRIT ADEMA 
Buorren 13 - Oudega (Sm.) 

Telefoon 05127 - 1371 

Feike Wijma 
De KJynhoeke 6 
9217 RT Nijega 
05127-2619 

Oudega (Sm.} 

de skinnerssea('i~ ~1~~~4~612396 r J: Fax op aanvraag 

1Voor uw sfeervolle, goed verzorgde dag 
of avond. o.a. huwelijksfeesten, recepties, 
barbecues, gourmetparty's, koffietafels, 
personeelsavonden, vergadering, dans
avond, buurtfeesten. Tot 130 pers. 

h--==---~~ Vraag vrijblijvend informatie 
of maak een afspraak. 

Exclusieve zaal 'ït Foarûnder' '. 
Ook rondvaartbemiddeling. 
Gelegen aan de jachthaven. 

D kk ··Ad v · ru ertJ nn::trrtr e r1es 
Buorren 39A 9216 WC Oudega !Sm.l Tel. 05127 - 2417 Fax 05127 - 2433 



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 
rtJles gaat nemen bij de rijschool. 

• Voor opgave of inlichtingen kunt u bellen : 
05127-2053. 
Of u komt even langs op Tuskenwegen 35 in 
Opeinde. 

IK. Bou\Nbedrijf 

KLEINHUIS 
•Nieuwbouw 
•Verbouw 
• Onderhouds

werken 
•Renovatie 

Speciaal hang- en sluitwerk 
tegen inbraak! 

• Bouwmaterialen 
•Adviezen - Ontwerpen 
• Aanvragen vergunningen etc. 

05127-1407 
Sänbuorren 17 - 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 

au~ 
De Tsjollen 4 Tel. 05127-1582 

"RIDDER" yn Aldegea. 
By syn ê>fskie as riedslid fan de gemeente Smellingerlän waard ós 
doarpsgenoat Wietze Welling beneamd ta "Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau". Wietze hie 20 jier riedslid west foar de Partij v.d. 

Arbeid . 
Mar, sa sei boargemaster Pieter v.d. Zaag, dy't him tagelyk mei syn 
kollega Chris Y sbrandi, de Ridderorde opspjelde, it is ek mei omdat 
jimme neist it riedswurk, oars safolle dien ha. 
Foar Aldegea hat Wietze altyd tige yn't spier west. Alles opneame falt 
net ta, mar foar de middenstànsferiening "Mivero" hat by hiel wat ut' e 
wei set. Ek de skildersklub " lt Bûthus", de tennisferiening "De 
Kreilen", de iiswegensintrale en de kommisje "Aldegea 900" ha in 
protte oan him te tankjen. 
De Aldegeasters kinne grutsk op dizze ridder wêze en wy fan de Bak-
brogge wolle him hjirmei dan ek hertlik lokwinskje. 

De redaksje. 

Oanfolling: Aldegea hat earder in "ridder" yn har fermidden Min, n.l. 
de hear Albert Faber. 

red. 
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SIERD DE VRIES VERTELT VERDER 
deel 10 

Laatste regel voorafgaande:Dan gaan 
wij het zuiden in waar Folkert Algra 
nu woont. 

Daar laagen in de reed een paar "barten" om over te gaan, want daar 
lag het vaarwater naar de Arkepolle. Waar Folkert nu woont, is 
omstreeks 1912- 1915 het eerste huis gebouwd door Johannes de 
Jong. Het is een keer af gebrand en een nieuw opgebouwd dat later 
weer is afgebrand. In 1911 is de plaats van Geerlings gebouwd.(die is 
ook een keer af gebrand) Nu gaan wij verder tot het huis waar Feije 
van der Bij heeft gewoond (van Onnabrugge), daar stond weer een 
wringe. Dit liep om de zanding heen en wat daar nu staat is later 
gebouwd. 
De zanding was een pragteg natuurgebied, allemaal zand en pragteg 
mooi helder water, men kon de vissen zien zwemmen. 
Nu gaan w~j op Eernewoude aan. Vanaf de wringe op het west stond 
aan de noordkant een oud huis, daar woonden twee gezinnen in en dan 
ten westen stond nog een klijn oud huis, daar heeft Martens'Haakje 
gewoond. Dit is op het land voor Houwink. 
Dan stond er een oud huis tegen de weg waar Roel Vlietstra heeft 
gewoond en waar Houwink woont stond ook een oud huis. 
Daarnaast, ten noorden in de sloot, lag een woonskip, dat lag op het 
drooge. 
Aan de zuidkant van de weg stond ook een huis en daar woonde 
vroeger Hendrik de Haan. Toen Jan de Boer trouwde is die daar 
gekomen. Dat was de Vader van Auke'Wietske Auke. Als wij verder 
gaan de weg langs, daar stonden toen een paar oude keeten aan de 
noordkant en de weg liep ten zuiden waar Kornelis Hattems de Vries 
woonde, Hattums 'Wietske haar Grootouders. ( nu Harm Visser) 
Dat was een groote keet met nogal wat steen eraan. Ten zuiden van de 
reed daar zat een woonark op het drooge en daar woonde Tèunis 
Elzinga. Het was erg arm allemaal. 
Dan gingen wij om de hoek en kwamen bij Jan Wiersma, waar nu van 
der Zee woont. Die had daar wat vee op. 
Later is er een nieuw gebouwd. Ten westen daarvan stond nog een 
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klijn oud huis en daar woonde Marten de Vries tegen de vaart aan 
(zijn zoon Kees woonde er later). 

Marten Hattums de Vries (l) en Kornelis Hattems de Vries (rj.) 

Kees Martens de Vries met "sulverpellen". 
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Daar waar nu het brugje ligt lagen toen harten over. Nu moet je je 
verder maar voorstellen dat er niets meer bestond. Het Mienscher liep 
nog tot waar nu Kooistra woont en daar stond weer een wringe. 
Tussen de wringen die ik heb genoemd liep het vee en dat was 
gemeenskappelijk. Dan liep er nog een pad door het land tot het 
Eemewoudster wijd en daar konden ze toen overgehaald worden met 
een skouw. 
Wat er nu staat is allemaal van na 1920. Toen kwam de Eemewoudster 
polder. 
Wat daar verder lag was meest onlanden met hier en daar een stukje 
land er tussen. 
Er werd eerder allemaal turf gegraven. 
Nu gaan wij weer naar de wringe die stond over de weg waar Hielke 
Veenstra woont. 
Naast dat huis, ten westen, heb ik nog wel gekend dat daar scheepen 
in lagen. 
(er liepen opvaarten vanuit de Geeuw naar de woninoen op het West.) 
Het oude huisje is later best opgeknapt, dat zat toen o~der de 
klimopboom. Eerst woonde Siebren Elzinga er, maar toen die naar de 
Dijkf enne ging kwam zwarte Fokke 
(Wiersma) er in. De weg was nog haast een zandweg, de gaten 
werden wat opgevuld met puin en wat sintel. Er stonden op 
weerszijden groote hoornen. 
Dat ging zoo tot waar nu de weg is naar de Hooidammen. 
Het huis ten oosten van Hielke is omstreeks 1900 oebouwd door t> 

Albert Drent en de zoon Klaas kwam er te woonen. 

Waar nu de bungeloo staat van van Slooten, daar stond een oroot oud 
huis en daar woonde Albert Drent. Die had daar een timmerzt>aak later 
werd het gebruikt als boerderij. Ten oosten woonde Hendrik de 'Jono 
en die was boer, veekoopman en beerehouder. Hij had ook een krui~ 
denierswinkel en dan nog een stille kroeg. Dan kwam het huis langs 
de weg. Daar woonden altijd twee gezinnen in, één links en één reots, 
ook met boerderij. Ten oosten, waar nu Tjeerd Houwink woont, stond 
een lang laag oud huis, daar was vroeger een bakkerij in;het was meest 
van hout. L:ater woo?-den qe_rrit Bron en Antje er in. Dan gaan wij 
naar het huts waar Piet WIJma woont. Daar woonde Wiebe Jelsma, de 
Vader van lebele en Lammert. Toen was het al een heel oud huis. 
Wiebe had daar wat vee en een melkrit. Oostelijk, waar nu Leendert 
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v.d. Lei woont, stond een huis daar is in 1912 een hooiberg met een 
veestalling aangebouwd. 

De boerderij van Auke' Bet en haar zoons. 

Toen woonde Auke'Bet er met twee zoons bij haar. Roel is jong 
overleeden en later is Bet overleeden en Hal be bleef over en is 
getrouwd met Sepkje.Dat ten oosten, waar Dirk Soet nu woont, is 
omstreeks 1904 gebouwd. 
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30 april 
30 april 

17mei 

14 juni 
15 juni 
16 juni 
17 juni 

9 juli 

9 sept. 
10 sept. 

4 okt. 
14 okt. 
29 okt. 

30 okt. 

AGENDABURO 

8.30 uur Feestprogramma Kinderen - Oranje ver. 
Tonielferiening "Op'e Nij Begoun" spilet noch ien kear 
"Feenstra mei in lange F" yn de Skipperseal om 
20.00 oere. 
Soos; Een dagje uit naar het Dienstencentrum. 
Vertrek 09 .30 uur Herv. kerk. 
Start avondvierdaagse 
Avondvierdaagse 
Avond vierdaagse 
Avondvierdaagse 

Muzykf estifal "Alde Gea" 

Doarpsf eest Aldegea 
Doarpsfeest Aldegea 

Dierendagconcert, muziekver. "Looft den Heer" 
Bazar muziekver. "Looft de Heer" in 'it Miensker' 
Receptie muziekver. "Looft de Heer" i.v.m. ~-jarig 
jubileum 
Kerkdienst met muziekver. "Looft de Heer" 

&&&&&&&& 

Te koop: Houtkachel (Dovre focus) 
tel. 05127-1550 
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