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Nu • ·11 opvullt•1ul 1111 oi1• :t.rn111 r i. "111·1wi 111t•1.1•i1.0111" i11111idd •l weer 
au111'rh1ok1·11 . 1 >tl lirn1dl i11 , d lt 111 v1•r:-w hillt•nd1 w puni1-111lics, die 
0111k1•11 iijl L (1 11 d Il 1.ij 1111 11 1111 kig 111•1 I 1•11 ) Wi' r zijn begonnen 
111 t h1111 1klivi11•d1 11 1 >1 l\AI Hl'<)(:< Il ~ il di1· 1kl ivit ·iten graag 
blijv1n\lt11h•1•111111111 11 lit t op111•1111 11 111 111oho11di 1ingen en 
v ·r. 1111'1' 11 1 11 d1•1 p1· I q k1 . 
l11dc111h1hl "ll1t w1 1111d1 1111d1 V111111,lth•1"' wordtdeze keer 
mindnrht 111 111 tl 1111 d1• pi 1 t1 •1 l1j 1• d1lt• lin1• vm1 Amnesty 
Int ·rn iti1111 tl 

1111101' w 1t 111 lt 1 111 Il l 1111111 11 p111•11 op d • aktualiteit wordt 
gcproh1·111111111 d1 lqd 111 111 d1• 1111t•r. lt· inleverdatum voor de kopij en 
d v •r. dlij11i111' d 1111111 111 d1 l 1 1111 ' 1 idclijk wat in te korten. Het 
spr · •kt 111111 H, tl.11 dtl ill1•111111111 l-.u11 lukken als niet alle kopij op het 
laatsk 111111111111 \\111dl11q•1 lt 1•111. 

111d11I 111 t 11111tl11 11 tt1 111 drnps •cnoten op oproepen in de 
BA 1 1 W< )( l< ll • 111 'I tl l 11 p1 il t i. , zo kt de redaktie ook andere wegen 
0111 ko1111111 111 t 11 Il' 1 1 qp1 11 . Ht•11 stand op de jaarlijkse braderie is één 
v:111dit-1111111l 1jl1111lt 11 Ml'dti dnnkzij het leuke knikkerspel van Bea en 
Jnn V 111 • 11 1 (111 d tttl 1'lh1•ldcn we een aantal betalingen (en geen 
, d11tld1•11) Il 11 1 111 d1 /1 1klivit •it. 

111 dit 11111111111 1 111 11111,1 dmpskrant wordt in de vorm van een gedicht -
1111•1 11 111 1 1111 11>11 id 11111dn ·ht gegeven aan het dorpsfeest, zodat 
i1•dt 11 ·1• 111101• 11•11 h 111 1•t•11i ·t n. 
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Ook wordt gestart met een serie bijdragen van "onze korrespondent in 
Florida". De redaktie is blij met deze mogelijkheid om ons door een 
dorpsgenoot te laten informeren over het leven elders. Reakties, 
vragen e.d. zijn welkom. Als iemand in Oudega beschikt over de 
mogelijkheid via E-mail te kommuniceren met Florida, dan horen wij 
dat graag. 

Het is de bedoeling dat in het volgende nummer wordt begonnen met 
een tuiniersrubriek, van de hand van dhr. Jaap Salverda" Voor de 
schrijver zou het heel aardig zijn als de vragen, die men heeft op het 
gebied van het werk in de tuin van tevoren worden doorgegeven (kan 
via de redaktie). 

Ook voor alle andere rubrieken geldt, dat reakties van harte welkom 
zijn, ook al weten we, dat een inwoner van Oudega niet gauw naar de 
pen of de telefoon grijpt. 

SI I SvD 

v~D~~' 
Alki rt ff"d ~ ta VVN-
~~ Df k {1-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. 05127-1777 Fax 05127-2360 

5 

lil 



Van de penningmeestc1 ' 

De Nederlandse regering presenteert op prinsjesdag de begr ti11 p v< or 
het volgende jaar. 
Rond die zelfde tijd zijn wij, van de BAKBEOGGE, bezig gewee 't 
met de financiële kant v<m onze dorpskrant. Het nu zittende kabinet 
wordt paars ge11 md, maar de redaktieleden werden wisselend rood 
en wit (bee~je ov ·rdr ven, maar wel kleurrijk). Het blijkt namelijk, dat 
meer dan de helft van onze lezers de bijdrage voor 1994 nog niet 
hebben bel ~rn ld . 

(min. f 10,= p r ja~1r, post 11bo1111 •c'~ mi11. f . 0,=) 

Aan onze pro p, 0 111 de BAKBR ( ,E te machtigen om de bijdrage 
te innen, hebb ·n 1rnH1r uk 1 n )uhoor gegeven. 
Alles bij lka 1r • · 11 b ·•Ij 1 ·I ·urstcllend. Maar de nota's, ook voor 
deze BAKBR 1(iH, m ten wel door ons betaald worden 
(drukkosl · 11 · 11z . . 

Om to ·h Uw bijdrage binnen te krijgen, introduceren wij van de 
BAKHR (i(lf\ ·en nieuwe manier van betalen. 

Wij kom n d "/. · k er niet bij u langs, maar u komt bij ons op de 
BAKBR 0( "G E-bctnaldagen. 

Op vrijdag 4 november van 13.00 uur tot 17.00 uur en 

zal •rdag 5 november van 8.30 uur tot 16.00 uur 

staat er een BAKBRO 1GE- land in de Buorren, daar kunt u de 
bijdrage betalen. f nog liever een machtigingskaart invullen. 
Wij hopen op deze manier de rest van de bijdragen te ontvangen, want 
zonder uw financiële steun, is het onmogelijk de BAKBROGGE te 
laten bestaan. 
Dus tot ziens op 4 of 5 november. 

Eppie 
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MIVERO Bedrijf in de kijker .... 

Uw vergadercentrum bij Uitstek!! 

lt Miensker 

-----*- -~~ 

Toen in 1967 de zuivelfabriek in Oudega te koop kwam wegens een 
fusie met de Pein, deed zich de mogelijkheid voor om dit pand te 
kopen en er een verenigingsgebouw van te maken. Met veel inzet van 
vrijwilligers is er een ruim opgezet vergadercentrum gesticht. 
De naam "it Miensker" (met elkaar één) is dan ook een begrip voor 
Oudega en omgeving geworden. 
Nu het ongeveer 26 jaar in gebruik is, zou het een groot gemis zijn als 
"it Miensker" zou verdwijnen. "lt Miensker" wordt geëxploiteerd door 
een vereniging, die uit haar midden een bestuur kiest dat uit 5 
personen bestaat, in samenwerking met een beheerder die de 
dagelijkse leiding over het geheel heeft. 

Wekelijks houden veel verenigingen er hun vergaderingen, en ook de 
muziekvereniging "Looft den Heer" en het koor "De Lofstem" oefenen . 
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er elke week. Toneel en dammen, er is voor elk wol wil. . 
Ook de kerkelijke activiteiten vinden er plaats. Dans 1nwp1111 01 kn ·n er 
regelmatig, kortom te veel om op te noemen. 

Naast deze culturele en kerkelijke activiteiten wordt er veel gebruik 
gemaakt van ons cafetaria. Patat en andere snacks, ijs en frisdrank 
worden er afgehaald of ter plekke genuttigd. 

Ook de bibliotheek vindt onderdak in "it Miensker" in een vrij ruime 
zaal kan men boeken uitzoeken, meenemen of daar op je gemak gaan 
zitten lezen. 

Er is v 1 ruimt· iu "i t Micnskcr", er zijn z·1lcn van 6 t t 00 personen 
b s hikb1rnr. Bruiloft n, partij ·n, v r ad riu) ' Il , h ·t km1 er allemaal. 
In 1989 he n d. Rahobank Cll ni ' UW ) ·bouw in i bruik genomen en 
is dut rld • Il( rook hiJ ptlkochl. 1 :inr Îll Il wo 11 Î11 1 vun gemaakt 
voor dt ht lw<: nkr, h 1 w~j l 1 r lw1wdt• 11 nop rui111lt• ov ' rbleef om bij "it 
Mi(•n, kt r" tt• h1•t1t k t111 . 

Al nut d lu 1 fl "il Mh'll. kt r" 1t11 lwl 1111•,1 ijk4..~ plaats veroverd in het 
k ·rkl.'lijk• , t' t1ltt111l1• t11 .1oci111• h•v1111 v1111 Oudega, dit alles voor 
a:.11111 ·nu lijkt p1ijz111 . V om 011:t,1 dw p. • ·n1censchap is het belangrijk 
dat h ·t nop l 111 g dt z• f1111klit• k 111 vo1v 11ll 'n en er niet teveel belem
meringt.•11 wor·d1 11 op1 t 11 p.d . 
Wilt ll ll O/• llli ( I' Wtll( 11, l1t•l 1•,(l ll11 t; 0. 127 - 1398-2547- 1278. 

Walin~ Dykstrn Wt' 1r1. · fon lytsc rabberij oer in oar. Doe't ien fan 
synd ·hl 1, ris thOs kuum m 'Ï praatsjes dy't oer immen yn it doarp 
gon , ·n, s •i r 11101': "Wi11tou wol, wêrom 't de strjitten yn Jeruzalem sa 
skjin wi ·n ·'! N • ·'l No< mdat elk syn eigen skrobbe. 

Ut "Fan hearren en sizzen 

********* 
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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 KJynhoeke 6 
9217 RT Nijega 
05127- 2619 

Oudega (Sm.) 

'T MIDDEi.PUNT de Sfin'Perssea(~f. ~~1~~~4~6/2396 
UAU DE BUURTI r. Fax op aanvraag 
YN1 , 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 1r~"""'"'--~~ Vraag vrijblijvend informatie 

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

of maak eèn afspraak. 

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

D kk ··Ad v · ru erIJ :::r>t>:rnn e r1es 
Buorren 39A 9216 WC Oudega (Sm.l Tel. 05127 - 2417 Fax 05127 - 2433 



Koop in den vreemde niet 
wat uw m lkman u biedt 
Dagelijks komt hij ook bij 
u in de traat m t: 

Melkpr dukl n 

ro nt n lrult 

1 n 

r d n b nk l 

Koos Visser 
Commissieweg 130 

tel. 05127- 2229 

~ \\\\schooi > 
o\O <IJ;. 

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

®DV'Aa@ • " ... , .• 
mcMOn~school 

~ , , 

• Voor een gedegen, betrouwbare en vlotte 
ri j- opleiding, 
De rijschool verzorgt ook uw opleiding voor 
het theor ie examen volgens h t C.B.R 
ja/nee systeem . 
Theorie les wordt gegeven op maandagavond 
van 8 uur tot half 10. 
De theorielessen kunt u grat is vo lgen als u 
rijl es 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 

KLEIN HUIS 
•Nieuwbouw 
•Verbouw 
• Onderhouds

werken 
•Renovatie 

Speciaal hang- en sluitwerk 
tegen inbraak! 

• Bouwmaterialen 
• Adviezen - Ontwerpen 
• Aanvragen vergunningen etc. 

05127-1407 
Sänbuorren 17 - Oudega {Sm) 

Naast de 3 Veenhuis 
zodebemesters beschikken wij 

nu ook over een 
VEEN HUIS 

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 

Feriening fan Doarpsbelang Aldegea 

~ Stan fan saken oangeande 
de "Jonkers" pleats yn'e Buorren. 

Doe't de pleats kocht wie troch de gemeente Smellingerlän hearden wy 
dat it de bedoeling wie dat dizze der öf gie. 
De bewenners fan de Buorren woene graach dat de pleats bewarre 
bleau. Doarpsbelang hat doe de gemeente freege as dat ek mooglik 
wie. Wethälder Bijma wie résoluut en sei: "It ding giet plat". Wy ha te 
kennen jûn dat wy it der net mei iens wiene. Der wiene ûndertusken 
ferkiezings west en der wie in nije wethfilder kommen. Wethälder 
Pultrum. Dizze sei us ta dat men prebearje soe om yn oerlis mei 
Doarpsbelang in geskikte keaper te finen . 
Wy wiene ûndertusken drok dwaande yn gearwurking mei de 
älderenbûnen PCOB en ANBO om seniorenwenten yn it nije 
bestemmingsplan te krijen. Doe kaam der immen mei it foarstel om yn 
de äld pleats wat te réalisearjen foar älderen. Doe ha wy, PCOB en 
ANBO en Doarpsbelang de gem. Smellingerlän fersocht om de pleats 
net te ferkeapjen salang as wy dwaande wien om in foarsjenning foar 
älderen te réalisearjen. Dat sei men ta. 

Mar krekt foar de grutte fakänsje liet de gem. Smellingerlän witte dat 
wy op koarte termyn mei in plan komme moasten oangeande in 
foarsjenning foar älderen. Wy ha nei foaren bracht dat wy dan earst 
graach in bûtengewoane ledegearkomste ha woene om te hearen wat 
us leden fan soks fine; dat koe net earder as nei de fakänsjes, oars wie 
net eltsenien thus. Mar fuort nei de fakänsjes wie us doel. 
Wy hiene al fergadere mei beide wenningbouf erieningen Talma en 
Smellingerlän, men wie enthousiast oer it plak. Dat koe net moaier sa 
midden yn'e Buorren, oeral tichte by. Mar men liet ek witte dat de 
pleats te min wie om in foarsjenning foar älderen fan te meitsjen. De 
boel soe der wol öf moatte. Wy ha doe frege oft men dan net de 
foargevel hanthavenje koe, sadat der dochs wat oerbleau fan alear. 
Men hie der in swiere mûtse oer op. Woansdei 14 septimber wie elts 
fan fakànsje werom en hiene wy bestjoersgearkomste. Foarsitter 
dielde mei dat in ledengearkomste gjin sin mear hie want hy hie dy 
moams in telefoantsje fan de gem. Smellingerlän krigen dat de 
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buorkerij der öf gyng en dat wenningbouferiening Smell in r •rl , n der in 
foarsjenning foar älderen bouwe soe. Men woe graach dat wy sa gau 
mooglik mei harren om de tafel sitten gyngen om te hearren wal de 
plannen wiene Moandeitemiddei 19 septimber ha wy heard wat se fan 
doel binne. Wy, dat binne PCOB, ANBO en Doarpsbelang. Men wol 
foar it gebou in soarte fan hofke as plantsoentsje hawwe. Oer hoe it 
gebou der ut komt te sjcn sille wy noch mei wenningbouferiening 
Smellingerlän om de tafel. De reden dat men no sa'n haast hie wie dat 
men it dan meinimme koe yn it nijc bcstimmingsplan oangeande de 
diken. 
Dit is yn it koart de tan fan sakcn . lt giet us an ' t hert dat de äld 
pleats ferdwine sit , mar it gi ·Lus n ch mear oan't hert dat us älderen ut 
Aldegea ferdwine! Moaier plak om fanjins älde dei te genietsjen fine 
jo net as Aldegeaster. As jo dan net aJ te fluch mear binne, as help 
nedich hawwe, moat soks ek yn Aldegea kinne. 
PCOB, ANBO en Doarpsbelang sette har der foar yn. Wy hoopje dat 
jim dat mei us dwaan sille. 

P.S. De earsten hawwe har al oanmeld, oer belangstelling hoege wy 
dus net yn te sitten. 

Omrop Fryslän hat us frege om de folgende oprop yn us doarpskrante 
te setten: 

Om rop Fryslän siket ferienings f oar "Taalstriid" 

De radiokwis "Taalstriid" fan Omrop Fryslän wurdt dit jier spile mei 
ferienings. Allerhande ferienings kinne meidwaan: de frouljus
feriening, de geitefokferiening, de biljertferiening, de toanielklub, de 
fuotbalferiening, de kantklosferiening en gean sa mar troch. In 
feriening dy ' t meidocht moat der rekken mei hälde dat der minstens 4 
leden meidwaan moatte. Oer is net in maksimum. Meidwaan kin de 
bining tusken leden sterker meisje en boppedat lear je elkoar ris op in 
hiel oare wize kennen! 
Opjefte kin telefoanysk: 058 - 99 77 99. Freegje nei Geartsje de Vries. 
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Strjitnammen 

D~.gemeente Smellingerlän hat Doarpsbelang frege as men ek 
strJi~nammen wist foar de fjouwer nij oan te lizzen diken yn it nije 
bestimming.splan. It like us in goed idee ta om yn de doarpskrante De 
Bakbrogge m oprop te dwaan om nammen te betinken. Graach binnen 
in wike nei it ferskinen fan de Bakbrogge ynleverje by Tineke Pool 
Slotsingel 18. ' 
Y n oerlis mei de gem. Smellingerlän sille wy der dan in kar Ut meitsje. 

Feriening fan Ooarpsbelang Aldegea 

********* 

NOODKREET JSO "it SKULHOEKJE" 

WAT?? NEE TOCH ! ! Dit moet NIEf ! 

De Jeugdsoos inOudega is in de toekomst nog maar twee keer per 
week geopend. 
Daar de organisatie van aktiviteiten en bardiensten draaien voor de 
kleine groep bestuursleden/vrijwilligers te veel tijd vraagt, zoeken we 
e~el~ enthousiaste, spontane vrijwilligers, die het Jeugdwerk wel 
zien zitten, om samen met ons de schouders eronder te zetten om in 
elk geval drie keer per week open te kunnen blijven, en leuke' 
aktiviteiten te organiseren. 

Voor inlichtingen: J. Harmsma, de Wear 12 
L. v.d. Wal, Sänbuorren 13-a 
T. Hiemstra, de Wear 5 

Het bestuur 
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Het woord is aan de voorzitter! 

Deze keer is het de beurt aan de Amnesty-groep om deze rubriek te 
vullen. 

Onze groep bestaat uit de volgende leden: Wieke de Vries, Lia 
Hylkema, Siska ten Hoor, Sjoukje Oosterhof en Jittie Bosma. 
Wij zijn een onderdeel van de Amnesty-groep Garyp - Oudega -
Eamewäld, totaal zijn we met 9 men en. 
Al meer dan LO jaar proberen wij ons in te zetten voor de 
doelstellingen van Amnesty International. 

- mensen vrij krijgen die gevangen zitten om hun politieke 
of godsdienstige overtuiging, etnische afkomst, 
geslacht, kleur of taal. 

- eerlijke processen voor alle gevangenen 
- afschaffing van de doodstraf 
- uitbanning van martelingen 

Maandelijks komen we bijelkaar om onze activiteiten te bespreken. 
Daarnaast vergaderen we in aparte kleine groepjes. Twee of drie keer 
per jaar is er een zg. regio-vergadering in Leeuwarden met het 
provinciale bestuur en alle friese groepen. Ook gaan we een enkele 
keer naar Amsterdam, waar het hoofdkantoor gevestigd is, voor een 
extra informatiedag. 
Hier in Oudega houden wij ons bezig met Abdelrahman Aly Gaily, een 
Soedanees die in Libië "verdwenen" is. Daarnaast werken we nog 
voor een aantal landen in Zuid-Oost Azië. Hier betreft het niet het 
werken voor een bepaald persoon, maar voor een groep mensen. Het 
gaat dan om schendingen van mensenrechten, zoals dood in politie
cellen, martelingen, bedreiging van familieleden van slachtoffers van 
geweld etc. Een ander onderdeel van onze groep schrijft zich per half 
jaar in voor de verschillende landen aktie's. 
We hebben niet te klagen over de plaatselijke belangstelling voor ons 
werk. We hebben een behoorlijk aantal donateurs, en het maandelijks 
tasjeschrijven met zo'n 40 adressen, loopt prima. 
Vorig jaar hebben we voor het eerst een stille tocht georganiseerd op 
10 december, de dag van de rechten van de mens. Zo'n 35 mensen, 
waaronder veel jongeren, hebben meegelopen. Ook dit jaar op 10 
december om 7 uur 's avonds willen we met een fakkeloptocht alle 
slachtoffers van mensenrechtenschendingen gedenken. 
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Het werk van Amnesty International is boeiend en jammergenoeg 
noodzakelijk. Doet u nog niet mee met het tasjeschrijven, of bent u 
nog geen donateur? U kunt zich opgeven bij Jittie Bosma, tel. 2I91. 
Ook hebben we dringend behoefte aan nieuwe actieve leden. Voelt u 
zich aangesproken? 
Neem contact op voor meer informatie. 

********* 

Kalverkeuring Oudega ... Groot Succes!! 

Op zaterdag 24 september werd de jaarlijkse kalverkeuring van de 
kalverf okclub Oudega gehouden. Mede door de ideale weersom
standigheden was het een groot spektakel. De inzenders en hun dieren 
hebben zich van hun beste kant laten zien, zodat de jury; dhr Feenstra 
en dhr. Lieuwes een hele klus hadden. 

Hier volgen de uitslagen: 

Rubriek 1: Hokkelingen 
IA. Jantje I I4 eig. Mts. W. en H. Jonker (kampioen) 
18. Bontje 88 eig. Mts. W. en H. Jonker (reservekampioen) 

Rubriek Il: Oudere kalveren 
IA. Antje 66 eig. J. Kooistra 
lB. Pietje 66 eig. G. v.d. Lei 

Rubriek 111 
lA. Margriet 5 
18. Marij ke 36 

Rubriek IV 
lA. Boukje 15 
lB. Elza 205 

Rubriek V 
IA. Brenda 
18. Heabeltje 

eig. Mts. W. en H. Jonker (kampioen) 
eig. J. Kooistra 

eig. Mts. W. en H. Jonker 
eig. Mts. W. en H. Jonker 

eig. K. de Groot (reservekampioen) 
eig. K. Tolboom 
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Rubriek VI: Jonge kalveren 
lA. Rodie 221 eig. B.M. v.d.d Wal 
lB. Bertha 97 eig. K. Tolboom (reservekampieon) 

Rubriek VII 
lA. Greetje 107 
lB Imkje 115 

Rubriek VIII 
lA. Bontje 94 
lB. Witte 72 

Rubriek IX 
lA. 0. Jetske 26 
lB. Froukje 53 

Bedrijfskollektie: 

Kampioen 
Reservekampioen 

eig. K. Tolboom (kampioen) 
eig. Joukje Arendz 

eig. Mts. W. en H. Jonker 
eig. 0 . Tjeerdsma 

eig. K. Visser 
eig. Mts. G. en 0. Kooistra 

Familie Tolboom 
Mts. W. en H. Jonker 

We bedanken iedereen voor hun deelname en tot volgend jaar. 

De kommissie K.F.C. Oudega 
S. Algra, W. de Groot, D. den Hoed, 
H. Jonker en W. Wynia 

********* 

Zolder- en kastopruiming kunt u kwijt bij 
Frits Reitsma, tel. 1900 

PEDICURE nodig? Hennie de Bruin-de Jong 
Aldegeasterdyk 3 
9216 VN Aldegea 
tel. OS127-1S70 
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Van de Oudegaaster Raadsleden --

Open voor vernieuwing 

De mens is geneigd meer tijd en energie te 
steken in het omzeilen van problemen, 
dan .. . .in het vinden van oplossingen, of in het 
wagen van een ernstige poging daartoe. 
In haar beleidsvoornemens 1994 - 1998 kiest 
het gemeentebestuur van Smallingerland 
welbewust voor: oplossingen. 

Snelle maatschappelijke ontwikkelingen vragen een andere rol van de 
overheid. Daarom komt in de komende vier jaar het accent van het 
gemeentelijk handelen te liggen op strategie en regie, veel minder op 
het zelf uitvoeren. Dat vraagt een andere aanpak, waarbij verant
woordel.ijkheden worden gedeeld met burgers en maatschappelijke 
groepenngen. 
Tot zover een citaat uit het beleidsvoornemen 1994 - 1998. 

Wat kan dat betekenen voor ons dorp Oudega?? 

Om maar een voorbeeld te noemen: de gemeente gaat zich niet meer 
bemoeien met de (opberg)haven. Zij gaat dit overdragen of afstoten 
aan een vereniging, b.v. dorpsbelang of watersportvereniging of nog 
verdergaand het verkopen aan een particulier. 
Het aantrekken van een DORPSBEHEERDER, een klachten
verzamelaar en uitvoerder van "kleine" klussen. Te denken valt aan 
snoei- en maai werk, het herstellen van gaten in de bestrating, het 
vastleggen van losse trottoirtegels enz. enz. 
Inplaats van een dorpsbeheerder zou je ook kunnen denken aan ons 
eigen dorpsbelang. Er is mogelijk een overeenkomst met de gemeente 
te maken (afspraken en financiële middelen) om e.e.a. zelf te doen. 
Met dezelfde middelen kun je dan vaak heel wat meer bereiken. Met 
een goede organisatie zou een proefperiode gestart kunnen worden. 
Open voor vernieuwing: zijn we daar al rijp voor, en wie 
neemt het voortouw? 

Loek Oosterhof. 
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Ut 'e gielguorde 

Oer roomsken, griff ormearden en minnisten. 

De Jêzers fan it Aldegeaster doarpsblêd sille it no wol witte: Fryslän 
waard yn 1580 in republyk mei eigen regear, de grifformearde religy 
waard steatsreligy, it roomsk-katolisisme en de minniste lea~e waarden 
ferbean. Mar dat ferbod hat gjin koppen koste. Foar 1580 wie dat al 
efk.es oars. It roomske regear fan doe hat protestanten en minnisten yn 
us Jan ferfolge, bytiden ta de dea. Net yn Smellingerlan, .by myn 
witten.Mar net fier fan US gritenij of wol. Yn Ljouwert bmne yn 1535 
seisenfjirtich froulju ta de dea feroardiele . De measten binne doe yn 
sekken bebOn en yn'e Himpenstermar ferdronken, sismar fersopen, 
net liker as wiene it jonge katten. . . 
Tichter by Aldegea binne yn 1549 Eelke Fouckensz. en F1Je Bauckesz. 
oppakt. Hja wiene minnist, dat wie harren misdied. Ee~.ke is Onthalze, 
Fije is ferbaamd. Ja, ja, de machthawwers hálden doetuds net fan heal 
wurk. 
Minnisten hawwe harren namme krige 
fan Minne Simens (1496 - 1561), dy' t 
yn'e 16de ieuw in tiidlang liederfan de 
werdopers ("doopsgezinden") west hat. 
Nei 1556 hat Minne Fryslán de rêch 
takeard om't er dêr troch de autoriteiten 
sa hjitf olge waard. Hy wykte ut nei Hol
stein. 
Nei 1580 wiene it rooms-katolisisme en 
de minnisteleare dus ferbeane religys en 
sloegen de grifformearden foar master op. 
Mar as roomsken en minnisten by har aide leare bliuwe woene dan 
waarden hja net oppakt, lykas foar 1580 wol harde. lt ferbod wie net 
sa strang, de grifformearde autoriteiten kniepen de eagen .. ticht as 
roomsken en minnisten bymekoar kamen foar har earetsJmsten. As 
hja dat net demonstratyf diene waard har gjin strie foar de fuotten lein. 
Y n Aldegea hawwe ek minnisten wenne, in frij grut tal seis. Ien 
minnistehüshälding kipte der ut, dy fan Sytse Benediktus Hoekstra. 
Hoekstra is in fan, in eftemamme, dat wie doe noch wat bysûnders. 
En Sytse Benediktus en syn neiteam wiene bysOnder. Sytse kaam yn 
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1698 yn Aldegea te wräld yn in goed minnstelaach. Hy waard boer en 
troude mei Jouckje Egberts. Yn 1722, hy wie doe dus noch mar 24 
jier ald, waard Sytse lekepreker by de minnisten op it Wytfean. Dêr 
hat er grif syn paadsje goed skjin makke, want yn 1726 waard er 
beroppen nei Feanwálden en fan 1753 -1768 stie er te Den Burg op 
Teksel. In opmerkelike Aldegeaster boer. Sytse en Jouckje hiene in 
grutte hûshálding: fiif dochters en seis soannen. En alle seis de 
soannen waarden domeny. in stikmannich pake- en beppesizzers eken 
ek in pear oerpake- en oerbeppesizzers. De bekendste teolooch ut it 
Hoekstralaach wie professor Sytse Hoekstra (1822 - 1898). Dy hat 
heechlearaar west oan it Rotterdamsk minnisteseminary en oan 'e 
universiteit fan Amsterdam. 

Loadewyk de Jong. 

&&&&& 

Winterprogramma 1994 I 199S van de C.P.B. afd. Oudega 

Iedereen die eens een avond van de CPB wil bezoeken, is van harte 
welkom! 

15 nov. 
20 dec. 

17 jan. 

25 jan. 
21 feb . 

15 mrt. 

11 april 

Anneke Buurman verzorgt deze avond over Mensendieck 
Gezamelijke Kerstavond met de Gereformeerde 
Vrouwenvereniging, aanvang 1900 uur 
Dr. M.P. Over vertelt over zijn werk als anaesthesist in 
Nij Smellinghe. 
Kreatieve avond, o.l.v . Willy Mud uit Tietjerk 
Deze avond wordt verzorgd door dhr. Wiltjer uit 
Groningen over zijn leven als ex- Jehova-getuige 
* De pastoor, de non en de dOmny * 
verzorgd door dhr. J. Jongsma uit Bergum 
* Bakerpraatjes * door mw. F. Douma uit Reduzum 

&&&&&&&& 
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Natuurbescherming 

Naast de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels telt ons 
land ook een Nederlandse Bond van Vogelliefbebbers, beide met 
ongeveer evenveel leden. Terwijl de beschermers hun vog~ls 
beschermen door ze in bos en hei te begluren, hebben de liefhebbers 
hun vogels lief door ze in hokjes op te sluiten. Keuze hebben ze niet, 
de vogels. 

Zo ook bestaat er naast een uitgebreide organisatie voor natuur- . 
bescherming een wijdvertakt netwerk voor het beschermen van dieren; 
een afzonderlijke plantenbescherming heeft nooit wortel gesc~oten. 
Tussen natuurbescherming en dierenbescherming gaapt een diepe 
kloof. In dit geval hebben de dieren wel keus. 

Aangepast of zielig 

De beste kans om in dit land als dier te overleven maakje door de 
mens met zijn cultuur te volgen en op zijn afvalhopen te gaan grazen; 
van het ene noch het andere slag beschermers heb je dan veel last. De 
op één na beste manier is zo snel mogelijk zel~zaa~ te worden. D~n 
val je onder jurisdictie van de natuurbesche~,mmg, die ~en hek om Je 
heen zet met een bordje "verboden toegang en een bhk boswachters 
openrukt. Ook niet gek is zielig worden en zo apl?el doen op de. 
dierenbescherming. Want zo is het geregeld: de dierenbeschermmg 
bekommert zich om het lot van het individuele dier, mits zielig, de 
natuurbescherming springt in de bres voor een hele soort, mits 
zeldzaam. 
Slechts een enkel dier is er tot nu toe in geslaagd van beide walletjes te 
eten. Een notoir voorbeeld is de panda - in ons land het best nagevolgd 
door de zeehond - die met één zielige blik de collectebussen vol krijgt. 
Van dat geld krijgen ook iets minder zeldz~e of zielige diere~ een 
fooi, maar er zijn grenzen; de ergste nood dient het eerst gelemgd. 

lloe meer hoe beter 

Aan soorten die het goed maken, verspilt men in natuurbeschermings-
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kringen weinig pagina's drukwerk. Men kan die wel beter gebruiken. 
Door deze gespitstheid op zeldzame soorten, wekken 
natuurbeschermers echter vanzelf de indruk dat het slecht gaat met de 
natuur. Met zeldzame soorten gaat het immers per definitie slecht. Het 
is zo iets als je beperken tot verslagen van voetbal uit de laagste 
divisie en dan zeggen dat het zo slecht gaat met het v?et~al. Elke 
zeldzame diersoort telt echter, zo weet elke World Wildhfe Ranger, 
mee voor het bewaren van het naturlijk evenwicht, dat ook óns leven 
tot de inzittenden van de waagschaal telt. Kletskoek. Met het natuurlijk 
evenwicht heeft het aantal zeldzame soorten even weinig uitstaande als 
het aantal zeldzame postzegels met het functioneren van de posterijen. 
Het natuurlijk evenwicht draait niet op zeldzaamheden, maar op de 
Jan-met-de-petten van de natuur: de mussen, spreeuwen en 
koolmeesjes. Meetje het welzijn van de natuur aan hen af, dan gaat het 
met haar al een stuk beter. Van die algemene soorten komen er steeds 
meer, uit verre buitenlanden ingevlogen of doordat een zeldzame soort 
promoveert tot algemeen. 

Waar afgaat en weer bijkomt 

Niet alleen diersoorten, ook hele landschappen zijn hersteld of 
ontstaan. Veel mensen denken dat er alleen natuur afgaat en nooit 
bijkomt. Zo is het beslist niet. Een eeuw geleden telde Nederland 
minder bos dan nu. Het is waar dat de naam Holland niets anders 
betekent dan Houtland, maar de bossen waarop deze benaming berust, 
waren in de middeleeuwen allang in de kachels en fornuizen van de 
woningen en nijverheid verdwenen. Het was niet voor niets dat men 
voor zijn brandstof moeizaam turf moest steken. Bossen kwamen er 
pas weer in de negentiende eeuw, in de eerste plaats als mogelijkheid 
voor de hoge heren om er op jacht te gaan, in de tweede plaats als 
onderwerp voor de natuurromantiek die opkwam en waaraan de 
natuurbescherming zou ontspruiten. 

Zelfs de mens behoort tot de natuur en verdient bescherming. Maar 
door wie? 

G.J.-v.d.W. 
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BERNEPRAAT 

Paarden Concours 

27 juli was er een paard en pony 
avond. 
Er waren allemaal paarden. De 
ponyclub gaf eerst een demonstratie. 
De mensen vonden dit heel mooi. 
Daarna kwamen er drie rubrieken 
waar de paarden in het rond reden en 
op tal werden gezet. 

Toen deden Andrea en ik een Paradeux op muziek, wat ik 
prachtig vond. 
Er was ook nog een damesrubriek. Het was een hele 
mooie avond. 

Saapke Kooistra, 
De Grûnslach, groep 7 

Voor de volgende keer kies ik Nynke v.d. Zee van de 
Great Haersmaskoalle. 

Met ingang van 1 september 1994 bestaat de mogelijkheid 
om in Oudega dwarsfluitles te volgen. 
Voor inlichtingen en/of aanmelding: Anneke Dijkshoorn 

tel. 05127 - 2747 

Staat ter dekking: reebruine dwergbok, 
F. Reitsma, tel. 1900 
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Dorpsfeest 1994. 

Vrijdagmorgen in alle vroegte, terwijl de meeste Oudegaasters nog op 
één oor liggen, zijn de heren Jelle Woudsma en Jan Dijkstra al vroeg 
uit de veren. Met de geluidswagen maken ze de aankondiging van het 
dorpsfeest bekend. Om ± 8.30 uur is er al heel wat bedrijvigheid bij 
het Albert Faberparkje. 
Met de optocht van 20 praalwagens wordt om± 9.00 uur een start 
gemaakt ~oor het dorp. Het is net of worden de wagens ieder jaar 
weer mooier. 
Om half 2 waren de kinderspelen. 's Avonds om 18 uur was de her
haling van de optocht. Jammergenoeg werd deze halverwege af gelast 
vanwege een wolkbreuk. Om 21 uur trad het orkest "Frontline" op in 
een bomvolle tent. 
Zaterdagmorgen 9.30 uur begon het touwtrekken. Veel ploegen 
hadden zich opgegeven en de hilariteit was groot als er weer één het 
water indook. Om 11 uur matinee. Half 2 volksspelen, waarbij de 
belangstelling niets te wensen over liet. Om 20.00 uur was er de 
cabaretgroep "Samar" in it Miensker, terwijl in de tent Bouke Jeeninga 
zijn muziek liet klinken. Al met al was het een redelijk droog en mede 
dankzij de vele vrijwilligers een fantastisch dorpsfeest. 
Hier volgen nog een keer de uitslagen; 

Praal wagens : 
1 ste prijs De Deelen 
2 de prijs Aldegea East 
3 de prijs Arkepölle 
4de prijs Stobbehoek 
5de prijs 
6de prijs Geasingels 

De Flinstones 
De rattenvanger v.Hamelen 
Mondriaan 
Houseparty 
Sex.lijn 
Flodder ( + publieksprijs) 

Erebogen: 1. Westersanning, 2. Aldegea East 
Straatversiering: 1. Arkepölle, 2. Gariperwei, 3. Utein 
Volksspelen: 1. de Wrotters, 2 Eibertsnêst II, 3. West-Westersanning 
Touwtrekken: 1. Aldegea East, 2 De Doorzakkers. 

namens de Oranjevereniging 
Sjoukje Westerhof 
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Doarpsfeest 1994. 

lt roun tsjin' e ein fan de faklansjetiid doe 't der stadichoan yn Aldegea 
wer it ien en 't oar feroare. Men kaam minsken tsjin dy't men 
gewoanwei eins nea op'e dyk foarby komt en minsken dy't soms in 
hiel jier net meimekoar prate, togen nei mekoar ta mei tunstuollen en 
thermoskannen. 
Seis us boer en hobbyplysje Bauke de Bruin seach men ferklaait troch 
de buorren gean, en dat koe marien ding betsjutte, it doarpsfeest wie 
ophannen! 
lt bestjoer fan "FoarstenhOs en Heitelän" hiene it measte al yn kalk en 
se mint. 
En by de buurtf erieningen waard al wakker oer praalweinen stint. 
Ek prakkesearre men oer de ferljochting en in eareböge 
en hjir en dêr seach men alris ien dy't mei feestfersiering töge. 
Ja seis yn 't Frysk Deiblêd koe men by monde fan kapper Pruiksma 
lêze 
"De buurtfersiering soe wêr dik ynoarder wêze". 
Sa skrepte elts dy't nocht bie mei 
want ja, nei de fakänsje wie it koart dei. 
Mar al wie it hjir en der in hiel geskuor en gerop: 
Aldegea wie der 9 septimber klear foar en hie de flagge yn top. 
De optocht stie as earste op it feestprogram ")\_ r:i 
dus maast men der jins bêst wol op dwaan. ~- -
De Y;"Set wie d~r .w?l, tweint~ch weinen op papier, ): ·. · .. · 
mar Ja, hoe me1tsJe JO soks wier?? ·. 
Aldegea-East wie wakker yn tou ~- · 
mei fall en en klemmen, want rotten fange jo net sa gau. ~/ > l4. 
Al dy rotten om 'e doarit wie in griis / (~~ 
en dêrmei hiene se ek noch de twadde priis. ~ 
De Trijesprong kaam mei "In Breidspear yn prieel" . · · ~ 
mar is dêrby "De Bemejister" wol reëel?? · ~1 
Op de Arkepölle waard de keunst fan Mondriaan oanlutsen / 
dy't foar de sjueryleden boekdielen sprutsen. 
De Gariperwei helle Sneeuwitje der by 
en "Waanzinnig gedroomd" waard der op 'e Manjepetswei. 
lt Utein die it mei de Dreambeam ek bêst. 
en mei Marten gyngen se de nacht yn op it Eibertsnêst. 
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Age Hospes wie in wykein op kosten fan de buurt nei diskoteek "lt" 
~ant wol men in "Houseparty" hälde, moat men wol witte hoe't soks 
Sit. 
W~st-Weste~sanning soarge_foar de kommunikaasje mei Sybe Sateliet 
en t RountsJe koe ~arren. ~msk foar in boartersplak kwyt. 
De Opperbuorren wie mei 1t Feestvarken yn it spier 
en de Bosk brocht us mei "Moeders Bonbons" fertier. 
Op de ~easingels wie it troch de renovaasje een bende 
dus dy henden efkes de "Flodders" fan Joop van der Ende. 
By de Eibertsgeasten sloech Durk Snoad foar master op 
en Sud-~ast hälde mei "Us ~ompeblêd" Frystan oan top. 
De mani.Ju fan de Deelen spuiten twa wike lang allinnich purskûm 
de froulju wiene op it lêst dûm. 
Se seine: "Jimme binne net wiis!" 
M~rre .. .. de spuitgasten pakten mei de "F1instones"wol efkes de earste 
pms. 

Fansels binne der by sa'n optocht ek altiid minsken dy kinne net 
gewoan 
sa ek dy healwizen mei de sextillefoan. 
Der ~oat ik neat fan ha, mar jimme hearre my der net oer, 
mar ik ha leaver de Great Haersmawei mei "Fertier yn de natoer". 
It m~syk op de greate wein spile foar älden en bem 
en d1zze kear koene wy harren ek sjen! ! 
Rome stjoerde noch bewaking foar de goede seden twa dekens 
"incognito" ' 
beide ferklaait as non, elk op in swarte widdo. 
De Hegewarren en Heawei-Geasten hawwe wy net sjoen 
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of binne dy al yn de Blauwe zone ferdwûn?? 
Dochs wie dizze optocht in opstekker foar Aldegea, ja ti ge slagge 
of sa't it Eibertsnêst sei "Oudega, briljant van Smallingerland" 

mei it wapen fan de Aldegeaster flagge. 

It waar liet him noch wol goed oansjen 
en dat wie fansels moai foar de skoalbem 
Hja hiene middeis op it feestlàn in "spelcircuit" 
der wie foar eltse leeftiid wol in spultsje by. 
Se fermakken harren tige skoan 
en waarden nei êfrin mei patat en iisko's bedoam. 
JOns wie der musyk foar jong en äld yn'e tinte (sa lek as in koer) 
mar ja der seure jo sa'n jfin net oer. 
De kommisje wie oer de opkomst tige optein 
ek al wie it de hiele jûn rein, rein, rein. 
lt orkest spile lykwols de stjerren bast fan'e loft, mei kar foar in bre~d 
publyk. 
En op it lêst hast noch geheime stjoerdermusyk. 
Bûtendoar draaide de sweefmûne as in lier 
al maast men sa no en dan mei it laskapperaat yn 't spier. 
Om in oere as twa is elts doe wer op hûs ta set 
want ja, de oare moams moast men mei de seiskamp te set. 
Sneontemoarn njoggen oere wist de kommisje harren gjin rie 
alles foarelkoar mar it reinde dat it sawat die 
Healwei tsienen soe it toulûken begjinne 
en ja wier, healwei tsienen dêr wie de sinne. 
Fansels wie elkenien nog net like fit 
mar dochs wiene der wol ploegen mei pit. 
Der waard lutsen fan komsa 
want ja, men woe de tsjinstander fansels yn 'e sleat ha. 
Sa kaam Johan Stander wol bot yn twastriid te stean 
want binne jo skiep yn twa kampen ferdield, hokker wei hajo dan te 
gean? 
dit ha wy fan de herder wol leart 
hy giet troch it midden, dus .......... dwers troch de sleat. 
Nei 't toulOken gie it op nei it matinee 
efkes bykomme mei in pilske, kofje as tee. 
Middeis stiene der 19 ploegen foar de seiskamp ree 
mei prachtige spultsjes, fersoarge troch Albert, Sjoerd en Fre. 
De dielnimmers hiene der wakker nocht oan 
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en ek de taskêgers fermakken har skoan. 
Sokke spultsjes binne fansels net sûnder risiko 
mar dêrf oar wie de frou fan de EHBO 
Allinnich doe't Luitzen kaam mei in iepen fingertop 
hie Jeltsje krekt efkes in sanitaire stop. 
In papieren bûsdoekje hat Luitzen it libben ret 
en Jeltsje hoegde fierder gelokkich net mei pleisters en gaaskes te set. 
De jfins wie it waar wer tige min 
dêrom "Samar" yn 't Miensker, tige nei 't sin. 
De jeugd gie nei de tinte ta 
mei de "jukebox" diskoteek fan Bouke Jeeninga 
In oere as twa wie it wêr dien. 
en binne de measten mar op hûs ta gien. 
De lêsten giene noch om patat as in kroket 
en de komrnisje hat noch efkes de tinte opret 
De sneins fersoarge de evangelisaasjekommisje in tsjinst mei iepen 
do ar 
mei lofstem, musyk en bemekoar. 
Dit doarpsfeest, wier 't foldie my skoan 
hiene wy te danken oan: 

Bouke, Tineke, Lyckele, Aukje, Roel,Sjoukje en Jan. 

en fansels ji mme koene der ek wat fan!!! 

BETANKE!! 
In Bakbrogge 
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Toanielferiening " Op 'e Nij Begoun" 

Oprop!! 

'1t is de bedoeling om yn i t winterskoft 1994 / 1995 Ut ein te setten mei 
in jongereintoaniel. 
De doelstelling hjirfan is om bern yn 'e leeftiid fan 12 oant en mei 15 
jier kundich te meitsjen mei it toanielspul. 
As begeliedster hjirfoar sil in akteur of aktrice fan Tryater frege wurde. 
As guon doarpsgenoaten fan dy jierren dat wat taliket, lit hy of sy 
him/har dan oanjaan by; 

Wimpy de Vries, 
till. 05127 - 1920 

~ Is der noch immen dy't tekstboekjes hat fan de revu's dy't 
yn Aldegea spile binne yn 1945 of 1947 en 1969 
(Agrarika)? 

Dizze lêste waard spile as öf sluting fan de ruilferkaveling Garyp -
.Suwäld. Werom de earste spile is, is my net bekend. 
Ik soe graach dizze teksten ha (kopiëre) wolle. 

Geertsje Veenstra, till. 2089 

Master L. de Jong stjoerde us dit ferske 

,_f@;t 'ft11 Ji;, ,, ,;J :it!eri- d<!1
1

. 

J l J J J' J· 1 4 J: 1 J 1t= 
2 En mem jout mei it dierke dan it boadskip werom; 

't Duorret noch in kertierke, ear't ik mei kofje kom. 

3 Want 6s twa lytse pykjes dy moatte ek mei. 
En dy lizze te sliepen in gat yn'e dei. 
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Muziekvereniging "Looft den Heer" meldt: 

Afgelopen zomer is in Oudega de Anjerfondscollecte gehouden. De 
opbrengst van deze landelijke collecte gaat naar genoemd fonds, 
waaruit subsidies worden verstrekt aan verenigingen met een cultureel 
karakter, zoals zang-, muziek- en toneelverenigingen, enz. 

In verband met ons 90-jarigjubileum hebben wij als muziekvereniging 
een aanvraag bij het Anjerfonds ingediend om in aanmerking te komen 
voor subsidie. Deze aanvraag is door het Anjerfonds gehonoreerd. We 
kunnen een bedrag van f 500,= tegemoet zien. Collectanten en gevers, 
hartelijk dank!! 

Inmiddels kunnen we ook al diverse andere geldschieters in Oudega 
bedanken voor hun gift in verband met onze jubileumviering. Allemaal 
heel hartelijk bedankt!! 

.... en verder ... ... De rommelmarkt is dit jaar gepland voor 
12 november, om 09.30 uur in 't Miensker, 10 of 11 november 
komen we spullen bij u thuis afhalen. 

Omdat we na de drukte van oktober even wat rust in onze tent willen, 
zullen we deze rommelmarkt combineren met de Taai-aktie, die we 
ook elk jaar houden. De taai is deze keer tijdens de rommelmarkt te 
koop. 
Mogen we weer ~p ~:::_kenen? .. _ _--·_,.-~ 
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OOLD ARK MUSEUM 

"Ald ark" fan Albert Mulder yn it "Oold Ark Museum" 
yn Makkingea. 
Sa'n fjirtich jier hat de äld-Aldegeaster Albert Mulder (Albert fan 
Bertus en Dettsje) allerhande äld ark samle. 
lnjiermennich lyn, yn 1990, is der by de Fryske Akademy in boek fan 
syn hän utjûn oer fild ark. Dat boek wie by de Fryske Akademy in 
great sukses. Y n in pear wiken wie de earste oplage fan 2500 boeken 
utf erkocht. 
Mar no hat de ge-
meente Eaststelling
werf syn unike 
sarnling oankocht 
en is der yn gear
wurking mei de 
Rotary-klub fan 
dyselde gemeente in 
museum ynrjochte 
op de earste ferdjip
ping fan de loads by 
de mûnefan 
Makkingea. 
Fansels leit der ek ark 
ut Aldegea dat Albert 
fan dizze en gene 
krige. As jins samling 
it sa fier bringt dat der 
in museum foar ynrjochte 
wurdt, is soks wol in 
lokwinsk wurdich! 

Under dizze foto, dy't, ta gelegenheid fan de iepening fan it museum 
op 17 septimber, yn de Ljouwerter Krante stie, stie it folgjende: 
Albert Mulder heeft in veertig jaar meer dan tweeduizend oude 
gebruiksvoorwerpen verzameld. De meesten zijn nu ondergebracht in 
het "Ald Ark Museum", dat zaterdag open gaat. Mulder weet van elk 
voorwerp hoe het heet en waarvoor het heeft gediend. "De wearde sit 
dochs yn it ferhaal. Oars is it mar in stik izer". 
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PUZZELPRGINR 
Kryptische omschrijvingen: b.v. Matroos op de w.c. - deel van 
de wc is een bril, matroos is een Jantje, maakt samen briljantje 

ldentieteitsbewijs 
Kloosterzuster die uit het klooster komt 
Overreden paling 
Dikke dame in de lift 
Vader van een wurm 
Miljonair op de w.c. 
Bazen die ruzie hebben 
Koningin zonder buste 
Werkloze pedicure 
Stewardess in een helikopter 
Stewardess in een vliegtuig 
Doodgraver op vakantie 
Baby die een kinderwagen duwt 
Ongehuwd meisje in positie 
Ruimte tussen vloer en bed 
Meisje in ondertrouw 

NIKS NIEMENDAL NIETS 
Hier had het verhaal, de foto of een andere herinnering aan Uw 
vakantie zullen staan! HELAAS! Hoewel het ons nu ook geen prijs 
kost zijn wij toch wel teleurgesteld. Het moet toch zo zijn dat er onder 
onze lezers wel enigen zijn die op vakantie zijnde, een extra mooie foto 
hebben gemaakt of iets hebben meegemaakt dat de moeite van het 
vertellen waard is. 
Ook een speciaal souvenir of een aanvulling voor een verzameling 
moet er in deze zomermaanden toch ergens vandaan meegenomen zijn. 
Niemand gaf gehoor aan onze oproep in de vorige Bakbrogge. En er 
was nog wel zo'n goed voorbeeld gegeven door Henk v.d. Wal en 
Wietse Welling. Nu maken de meesten onder ons niet zo'n grote reis, 
maar een bezoek aan de hut in de Jan Durkspolder kan ook de moeite 
waard zijn. 

LETTER BETTER? 
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Frijsinnich Hert'. Frouljusf'eriening Aldegea 

Yveriche breidsters Onder us hawwe soarge dat wy wer mei ferskate 
pearen sokken op'e braderie ferskine koene en ûndanks it waarme 
waar is der pûrbêst ferkocht. Men hat fêst tocht dat hjirnei ek wol ris 
in stringe winter folgje kin. Ek ha wy in soad lotsjes ferkocht, wer't 
uteinlik 3 priiswinners kamen. De haadpriis, in beer, gyng nei frou 
Bokje Welling ut Earnewäld. De twadde priis, in kessen, wie foar Sita 
de Vries fan it Utein en de tredde priis, in fruitkuorke, wie foar 
Lyckele Kuipers Ur). Al mei al alteast foar us tige slagge dus. 

De 28ste september binne wy wer begoun mei us gearkomste. Oer leit 
wer in öfwikseljend programma klear. Wy binne utein set mei 38 
leden en der soene noch wol in pear by kinne dus. Wy komme om'e 
14 dagen yn it Folksgebou byelkoar en begjinne om healwei achten. 

it bestjoer 

,Jieroersjoch 1994 - 1995 

28sep 
12 okt. 
26 okt. 
9 nov. 

23 nov. 
7 dec. 

21 dec. 

1995 
4jan. 

18jan. 
lfebr. 

15 febr. 
1 mrt. 

15 mrt. 

22 mrt. 
29 mrt. 

Earste gearkomste 
Heikie Hoeksma häld in lêzing mei dia's. 
Gedichtsjes en ferhalen, foarlêzen troch frou Bolier. 
Douwe Kootstra Uournalist) sil dizze jûn fersoargje. 
In reisbeskriuwing û.o. oer Finlän, troch frou van Huizen 
Wy meitsje in blomstikje ûnder lieding fan frou Plantinga. 
KRYSTFEEST 

Dhr. J. v. Dijk häldt in lêzing oer draaioargels. 
Frou Bruinsma giet mei us in slach troch Smellingerlän. 
Jiergearkomste. 
Greet Rienks sil prate oer "Voedselallergie". 
Kofjetafel mei bingo. 
Earnewäld komt op besite en wy ha in glêsblazer Utnoege, 
hy sil utlis jaan en jout in demonstraasje. 
Kofjemoarn mei stekjeruiljen. 
It bestjoer foar ien dei fersoarget dizze jûn. 
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Burgum, 1 september 1994. 

Vertrek uit Oudega, 

Vanaf 5 september ben ik Oudegaaster af en woon ik in "Berch
Hiem", wat nu mijn thuis zal worden. Ja het leven komt soms tot je 
zoals je het niet hebt verwacht. Na mijn vele opnames in het zieken
huis hoop ik dat dit wat rustiger verloopt. Ik denk zo, wees tevreden 
met wat je krijgt en kijk niet teveel achterom. Verstandelijk lijkt dit de 
beste oplossing, een prachtig plekje en veel hulp van alle kanten, maar 
u zult begrijpen wat het me gekost heeft, om alles achter te laten, niet 
alleen het huis, maar ook het dorp, de buurt, de kennisen. Ik ben blij 
dat de Bakbrogge er is, dan kun je nog wat meeleven met alles al is 't 
maar van 't papier. Ik heb 8 weken op de verpleegafdeling gelegen, 
maar omdat ik daar volgens de dokter te goed voor was, moest ik het 
een of het ander, naar Oudega of hier blijven. Het was niet verant
woord om weer alleen te wonen. Ik hoop van harte dat het U allen 
goed mag gaan en dat U een goede gezondheid mag genieten. Ik dank 
iedereen waar ik contacten mee heb gehad. Verder bedank ik voor alle 
lidmaatschappen en donatie's. 
Verder bericht ik u dat ik als kontaktpersoon voor de K.W.F. en de 
Hartstichting heb bedankt. Mijn hartelijke dank aan alle collectanten. 
Voor de K.W.F. is kontaktpersoon geworden mw. D. Jonker
Algra, Buorren 44. 
Voor de Hartstichting mw. L. Lindeboom, Langdeel 14. 

Hieronder nog en paar regels , die oudere mensen misschien wel iets 
zeggen: 

Ouder worden is geen afscheid van het geluk, 
wat het verliest in de lengte en de breedte, 
wint het in de diepte en hoogte! 
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Met hartelijke groeten 

Mw. H. Wilkens-Kuperus 
Afd. A., kamer 602 
"Berch Hiem 
Burgum 



FOTO FAN EARTIIDS 

Fan Fokke v. Houten, Achterwei 6, krigen wy in foto fan it sjongkoar 
"De Lofstem" dy't makke is op it sjongkonkoers yn Aldemardum yn 
1939. 

Foaroan lizzend: Tiete Jans de Jong, Gryt Aukes de Boer, Froukje 
Rinzes Harmsma, Rones' Fokje de Vries en Gryt Joukes Noordstra. 
Twadde rige: Anna Rinzes Harmsma, Tiete Tjibbes de Jong, Aaltsje 
Hendriks de Jong, Anna Jans de Jong, Anna Jacobs Houtman, Anna 
Harkes Houtman, Dirigent Luhoff, Iebeltsje Jans v.d. lest, Gryt 
Meints Riemersma, Boukje Tjibbes Deelstra, Jelske Sipkes v.d. 
Meuten. 
Achterste rige: Roel Germs Kooistra, Frou Luhoff, Frou Gerritsma 
(kunde fan de Luhoffs), Johannes Willems de Vries, Germ Jans 
Jongsma, Jan Sjoerds Lepstra, Jacob Jacobs Bouma, Jelle Roels 
Vlietstra, Fokke Hilkes van Houten, Gerritsma (kunde fan de 
Luhoff s), Linze Oebeles Herder en Andries Feddes deJong 
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Slijpinrichting H. Veenstra 
Achterwei 39 Oudega 
Tel.: 05127-2287 b.g.g. 1994 
Voor het slih!en_ van al uw huis-, tuin- en 
lreukcngeree<1<>cbap, o.a.: 
-m~ ( ook met kartel ) 
- beitels ( ook vlakbank ) 
- scharen 
- schaatsen 
- veetondeuses 
- grasmaaiers, etc. 

Tevens onderhoud en reparatiewerk7.aamheden. 

HET GROENE ERF 
Tuincentrum 
Oosterwolde 

Kontaktpersoon: Jaap Salverda 
Gariperwei 8 

Groot assortiment 
* vaste planten 
*heesters 
*tuinhout 
* vijverartikelen 

overdag 05160-14939, Oosterwolde 

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

Voortman ~~vb 
TRADITIONAL FAMILY BAKING 

Burlington Canada 



Bestuurspraatje RSO 

Het volleybalseizoen is alweer in volle gang. De eer~te punten zijn 
alweer binnen (of niet). Er zijn op het laatste ogenblik toch no~ 
veranderingen gekomen, zoals het terugtrekken van dames 4 mt de 
competitie (helaas). Verder nog dat er op het laatste moment toch.nog 
enkele leden bedankten. Dit heeft tot gevolg dat we nog erg krap m de 
spelers (sters) zitten. Vooral Heren IV en Da~es III. 
Dus nu nocr één keer een dringend verzoek: Z1Jn er nog dames en 
heren in O~dega e.o. die wel in de competitie willen spelen? Geef je 
dan zo snel mogelijk op bij één van de bestuursleden. 

Trainingstijden: 
Dames III - maandacr van 19.15 tot 20.45 uur. 
Heren IV - woensd~g van 21.00 tot 22.30 uur, in Opeinde. 

Ook kunnen er nog wel wat mini's bij. Dit geldt voor de kinderen van 
groep 4 t/m groep 8. Kom gerust eerst een keertje kijken op 
maandagmiddag van 15.45 tot 16.45 uur. 

Dan willen we graag onze sponsors een keer noemen. 

Dit zijn: Garage D. Visser 
Hotel Ie-sicht 
Loonbedrijf W. Toering 

Heren I 
Heren II 
Heren III 
Dames 1 
Dames II 
Meisjes 1 

Technisch Buro de Vries en kapsalon Wieke 
Slagerij Adema, Earnewäl 
Zeil- en surf school Annage, Eamewäld 

De bestuurssamenstelling is als volgt: 

Voorzitter 
Secretaris 
penningmeester 
Schei dsrechterzaken 
Jeugdzaken 

Janke de Boer 
OekeYbema 
Jan Uilke de Jong 
Auke de Boer 
Sietske Lindeboom 

Jeugdcommissie: Sietske Lindeboom 
Lutske de Boer 
Gooitske Jakobi 
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tel . 2525 
tel. 1723 
tel. 05117 - 39375 
tel. 1555 
tel. 2598 

tel. 2598 
tel. 1215 
tel. 1446 

Technische Commissie: Ate Oosterhof 
Aletta Drenthe 
lekje v.d. Bij 

AKTIE'S 

Grote Clubaktie op 13 oktober 
Winteraktie eind november / begin december 

TOERNOOIEN: 

Mixtoemooi 30 december in de Splitting 
Minitoernooi 6 januari in Oudega. 

tel. 05117 - 39263 
tel. 05117 - 39386 
tel. 2302 

Mocht je nog vragen hebben bel ons dAn gerust. 
Verder wensen wij iedereen een gezond en sportief volleybalseizoen 
toe. 

Janke de Boer 

******* 

SPONSORLOOP van de RSO - gymvereniging 

Injulij .l. hielden we onze sponsorloop in een snikhete gymzaal. De 
kinderen deden ontzettend goed hun best. Ze hadden veel geld 
ingezameld, in totaal f 1391,55. 
We hebben er een nieuwe springplank voor gekocht (f 945,=). Van 
het andere geld gaan we nog een radio/cassettespeler kopen. 
Alle gulle gevers, bedankt voor uw bijdrage en jullie kinderen bedankt 
voor de inzet. 

Het bestuur van de RSO-gymvereniging 

******** 
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IJsclub "Oosterzanding" Oudega 

Geachte donateurs, leden en niet-leden. 

De wintermaanden staan weer voor de deur en misschien dat er weer 
geschaatst kan worden dit jaar. Voordat het zover is willen wij graag 
het volgende bij u onder de aandacht brengen. 

De ijsclub huurt de ijsbaan van 1 december tot 1 maart. Iedereen die op 
de ijsbaan wil schaatsen moet lid zijn (dit geldt vanaf 18 jaar). De 
kosten hiervoor zijn f 7,50 per jaar, maar daarvoor in de plaats is er 
ook de mogelijkheid om een dagkaart te kopen, deze bedraagt f 2,50. 

Het komende winterseizoen zal strenger op het lidmaatschap worden 
toegezien. Dus als u nog geen lid bent en u wilt wel schaatsen op de 
ijsbaan, wordt dan nu lid. Het bespaart ons een hoop werk. 
Als u lid wilt worden kunt u bellen naar tel. 1267. 

Dan nog graag uw aandacht voor het volgende: 

Op 28 november a.s. om 20.00 uur houdt de ijsclub "Oosterzanding" 
haar jaarvergadering in de Skipperseal. 
Als gastspreker is uitgenodigd voor deze avond: 

Dhr. Jeen van den Berg uit Heerenveen 

U bent allen van harte welkom om deze jaarvergadering bij te wonen. 
Graag tot ziens. 

Met vriendelijke groeten, 

Bestuur Ijsclub "Oosterzanding" 

B In het augustus nummer van de Bakbrogge stond onder de 
kop 50 + een artikel over de vrijwilligersgroep "Graech 
dien". De vrijwilligers-groep is er echter niet alleen voor 
50 plussers, maar voor iedereen die daar gebruik van wil 
maken. 
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DAMCLUB OUDEGA 

Damclub Oudega speelde 2 wedstrijden in de hoofdklasse PFDB. 
De eerste wedstrijd tegen titelkandidaat Urk was direct al een hele klus 
voor Oudega. Maar de start was prima. Door winst van T. Kooi en P. 
Feddema en remise van 0. Kooi en L. Houwink stond Oudega voor 
met 6 - 2. En daar J. Jansma en U. Tjeerdsma er goed voor stonden, 
zagen we nog wel lichtpuntjes om een puntje te pakken. Want Ulke 
stond 2 x op slag maar deed de verkeerde keus en ook J. Jansma wist 
in het eindspel niet de juiste voortzetting te vinden en ook Cees de 
Jong verloor zijn partij, ondanks een schijf voordeel. Ook Henk 
Jonker verloor zijn partij. Alleen S. Jonker wist nog 1 puntje te 
pakken. Waardoor de eindstand 13 - 7 voor Urk was. 

De tweede wedstrijd thuis tegen Oldehove 2 was dus belangrijk. Cees 
de Jong en L. Houwink speelden gelijk. T . Kooi was weer goed voor 
twee punten, Ulke en Germ Tjeerdsma speelden remise. Otto Kooi 
verloor, zodat na 6 partijen de stand 6 - 6 was. Maar gelukkig deed 
Menno Tjeerdsma het prima door 2 punten te pakken en Henk Jonker 
speelde gelijk. Stand 9 - 7. J. Jansma maakte de spanning nog groot 
door een mooie stand nog te verknoeien. Met veel moeite wist hij nog 
l punt te pakken. Dit was dus 10 - 8. Sietse Jonker pakte als laatste 
nog 1 punt en de uitslag was 11 - 9 voor Oudega. 

J. Jansma 

B B DEROPWEROMKOMMERKES B B 

181 In de Bakbrogge van juni is een vervelende fout geslopen. In 
Bernepraat, geschreven door Gerwold Hylkema. hebben wij de tekst 
niet goed gelezen. Gerwold schreef dat hij een broertje van 1 jaar had. 
Wij schreven een zusje van 1 jaar. Onze excuses hiervoor. 

181 In ditzelfde nummer werd het artikel over de Wildbeheereenheid 
ondertekend door dhr. G. Hylkema, dit had moeten zijn WB 

181 By it artikel fan ds. Carsjens yn de foarige Bakbrogge is net de 
namme fermeld fan de skriuwster fan de ynlieding. Dit wie mw. 
T.d.Vr.-Br. 
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Van onze korrespondent in Florida 

Florida 

Na een schitterende vakantie van helaas maar 
twee weken, zit ik nu weer in Florida, 8000 
km van "us Heitelàn". Alhoewel "Florida" 
velen als "vakantie" in de oren klinkt, gaat die 
vlieger voor mij niet op. Vanaf januari heb ik 
een onderzoeksbaan aan de Universiteit en 

Amerikaanse Universiteiten staan er helaas om bekend, dat er 
behoorlijk hard wordt gewerkt . Gelukkig blijft er in het weekend nog 
genoeg tijd over om het land te verkennen. 

Florida werd in 1513 ontdekt door Juan Ponce de León, een Spaanse 
ontdekkingsreiziger. In die tijd was Spanje net Pasen aan het vieren, 
oftewel "Pascue Florida". Hij besloot het daarom "La Florida" te 
noemen. Vanaf 1513 is er continu om Florida gevochten; uiteraard 
eerst de Spanjaarden tegen de Indianen, toen de Spanjaarden tegen de 
Engelsen en zelfs de Fransen hebben nog een poging gedaan om 
Florida een Franse kolonie te maken. In 1821 wordt het land 
uiteindelijk door Spanje aan de VS verkocht voor vijf miljoen dollar. 
Dit Europese geharrewar om het bezit van Florida verklaart de 
vreemde mengelmoes van plaatsnamen die men aantreft: Spaans, 
Engels, Frans en Indiaans. 

Twintig jaar later worden alle resterende Indianen in 
Florida gedwongen om naar de staat Arkansas te verhuizen. De 
meesten doen dat, op een klein groepje (300) na. Deze stam, de 
Seminolen, duikt onder in de moerassen, de "Everglades" van Florida. 
Dankzij hen leven er nu nog Indianen in Florida, dan wel in reservaten 
en tegenwoordig in spijkerbroek, maar ze zijn er nog. En sommigen 
doen gezellig mee aan de toeristenindustrie: Ze geven shows waarin ze 
worstelen met krokodillen, hetgeen blijkbaar meer geld in het laadje 
brengt dan met pijl en boog op pad. Meestal duiden onuitspreekbare 
namen als "Choctawhatchee" of "Apalachicola" op Indiaanse afkomst, 
maar ook een plaats als Miami is Indiaans (May ami = groot water). 
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Het klimaat is subtropisch: Florida ligt op dezelfde hoogte als Egypte 
en het noorden van de Sahara. Toch is Florida geen woestijn, omdat 
het van twee kanten is omringd door warme zeestromen die Florida 
juist een hele hoge vochtigheid geven. In juli/augustus wanneer de 
temperaturen kunnen stijgen tot 40 gr. C. is het dan ook geen pretje 
om buiten te zijn. De Amerikaan duikt dan dag en nacht onder in z'n 
huis/kantoor met air-conditioning, hetgeen er op neer komt dat men 
hier in augustus even bleek is als een Fries in de winter. De enigen met 
een mooi bruin huidje zijn de toeristen die in de attraktieparken hebben 
rondgelopen, met of zonder zonnesteek. Door de hoge 
luchtvochtigheid heb je in de zomer werkelijk het gevoel dat je door de 
lucht heen "waadt" en dat je bij elke ademzucht tegelijk ook een "hap" 
water neemt. Van november tot mei heerst hier echter een zonnig, 
droog en zeer aangenaam klimaat. Zelfs in de wintermaanden 
januari/februari is de gemiddelde temperatuur overdag 18 gr. C. Toch 
kan het kwik 's nachts zakken tot onder nul, iets waar de sinasappel
en grapefruittelers nogal bang voor zijn: het kan de hele oogst 
aantasten. Vreemd is het wel, datje dus in de winter 's ochtends met 
handschoenen en sjaal op de fiets zit, en overdag zonder jas buiten 
loopt. 
En zo zijn er nog een hoop andere vreemde dingen"".Het is even 
wennen, maar erg interessant! 

Met de hartelijke groeten van Gea de Jong 

******* 

Uitslag puzzel: poespas, non-aktief, aalmoes, spektakel, pa-pier, rijke 
stinkerd, Direktiekeet, plattelandsvrouw, voetzoeker, wentel teef, 
vleugelmoer, uitzonderlijk, dauwwurm, dra-ma, povlakte, 
aangetekend stuk. 

Te koop: Goudfazanten 
Broed mei 1995 
tel. 2191 Eppie Bosma 
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50+50+50+50+50+50 
Graech dien 
In het augustus nummer van de Bakbrogge stond onder de kop 50 + 
een artikel over de vrijwilligersgroep "Graech dien". De vrijwilligers
groep is er echter niet alleen voor 50 plussers, maar voor iedereen 
die daar gebruik van wil maken. 

**** 
Oh Oudega, wat zijt gij donker 
en triestig als geen maanlicht schijnt 
En dan wanneer het star gefonkel 
zoo schijnt en zoo ook weer verdwijnt. 
Geen gaslicht, geen lantaarn 
wijst ons op de gevaren. 
Hier grijnst ons nu de dood 
Geef hier toch spoedig raad! 
Men struikelt langs de straat 
en loopt in gracht of sloot 
Des avonds laat de 1 le Mei, mijn makker 
die naast mij liep trof 't ongeval. 
Ik hoorde hem plassen en zei; 
0 stakker, je zit er in, wat doe je het mal 
Ja zei hij heel goedig 
help mij hier maar eens spoedig 
Want hier moet ik weer uit 
Ik gaf hem toen de hand 
En trok hem op het land 
En we lachten tot besluit. 

Uit; De Frije Fries van 70 jaar geleden. 
ingezonden door mevr. A. Spoelstra. 

Ik spaar nog steeds ansichtkaarten en telefoonkaarten, 
Tjitske Reitsma, tel. 1900 
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DIF.sEL AUTO EN BOAT 

WATERSPORTBEDRIJF Gj. Wester 
Tankstation "IT WIJD" 

BENZINE SUPER- EURO LEADFRU- TWATAKT 
PITEROAl.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. 05 ll7-39243 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. 

1l$1BMA 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 
SURHUISTERVEEN 
T EL. 05124-1487 

05127-1988 



Naast onze gewone 
taxi-dienst verzorgen wij: 

- zittend ziekenvervoer 
- rolstoelvervoer 
- disco vervoer 
- groepsvervoer 

Bel 05116-3400 

Taxibedrijf de Vries 
Mr. W. M. Oppedijk van \lffOwtg 22a. Bergum • OuOe9" 

Rictdekkersbedrijf & 
Handelsonderneming 

Posthumus & Hiddema 

*Villa's 
*Tuinhuisjes 
* Schuurtjes 
* &erderijen 

Reparatie 
Onderhoud 
Uileborden 
Eternitplaten 

Menno van Coehoornstrjitte 11 
9288 CS Kootsterti11e 

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 

VOOR AL UW 

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

NAAR 

In apeltaart op'e bakplaat fan 'e ûn. 
Dit is ien foar in grutte hûshàlding. 

finmisbere bestàndielen: 

600 gr bakmoal 
600 gr brune bastere sûker 
250 gr hjouwermout 
400 gr raande bûter (brio) 
1 aai 

Dit alles mei de hannen minge en 
utsmarre op'e bakplaat 

1,5 kil apels (yn lytse stikjes snije) 
200 gr resinen (welje) 
kaniel 
1 ytleppel sitroensap 
3 ytleppels sûker 
2 ytleppels jam 
± 10 wàlnuten (yn lytse stikjes) -:; 

Dit alles goed troch elkoar mjuksje en oer it daai op'e plaat d·~aan. 

Op ± 160 graden yn it midden fan' e ûn ± 1 oere bakke. 

Optsjinje mei wat slachrjeamme, dan is it in lekker hapke 
by in bakje kofje! 

Bos graaf -
45 



Herinneringen van Sierd de Vries 

laatste regel vooraf gaande: 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 

We gaan nu verder tot Bouke de Haan (Sànb.uorren 14, n.u Bo~ke 
Mulder).Langs dit eindje weg stonden aan beide kanten dikke ieperen 
hoornen.Daar woonde Steenbeek eerst. Die was snieder, dat was 
kleermaaker, en hij had een manufactuurenwinkel. Hij heeft in die tijd 
de berg erbij laaten bouwen, maar hij kreeg een nieuw huis en verkogt 
dit aan Jakobes Hoekstra. Dat was de Vader van Oebele Hoekstra en 
die dreef daar een handel in veevoer en een kruidenierswinkel. Dan 
stond daarnaast een oude boerderij waar Joeke de Vries nu woont. 
Ten oosten daarvan, waar Harm Wijmenga nu woont, was een oude 
timmerzaak. Daar woonde Minze van der Veen en die had een dogter 
en daar trouwde Linze Kuperus mee en die werd daar boer. De plaats 
waar Hielke Weening woont (Sänbuorren 40) is omstreeks 1915 
gebouwd voor Tj. de Jong. Dan staat die van Kooistra er, daar. 
woonde.Johannes Tjeerdsma. En die van Jan Landmeter (nu Visser) 
is omstreeks 1908 gebouwd. Daar kwam Hendrik Mulder te woonen, 
maar dat liep mis en hij verhuurde zich t~ Aglum bij een boer. . .. 
Nu gaan wij weer terug naar de buurt en 1k zal U nog tragten dmdel!jk 
te maaken hoe die er heen lag. 
Ten zuiden van de weg stond een heg, vanaf de Fabriekswei tot en met 
waar Melle Sibma woont. Die stond voor alle huizen langs. 
Aan de noordkant in de buurt stond een rij lindeboomen, zoo één als er 
nu nog voor de smederij van Alle Welling staat. In de midden van de . 
weg lag een paar meeterbreede bestraating in ~n dan aan iedere kan~ 
nog een meeter keisteenen. Dan lag er nog op iedere kant een straatje. 
van klijne geele steenen en dan lag er voor de herberg nog een strookje 
zwarte grond.Dat werd zaterdags wat aangeharkt. 
Bij Baaije (Buorren 12) stond nog een stekje langs de weg ~n daar lag 
nog wat breeder stuk grond. Ook stonden er toen lampen; die gaaven 
toen ligt door peterolium. Er stond één bij Egbert Kijlstra, tegenover 
de Fabriekswei, één bij de herberg, één bij de openbaare sk<:>?l, één 
voor de Hooi weg, één op het west bij de Dijkfenne en één bij de 
Molenhoek. 's Avonds tien uur ging Roel Bron er met de ladder 
bijlangs en dan waaren ze weer uit. 
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De lindebomen zijn hier noch aanwezig. Links het huis van Pieter Skipper en 
Antsje (later postkantoor), dan de smederij, en achter het paard de latere scheer
winkel van Johannes Veenstra en het huis van Baaie Hoekstra. 

' ,.. 
x ~,. «\" . ," 

" -~~ 
y >· y • • ~--..... ,,. • 

Op deze foto is de lantaarn voor het huis van Egbert Kijlstra duidelijk te zien. Dit 
is het huis dat er in 1909 stond, vóór de bakkerij ennu de bungalow. De vader van 
Egbert, Hielke, staat voor het huis. Links, nu het huis van Kijlstra, de dubbele 
woning van Jan Weima (potskipper) en "skearbaas" Hendrik Herder. 
En wie waren de mannen en jongens die op de foto staan? Is de man met de hoed 
een reiziger die bij Baaie overnachtte? 
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Er lag een sloot langs de noordkant van de weg van Harm Bouma in 
de buorren tot aan !zaak Kijlstra op het west. Waar Folkert de Haan nu 
woont was een groote dobbe, daar kon het vee uit drinken. 

Nu beginnen wij weer bij de plaats van Jonker. Daar woonde toen 
Wiebren Jonker, die was naast Binne van der Wal heereboer, zoo wij 
dat toen noemden. Wie bren Jonker werkte niet, hij bragt wat koffie 
naar het land, maar hij stond vaak bij het hekje bij de weg. 
Waar Gerben Kooistra woont (nu Rabobank) dat is gebouwd in 1918. 
Ik heb het grondwerk meegedaan en de fondementen nog uit de grond 
gehaald en toen ben ik in dienst gegaan. 
Dan gaan wij over de agterweg. Op de tippe stond eerst een hooiberg 
en dan een oud hok, dat was de veestalling. Dat stond heel <ligt tegen 
de agterweg.Dan stond er een huis en daar woonde Pieter skipper, die 
had daar boerderij. 
De smeederij van Welling die er nu nog staat was een heel oud geval. 
Waar nu de kaamer en de winkel zijn daar was toen de werkplaats en 
de werkplaats nu is er laater bijgebouwd. Ten oosten stond een oud 
huis, daar was in die tijd ook boerderij in en dan koomen wij bij Baaije 
en haar zoon Johannes. Die had boerderij, was beerehouder en had 
een herberg. Als wij 's avonds door de buurt liepen dan stond Baaije 
met de muts op in de kier van de deur en dan zei ze: "Kom er even in, 
je hoeft niks te koopen, kom eeven bij de kagel".Baaije wist van 
lokken. · · · 

Baaie Hoekstra voor het stekje bij haar huis 
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Dan kwam de oude waagenmaakerij van Folkert Kramer, laater de 
zoon Douwe, ook een heel oud geval. Toen kreeo de waaaenmaaker 
d~ hoornen nog heel thuis, die werden met een g;oote sch~lpzaag 
mtelkaar gesneeden, alles handkragt. 
Over d~ .steeg stond een gr~)Qt geb~uw, dat was vroeger de gort
maakenJ. In 1900 begon H1elke KiJlstra er een bakkerij, die is ver
bouwd en later heeft zijn zoon Egbert hem laaten afbreeken en heeft er 
de bungeloo voor in de plaats gezet. 

Meester Bosma, Folkert Kramer en Jan Weima (Jan Potskipper) met zijn hond voor 
het hout van Kramer. Jan Weima ging met de hondekar "bij de streek". 
Midden op de weg Tjitske Hendriks Herder, één van de beide andere meisjes is Anna 
Johannes Veenstra. En wie waren de beide jongens? 

Dan gaan wij tot aan de Garijperweg. Aan de westkant stond een 
plaats van de Hervormde Kerk. Daar heb ik eerst gekend Hendrik 
Mul?er en laater Fokke Postma. Daar lag langs de oostkant een straat
wegie en ten oosten van dat wegje lag een breede gragt.Dat was van de 
hoofdweg tot aan de agterweg.De voorend van de oragt is oedempt in 
1914 toen de Garijperweg werd aangelegd. De pla~ts waar°Henk 
Herder nu woont, werd toen bewoond door Jan Dirks de Jono. 
~at was een heele groote boerderij, veel land was er bij. Dat :as een 
S1etsma-plaats. Van overlevering heb ik wel eens gehoord dat die toen 
werd verpagt voor 425 gulden per jaar. 
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29 okt. 

29 okt. 
30 okt. 

4 en 
S nov. 
12 nov. 
15 nov. 

15 nov. 

25 nov. 
28 nov. 

6 dec. 

8jan. 
13 jan. 
14 jan. 
17 jan. 

14 febr. 

21 mrt. 

11 april 

AGENDABURO 

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 

BAKBROGGE betaaldagen 
Rommelmarkt "Looft den Heer" 
Soos Oudega: Mw. Bakker-Hoekstra "lt plattelán uit de 
jaren 80. 
Filmavond Vogelwacht, "Trektocht door Schotland" 
20.00 uur in de Skipperseal. 
Koffieconcert "Skippersseal" 
Jaarvergadering Ijsclub Oosterzanding op 20.00 uur in de 
Skipperseal. 
Soos Oudega: Pakjesmiddag, vol verwachting klopt ons 
hart. 

Koffieconcert "Skippersseal" 
Toanielótfiering "Op'e Nij Begoun" 
Toaniehitfiering "Op'e Nij Begoun" 
Soos Oudega: Het Ouderenkoor en bingo 

Soos Oudega, ANBO en PCOB: verrassing 

Soos Oudega 

Soos Oudega: Mw. Kuitert-Keizer met 
Stellingwerververhalen 

Stichting It Fryske Boek 

Der is yn Aldegea foar f 5200,= oan Fryske boeken en cd's (kassette
bantsjes) ferkocht. 
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