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--
BAKBRorr.E ~~ 

'j) Î l&P 
Dit voorwoord van het nieuwe nummer van de derde jaargang van de 
Bakbrogge wordt geschreven op 13 juli, één van die echt warme 
dagen van deze zomer. Bij zulk weer kun je volop genieten van het 
leven in Oudega en omgeving. 

In ons dorp is veel aandacht voor de ontsluiting van het nieuwe 
bestemmingsplan. Over de toekomstige bestemming van de boerderij 
"van Jonker" hoor je allerlei geruchten. Als een bestemming in de 
vorm van seniorenwoningen gerealiseerd zou kunnen worden, zou 
ons dat zeer welkom zijn. Het valt alleen maar toe te juichen als 
ouderen zo lang mogelijk in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. 

Van groot belang voor de leefbaarheid van ons dorp - nu en in de 
toekomst! - is de aanwezigheid van twee basisscholen. De verschil
lende mogelijkheden bij de uitwerking van het regeringsbeleid op dit 
punt voor kleine dorpen worden uitgelegd door onze dorpsgenoot 
Jaap Veen tra, die sinds kort deel uitmaakt van de Gemeenteraad van 
Smallingerland. 

111 dit nummer wordt weer op allerlei manieren aandacht gegeven aan 
het vcrl den en heden van Oudega. Zo kunt u bijvoorbeeld lezen dat 
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ons Dorpsbelang het "Fokke Wijtske paed" met vrijwilligers in goede 
staat houdt voor dorpsgenoten en vakantiegangers. 

In deze vakantieaflevering van onze dorpskrant vindt U geen puzzel. 
In plaats daarvan nodigt de redaktie U uit een bijdrage in de vorm van 
een verhaal en/of een foto in te sturen, die gaat over de vakantie 
van dit jaar. Ter aanmoediging zijn er een paar prijzen beschikbaar. 
Wij wensen U veel leesplezier en een goede vakantieperiode. 

Wij zien ook Uw reakties (in de vorm van kritiek, suggesties, een 
stukje, een financiële bijdrage of een machtiging daarvoor) weer met 
belangstelling tegemoet. 

SvD /SI 

V~'7N~' 
Al&i rt t11d. ~ t.a, VVN-
~~ "f k i/,C,C~! 

* 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.) 
Tel. 05127-17n Fax 05127-2360 
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.Feriening fan 
DOARPSBELANG ALDEGEA 

TiisdeitejOn, 5 juli is der troch in keppeltsje frijwilligers, dy't opus 
oprop yn' e foarige "Bakbrogge" öfkommen binne, gers meand op it 
"Fokke - Wytske - paad". 
De seinen wurden harre en doe gyng it los. lt wie in tige moai gesicht 
hoe't dy mannen it wurk dienen. 
Bartele wie der mei wat neimoaderiger ark, dat dy koe in bytsje 
hurder. Yn it skoft, weryn't elk him efkes yn it gers deljoech, waard 
kotje as wat oars oanbean troch Doarpsbelang. 
Mei in pear oeren wie alles oan'e kant en koenen de minsken mei in 
foldien gefoel nei hûs ta gean. 
Wy wolle de minsken dy't us bolpen ha, tige tank sizze en miskien 
kinne wy in oare kear nochris in berop op harren dwaan. 

Doarpsbelang Aldegea 

Wy binnc dei· kleur t'oar! 
Fan lof"ls n ·j rjo ·hts: Sicbcren de Jong, Renze v.d. Wal, Gerlof 
El zin •n, Syb v. 1 yk en Sietze Reitsma. 
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In opsichter heart der by ! 

"En ... dan is er koffie! 
Far_i lofts nei rjochts: Tsjalling Veenstra,Sieberen de Jong, Sietze 
Re1tsma, Renze ~.d. Wal, Sybe van Dyk, frou Reitsma, Folkert de 
Haan, Gerlof Elzmga en Bartele de Boer 
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Van de Oudegaaster Raadsleden 

y nstänhfildingsnoonnen rasisûnderwüs 

De ryksoerheid ûntwikkelt de lêste jierren in 
belied wêrby der stribbe wurdt nei trochsnee 
gruttere skoallen. De gemeentes moatte sels in 
kar meitsje om dizze skaalfergrutting yn te 
foljen. Dit haldt yn dat der binnen Smellinger

lan skoallen fusearje moatte, sawol yn it iepenbier- as yn it bysûnder 
Onderwiis. Der binne ferskillende mooglikheden. 

len fan de foarstellen hat ta gefolch dat de Great Haersmaskoalle 
fusearje maat mei de iepenbiere skoalle fan de Pein. 
Dizze opsje hat grutte gefolgen foar Aldegea: 
a. lt iepenbiere Onderwiis ferdwynt Ut it doarp en komt nea 

werorn (n.b. de skoalle wurdt by in fusje gjin dislokaasje 
en gjin nevenfestiging). 

b. Mei it ferdwinen fan it iepenbiere ûnderwiis ferfalt in 
wichtige skeakel Ut de plurifoarme mienskip dy't Aldegea 
no is. 

c. Takomstige bewenners fan it nije ûtwreidingsplan sille 
beheind wurde yn harren skoallekar. Dit sil sommige 
minsken werhälde om harren yn Aldegea nei wenjen te 
setten. 

Boppedat is it fuortbestean fan ' e Great Haersmaskoalle tige wichtich 
foar de bem: 
a. De bem kinne no yn it eigen doarp relatyf feilich en 

selsstannich nei de iepenbiere skoalle ta gean. Hja hoege 
no net oer in grutte ofstän oer in drokke gefaarlike dyk oei 
in oar doarp te reizgjen. 

b. De bem kinne yn it middeisskoft nci hOs ta te iten, hja 
hoege net perfoarst oer te bliuwen op skoalle. 

c. De bem krije no ûnderwiis op in net grutte, mar kwalitatyf 
goed ûnderwiis biedende skoalle. 
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De snelweg 
naar uw 
rijbewijs 

Loonbedrijf en Kraanverhuur 

SIERD DE VRIES 

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

Autorijschool WUMA 
voor een gedegen en vlotte rijopleiding 

Feike Wijma 
De Klynhoeke 6 
9217 RT Nijega 
05127-2619 

Oudega (Sm.) 

'T MIDDELPUNT Ie Sktnnerssea(?ef. ~:1~~~4~612396 
UAU DE BWRTI r r Fax op aanvraag 
fHR , Voor uw sfeervolle, goed verzorgde dag 

TEVENS 
SLIJTERIJ 

·of avond. o.a. huwelijksfeesten, recepties, 
barbecues, gourmetparty's, koffietafels, 
personeelsavonden, vergadering, dans
avond, buurtfeesten. Tot 130 pers. 

GERRIT ADEMA ~_,,,'=""' _ _;:~~'2/. Vraag vrijblijvend informatie 

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

of maak een afspraak. 

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

D kk ··Ad v · ru erIJ n>>:r> e r1es 
Buorren 39A 9216 WC Oudega (Sml Tel 0 5127 - 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 

t \\\\schoo/ > 
o\O <//,; 

~~ Opeinde ~;-" 
~ @05127-2053 ~ 

@gVA~@ 

• 
"''"" • l."''"" n)()I011 ~school ;;101 111school 

~ AN~7 · ' AN~ 

Of u ko r111 
Op ind . 

•Nieuwbouw 
•Verbouw 
• Onderhouds

werken 
• Renovatie 

Speciaal hang- en sluitwerk 
tegen inbraak! 

• Bouwmaterialen 
• Adviezen - Ontwerpen 
• Aanvragen vergunningen etc. 

05127-1407 
Sànbuorren 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 

~~ 
De Tsjollen 4 Tel. 05127- 1582 

.. _,"INSTITUUT "NOORD" 

". ·~~! GESLAAGD!!!! 
' \. -'~ 

- , • 

JOURE 

'Bij Instituut "Noord" uit Joure zijn geslaagd voor het diploma blind
typen volgens het tienvingersysteem de volgende cursisten uit Oudega, 
met achter de naam het aantal behaalde aanslagen per minuut. 

Hilde de Vries 
Golda de Vries 
Frieda de Vries 
Inge de Bruin 
Ineke Kooistra 
Sytske Gerry de Boer 
Auke Ybema 
Rein Ybema 
Jannie Elzinga-Jongsma 

212 
193 
235 
197 
200 
199 
154 
168 
187 

Belangstellenden voor een volgende cursus in Oudega kunnen zich 
opgeven bij mw. H. de Bruin, Aldegeasterdyk 3 te Oudega. 
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Mivero Bedrijf in de kijker 

Holwerda Transportbedrijf 

I 

Mijn naam is Gerrit Holwerda en ik ben geboren in Zwaagwesteinde 
op 18.04.53, als het vierde kind van Hendrik Holwerda. pake 
Tsjalling H. is vroeger begonnen met paard en wagen. Dat was in 
1917 met veevervoer naar Leeuwarden. Zijn 5 zonen, waaronder ook 
mijn vader zijn allemaal in het vervoer gegaan. Een echte 
transportfamilie. 
Mijn vader is begonnen met veewagens in Zwaagwesteinde, later zijn 
we naar Dokkum gegaan, we groeiden daar uit tot zo'n 13 auto's. Nu 
met alle soorten vervoer. 
In die tijd heb ik de LTS gedaan en moest daarna in militaire dienst. 
Een paar jaar later werd mijn vader ernstig ziek en overleed in 1983. 
Geen van de kinderen had de vervoerspapieren en zo ging het bedrijf 
over naar mijn neef Tsjalling Holwerda in Drachten, het bleef toch 
weer in de familie. 
Bij mij bleef echter het verlangen om nog eens voor mezelf te 
beginnen. 
In 1990 was het zover, ik reed in die tijd bij mijn zwager Gerben 
Wijbenga op een "losgestort" auto. Hij wist wel wat ik graag wou, en 
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zei; "Je moest maar eens beginnen, want van uitstel komt afstel". 
'?o werd ik in_ ~ovember 1990 eigen baas, en ik ging rijden voor Bolk 
m Almelo, m1Jn vrouw Renske ging studeren. In augustus 1991 waren 
alle diploma's binnen en ik zat geen dag stil.We verhuisden naar 
Overijse! om dichter bij mijn werk te zijn, maar Renske kon daar haar 
draai niet vinden. Eens een Fries altijd een Fries, dus op zoek naar iets 
anders en dat viel niet mee. Bij toeval hoorden we van deze loods van 
Kuipers, waar we nu nog steeds wonen. 
Het bevalt ons hier prima. Onze zoon Christiaan is nu 18 jaar en wil 
later ook op de auto. Monique is nu vier jaar en heeft het hier best naar 
de zin. Een huis is nu het eerste wat op ons verlanglijstje staat en zeker 
graag voor de winter. 
Dan heb ik de loods helemaal vrij. Deze winter hebben we ook al wel 
wat in stalling gehad maar dan kan ik hem optimaal gebruiken. We 
kopen er dan een heftruck bij zodat we ook stukgoed in opslag kunnen 
nemen. Het laden en lossen hoeft dan geen probleem te zijn. 
Ik ben nu nog veel van huis, maar daar komt misschien nog wel eens 
verandering in. 
Bij Bolk doe ik alle soorten van transport en we beschikken daar over 
de modernste trailers, huiven, diepladers enz. 
Dus hoe klein, groot, zwaar, lang, breed of hoog uw transport ook 
mag zijn, wij verzorgen het piekfijn. 
Mijn wens heb ik waar kunnen maken; nu nog zo snel mooelijk een 
huis e'.1. dan nog e~ns een a~dere auto, waarmee we nog m~er 
mogelijkheden knrnen om mzetbaar te zijn. 

" . t. 1 "~ ;.-. 
~ ,·~ -,, · .(. " r · .i__;; 

( . , 

MEDEDELING MIVERO: 

Zaterdag 10 september zijn alle winkels in Oudega om 13.00 uur 
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HET \JOORn 18 .ilÄN DE VOORZ'L'ITERI ~ 
Als voorzitter van de Kalverfokclub ben ik door de Bakbrogge ver
zocht om iets over onze club te schrijven. 

Wij zijn een club veehouders die zich bezighoudt met het.opfokken 
van kalveren tot melkkoeien voor de komende jaren. 
Wij organiseren daarnaast elk jaar een kalverkeuring. 
De komrnissie van de kalverfokclub bestaat uit de volgende personen: 
voorzitter; Daan den Hoed,secr. penn.m.; Henk Jonker, Sietse 
Algra,Wieger Wynia en Wierd de Groot. 
De komrnissie heeft de organisatie in handen van een keuring van 
kalveren en pinken. De meeste tijd gaat daarin zitten, zoals de 
opgaven, het verwerken van de opgaven van de dieren in een 
katalogus, het vragen van juryleden en het maken van een 
keuringsterrein met balie's en keuringsringen. 

Afgelopen jaar heeft de club haar 25ste kalverkeuring gehouden, die l 
jammer genoeg letterlijk in het water viel. In februari hebben we het 
jubileum gevierd met een gezellige avond. 
25 Jaar geleden is de club opgericht door Hylke Weening en Otto 
Kooi. Zij waren in Boornbergum op de kalverkeuring en dachten: 
"Dat kon in Oudega ook wel eens georganiseerd worden:. 

Op die feestavond hebben we ook ons meest trouwe deelnemer (deed 
25 jaar elk jaar mee) Sietze Bruinsma beloond, d.m.v. een tinnen bord 
met inscriptie. 

Het doel van de keuring is dat er op het exterieur van het kalf wordt 
gekeurd en zodoende door een deskundige jury (bestaande uit 4 
personen) op volgorde van hun bevindingen gezet. Alle 1 A en lB 
kalveren van iedere rubriek komen na de rubriekskeuringen in een 
grote kring en daar worden de kampioenen en reservekampienen uit 
gekozen. 
Er zijn 3 kategoriën: kat. 1; Kalveren voor 1 januari (oude kalveren) 

kat. 2: Kalveren na 1 januari (jonge kalveren) 
kat. 3: Pinken 

Na de individuele keuring is er een mogelijkheid om de 
bedrijfsselecties te laten keuren. Dat zijn meestal 4 inzendingen per 
bedrijf en die laten keuren in zijn geheel op exterieur. Daaruit wordt 
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dan ook 1 bed~ijf kampioen en 1 reserve-kampioen. 
De kalverkeunng wordt meestal op de derde zaterdag in september 
gehouden. 

Buiten het wedstrijdelement is het de bedoelino dat de veehouders er 
met elkaar een gezellige morgen van maken.We hopen dit jaar ook 
weer op een grote deelname. 

Vr. gr. 
Daan den Hoed 

De sutelaksje fan de Stichting "[t Fryske Boek" is fan't hjerst fan 
9 septimber oant en mei 22 oktober. 
In hiel soad frijwilligers geane dan wer troch Fryslän mei kroaden fol 
Fryske boeken by de doarren läns. 
Op 14 oktober kinne jim us ferwachtsje yn Aldegea. It doel is om dy 
dei sa folie mooglik minsken te berikken. Wy hawwe dan fansels wol 
ferlet fan sutel (st) ers. 
Wolle jo meidwaan? Jou jo dan, leafst sa gau mooglik op by kontakt
persoan A. Ensing - Wagenaar, til!. 1666. 

~oaröf,geand o~ de s.utel~ksje w~lle wy jo utnoegje foar de kulturele 
JUn.dy t wy.ynJo_reg10 balde. Netst de ynformaasje oer it ferrin fan de 
aksje k?mt. m skrim~er oan. it wurd. De ferskate programûnderdielen 
~urde ofw1ksele mei feesthke ( yn ferbän mei it 60-jierrich bestean fan 
1t Fry.ske J:loek), kabaretteske sketskes en liedsjes. 
Foa_r m dei I f!10arn / rniddei suteljen biede wy jo graach it Frysk 
S~.nuwerskahn~e~boek .oan. Boppedat krije jo in jubileumpresintsje en 
frljkaarten foar 1t ofslutmgsfeest yn oktober / novimber. 

Wy hoopje dat de suteldei yn Aldegea in slagge dei wurdt. 
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Oranje - en Dorpsfeestvereniging 
Foarstenhûs en Heitelän 

Programma 
voor het dorpsfeest op 9 en 10 september 1994 

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

Vrijdag 9 september 

8 .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, 
Buorren 19, tel. 2321) . tl 

\~·~\~-Kinderspelen Basisscholen ~\ ;~ /. 
Herhaling Optocht .:}}J;,, . U 

Het top 40 orkest Frontline ~ . (~.-. ' \ 

Zaterdag 10 september ~ P 

~\ 
0

9 .30 uur 

f 
Il~~ 
Cf·~ 

);:{ 

11.00 uur 

13.30 uur 

20.00 uur 

23.30 uur 

Aanvang Volksspelen 
/ 

(Iedere buurt kan hiervoor een ploeg *(of 
meer) vóór 1 augustus opgeven bij Sjoukje 
Westerhof, tel. 2321. Iedere ploeg bestaat uit 
8 personen. Graag de naam van ploeg en 
ploegleider opgeven) 

Matinee in de feesttent 

Vervolg volksspelen 

Optreden van de cabaretgroep "Samar" 

Discotheek Bouke JeeningaHet mooiste bos 
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Slijpinrichting H. Veenstra 
Achterwei 39 Oudega 
Tel.: 05127-2287 b.g.g. 1994 
Voor het slijpen van al uw huis-, tuin- en 
keukengereedschap, o.a.: 

- m=n ( ook met kartel ) 
- beitels ( ook vlakbank ) 
- scharen 
- schaatsen 
- veetondeuses 
- grasmaaiers, 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.) 

Voortman~~~ 
TRADITIONAL FAMILY BAKING 

Burlington Canada 



50+50+50+50+50+50+50+ 

Soos 
'Op dinsdag 14 juni 1994 was er dan onze boottocht. 
We vertrokken 's.middags om 13.00 uur vanuit de haven in Oudega. 
Het was een mooie zomerse dag. Er waren 43 personen aanwezig. 
Na een welkomstwoord van ondergetekende voeren we de haven uit. 
Eerst richting Grou, om daar ± 3 kwartier even rond te sneupen. 
J?aarna voeren we via Eamewald en het bungalowpark "it Wiid" weer 
nchting Oudega waar een heerlijke koffietafel klaarstond bij café 
Welling. 
Het was een zeer geslaagde tocht, ook onze Afrikaanse gast heeft ont
zettend genoten. 
Allemaal nog bedankt voor de plezierige medewerking. 

Jeltsje Lijkelema 

Vrijwilligersgroep "Graach dien" 

In het artikel over de vrijwilligersgroep "Graach dien" in de vorige 
Bakbrogge is een ernstige fout geslopen. 
Onder de kostenberekening staat dat de kosten voor vervoer f 0,.50 per 
km zijn met een maximum van f2,50. 
Dit moet zijn : met een minimum van f 2,.50. 

Wier bard: 
In pensionhäldster ut Wolvegea hie gasten Ut Den 

Haag. 
Hja sette harren in aai foar fan har krielhintsjes. 
De gast frege 
"Als U ze nu laat liggen worden ze dan ook groter?" 

18 

BERNEPRAAT 

Schoolreisje 

We zijn donderdag 7 juli op schoolreisje 
geweest naar Emmen. 
Het was heel leuk. 
Eerst gingen we naar de olifanten, er was ook 
een baby olifantje. 
Ze bouwden een hok voor de bul. 
Er ~aren bavianen en ook een pasgeboren 
baviaan. 

" ~ Bij de inga. ng stond een bord 
.· daarop stond: 

' "d ·~ e owantesporen volgen". 

~at deden we.We kwamen ook een houten olifant tegen en een houten 
giraf en ook nog een houten slak. 

Elske de Bruin,groep 5 
Great Haersmaskoalle. 

Voor de volgende keer kies ik: Saapke Kooistra. 

Pjutteboartersplak (O.C.): Neffens it bestjoer is de 
p~uterseal gefaarlik en min skjin te hälden. Dêrom sykje 

" " hja oar plak en wethälder Fred de Groot seit dat de 
Kro~be de folie oandacht. hat fan it kollege (noch mar krekt 

wethalder en dan al sa mom praate kinne) . 

E.A. 
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'.F j ouwei-j ûnekuie1" 1 Q 94 ! 

'~- · -~ -~~,, Wat set ..... ? oh .. .. de avondvter~se 
•. ....,...,, c---:,-

.... . 

De kommisje fan de A.V.D. Aldegea kin werom sjen op in slagge jier. 
Op 14, 15,16 en 17 juni hawwe sa'n 163 bern en folwoeksenen mei
dien oan de avondvierdaagse, wakker likefolle as ferline jier. 
lt waar wie goed. 
lenjOn hat it efkes wiet west, mar sa as altyd hawwe bern dêr gjin lêst 
fan .Wy as grutte minsken meie, wat it waar oangiet, graach krimme
nearje! 
Der binne gjin Ongemakken west, dat us E.H.B.O.'sters koene rêstich 
sitten gean en kofjedrinke. 

Ditjier wiene der ek 15 km rinners, Aldegeasters en sels in rnefrou Ut 
Sumar dy't dit al foar de 41 ste kear die. 
Har 40ste medaille hie se yn Sumar helle en dêr hiene se efkes "in lyts 
feestje" hän. 
Fierders wiene der noch 2 rinners ût Eastermar en 1 ut Drachten. lt hie 
harren poerbêst foldien. 
Jimme kinne hjirut no wol oprneitsje dat jo net allinne de avondvier
daagse yn jo eigen wenplak rinne meie, it kin dus oeral! It is moai dat 
rinners ut in oar plak ek efkes by us yn Aldegea meidogge. 
De lêste jûn wie gesellich. Allegear minsken yn 'e Buorren mei 
blommen en/as in lyts aardichheidsje foar de rinners. It muzykkorps 
makket it gehiel ekstra fleurich. Bern fine it prachtich as se de muzyk 
hearre en dan ek noch in ijsko derby ..... én fansels net te ferjitten: de 
Medaille! No dan kin it net mear stikken. 

Wy woene graach eltsenien betankje dy't meiwurke bat oan it slagjen 
fan dizze "fjouwerjûnekuier": 
- Fam. Houwink en fam. v.d. Wal, dy't it paad foar us frijhälde as de 
route by harren delgiet. 
- De Rabobank en de beide skoallen dy't de ynskriuwlisten foar us 
byhälde. 
- Basisskoalle De Grûnslach, wer't wy sokke tiden te plak kinne. 
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- De E.H.B.0.'sters en 
- lt muzykkorps "Looft den Heer". 

En as lêste: wy hearden dat de rinners de lêste jOn wolris in oare route 
rinne woenen. lt is foar us wat in slim gefal, want wy wolle it 
ynheljen graach fanut ien en deselde kant komme litte (foar de 5-,10-
en 15 km). Mar wy binne der wier wol mei dwaande as it ek oars kin . 
Hat ien seis in idee ....... kom dermei! 

Oan't it oare jier, 
Kommisje A. V.D. Aldegea 

KWF-COLLECTE VOOR BETER LEVEN KANKERPATIENTEN, 
JONG EN OUD. 

De jaarlijkse collecte van de Nederlandse Kankerbestrijding / Koningin 
Wilhelmina Fonds (KWF) wordt dit jaar gehouden van 12 tot en met 
17 september. 
Het KWF bestaat dit jaar 45 jaar. In al die jaren is het gegaan om één 
doel: "Een beter leven voor kankerpatiënten,jong en oud". Dit is dan 
ook het thema waaronder dit jaar wordt gecollecteerd. 
In de folder die u één dezer dagen in de bus krijgt, kunt u meer lezen 
over de voornaamste activiteiten waaraan het KWF uw gift besteedt: 
wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en begeleiding van 
kankerpatiënten. 
De Tros televisie zendt op maandag 12 sept. een uitvoeringe docu
mentaire uit waarin u kunt zien wat kanker voor jongeren en ouderen 
betekent. Aansluitend kan via de gratis hulp- en informatielijn van de 
Ned. Kankerbestrijding contact worden gezocht met voorlichters van 
patiëntenverenigingen en van de de Kankerbestrijding ( 06 0 226622). 
Tijdens de collecteweek wordt in de Socutera-uitzendingen op 11 en 
14 september op Ned. 3 aandacht besteed aan het doel van de collecte. 
De De Ned. Kankerbestrijding / KWF rekent ook dit jaar weer op uw 
steun, uw geld wordt goed besteed. 
Wellicht ten overvloede nog even dit: iedere collectant zet zich geheel 
belangeloos in voor deze goede zaak. 

KWF afd. Oudega 
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Dominy Adrianus Carsjens (28-4-1880 - 07-2-1963) 

In bekende ~ldegeaster wie yn syn tiid en nochjierren dernei 
~s. A. CarsJens. Faak wurdt hy noch oanhelle as it praat oer eartiids 
giet. 

Ds. A. Carsjens oan de stfidzje. 

Wat hy yn Aldegea allegearre ta stän brocht hat liicht der dan ek net 
om. Hy wie de man dy't de stjitjoech ta it droechlizzen fan de 
Eastersanjes en it oprjochtsjen fan it wetterskip "De Gealanden". 
Ek .de ~oerelienb~nk, no de RABO, is mei troch him ta stän kaam. Syn 
rne10prJocht~rs w1enen Isaak Kylstra, Bouwe Bouma, Hendrik Kiers, 
Alle J. Wellmg, Steven Duursma, Hielke Kylstra, Jan D. de Jong en 
Jelle J. v.d. Wal. Lange jierren wie hy ek lid fan de "Voogdijraad 
Fri~sland", foarsitter fan de "Armenraad gemeente Smallingerland" en 
bys1tt~r fan ~e Kea~er fan Kr~sispachtsaken. Op tsjerkelik mêd wie by 
~och hd fan It Klassikaal bestjoer, praetor fan de ring Burgum, lid fan 
it Frys~ "Godgeleerdgezelschap',' en tsjerke-fisitator yn Fryslän. Mar 
~s,domipY fan de Hervoarmde tsJerke yn Aldegea hater ek in protte 
ut e wei set. 
Alderearst is de pastorije tige opknapt. Dy wie nedich oan ûnderhäld 
en modernisearjen ta. Al ridlik gau waard ek it Folksuebou set. 
De jonge dominy krige wol wat te dwaan doe't hy sy~ älde 
foargongers opfolge. 
Ek de tsjerke seach der tige min ut doe't ds. Carsjens hjir kaam. Hy 
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hat alle war dien om dy restaurearre te krijen . Yn 1922 is dat dan ek 
bard. 
Fierders joech hy de oanstjit ta it oprjochtsjen fan de frouljusferieninu 
en de R~jzende Kerk, de feriening foar de jonge manlju en froulju d/t 
dy't de JOnges- en famkesferiening ûntgroeid wienen. 

Soe it net heech tiid wurde dat der in strjitte yn Aldegea nei him neamd 
wurd? 
Ds. Carsjens troude 16 maaie 1911 mei Johanna Wilhelmina Heesen 
in dochter fan Ds. G.W. Heesen.Hja krigen trije bem: Anneke, Corrie 
en Frits. Hy stie fan 1910 oan't 1948 yn Aldegea. 

Fan lofts nei rjochts: Mefr. Heesen, mefr. J.W. Carsjens
Heesem. Ds. A. Carsjens en Os G.W. Heesen, De twa famkes binne 
Anneke en Corrie Carsjens 

~min better ~nsJoch oer synlibben te krijen folgje noch twa stikjes oer 
~1m. lt earste IS ut de Drachtster Krante fan 25 april 1958 en it twadde 
IS fan syn skoansoan ds. C.D. Moulijn fan febrewaris 1%3. 
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Ds. A. Carsjens te Eernewoude viert 
dinsdag 50 - jarig ambtsjubileum. 

Dinsdag a.s. zal het vijftig jaar zijn geleden dat ds. A. Carsjens van 
Eernewoude werd bevestigd als predikant in de Nederlands 
Hervormde Kerk. 
Ds. Carsjens werd op 28 april 1880 te Boskoop geboren, bezocht 
eerst drie jaar het gereformeerd gymnasium te Amsterdam en was 
daarna ongeveer 6 jaar werkzaam in de handel. In 1899, dus op 19 -
jarige leeftijd ontwaakte bij hem de oude lust om predikant t~ worden 
en becron hij opnieuw te studeren. In 1903 nam de heer CarsJens als 
extra;cus deel aan het eindexamen van het gymnasi urn te Leiden en 
studeerde daar vervolgens nog aan de rijksuniversiteit. 
Nadat ds. Carsjens in 1907 door het provinciaal kerkbestuur van 
Friesland was toegelaten tot evangeliebediening in de Nederlandse 
Hervormde Kerk en hij eerst enige tijd hulpprediker te Oirschot in 
Noord-Brabant was geweest, werd hij op 29 april 1908 door wijlen 
ds. G.W. Heesen van Leeuwarden te IJzendijke in Zeeuws 
Vlaanderen in het ambt bevestigd. 
Op 3 juli 1910 verwisselde de jubilaris de gemeente van IJzendijke 
met die van Oudega te Smallingerland, waar hem met ingang van 1 
juli 1948 na ruim 40 volbrachte dienstjaren op achtenzestig jarige 
leeftijd emiraat werd verleend. Na zijn emiraat bleef ds. Carsjens tot 
ljuli 1951 nog drie jaar te Oudega werkzaam als bijzonder 
hulpprediker. Ds. Carsjens is dus precies éénenveertig jaar te Oudega 
werkzaam geweest. Toen ds. Carsjens in de zomer van 1910 zijn 
intree te Oudega deed vond hij daar nog veel armoede. De kerkelijke 
gemeente was klein en bestond uit ongeveer honderd gezinnen. De 
mogelijkheid om verbeteringen te brengen in de maatschappelijke 
toestanden van de bevolking, die hoofdzakelijk bestond uit boeren met 
zeer kleine bedrijven, werd ernstig belemmerd door de watertoestan
den. Een van de eerste dingen welke ds. Carsjens wist tot stand te 
brengen was het waterschap "Gealanden", waarvan hij tot 1948 
voorzitter is geweest. 
Dat ds. Carsjens wel het vertrouwen van de boeren genoot bewijst het 
feit dat, toen te Oudega een boerenleenbank werd opgericht, men 
algemeen van mening was, dat "dumny" de aangewezen man was om 
kassier te worden. Mede door de financële nood en de algemene 
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aandrang nam ds. Carsjens deze voor een predikant wel zeer vreemde 
betrekking aan, welke hij tot oktober 1948 heeft vervuld. 
Bij zijn komst in Oudega in 1910 was de oude romaanse kerk uit 1150 
een ruïne gelijk. Er gingen zelfs stemmen op om dit historisch 
kergebouw maar af te breken. Uiteindelijk slaagde ds. Carsjens er in 
om dit historisch kerkgebouw te laten restaureren 
Ondanks al deze bemoeiingen liet ds. Carsjens zijn gemeente niet 
verwaarlozen. In zijn hart was hij predikant en nam ook actief deel aan 
het verenigingsleven. Zo werden door hem te Oudega o.a. opgericht: 
een vrouwen vereniging, een meisjesvereniging, een zangkoor en 
jeugdclubs. Hoewel hij meermalen de kans en gelegenheid heeft gehad 
om Oudega te verlaten, heeft hij dat niet gedaan, omdat de gemeente 
hem vast hield. 

Ds. Carsjens mei de frouljusferiening 
Foarste rige: S. Hiemstra, D. Postma-Schaafsma, A.Postma-v.d. 
Ploeg, A.v. Manen-Postma, T. Landmeter-Pool, R. de Jong-Bakker, 
M. de Jong-Stenekes. 
Middelste rige: Sjauffeur A. Zijlstra, J. de Boer-Linting, A. de 
Boer-de Boer, M. de Groot-Baron, T. de Vries-Jansma, W. v.d. Wal
Welling, J. Geerligs-Douma, J. de Vries-Ypenga, Ds. A. Carsjens. 

Achterste rige: S. Welling-Welling, E. Mud-Terpstra, J. Mulder
Wouda, J. Sannes-Postma, C. de Vries-Welling, J. Drenth-de Jong, 
J. Bruinsma-Huitema, A. v.d. Wal-Adema. 
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In de Drachtster Courant verschenen indertijd van zijn hand veel 
artikelen over diaconale en algemene armenzorg en over de geschie
denis van Smallingerland, inzonderheid op kerkelijk terrein. 
Deze laatste artikelen zijn opgenomen in het gedenkboek 
"Smallingerland" uitgegeven ter gelegenheid van 't driehonderd jarig 
bestaan van Drachten. 

Ds. Carsjens mei de "meisjesferiening" 
Foarste rige: Neeltsje Drenth, Tietsje Kielstra, Jeltsje Postma, 
Janna Adema en Janny de Jong 
Efterste rige: Ds. Carsjens, Hinke Kuperus, Anna de Jong, Hieke 
de Jong, Tryntsje Wilkens, Tryntsje Hiemstra en Happy Kiers. 

******** 

In memoriam Ds. A. Carsjens 

Met Ds. Carsjens, overleden op februari j.l., is een predikant van de 
hervormde kerk heengegaan die als mens en als dominee buiten de 
gewone kaders viel. Was hij wel volop een "dominee"? Na de eerste in 
speelsheid doorgebrachte jaren op het gymnasium, verliet hij deze 
onderwijsinrichting en kwam in de graanhandel terecht, want daarvoor 
had hij aanleg. Maar was hij wel volop een "handelaar"? Het verlan
gen kwam weer boven predikant te worden. Als extraneus liep hij de 
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hoogste klassen van het gereformeerde gymnasium te Amsterdam 
door, in korte tijd.In Leiden werd hij student in de theolohie. Een zeer 
vrolijke en avontuurlijke student. Tot op hoge leeftijd kon hij, nog 
steeds nagenietend, kleurrijk van zijn Leidse avonturen vertellen. 
Ondanks alle plezier deed hij na korte tijd zijn kandidaatsexamen, cum 
laude. Na het einde van de studie bekleedde hij het hulppredikerschap 
in Oirschot (N. Br.), daarna het predikantschap IJzendijke (Z. VI), 
waar hij, ik zou haast zeggen, natuurlijk het oude kerkje deed 
restaureren. In 1910 trok deze "Hollander" naar Friesland om er nooit 
weer vandaan te gaan. In Oudega (sm) stond hij ruim 40 jaar, om 
daarna zijn laatste levensjaren in het nabije Eernewoude door te 
brengen. In Oudega besteedde hij veel aandacht aan de restauratie van 
het prachtige Romaanse kerkje, maar daarnaast - ik zei reeds dat hij 
buiten de gewone kaders viel - vond hij het nodig de aanvankelijk nog 
armoedige bevolking te helpen bij het verwerven van bedrijfsgeld 
anders dan bij hoge rente berekenende geldschieters: hij hielp mee aan 
de oprichting van een boerenleenbank en werd daarvan door het 
bestuur als kassier benoemd. Door dit werk en door het jarenlange 
verblijf in deze streek ging hij iets verstaan van de materiële nood van 
deze boerenbevolking. Zo gaf hij leiding aan de droogmaling van het 
meer dat het dorp begrensde. Mede door deze activiteiten nam de 
welvaart van deze streek geleidelijk toe. Hij was vrijzinnig predikant, 
maar de gereformeerde zuurdesem uit zijn jeugd bleef iets in hem mee 
bepalen: 
zijn gereformeerde dorpsgenoten en hij verstonden elkaar over het 
geheel zeer wel. Er zal zeker kritiek op hem zijn uitgesproken door zijn 
collega's, waarschijnlijk ook door mensen in Oudega, maar hij zal die 
zelden hebben gehoord, want op geheel natuurlijke en ongewilde 
manier ging er een ovweerstaanbaar gezag van hem uit. Over de 
kinderen op school, die hem bijzonder graag mochten, over de 
leerlingen die trouw zijn catechisaties bezochten, over zijn oudere 
gemeenteleden, die alle iets hebben gevoeld van de warmte en de 
geestigheid die van hem uitgingen en die al die jaren door de 
kerkdiensten bleven bezoeken. Tallozen zijn de gemeenteleden en niet
gemeenteleden geweest die om raad kwamen in de Oudegaster 
pastorie, vaak om adviezen van juridische en zakelijke aard. Naast dit 
alles las hij ijverig studies over geschiedenis. Hoe vaak is hij de grote 
Engelse historieschrijvers voor geweest - verrichtte veel onderzoek 
naar deFriese en de plaatselijke geschiedenis - waarover enkele 
publicaties verschenen van zijn hand, o.a. in "Smallingerland". Hij 

27 



genoot met een zekere congenialiteit van Fritz Reuters verhalen, maar 
was ook goed thuis in een deel van de Duitse klassieken. Zijn naaste 
familie en vrienden kennen hem vooral als het middelpunt van een 
altijd sprankelende conversatie, welhaast nimmer van een zekere ironie 
gespeend, waarin geen enkel woord niet een ad/rem wederwoord 
vond. "U bent laat dominee" zei eens een koster toen hij zich - wat 
verlaat - de kerk in haastte. "Ja, zijn jullie vast begonnen?" Tot kort 
voor zijn dood moesten wij op dit soort tegenzetjes verdacht zijn bij 
het vrolijke schaakspel waarop de dagelijkse omgang met hem geleek. 
Op de middag na zijn begrafenis lazen wij fragmenten uit zijn brieven 
(hoe voortreffelijk van stijl) voor in de naaste kring van familie en 
vrienden. Daar was alles weer: de warmte, de geestigheid, het 
meeleven met de familie, maar vooral de kleurrijke anecdotes uit de 
dorpen die hem zo na aan het hart hadden gelegen. 

C. D. Moulijn. 

********* 

Aldegea yn it Nijs 

Inkele streekblêden (O.C. en Bijtijds) skriuwe, as soe de 
Grietman alle aktiviteiten yn Aldegea organisearje. Dit is 
fansels in misferstan, want b.g. de Aide Gea Dei en de 
Quick-series ha perfoast neat mei de Grietman Ut te stean. 
Eare wa 't eare takomt. 

lt bliuwt donker op'e Eastersanning. De gemeente sil gjin iepenbiere 
ferljochting oanbringe op bOtewegen, mei utsOndering fan dy plakken 
wer't it gefaarlik is. 

De opknapbeurt foar de Buorren yn it kader fan it doarpefernijingsplan 
is utsteld. Der is te min draachflak yn'e kommisje fan it gemeente
bestjoer. Der sil in nij plan makke wurde. It plan sil sa al nei de pro
vinsje stjOrd wurde om net de subsydzje fan f 200.000,= mis te 
rinnen. 

E.A. 
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Kapper Pruiksma 35 jier yn Aldegea. 

Op l juli wie it 35 jier ferlyn dat kapper Anne P~~iksma yn A}deg~a 
kaam. Fyftich j ier wie it lyn dat hy by kapper RiJenga yn Waldsem 
begûn mei ynsjipjen. . . 
Fansels moast der efkes by stilstien wurde en derom she der m man 
syn best te dwaan om de klant kreas óf te leverjen. 
Marit boerd mei "Vandaag gratis knippe~" hat der net.sa lang 
stien. Dat waard Pruiksma te folie. Hy wie gnf bang dat er 1t dan dy 
deis net neikomme koe. . . 
Wy hoopje dat hy en syn frou Sjoerdsje harren fak noch m mo01 skoft 
folhatde. 
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America, here we come! ! ! ! 

Na maand~n la~g er naar uitgekeken te hebben was het 8 juni 1994 
dan toch emdehjk zo ver. het vertrek naar Amerika met als hoofddoel 
het WK voetbal. Na een vlucht van zo'n 9 uur landden we om 14.00 
uur Amerikaanse tijd in Washington. Omdat we hier maar een paar 
dagen .~ullen bl~.ven, zijn we meteen op pad gegaan om maar zoveel 
mogel~k te b~kijken. En het eerste waar je dan heen gaat is natuurlijk 
het Witte Huis. Ook het graf van de Kennedy's wordt niet 
o.vergeslagen. Waar je echt wel even stil van wordt, is een gewone 
simpele muur waar alle namen van de slachtoffers van de Vietnam 
oorlog op staan. Zo pikje in l dag toch nog veel op van de boeiende 
geschiedenis van Amerika. 
20 juni: Wakker worden met kriebels in j e buik, want Nederland 
speelt vandaag zijn eerste wedstrijd tegen Saoudi-Arabië. ln het 
stadion aangekomen valt je meteen het typisch Amerikaanse sfeertje 
?P: Al!es is groots opg~zet en het w<?~dt een groot spektakel. De sfeer 
1s m éen woord geweldig. De wedstnJd zelf valt tegen en Oranje krijgt 
het ook nog ontzettend moeilijk. Gelukkig wordt er wel gewonnen en 
dat is toch het belangrijkste. 
De volgende dag moesten we 2 uur en 3 kwartier vliegen om in 
Orlando te komen waar Nederland de volgende twee wedstrijden zal 
spelen. In het ho~el aangekomen blijkt de manager een Nederlander te 
ZIJn en het hotel 1s helemaal in de Oranje-sfeer. Heerlijk!! 
Ook onze huurauto blij~~ weer typisch Amerikaans te zijn. Een mooie 
grote sportauto. NatuurhJk hebben we meteen een rondrit gemaakt en 
zo kwamen we toevallig bij Lake Nona, waar het Nederlands elftal 
deze d~gen verblijft. Ook hebben we in Orlando natuurlijk zoveel 
mogelijk bekeken. En overal waar je ook maar komt de Amerikanen 
weten er altijd een enorme show van te maken. ' 
Mocht je ooit nog eens in Orlando komen, dan raden we je zeker aan 
om.een bezoek aan Sea World te brengen. Hier worden o.m. 
schitterende shows met dolfijnen en orka's gegeven. 
En dan 25 juni "De Match"; België - Nederland. Een schitterende partij 
voetbal met zo mogelijk nog een schitterender sfeer. Helaas helaas 
werd deze wedstrijd verloren, maar toch verlaten we het stadion met 
een goed gevoel, want Oranje heeft laten zien dat ze kunnen voetballen 
en er is nog niets verloren. 
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Na deze wedstrijd krijgen we echter een tegenslag. Wietze belandt met 
hevige maagklachten in het ziekenhuis en de rest van de vakantie heeft 
hij alleen het ziekenhuis van binnen bekeken. Ook Henk heeft de rest 
van de vakantie niets meer gezien. Hij reisde alleen nog maar van het 
hotel naar het ziekenhuis en weer terug. Wietze heeft ontzettend veel 
steun van hem gekregen. 
Wel heeft Henk de wedstrijd tegen Marokko nog gezien. Hoewel deze 
wedstrijd ook niet al te best was, werd deze wel gewonnen. En tegen 
alle verwachtingen in werd Oranje ook nog eerste in de poule. 
Het is jammer dat we maar l week van Amerika hebben kunnen 
genieten, maar desondanks was het toch geweldig om mee te maken. 
Misschien dat we over 4 jaar kunnen zeggen: VIVA LA FRANCE!!! 

Henk en Wietze 

Henk en Wietze in Sea World 

AVO-collecte 

De nationale collecte AVO Integratie Gehandicaptenbheeft in uw 
woonplaats f 1487,10 opgehaald. Dit was f 100,-- meer dan in 1993. 
Avo dankt de vele collectanten voor hun inzet bij de jaarlijkse AVO
collecte. Tevens gaat onze dank uit naar alle gevers in Oudega die met 
hun bijdrage meehelpen aan de integratie van gehandicapten. 

R. Dijkstra 
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Eens heel lang geleden was het op aarde heel rustig en vredig. Het was 
net een grote tuin met bomen waaraan heerlijk sappig fruit hing. De 
leeuwen speelden met de lammetjes. Het mos was er zacht als een 
kussen om op te slapen. 's Ochtends riep de / 
wielewaal de mensen wakker. ......... __ " 
Later werd deze rust verstoord, maar nog steeds, 
na duizenden en duizenden jaren, verlangen de 
mensen naar de weldadigheid van het vredige en 
rustige bos, waar de dieren onschuldig en tevreden 
wonen.Het is hun huis; paraplu en parasol tegelijk. 
Ze vinden er holen en nesten om in te schuilen en 
ook precies dat voedsel dat ze nodig hebben. 

De natuur kan soms ook onbarmhartig zijn. 
Er zijn eindeloze woestijnen, waar overdag 
onder de brandende zon zand en stenen 
gloeiend heet worden, maar waar de nacht koud kan zijn als een 
Hollandse winter. 
Op de steppen, waar alleen gras groeit, buldert de wind en is er 
nergens plaats om te schuilen voor de striemende regen. Ook zijn er de 
kale bergtoppen waar geen boom kan groeien. 

In het bos is het leven zoveel vriendelijker. Onder de hoge bomen en 
tussen de struiken heerst een eigen klimaat. De talloze stammen en 
takken breken de kracht van de stormwind. De felheid van de zon 
wordt getemperd door het bladerdak. Kletterende regen wordt 
opgevangen door een bladerparaplu. Als heel het land zucht onder de 

hitte zorgt de dampigheid in het bos voor verkoeling. 
In het bos redt elk dier zich. Egels en eekhoorns kunnen er 
naar harte} ust spelen op het zachte mos of in een holle 
boom. Vogels kunnen er hun liederen laten weergalmen. 

,-· ,,:_,,. . ·' ~-. .. . /.. . .. . 
. , ' 

~ ~ . ~·, ..... :.: .. :. -...:,_: 
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Het mooiste bos is het tropische regenw~ud; e~n soort natuur~ijke 
broeikas waar alles groeit wat maar groeien wtl. Er worden hier n~g 
elke dag nieuwe soorten planten, bomen en dieren ontdekt en het emde 
is nog niet in zicht. . . d 
Zelfs als de regenwouden van de tropen nog o~ tlJd ~~Hen wor en 
gered van de uitbuiting van de mensen, zal nooit de tlJd komen dat we 
alle wezens die daar leven zullen kennen. 
In elke hectare regenwoud die gesloopt.wordt, worden soorten 
gedood, die nog nooit iemand heeft gezien. 

Ook dicht bij huis zijn er regenwouden, al zien die er wa.t ande~s uit 
dan in de tropen. Zulke bossen staan meestal op een ~elhng en ii:i 
Zuid-Limburg zijn er kleine ~""· , stukjes van te ymden. 
Je vindt er paddestoelen in ~'~~:. · ' don~ere hoekjes. Er 
sl uipen vossen en dassen · · ·' · ron · . 
Wilde zwijnen woelen met hun neus m ~~ 

1 vochti oe aarde op zoek naar wo.rmen en ~1 e s. 
Op op~n plekken waar fijne krm~en gro~1en, 
knabbelen reeën voorzichtig en kie.skdeung hun 
maaltje bij elkaar.Zo is er voor ie ereen een 
bos waar hij of zij zich het lekkerst voelt. 

Het n~qenwoud is di-uk, en le-vendi.q; 
Het bei-~nbos [,U;fit en vi-oLi,j~; 
Het wilqenwoud woest en onbezonnen; 
Het naaldbos is en'J.Sti.q stil; 
Het beuk,enbos i,s plechtiq en gewijd. 

Maar allemaal geven ze je een vredig gevoel alsof je een beetje 
terug bent in het paradijs. 

G.J.-v.d.W. 
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ALDE GEA DEI 

'.\~ 

~Il 
Jt wie yn de pauze fan de Mivero Sinteklaasjûn 1993 dat Eppie Bosma 
en ik (Hein) wat sieten te praten oer de revu fan Aldegea 900 en dat 
der wer ris wat barre moast op muzykgebiet. De foarspyljfinen fan de 
muzykskoalle brochten us op it idee om wat mei amateurs te dwaan. 
We seagen wol yn dat soks net mei syn twaen te organisearjen wie en 
we fregen, en krigen versterking fan Anneke Dijkshoorn en Geertsje 
Veenstra. 
Sa sieten we yn jannewaris mei us fjouweren om'e tafel, grutse 
plannen, mar gjin jild. No, dat jild dêr soe 't him net oan lizze, it mocht 
gewoan neat kostje. Dat waard dus us utdaging, in muzykdei foar 
amateurs Ut Aldegea sOnder finansjele stipe. 
Us earste soarg wie dielnimmers, no die waarden frege troch in oprop 
yn'e Bakbrogge. Die wurdt sa't skynt goed lêzen want der kamen mar 
leafst sa 'n 125 dielnimmers op öf. 
Doe koene wy dus echt los, affiches meitsje, lokaasjes utsykje, 
Mivero op'e hichte bringe, en, der koene wy net omhinne, de 
gemeente freegje foar in fergunning. Dat wie allegear samar klear, 
allinnich die fergunning koste wol 36 goune. 
In pear ynwenners fan Aldegea wurdearren us ynset en sponseren de 
saak, sadat de gemeente syn sinten krije koe en wy wer fierder koene. 
Begjinjuni hiene wy alles op'e rige en koene de affiches de doar ut en 
waarden der parseberjochten ferstjoerd nei de kranten en omrop 
Fryslän. Sadwaande waard der yn ferskate kranten ferslag fan dien en 
wiene Eppie en ik acht minuten "life" by omrop Fryslän om tekst en 
utliz te dwaan oer de Aide Gea dei. 
9 Juli wie it dan safier. Nei noch in muzikale oprop mei it sylskip fan 
de Fam. Bosgraaf fan de Headammen öf oer de Ie en troch de 
Aldegeasterfeart, en demei mei twa bakfietsen troch de Buorren 
waarden de Aldegeasters freed 8 july op'e hichte brocht. 
Saterdei 9 juli, prachtich waar de Aldegeaster flagge op'e toer, de 
kloklieders yn't spier, it koe los en it gie los. 
Der waard songen en spyle, dat it in lust wie en it publiek hie it nei't 
sin, en dertroch de dielnimmers ek. 
Fansels stOke it hjir en der wolris in bytsje, mar dit wie foar us de 
earste kear dat wy soks by de ein hiene en de dielnimmers losten it 
meast seis wol op. 
Oan it tal besikers en harren reaksjes en ek die fan de dielnimmers 
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kinne wy opmeitsj~ d~t de; romte is foar sa'n amateur-festifal en dat 

eltsenien it tige net t sm han hat. . . · f 
No wy ek, want dat wie us opset; In. nofltke dei f ersoarrue oar 
Aide ea en de Aldegeasters (en loensten). . . 
Dêro~ fanöf dit plak eltsenien dy't meidien hat, sawol d1elmm~ers as 
taskögers, tige, tige tank en wa wit oan't sjen op'e Aide Gea Dei 

1995. 

Ut nammefan 
Anneke Dijkshoom 

It Aide Gea koor yn aksje. 

ALDE GEA DEI 

Geertsje Veenstra 
Eppie Bosma 
Hein Westerhof 

o 9 'uli 1994 was het Aide Gea Dei. 
E;' w~rd allerlei muziek gemaakt en er werd gedanst en gezongen en 

ook nog gegymd. d t 
Voor de kinderen was er een boerewagen kl~argezet,. aa~ moes en ze 
hun muziek maken. Richard speelde blokflmt en MarJon JUkelele. 

Er waren drie bandjes, 1 bij de jeugdsoos en l bij de Spar en l naast 
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de Hervormde kerk. 
Er waren 2 koren, zangkoor de Lofstem en het Aide Gea koor. 
De volksdansgroep was er ook, die waren bij het Folksgebou, 
d~~rnaast zat Apollo Foarót en het bejaardenzangkoor. 
BIJ de slager zat Freek Reitsma alleen te zingen en later zaten er 
anderen, het saxofoon kwartet. 
Bij de jeugdsoos was ook poppekast, dat deden Maaike en Nanda. Bij 
de haven zaten een paar kinderen te toeteren. 
Het was heel erg mooi weer. 
Aide Gea dei begon om 14.00 uur en om 18.00 uur was het weer 
asf gelopen. Het was heel erg Jeuk! 

Groetjes Marjon en Richard Traanman. 

Wie de "Oranje-gekte" it aldergekste yn Aldegea? 

Twa studinten fan de Frije Akademy yn Ljouwert wienen ek 
oanstutsen troch de Oranje-gekte. 
Piebe de Jong ut Aldegea hie mei syn freon Gerard Rooker trije 
mollebulten oranje ferve. Dy bulten leinen op'e hoeke fan de 
Eastersanjes en de Gouksjepoel. 
Wat sille de ~nann~n der i~ wurk fan ~an ha om se wat knap op kleur 
te balden mei dy dikke buten lestende1s. 

Doe't hja op'e foto kamen skilde it net sa folle. Se leinen der kreas by. 
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500 gr. hamlappen (of kippevlees) in stukjes 
± 100 gr. margarine 
1 pond uien 
3 eetlepels ketjap 
l , 5 theelepel sambal 
l pakje tomatensoep 
l blik perziken 
eventueel 1 klein blikje tomatenpuree 

De boter smelten, gesneden vlees erbij. Het vlees moet ' 
wit blijven,dus niet braden. Dan gesneden uien toevoe- . 
gen en 20 min. laten sudderen. Ketjap, sambal en 
eventueel tomatenpuree toevoegen en het vocht van 
de perziken erbij gieten. . 
Pakje tomatensoep aanmaken met een halve Itter water. 
Aan de kook brengen en daarna zacht laten pruttelen, 
ongeveer 15 minuten. 
Klein gesneden perziken erbij doen en goed laten 
doorwarmen. 

Lekker met witte rijst en eventueel sla. 
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011<.::SEL AUTO EN BOAT 

WATERSPORTBEDRlJF Gj . Wester 
Tankstation "IT WUD" 

BENZINE SUPER-EURO LEADFRIJ- TWATAKT 
PITEROAI.JE 
LANBOUDIF.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 /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. 

~~ 

tL 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 informatie: 

1$tBMAASSURANTIËN 
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 
SURH UISTERVEEN 
TEL. 05124-1487 

05127-1988 



Naast onze gewone 
taxi-dienst verzorgen wij: 

- zittend ziekenvervoer 
- rolMeelvervoer 
- disco vervoer 
- groepsvervoer 

Bel 05116-3400 

Taxibedrijf de Vries 
Mr. W. M. Oppedijk. van Vttnweg 22a, 8efvum . Oude9oJ 

Rietdekkersbedrijf & 
Handelsonderneming 

Posthumus & Hiddema 
*Villa's 
* 1uinhuisjes 
* Schuurtjes 
* Boerderijen 

Reparatie 
Onderlwud 
Uileborden 
F:ternitplaten 

Menno van Coehoornstrjitte 11 
9288 CS KootstertilJe 

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 

~~7 ~:ou~d~g~~e~r~~ ~ ;" Fabrykswei 25 · 9216 WA OUDEGA (Sm.) 
Tel. 05127 - 1401 b.g.g. 253i 

Herinneringen van Sierd de Vries 

laatste regel vooraf gaande: Waar Jan Lepstra 
woont (nu G. de Vries) is omstreeks 1910 
gebouwd. 

Deel 12 

Nu gaan wij over de hooiweg. Daar stond vlak tegen de sloot een oud 
huis, nu het erf van Jelle van der Wal. Waar Jelle nu woont is veel 
later gebouwd, dat liet Joeke van der Woude bouwen. 
Ten oosten ervan woonde Hans Linting, die had daar boerderij; er 
stond nog een berg agter. Dan stond er de boerderij waar Jan Adema 
laatst woonde. Die is omstreeks 1900 gebouwd en die stond eerst aan 
de andere kant van de weg, waar nu de skilder Jan Kuipers woont. 
Waar Remmelt woonde (nu R. de Boer) is omstreeks 1909 gebouwd, 
dat was voorheen bouwland.De openbaare school en het huis stonden 
er toen ook al en er is van buiten niet veel veranderd.Er gingen toen 
veel meer kinderen heen dan nu naar de school bij de Great 
Hearsmawei. 

Nu gaan wij weer naar de kamp van Jan Vaartjes. 
De oude smederij van Kiers was het laatste wat er gebouwd is. Het 
eerste in die rij was het huis waar Jan Kooistra woont en dat liet 
Vaartjes voor zichzelf bouwen (nu Jan Veenstra) Hij had daar een vee
voerhandel. In 1908 werd de pastorie gebouwd en Vaartjes verkogt 
zijn huis aan Gerben Kooistra en liet voor zichzelf het huis bouwen 
waamu wed. Herder, Eele'Geertje, woont (nu Corrie Herder). 
In 1910 is de Gereformeerde Kerk er gebouwd, zoo zien wij dat de 
kamp voor Vaartjes in die tijd een goudmijn werd. 
Als wij nu ten oosten gaan, waar het oude kosterswoninkje staat, 
stond daar zoo wij dat toen noemden, de oude stal. Dat was een oud 
paardehok van meneer Sietsma. Daar waren twee wooningen van 
gemaakt, niet best die er moest woonen. 
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Rlrlds het tweede huis wn Jan Vaartjes en midden het ee1* huis dat 
hij liet bouwen. 

Da_n stond er een oud gebouw waar twee gezinnen woonden: Jan de 
Vnes woonde op de westkant, die was skilder en had een 
kruidenierswinkel. Op de oostkant woonde Bloksma, dat was de 
schoonvader van Jelle Zijlstra, de oud-presedent van de Ned. 
Bank.Waar nu de bakkerij staat, daar agter, stond een heel oude 
bakkerij en daar woonde Wobbe bakker, de overgrootvader van de 
te~e.nwoordige bakker .. Daar liep een straatje van geele steenen heen. 
HIJ is af gebroken en die er nu staat is toen opgebouwd. 
In het oude huis ten oosten woonde Sjoerd Tijema, die was 
wagenmaaker. Waar Gerrit Adema nu woont stond een heel oude 
boerderij. Dat was toen zoowat een vlugtheuvel, die geen onderdak 
had kon d~ar nog teregt. Tot Gerrit Adema kwam, die trouwde en kogt 
h~m. Gernt was klompmaaker en groentekoopman en kapper, alles in 
die oude schuur. Ten oosten, tegen de Singel, woonde Minte Poelstra. 
~ie ~as daar timmerman en de zoon Rein had wat boerderij. In 1911 
is Minte overleeden en werd het huis verkogt aan Ale Klaver, die 
kwan:i van Meerum in G_ronin~e!l. Die heeft er niet lang gewoond, hij 
was timmerman, maar gmg failliet. 
Waar Wiebe Jelsma nu de winkel heeft (inmiddels de "Cirkel" van 
Gerrit Adema) stond een oud huis waar twee gezinnen in woonden. 
Op de westkant woonde Freerk Postema, de Vader van wed.Jelsma. 
Die had daar een hok agter staan en had wat boerderij. 
Dan komt de Fabriekswei, die was bestraat met dikke keisteenen. 
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Dan krijgen wij de oude herberg. Daar woonde Hendrik Mulder, die 
was boer bakker en had een kafee. Waar nu agter de zaal is daar 
stonden t~en de ovens en die deur aan de westkant was er ook niet. 
Er stond een berg agter en dat was ook meteen de W.C. 
Als het kafee uitkwam, dat was toen 's avonds om tien uur, dan stond 
daar eerst een rij bijlangs. Vrouwen kwamen er haast nooit in het 
kafee, die hoorden in die tijd nog thuis. 

De oude herberg van de fam. Mulder 

Ten oosten stond nog een oud huis, daar woonden twee gezinnen 
in en in de oostkant woonde Jan potskipper.Die had daar een pot- en 
p~nnenwinkel. Dat was een bijzondere man. ~ij sneed ~it lange turf 
allerlei bijbelse voorstellingen, zooals Joona 111 de walvis, Salomons 
eerste regtspraak uit openbaaring, het lam zal bij de wolf verkeeren en 
nog veel meer. Dat kon hij pragtig doen. 
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Bij Jan pot~kipp~r was het 's avonds altijd een vergaaderplaats. 
Voor het winkeltje daar stond altijd een ploeg. Ten oosten stond een 
groote boom tegen de weg aan en daar ging de ploeg onder als het 
~egon te regenen. Voor de pastorie, langs de weg, lag een sloot en die 
hep <;>0k ten oosten tot wa~r nu het volksgebouw staat. Dan lag er een 
brugie waar nu de garage 1s. Op de zandweg lag een straatje langs die 
sl~ot. Waar het huis van H. Postema nu staat daar stond ook een oud 
hms waar weer twee gezinnen in woonden. Aan de eene kant woon
den Jakobes en Gaatske. Die was in die tijd doodgraver zoo ze dat 
toen noef!lden. Steenbeek kogt het huis en liet het afbreeken en bouw
de het hms dat er nu s~at. Daar kwam toen het postkantoor in en dat 
was een heele verbetermg, want nu kwam er ook telefoon in Oudega. 

Het eel'Sfe postkantoor van Oudega. Enne ~ liet dit bouwen. 
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Nu zijn wij bij het kerkhof. De poort die er nu staat aan de noordkant 
stond toen voor dat oude huis, en dan stond hij noord-zuid. 
Die heg stond er toen ook al maar een eindje ten oosten stond er een 
klijn poortje en er lag een straatje naar de kerk. Daar was toen de 
ingang, het model van de deur is nog wel in de muur te zien. 
Op de oostkant van het kerkhof stond weer een poort, zoodat ze er 
weer met de wagen konden afrijden, want het lijk werd toen met paard 
en wagen gebragt. 

.Ll\ A4,~ H ! 1(1 K • 

~ 

De Ned. Herv. Kerk met de poort op de westkant. 
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' 
27 aug. 
AUG . 

2 sept. 
9 sept. 
10 sept. 
11 sept. 
12 sept. 

25 sept. 

4 okt. 

13 okt. 
14 okt. 
14 okt. 

25 okt. 
29 okt. 

29 okt. 
30 okt. 

12 nov. 
25 nov. 

AGENDABURO 

27 en 28 aug. Quick korfbalseries 
Expositie van schildersclub "it ButhOs" in de Skippersseal 

2 t/m 4 sept. Ronde- en platbodem weekeind 
Doarpsfeest Aldegea 
Doarpsfeest Aldegea 
Evangelisatiedienst in de feesttent, 13.45 uur 
t/m 17 sept. Intekenlijsten Grote Club Aktie (Looft den 
Heer) 
Koffieconcert "Skippersseal" 

Dierendagconcert, muziekver. "Looft den Heer" 19.00 uur 
in ' it Miensker' 
Start Grote Club Aktie ("Looft den Heer") 
Sutelaksje it Fryske Boek 
Bazar muziekver. "Looft de Heer" in 'it Miensker' van 
16.30 -22.00 uur 
Koffieconcert "Skippersseal" 
Receptie muziekver. "Looft de Heer" i.v .m. 90-jarig 
jubileum 
Musical "Looft den Heer", 20.00 uur in "it Miensker" 
Kerkdienst met muziekver. "Looft de Heer" 
19.30 uur in de Gereformeerde kerk 

Rommelmarkt "Looft den Heer" 
Koffieconcert "Skippersseal" 

8 jan. '95 Koffieconcert "Skippersseal" 

&&&&&&&& 
PEDICURE nodig? Hennie de Bruin-de Jong 

Aldegeasterdyk 3 
9216 VN Aldegea 
tel. OS 127-1570 
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·0: -elektro 

/\ 
\y - water 

ES -gas 

-:fJI - centrale verwarniing 

6 -ventilatie 

@ - koeling 


