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Voor U ligt het derde nummer van de derde jaargang. De redaktie blijft 
z'n best doen om U op de hoogte te houden van het wel en wee vnn 
Oudega.Dat lukt natuurlijk alleen bij voldoende steun (in de vorm vnn 
copy en een financi~le bijdrage) van Uw kant. De copy wordt ~'· lukkiJt 
ruimschoots mrngclcvcrd, onze dank dnarvoor! De f'i n1111l'it!lc Mt"1111 
"koe better". 

Op95-jarige leeftijd is op 15aprll overleden Sicml de Vri1 , ' ll'ul 1h 
Vries heeft de geschiedenis van Oudega vnn de lnflt!lt" HO jnur op 
schrift gesteld. 
De redaktie is hem erkentelijk voor z' n toestemming om zijn vt.1rh1111l 111 

de Bakbrogge te publiceren. We hebben voor de komende 1111111ml'n 
nog een bijdrage klaar liggen. 

In dit nummer kunt U het programma van ons dorpsfeest vinden. 

Voor alle aktiviteiten (en dat zijn er gelukkig nogal wat!) kunt U weer 
terecht in de AGENDA. 

Voor het volgende nummer is de copy-datum vervroegd naar 11 juli 
in verband met de vakantieafspraken bij de drukkerij. 

De redaktie wenst de thuisblijvers en vakantiegangers een goede 
zomerperiode toe. 

SvD I SI 
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Siebe en Wilma van Dijk willen alle Oudegaasters en lezers van 
de Bakbrogge bedanken voor de felicitaties, brieven en kaarten die zij 
mochten ontvangen bij hun huwelijk op 22 april I 994. 
Die warme belangstelling heeft ons zeer goed gedaan. 

Op dizze wize wolle wy al dy minsken tige tank sizze foar de fijne 
reaksjes, blommen, fruitkoeren en belangstellende tillefoantsjes, dy 
wy krigen tidens Sita har sikenhûsferbliuw. 
lt hat us tige goed dien. 

groetnis Wimpy & Sita 

Oan kiezzen gnabje ek de tosken fan'e tiid. 

v~"-v~' 
Allu ~ fl"d ~ ta, VVN-
~~ "f k 11-"-"~I 

* 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 

AUTOBEDRIJF 
Gariperwei 2 - 9216 VK Oudega (Sm.) 
Tal. os121-11n Fax 05127-2360 
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Van de penningmeester 

In de BAKBROGGE van april werd een oproep geplaatst, om uw 
bijdrage automatisch over te maken. 
Optimistisch heb ik een lijst naast de telefoon klaar liggen, om de 
namen te noteren. Maar helaas, tot nu toe maar 5 reakties. 
Eigenlijk een dikke tegenvaller." 
Maar we geven de moed niet op. Nogmaals doe ik een oproep aan alle 
lezers van de BAKBROGGE, geef een machtiging aan de penning
meester, om één of meerdere keren per jaar, een bedrag van uw bank 
of girorekening af te schrijven voor uw donatie. 
Als u vragen hebt over deze manier van betalen, of als 11 uw 
machtiging wilt doorgeven, een telefoontje (2191) is voldoende. liet 
automatisch betalen d.m.v. een machtiging heeft voor 11 rn vum ons 
voordelen. 
Voor alle duidelijkheid, deze oproep iR voor nllc lezers, zowt'I i11 uls 
buiten Oudega. 

Wij verzoeken u vriendelijk, indien n uw hfldrnl(t' 
op de oude manier wilt overmaken, dit voor' 
15 juli 1994 te doen, op Rabo rek. 320922812 
o.v.v. donatie BAKBROGGE 1994. 

Alvast bedankt, namens de redaktie van de BAKBROGGE. 

Eppie 

ASTMA-FONDS 

De collecte van het Astma-fonds, gehouden in de week van 15 t/m 21 
mei, heeft in Oudega het mooie bedrag van f 1724,80 opgebracht. 
Collectanten en U allen voor Uw financiële bijdrage hartelijk dnnk. 

Namens het Astma-fonds 
M. v.d. Bij-Koops 
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Mivero Bedrijf in de kijker 

In deze Bakbrogge een impressie 
van de Wellingbar I Skippersseal. 
De historie van dit zeer oude pand 
gaat± 280 jaar terug. Volgens 
overlevering (o.a. B.Dijkstra) is 
het altijd al een winkeltje en een 
havencafé geweest. Ook is er 
destijds een handel in schipsark en 

• een opslag van graan op de zolder 
geweest. Als ik de enorme zolderbalken aanschouw is dat zeker waar. 
De huidige generatie Welling, Wietse, Corrie en dochter Willy heeft 
door de jaren heen veel veranderingen doorgevoerd. Toen in 1979 de 
stap werd gezet om de winkel op te heffen was dat toch wel een 
emotionele gebeurtenis; meer dan 280 jaar, van piepklein winkeltje met 
grote stoep (deze stoep ligt nog voor de ingang van de Wellingbar) tot 
een zelfbediening en rijdende winkel, één der eersten in Friesland, en 
dan stoppen. Toch is het achteraf een goede beslissing geweest. De 
overige Oudegaaster middenstand werd er door versterkt. Daarop 
terugkijkend moet gezegd worden dat we wat winkels betreft snel 
achteruit geboerd zijn. Van 8 winkels; W. v.d. lest, L. Jelsma, I.R. 
Mud, W. Jongsma, J. Kielstra, wed. Welling en van buitenaf nog 
Kampen uit Nijega en G.J. Dufen uit Nijega, naar nu nog 1 bedrijf, 
een erg modern bedrijf van Gerrit Adema, de Spar. 
Ons bedrijf is in de jaren vanaf 1979 als geheel cafe "de Wellingbar" 
geworden, omdat wij toen verhuisden naar het huis ernaast. In 1989 
kwam dus "De Skippersseal" waar we onder leiding van "onze Willy" 
reeds ettelijke aktiviteiten hebben verzorgd. En dan bedoelen wij 
bruiloften, vele buurtfeesten uit meerdere plaatsen rondom Oudega, 
schoolseminars, barbeque- en gourmetparty' s, spelavonden en de 
laatste tijd met de realisering van "it Foarunder" een prachtige zaal, tot 
30 personen, vele familiediners en verjaardagen. Onze prijsstelling 
leidt praktisch nooit tot verschil, daar wij bij benadering Uw budget 
samen vaststellen. Het is per slot Uw feest. Wij hopen U een indruk te 
hebben gegeven van onze en Uw mogelijkheden. 

Tel voor info. 05127 - 1416of23% 
Wellingbar / Skippersseal 
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Feriening fan DOARPSBELANG 

Enkele gegevens uit het notulenboek van 
Dorpsbelang Oudega uit de jaren 1955 tot 1963 

In de ledenvergadering van Dorpsbelang Oudega gehouden op 29 feb. 
1960 werd herdacht dat dorpsbelang in 1900 is opgericht. De oudste 
notulen zijn zoekgeraakt. Het nog bestaande notulenboek begint bij de 
jaarvergadering van 25 januari 1956. 
Die vergadering werd gehouden bij wed. H. Welling. 

Bestuursleden waren toen: A.Faber, voorzitter, M. de Vries, 
secretaris, L.Jelsma, penningmeester, A.F. v.d. Wal, J. Hovinga, L. 
Kuipers. 

Dat dorpsbelang een invloedrijke commissie was blijkt wel uit het feit 
dat b.v. woningzoekenden bij Dorpsbelang konden aankloppen die 
dan de namen weer doorgaven aan B. en W" 
Er werd ieder jaar een ouden-van-dagen-tocht georganiseerd. 
Inwoners van Oudega die een auto bezaten werden dan gevraagd hun 
auto met chauffeur beschikbaar te stellen. Het was dan een hele stoet 
die werd uitgezwaaid door de achterblijvende dorpsgenoten en 1s 
avonds weer werd ingehaald met muziek. In de jaarvergadering van 
1956 wordt opgemerkt dat de tocht in 1955 wanordelijk verlopen is. 
De voorzitter A. Faber merkt op dat dit punt de volle aandacht vsan de 
commissie heeft en dat de autorijders op behoorlijke wijze verplichting 
tot ordelijkheid en matig rijden onder ogeri gebracht zal worden. 
Er wordt gepleit voor een zwemgelegenheid voor schoolkinderen. De 
commissie deelt dienaangaande mede dat Dr. J. Siebinga uit Opeinde 
heeft meegedeeld dat baden of zwemmen in verband met de A-griep 
niet aan te bevelen is. 
Ook wordt in die vergadering meegedeeld dat er een goede kans 
bestaat dat in 1956-1957 de waterleiding in Oudega zal worden 
aangelegd. 
In de vergadering van 18 maart 1957 is er volgens Bruinsma behoeft 
aaneen wachthokje bij de bushalte in de Buorren. Anderen betwijfelen 
dit enigermate. W. Jongsma lost het probleem op door zijn winkel 
voor wachtenden open te stellen. 
Ook wordt in die vergadering in samenwerking met de vogelwacht, 
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voor dorpsgenoten seizoen- en voor mensen buiten Oudega dagkaarten 
beschikbaar gesteld voor het eierzoeken. 
In de vergadering van 5 februari 1958 vraagt K. Sannes naar de 
rechtsgrond van het verkopen van kaarten om te mogen 
eierzoeken.Naar aanleiding daarvan wordt door vogelwachtleden 
toelichting gegeven en medegedeeld dat in't vervolg geen 
kaartenverkoop meer plaats zal hebben. 
In een bestuursvergadering met de directeur van de openbare leeszaal 
te Drachten op 09-02-60 wordt gezocht naar een ander onderkomen 
voor de bibliotheek. Deze was tot nu toe gevestigd in de winkel van 
mevr. Noordstra. Omdat deze winkel gaat verbouwen is er geen plaats 
meer voor de bibliotheek. De voorzitter deelt mee dat de "bibliotheek 
kwijnende is, de voorradige boeken zijn verouderd en uitgelezen ter 
plaatse". In 1963 is Oudega op aardgas aangesloten. 

******* 

Frijwilligers frege! ! 

Doarpsbelang freget frijwilligers foar it meanen en oprOmjen fan it 
gêrs op it Fokke'Wietske-paad. Dit moat mei de seine dien wurde. Wa 
jowt him op? 
It moat tusken l en 15 juli barre. Opjefte graach sa gau mooglik bij 
F.de Haan, till. 1414. 

**** 

Aanpassing openingstijden Bibliotheek Oudega 

Met ingang van 1 juni 1994 worden de openingstijden van het filiaal 
Oudega aangepast: 

maandag 
vrijdag 

15.00 - 17.00 
15.00 - 17.00 

19.00 - 20.00 
19.00 - 20.00 

Wist u dat u telefonisch kunt verlengen tijdens openingsuren? 
tel. 2267. 
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Koop in den vreemde niet 
wat uw melkman u biedt 
Dagelijks komt hij ook bij 
u in de straat met: 

Melkprodukten 

Groente en fruit 

Levensmiddelen 

Brood en banket 

Koos Visser 
Commissieweg 130 

tel. 05127- 2229 

~ \\\\schooi > 
o\O <IJt 

~~ Opeinde ~ ..... k .:f @05127-2053 ~ 

®nv&~® 

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

• De rijschool verzorgt ook uw opleiding voor 
het theorie examen volgens het C.B.R. 
ja/nee systeem. 
Theorieles wordt gegeven op maandagavond 
van 8 uur tot half 10. 

• De theorielessen kunt u gratis volgen als u 
rijles gaat nemen bij de rijschool. 

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

K. Bouwbedrijf 

KLEINHUIS 
•Nieuwbouw 
•Verbouw 
• Onderhouds

werken 
• Renovatie 

Speciaal hang- en sluitwerk 
tegen inbraak! 

• Bouwmaterialen 
• Adviezen - Ontwerpen 
• Aanvragen vergunningen etc. 

05127-14 07 
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 

aM~ 
De Tsjollen 4 Tel. 06127- 1582 

Loonbedrijf en Kraanverhuur 

SIERD DE VRIES 

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

Autorijschool WUMA 
voor een gedegen en vlotte rijopleiding 

De snelweg 
naar uw 
rijbewijs 

'T MIDDEl..PUNT 
VAN DE BUURJI 

TEVENS 
SLIJTERIJ 

GERRIT ADEMA 
Buorren 13 - Oudega (Sm.) 

Telefoon 05127 - 1371 

Feike Wijma 
De KJynhoeke 6 
9217 RT Nijega 
05127-2619 

~
udega (Sm.) r c-C. p 'e Wal 4 ae vKznnerssea ei. 051211141612396 TL Fax op aanvraag 

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

>r-~--:;~~~ Vraag vrijblijvend informatie 
of maak eèn afspraak. 

Exclusieve zaal ' ït FoarOnder': 
Ook rondvaartbemiddeling. 
Gelegen aan de jachthaven. 

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



Van de Raadsleden " \ .. ~ 
Het is de goede gewoonte dat de raadsleden 
uit Oudega een bijdrage leveren voor de 
BAKBROGGE. 

De installering van de nieuwe raad was op 12 
aprilj.l.. De periode daarna kan getypeerd 
worden als de overgang van oud naar nieuw, 
dus weinig nieuws.De raad van onze 
gemeente bestaat nu uit 9 partijen. 
Het College van B en W telt nu 4 partijen, 
nml. GBS, D66, PvdA en het CDA. Als 
nieuw raadslid doe je veel indrukken op, maar 

na enige tijd probeer je je draai te vinden en begint het echte werk. 

Ondergetekende heeft als CDA vertegenwoordiger zitting in de 
raadscommissie Ruimte en Infrastructuur. Als één van de eerste 
onderwerpen kwam de financiëring van de stads- en dorpsvernieuw
ing '94 - '95 aan de orde. De afloop hiervan hebt u kunnen lezen. 
Oudega kan m.i. hierover tevreden zijn. 

Een onderwerp wat ook voor ons dorp van belang is, is de 
"fietsvoorzieningen bij de Noorderhogeweg". Na een stevige discussie 
werd besloten dat het College met een nieuw voorstel moet komen. 
Wel is duidelijk naar voren gekomen dat de fietsovergang over de 
Noorderhogeweg waarschijnlijk z'n langste tijd heeft gehad. De 
commissie koos in grote meerderheid voor een nieuwe fietsroute over 
de oude spoorbaan naar de fietstunnel t.h. v. de Rien. De verdere 
ontwikkeling zal afhangen van het nieuwe voorstel. 

Tot zover deze korte bijdrage. In een volgende Bakbrogge komen we 
hier zeker nog op terug. 

G.K. 
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Oranje - en Dorpsfeestvereniging 
Foarstenhûs en Heitelan 

Programma 
voor het dorpsfeest op 9 en 10 september 1994 

Het feestterrein is gelegen aan de Buorren (bij de tennisbaan). 

Vrijdag 9 september 

S.30 uur 

13.30 uur 

18.30 uur 

21.00 uur 

Opstellen Praalwagens op it Roundeel en it 
Krumdeel.( De wagens kunnen tot 1 augustus 
opgegeven worden bij Sjoukje Westerhof, 

:~:=~:~~:~::~olen · ~): 
Herhaling Optocht ~~ 
Het top 40 orkest Frontline J:r (~'. 

Zaterdag 10 september "\; J -..--.;;;..;;;;.-.;a _____ ...._._________ ~\ 

9.30 uur 

meer) , . 

c; 
)::( 

11.00 uur 

13.30 uur 

20.00 uur 

23.30 uur 

;; 

Aanvang Volksspelen 
(Iedere buurt kan hiervoor een ploeg *(of 
vóór 1 augustus opgeven bij Sjoukje Wester
hof, tel. 2321. Iedere ploeg bestaat uit 8 per
sonen. Graag de naam van ploeg en ploeg
leider opgeven) 

Matinee in de feesttent 

Vervolg volksspelen 

Optreden van de cabaretgroep "Samar" 

Discotheek Bouke Jeeninga 
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Als voorzitter van de Oranje en Dorpsfeestvereniging Foarstenhfis en 
Heitelän werd ik door de redaktie van de Bakbrogge verzocht om eens 
iets over onze vereniging te schrijven. 

Het bestuur van de vereniging bestaat thans uit de volgende leden: 
Bouke de Bruin, voorzitter; Sjoukje Westerhof, secretaris; Tineke 
Kooistra, penningmeester; Jan Dijkstra, Lykele Hospes, Roel de Boer 
en Aukje Jacobi. 
De bestuursleden zitten voor vier jaar en die termijn kan nog eenmaal 
worden verlengd met vier jaar. 
De belangrijkste taak voor het bestuur is het organiseren van het 
dorpsfeest, dat eens in de twee jaar wordt gehouden. 
Daarnaast wordt er de laatste jaren samen met een aantal vrijwilligers, 
op Koninginnedag voor de kinderen een feestje gehouden. De laatste 
keer begon dit met een lawaai-optocht door het dorp, waarna er nog 
een optreden was van een clown in het Miensker. De lawaaioptocht 
was zeer geslaagd, alle kinderen waren mooi verkleed en hadden een 
lawaai (muziek) instrument bij zich. Tijdens de start van deze optocht 
waren ook burgemeester van der ZAAG met zijn echtgenote aanwezig. 
Zij hadden namelijk in de Bakbrogge gelezen, dat er een lawaaioptocht 
werd georganiseerd en het leek hen toen leuk om zoiets eens van 
dichtbij te bekijken. 

De meeste tijd echter gaat voor het bestuur zitten in het organiseren van 
het dorpsfeest. Al meer dan een jaar voordat het eigenlijke feest wordt 
gehouden is het bestuur al aan het vergaderen en worden de eerste 
contracten al af gesloten met muziek- en cabaretgroepen. Ook wordt 
dan een contract gesloten met de verhuurder van een feesttent. Hierna 
wordt er tijdens bestuursvergaderingen een nadere invulling gemaakt 
voor het te houden feest. Op de ledenvergadering, welke wordt 
gehouden in het jaar dat het dorpsfeest ook wordt gehouden worden 
de laatste jaren ook een aantal vertegenwoordigers van ~lle 
buurtverenigingen uitgenodigd. Op deze ledenvergadenng wordt dan 
door het bestuur het feestprogramma in grote lijnen weergegeven. Aan 
de aanwezigen wordt dan gevraagd om samen met het bestuur een 
nadere invulling aan het feest te geven. Met een aantal goede plannen 
c.q. wensen uit deze vergadering gaat het bestuur dan bezig om het 
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feest verder te organiseren. 
In samenwerking met het personeel van de basisscholen worden de 
spelletjes voor de kinderen georganiseerd, terwijl dit jaar met een 
aantal vrijwilligers de andere spelletjes worden uitgewerkt. Vooral de 
laatste tijd voor het feest komt het bestuur bijna wekelijks bijeen om .de 
zaken door te spreken dan wel bepaalde zaken klaar te maken, terwijl 
de laatste week er dagelijks wordt vergaderd, om het te houden feest 
maar zo goed mogelijk te laten slagen. Voor het bestuur is het 
dorpsfeest dan ook echt geslaagd, als wij zien, dat de dorpsb~woners 
het feest leuk vinden en dat zij massaal meedoen dan wel gemeten van 
de festiviteiten die wij voor hen georganiseerd hebben. 
Vooral het samen en met elkaar als dorpsbewoners een feest te 
vieren is voor het bestuur de grote drijfveer om hier zoveel "vrije" tijd 
in te steken. Het bestuur hoopt dan ook dat wij ook dit jaar weer een 
geslaagd dorpsfeest tegemoet kunnen zien. 
\ 
P.S. Mocht u nog geen lid van onze vereniging zijn, dan kunt u zich 
bij één van de bovenstaande bestuursleden opgeven. Het lidmaatschap 
bedraagt f 7,50 per jaar. 

Bouke de Bruin 

****** 

Oan alle minsken dy't us kaartsjes, blommen en goede winsken 
stjoerd ha opus 25-jierrige troudei yn december 1993, en no't wy 
ferhûze binne nei de Achterwei 22. 
Wy hoopje mei us jonges dat wy in bettere tiid temjitte geane, as d~t 
wy hän hawwe, hoewol it gemis fan us Renske der altiid bliuwe stl. 
Minsken tige tank foar alle goede winsken. 

Jan en Dout 
Sibbele en Tjitte Douma 
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.BERNEPRAAT 
Hallo, ik ben Gerwold Klaas 
Hylkema ik zit op de GrOnslach. 
Ik ben 7 jaar en heb een broer van 
9 jaar en een zusje van 1 jaar. Mij 
hobbies zijn korfballen en naar de 
natuur kijken. Mijn sport is korf
ballen. Ik speel in de pupillen fl. 
Wij trainen 1 keer per week. Het 
is een leuke klub. Ik hou ook van 
eierzoeken. Ik heb dit voorjaar 
11 kievitseieren gevonden. Ook 
vind ik het kijken en luisteren naar 

de vogels erg fijn. Mijn bijzonderste vogel die ik gezien heb is de 
ijsvogel. Thuis hebben wij honden, bijen, paarden en eenden. Wij 
spelen vaak buiten bij onze hut en soms eten we daar ook wel eens. En 
als het regent dan gaan we op de computer. We hebben twee vlotten en 
een bootje. Ik speel daar dan met mijn vriendjes. 

Gerwold Klaas Hylkema, de GrOnslach 

Voor de volgende keer kies ik Elske de Bruin. 

ATTENTIE: Een berichtje van de peuterspeelzaal: 

Als uw kind twee jaar is, kunt u hem/haar al opgeven voor de 
peuterspeelzaal. Zodra hij/zij 2,5 jaar is, kan hij/zij naar de peuter
speelzaal, mits er plaats is. 
Opgave bij Jellie de Jong, tel. 2140 

Op 28 juli staan wij op de braderie met leuke spelletjes voor jong en 
oud. Komt u even meedoen? 

Bestuur peuterspeelzaal "de Krobbe" 
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Slijpinrichting H. Veenstra 
Achterwei 39 Oudega 
Tel.: 05127-2287 b.g.g. 1994 
Voor het~ al uw huis-, tuin- en 
keukeng , o.a.: 
- messen ( ook met kartel ) 
- beitels ( ook vlakbank ) 
- scharen 
- schaatsen 
- veetondeuses 
- grasmaaiCIS, 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 bezorgd in Oudega (Sm.) 

TRADITIONAL FAMILY BAKING 

Burlington Canada 



Ut'e gielguorde 
Dy't, seach er fan de Gouden Koets 
In glimp mar, der bast hinne sige, 
Dy is net wolkom yn us rige. 

Dy't plechtich it Wilhelmus galmje kin 
Is Hollander te folie, Fries te min. 

(G.N.V.(isser). lytsFrisiez, 1992) 

De Grytman 

Dynasty? 

·wa't de rige grytmansnammen stean sjocht op side 266 fan 
Smellingera-land (1944) soe tinke kinne, dat de Van Haersma's in 
dynasty foarmen. It liket der alteast op. Fan 1625 oant 1795 ha de Van 
Haersma's Smellingerlan bestjoerd en rjocht sprutsen oer de 
Smell.ingerlanners. Twa fan.dy grytmannen, Arent yn 1660 en syn 
pakes1zzer Arent yn 1715, bmne keazen ta grytman doe't hja noch mar 
15 jier wiene! Soks koe yn de oligarchy dy't Fryslän doe wie (en de 
oare seis Nederlannen ek). 

Haersmastate yn 1723 (tekening fan J. Stellingwerf) 
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Hoe waard immen grytman? 

lt andert stiet hjirboppe al: in grytman waard keazen. Der moast om 
stimt wu~de .. M~r net elkeni .... en mocht stimme. Oant 1795 wie yn' e 
doarpen 1t stimrJocht yn wraldske en geastlike saken bOn oan it besit 
fan grOn der't histoarysk stimrjocht op lei. Yn elk doarp stiene 
boer~plaatsen d~r't dat stimrj~ht oan keppele wie. Dy pleatsen hiene 
dat rJocht omans al sont de m1dsieuwen. Y n' e l 7de ieu wie it mei de 
stimmerij wat yn'e war, der wiene misbrûken Ontstien, alles wie net 
mear klear en dudlik. Doe is der yn 1640 in stimkohier (=list) makke. 
Neffens dat kohier hie 
Aldegea 
Nijegea 
De Pein 
Naarder Drachten 
Suder Drachten 
Koortehimmen 
Boamburgum 

62 stimpleatsen; 
19 stimpleatsen; 
28 stimpleatsen; 
21 stimpleatsen; 
34 stimpleatsen; 
15 stimpleatsen; 
45 stimpleatsen; 

San doarpen, dy't meimekoar 224 stimpleatsen hiene, 224 slimmen 
dus .. Wa't 113 stimme~ k~ge (de hel te fan 224+1) dy hie de macht. 
Sa giet dat emmers by t st1mmen. Sa gong it doe ek as der in 
!unksjonaris op doarpsnivo keazen wurde moast, in doarpsrjochter of 
1~ domeny: bygelyks. Mar by it kiezen fan in funksjonaris fan heger 
mvo gong 1t wat oars om-en-ta. By it kiezen fan in nije grytman fan 
Smellingertan, bygelyks. . ffi 
By in grietmansbeneaming gong lL 1 
it derom yn it meartal fan de doar
pen it meartal fan de stimmen te 
krijen. Us gritenij hie doe san 
stimhawwende doarpen (sj.boppe), t, ;~'!!.-"'~~!xlc.I.~~~~~~~~~ 

it meartal wie dus fjouwer doarpen. ~ 1 m m· -i;-~;;;~~ 
As de kandidaat yn Koartehimmen, : ~·. ; .·· ~ P- -" -

1 - • ! " 
Nijegea, Naarder Drachten en de ' · · 1 ;" 

Pein it meartal fan' e stimmen hie dan · · 
wie er ûnder de pannen. As de kandi- ~~-·- ·: ". _·" ~ .. ". :9!...l_~ 
daat wis wie fan dy 44 stimmen dan lt aide warhOs-teÄÏdcgea.Stic wat 
koe de beneaming him eins met mear ea-;tliker as it warhüs dat no noch 
Ontgean, by hie dan de stim fan de yn'e Buorrcn stiet 
gritenij. Dêrmei koe er ek oanwiisd 
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wurde ta folmacht fan de Steaten. De macht fan de grytmannen wie 
doe grut, benammen om't de Steaten foar alderlei funksjes it 
beneamingsrjocht hiene. De grytmannen skikten mekoar om bar de 
fette baantsjes ta. Amten koene doe seis kocht wurde! Sa gong dat yn 
in oligarchy. Mar yn 1795 wie it dien mei de macht fan de oligarchen. 

Fideï-commis 

In fideï commis (latyn fides: tasizzing en committere: betrouwe) is in 
uterste wilsbeskikking (testamint), dêr't in by de name neamde earste 
erfgenamt, de fruchtbrOker, opdracht yn krijt om it erf skip byinoar te 
hatden en it letter wer yn syn hiele hear en fear troch te jaan oan in 
oare, troch de erflitter al oanwiisde, twadde erfgenamt. 

Ek op it Van Haersmagoed lei in fideï-commis. Doe't dat 
ynsteld waard sit de erflitter wol in sterk appel dien ha op de famylje
grutskens, fan syn erfgenamten. Mar dy hiene de Van Haersma's wol, 
dat it fideï-commis koe oangean. It gong der yn it foarste plak om de 
stimdragende boerepleatsen foar de takomstige grytmannen feilich te 
stellen en de state te behalden foar de Van Haersma clan. 
Dat it famyljebesef by de Van Haersma's frij sterk wie is no noch wol 
te sjen oan it ynterieur fan de tsjerke. De ymposante roubuorden wize 
der op en de mánske grêfstiennen mei nammen, titels en ynskripsjes 
der op litte it minskdom no noch witte, dat de Van Haersma's minsken 
fan kwizekwansje wienen yn de republyk Fryslán. En dan ha' k noch 
net iens de s.n. hearebank en it Van Haersma finster yn de tsjerke 
neamd. 

T 

De roubuorden en de saneamde Hearebank 
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De roubuorden en it Van Haersma finster 

SOnt 1795 (begjin Fránske tiid) wie it dien mei it systeem fan de 
stimdragende boerepleatsen en sünt 1811, ynfiering van de 
Napoleontyske Code Civil, wie it net mear tastien om er goed troch in 
fideï-commis f erervje te litten. 

Yn 1839 is de Van Haersmastate under de hammer 
kommen en öfbrutsen. Der is gjin war dien yn Aldegea, noch yn 'e 
gritenij, om dat kultuer-monumint foar it neiskaai te behálden. De 
iennichste dy't, by myn witten, dêr oer klage bat wie de jurist 
Philippus van Blom. Dy hat yn synjongesjierren de state noch wol 
kend; neffens de Encyclopedie van Friesland is er op 16.08.1824 te 
Aldegea beme. 

Loadewyk de Jong 

Gjin bedoeling sûnder bybedoeling 
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ZOMER! 

De natuur ligt in de donkergroene rust bij te komen van de lente
groeistuipen. De vogelgeluiden zijn vervangen door een voortdurend 
gezoem, want de zomer is van de insecten. 
Veel voorjaarsbloemen zijn al verwelkt en van het eens zo blinkend 
groene speenkruid is niet veel meer over dan hoopjes vergeelde 
bladeren. 
De vogels zijn te druk met het verzorgen van de jongen om nog wat 
tijd en energie over te hebben voor een liedje. Af en toe is er een 
pimpelmees, die haastig door de bladeren zoekt naar rupsen voor zijn 
jongen. Een mezenpaar moet in de weken dat de jongen groot worden 
duizenden rupsen verzamelen. Ze hebben kennelijk nauwelijks tijd om 
hun veren te verzorgen; het zijn bijna sloofjes geworden. --: ~: · :,";_i.",_ 

-- ' ·- ' 

De insecten vermaken zich opperbest. De zomer
warmte maakt hen aktief. De zweefvliegen lijken 
stil te staan in de lucht. Hun lijfjes geel-zwart ge
streept en het lijkt net of ze met hun angel in de 
aanval zullen gaan, maar ze kunnen niet steken. 
Ze heben alleende waarschuwingstekens van de 
wespen geleend om net te doen alsof ze gevaarlijk 
zijn. 
Op een open plek dansen de langpootmuggen tus
sen het gras. Die zien er griezelig uit; aan hun achter
lijven prijkt een soort naald, maar daarmee doen ze 

, '-' ,"'f', 
J . ..I I • • ...:-:J' 
~~ :" /~~ . '· -' •' J'' .... " .. ~ ' . : .: .":-: ..... ~ 

'·' ../' ... ~ """ .... __ ... •' ~-~ ~/- ... 
~ ~ - ~ ~1"°~' "" 
" !'_.., n · ~ 

1
.,. r· ~, .Jv. "". ' ..,. I~ . ' ·J...,,:'"" _w_ 

·A , · ;, -::: 
\" ·:· . . 

···-- : ....... ~ . 

niemand kwaad. Integendeel, ze gebruiken hem om . '\ 
er hun eieren mee in de grond te prikken. ! • 1 

---y- Een vliegenvangertje schiet uit de 
').;Jf l: ; struiken te voorschijn en pikt al 

.~J"<f: 1'l'
1 1

" fladdere~d de lan~poten uit de 
1 ...V...t~ lucht.Vlinders stn3ken neer op de 

r· bosviooltjes. De trompetten van 
de kamperfoelie gaan open en op 
deze geur komen de pijlstaart
vlinders af. Die kunnen net als 
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kolibri's in de lucht stil hangen en schuiven dan behoedzaam hun 
superlange tong de trompet binnen. 
Soms lijkt het of in de zomer alles een beetje verloedert, vooral als het 
even niet regent. -~ 
De mossen verschrompe~en dan en de varens lijken aan een~ . _.· · 
vervroegde herfst te begmnen. • . . 
Ook de struiken laten hun bladeren slaphangen. 
Als het eindelijk weer een beetje heeft geregend, is alles en iedereen 
weer blij en fris. 
Toch zit er ook iets dreigends in de eerste zomerregens. 
Ineens zitje in de tijd van de regenbuien en soms rommelt het in de 
verte; de donder van een naderbij sluipende bui. En dan is het echt 
gedaan met de vrolijkheid van lente en zomer. 

G.J.-v.d.W. 

~ 
~. De Nationale Hartweek 

'In de derde week van april gingen weer zo' n zeventigduizend kollek
tanten op pad voor de Nederlandse Hartstichting, zo ook in ons dorp. 
Voor veel mensen is het geen verrassing dat de kollektant voor de deur 
staat, men rekent er al op. Want de Hartstichting zorgt er d.m.v. veel 
publikatie voor dat iedereen op de hoogte is van de Hartweek. 
Door radio, televisie, dag- en weekbladen, op alle mogelijke manieren 
brengt de Hartstichting de strijd tegen hart- en vaatziekten onder de 
aandacht. 
En de boodschap blijft: er is nog veel geld nodig voor wetenschap
pelijk onderzoek, preventie en patiëntenzorg. 
Als bewoners van Oudega hebben ook wij dit jaar weer ons steentje 
bijgedragen: als kollektanten en als gevers. Dat heeft als resultaat 
opgeleverd: f 1944,SS, een mooie opbrengst! 
Namens de Nederlandse Hartstichting iedereen, kollektanten en 
gevers, heel hartelijk bedankt! 

L.L.B. 
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50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 50 
Vrijwilligersgroep "Graach dien" 

Vanuit de diaconieën en de ouderenbonden ANBO en PCOB in 
Oudega is een initiatief ontstaan voor een vrijwilligersgroep, die hand
en spandiensten aanbied aan de inwoners van Oudega. 
In eerste instantie noemde de groep zich "Thuiszorg" maar om 
verwarring met de gezinsverzorging en de Kruisvereniging te 
voorkomen, deze noemen zich ook "thuiszorg", is gekozen voor de 
naam "Graach dien". 
De groep bestaat uit 3 heren en 8 dames uit Oudega, die eenmalig of na 
overleg een aantal keren hulp aanbied. 
Formeel is de vrijwilligersgroep aangesloten bij de Stichting Welzijn 
Ouderen in Drachten. Vanuit deze stichting wordt ondersteuning 
aangeboden bij het verder ontwikkelen van de plannen, en hulp bij 
onvoorziene omstandigheden. 

Wat wordt er geboden aan hulp? 

·*klusjes b.v.: een schilderijtje ophangen, de heg knippen enz. 
* oppassen: in noodgevallen inspringen of als familie een ochtend of 
middag weg moet. 
* bezoek brengen aan iemand die weinig contacten heeft. 
*wandelen 
*met iemand naar het bezoekuur in het ziekenhuis. 
* boodschappen halen. 
enz. enz. 
Er wordt geen verzorgende hulp geboden! 

Wat zijn de kosten? 

·De hulp is gratis. 
Voor vervoer: f 0,50 per km, met een maximum van f 2,50 
Voor materiaal: de kostprijs. 
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Bij onderstaande personen kan de vraag om hulp ingediend worden. 
Deze dames bellen één van de vrijwilligsters en de vrijwilliger neemt 
contact op met de hulpvrager. 

De contactpersonen zijn 
Mw. G. de Boer-Boomsma, tel. 2323 
Mw. J. de Vries-v.d. Veen, tel. 1915 

soos 
Op tiisdei 17 maaije binne wy mei de soos nei it Dienstencentrum yn 
Drachten west. lt wie der krekt war foar, want it wie mizerich doe't 
wy om kertier foar tsienen fuort gienen en it waard earst yn'e rin fan 'e 
middei wer droech. 
Y n it tsjinstensintrum hiene hja de kofje al brûn. Nei it kofjedrinken en 
in praatsje hjir en dêr, hawwe wy in kwiske dien en do meielkoar ite. 
Wy hawwe de kok alle eare oan dien, want de skaaltsjes wienen gauris 
leech. It smakke hearlik. 
Middeis noch in spultsje-ronde en nei it teedrinken wer op hOs oan. It 
wie in tige gesellige dei. Soks kin om us wolris wer. 

Griet v.d. Wal 

****** 

Wij bedanken een ieder die op wat voor wijze dan ook, met ons 
meeleeft in deze moeilijke tijd van ziekte en voor de vele telefoontjes, 
kaarten, fruit en bloemen, die we van u mochten ontvangen op onze 
60-jarige trouwdag. 
Ook de muziek voor het spelen van enkele mooie liederen. Uw mee
leven heeft ons goed gedaan. Onze hartelijke dank daarvoor, ook 
namens de kinderen. 

Oebele en Renske Kooistra-de Vries 
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Muziekvereniging "Looft de Heer" jubileert. 

lt is yn dit jier dat de muzykf eriening "Looft den Heer" 90 jier bestiet. 
Yn 1903, nei it skoallefeest, ha in stikmannich Aldegeasters de koppen 
by elkoar stutsen en besluten om ek yn Aldegea in korps op te rjocht
sjen. lt korps fan Garyp fleure it skoallefeest hjir doe noch op en dat 
wie guon Aldegeasters eins wat te min. 

"Dochs wie d'r earst hiel wat oan foaröf gien, 
want it wie yn 1903, doe't hjir in skoalfeest wie. 
En it korps fan Garyp kaem hjir te spyljen, 
wat guon mar min oanstie". 

Johannes Aeltsje 

Wy binne de mannen - blazen wie doedestiids net in f rouljusoangele
genheid- nog altyd tankber dat se dizze stap setten ha, sadat yn 1904 
"Looft den Heer" Uteinsette koe. 

"Hja seine:"t in oar doarp kommc te spyljen, moat dat sa, 
kinne wy hjir seis net in muzykkorps ha?". 
• t Gefolg wie: saterdeis yn de skearwinkel by Hindrik Herder is de 
saek goed bebekke, 
't plan naem al fêste foarrnen oan, in stik of tsien, tolve dy't der efter 
stiene, en sa binne se utein rekke". 

Wat is d'r in protte de revu passeard. Yn 1974 is troch Johannes 
Aeltsje silger yn dichtf oarm oer de skiednis it ien en oar op papier 
setten. Notulen fan de tiid fan 1904 oant de sechstiger jierren binne 
d'r eins net mear. 

"Opbrand of naait wat noteard? 
Net ien fan de leden dy't it wit 
En de oprjochters libje net mear, 
dus waerden wy net gewaer hoe't it einlik sit". 
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Y n 1959 hawwe se in bctinking hawn, 't korps hie 55 jier bestien. 
Leden, äld-leden en donateurs wicne doe gcsellich by-ien. 
Roel Kooistra, Folkert de Haan en K. de Jong 
hawwe us doe oer it ferrin fan de jierren ek al 'tien' en oare sein, 
spitigernöch is dat nea op skrift festlein. 

Foarste rige fan lofts nei rjochts: 
W. Jongsma, Hindrik Kooistra, Hidde Jongsma, Jurjen de Boer,Eize van Keimpema 
Twadde rige fan lofts nei rjochts: 
Harm de Haan, Lammert Steendam, Jan de Boer, Freerk v.d. Bij (direkteur), Folkert 
de Haan, Hielke Tadema, Roel Kooistra,Auke M. de Boer. 
Tredde rige fan lofts nei rjochts: 
Jan Tj. de Jong, Germ Kooistra, Uitze Wijma, Jonas Jacobi, Auke de Boer, Hindrik 
Harmsma, Willem Lindeboom, Feike Hoekstra. 
Fjirde rige fan lofts nei rjochts: 
Hidde Kooistra, Jan Kooistra, Japik Tasma, Foppe de Vries, Jan Tadema, Sieberen 
Elzinga, Berend de Boer, Folkert Algra 
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Gearwurking wie en is d'r ut en troch mei "Apollo Foanit", hjir yn de optocht, 
ûnderdiel fan in doarpsfcest. 

Hiel wat dirigenten ha "Looft den Heer" dirigeart: 
Master van Dijk (1904-1906) wie de earste. Dernei (1906- ?) kamen 
master Marra ut Drachten, Lub ut Garyp (?),F. Wijmenga (?), 
Hendrik Douma (?),v.d. Helm(?), Gelf Elzinga (?),Jan Slofstra 
(1928-1931), Freerk v.d. Bij (1931-1969), Cor Roelofsen (1969-
1970), Tjeerd Brouwer (1970-1977), Bienze IJlstra (1977 -
1980), Klaas v.d. Woude (1980-1993) en Jappie Kuipers (1993 -
heden). 

"Nci'k mien, ha'k alle direkteuren no beljochte, 
op icn nei, en dat is Wietse de Haan. 
Hy hat faek as ynfaller fungeard"." 

Helje wy Ut it gedicht fan Johannes Aeltsje de nammen fan leden nei 
foaren 'en we sjogge nei wa't op 't stuit by it korps sitte, dan binne d'r 
noch altyd famyljes of öfstammelingen detfan, dy't harren spoaren 
goed f ertsjinne ha en noch fertsjinje. Wy neame de famyljes Herder, 
de Jong, Kooistra, Wijma en Jongsma. 
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" Y n fOgclflecht noch efkes by de leden lans, 
guon binne noch desclden, mar der feroaret gans. 
Der't de älden geane, komme wer jong'ren yn har plak te stean, 
soks is in gelok, oars koene se net fierder gean". 

Nei'k mien ha'k my net fersind, 
is der marien famylje by dy't fan de oprjochting öf noch rint. 
Dat is de famylje Wijma, fan bêrn op bêrn is dat sa gien. 
Trouwens, de Kooistra's, fan twa takken, haek meastal foaroan stien. 

Herder, Jongsma en de Jong, sa soe 'k wol troch gean kinne, 
de Boer en Hoekstra, wat ha hjir sa foar en nei in soad muzikale minsken wenne. 

Johannes Aeltsje 

Fanöf 1904 oant nota is d'r wat dirigenten betreft ferrin west, wat 
leden oanbelanget ek, mar ek de wurdearring fan de harkers feroaret. 
Wat dOmny Prins destiids sein hat, sille we hoopjejilt net foar "Looft 
den Heer" anno 1994. 

" Dfimny Prins wie ek oanwêzich op de iepeningsjoun, 
sil by himsels wol tocht ha: "Hie Jubal mar noait dat ark utfoun". 
Hy joech letter as kommentaar: "Ik heb er geen verstand van maar dit weet ik wel, 
't leek meer op het loeien van de koeien, dan op muziek en snarenspel". 

Dat wiene wat oantekeningen ut it ferline. 

NO 1994: 

Fansels sil oan us jubileum de nedige oandacht skonken wurde. De 
aktiviteiten dy't op it programma stean en dy't mei in jubileum te 
meitsjen ha, sille allegearre plakfine yn de maand oktober fan dit jier. 

Sa begjinne wy op tiisdei 4 oktober mei in "DIERENDAG"
konsert foar alle bern fan Aldegea. In jierdeifeestje foar de bern dus. 
En fansels stiet dit yn it teken fan bisten. 
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Op freed 14 oktober wolle we foar alle Aldegeasters in gesellige 
jOn organisearje. Sjitte, sjoele, rêd fan aventoer, poff ertsjeskream en 
neam mar op, oplûstere troch muzyk ût froeger jierren en oare 
gesellich-heden. In jierdeifeestje foar alle Aldegeasters dus. 

Op saterdei 29 oktober, de middeis wolle we in resepsje hálde en 
dyselde jOns sille de leden fan "Looft den Heer" in musikal op' e 
planken bringe. En wer't dy musikal oer giet, dat bliuwt in ferrassing. 
We wolle wol efkes fermelde, dat leden dizze musikal sets skreaun ha 
en ek seis spylje. Alle leden ha in rol tabedield krigen. 

Op snein 30 oktober wolle wy ûs jubileummaand ofslute mei in 
betinkingstsjinst yn de griff ormeerde tsjerke. 

Reservearje jo de datums fêst yn de aginda? 

"Looft den Heer" makket har op foar it jubileum. De tarissingen 
binne al yn folie gong. Hat de iene of de oare äld materiaal, wat te 
brOken is foar de skiednisboeken (foto' s, ferhaaltsjes, feiten), we 
wolle se graach fan jo ha as hearre. Fansels krije jo foar de maand 
oktober mear te hearren. 

Bestjoer en Leden 
fan "Looft den Heer" 

Kontaktpersoan Hindrik Riemersma 
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Hoi jong es en famkes, 

Yn de moanne oktober fiert us korps "Looft den 
Heer" har ''jierdei". Wy wurde dan al 90 jier. Dat is 
aardich ald en derom wolle "Y foar eltsenien yn it 
doarp in feestje jaan; dus ek foar jimme ! 

Omdat it foar de bisten yn oktober ek in bytsje feest 
is op "dièrendag ", like it us aardich om diz.z,e dei ut 
te kiezen om mei }imme en mei in protte bisten us 
jierdei te fleren. Wy hlllde dan foar jim in "DIEREN
DAG"-konsert, dat wol op in sirkus liket. 

No witte jimme wol, nei in konserf giest meast ta om 
te lusterjen, mar by dit konsert m~ie jimme ek. wat 
dwaan. /Jast dû in bist wat in aardzch keunske km of 
kinst seis wat wermei 'st yn it sirkus wolst, lit us dat 
dan ejkes witte. 

Wy soene it tige moai .fine as jimme mei dwaen wolle 
oan us "dierendag"-konsert op 4 oktober. 

Op de oare bledside kinst opskriuwe 
hoe oft dyn sirkusoptreden der ut 
.îjocht. Set ek dyn namme en tille
foannûmer der dudlik op en bring 
dit briejke dan foar de grutte 

fekan.îje nei: 
Sari Tjeerdsma 
Langdeel 16 
Aldegea 
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Namme: 

Tillefoan: 

Ja, ik wol graach meidwaan oan it 
"dierendag"-konsen op 4 oktober. 

Myn sirkusoptreden is: 

············································· 
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Foto fan eartiids 

In foto fan buorsterbern mei inkelen fan harren freonen. 

De foto is naam foar it hfis fan Jille Fok ( Jille de Boer, no de Spar) as 
foar it hOs fan Jehannes Veenstra. Dat hfis is êfbrutsen en stie njonken 
de smidderij fan Welling, oan de eastkant. 

Achteroan steane fan lofts nei rjochts: 
Roel Germs Kooistra, Tryntsje Adema (fan har komt de foto), 
Geertsje Bethlehem, Tsjitske Herder, Minke Jilles de Boer, Joukje 
Jilles de Boer enJanke Jilles de Boer. 

Yn't midden: Roel Willems de Jong, Johannes (Hanke) Veenstra, Alle 
Welling, Geert Welling, Jannie Schultz, Anna Veenstra, Hiltsje 
Douma en Zus Kloosterman. 

Foarenoan: Jantsje Adema, Koos Ellens, Nanne Jilles de Boer, Jef 
Klazes de Boer, Durk Veenstra, Libbe Poppepa en Henk van 
Oostrum. 
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Oudega, Garyp, Eamewäld. 

Toegegeven,-de aankondiging hing misschien wat laat maar er waren 
toch heel wat deelnemers aan de fietstocht voor Amnesty op zaterdag 
2.1. mei j.l. In totaal hebben er vanuit Oudega, Garyp en Eamewäld 
btJ~a 50 mensen meegefietst met ~eze prachtige tocht langs fluite
krmd, klaver, paardebloemen en Jongvee, kortom: een schitterend stuk 
natuurschoon. De tocht was ruim 20 km en ook heel wat kinder
beentjes hebben dit volgehouden, knap hoor!En wat heel bijzonder 
was: het was droog!!! 

Waarom zo'n fietstocht? 
Am_nesty Oudeg~ •. Garyp, Eamewäld wil aandacht vragen voor Zuid
Afnka, waar politieke moorden en verdwijningen nou aan de orde van 
de dag zijn. Speciaal vestigden wij de aandacht op dee>zaak Bheki 
Mlangeni, een zwarte advocaat die opkwam voor de mensenrechten in 
zijn land. Hij werd gedood door een bom in een walkman die hem 
werd toegezonden. Er is nog steeds onvoldoende onderzoek gedaan 
naar de daders. 
Wij hopen dat de nieuwe regering van Zuid-Afrika verandering kan 
scheppen in de gewelddadige situaties die veelvuldig voorkomen. 
Ook weet U van de verschrikkelijke toestand in Rwanda. Ook hierover 
is informatie verstrekt in de verschillende stands van Amnesty 
Intei;iational tijdens de tocht, alléén maar om er de aandacht op te 
vestigen. 

Hoe nu verder? 
Wij vonden de fietstocht zo'n succes, dat we besloten hebben om hier 
een jaarlijks evenement van te maken.U weet het nu alvast - U hoort 
nog van ons!! 

En intussen? 
Het wer~ van Amnest~.gaa~ door. Sc~rijven kan natuurlijk altijd! 
U kunt zich opgeven btJ W1eke de Vnes, tel. 22CJ7 en dan draait u mee 
met de schrijftasjes. Donateur of lid worden kan uiteraard ook. 
Informatie: Jittie Bosma, tel. 2191. :ê 

groepsleden Arnnesty International 
Oudega, Garyp Eamewald. 
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ALDE GEA DEI 1994 

As saterdei 9 juli, de middeis om 14.00 oere, de klokken fan'e 
Herf oarmde tsjerke liede, dan is dit it startsein foar it earste strjitte 
muzykfestifal, de "ALDE GEA" dei fan ALDEGEA. 

Rüchwei sa'n 125 Aldegeasters <logge mei oan dit festifal. Op ferskate 
plakken yn it doarp spylje, sjonge as dünsje ien as meardere groepen. 
lt is de bedoeling om troch te gean oan't seis oere. 

De lokaasjes binne: 
* lt Albert Faber parkje (hoek Sanbuorren/KrOmdeel) 
* Yn it selde parkje by de sanbak komt in boerewein, wer 't 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

alle bern fan'e basisskoallen optrede kinne. 
Hoek Langdeel/Roundeel 
lt plein foar it Folksgebou 
Neist it Miensker 
By de jeugdsoos it Skülhoekje 
Op'e kopfan'e haven 
Tichtby slachter Pietersma oan'e Fabriekswei 
Neist de Spar oan'e Slotsingel 
Op'e hoeke Fabriekswei/Buorren njonken Wiepo 

Der dogge mei: Trije koaren, O.o. it bejaardekoar, korpsleden yn 
ferskillende formaasjes, rockbands, ak.kordeonisten, in folksdOns
groep, dwarsfluiters en blokfluiters, in top-40 orkest en foar de lytse 
bern in poppekast by de jeugdsoos.Dus foar eltsenien fan 8 oant 88 
jier is der wat te belibjen. 
Wy hoopje op moai waar en in protte minsken. 
Oan't 9 juli tusken 2 en 6 oere op de "Aide Gea" dei yn Aldegea 



BOOMW ALLEN ROND OUDEGA 

De boomwallen gaan in een rap tempo achteruit of verdwijnen hele
maal. Daarom hebben we een aantal weken geleden aan de noodbel 
getrokken. We heb~en alle betrokken partijen uitgenodigd voor een 
gesprek. De aawezigen waren: 
* ~~rpsb~l~ng * Wildbeheer * LMF * CBTB * Krite kommissie * 
M.1heupohtte * afd. groenvoorziening Smallingerland * Natuur en 
mieuwerkgroep Eernewoude e.o.* Vogelwacht*· 
We hebben tijde~s dit gezamelijk gesprek open kunnen spreken en hier 
en daar ook begnp voor elkaar gekregen. 
Ook de standsorganisaties van de boeren (waar de problemen met de 
wallen vooral liggen) wilden wel dat de wallen konden blijven 
bestaan, ma~r de moderne bedrijfsvoering en de maatregelen van 
b~venaf dwmgen hun vaak tot het nemen van deze rigoureuze stappen. 
Dit was. ?an ook hun antwoord op de vraag waarom er gekapt wordt. 
Natuurlijk hadden de 3;0dere partijen daar begrip voor maar er werd 
ook gewezen op het feit dat er een wettelijke instandhoudingsplicht is. 
Ook werd er naar voren gehaald dat regelmatig onderhoud alleen maar 
goed voor de wa~~en is. Ech~er de nieuwe jonge loten moeten dan wel 
weer een kans knJgen om mt te lopen. Dit bevordert men vooral door 
er een. goede af ~asteri~g voorlangs te zetten en geen 
onkru1dv~r~elgm.g~m1ddelen tegen b.v. bramen te gebruiken. 
~et de n:i1heupohhe en groenvoorziening is verder af gesproken dat er 
m het na.Jaar nogmaals voorlichting gegeven zal worden over het behe
ren van de ?oomwallen. Dit gebeurt dan o.a. via "de Bakbrogge". 
T.ot slot: Wilt u gaan kappen of wordt er bij u in de buurt gekapt geef 
dit dan door aan de afd. groenvoorziening Smallingerland het 
nummer staat hieronder aangegeven. ' 
Een vergunning levert over het algemeen geen problemen op en kost 
maar f 15,25. 
We hopen tot sl.ot dat er aankomend jaar minder gekapt zal worden dan 
de voorgaande Jaren. 

G. de Jong 
Natuur en milieuwerkgroep Eernewoude e.o. 

Adres gem. Smallingerland: Sector Milieu, afd. Groenvoorzieningen 
Postbus 1000, 9200 HA Drachten 
Tel.: 05120 - 81318/ 81319181394 
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Wild Beheer Eenheid herstelt boomsingels. 

De Wildbeheereenheid Drachten e.o. werpt zich op voor 
de instandhouding en verdere uitbreiding van een goed wildstand in 
haar werkterrein. Momenteel zijn een 25-tal weerbare wildbeheerders 
en vrijwilligers zeer aktief en intensief bezig met een aantal boomsin
gels om deze weer in een goede conditie te brengen opdat 
ontwikkeling van flora en fauna in de toekomst gewaarborgd blijft. 

Het was bijzonder slecht gesteld met een aantal singels in 
de omgeving van Oudega en Nijega. Wildbeheerders hebben alhier 
van de Stichting Natuurbehoud en Leefmilieu de vrijheid gekregen om 
als actieve club van faunabeheerders naar eigen inzicht gezamelijk hier 
iets aan te doen. Door veel te kappen en te zagen zal over enige jaren 
veel uitgroei van jong hout ontstaan, waardoor veel dekking voor wild 
en gevogelte wordt gecreëerd. De opgeworpen takken bieden 
voorlopig veel nestgelegenheid aan vooral zangvogels. Op zeer schrale 
plekken zal de graszode worden gefreesd en opnieuw worden 
ingezaaid met een weidemengsel van oude grassoorten en klaver. waar 
met het oog op de stand van fazant en patrijs een zeker verrijkende 
werking van wordt verwacht. Open plekken zullen worden opgevuld 
met zoveel mogelijk bes- en vruchtdragende struiken of bomen, welke 
in de toekomst ongetwijfeld een positieve bijdrage zal hebben op 

zowel de vogel- als de wildstand. l'j~~;y' ~· 

• \." :: ,.\!pi;: ·, •• ~-: G Hylkema ~", ... , r "11·~~"· 0· 

;::.( 1 ~\'.\>, :~· ·-·- ·~' 

PEDICURE nodig? 

bel voor een afspraak: 
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Hennie de Bruin-de Jong 
Aldegeasterdyk 3 
9216 VN Aldegea 
tel. OS127-1S70 
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Bou- en advysburo DOARPSWURK 

Bo~- en ad~ysburo Do~rpswurk van start met project
matige wonmgverbetenng in Oudega. 

. .., Kortgeleden. werd voor de daarin geïnteresseerde inwo-
ners die een ol!~ere womng bewonen een informatieavond gehouden 
over de mogelijkheden van z.g. projectmatige woningverbetering. 

Initiatiefnemer hiervan is de gemeente, die sedert kort het hiervoor 
benodigde subsidi7g~ld ontva~~t van de provincie. Dit gebeurt op 
gron~. van de provmc1ale subs~d1everorde~ng waarbij het mogelijk is 
om btj ~en aanpak va~ d.e wonmgverbetenng als "project" extra bij te 
dragen 1~ de voorbere1dmgs- en begeleidingskosten van de 
verbetenngsplannen. Deze kosten kunnen in de meeste gevallen 
geheel worden vergoed. 

In de provinciale subsidieverordening is bepaald da{ 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

plannen moeten ongeveer een half jaar na heden zijn 
ingediend 
de won!ngen eigendom moeten zijn van de gebruikers 
de wonmgen gebouwd moeten zijn voor 1950 
de maximale subsidie 50% bedraagt van de subsidiale 
onderdelen 
het maximum subsidiebedrag is bepaald op f 15.000,= 
alleen wordt gesubsidiëerd in het zg. kaskoherstel van de 
woning. Hieronder wordt verstaan het "omschot" van de 
woning met vloer- en zolderbalklagen 

Het is O?k ~ogelijk om het ~erk geheel of gedeeltelijk in zelfwerk
zaamheid mt te voeren. In dit geval bedraagt de subsidie in de meeste 
gevallen 45% van de verbeteringskosten (ten opzichte van uitvoering 
door een bouwbedrijf) met een maximum van 45% van fl5.000,=. 

Belangstellenden kunnen zich nog steeds melden voor gratis advies bij 
Bou- en Advysburo Doarpswurk 
Buorren 28, 9012 DH RAERD 
tel. 05662-2570 (T.S. Broos of P.M. Vellinga) 
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Oud ijzer aktie 

Zaterdag 16 april was het weer zover. Oudega werd weer door de 
jeugdclubleden van het oud ijzer afgeholpen. Met tractoren en wagens 
werd het dorp doorkruist en op die manier werd maar liefst 16 ton oud 
ijzer, koper, lood en zink opgehaald en verzameld bij de tennisbaan. 
De loods van de familie Wiersma was weer beschikbbaar om een 
warme kop koffie te halen. 
Tijdens de tweede ronde na de koffie werden nog te gebruiken spullen 
te koop aangeboden, waarvan sommigen graag gebruik maakten. Om 
twaalf uur zorgden de leidsters en oudercommissie voor pannekoeken, 
welke gretig van de hand gingen. 
's Middags werden de laatste spullen opgehaald zodat we meenden dat 
we lekker vroeg klaar waren. Achteraf is echter gebleken dat er niet 
overal huis aan huis is gevraagd, zoals wel was afgesproken. Of dit nu 
komt door iets te enthousiaste mensen of door te weinig leiding is niet 
helemaal duidelijk, maar we hopen hier volgend jaar beter op te letten. 
We rekenen volgend jaar weer op uw medewerking, want dankzij u 
konden we van de oudijzerhandelaar f 1504,40 in ontvangst nemen, 
waarvan de helft voor het eigen jeugdwerk is en de andere helft voor 
Artsen zonder grenzen. · 

De oudijzercommissie 

Flaggefer~oan! • • , . 
Op 5 maaie hie elk yn Aldegea de flagge ut. In fleurich gesicht. Mar 
by de skoalle yn' e Buorren stie de hiele dei us Fryske flagge op' e kop 
oan' e mêst. No kin elk sa' n flater slaan, mar soks mei dochs by in 
skoalle net barre. 
Mar ha war, in älde siswize seit: "lt kin de master misse" . 

mei tank oan E. A. 

E.A. levere in blêd mei aardige op- en oanmerkingen yn dy' t it 
pleatsen wol wurdich binne. Mar de redaksje mient dat dy wol witte 
moat wa' t E.A. is. Hearre wy dat noch efkes fan him/har? 
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Prijs Cirkel Voorjaarsaktie valt in Oudega! 

In samenwerkng met een aantal grote merartikelen fabrikanten en 
bekende touroperators houden de CIRKEL supermarkten in 
Nederland, waarbij ook Fa. Adema te Oudega is aangesloten, 8 weken 
lang een grote voorjaarsreizenactie. 

Door zegels, welke men bij 4 verschillende merkartikelen krijgt, op het 
wedstrijdformulier te plakken en de rebus op dit formulier op te lossen 
en op te zenden naar Unigro Houten, dingt men mee naar één van de 
fantastische prijzen. 

Elke week 9 prijzen, variërend van een gratis standplaats in de 
Westelijke Loirestreek tot en met een reis voor 2 personen naar Denver 
Colorado. Bovendien dingt men mee naar de hoofdprijs 

" een cruise door het Caribisch gebied". 

Eén van de prijzen werd gewonnen door mevrouw Kooi aan de 
Achterwei 9 te Oudega. 

"Een midweek of lang weekend in een van de Gran 
Dorado Bungalowparken in Duitsland of Nederland" 

Mw. Kooi gefeliciteerd! 

Dinsdagmiddag 3 mei werd de prijs in Cirkel supermarkt Adema 
uitgereikt. 
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Wat men nodig heeft: 

112 blik vruchten 
1 pak lange vingers 
3 zakjes vanillesuiker 
1 liter volle yoghurt 
6 blaadjes gelatine (wit) 
114 liter slagroom 

( . De yoghurt 6 uur van te v~ren laten uitl~kken. 
•, Sap van een blik vruchten m e~n pan!letJe ~oen 

.•.! met 2 eetlepels suiker en 1 zakje vamllesmker. 
~: Dit laten koken en dan direct de 6 geweekte 
: blaadjes gelatine toevoegen. 

In een kom de slagroom met 2 za~es vanillesuiker 
en 1 lepel suiker mixen. Dan. de uitgelekte yoghurt 
erbij en goed door elkaar scheppen. Nu het vruchten
sap erbij en goed doorroeren. 
In een bakvorm de lange vingers en de vruchten 
uit blik leggen (kan ook bovenop de taart). 
Daarna het yoghurtmengsel er op doen .. 
Als versiering bovenop b.v. verse aarbe1en 
of bramen. . . 
Een paar uur in de koelkast of een half uur m de vnezer. 

'.Bea Zanstro 
. . 

~-----; 
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QUICK NIEUWS 

Na het prachtige resultaat van Quick l in de zaal moesten de "proppen" 
weer uit het vet gehaald worden. Op de ranglijst stond Quick er nog 
niet al te rooskleuring voor. er moest nog heel wat gebeuren. Spijtig 
was het, dat Folkert Ensing voortijdig moest afbaken wegens een oude 
hardnekkige blessure. Jan Kuipers heeft hem goed vervangen. De 
eerste wedstrijd (tegen koploper Stanfries) werd afgelast wegens de 
slechte gesteldheid van het veld (te nat). 
Op 17 april togen we naar Leeuwarden om tegen rode lantarendrager 
Friso te spelen. Met veel moeite, want Friso vocht verbeten voor zijn 
laatste kans, werd deze wedstrijd gewonnen met 8 - 10. 
Op 24 april thuis tegen V.D.W" die evenveel punten hadden, met één 
wedstrijd meer gespeeld, kon Quick geen potten breken. De eindstand 
werd 12 - 14. Het begon er toen wel donker uit te zien voor Quick. 
De wedstrijd uit tegen Emmen zou hoogstwaarschijnlijk de beslissing 
brengen of Quick in de 1 ste klas zou blijven. In de eerste helft keken 
ze steeds tegen een achterstand aan, maar in de 30ste minuut van de 
tweede helft scoorde Grytsje Jelsma de gelijkmaker. Quick had zelfs 
nog kunnen winnen, maar een straf worp in de laatste minuut werd 
gemist. Het zou ook onverdiend zijn geweest. 
De wedstrijd tegen koploper Stanfries werd een regelrechte ramp. 
Quick wist de korf niet te vinden en bij Stanfries was elk schot raak. 
Met nog twee wedstrijden voor de boeg en 4 punten voorsprong op 
Emmen, waande Quick zich veilig. Dit pakte wel even anders uit, want 
Emmen wint van Sios en thuis via een strafworp in de laatste minuut 
van Leeuwarden. 
Quick verliest van Leeuwarden en thuis in de laatste minuut door een 
foutieve bal in de aanval, van Sios. Hoewel ze met 8 -3 hadden 
voorgestaan. Dit was wel even een koude douche. 
In de beslissingswedstrijd moesten Quick en Emmen nu uitmaken wie 
er eerste klasser zou blijven. 
Op het veld van Oio in Oosterwolde onder veel publieke belangstelling 
haalde Quick nog eens alles uit de kast, wat ze in eerdere wedstrijden 
hadden verzuimd en behaalden een verdiende overwinning op Emmen. 
Dus volgend seizoen weer lste klasser. 
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Quick 2 handhaafde zich in de res. 2de kl. K.N.K.V. ~n Qui:k 3 had 
een uitstekende eindspurt, want uit de laatste 8 wedstn3den wisten ze 
nog 10 punten te behalen, zodat hun totaal ?P l~ punten .kwam. Een 
mooie vierde plaats. Quick 4 schreef geschiedem.s, door m de laatst~. 
wedstrijd MarfOgels 5 met een nederlaag n~ar hms te sturen, Z<?dat ZtJ 
nog een beslissingswedstrijd om het kampioenschap tegen Ud1ros 3 
moesten spelen. 

Speelstad Oranje 

Dinsdao 10 mei vertrokken we met 37 kinderen (welpen en pupillen), 
8 beoel~iders en negen auto's naar speelstad Oranje bij Beilen. Om 
ca tÖ.oo uur kwamen we in Oranje aan. De kleintjes onder ons waren 
wat stil maar dat duurde niet lang. Een paar kinderen hadden van 
mem d~ opdracht gekregen om goed op hun broertje of zusje te 
passen. De leiding bad dus een makki~? we hebben de ~ele dag geen 
huilende kinderen gezien. Er waren ghjbanen, trampolmes, 
draaimolens, bootjes, treintjes, een piratenschip en ga zo maar door. 
De grootste favoriet bij de kinderen wa~, "d~,draa~", een.achtbaan. , 
Kreten als "geanjim mei yn'e achtbaan of we bm al ts1en kear yn e 
achtbaan west" hoorden we de hele dag. Tussen de middag hadden. ze 
nauwelijks tijd om hun broo? ?Pte ete~, want ze waren nog lang met 
overal in geweest.Ook de leidmg kon zich vermaken, er ~as nl. een 
auto waar je in kon zitten, je werd vastgemaakt met alle~le1 gordels en. 
dan vlooo je over de kop. Diegenen met de meeste lef gu~gen eerst. Dtt 
heeft Jok~ Jelsma geweten, zij bleef namelijk een paar mmuten op de 
kop hangen. Maar dit hield haar ni,:t .teg.~n om no~ een keer te gaan, 
want je kreeg er volgens haar een kick van. En Ja, toen moest de rest 
natuurlijk ook. . 
Aan het eind van de middag gingen we nog één keer met z'n allen m 
de achtbaan. Toen was het vijf uur en tijd om naar huis te gaan. Met 
"rooie koppen" en een voldaan gevoel gingen we weer richting 
Oudeoa. Het was een aeslaaode dag en zeker voor herhaling vatbaar! 
Tot sl~t wil ik de oud:rs bedanken voor het rijden. 

Marjan 
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KAMPIOEN!! 

Na de zaalkompetitie waren er S kampioenskandidaten: 
Junioren •. aspiranten B, pupillen E, pupillen Fl en pupillen F 2. De 
verwachtingen bleken te hoog gespannen. Hoewel de junioren 
~onnen van de latere kampioen CSL, verspeelden ze hun kansen door 
m dezelfde .week te verliezen van Alt Kwiek / Hermes en D.T .L. 
Ook de asptranten wisten het niet waar te maken. Ze scoorden in hun 
P?ule wel de meeste doelp~nten (46 uit 6 wedstrijden) maar dit was 
met genoeg voor het kampioenschap. Thuis verloren ze met 7 - 8 van 
O.D.K. en die werd kampioen. 
De pupillen E moesten twee keer hun meerdere erkennen in Lintjo die 
dan oo~ ~erecht kampioe~ werd. Quick F2 speelde een vreemde ' 
kompetitie. Ze wonnen uit van de kampioen, maar verloren van de 
onderste. Toch werden ze knap tweede. 

DE KAMPIOEN pupillen Fl 

In de laatste wedstrijd t~~en D.O.W. moest de beslissing vallen. 
D.O.W. had aan een gelijkspel voldoende, maar Quick moest win
nen. De.Pl?e~ van Neeltsje Mulder en Geert v.d. Heide speelde 
zeer ged~sc1plmeerd. Ied~reen was bij de les. Onder de goede leiding 
van sche1dsrech~er GrytsJe Jelsma ging de overwinning (3 - O) naar de 
beste ploeg, Qurck F 1. Groot feest. Onze enige echte kampioen. 
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Bestuurspraatje R.S.O. 

Het seizoen is weer afgelopen. Hierbij wil ik eerst een paar dingen 
corrigeren. 
Ten eerste is Heren 1 niet gedegradeerd naar de tweede klas en blijft 
dus het volgend seizoen in het district spelen. 
Ten tweede: Meisjes 1 is helaas op de laatste plaats geëindigd en niet, 
zoals vermeld, op de 11-de plaats. 
Twee herenteams hebben nog via een spannende wedstrijd uit moeten 
maken wie er volgend jaar in de 3-de klas aan spelen. Dit ging tussen 
heren 2 en heren 3 (heren 2 voor degradatie en heren 3 voor 
promotie). Op vrijdag 29 april is deze wedstrijd gespeeld in "De 
Drait". De wedstrijd zat vol spanning, nadat ze ieder een set hadden 
gewonnen. Dus moest er een derde en beslissende set worden 
gespeeld. Deze werd ten koste van heren 2 door heren 3 gewonnen. 
Dus wisselen ze volgend seizoen van klasse. 

Dit was een goed seizoen voor R.S.O; 3 ploegen die promoveren. 
Tevens hopen wij dat er nog dames zijn, die volgend seizoen 
competitie willen spelen, zodat wij met 4 damesteams in de competitie 
kunnen spelen. 
Als je hier zin in hebt, kun je je opgeven bij: 

OekeYbema 
Janke de Boer 

tel. 1723 
tel. 2525 

Donderdag 28 juli staan wij weer met de grootste sjoelbak op de 
braderie. We hopen dat er weer veel mensen mee zullen doen. 

Vrijdag 3 juni was weer het buitentoernooi. 

De uitslagen zijn als volgt: 1 De Deelen3 
2 Aldegea East 1 
3 Aldegea East 2 

Verder wensen wij iedereen een prettige en zonnige vakantie toe. 

Janke de Boer 
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Naast onze gewone 
taxi-dienst verzorgen wij: · 

- zittend ziekenvervoer 
- rolstoelvervoer 
- disco vervoer 
- groepsvervoer 

Bel 05116-3400 

TllXlbedrlJf de Vrlu Arl§ 
MtW. M. Oppediilt'4'11'1~2h. Btfvum · Oudit9' u 

Rietdekkersbedrijf & · 
Handelsonderneming 

Posthumus & Hiddema 
*Villa's 
* Tuinhuisjes 
* Schuurtjes 
* &erderijen 

Reparatie 
Onderlwud 
Uileborden 
Eternitplaten 

Menno van Coehoornstrjitte 11 
9288 CS Kootstertille 

Tel. 05121-1702 

Fabrykswei 16 
9216 WS Oudega (Sm.) 

Tel. 05127-2112 

Foto- en videoservice 
met blijvend voordeel 

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

Ook voor FOTO- en 
VIDEO ACCESSOIRES. 
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 

WATERSPORTBEDRIJF Gj. Wester 
Tankstation "IT WIID" 

DIESEL AUTO EN BOAT 
BENZINE SUPER-EURO LEADFRU-TWATAKT 
PITEROAIJE 
1,ANBOUDW.SEL VN TANKAUTO THUS BF.SOARGE, 
OF OAN DE POMP VN JERRYCAN'S. 
AKKU'S 
GAS BUTAAN-PROPAAN-CAMPING GAS 

SEGELAKSJE FOAR MOAIE GF.SKINKEN. 
Wiidswei 9, 9264 TL Earnewäld 

Tel. 05117-39243 I 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. 

1$1BMAASSURANTIËN 
p 

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 informatie: 

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 



KINEEasPJJL 1994 
voor groep 1 t/m 8 van de basisschool 

maandag 29 augustus: 

,N\. * 14.00- 17.00 uur: 

~ 
dinsdag 30 augustus: 

HlJITENBOUWEN 
(hamer, beker en ev. oude lakens 
meenemen) 
terrein: "de Bosk", Dwarssingel 

* 13.30 - 15.30 uur: ROMMELMARKT 
( verkoop van je eigen sp~llen) 
terrein: "de Bosk", Dwarssingel 

*19.00 uur: 

woensdag 31 augustus: 

* 13.30 uur: 

donderdag 1 september: 

* ± 10.00 uur: 

VISWEDSTRIJD ~~ 
bij het stoomgemaal ~ 

~~r.> . t VJ.1 ~.fY: r "'\\ (l • , 

~'· ' 

DIERENTENTOONSTELLING 
terrein: "de Bosk", Dwarssingel 

CIRKUS WITOV A 
vertrektijd nog niet bekend, 
vervoer is geregeld. 
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vrijdag 2 september: 

* 10.00 uur: 

* 13.30 uur: 
*18.30 uur: 

Inlichtingen: tel. 2462 of tel. 1965 

oefenen TALENTENJACHT 
in "de Skippersseal" 
TALENTENJACHT 
LAWAAI-OPTOCHT 
kom verkleed! met 
muziekinstrumenten 
vanaf terrein "de Bosk" 
Dwarssingel 

'[~ ÀfilJt"l 1tk 
PUZZEL 
Zoek zoveel mogelijk spreekwoorden en gezegden! 
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Herinneringen van Sierd de Vries 

Zoals U in het redaktiestuk hebt kunnen lezen 
is Sierd de Vries 15 april j.l. op 95 jarige 
leeftijd overleden. 
Zijn herinneringen, die hij geruime tijd 
geleden op schrift heeft gesteld, gaf hij aan 
onze redaktie met de woorden: " Jim sjooge 
mar ris as jim der ek wat mei kinne". " 
Daar hebben wij dan dankbaar gebruik van 
gemaakt. Uit de reakties blijkt dat het door 

onze lezers met veel plezier wordt.De laatste afleveringen menen wij 
onder een andere, aangepaste "kop" aan U door te moeten geven. 

Deel 11 
laatste regel voorafgaande: Dat ten oosten, waar Dirk Soet nu woont is 
omstreeks 1904 gebouwd. 

Nu gaan wij eerst weer terug naar de wringe, en gaan wij de noord
kant langs. Daar stond een oud huisje, dat stond met de gevel op de 
weg en het stond vlak tegen de westersloot aan. Waar Luitzen Wijma 
woont stond ook een huisje langs de oostkant bij de sloot. Dat was 
oud en met een rieten dak en heel laag. Daar woonde Jakop de Jong. 
Dan gaan wij tot de plaats waar nu L. Oosterhof woont. Daar stond 
een groote kop-hals-rompplaats op, die is omstreeks 1927 afgebrand 
door de bliksem. Dit was ook een Sietsma-plaats en een heele oroote. 
V~naf me.i. 1910 tot 1911 heeft mijn zuster Trijntje daar gewoo;d bij 
Mmze W11ma, maar de plaats was verkogt zoo dat Minze eraf moest. 
Nu gaan wij tot de Exteursreed, want daar stond in die tijd niks tot het 
huis van Auke de Jong. Dat is omstreeks 1904 gebouwd en werd 
bewoond door Eele en Wietske Herder, de overgrootvader van Henk 
H~rder. ~u gaan wij naar het oude stee waar de plaats stond waar 
U1tze W1~m~ la~tst woonde. Daar woonde toen Izaak Kijlstra met zijn 
zuster Gnet.Je (zie pag. 54).Die had daar boerderij en bakkerij en 
veevoerhandel. Later heeft hij het huis laten bouwen waar nu Anne 
v.d. Meuten woont (lt West 24). Toen had hij nog een paar koeien en 
veevoe.~ en een kedde met een brikje. Daar reed hij mee naar Dragten, 
want hIJ was ook gemeenteraadslid.Ten westen van Izaak Kijlstra, aan 

50 

een reed er agter, stond nog een arbeiderswoning. 
Agter het huis van Dirk de Jong stond ook een oude boerderij, die is 
later af gebrand door de bliksem en voor aan de weg weer opgebouwd. 
Op het land ten oosten stond ook een oude boereplaats, die is met de 
ruilverkaveling afgebroken. Dan komen wij bij Hattums'Wietske. 
Dat was een polle waar een gragt omheen lag en voor langs de weglag 
een sloot met een dam om er op te koomen. Daar is omstreeks 1909 
een huis gebouwd door Hattum de Vries. Daar hebben Vader en ik 
nog het riet heengebragt, dat moest onder de pannen op het dak. 
De oude plaats ten oosten (Craens) stond er toen al en dan ten oosten, 
nu agter de skool, stond ook nog een oud huis. Daar woonde Tjeerd 
Slotegraaf. Die heeft het terrein waar de skool op staat toen verkogt 
aan het skoolbestuur. Nu gaan wij tot Harm Bouma (Buorren 28). 
Daartussen stond toen nog niets. Daar stond een heel oude plaats op 
die werd bewoond door Oebele Kooistra, de grootvader van Oebele 
Kooistra, nu op de Dwarssingel. 

Een vroegere bewoner van de Arkepolle, Jelke v.d. Kooi 

Nu gaan wij terug naar de dijkfenne en gaan naar de Arkepolle. Daar 
stonden toen ook al waar de huizen nu staan, oude keeten, maar van 
de overleevering waaren dat vroeger oude woonskeepen en die werden 
dan op het drooge getrokken, vandaar de "Arkepolle". Als het water 
hoog was dan stond de polle onder water en dan stond ook de 
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over het erf gevaaren waar Dirk Soet nu woont en zoo kwamen wij 
dan op de hoofdweg.( vanaf de Jan Dirkspolder over de Wester
zanding) Even ten zuiden waar vrouw Ritsma nu woont en dan aan de 
oostkant van de reed daar stond ook nog een oud lang huis, daar 
woonden twee gezinnen in. Op de zuideind woonde Auke de Boer, die 
had er een hok bij staan en had daar wat koeien. Het was daar smal en 
de mesthoop stond vlak tegen de reed aan zoo dat de gier over de reed 
liep. Nu gaan wij eerst nog even het land in naast het huis van Ritsma. 
Daar ligt nu nog een eindje reed en die ging het land in en dan ten 
zuiden, midden in het land, lag nog een boereplaatsje en dat noemden 
ze de "kreilen". Dat was een polder en daar stond vroeger een 
spinnekopmolen in. Daar woonde toen Hendrik de Glee. 
Nu gaan wij weer naar de hoofdweg. 

Waar Jelke v.d. Lei nu woont stond toen ook een heel oude plaats op. 
Dat was weer een Sietsma-plaats. 
Ten oosten, waar nu Sjoerd Oosterhof woont (nu G.Wijmenga), staat 
nog altijd dezelfde plaats op. Dit was ook een Sietsma-plaats. 

De boerderij van G. Wljmenga. De enige originele 
Sletsma·pleats? 

Waar nu Jonker woont was een kop-hals-rompplaats, daar heeft Uitze 
Tjeerdsma later een stjelp van gemaakt. Ten oosten, waar nu de Vries 
woont, stond ook een heel oude kop-hals-rompplaats op. Die is door 
Jolle Balsma afgebroken en die heeft een nieuwe laten bouwen, die in 
de eerste weereldoorlog door de bliksem is af gebrand. Waar Sierd en 
Froukje nu woonen stond ook een oud huis vlak tegen de sloot. Daar 
woonden Gerben en Wietske, de grootouders van Hattums'Wietske. 
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De oude lui zijn toen overleden en Folkert de Haan trouwde en zette er 
een nieuw huis op en er kwam een hok bij en Folkert dreef daar een 
timmerzaakje. Nu gaan wij tot Melle Sibma. Daar stond een oud boer
derijtje op en daar woonden Johannes en Bet.Dat waren de overgroot
ouders van Jan van der Wal uit Nijega, de veekoopman. Waar Jan 
Lepstra woont (nu G.de Vries) is omstreeks 1910 gebouwd. 

_.. 

R !: -· ·--Bakkerij en boerderij van lzaak 
Kijlstra en zijn zuster Grietje. 

****** 
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JULI 

9 juli 
14 juli 

27juli 
28juli 

5aug. 
27 aug. 
AUG. 

2 sept. 
9 sept. 
10 sept. 
25 sept. 

4 okt. 
14 okt. 
25 okt. 
29 okt. 

30 okt. 

25 nov. 

AGENDABURO 

Expositie van schildersclub " it ButhOs" op Buitenplaats 
"it Wiid" in Earnewäld r. 
Muzykfestifal "Aide Gea" ] · 
Grietman K~rrni~, 14 t/m 17 juli, ()'\'fltlll11 · 
Parkeerterrem Miensker b"f:\Jl'11 
Groot Hippisch Festijn · · 
Grytman Braderie, 14.00 uur . . · 

Spectaculaire Waterspelen, Op 'e Wal, aanvang 19.00 uur 
27 en 28 aug. Quick korfbalseries 
Expositie van schildersclub "it ButhOs" in de Skippersseal 

2 t/m 4 sept. Ronde- en platbodem weekeind 
Doarpsf eest Aldegea 
Doarpsfeest Aldegea 
Koffieconcert "Skippersseal" 

Dierendagconcert, muziekver. "Looft den Heer" 
Bazar muziekver. "Looft de Heer" in 'it Miensker' 
Koffieconcert "Skippersseal" 
Receptie muziekver. "Looft de Heer" i.v.m. 90-jarig 
jubileum 
Kerkdienst met muziekver. "Looft de Heer" 

Koffieconcert "Skippersseal" 

8 jan. '95 Koffieconcert "Skippersseal" 

&&&&&&&& 

Uitslag Puzzel aprilnummer: 1 Wesp, 2 Aap, 3 Tor, 4 Eekhoorn, 5 Rat, 6 Slang, 7 
Cavia, 8 Hamster, 9 Ade-laar, 10 Das, 11 Egel.Het te vormen woord was: 

WATERSCHADE 
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