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Redactioneel

4e jaargang

En dan alweer de 4e jaargang. Uiteraard
weer bomvol nieuws uit het dorp.
Komt er nog een einde aan kun je denken.
Nou, als het aan de redactie ligt niet. Door de
adverteerders en gulle gevers kan de Op 'e
Hichte blijven bestaan.
Innoveren

De redactie zit niet stil. Ook bij dit nummer
hebben we gezocht naar nieuwe
mogelijkheden. Bij het maken van de krant
gebruiken we het programma Scribus. Dit is
een gratis te gebruiken, semiprofessioneel
programma, dat ook regelmatig nieuwigheden
biedt. Deze keer hebben we geprobeerd
gebruik te maken van het inladen ofwel
importeren van geschreven teksten. Het was
even spannend of dit ging werken, maar is
naar alle tevredenheid gelukt. Hiermee
kunnen we efficiënter jullie kopij verwerken.
Voor een betere herkenning staat nu ook bij
de artikelen van Doarpsbelang en MFC
Hùsterwâld het logo afgebeeld.
Op de website:
www.doarpskranteopehichte.nl zullen wij
vanaf het 10e nummer de digitale versie in
kleur publiceren. Voor de foto’s en
advertenties een flinke verbetering.

Ook in de redactie...

Wil je eens een kijkje in de keuken van de Op
'e Hichte? Die mogelijkheid is er, want we
hebben een vacature! We hebben behoefte
aan mensen die met teksten kunnen omgaan,
bewerken, opmaken, typen, mailen enz. niet
alles tegelijk natuurlijk én je moet je thuis
voelen in de redactie. Neem contact op met
de redactie via
info@doarpskranteopehichte.nl of per
telefoon (zie colofon).
Namens de redactie,
Voorzitter
Ben de Vries <<<
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Nys fanút Doarpsbelang

Aldwâld heeft de afgelopen weken volop
kunnen genieten van prachtig winterweer
waarin kon worden geschaatst op de
buitenwateren en op de ijsbaan. In december
vorig jaar heeft de Iisclub Aldwâld e.o. haar
100 jarig jubileum gevierd. Bijzonder jubileum
en zeker bijzonder omdat het na al die jaren
moeilijk was de juiste naamgeving en exacte
leeftijd van de Iisclub te achterhalen.
Doarpsbelang Aldwâld, Plaatselijk Belang De
Triemen en Plaatselijk Belang Westergeest
hebben gezamenlijk een prachtig bord
overhandigd. Dit bord heeft de afgelopen
weken op het clubgebouw van de Iisclub
Aldwâld e.o. gehangen. Niet alleen de Iisclub
heeft een jubileum te vieren ook
Doarpsbelang Aldwâld bestaat 24 februari
2012 vijfenzestig jaar. Het bestuur van
Doarpsbelang is druk bezig met de
voorbereiding van de ledenvergadering die op
maandag 27 februari 2012 wordt gehouden.
De Doarpskrante verschijnt na de
ledenvergadering en daarom heeft het
bestuur besloten om het jaarverslag 2011 op
te nemen in de Doarpskrante.
Daarnaast ga ik in op de volgende
onderwerpen, namelijk: AED, Evaluatie
Structuurvisie, Fryske Plaknamen,

ledenadministratie en Bouwkavels Aldwâld
AED

Doarpsbelang heeft in het jaarlijks overleg
met het college van B&W de vraag gesteld of
het mogelijk is dat de gemeente een subsidie
voor de aanschaf van een AED kan
verstrekken. De gemeente heeft positief
gereageerd en stelt een AED met kast
beschikbaar voor Aldwâld. Daarnaast wordt
de eerste cursus door de gemeente betaald.
Vanuit het bestuur van Doarpsbelang wordt
Sjouke Veenstra het aanspreekpunt voor de
AED en de vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen
zich aanmelden bij één van de bestuursleden
van Doarpsbelang Aldwâld of via de mail
dorpsbelangen@aldwald.nl. De kast met
daarin de AED komt te hangen aan de
buitengevel bij Fokke en Johanna Zuidersma
aan de Jan Binneswei.
Evaluatie Structuurvisie

De uitvoering van de Structuurvisie is
afgerond en wij hebben met elkaar het
afgelopen jaar ervaring opgedaan met de
inrichting van deze wegen. De afspraak met
de gemeente is gemaakt dat na een
gewenningsperiode van een jaar de
Structuurvisie wordt geëvalueerd. Hoe en op
welke manier de Structuurvisie wordt
geëvalueerd wordt besproken met de
Klankbordgroep, die vanaf het begin is
betrokken bij de Structuurvisie. Begin april
gaat de Klankbordgroep in overleg met de
gemeente om het proces en de inhoud van de

evaluatie te bespreken.
Fryske Plaknamen

De wens voor Fryske Plaknamen – en het
besluit in de ledenvergadering  is de media
en de politiek niet ontgaan. De reacties
hebben voornamelijk betrekking op
onjuistheid van de stelling van de gemeente
dat niet één dorp van de gemeente een
Friese plaatsnaam kan voeren terwijl de rest
van de gemeente Nederlandse plaatsnamen
blijft voeren. Voorbeelden zijn Wytgaard
(gemeente Leeuwarden), It Heidenskip
(gemeente Nijefurd, nu Súdwest Fryslân), De
Knipe (gemeente Heerenveen) en Nijehaske
(gemeente skarsterlân) waar de genoemde
dorpen een Friese plaatsnaam voeren en de
rest van de gemeente Nederlandse
plaatsnamen. In het overleg met het college
van B&W is de toezegging gedaan deze
voorbeelden te onderzoeken en daarna wordt
de vraag beantwoord of het college mee wil
werken aan het verzoek om Oudwoude te
veranderen in Aldwâld.
Ledenadministratie

De ledenadministratie van Doarpsbelang is
voor het innen van de contributie compleet
maar voor selectief benaderen van
doelgroepen – bijvoorbeeld: kinderen t/m
groep 4 van de Basisschool, groep 5 t/m 8
van de Basisschool, jeugd van 12 t/m 16 jaar,
jeugd ouder dat 16 jaar, 55 jaar en ouder niet
compleet. Om gerichter doelgroepen te
kunnen benaderen gaan wij in het voorjaar de
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leden van Doarpsbelang benaderen met de
vraag deze gegevens aan te vullen.
Daarnaast willen wij meer gebruik maken van
de digitale mogelijkheden voor het benaderen
van doelgroepen door middel van
bijvoorbeeld: email, sms en Hyves.
Bouwkavels Aldwâld

De belangstelling voor bouwkavels in Aldwâld
is groot en het wordt tijd dat er wordt
doorgepakt door de gemeente Kolllumerland
en de Thús Wonen. Het verhaal van hun kant
is simpel: eerst een woonakkoord met de
gemeenten in Noordoost Fryslân en Thús
Wonen en dan weten de genoemde partijen
waar zij aan toe zijn en dan kan er verder
worden gepraat over de verkoop van de
voormalige bejaardenwoningen. Hopelijk
komen de partijen er binnenkort uit zodat er
gestart kan worden met de bouw van de
woningen.
Aldwâldmersyl, 21 februari 2012
Foarsitter Doarpsbelang Aldwâld,
Sj. Hoekstra<<<

Jaarverslag DB Aldwald 2011

Beste leden van Doarpsbelang Aldwâld.
Hierbij het jaarverslag van 2011. Een jaar
waarin we veel acties hebben ondernomen en
mochten vernemen in ons mooie dorp
Aldwâld. Een jaar waarin we na 10 jaar de
doarpsfisy en structuurvisie mochten
afsluiten. Daarover later meer in dit
jaarverslag.
Tijdens de ledenvergadering in februari 2011
hebben wij afscheid genomen van
bestuursleden Tineke de Jager, Coby
Zuidersma en Jan Dijkstra. Drie dorpsgenoten
die zich ieder op hun eigen wijze hebben
ingezet voor de belangen van Aldwâld en
haar bewoners. Nogmaals vanaf deze plaats
bedankt voor jullie inzet. Na een korte
zoektocht hebben we Sjouke Veenstra, Willie
de Bruin en Suzan Wiegersma bereid
gevonden om zitting te nemen binnen het
bestuur.
De bestuurssamenstelling zag er in 2011 als
volgt uit:
Voorzitter: Sjoerd Hoekstra
Vicevoorzitter: Foeke Dirk Dijkstra
Secretaris: Jan Henk Kampen
2e Secretaris: Sjouke Veenstra
Penningmeester: Suzan Wiegersma
2e Penningsmeester: Pieter Imke de Vries
Lid: Sjouke Veenstra
Lid: Willie de Bruin
Lid: Ben Kok

De ledenadministratie wordt verzorgd door
Jan van der Veen. Aukje Dijkstra is onze
vaste notulist. Jan Dijkstra heeft te kennen
gegeven als webbeheerder aan te blijven.
Hiervoor onze dank.
Het ledenaantal betrof op 1 jan. 664 leden en
659 op 31 december.
Jaarlijks overleg met college van B&W

Op 31 januari vond het jaarlijks overleg met
Burgemeester en wethouders plaats.
Gespreksonderwerpen waren bezuinigingen
op de culturele subsidie voor dorpsbelang,
woningbouwplannen, gemeentelijke
herindeling, structuurvisie, verkeersveiligheid
Allemawei/Wâlddyk en binnen de Visie
leefbaarheid het onderwerp Masterplan
Onderwijshuisvesting.
Over het onderwerp Masterplan
Onderwijshuisvesting heeft Doarpsbelang
zich, middels een brief aan het college, sterk
gemaakt. De vrees bestond dat de beide
scholen van Aldwâld zouden worden
opgeheven en worden ondergebracht in de
nieuw te bouwen school in Westergeest.
Het Masterplan Onderwijshuisvestiging is op
donderdag 10 november 2011 door de
gemeenteraad vastgesteld. In het Masterplan
Onderwijshuisvestiging is voor Aldwâld het
volgende opgenomen:
1. De basisscholen in de dorpen blijven
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voortbestaan in ieder geval de komende 15
jaar;
2. Roobol en VCBO Kollumerland hebben
aangegeven de laatste school in het dorp
zolang mogelijk in stand te houden;
3. Er komen niet twee nieuwe basisscholen in
Oudwoude;
4. In Oudwoude zou een
samenwerkingsschool gerealiseerd kunnen
worden.
In het Masterplan is duidelijk gemaakt dat de
eerste 15 jaar geen discussie is over het
voortbestaan van de basisscholen in Aldwâld.
Daarnaast is het duidelijk dat er op termijn, bij
de technische afschrijving van de beide
basisscholen, twee keuzes zijn en dat is het
bouwen van één nieuwe basisschool in
Aldwâld of beide basisscholen worden
gesloten. Wij als bestuur van Doarpsbelang
Aldwâld kunnen ons vinden zoals het
Masterplan Onderwijshuisvesting nu is
vastgelegd voor de komende 15 jaar.
Doarpsfeest 2011

Het bestuur van Doarpsbelang Aldwâld kan
terug kijken op een prachtig Doarpsfeest. Dit
is allemaal mogelijk gemaakt door de enorme
inzet van de vrijwilligers en de geweldige
deelname van de inwoners uit Aldwâld aan de
festiviteiten. De organisatie van het
Doarpsfeest liep op rolletjes tot een paar
dagen voor het feest het bestuur
onaangenaam verrast werd door een brief
van de Burgemeester waarin onder andere

werd gesteld dat het bestuur van
Doarpsbelang Aldwâld in gebreken was
gebleven voor het nemen van hun
verantwoordelijkheid (de vergunningsregels
niet vooraf gepubliceerd) voor de optocht van
de versierde wagens en dat het bestuur ten
gevolge hiervan aansprakelijk kon worden
gesteld voor schade.
Deze uitspraak had tot gevolg kunnen hebben
dat schade aan derden (waaronder de
gemeente) tijdens de optocht op
Doarpsbelang kon worden verhaald en bij
eventuele aantoonbare grove nalatigheid de
bestuursleden persoonlijk. Het bestuur heeft
een extra vergadering op Pinkstermaandag
belegd om een oplossing te zoeken. Voor het
bestuur was het duidelijk dat de optocht vier
dagen later door zou gaan!! De enige
mogelijkheid die het bestuur had was het
uitgeven van een extra Doarpsnys voor de
inwoners van Aldwâld waarin de
vergunningsregels voor de optocht worden
gepubliceerd en waarin de deelnemers aan
de optocht worden gewezen op zijn of haar
verantwoordelijkheid.
Doarpsbelang was verbolgen over deze brief
en heeft terstond een gesprek met de
Burgemeester aangevraagd. Dit gesprek
heeft inmiddels plaatsgevonden waarbij is
toegezegd dat de nieuwe regelgeving tijdig
kenbaar wordt gemaakt en geplaatst zal
worden op de website van gemeente en
Doarpsbelang.

Een nieuw onderdeel tijdens het dorpsfeest
was “Aldwâld got Talent”. Hierin konden
dorpsbewoners hun verborgen talenten delen
met anderen. Dit onderdeel was voor
herhaling vatbaar. Wel moet hier bij
opgemerkt worden dat licht en
geluidsversterking een volgende keer meer
aandacht verdient.
Afsluiting Doarpsfisy

Aldwâld, ús plakje groun, ek nei 2012. Op
Zaterdag 24 september mochten wij samen
met u als leden, vele dorpsgenoten en
afgevaardigden van collega B & W de
feestelijke afsluiting van de doarpsfisy vieren.
In 10 jaar tijd hebben we met elkaar mooie
resultaten bereikt. Eén van de successen is
onder andere het gebouw waarin we nu
verblijven, het MFC Hûsterwâld. Een
multifunctioneel centrum waarin onze
dorpsgemeenschap elkaar van jong tot oud
mag en kan ontmoeten. Vele clubs en
verenigingen maken er dankbaar gebruik van.
Wat hebben we nog meer bereikt met de
doarpsfisy? De oprichting van Doarpskrante
Op ‘e Hichte, de Pilot Wenjen in de Feersma
Hoekstrastrjitte en de Structuurvisie zijn
gerealiseerd. Het oppakken van de
actiepunten uit Doarpsfisy is zeer succesvol
verlopen. Dit succes werd gevierd op
zaterdag 24 september waarbij de Doarpsfisy
2002 feestelijk werd afgesloten.
Daarnaast is de Structuurvisie feestelijk
geopend middels een ringrijderij en het
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oplaten van ballonnen door de kinderen van
Aldwâld. De structuurvisie is de herinrichting
van de Jan Binneswei, Wygeast, Simmerwei
en de Foarwei.
Daarna volgde een receptie met toespraken
van Burgemeester Bilker en voorzitter Sjoerd
Hoekstra van Doarpsbelang. De dag werd
afgesloten met een barbecue voor
dorpsbewoners, een optreden van een clown
voor de dorpskinderen en muziek van Rintje
Kas. Het bestuur vond het een zeer
geslaagde dag en wil hierbij nogmaals de
gemeente Kollumerland en ‘Burendag’, een
initiatief van het Oranjefonds, bedanken voor
hun financiële bijdragen in deze dag.
Bezuinigingen gemeente Kollumerland

Vanwege de economische crisis had het
college van B&W van de gemeente
Kollumerland het voornemen om enkele
kortingen door te voeren binnen de verstrekte
subsidies. Subsidies die nodig zijn om
activiteiten te organiseren o.a. om de
leefbaarheid binnen een gemeenschap te
behouden.
Namens alle dorpsbelangen binnen de
gemeente Kollumerland is er in oktober een
brief gestuurd aan de gemeenteraad over de
aangekondigde bezuinigingen van 10% op
het dorpsbudget en Culturele Commissie
2012. De strekking van de brief was onder
andere dat wij als gezamenlijke
dorpsbelangen van mening zijn dat de

leefbaarheid op de dorpen gewaarborgd moet
blijven.
Wij hebben als dorpsbelangen dan ook met
klem gevraagd om de korting niet toe te
passen. Tevens hebben wij gevraagd om een
toezegging dat er in de toekomst geen
kortingen meer worden toegepast zodat de
motivatie bij de bestuursleden, leden en
inwoners optimaal blijft om er samen met u
iets moois van te maken.
De gemeenteraad heeft de strekking van de
brief uiterst serieus genomen en het voorstel
verworpen. Daarom willen wij onze dank aan
de gemeenteraad uitspreken om niet te
korten op de subsidie. Dit voor nu en ook voor
de komende jaren. Op deze manier kunnen
wij niet alleen financieel gezien, de
leefbaarheid in onze dorpen op peil houden,
maar ook de vrijwilligers gemotiveerd houden.
Overleg collega dorpsbelangen

24 November vond in Zwagerbosch het
jaarlijks overleg plaats met alle
dorpsbelangen binnen de gemeente
Kollumerland. Het is goed en zinvol om met
elkaar op een gelijkwaardig niveau te
overleggen. Onderwerpen die besproken zijn
waren o.a.: actualiseren dorpsvisie,
bezuinigingen gemeente Kollumerland,
plannen Thûs wonen in Noord Oost Friesland,
Dorpsbudgetten, AED en waar men als
dorpsbelangen momenteel de prioriteit heeft
te liggen.

Speeltuin it Itelân

Op zaterdag 7 mei heeft een aantal
dorpsgenoten en bestuursleden de speeltuin
een jaarlijkse opfrisbeurt gegeven. De
walbeschoeiing is opnieuw gestut, er is
geschoffeld, zwerfafval verwijderd, een
nieuwe picknicktafel geplaatst en
speeltoestellen voorzien van een fris kleurtje.
Oftewel het is weer een mooie plek geworden
om veilig te kunnen spelen.
Activiteiten

Doarpsbelang heeft in 2011 met veel plezier
en inzet de volgende activiteiten
georganiseerd.
1. Kinderdisco
2. Paaseieren zoeken
3. Dorpsfeest
4. Trekker behendigheidswedstrijd
5. Viswedstrijd
6. Varen voor en met de jeugd
7. 55+ middag
8. Zwemmen voor en met de jeugd
9. Sinterklaas intocht
10. Seniorenrace op oudejaarsdag
De feestavond die in december gepland stond
ging niet door. Dit vanwege het feit dat onze
IJsclub hun 100 jarig jubileum mocht vieren.
Namens de dorpsbelangen
Triemen/Westergeest en Oudwoude hebben
we de ijsclub hiermee gefeliciteerd en hen
een mooi groot jubileumbord geschonken
welke nu prijkt aan het gebouw van de club.
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Voor 2012 staat er weer een mooi en
gevarieerd programma klaar. Enkele
activiteiten willen we samen met MFC
Hûsterwâld organiseren.
Tot slot willen wij als bestuur alle vrijwilligers
en dorpsgenoten bedanken voor hun inzet en
steun tijdens alle activiteiten.
Bestuur Doarpsbelang Aldwâld.
Voor onze activiteiten verwijzen we u naar

de dorpsagenda achter in de krant. <<<

Doarpsbelang Aldwâld heeft op
oudejaarsdag ‘s middags vanaf 15.30 uur
een Seniorenrace gehouden. De start was bij
de Leugenbank en het parcours liep, met
allerlei hulpmiddelen, via de Jan Binneswei
en de Foarwei. De finish was bij café
’t Earrenbarrenêst. De wedstrijd werd voor
alle leeftijden georganiseerd. De deelnemers
kwamen wel heel origineel verkleed aan de
start. Weer een zeer geslaagd en plezierig
evenement en zeer zeker voor herhaling
vatbaar. <<<

Seniorenrace
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Nieuws van MFC Hústerwâld

Het bestuur is enige tijd
bezig geweest om een
beleidsplan te schrijven. Dit
plan is er op gericht om in
beeld te krijgen op welke
manier we van het

dorpshuis een ontmoetingsplek voor alle
dorpsbewoners kunnen maken en hoe we
een aantrekkelijk aanbod op het gebied van
sportieve en sociaalculturele activiteiten
kunnen aanbieden. Hiervoor is het ondermeer
nodig dat er sprake is van afstemming van
vraag en aanbod van behoeften uit het dorp,
een duidelijke communicatiestructuur, een
goede PR, goed beheer van het gebouw, een
gezonde financiële situatie en uitbreiding van
het gebruik van zowel MFC als sporthal.
Voor 2012 hanteren we de volgende
speerpunten:
 beleid uitwerken
 verbeteren communicatie en samenwerking;
duidelijke taakverdeling en
verantwoordelijkheden
 verbetering van de sfeer in het dorpshuis
 verbreden van het aanbod aan activiteiten
 aandacht voor beheer en exploitatie van
dorpshuis en sporthal.
We hebben daarvoor de volgende
taakverdeling gemaakt:
Het gehele beleidsplan wordt op de site van

Hústerwâld geplaatst.
Op 16 maart gaan we weer potgrond
verkopen in het dorp. Vorig jaar was dit een
groot succes en heeft het behoorlijk wat geld
opgeleverd. Geld wat we overigens hard
nodig hebben voor het dorpshuis. Daarom
komen we op 16 maart na 17.00 uur weer
langs de deuren en hopen dat veel mensen
weer grond willen kopen.
In deze Op ‘e Hichte zit een enquête
waarmee we willen achterhalen voor welke
activiteiten in het dorpshuis en gymzaal
belangstelling bestaat. Tevens willen we
graag weten wie eventueel activiteiten zou
willen geven of begeleiden. U zou ons erg
helpen als u deze enquête zou willen invullen.
De formulieren worden tegelijk met de
potgrondactie weer opgehaald, dus als u het
formulier ingevuld zou willen klaarleggen zou
dat erg handig zijn.
op 17 maart hebben we weer een “NL doet”
dag. De bedoeling hiervan is dat een aantal
mensen gezamenlijk de handen uit de
mouwen steekt om iets in het dorp aan
werkzaamheden uit te voeren. Dit keer willen
we de tuin van Hústerwâld onder handen
nemen en nog een aantal klussen in en
rondom het MFC uitvoeren. Zo moeten de
goten ontstopt worden en de CVketel op het
toneel moet zwart geverfd worden.
Vrijwilligers kunnen zich het liefst even
aanmelden bij een van de bestuursleden of

anders gewoon komen. Even wat
tuingereedschap meenemen is wel handig.
U wordt om 9.00 uur verwacht. Koffie met wat
lekkers erbij staan dan klaar. <<<
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Kinderactiviteiten

De kinderactiviteiten zijn volop in actie.
Zo is er in november een bakmiddag geweest
waar de kinderen lekkere dingen konden
maken. We hebben volop cupcakes, koekjes,
kwarktaartjes en oorlogstaart gemaakt.
In december was er een filmmiddag voor de
kinderen van 4 tot 7 en 's avonds was er een
grote opkomst bij de film van 8 tot 14 jaar.
Op de 'vetbolmiddag' in januari hebben we
mooie potjes versierd en daarna gevuld met
vet en vogelvoer, daarna kon er nog
pindaketting worden gemaakt. Met de twee
weken winter was dit een lekkere verwennerij
voor de vogeltjes buiten.
Op 29 februari was er een kampioensjoelen
om het kampioenschap van Hústerwâld. Er
werd gestreden in twee leeftijdscategorieën.
De winnaars en de foto’s kunt u terug zien op
www.husterwald.nl
In maart hebben we Cor Hellinga uitgenodigd,
hij is de wijkagent van Aldwâld en omstreken.
De groep wordt verdeeld in leeftijdsgroepen,
we hopen weer op een geslaagde middag.
Helaas hebben we 25 April alweer de laatste
kinderactiviteit van dit seizoen. We hebben
een leuke afsluiting bedacht waarvoor we
vast en zeker weer meerdere mensen zullen
vragen als vrijwilliger.
Wat we gaan doen is nog een beetje een
verrassing, houd de site en de flyers dus
goed in de gaten! <<<

Beste dorpsbewoners
De activiteitencommissie van MFC
Husterwald is weer volop bezig met het
organiseren van leuke activiteiten voor jong
en oud.
Na het grote succes van de Valentijnsbingo is
de eerstvolgende activiteit het Boerenbuurt
Parcours op 27 april! Informatie volgt.
Op 12 mei komt Teake van de Meer in ons
dorpshuis. Teake staat garant voor een héél
gezellige avond waarin weer heerlijk gelachen
kan worden om zijn prachtige typetjes en
“smoute” opmerkingen.
De kaarten zijn in de voorverkoop te
bemachtigen voor 10 euro per stuk. Aan de
zaal zijn ze 12,50. Kom er snel bij want
helaas, vol = vol!!
De voorverkoop is op 27 april van 17.00 tot
19.00 in het MFC.
Op Hemelvaartsdag wordt weer de
vertrouwde puzzeltocht met auto’s
georganiseerd.
De start is tussen 13.30 en 14.30. De kosten
bedragen 7,50 per auto. Verder informatie
volgt.
Houd vooral onze website:
www.husterwald.nl, de affiches en het

mededelingenbord bij het leugenbankje in de
gaten!!!! <<<Activiteitencommissie
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Wie durft het aan in

'boerenbuurt tegen

boerenbuurt'?

Toanielferiening Bienze Westra

De útfoeringen fan toanielferiening Bienze
Westra, yn ús eigen MFC Hústerwâld sitte der
wer op! Wat wie it prachtig! Trije kear in
bomfolle seal en nei ôfrin moaie reaksjes op
ús spyljen. Ja, jimme lêze it goed, trije kear,
want wy ha ek noch in jûn foar World
Servants ú Kollum spyle yn it MFC. Ek dy jûn
waard hiel drok besocht en de jeugd fan
World Servants wie mar wat bliid mei de
opbringst!
Wat ha wy in machtig seizoen hâwn. Sa as
jimme op de foto wol sjen kinne, as ploeg
hawwe wy altyd in bulte wille mei elkoar.

Wy meie noch ien kear mei “Gjin bern ha
wolle, mar wol krije”, op de planken stean: Op
Saterdei 3 maart spylje wy it stik nochris yn
doarpshûs “It Trefpunt”yn Kollumerpomp.
No is it alwer útsjen nei in nij stik! De earste
“sichtboekjes”binne alwer besteld. Wat soe’t
dizze kear wurde?
Oare kear mei in moaie koarting ús útfiering
sjen? Wurd donateur! Foar tsien euro yn it
jier, krije jo twa tagongskaarten! Jo kinne
skilje mei Jacomien Hoekstra.Til:
0511452070. <<<

Op vrijdag 27 april, ’s avonds om 18.45 uur
worden in en om Hústerwâld buurten
uitgedaagd om hun krachten en buurtspirit te
meten. Tijdens deze activiteit wordt er b.v.
gekeken naar welk team melkt de meeste
liters “melk”, gooit de meeste punten tijdens
boerendart of kan het snelst het
kruiwagenparcours afleggen?
Dit allemaal met de vraag, welke buurt
ontvangt na afloop de titel Boerenbuurt?
Dus inwoners van Oudwoude geef je massaal
op als er iemand bij de deur langskomt met
de vraag of je mee wilt doen aan dit
evenement!
Wanneer er voor 21 april nog niemand aan de
deur is geweest en je wilt toch meedoen: geef
je dan op bij één van de onderstaande
personen.
Sije Fennema
451841.
Hillie Bijlstra
0621924302
Anne Koster
0610168289
Oan’t 27 april yn en om Hústerwâld <<<
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Interview dorpsgenoot.

We zijn vandaag te gast bij Mejuffrouw
Therése Louise Westra, beter bekend als
Trees.

De deur stond al uitnodigend open toen we
kwamen en we werden gelijk verwend
met koffie met wat lekkers. In de gezellige
kamer stond de televisie al aan, omdat de
ijsmeesters uitslag zouden geven over “De
tocht der tochten”. Dit hebben we gezellig met
z’n drieën gevolgd.
Gezin.

Trees is geboren en getogen in Oudwoude.
Sterker nog: ze heeft nooit ergens anders
gewoond dan op de Foarwei.... In de bedstee
zijn maar liefst tien kinderen geboren. Hendrik
(1920), Johannes (1922), Eduard (1923),
Gerhard (1925), Wobbe (1927),Karel Heinz (
1929), 1ste Baukje (1930), Therése Louise en

Bauke ( 1933), Baukje Caroline (1935).
Eerste Baukje heeft maar zes weken geleefd.
Op dit moment leven er nog één broer en één
zus (Gerhard in Canada en Baukje in Afrika).
Trees haar ouders scheelden 22 jaar in
leeftijd; zij waren erg gelukkig met elkaar. De
ouders van Trees zijn in Duitsland getrouwd,
omdat haar moeder daar vandaan kwam,
getuige het Duitse “Familiënbuch” dat op tafel
kwam.
Trees heeft jaren met drie vrijgezelle broers
samengewoond. (Wobbe, Bauke en Hendrik).
Opleiding.

Trees heeft tot haar 15e op de openbare
lagere school in Oudwoude gezeten. Dit was
in die tijd heel normaal. Als je niet wist wat je
wilde gaan doen, bleef je gewoon op school,
totdat je het wel wist. Toen Trees 15 jaar was,
wilde ze naar de huishoudschool in Kollum.
Daar heeft ze drie jaar op gezeten, daarna
heeft ze nog een vervolgcursus gedaan van
twee jaar. Na deze opleiding heeft
wijkverpleegkundige Mw. De Haan haar aan
werk geholpen. Ze ging bij verschillende
gezinnen aan het werk als hulp in de
huishouding. De gezinnen kwamen
hoofdzakelijk uit Kollum, maar ze heeft ook in
Westergeest en Oudwoude gewerkt. Dat ze
ervan heeft genoten, konden we wel
opmaken uit de verhalen die we
voorgeschoteld kregen.

Hobby.

Trees heeft 40 jaar bij de gymnastiek in
Kollum gezeten. Ze is er net twee jaar mee
gestopt. Ooit als de jongste begonnen, was
ze nu al jaren de oudste. Een gevleugelde
uitspraak van Trees tegenover de andere
(jongere) gymnasten was: ”Als ik het kan, dan
kunnen jullie het ook.” Ze zit nu op
volksdansen en heeft er erg veel plezier in om
dit één keer in de week te doen: “Je blijft er
jong bij”. Ook is Trees een “globetrotter”. Dat
moet ook wel met een zus die al 40 jaar in
Afrika woont en twee broers in Canada. (nu
nog 1 in leven). Mensen vragen haar wel:
”Vind je dat vliegen niet eng?” Trees vindt het
gewoonste zaak van de wereld en zegt dan:
”Als we gaan, dan gaan we met z’n allen”.
Wetenswaardigheden.

Trees was eens te fietsen in schemerdonker.
Ze dacht:”ik moet toch maar mijn
fluoriserende hesje aan doen”. Er kwamen
twee politieagenten naar haar toe met de
vraag of er iets was en of ze hulp nodig had.
“Nee, bêste mannen, ik doch dit efkes oan,
dat doch ik al hjirren”. De agenten wisten niet
wat ze er mee aan moesten en sommeerden
haar om toch vooral ook de lichten aan te
doen. De achterlamp kon er nog net mee
door.
Thuis heeft ze er gelijk een paar nieuwe
batterijen in gedaan. Ook gaat Trees altijd op
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de fiets naar Dokkum. Weer of geen weer. De
verpleegsters in Dokkum kijken er elke keer
weer van op, dat ze precies op tijd voor een
afspraak komt aangesjeesd. Een hele
prestatie op die leeftijd.
Een week af wat geleden is Trees onwel
geworden in een winkel in Kollum. Iedereen
handelde kordaat en de ambulance heeft
haar naar het ziekenhuis in Dokkum gebracht.
Ze lag daar alleen op een kamer, maar had
praatjes voor tien. Ze heeft zelfs een arts aan
het blozen gemaakt door te zeggen dat ze
wel met hem op stap wou. De collega’s
vonden het prachtig dat deze arts een keer
“te plak”werd gezet. Trees wenste ook niet
aangesproken te worden met “mevrouw”. “Dat
bin ik net, dêr luster ik net nei”. Het moest
Mejuffrouw Westra zijn of gewoon “Trees”.
Trees heeft vier dagen in het ziekenhuis
gelegen en ze is prima verzorgd. Op dit
moment mag Trees nog niet fietsen, verder
gaat alles weer prima met haar gezondheid.
Doarpskrant.

Op onze vraag wat ze van ons doarpskrantje
vindt, zegt Trees dat ze het een prima krantje
vindt. Ze leest hem helemaal van A tot Z.
Aan het eind van de avond moeten we bijna
met pijn in ons hart de woning verlaten, want
Het zit nog zo gezellig en Trees is nog lang
niet uitverteld……………………. <<<

Wij hebben als ouders van de Van
Heemstraschool in Oudwoude een
bevoorrechte positie. Wat een ontzettend leuk
team zit daar elke schooldag klaar voor onze
kinderen! Het is een heel hecht en
enthousiast team! Alle kinderen hebben het
ontzettend naar hun zin en je ziet ze
opfleuren als ze naar school gaan. De
kinderen krijgen veel persoonlijke aandacht
en begeleiding. Voor de kinderen is de school
een ‘veilige haven’, waar ze zichzelf mogen
zijn. Waar ze hun eigen identiteit kunnen en
mogen ontwikkelen. Waar conflicten direct
opgelost en uitgesproken worden aan de
hand van ‘de vreedzame school’. Dit vinden
wij als ouders een heel goed teken.
Helaas merken we dat er soms negatief over
de school gesproken wordt in de
wandelgangen van het dorp en in omliggende
dorpen. Dit willen we graag doorbreken! Het
is een school waar kinderen op hun eigen
niveau kunnen werken.
Er zijn speciale lespakketten voor kinderen
die meer kunnen en/of snel kunnen werken.
Zo blijven deze kinderen gestimuleerd.
Voor minder goed lerende kinderen is er extra
aandacht en wordt waar nodig hulp
ingeschakeld.

Het onderwijs wordt ook door de inspectie als
voldoende beoordeeld. Er staan een aantal
verbeterpunten in het rapport, waaronder het
leerlingvolgsysteem en begrijpend lezen.
Hiervoor volgt het team inmiddels een cursus.
Op school wordt regelmatig iets
georganiseerd door de Ouderraad en het
team. De ouders en leerkrachten die in de OR
zitten, zijn erg enthousiast en worden door de
rest van de ouders vaak bijgestaan. De
kinderen genieten van de activiteiten. Zo zijn
we in de winterperiode 2x naar de ijsbaan
gegaan met een heleboel ouders die meteen
klaar stonden om te helpen.
Als ouders vinden wij het ook een pluspunt
dat er veel op cultureel gebied georganiseerd
wordt: toneelworkshops, musea bezoeken,
theatervoorstellingen en bezoeken van het
jeugdfilmfestival.
Dat alles samengevat maakt, dat wij en onze
kinderen zeer bevoorrecht zijn.
Op 13 maart is er een open dag. Kom gerust
een kijkje nemen. Iedereen is dan, maar ook
op een ander moment, welkom op school!
Tot ziens!
Ouders van de kinderen van de Van
Heemstraschool! <<<

Enthousiaste ouders van de Van

Heemstraschool!
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WTOC Nieuws!

Na een korte winterperiode van volop
schaatsplezier rollen we het voorjaar van
2012 in. De trainingen zijn weer begonnen en
een aantal teams hebben hun eerste
wedstrijden al weer afgewerkt. Het eerste
elftal is er zoals elk jaar weer vroeg bij en het
blijkt dat ze goed uit de winter zijn gekomen.
Na eerst gelijkgespeeld te hebben bij
koploper Ropta Boys werd subtopper De
Sweach getrakteerd op een 4 – 1 nederlaag.
Deze wedstrijden zijn gespeeld in januari, in
de eerste weken van februari kon er door de
vorst niet gespeeld worden. De overige teams
van onze vereniging hebben daardoor ook
nog niet veel kunnen spelen, zij komen pas
eind februari, begin maart voor het eerst in
actie.
Zaal

Ook deze winter is er weer volop in de zaal
gevoetbald. Traditiegetrouw deed WTOC ook
dit jaar weer mee met het De Haan Westerhof
Toernooi (voormalig Achtkarspelencup). Dit
jaar verliep het voor WTOC zeer succesvol.
Alle wedstrijden werden gewonnen, alleen in
de finale was Golden Oldies na strafschoppen
te sterk.
Ook deden er weer diverse teams mee met
het FVVK. Er zijn er ook een aantal kampioen
geworden. Dames 1, de A1 en de C1

mochten zich al kampioen noemen, in het
laatste speelweekend kwamen daar de D2 en
de F2 nog bij.

WTOC D2

WTOC F2
Bekercompetitie

Er waren er nog 3 actief, nu nog maar 1. Het
eerste elftal redde het niet tegen vv Poolster,
thuis werd verloren met 0 tegen 2. Ook de
F2G kon het niet bolwerken tegen de F1 van
Friese Boys. Alleen de MD1 is nog actief, zij
spelen hun eerstvolgende bekerduel op 3
maart tegen de MD1 van Drogeham.

Leden

Aan en afmeldingen kunnen worden
ingeleverd bij Wybe Jan van der Schaaf, de
Triemen 6, 9296 MB te Triemen.
Aanmeldformulieren zijn verkrijgbaar in de
kantine of te downloaden via de website van
WTOC.
Afmeldingen voor het nieuwe seizoen moeten
schriftelijk (mag ook per mail:
triemen@hetnet.nl) voor 1 juni binnen zijn.
Leden die zich later afmelden zijn contributie
verschuldigd tot aan 1 januari 2013 voor
junioren en pupillen en tot aan 1 juli 2013
voor de senioren.
Wanneer spelers overschrijving van of naar
een andere club willen aanvragen, moet deze
aanvraag voor 15 juni bij de KNVB binnen
zijn. Aanvraag na deze datum zal worden
behandeld als een dispensatieverzoek.
Dispensatie wordt bij categorie A spelers
(WTOC 1 en 2) niet of nauwelijks verleend.
Bestuursleden

Vorige keer zeiden we dat er tijdens de
laatste ledenvergadering twee bestuursleden
zijn afgetreden. We zijn verheugd om nu te
kunnen melden dat deze functies weer zijn
ingevuld. Trynke Boersma is onze nieuwe
wedstrijdsecretaris voor de senioren, Tietje
Thalen – Merkus is de nieuwe
vertegenwoordigster voor de Dames. <<<
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Markante Oudwoudsters IX
Bearn Bilker

Johannes Jacobus Bolman

Grietman Van Limburg Stirum met zijn grote
gezin had Villa Vaartzicht verlaten om te gaan
wonen in het door zijn vrouw geërfde
Nijenburgh, aan de Kollumer zijde van de weg
naar Buitenpost.
De vierde bewoner van Vaartzicht werd toen
mr. Johannes Jacobus Bolman. Hij kwam uit
Leeuwarden, waar hij in 1820 was geboren.
Nadat hij rechten had gestudeerd, was hij in
1844 secretaris van de grietenij geworden,
dus zeg maar gemeentesecretaris van
Kollumerland c.a.. Toen de grietman naar
Kollum verhuisd was, huurde Bolman
Vaartzicht van hem.
Bolman was in 1851 in het huwelijk getreden
met Trijntje Frederiks van Eisenga Witteveen.
Zij had als enige van haar broers en zussen
een dubbele naam, de naam Van Eisenga
had ze van haar grootmoeder meegekregen.
Het gezin Witteveen kwam uit Metslawier,
oorspronkelijk uit Lemmer. Grootvader mr.
Jouwert Witteveen had zich vanuit Lemmer
als notaris in Metslawier gevestigd. Trijntje’s
vader was Frederik Witteveen en haar
moeder was Jacoba Talma. Een tante van
haar moeder was zelfs getrouwd met de

Groninger Jonkheer Tjarda van Starkenborgh
Stachouwer, dus Bolman trouwde in een
voorname familie.
Er was nog een opvallende familierelatie,
want Trijntjes neef was mr Jouwert Witteveen,
die van 1872 tot 1906 burgemeester van
Kollumerland c.a. was.
Bolman had zijn vrouw leren kennen op het
huwelijk van zijn zus Sijtske, want die was
vier jaar daarvoor getrouwd met Trijntje’s
broer, ook al weer een Jouwert Witteveen.
Zeilvereniging

Bijzonder is het dat in het recente boek van
Reinder Postma en Yvonne te Nijenhuis over
het honderdjarig bestaan van de ijsvereniging
van Oudwoude, Johannes Jacobus Bolman
ook voor komt. Daarin wordt verteld, dat hij
niet alleen gestudeerd had, maar ook dat hij
een liefhebber van sport was. Hij zeilde graag
en hield van schaatsen. Samen met
zeilliefhebbers had hij zelfs een zeilvereniging
opgericht. In genoemd boek gaat het over
Bolmans jachtopziener van Vaartzicht, Jacob
Velding, die op 21 december 1853 helemaal
naar Leeuwarden gaat om mee te doen aan
een hardrijderij voor mannen.
De winter 1853/1854 moet een strenge
geweest zijn, want in “Kroniek van een boer”,
het prachtige dagboek van door Doeke

Hellema uit Wirdum, wordt dit uitvoerig
beschreven. Alles was dichtgesneeuwd en in
december was de vorst al zeer streng. Vooral
in januari moeten bergen sneeuw zijn
gevallen, waardoor alle doorgaande verkeer
plat kwam te liggen en de postdiligences stil
kwamen te staan. Nog veel dreigender was
de economische crisis die heerste, zoals we
nu zouden zeggen. Het volk kwam bijna in
opstand. Door de heersende honger moeten
de “gemeene man en vooral de
arbeidersklasse” worden ondersteund. Men
deed dat door onder andere collectes langs
de deuren te houden. Er was gebrek aan
drinkwater en de ”gemeene man moest zelf
maar aan water zien te komen,” aldus
Hellema.
Die crisis duurde al meer dan vijf jaar, dat
kwam door de opeenvolgende
aardappelziekten. Door de crisis, die in heel
Europa heerste, gingen velen emigreren naar
vooral de Verenigde Staten. Het land dat het
meest getroffen werd was Ierland, twee derde
van de Ierse bevolking vertrok toen massaal
naar de Verenigde Staten! Dat was dus zo
van 18481855.
Juist in die jaren woonde Bolman op
Vaartzicht en was zijn jachtopziener voor geld
gaan rijden in Leeuwarden. Want elke stuiver
was natuurlijk welkom en het ging hier om
een prijs van 100 gulden of een premie van





27Pag.Op 'e Hichte  nummer 11

Dr Nassaulaan in Assen laten bouwen. De
villa werd in 1877 gebouwd. Deze staat nu als
markant pand op de monumentenlijst.
Het gebouw kwam te staan tegenover het
hertenkamp, dat er nu nog altijd is. Het is in
een heel opvallende bouwkundige stijl
gebouwd: de eclectische stijl. Het huis heeft
in de geschiedenis van Drenthe een nare
klank gekregen, want gedurende de Duitse
bezetting zetelde de Wehrmacht daar. Na de
oorlog kwam daar de Bescherming Bevolking
(de ´BB´) en kwam er zelfs een atoomvrije
kelder onder, die nog geheel in tact is. Het is
nu echter een kantoorgebouw.
Aan het eind van zijn leven kwam Bolman
terug naar Friesland, woonde en stierf in
Bergum, op 3 februari 1892. Hij ligt begraven
op de Oude Begraafplaats aan de
Spanjaardslaan in Leeuwarden, op het
historische gedeelte.
Opvallend is dat de degene die na Bolman in
Villa Vaartzicht kwam wonen, overeenkomst
vertoont met Bolman, dat lezen we dan in de
volgende aflevering.
Bearn Bilker
4 februari 2012 <<<

Met dank aan Reinder Postma,
Oudwoude

30 gulden. In die tijd gigantische bedragen!
Rechter

In 1861 vertrok Bolman uit Oudwoude, hij
werd rechter bij de arrondissementsrechtbank
te Sneek. Van 1871 tot 1874 was hij zelfs
president van deze Sneker rechtbank.
Inmiddels was zijn vrouw gestorven en
hertrouwde hij in 1864 te Sneek met de
aldaar geboren Eva Wijbenga. Hij was toen
44 en zij 28. Ook de familie Wijbenga was
van betekenis, want vader Schelte Sybrands
Wijbenga was Tweede Kamerlid. Dat was hij
liefst 31 jaar, van 1855 tot 1886, al die tijd
voor het district Sneek (men had toen nog het
districtenstelsel). Grappig is dat hij niet zo
opviel als iemand die veel het woord voerde,
maar kennelijk toch een betekenisvol
Kamerlid, anders hield men dat niet zo lang
vol.
Bolman maakte een opmerkelijke stap in zijn
carrière, eerst gemeentesecretaris, toen
rechter en in 1874 werd hij inspecteur van het
lager onderwijs in Drenthe en werd hij
gestationeerd in Assen.
Villa Aschwing

In Assen heeft hij een villa laten bouwen die
nu nog altijd één van de opvallendste en
mooiste bouwwerken van Assen is. Dat is
Villa Aschwing. Interessant is dat Bolmans
voorganger als inspecteur van het onderwijs
Dr. Nassau heette, en de villa heeft hij aan de

Moderne voedselbank of ouderwetse gulheid
aan de Wygeast?

Gezien fergees
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Juffrouw Westerhof
Reinder H. Postma

Juffrouw Arendtje Westerhof uit Kollum is
jarenlang verbonden aan de christelijke
lagere school in Oudwoude. Iedere dag fietst
ze er door weer en wind naar toe. Ze geeft
les aan wat wij vandaag de dag groep drie en
vier noemen: de eerste en de tweede klas.
Juffrouw Westerhof heeft in de 43 jaar dat ze
aan de school van Oudwoude verbonden is
heel wat kinderen het lezen en schrijven
bijgebracht. Ze begint in 1940 in de oude
school en in 1977 legt ze de eerste steen
voor het nieuwe gebouw. We vinden die nog
steeds in de muur bij de ingang. In haar
beginjaren moet ze na de zomervakantie
tempo maken, want er moet heel wat worden
geleerd in de periode dat de kinderen nog
gezond en wel naar school komen. Als de
winter invalt, zo na de kerstvakantie, slaan
allerlei kinderziektes toe. Tegenwoordig zijn
we ze al bijna vergeten doordat ze door de

grootscheepse inentingen van baby’s niet
meer voorkomen, maar in de tijd van juffrouw
Westerhof en ver daarvoor zijn het gevreesde
ziektes: difterie, kinkhoest, tetanus en polio.
Deze ziektes konden een dodelijk verloopt
hebben. In 1940 stierven bijvoorbeeld in
Nederland 150 kinderen aan kinkhoest. Milder
waren de bof, de mazelen en rode hond; deze
ziektes hoorden er gewoon bij en vrijwel ieder
kind viel eraan ten prooi. Dit alles zorgt
regelmatig voor heel wat lege plekken in de
klas van juffrouw Westerhof in het begin van
het nieuwe jaar.
P. d. V.

In 1894 is er een gezin uit Oudwoude dat
vreselijk getroffen wordt door kroep, oftewel
difterie. Een bericht hierover lezen we in het
Rotterdams Nieuwsblad van 13111894:

De schipper P. d. V., die in dit krantenartikel
wordt genoemd, is Pieter de Vries, een
familielid van onder andere Sjoukje Sangers
de Vries en Renze en Eeuwe Turkstra, die op
dit moment nog in Oudwoude wonen. Het
gezin De Vries woont bij Oudwoude, in het
buurtschap Huisternoord. Pieter was schipper
op ‘De Jonge Hendrik’ en later turfschipper op

‘De Twee Gebroeders’.
In 1894, in oktober, is Pieter met zijn vrouw
Jinke en hun zes kinderen (Hendrik, Jan,
Antje, Taetske, Aaltje en Sjoukje) onderweg.
Ze zijn in Groningen aan het varen: vracht
wegbrengen en andere vracht naar Friesland
brengen. Het is een hard leven; er moet flink
aangepakt worden, zowel door man als
vrouw; ze leven onder benauwde
omstandigheden aan boord van een skûtsje
met weinig ruimte. Als er geen wind staat,
moet iemand de boot trekken. Jinke hangt
dan in het tuig terwijl Pieter aan het roer van
de boot staat. Gelukkig is Hendrik een flinke
jongen en kan hij ook al meehelpen.

Ziek

‘Mem, mem, ik ha sa’n sere keel’ De kleine
Sjoukje van vijf jaar ziet er bleek uit. Mem
Jinke denkt dat ze verkouden zal worden, dat
heb je met kinderen toch zo vaak. Een paar
dagen snotterig en dan knappen ze snel weer
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dat daar dikke bobbels zitten. Ze stuurt Pieter
eropuit om de dokter te halen, maar dan
ineens wordt Sjoukje vreselijk benauwd. Ze
kan bijna geen adem meer krijgen. Haar
lichaampje vecht om lucht. Jinke kan niet zo
veel doen; ze zit bij het bed van haar
dochtertje en moet toezien hoe zij lijdt. Ineens
wordt Sjoukjes lichaam slap en ademt ze niet
meer. Jinke kijkt met grote ontzetting toe. Het
zal toch niet zo zijn dat Sjoukje is overleden?
Maar de dokter, die later komt, kan alleen
maar bevestigen dat Sjoukje niet meer leeft.
Het is de kroep geweest, zo vertelt hij als
Jinke de symptomen beschrijft. Als hij even bij
Antje kijkt, vertelt hij dat ook zij de kroep
heeft. Het is een heel besmettelijke ziekte en
in het skûtsje leven ze zo dicht op elkaar dat
het zomaar wordt overgedragen.
Verslagen varen ze terug naar huis naar
Oudwoude. Ondertussen wordt Antje zieker
en zieker. Wanhopig zit Jinke bij haar bed. Zal
ze nu nog een kind verliezen? Twee dagen na
de dood van Sjoukje slaat het noodlot
opnieuw toe. Ook de dertienjarige Antje
bezwijkt.

Als ze denken dat het ergste achter de rug is,
wordt ook Aaltje ziek. Zij overlijdt op 5
november, acht jaar oud. Voor de derde keer
dragen Pieter en Jinke een klein kistje naar
de kerk. Nog geen maand terug hadden ze
zes kinderen en nu zijn er nog maar drie over.
Het is haast niet te bevatten.
Anderhalf jaar later staat Pieter weer aan een
graf; Jinke is overleden, 47 jaar oud. Hij
trouwt opnieuw, nu met Lolkje Loonstra. Zijn
kinderen Hendrik, Jan en Taetske overleven
hem. Hendrik wordt 54 jaar, Jan 32 en
Taetske bereikt de eerbiedwaardige leeftijd
van 100 jaar. <<<

op. Ze heeft er ervaring mee, want met zes
kinderen tussen de vijf en de twaalf jaar is er
altijd wel een verkouden, zeker in de
wintermaanden. Jinke aait Sjoukje eens over
de bol en geeft haar een snoepje waar ze op
kan zuigen; misschien helpt dat wat voor de
keel en dan zal het morgen vast beter gaan.
De volgende dag is Sjoukje helemaal niet
beter. Ze ziet niet meer bleek, maar heeft juist
extra rode wangen. Jinke voelt er eens aan:
hm, een beetje verhoging zo te voelen.
Sjoukje heeft nu ook hoofdpijn en voelt zich
misselijk. Het duurt niet lang en ze moet
overgeven, over haar kleren heen. Wat een
toestand. Veel kleren heeft Jinke niet en in
oktober is het een heel gedoe om de kleren in
het skûtsje weer schoon en droog te krijgen.
Ze moet maar naar bed, dat is een beter
plekje voor haar. Vanonder de dekens gluurt
Sjoukje met koortsige ogen naar haar familie.
Ze hoest en ze lijkt benauwd te worden. Dit is
geen gewone verkoudheid meer, dat weet
Jinke zeker. En wat haar helemaal ongerust
maakt, is dat ook Antje niet helemaal lekker
lijkt te zijn. Zou ze ook iets onder de leden
hebben? Er wordt wat afgehoest in het
krappe ruim van het skûtsje. Het is er vreselijk
benauwd. De kinderen worden zieker en
zieker. Wat te doen? Ze liggen in Onstwedde,
waren ze maar thuis in Oudwoude.
Sjoukje ligt nog steeds in bed. Het is
woensdag 10 oktober. Als Jinke aan Sjoukjes
keel voelt, waar ze zo over klaagt, voelt ze
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Oerend Hard!
De Stikelstekker

Op het moment dat wij dit schrijven is het dik
winter en is Ijsmeester Yko smoordruk met de
ijsbaan en het organiseren van hardrijderijen.
En het is inmiddels al weer half februari en
staat het voorjaar weer voor de deur.
De tijd staat niet stil; ook in ons dorpje gaat
die gewoon door en laat haar sporen na.
Helaas is HTN stilletjes uit ons dorp
vertrokken en ook smid Jan Sangers heeft de
soldeerbout in de wilgen gehangen. Gelukkig
zijn er ook positieve ontwikkelingen.
Verscheidene boeren gaan met de tijd mee
en bouwen een nieuwe stal of investeren
anderszins. Boer Steringa, bijvoorbeeld, doet
ook mee en heeft een nagelnieuw betonpad
naar de stal aangelegd. De
melkautochauffeur kan nu zo Steringa’s reed
insteken zonder vuil te worden. Het is wel
jammer vanzelf dat dit mooie nieuwe
betonpad met de tijd bruin zal kleuren van het
pruimtabakvocht, maar ja, overal is wel eens
wat.
Het belangrijkste voor ons dorp is dat de Jan
Binneswei en de Wygeast grondig zijn
aangepakt. Ook een gedeelte van de
Eysmastrjitte is herstraat; ons dorp ligt er nu
weer kreas bij. Over de Foarwei echter zijn de
meningen verdeeld: het is mooi dat het riool
en zo is aangepakt, maar er zijn goens die
vinden dat er veel te hard gejaagd wordt en

dat er snelheidsbeperkende maatregelen
getroffen moeten worden, zoals drempels,
bloembakken e.d.
Er is echter ook een belangrijke groep
Aldwâldemers die vindt dat de Foarwei zo
moeten blijven. Sterker nog: deze groep is
van mening dat er nog verbeteringen nodig
zijn om optimaal te kunnen genieten van de
autoracerij! Dat het menens is blijkt wel uit het
feit dat er een actiegroep is opgericht
namelijk: “Anonieme Racers Aldwâld”
(A.R.A.). Wij spraken met de woordvoerder
van deze actiegroep, de heer Geale Gas. Hij
zei dat de Foarwei behouden moet blijven
voor de snelle rijders, want de meeste
Aldwâldemers houden van avenseren, en er
zijn ook goens die wel eens lekker willen
scheuren om de hedendaagse stress kwijt te
raken, dat zodoende. Daarom heeft de A.R.A.
een brief geschreven naar onze
burgemeester om aandacht te vragen voor
onze situatie en vooral een aantal
verbeterpunten onder de aandacht te
brengen. Omdat het bijna alle Aldwâldemers
aangaat en omdat de heer Geale Gas
hiervoor toestemming verleende, staat
hieronder de brief aan de burgemeester.
Aldwâld, februari 201 2.

Beste Burgemeester Bilker,

Beste burgemeester, wij weten het vanzelf
wel dat u het smoordruk heeft, maar toch
willen wij u aandacht vragen voor de Foarwei

want er zijn goens die willen de snelheid op
de Foarwei beperken door bloembakken en
drempels en zo. Wij zijn hier puur op tegen,
want zeg nou zelf waar kan men
tegenwoordig nog eens lekker racen? Als
men vanuit ons dorp naar het zuiden gaat dan
kom je zoveel rotondes tegen dat de mage je
bijtijden raar in het lijf omdraait. Gaan we
richting Kollum dan zijn we nog maar net
bekomen van de rotonde bij Lauwersland of
het tilt op van de drempels. Gaan we
noordwaarts via de Lauwersmeerweg dan
staan ze daar hores en tores te flitsen en dan
wil je uiteindelijk wel omlijk. Via de Trekweg
kon je vroeger nog wel eens avenseren, al
kreeg je nog wel eens een nat pak;
tegenwoordig is de Trekweg vooral geschikt
voor paard en wagen; wij hebben er niets
meer te zoeken.
Gelukkig, beste burgemeester, is de Foarwei
er nog; de enige weg in de wijde omkrijten
waar je nog lekker kunt racen. Middels deze
brief willen een aantal verbeterpunten onder
uw aandacht brengen. Verbeterpunten die
zowel de snelheid als de veiligheid ten goede
komen.
1 Wij starten bij Lauwersland, want daar is
een mooi groot parkeerterrein dat wij kunnen
gebruiken, tenminste als mevr. W.(van de
benzinepomp) niet achter ons aan zit. Als wij
vandaar gas geven dan staat vaak een stukje
verder een wat oudere mevrouw met grijze
krullen (zij schijnt mej.T. te heten) die dreigt
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ons een bolsteen door het voorruit te gooien.
Levensgevaarlijk vanzelf. Beste
burgemeester zou u eens een keer met haar
willen praten? U kent haar vast wel.
2 Zijn we een klein stukje verder daar woont
boer Sije Koetje, die zijn koeien regelmatig
over de weg doet. Dit zorgt nogal voor
oponthoud en bovendien schijten die beesten
de weg eronder en dan komen onze mooie
bolides ook onder de stront te zitten, dat
zodoende. Beste burgemeester, zou de
gemeente daar niet een tunnel kunnen
plaatsen? Het hoeft niet zo’n groten te zijn
hoor; die koeien kunnen er wel één voor één
door, want ze hebben het de hele dag aan
tijd.
3 Ook de kroeg is een gevaarlijk punt vanzelf.
Al die jongbazen die smoor achter het stuur
kruipen en dan de weg oprijden net als wij er
aankomen. Beste burgemeester, zou op de
oprit van de kroeg geen slagboom met
drankslot geplaatst kunnen worden, dan zijn
we ook van dit gedonder af.
4 Het volgende knelpunt is de Hoeke, u weet
wel, daar waar de tweedehandsBMW
verkoper Enno Cross woont. Omdat het
overzicht daar zeer beperkt is lijkt het ons het
beste daar verkeerslichten te plaatsen, die op
groen springen als wij er aan komen.
5 Levensgevaarlijk is het bijtijden bij de Van
Heemstraschool. Kinderen steken zomaar de

weg over of schieten zomaar achter een auto
vandaan. Verkeerstechnisch gezien is dit
moeilijk te verhelpen. Het beste lijkt ons deze
school dan maar te sluiten; bovendien is deze
school toch al oud. (hoewel we weten dat dit
bij sommigen moeilijk ligt). Maar beste
burgemeester zeg nou zelf: de
verkeerssituatie is bij de Tarissing toch veel
veiliger en daar is plek genoeg.
6 Van het kerkvolk op zondagmorgen hebben
wij geen last, want dan liggen wij nog op de
kooi, omdat we nog aan het bekomen zijn.
Wel is het belangrijk, beste burgemeester, dat
bij de parkeerplaats tegenover de kerk een
vangrail geplaatst wordt, anders komen wij
nog eens bij Gerlof Wiersma in de keuken
terecht en dat moet vanzelf niet.
7 De dikke eikenbomen langs de Simmerwei
dienen als vangrail. Dat ze bovendien ook erg
veilig zijn, is een aantal jaren geleden wel
bewezen toen één of ander jongbaas smoor
en vol gas tegen zo’n boom aanvloog, uit de
auto werd gezaagd en vervolgens waggelend
naar huis liep. Kortom, beste burgemeester,
aan dit stuk hoeft niets aan te gebeuren.
8 Tot slot, beste burgemeester, willen wij
graag een rotonde op de Bonte Hont. Niet
omdat wij zo van rotondes houden, maar met
zo’n rotonde kunnen wij aan het einde van de
Simmerwei onze auto zo in de rondte
scheuren en meteen weer voor batsen:
OEREND HARD!! !

Beste burgemeester, wij hopen dat u zich
maximaal wilt inspannen voor deze
verbeterpunten. Het is ook in uw eigen
voordeel vanzelf als u ’s avonds laat na een
drege vergadering wel een beetje snel naar
huis wilt. Nogmaals: de ANONIEME RACERS

ALDWALD (A.R.A.) vindt het in bijna ieders
belang dat het hard moet kunnen gaan op de
Foarwei/Simmerwei: OEREND HARD!! ! ! !

Namens ANONIEME RACERS ALDWALD,
Geale Gas
Als dit nu maar goed afkalft; we houden ons
hart vast. We kunnen alleen maar hopen dat
burgemeester Bilker zijn verstand gebruikt,
want het doet wel blijken dat de rest van de
Aldwâdemers dat niet doet!
w.g. De Stikelstekker. <<<
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OBS Van Heemstra

Tot nu heeft u altijd op deze
plek kunnen lezen welke
activiteiten wij organiseren
voor de leerlingen van onze school. Maar
obs Van Heemstra is meer dan leuke
activiteiten organiseren voor de leerlingen.
Wij zijn een openbare school. Dat betekent
dat alle kinderen, ouders en leerkrachten,
ongeacht hun levensovertuiging, nationaliteit,
sekse of seksuele geaardheid welkom zijn.
We hechten grote waarde aan normen en
waarden gebaseerd op respect voor ieders
levensovertuiging, geloof, denken en voelen.
Onder andere door het geven van lessen
godsdienstonderwijs verzorgt door dominee
Klaas v.d. Werf geven we hier invulling aan.
In de wekelijkse lessen Vreedzame School
leren we de leerlingen rekening met elkaar te
houden, naar elkaars ideeën te luisteren en
elkaars mening te respecteren.
Als missie hanteert obs Van Heemstra de
slogan: “Ieder kind een goede basis voor zijn
toekomst”
Doordat wij met kleine groepen werken
kunnen wij veel aandacht aan de individuele
leerling besteden. Leerlingen die meer
kunnen, bieden wij extra uitdaging. Zo zijn we
vorig schooljaar gestart met een leskist voor
leerlingen die meer aankunnen dan de

basisstof die we in de lessen aanbieden.
Maar ook de leerlingen die meer uitleg nodig
hebben krijgen wat ze nodig hebben. Deze
leerlingen bieden wij extra ondersteuning en
krijgen meer tijd van ons om de lesstof te
leren.
De kinderen leren zelfstandig te werken, dit
komt mede doordat we in combinatiegroepen
werken. We stimuleren dan ook het leren van
en met elkaar. Zo helpen oudere leerlingen de
jongere leerling, met als voorwaarde dat het
werk van de oudere leerling hier niet onder
mag leiden.
Ouders voelen zich op onze school betrokken
bij het onderwijs aan hun kind. Een goede
samenwerking en een open communicatie
met ouders zijn volgens ons hiervoor de
basis.
Op onze school heerst een veilig
schoolklimaat. Als team zijn we van mening
dat een kind alleen tot leren kan komen als hij
/zij graag naar school gaat. Zich
geaccepteerd en gewaardeerd voelt, zichzelf
kan zijn.
Wilt u graag meer weten over het onderwijs
op onze school, maak vrijblijvend een
afspraak.
Of kom langs op onze open dag op dinsdag
13 maart van 9.00 uur tot 11.30 uur en van
18.30 uur tot 20.00 uur. Neem gerust uw
kind(eren) mee.

Kijk voor meer informatie over de open dag of
voor onze contact gegevens op onze site
www.obsvanheemstra.nl <<<
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Gymvereniging S.V.S.

Gymvereniging levert goede prestatie:
Turnen:

Op niveau 9/10 behaalde José de Vries 21
januari op niveau 9 een derde plaats.
Op niveau 11/12 behaalde Lian v.d. Veen een
vijfde plaats op niveau 12 en Lieke de Bruin
een eerste plaats op niveau 11 op 4 februari.

Acro:

Zaterdag 18 februari deed S.V.S. mee aan de
tweede plaatsingswedstrijd van acrogym in
Zwaagwesteinde.
's Ochtends was het de beurt aan de zusjes
Femke en Lieke de Bruin. Zij kwamen uit in
de duo instap. Zij lieten een nette oefening
zien met een puntentotaal van 24.00, dit was
goed voor een derde plaats.

Baukje Femke de Boer en Bettina v.d. West
werden met een puntentotaal van 25.25 ook
derde bij de categorie duojunioren.
Bij de duo Esenioren deden ook leden mee
van S.V.S. Dit bleek een ontzettend grote
groep met veel tegenstand. Silke Terpstra en
Annejel Dijkstra werden met een puntentotaal
van 22.75, twintigste, Aafke Steringa en Lieke
de Bruin met 24.05 punten vijftiende en Eliza
Elzinga en Jantine Koster met 24.15 punten
veertiende.
Ook in de trio Esenioren was er grote
tegenstand.
Silke Drenth, Marissa Krol en Annenynke de
Boer werden met een puntentotaal van 25.45
achtste, Hennie Lefferts, Etje Hania en Bente
Meijer met 25.70 punten zesde. Dit was goed
genoeg om een medaille in ontvangst te
nemen.
Vervolgens was het nog de buurt aan de duo
Dsenioren.
Gwenda Krol en Laurentia Golferdingen
kwamen met een puntentotaal van 23.75 tot
een zevende plaats. Elisabeth de Groot en
Lian Terpstra werden met totaal 25.60 punten
vierde.
De groepjes die waarschijnlijk door zijn na het
FK op 17 maart zijn:
Femke en Lieke
Baukje Femke en Bettina
Elisabeth en Lian
Hennie, Etje en Bente <<<
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Voor iedere klus komt Willem

met zijn rode bus

Zoals u inmiddels van ons gewend bent,
hebben wij regelmatig een interview met één
van de vele ondernemers in Oudwoude. U
krijgt een in woorden gevat beeld van de
mens achter de onderneming. Vandaag zijn
wij, Jan en Erik, te gast bij Klussenbedrijf en
Handelsonderneming W. Bosch.
Het regent licht als we halt houden voor de
oprit van de vrijstaande woning aan de Jan
Binneswei 17. Het bord in de tuin maakt
duidelijk dat we op het goede adres zijn. Op
het eerste oog is de keurige woning niet direct
herkenbaar als een bedrijf, maar als je
doorloopt, ontdek je dat er hard gewerkt
wordt. Een nieuwe loods staat voor het
grootste deel, maar dient nog afgebouwd te
worden. De dakplaten moeten nog
aangebracht worden. Het wordt de vervanger
van een oudere werkplaats, die direct achter
de woning staat. De grote, rode bedrijfsbus
staat naast de woning, overdag ook vaak te
zien in het dorp of in de omgeving van
Oudwoude.
Via de zijingang worden we verwelkomd door
de jonge ondernemer Willem, die ons
meeneemt naar de woonkeuken, waar zijn
vrouw Elske ons ontvangt met koffie. Wij
kijken een ogenblik rond in de knusse woning

en krijgen een goed beeld van hoe handig
Willem is. Met eigen handen is er verbouwd
en zijn er grote en praktische vertrekken
ontstaan met alle comfort en met behoud van
originele details, zoals de fraaie
plafondversieringen die grotendeels nog
oorspronkelijk zijn. Op allerlei manieren is ook
zijn voorliefde voor het automerk Volkswagen
zichtbaar, getuige de grote aantallen
schaalmodellen en een schilderij in de
keuken. Een oldtimer in de schuur moet ooit
nog eens een rijdend exemplaar worden.

Aan de grote eettafel gezeten, vertelt Willem
dat hij inmiddels al weer vijf jaar als
zelfstandig ondernemer actief is in het gebied
tussen Leeuwarden en de stad Groningen.
Op een gegeven moment stond hij voor de
keuze van doorgaan als voorman of als
zelfstandige, die zijn bedrijf stap voor stap
van de grond af moet gaan opbouwen. Het
zelfstandigzijn trok hem toch het meest.
Gaandeweg komen de opdrachten binnen,
want door een goede kwaliteit van werken,
gaat de naam van Willems bedrijf van mond
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Blaast de Bazuin

We hebben het vorige artikel afgesloten met
de zin dat we ons aan het voorbereiden
waren op de Kerstnachtdienst...
Deze hebben we 24 december jl. begeleid in
ons ‘eigen’ Oudwoude. In een overvolle kerk:
wat speelt dat mooi! Onze dank voor de
positieve reacties die we naderhand van
velen hebben ontvangen.

tot mond. Allerlei kleine en grote klussen,
veelal van bouwkundige aard neemt hij aan
en voert deze uit. Bij grote opdrachten werkt
hij met een vaste ploeg medewerkers, die hij
bij zijn project betrekt, allen weer met hun
eigen specialisme. Het grote voordeel is dat
hij op deze manier er de mensen bijhaalt die
voor de opdracht nodig zijn, zonder eigen
personeel te hoeven hebben. Het geeft hem
een hoge mate van flexibiliteit.
Heel belangrijk, maar minder zichtbaar op de
voorgrond, is de aanwezigheid van Elske. Tot
voor kort had zij een administratieve baan,
maar ook bij haar is het ondernemersbloed
aanwezig, want ze is hard bezig met het
opzetten van een eigen nagelstudio. Elske
heeft voor het klussenbedrijf de
administratieve taken op zich genomen,
hoewel Willem zelf nog wel de calculaties
voor de klussen doet. Elske is er zeer
bedreven in geworden en ontlast Willem op
die manier van iets dat veel nauwkeurigheid
verlangt. Het maakt hun samen dan ook
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van
het bedrijf. De betrokkenheid van beide jonge
mensen blijkt uit het enthousiasme als ze,
elkaar aanvullend, erover vertellen. Natuurlijk
zijn wij wel benieuwd of ze wel eens iets
bijzonders hebben meegemaakt. Willem
vertelt over een opdrachtgever in Groningen,
die rond zijn pand een grote tuin heeft met
een grote vijver. Daarin had hij een ornament

bedacht en of Willem dat wel wilde plaatsen.
Natuurlijk wilde Willem dat wel, maar alras
bleek dat het ornament een kolossaal uit
brons gemaakte constructie was van vele
meters breed en hoog, die een klassieke
fontein met beelden moest voorstellen. Nog
mooier werd het toen hij vernam dat het
bouwwerk in Belgie stond. Afijn, Willem heeft
het geheel naar Groningen weten te krijgen
en geïnstalleerd in de vijver. De klant was
zeer tevreden over het resultaat. En Willem
ook... weer eens wat anders had dan een
kozijn vervangen of een verbouwing. Al met al
beslist geen baan van 8 tot 5 aldus beide
hardwerkende dorpsgenoten.
Na een uurtje nemen we afscheid en wensen
hen succes met de verdere ontwikkelingen en
danken hen voor de gelegenheid hun
dagelijks bestaan in woorden aan ons toe te
vertrouwen.<<<

Ook hebben we weer serenades gespeeld bij
twee jubilerende echtparen. Donderdag 2
februari zijn we bij Jan en Ali Sangers
geweest, die eerder die week hun 60jarig
huwelijk mochten vieren.
Donderdag 16 februari was dit het geval voor
Cees en Janke van der Heide. Ook al 60 jaar
een gelukkig paar.
Langs deze weg voor beide paren nog van
harte gefeliciteerd!
Op dit moment zijn we druk bezig met de
voorbereidingen voor het ‘kampioenschap
van Kollumerland’, misschien beter bekend
als het Solistenconcours en Federatiefestival.
Overdag doen onze leerlingen Harmanna,
Marijke en Mariëlle mee aan het
solistenconcours.
Enorm spannend natuurlijk, alleen voor
publiek spelen! ’s Avonds is het de beurt aan
de zes muziekverenigingen om voor de titel
‘Kampioen van Kollumerland’ te strijden.
U bent van harte welkom om ons aan te

moedigen!

Zaterdag 1 0 maart in Pro Rege & de

Oosterkerk te Kollum.

Aanvang 1 0.00 uur & 1 9.00 uur.

Zondagavond 25 maart zijn we uitgenodigd
door ziekenhuis Talma Sionsberg om daar om
20:00 uur een concertje te verzorgen voor
patiënten en andere belangstellenden. <<<
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IJsbaan nieuws

De jubileumactiviteiten van de IJsclub

Oudwoude e.o.
Het zal U vast niet ontgaan zijn de activiteiten
van de ijsclub de afgelopen maanden die zijn
gehouden ter ere van het 100jarige bestaan
De officiële dag was op 13 december en de
feestavond met de receptie was op vrijdag
16 december in het MFC Hûsterwâld te
Oudwoude
Een afvaardiging van het bestuur was deze
morgen op het kantoor bij notaris Beugelink
voor de trekking van de loterij die was
georganiseerd de afgelopen herfst
De eerste 3 prijswinnaars waren ;
Jan L. Terpstra Oudwoude
Tedo de Bruin en Erik Bruinsma
Westergeest
Wiebe de Boer Oudwoude
Dan was er om 19.00 uur de receptie voor
genodigden en aansluitend de feestavond
vanaf 20.30 uur met live muziek van de band
Melody
De voorzitter van de in het leven geroepen
jubileumcommissie dhr. W. Rekker opende
deze avond
Tijdens de receptie waren er een tal sprekers
o.a. namens de KNSB Mevr. Sippie Tichelaar,
Gemeentebestuur dhr. Boerema, Dhr. Sj.
Hoekstra namens de 3 Dorpsbelangen

Oudwoude , Westergeest en de Triemen en
dhr J. Wesselius voorzitter van de Bond van
IJsclubs van het gewest Fryslan
Namens de dorpsbelangen van de drie
dorpen Oudwoude, Westergeest en de
Triemen kregen we een fraai naambord
aangeboden, dat een plaats krijgt bij de
ingang van het ijsbaanterrein
Om eventuele schade aan dit bord te
voorkomen door vandalisme hebben we dit
deze winter al laten prijken op de voorgevel
van het clubgebouw
Foto’s van de ijsbaan activiteiten en het
jubileum staan op de site
www.husterwald.nl
Jubileumboek 1 00-jaar IJsclub Oudwoude

Het jubileumboek dat is uitgegeven door de
club, hiervan werd het eerste exemplaar
uitgereikt
door de schrijver dhr. Reinder Postma aan de
dhr. Sije Fennema te Oudwoude
Deze is eigenaar van het perceel van de
ijsbaan en het bestuur dacht er goed aan te
doen deze persoon aan te wijzen voor dit
jubileumboek
Veel boeken zijn inmiddels al verkocht aan
belangstellenden van heinde en ver en
natuurlijk ook in de regio
Maar er zijn nog steeds boeken te verkrijgen
bij de bestuursleden, dus U kunt nog steeds
reageren door het boek te komen afhalen of

te bellen of een mailtje te sturen
Telefoonnummers o.a:
Jan de Boer 0511452637 en per Email
janrdeboer@hotmail.com
Ulbe de Jong 0511445158
Iko Hoekstra Mobiel 0634913001

In het volgend nummer van de dorpskranten
komen we met de schaatsactiviteiten die we
tijdens deze winter al hebben gehad , maar
de winter is tijdens deze opmaak nog niet
afgelopen
Het Bestuur <<<
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Oud en Nieuw...

Swartewei 2 van Jacob en Alie Steringa
Jasper Steringa, Tjitske de Vries en hun zoon
Jacob verhuisden in 1946 met paarden
wagen van hun vorige woonplaats Tibma bij
Ee naar de Swartewei 2 te Oudwoude. Ze
hadden het huis gekocht van Sietse Steringa,
die daar woonde. In de boerderij, gebouwd
omstreeks 1910, was plaats voor ongeveer
twaalf koeien. De schuur stond heel dicht aan
de weg en is in 1981 afgebroken. Het
woongedeelte was al eerder afgebroken. Het
nieuwe huis is in 1959 gebouwd. In 1998 is er
achter een stuk aangebouwd en kwamen

Rectificatie

Bij een vorige foto in nr 9  blz. 39  staat dat
mijn grootvader Gerke de Jager in 1959 is
overleden, maar dat moet zijn 1956.

Jacob en Alie hier wonen als de vijfde
generatie Steringa op deze plaats.
De oude foto is in de vijftiger jaren gemaakt
door Ebele Dijkstra vanaf zijn erf, die toen
een kruidenierswinkel had op Wygeast 21.
Brand de Jager,
Kollum. <<<
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Peuterspeelzaal Pjuttershonk

De peuterspeelzaal draait de laatste tijd met
een volle groep. We hebben zelfs even 16
peuters gehad. Inmiddels zijn er weer een
aantal vier jaar geworden en hebben we er op
dit moment 14. Enige tijd geleden hebben we
de ouders gevraagd een A4tje te maken over
hun kind. Dus met bijv. foto’s van de
gezinsleden, oppas, pake/beppe’s en andere
belangrijke personen. Maar ook bijv. wat het
kind graag doet. Het lievelings eten.
Huisdieren, knuffel, enz.
We hebben al een heleboel A4tjes binnen.
Deze hebben we in een map gedaan en bij de
bank neergelegd. Zo kunnen de kinderen
deze map zelf pakken en erin kijken. Veel
kinderen vinden het leuk om de foto’s en
plaatjes te bekijken. Herkenning; dat vind ik
ook lekker, wij hebben ook een poes, enz.
De afgelopen weken zijn we bezig geweest
met het thema huis.
We hebben dan ook zelf een huis geplakt op
papier. In kleine groepjes een groot kartonnen
huis gekleurd. Hier kunnen de kinderen zelf
ook in. Met verf een hele grote sleutel
geverfd.
Ook hebben we een flat gemaakt. Hierbij
hebben we ook een rijmpje geleerd:
Mijn tante Jet, woont in een flat.
Heel veel ramen, heel veel muren.
En wel honderd mensen zijn haar buren.

De peuterspeelzaal is geopend op
dinsdagochtend van 8.30 tot 11.00 uur en op
de donderdag van 8.30 tot 11.30 uur.
Wilt u uw kind inschrijven, dan kunt u een
inschrijfformulier ophalen bij de
peuterspeelzaal. <<<

Maart 201 2.

17. NL Doet (Oranjefonds) Speeltuin
17. WTOC 1 – Burdaard 1
23. Klaverjassen kantine (WTOC)
24. Vrijwilligersavond (WTOC)
28. Kinderactiviteit (MFC)
30. Nationale Pannenkoekdag / Kinder Disco
(MFC)
April 201 2.

06. Klaverjassen kantine (WTOC)
07. WTOC 1 – Blue Boys 1
09. Paasei zoeken en verven (Doarpsbelang)
20. Klaverjassen kantine (WTOC)
21. WTOC 1 – Drogeham 1
25. Kinderactiviteit (MFC)
27. Boerenbuurt (MFC/Dorp)
Mei 201 2.

12. Teake v.d. Meer (MFC, datum nog niet
bekend)
12. WTOC 1 – Ropta Boys 1
17. Motertour/Autotocht. (MFC)
Dorpsfeest Aldwâld op 20, 21 , 22 en 23 juni

201 3

Dorpsagenda
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Vorm en schrijfwijze van teksten die door
anderen worden aangeleverd, wordt door de
redactie niet gecorrigeerd. Er kan
eindredactie plaatsvinden als de tekst ten
minste veertien dagen voor de deadline
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 een jaarabonnement voor €12,50
Opgave via info@doarpskranteopehichte.nl of
penningmeester Jan Lieuwe Terpstra
telefoon 0511  453006
Kopij voor eerstkomende Doarpskrante
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23 mei 201 2
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