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Redactioneel

Drie jaar Op 'e Hichte

Inmiddels al nummer twaalf van de 'Op 'e
Hichte', dat zijn al wél drie jaren! Nog altijd
krijgt de redactie het voor elkaar om wéér een
nieuw nummer samen te stellen met de input
van onze dorpsgenoten, bedrijven en de
Aldwaldemers om útens.
Vertrek redactieleden en komst nieuwe

leden

Jan de Jong en Jan Lieuwe Terpstra nemen
na drie jaar helaas afscheid van de redactie.
Dit vinden we erg jammer, bovenal omdat we
terugkijken op een leuke én zinvolle
samenwerking.
Op onze oproep om je op te geven als
kandidaatredactielid 'Op 'e Hichte' zijn drie
reacties gekomen. In de eerstvolgende
redactievergadering hakken we de knoop
door over de toetreding van nieuwe leden. Bij
de eerstvolgende vergadering voor nummer
13 zullen de nieuwe redactieleden
aanschuiven. Het penningmeesterschap van
Jan Lieuwe Terpstra wordt intussen
overgedragen.
Oude nummers nabestellen

Wij hebben van diverse kanten de vraag
gekregen of oude nummers nog leverbaar
zijn. Alle nummers voorafgaand aan de nieuw
te verschijnen 'Op é Hichte' zijn na te

bestellen. Gelukkig blijkt dit mogelijk voor een
redelijke prijs. De kosten van nalevering zijn
€3,50 per nummer. Voor het nabestellen
neemt je contact op met onze
penningmeester.
Namens de Redactie,
Ben de Vries,
voorzitter.

Sa't jimme witte binne wy ferhûze nei Kollum,
mar in Kollumer kat sille wy net wurde.
Wy fiele ûs Aldwâldemers.
Tegeare hawwe wy dêr 60 jier op 't selde
plakje wenne en hiene it nei it sin.
Mei mooi waar sitte wy no yn Kollum op it
bankje bûten.
Wy fiele ûs noch ferbûn mei Aldwâld en wolle
mei "Op é hichte" ek graach op é hichte
bliuwe.
Groetnis en Oant sjen,
Jan en Alie
Tjerk Hiddesstraat 42/27
9291 AM Kollum

Bêste ynwenners fan Aldwâld
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Nys fanút Doarpsbelang

Afgelopen maanden heeft het bestuur van
Doarpsbelang Aldwâld kunnen aantonen dat
ons dorp geen KRIMPSTERTERP maar een
GROEISTERWOUDE is!
Voor Doarpsbelang was dit al lang duidelijk
dat de cijfers niet juist waren maar nu hebben
wij het kunnen onderbouwen. In de
onderbouwende bevolkingscijfers van de
Visie Leefbaarheid en het Woonplan van de
gemeente Kollumerland ca. is Aldwâld een
krimpdorp. Met behulp van informatie van
Burgerzaken van de gemeente werd duidelijk
dat er sprake is van een duidelijke groei van
de bevolking.
In deze Nys fanút Doarpsbelang ga ik in op
de volgende onderwerpen, namelijk:
bestuurszaken, CPO Aldwâld, AED,
Ledenadministratie, Evaluatie Structuurvisie,
Dorpsspiegels en Drakenbootrace
Bestuurszaken

De ledenvergadering van Doarpsbelang
Aldwâld is traditioneel op de laatste maandag
van februari. Dit jaar was de
ledenvergadering op maandag 27 februari.
Het bestuur heeft op deze ledenvergadering
afscheid genomen van Johanna Zuidersma

en heeft Geoffrie Hoiting kunnen
verwelkomen in het bestuur van
Doarpsbelang. Bij deze wil ik Johanna
nogmaals bedanken voor haar enorme inzet
de afgelopen jaren en Geoffrie veel succes
toewensen bij de invulling van zijn
bestuurstaak.
In de bestuursvergadering van maart heeft
het bestuur van Doarpsbelang gesproken
over de verdeling van de taken en
verantwoordelijkheden en de verdeling van de
werkdruk. Besloten is dat ten eerste de
bestuursfuncties van het dagelijks bestuur
(voorzitter, secretaris en penningmeester)
worden ingevuld, ten tweede dat voor de
vervanging van het dagelijks bestuur wordt
gewerkt met een vervangingsregeling die
overeenkomt met de praktijk en ten derde dat
voor de AED, Doarpskrante,
ledenadministratie, leugenbank, MFC
Hústerwâld, Speeltuin en Website de
coördinatie komt te liggen bij een bestuurslid.
Daarnaast wordt het bestuur door een
notulist, beheerder ledenadministratie en een
beheerder website ondersteund.
De organisatie van Doarpsbelang Aldwâld is
als volgt:
Bestuur

Voorzitter Sjoerd Hoekstra
Secretaris Jan Henk Kampen

Penningmeester Suzan Wiegersma
Lid Sjouke Veenstra
Lid Foeke D. Dijkstra
Lid Pieter Imke de Vries
Lid Ben Kok
Lid Willy de Bruin
Lid Geoffrie Hoiting
Notulist Aukje Dijkstra
Beheerder Ledenadministratie
Jan H. v.d. Veen
Beheerder Website Jan Dijkstra
Vervangingsregeling

Voorzitter Sjoerd Hoekstra
1. door Jan Henk Kampen voor de taken
algemeen, bestuursvergadering,
ledenvergadering en doarpsfeest
2. door Foeke D. Dijkstra voor de activiteiten
Secretaris Jan Henk Kampen
door Sjoerd Hoekstra
Penningmeester Suzan Wiegersma
door Pieter Imke de Vries
Coördinatoren Doarpsbelang

Coördinator AED Sjouke Veenstra
Coördinator Doarpskrante Sjoerd Hoekstra
Coördinator Ledenadministratie
Suzan Wiegersma
Coördinator Leugenbank Foeke D. Dijkstra
Coördinator MFC Hústerwâld
Jan Henk Kampen
Coördinator Speeltuin Ben Kok
Coördinator Website Geoffrie Hoiting
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Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Aldwâld

In de vorige editie van de Doarpskrante heb ik
aangeven dat het is wachten op de
besluitvorming omtrent het Woonakkoord. Op
19 april is het Woonakkoord besproken in de
raadscommissie en op 3 mei in de
gemeenteraad van Kollumerland. Op
donderdag 19 april heeft Doarpsbelang
Aldwâld ingesproken bij de raadscommissie
met als doel de urgentie van bouwkavels in
Aldwâld te benadrukken. De belangstellenden
voor een bouwkavel hebben een prachtig
spandoek van vier meter gemaakt met daarop
de tekst: “Maatwurk yn Aldwâld dat lit de
gemeente toch net kâld !?”.
Bij de inspraak op het Woonplan,
Woonakkoord en Woonprogramma heeft
Doarpsbelang duidelijk gemaakt dat Aldwâld
geen krimpdorp is. De cijfers uit het Woonplan
geven aan dat er sprake is van een krimp van
de bevolking over de afgelopen 10 jaren in
Aldwâld van 15 inwoners. Doarpsbelang heeft
de bevolkingscijfers bij de gemeente
Kollumerland opgevraagd en daaruit blijkt dat
er sprake is van een bevolkingsgroei van 24
inwoners. Een verschil van 39 inwoners op
een inwoneraantal van 867 inwoners in
Aldwâld, dat is procentueel groot!
Daarnaast heeft Doarpsbelang bij de inspraak
aangeven dat het “Maatwerktraject voor de
locatie bejaardenwoningen” zo spoedig
mogelijk moet worden opgepakt en afgerond.

Ingewikkeld is het niet. Dus wat
Doarpsbelang en de belangstellende voor
een bouwkavel betreft worden de
bejaardenwoningen met ondergrond verkocht
aan de belangstellenden. Die zorgen ervoor
dat in CPOconstructie de
bejaardenwoningen worden gesloopt, dat het
terrein bouwrijp wordt gemaakt en dat de
woningen worden gebouwd.
De pers heeft veel aandacht gehad voor de
inspraak op 19 april. Op 3 mei heeft
Doarpsbelang niet ingesproken maar was de
publieke tribune weer goed gevuld en heeft
het spandoek weer de nodige aandacht
gehad.
Op 3 mei jl. heeft de gemeenteraad met het
Woonplan, Woonakkoord en
Woonprogramma ingestemd en is door de
verantwoordelijke wethouder de toezegging
gedaan dat er voor de zomer een overleg
komt met de verschillende partijen.
Wat Doarpsbelang en de belangstellenden
betreft voor de bouwkavels gaat dit niet snel
genoeg.
AED

De AED met kast is bij Fokke en Johanna
Zuidersma geplaatst. Ook de bewegwijzering
is geplaatst. Coördinator Sjouke Veenstra is
volop bezig met het samenstellen van een
team van vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen zich
aanmelden bij één van de bestuursleden van

Doarpsbelang Aldwâld of via de mail
dorpsbelangen@aldwald.nl. Op het moment
dat de samenstelling van het team vrijwilligers
rond is volgt er een cursus voor vrijwilligers
zonder certificaat.
Ledenadministratie

Het invulformulier van de ledenadministratie is
in mei rondgebracht en daarna door een
bestuurslid persoonlijk weer opgehaald. Voor
het innen van de contributie zijn de gegevens
in de ledenadministratie 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 is het niet
compleet. Nog niet ingevulde formulieren
kunnen nog bij één van de bestuursleden van
Doarpsbelang worden ingeleverd.
Evaluatie Structuurvisie

Op maandag 2 april heeft de Klankbordgroep
van de Structuurvisie een overleg gehad. Bij
dit overleg waren wethouder Boerema en
ambtenaren aanwezig. Afgesproken is dat de
Structuurvisie kort maar wel goed wordt
geëvalueerd. Bij de evaluatie van de Foarwei,
Jan Binneswei en Simmerwei komen de
volgende onderwerpen aan bod:
 Sociale objectieve (verkeers) en
subjectieve(gevoel) veiligheid;
 Bereikbaarheid;
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 Weginrichting (beeld in combinatie met
groen en verlichting);
 Resultaat (beeldkwaliteit);
 Koppeling naar de gepresenteerde visie (is
de uitvoering zoals voorgesteld in de visie);
 Leefbaarheid.(hebben we bereikt wat we
wilden)
 Gebruiksvriendelijkheid diverse gebruikers.
voetganger, fietser, (vracht)auto, landbouw,
overig;
 ruimtelijke kwaliteit;
 conclusies en aanbevelingen.
De planning van de evaluatie van de
Structuurvisie is als volgt:.
 Klankbordgroepoverleg in juni 2012;
 Bewonersavond in september 2012;
 Evaluatie Structuurvisie in oktober 2012 in
B&W;
 Evaluatie Structuurvisie in december 2012 in
de gemeenteraad;
 Eventueel uitvoering aanbevelingen in 2013
De evaluatie wordt door Henk Veenstra, die
ook betrokken is geweest bij de
totstandkoming van de Structuurvisie,
begeleid.
Dorpsspiegels

De gemeente Kollumerland wil gaan werken
met Dorpspiegels. In mei heeft het bestuur
van Doarpsbelang aan de hand van een
presentatie van de dorpencoördinator van de

gemeente kennis gemaakt met de
Dorpsspiegels. Het doel van de Dorpspiegel
is dat het dorp een spiegel wordt
voorgehouden over wat gaat er goed, wat
gaat er slecht en welke ontwikkelingen zijn
positief of negatief. Aan de hand van
enquêtes, groepsgesprekken, interviews en
cijfermateriaal wordt een beeld van Aldwâld
gevormd. De Dorpsspiegels worden in alle
dorpen in Kollumerland op dezelfde manier
gehouden en over een paar jaar herhaald.
Het belang dat de gemeente Kollumerland er
aan hecht is dat de dorpen door de
Dorpsspiegels op een onderbouwde manier
met elkaar in gesprek gaan. Naast
bovengenoemde kan Doarpsbelang de
informatie van de Dorpsspiegels gebruiken
voor de Doarpsfisy 2013, met de titel
‘Aldwâld, ús plakje groun ek nei 2023. Op
zichzelf positief maar Doarpsbelang is ook
kritisch met betrekking tot de Dorpsspiegels.
Cruciaal is de vraag hoe de gemeente
omgaat met de het interpreteren van
uitkomsten van de enquête. Onze ervaring
met het Woonplan en de Visie Leefbaarheid
liggen hier aan ten grondslag. In het
Woonplan en de Visie Leefbaarheid wordt
Aldwâld ten onrechte neergezet als
krimpdorp. Daarnaast wordt in de Visie
Leefbaarheid de duidelijke boodschap van
onze inwoners op de bewonersavond over
een basisschool in ons dorp stelselmatig
genegeerd. De stelling in de Visie

Leefbaarheid is dat het gaat om de
bereikbaarheid van de basisschool en niet
over een basisschool in ons dorp. De
gemeente kan dit belangrijk vinden maar
schrijf dan wel op wat de inwoners van het
dorp ervan vinden.
Drakenbootrace

Op zaterdag 23 juni wordt in Kollum een
Drakenbootrace gehouden. De dorpen van
Kollumerland, brandweer, gemeente gaan
met elkaar strijden. De Drakenboot wordt met
een zestiental roeiers/roeisters, stuurman/
vrouw en een trommelaar(ster) bemenst.
Doarpsbelang gaat met een team de strijd
aan. Een ieder is welkom om het team van
Aldwâld aan te moedigen.
Aldwâldmersyl, 21 mei 2012
Foarsitter Doarpsbelang Aldwâld,
Sj. Hoekstra<<<





9Pag.Op 'e Hichte  nummer 12

Kinderdisco Aldwâld vrijdag 30

maart 201 2

Veel kinderen uit Oudwoude hadden er naar
uitgekeken en vrijdagavond 30 maart was het
dan eindelijk zover, namelijk de grote
kinderdisco georganiseerd door
Doarpsbelang Aldwâld in samenwerking met
de Activiteiten commissie MFC Hûsterwâld.
Vanaf half zeven was er in dorpshuis
Hûsterwâld een groot feest voor alle peuters,
kleuters en basisschooljeugd.
2 Jongeren uit eigen dorp verzorgde de
muziek voor de jeugd die geheel uit z’n dak
ging. Om het geheel compleet te maken werd
er gebruik gemaakt van een rookkanon. Voor
de meer dan 70 kinderen was er nog
limonade en een heerlijk portie poffertjes.
Rond 22.00 uur kwam aan het feest een
einde en ging iedereen moe, maar voldaan
weer naar huis.<<<

Op Paasmaandag 9 april j.l. organiseerde
Doarpsbelang Aldwâld het jaarlijks
terugkerende paaseieren zoeken voor de
jeugd in Aldwâld. Deze keer was het in een
ander weiland, dit ivm de koeien die dit
voorjaar al eerder naar buiten konden.
Doarpsbelang Aldwâld had ruim 750 eieren
verstopt over drie velden.
Vanaf half 11 mochten de ruim 70 kinderen
beginnen met zoeken. Ook ditmaal was er in
elk veld weer een groot verrassing ei verstopt.
Het was weer flink zoeken geblazen
aangezien het gras al vrij lang was. Dit maakt
het dan ook weer extra leuk en voor sommige
kleintjes weer wat moeilijker.
Nadat iedereen uitgezocht was, konden de
kinderen richting het MFC Hústerwâld om de
eieren zo mooi mogelijk te gaan schilderen.
Tussendoor was er nog de prijsuitreiking van
de gevonden verrassingseieren, dit waren uit
Groep 1, 2 Sjoerd Jan Fennema
Groep 3, 4, 5 Jildou de Boer
Groep 7 ,8 Berber Strampel
Rond kwart voor twaalf waren de meeste
kinderen klaar met schilderen, en kregen alle
kinderen nog ranja met frietjes uitgedeeld,
waarna een ieder weer huiswaarts keerde.
Ik denk dat iedereen weer terug kan kijken op
een geslaagd evenement.<<<

Paasei zoeken

De tijd vliegt..., dat wist u al wel natuurlijk,
maar geen tijd voor jezelf. Druk, druk, druk...,
maar anderhalf uur kan er zeker toch nog wel
van af??
Heel goed voor alle spieren en ook de
lachspieren vergeten we niet. Fit en gezond
blijven, daar gaat het om! Hier werken we aan
op dinsdagmorgen van 9:30 tot 11:00 uur.
Hoe oud we ook zijn, meedoen kan altijd,
leeftijd van 55 tot 100 jaar. Er zijn zelfs een
paar enthousiastelingen van over de 90 jaar.
Maar gymnastiek is ons motto, dat willen we
niet graag missen. Juf Alie, die verwacht ons
en we zijn natuurlijk weer van de partij.
Kom maar eens “proeven” hoe leerzaam en
gezellig het is in Hûsterwâld. Met, niet te
vergeten, een kopje koffie of thee, om even bij
te praten.
Rollen op de grond, dat doen we niet, dat
mag u thuis doen... Zittende of staande
gymnastiek met een spel als afsluiting.
Dus oant sjen in Hûsterwâld!!!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met:
Tinie koster Tel: 453733
Hennie Visser Tel: 452528
Marten v/d Velde Tel: 453342
<<<

M.B.V.O. “Aldwald” e.o.

(Meer Bewegen Voor Ons)
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Aldwaldemers om ûtens

26 augustus 1937 zat een hoogzwangere
"jonge blom" van 28 jaar op een keukenstoel
naar de jaarlijkse optocht (oranjeschoolfeest
??) te kijken. In de loop van de dag werd ik,
Jan Dijkstra, geboren, een broertje voor Dirk,
Pietje en Japke. Later kwamen nog Griet en
Sjoerd en was het gezin van Foeke en Tine
compleet.
Heit heeft dikwijls de opmerking gemaakt: 'Als
wij toen de middelen hadden, die jullie nu
hebben,waren er geen zes kinderen
geboren...' Een opmerking waar je nu echt
wel even bij stil kan staan!
Ik kijk met veel warmte terug op ons gezin, de
lagere school/muloperiode, muzieklessen bij
Arnold Feddema in Murmerwoude (waar ik
mijn ouders nog steeds dankbaar voor ben).
Op de lagere school was er de periode van
knikkeren, meester Boersma knikkerde tijdens
het speelkwartier graag mee. 's Avonds bij het
uitkleden viel zijn voorraad knikkers uit zijn
broekzak en rolden door de hele
slaapkamer...
Als kinderen moesten we in ons
middenstandsgezin meehelpen. Dus hadden
we allemaal een taak (mijn taak: dagelijks
aardappelen schillen en iedere
maandagmorgen schoenpoetsen).
Ik was lid van de muziekvereniging Blaast de

Bazuin o.l.v. Wiep Sangers. Hoogtepunten
waren in mijn tijd de welkomstserenades voor
de jonge mannen die terugkeerden uit Ned.
Indië en op Hemelvaartsdag het
muziekconcours in Veenklooster. Heel
Oudwoude leefde dan ook mee en was trots
op de behaalde resultaten.
Ook herinner ik mij de knapen en
jongelingenvereniging o.l.v. Sjoerd Rekker.
Met de meisjesvereniging hadden we
gezamenlijke jaarvergaderingen en werd er
een toneelstuk opgevoerd in het lokaal achter
de kerk. Misschien de voorloper van de
huidige toneelvereniging "Bienze Westra"?
Tot begin 1957 was mijn eerste werkgever de
Fa. Bouma, sigaren en sigarettengrossierderij
in Dokkum. Van 1954 tot begin 1957 was ik
tevens kerkorganist in de Hervormde Kerk in
Kollumerzwaag, waar toen Ds. Ankersmit
stond. Daarna werd ik opgeroepen voor het
vervullen van de militaire dienstplicht
gedurende 21 maanden bij de Koninklijke
Marine.
Na 2 jaar bij de Nederlandse Spoorwegen
gewerkt te hebben, ben ik in 1961 in dienst
getreden bij Du Pont de Nemours in
Dordrecht. Hier heb ik met heel veel plezier in
verschillende functies gewerkt tot ik in 1995
ben gestopt. Sindsdien doe ik veel
vrijwilligerswerk en ben o.a. oppasopa!!!

Oktober 1965 ben ik getrouwd met Riet
Benschop. Wij hebben één zoon: Robert Jan,
getrouwd met Trudy, twee kleinkinderen,
Jason en Valerie.
September 2005 is helaas mijn vrouw
overleden, dat was/is een hele pijnlijke,
schrijnende ervaring en ik mis haar nog
steeds. Dankzij geweldige hulp van kinderen,
(schoon)familie, vrienden en bovenal mijn
rotsvast geloof, kan ik het leven aan.
Ik geniet intens van mijn wekelijkse
koorrepetities bij Merwe's Oratorium
Vereniging. In de ruim veertien jaar heb ik aan
diverse concerten mogen meewerken, zoals:
Matthëus Passion, Messiah van Händel,
Requiem van Fauré, Ein deutches Requiem
van Brahms en nog vele andere concerten.
Voor het komende jaar staat de Hohe Messe
van J.S. Bach op het programma, hetgeen
een pittige "klus" is.
Met drie "alleengaanden" bezoek ik musea en
concerten. Wij vormen tevens een eetclubje.
Ik ben lid van een PKNgemeente en als
pastoraalmedewerker bezoek ik regelmatig
oudere, alleenstaande gemeenteleden.
Zoals u uit bovenstaande kunt lezen, probeer
ik zoveel mogelijk actief te blijven zolang mijn
gezondheid dit toelaat.
Als ik zo af en toe in Oudwoude verblijf, ben
ik best wel een beetje trots op mijn
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geboortedorp! Zeker als ik dan weer de
nieuwe uitgave van de doarpskrante "Op 'e
Hichte" toegestuurd krijg.
Het zou toch geweldig zijn als zo'n actieve
redactie, uitsluitend bestaand uit vrijwilligers,
door de vele "Aldwaldemers om Utens"
middels een financiële donatie royaal
ondersteund zou worden.
Ik wens jullie heel veel succes en energie
voor de toekomst.
Met een stevige handdruk groet ik jullie,
Jan Dijkstra,
Dordrecht.<<<

Voor de kinderactiviteiten was er vanaf januari
weer een gevarieerd aanbod.
Zoals in januari de vetbollenmiddag, er
werden leuke vetpotjes gemaakt waarin
vogelvoer kwam. Ook werden er
pindakettingen geregen.
En wat een geluk, we kregen een strenge
winter, zodat de vogels er volop van konden
genieten!!!
In februari was er een sjoelmiddag waar de
kinderen konden strijden om de eerste,
tweede en derde prijs.
In maart maakten we kennis met “onze”
dorpsagent Cor Hellinga. De bedoeling van
deze middag was om de kinderen kennis te
laten maken met het werk van de politie. Ze
konden diverse dingen bekijken, zoals
handboeien, pistool en de grote politiebus
met zijn attributen en sirene. Ook het
bestuderen van het bonnenboekje en de
lasergun voor de snelheidscontrole was een
succes. Als afsluiting kreeg iedereen nog een
presentje van Cor Hellinga.
Woensdag 2 mei werden de kinderactiviteiten
afgesloten met een vossenjacht. Een grote
groep van 55 kinderen ging op zoek naar
diverse “vreemde” snuiters die in het dorp
rondliepen. Onderweg werden de kinderen
getrakteerd op een ijsje. Terug in het MFC
Hûsterwâld stond er drinken, chips en een
zakje snoep klaar.

De vossenjacht was een afsluiting van een
seizoen kinderactiviteiten, ditmaal werd het
bedrag wat de vossenjacht opleverde,
geschonken aan het goede doel de Stichting
Opkikker.
Deze stichting verzorgt Opkikkerdagen voor
gezinnen met een langdurig ziek kind, zodat
na veel vervelende dagen, de leuke dagen
toch nét iets langer duren!
Voor deze stichting opkikker worden ook
“oude” mobieltjes verzameld. Iedereen kan
deze inleveren bij MFC Hûsterwâld.
Vanaf augustus gaan we weer los met
“nieuwe” activiteiten. Alle vrijwilligers die
geholpen hebben met de jeugdactiviteiten,
heel erg bedankt!!<<<

Jeugdwerk MFC Hûsterwâld
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Toanielferiening Bienze Westra

Achte doarpsgenoaten!
Nei it grutte sukses fan it foarige stik, hat de
toanielferiening net stil sitten! Wy ha alwer in
nij stik útsocht en de rollen binne ferdield. In
dol komyske klucht is it wurden! Yn
september begjinne we mei oefenjen en yn
janewaris sille de útfierings wêze.
Ek ha wy it noadige oan "teambuilding" dien.
Saterdei 5 maaie binne wy mei de hiele
ploech in dei fuort west.

It wie noch in ferassing wêr oft wy hinne
giene...mar lang om let bedarren wy achter
birdaard, oan de dyk by rekreatiecentrum "De
Seedykstertoer", dêr kinne je mei in bus
achter in trekker in toer troch it natuergebied
dêr meitsje. De chauffeur fan de trekker is ek
tagelyk de gids. No dy man kin it moai
opsizze. Enfin, it wie in nijsgjirrige tocht mei
healweis op de bunker ek noch in eigen
stookte buorrel.
Dêrnei koene wy spultsjes dwaan. Tafeltennis,
tafelfuotbal, midgetgolf, it gie der bytiiden
ferwoest oan ta!

Nei al dizze
ynspanningen ha wy mei
elkoar gesellich oan it
barbequeen west. Alles
wie dik ynoarder
fersoarge. In hiele
geselliche dei! Wat
hawwe wy dochs in moai
ploegje! No alwer sin oan
it nije stik! Binne der noch
guon dy graach donateur
wurde wolle fan ús
toanielferiening, dan kin
dat! Jo krije dan in
donateurskaart wêrmei as

je mei twa minsken nei de foarstelling kinne.
Kosten, € 10.00 yn it jier. Foar ynljochtings
kin je belje mei Jaccomien Hoekstra 0511
452070
Jimme kinne "Toneelvereniging Bienze
Westra", no ek fine op Facebook!<<<
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WTOC Nieuws!

Het is al weer juni, de maand die volop in het
teken van EK Voetbal zal staan. Als er een
groot eindtoernooi gespeeld wordt, dan wordt
er op de Nederlandse amateurvelden geen
reguliere wedstrijden meer gespeeld. Alle
beslissingen zijn dus al gevallen en dat heeft
WTOC onder andere twee kampioenen
opgeleverd. Zowel de F1 als de B1 kon hun
seizoen met een kampioensfeestje afsluiten.

De beide eerste teams, zowel de heren als de
dames, hebben er een bijzondere apotheose
van gemaakt. Het kampioenschap moest men
aan een ander laten, maar een
periodekampioenschap, en daarmee kans op
promotie, was zeer goed mogelijk. Het leek er
zelfs op dat de beide teams dit hadden
gerealiseerd, maar nadat alle kruitdampen
waren opgetrokken, bleken de dames toch

niet een periode gepakt te hebben. De heren
hadden wel een periode. Zij konden zich
opmaken voor een tweestrijd met VIOD met
als inzet een plaatsje in de 3e klasse. Het
eerste duel werd afgewerkt in Driesum en
deze ging met 1 – 0 verloren. Thuis werd
VIOD echter met 3 – 0 verslagen, dit
betekende promotie naar de 3e klasse!
Volgend jaar zijn we waarschijnlijk ingedeeld
bij teams als Oostergo, Hardegarijp, Be Quick
Dokkum en Zwaagwesteinde.
Leden

Overschrijving van of naar een andere
vereniging kan nog tot en met 15 juni. Zoals
het nu lijkt zullen er twee spelers van Friese
Boys de overstap maken naar WTOC,
namelijk Jan Prins (Westergeest) en Renze
Roorda. Van Buitenpost zal Kristine Zuidema
onze dames versterken.
Binnen onze vereniging heeft Jacob Bijlstra

aangegeven voor even zijn voetbalschoenen
aan de wilgen te hangen en doet Goffe de
Boer voor volgend seizoen een stapje terug.
Afmeldingen hadden voor 1 juni bij de
secretaris binnen moeten zijn. Afmeldingen
moeten schriftelijk, of via mail
(triemen@hetnet.nl) of via de post (de
Triemen 6, 9296 MB Triemen). Vermeld in de
afmelding in ieder geval de naam en de
geboortedatum van het af te melden lid.
Leden die zich vanaf nu afmelden zijn
contributie verschuldigd tot aan 1 januari
2013 voor junioren en pupillen en tot aan 1
juli 2013 voor de senioren.
Aanmeldformulieren zijn te verkrijgen in de
kantine of te downloaden vanaf de wtoc site.
Het formulier kan ingeleverd worden bij Wybe
Jan van der Schaaf, de Triemen 6, 9296 MB
Triemen. Aspirantleden die geboren zijn in
2001 of eerder, moeten tevens een pasfoto
en 2,50 euro bijvoegen.
Trainers

De meeste trainers blijven in functie. De
heren zullen worden getraind door Martin
Brandsma en John Hofte. De keepertrainer
voor volgend jaar zal wederom Meine
Kempenaar zijn. Alleen bij de dames is nog
niet alles ingevuld. Andre Pranger zal de
tweede selectie trainen, de eerste selectie zit
na het opstappen van Dolf Versteegh
voorlopig nog zonder trainer. Deze vacature
zal dus in de zomermaanden ingevuld
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moeten worden. Van de nieuwe trainer wordt
verwacht dat hij/zij op maandag en
woensdagavond de training verzorgt en op
wedstrijddagen het coachen voor zijn/haar
rekening neemt.
Vrijwill igersavond

Als blijk van waardering voor al het werk die
de talloze vrijwilligers voor onze vereniging
verzetten heeft het bestuur samen met de
activiteitencommissie op 24 maart een
vrijwilligersavond georganiseerd. Het was de
eerste keer in deze opzet, geprobeerd is om
alle vrijwilligers, van leider tot
schoonmaakdame, van scheidsrechter tot
onderhoudscommissielid, hiervoor uit te
nodigen. Dat onze vereniging niet zonder
vrijwilligers kan, blijkt wel uit het aantal
uitnodigingen, deze ging ver over de 130. En
elk is ook weer belangrijk, wanneer er
vrijwilligers om wat voor reden dan ook
wegvallen, zal er voor vervanging gezocht
moeten worden om de vereniging goed
draaiend te houden.
Agenda
Zaterdag 16 juni Familiedag WTOC<<<

Nieuws van MFC “Husterwald”

Het bestuur is de laatste
maanden bezig geweest
met verschillende
activiteiten. Zo is er achter
het dorpshuis een prachtige
jeu de boulesbaan

aangelegd. Sjoerd Fennema, Durk Dijkstra,
Dries Wijbenga en Jan Oane Botma hebben
hard gewerkt om een officiële wedstrijdbaan
aan te leggen. Momenteel wordt er elke
maandagavond door een groepje dit spel
gespeeld. Daarna kan men even gezellig
nazitten. De baan is overigens voor iedereen
beschikbaar. De ingang zit aan de voorkant
van het gymnastiekgebouw (door het hekje).
Men moet dan geheel om de gymzaal en
MFC heen lopen om bij de baan achter het
dorpshuis te komen. Op woensdagavond
wordt er al geruime tijd van 20.00 tot 21.00
uur gevolleybald door een behoorlijke groep.
Als u belangstelling heeft zou u eens kunnen
gaan kijken en gaan praten met een van de
initiatiefnemers.
De potgrondactie die we half maart hebben
georganiseerd heeft ruim € 600, opgebracht.
De dag erna was de NLdoet ochtend. Een
aantal mensen is bezig geweest met zaken
als schoonmaken, repareren, tuinonderhoud
en “aankleding” van het gebouw. Zo zijn er
halve regentonnen met bloemen geplaatst
aan weerszijden van de ingang. Deze

gezamenlijke activiteitenochtend heeft €
500, opgeleverd. Met onder andere dit geld
hebben we meer beplanting rondom het
gebouw gekocht en een bank voor achter het
dorpshuis.
Verder is er een digitale TV gekocht en
opgehangen in de centrale ruimte van
Hústerwâld. Hierop wordt doorlopend
informatie van het dorpshuis vertoond. Verder
is het natuurlijk mogelijk om tv programmas te
bekijken. Misschien is het een idee om straks
met het EK voetbal gezamenlijk naar
wedstrijden te kijken.
Er wordt gewerkt aan gordijnen voor het
toneel. Er zijn offertes binnen en we zullen
daar binnenkort een besluit over nemen.
Daarnaast zijn we bezig met het plannen van
de renovatie van de douches in de gymzaal.
Hiervoor hebben we natuurlijk geld nodig.
Behalve het aanschrijven van fondsen willen
we ook een of meerdere acties in het dorp
houden. Als iemand hiervoor een goed idee
kan aandragen dan houden we ons zeer
aanbevolen.<<<
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Enquête MFC “Husterwald”.

In de allereerste plaats
willen wij alle
dorpsbewoners die de
enquête hebben ingevuld
hartelijk bedanken!! In totaal
zijn er meer dan 40 reacties

binnengekomen. Een respons waar we blij
mee zijn en die ons in de gelegenheid stelt
een begin te maken met een
activiteitenaanbod wat beter aansluit bij de
vraag in het dorp.
We realiseren ons dat niet iedereen die het
wellicht wel van plan was, zijn of haar stem
heeft kunnen laten horen. Sommige mensen
“overvielen” wij toen wij tijdens de
potgrondactie naar het ingevulde formulier
vroegen. Des te meer waardeerden we het
dat enkele dorpbewoners de moeite namen
om later persoonlijk hun formulier in te
leveren.
Hoe dan ook, we kunnen van start.
Voor de tweede helft van 2012 stonden er al
een aantal activiteiten op het programma
waarvan we jullie via de website, de krant en
op andere manieren op de hoogte zullen
brengen.
Daarnaast gaan we beginnen met het
“invoegen” van nieuwe activiteiten. De
komende tijd gaan we kijken wat wij als
eerste op kunnen pikken en hoe we dat gaan
organiseren.

Een heel klein tipje van de sluier kunnen we
wel oplichten.
Lezingen over de historie van het dorp
kunnen op veel interesse rekenen dus daar
gaan we zeker iets mee doen. De ouderen in
het dorp missen de soosactiviteiten en we
gaan op zoek naar alternatieven. Ook voor de
jeugd vanaf de lagere school mag er vaker
iets georganiseerd worden en we gaan kijken
of we weer een LAN party o.i.d. kunnen
organiseren en wie weet, vaker een disco
(zonder alcohol). In Oudwoude leven de
nodige sport, film en muziekliefhebbers, ook
daar gaan we aandacht aan schenken. Het is
echter op dit moment nog niet goed mogelijk
allerlei toezeggingen te doen. Vanaf
september gaat de activiteitencommissie
actief bouwen aan een nieuw aanbod waar
jullie zeker meer van zullen horen!!
Met vriendelijke groet,
Bestuur en activiteitencommissie MFC
“Husterwald”.<<<

Hoi jongens en famkes,
Hawwe jim ek al wer sa’n sin oan de grutte
fakânksje?
Wij fan stifting “Mei Alle Wille”wol!
De Kamprie is al wer drok dwaande om de
simmerkampen
fan dit jier te organisearjen. Wy gean dit jier
nei Bakkefean.
Wy hoopje dat wer in protte jeugd
harren opjout foar dizze gesellige kampen.
Wy organisearje twa kampen.
It jongste kamp is foar bêrn fan 8 ,9 , 10 en 11
jier.
It kamp is fan 21 juli o/m 25 juli
De kosten binne € 90,
It âldste kamp is foar bêrn fan 11, 12, 13, 14
en 15 jier.
It kamp is fan 26 o/m 31 juli
De kosten binne € 115,
Wolle jim graach mei? Skilje dan mei:
Elske Ketelaar: 0640376310 of mail nei
elske_ketelaar@hotmail.com<<<

Stifting “Mei alle wille”
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Markante Oudwoudsters X
Bearn Bilker

Bernhardus Hopperus Buma

In dit deel van interessante mensen die in
Oudwoude gewoond hebben, gaat het over
Bernhardus Hopperus Buma. Een man die in
heel Friesland zijn sporen heeft nagelaten.
Net als Johannes Jacobus Bolman uit het
vorige deel werd ook Hopperus Buma in
Leeuwarden geboren en wel op 26 augustus
1826.
Hij stamde uit de beroemde familie Buma,
een Fries patriciërsgeslacht van aanzien. De
familie was niet echt oud, pas in de 18e eeuw
werden ze als kooplieden en grondbezitters
van belang. Daarna leverden ze tot de
huidige dag veel bestuurders, burgemeesters,
rechters en mensen in het leger. Zo was mr.
Bernhardus Buma in de Franse tijd maire
(1813) en toen twee jaar president
burgemeester van Leeuwarden en daarna
werd hij grietman van Baarderadeel.
Drie families Buma

Mr. Wiardus Willem Buma, zoon van deze
Bernhardus, had vijf zoons, waarvan twee
een eigen familietak voortzetten. De oudste
was de al genoemde Bernhardus, die nam in
1867 zijn tweede voornaam aan als vaste
familienaam en dat werd toen de familie
Hopperus Buma. De tweede zoon, Sybrand,
nam de naam Van Haersma Buma aan en

ook hij kreeg tot vandaag nageslacht met
diezelfde naam.
Eén familie bleef Buma heten, dat waren de
afstammelingen van de broer van Wiardus
Willem, dus dat werd de familietak der
Buma’s, maar die tak is inmiddels
uitgestorven. Er zijn nog wel families die
Buma heten, maar die zijn niet aan deze
familie gelieerd.
De families Buma, Hopperus Buma en Van
Haersma Buma hebben een eigen
familiebegraafplaats, bij de Bumapleats, in
Weidum en die is nog altijd in gebruik.
Mr. Sybrand van Haersma Buma (geboren
1965) is de huidige fractievoorzitter van het
CDA in de Tweede Kamer. Zijn vader is mr
Bernhard van Haersma Buma (geb. 1932),
woonachtig te Leeuwarden, voorheen
burgemeester van Workum en van Sneek. En
natuurlijk moet hier ook diens vader,
waarnaar de CDAfractievoorzitter vernoemd
werd, genoemd worden: mr. Sybrand Marinus
(Inus) van Haersma Buma, burgemeester van
Stavoren en later van Wymbritseradiel. Hij is
in 1942 in concentratiekamp Neuengamme
omgekomen. Hij was opgepakt, omdat hij in
de ogen van de bezetter zich niet aan het
Duitse gezag onderwierp.
Terug naar Bernhardus Hopperus Buma.

Bernhardus studeerde rechten in Groningen
Hij werd op 29 jarige leeftijd burgemeester

van WestDongeradeel. Zeven jaar later, in
1862, werd hij burgemeester van
Kollumerland c.a. De gemeentesecretaris
Bolman had Vaartzicht net verlaten, omdat hij
rechter te Sneek was geworden. Hopperus
Buma kon dus Huize Vaartzicht meteen als
volgende huurder gaan bewonen. Hij volgde
de in Veenklooster overleden Age Tjepke
Ruurd, Baron van Heemstra op als
burgemeester. Bernardus ging wonen in
Huize Vaartzich Daarmee werd hij na Van
Limburg Stirum de tweede burgemeester die
in Oudwoude woonde.
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In 1872 vroeg Hopperus Buma ontslag als
burgemeester. Zijn vrouw had een dermate
grote erfenis gekregen, hij hoefde niet echt
meer te werken en hij wilde zich voortaan aan
liefdadigheid wijden. Drie jaar later
verhuisden ze naar Huizum, nu Leeuwarden.
Huize Nijenburgh onder Kollum werd toen
door Notaris mr. Andreae op 19 oktober 1875
voor “Verkoop op afbraak” aangeboden. De
familie Van Limburg Stirum kon het kennelijk
niet langer meer onderhouden en bekostigen.
Met dank aan mr. Bernhard van Haersma
Buma te Leeuwarden
Bearn Bilker
15 april 2012<<<

foto: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bernhardus_Hopperus_Buma

Rijke weduwe

Toen Hopperus Buma in Oudwoude kwam
wonen, was hij nog ongetrouwd. Dat zou
weldra veranderen, want hij trouwde in 1864
in Leeuwarden met Jonkvrouwe Clara
Tjallinga Aedonia van Eysinga. Zij was
weduwe van Cornelis Schelto Sixma Baron
van Heemstra, jawel, de zoon van zijn
voorganger in Kollumerland: Age Tjepke
Ruurd. Deze Cornelis Schelto was
burgemeester van Franeker geweest. Vader
en zoon waren met ruim een jaar verschil in
dezelfde periode gestorven. Clara van
Eysinga bracht een dochter uit haar eerste
huwelijk mee en het echtpaar kreeg één
zoon: Wiardus Willem Hopperus Buma (geb.
1865).
Deze Wiardus Willem zou later nog voor grote
opschudding zorgen. Hij werd burgemeester
van Hennaarderadeel en ging in Wommels
wonen. Na verloop van tijd kreeg hij een
conflict met de kerk en dus ook met de
gemeenteraad. Hij nam ontslag en uit
kwaadheid liet hij toen zijn fraaie huis in
Wommels geheel afbreken en in zijn nieuwe
woonplaats Heemstede weer geheel
opbouwen. Van Friesland moest hij niets
meer hebben. Overigens ligt hij wel begraven
in Weidum...
Bernhardus Hopperus Buma verhuisde met
vrouw en zoontje in 1869 van Oudwoude naar
Nijenburgh in Kollum, pal tegenover de weg.

Aan de Wygeast komen we deze
brievenbus tegen. Heeft deze brievenbus
aan de Wygeast nu nummer 38 of 3838?

Gezien: nummer 38 of 3838?
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Houtwalletjes
De Stikelstekker

Komt Oudwoude in het nieuws omdat Grote
Sjoerd, voorzitter van ons aller
Dorpsbelangen, beweert dat er veel mensen
zwaar zijn in Oudwoude. Wij dachten
aanvankelijk dat hij het over zichzelf had,
maar het deed blijken dat wij het verkeerd
begrepen hadden. Hij bedoelde namelijk dat
er veel vrouwen zwaar zijn in ons dorp, d.w.z.
ze krijgen een kleine pop! Verheugend nieuws
vanzelf; bovendien is het antikrimp en dat is
nodig om te overleven! Het is vanzelf wel
verdacht dat Grote Sjoerd dit eerder weet dan
wie dan ook: wij zullen dit verder sekuur in de
gaten houden!
Echt jammer dat de kraamafdeling van de
Sionsberg nu dichtgaat: hoe moet het nu?
Gelukkig wonen er in ons dorp twee goede
huisartsen. Bovendien kunnen onze
voortplantingsdeskundige Tineke van de
Spûkepleats en kraamverzorgster Aukje van
der Zee wel een ambulantepufdienst
beginnen; het zal zich het meestal wel
redden. Behalve als de pop er dwars voor ligt
vanzelf, dan heb je een probleem. Puffen
helpt dan niet en dan moet je naar
Leeuwarden en dat is ver.
Nee, het wordt er allemaal niet beter op:
overal wordt bezuinigd en de economie lijdt
eronder. Ook in ons dorp, waar veel

bouwvakkers en wegenbouwers wonen, is de
crisis voelbaar.
Er moet wat gebeuren!!!!!!!!!!! Maar wat? Wij
zijn van mening dat het iets moet zijn dat we
zelf moeten runnen, want daar zijn we goed
in. Denk bijv. aan WTOC of Hústerwâld. En
het moet geschikt zijn voor kleine
zelfstandigen, want daar stikt het van in
Oudwoude.
Maar ja, wat? Wij konden er maar niet
uitkomen. Het kwartje viel in Amsterdam waar
wij op een zaterdag waren te winkelen en
toevallig op de Walletjes belandden. Een
drukte van belang: niks crisis. En toen kwam
zo maar het Ei van Columbus voorbij:
Amsterdam heeft de Walletjes, maar
Oudwoude heeft Houtwalletjes!!!! En daar is
veel meer uit te halen dan tot nu toe!
Stel je eens voor: houtwalletjes, zigzaggend
door het landschap, met hier en daar een
schaars verlichte blokhut tussen de
elzenbomen. Af en toe een barretje, waar de
zoetweeïge geur van de wilde kamperfoelie
de mensen in een geheel andere stemming
brengt van: vandaag laat ik alles over mij
heen gaan.
Klanten genoeg! Denk bijvoorbeeld aan
Ezonstad waar vooral de mannen zich dood
vervelen. Het vervoer wordt verzorgd door
Karin Starko, die discreet toeterend met haar
rode “WalletjesWagen” de klanten haalt en

brengt.
Het beginpunt van de Houtwalletjes is bij Sije
Koetje achter huis. En als er een dúnske koe
is, dan kan de stamboekstier mooi laten zien,
hoe het moet. Vooral de stadse lui zullen
onder de indruk zijn van zijn machtig scrotum.
Lekker opgewarmd gaan zij nu beginnen aan
de wandeling langs de houtwalletjes op
daarvoor speciaal aangelegde
schelpenpaadjes.
Als eerste komen wij dan de condomerie “It
Reinjaske” tegen, waar een dame met
ervaring de heren adviseert (er is nog één
vacature). Onderweg staan, mooi tussen de
bomen verscholen kleine, maar solide
blokhutten, schaars verlicht met kleine rode
lampjes, waar schaars geklede dames hun
waar aanprijzen. Verder zijn er een aantal
kleine, maar gezellige barretjes waar
exotische cocktails worden aangeboden om
in de stemming te geraken.
Als we een poosje onderweg zijn komen op
Roel Prins zijn land. Er is daar een kleine,
maar gezellige waterpartij aangelegd, waar
Roel baywatch is. In de bijbehorende bar
“Vijverslust” voorziet Rolien, heupwiegend in
een spannend rokje, de klanten van drankjes.
We gaan verder over het schelpenpaadje en
langs de rode lampjes en komen bij het land
van Lange Joop, waar de machtige
kampioensbok “Knilles”(van dokter Douma)
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bovenop een stapel houtblokken zijn
mannelijkheid etaleert. Zijn aroma verspreidt
zich tussen de houtwalletjes en de stadse
klanten zijn er vast en zeker van overtuigd dat
het diep opsnuiven van dit aroma goed is
voor hun libido. De anderen lopen snel door.
We gaan nu binnendoor en komen zo bij het
MFC Hústerwâld uit, welke nu “Waldolala”
heet.
Al vrij snel laat Rein Bulstra zijn hond niet
meer uit op de Wygeast, maar op de
schelpenpaadjes langs de Houtwalletjes! En
goed voorbeeld doet volgen, want al rillegau
hebben alle mannen in Oudwoude een hond!
Sjoerd UBO wil ook weleens van de
houtwalletjes genieten en kijkt zoveel om zich
heen, dat hij de bulten hondenstront niet ziet
en er dus midden in trapt. Gedaan met de
rust en vrede op de Houtwalletjes! Om dit
probleem op te lossen wordt onze plaatselijke
jager Sjoerd S. Fennema aangesteld als
“WalletjesWachter” om in de gaten te houden
dat alle hondenpoep netjes wordt opgeruimd.
Gebeurt dit niet dan zal hij de overtreder
streng toespreken! Als dat niet helpt dan
kunnen ze een schot hagel in de kont krijgen
en dan willen ze wel omlijk!
Zoals gezegd het eindpunt ligt bij ons
dorpshuis, dat nu “Waldolala” heet. In de
foyer is de naam Hústerwâld van de muur
gehaald en vervangen rode neonletters met

“Waldolala”. De drie J’s (Janny, Janke, Jetty)
hebben de Dellenswei verlaten en hun
praktijk gevestigd in de foyer van “Waldolala”.
Uiteraard is de foyer volledig gerestyled en
ademt nu een gezellige knusse sfeer uit, waar
men even op adem kan komen. Want er zijn
natuurlijk klanten waarbij het er te veel is op
aangekomen en sommige is het in de belich
geschoten: Janny kneedt het er wel weer uit.
Is er een klant die van een struise dame te
horen heeft gekregen dat hij vieze puisten op
de rug heeft en lange haren op de neus?
Jetty weeft er mee af! En ze willen vanzelf
allemaal naar kapster Janke. Want als ze dan
thuiskomen, zeggen ze gewoon dat ze naar
de kapper zijn geweest!
Is er nu nog wel plek voor Bromsnor (Jan van
der Veen) in Waldolala? Domme vraag: hij
heeft het smoordruk op de walletjes met het
vervangen van kapotte (rode) lampjes en kan
rekenen op een ruime waardering van de
dames.
Moe, maar voldaan en met een lege beurs
gaan de klanten naar het parkeerterrein van
“Waldolala”, waar Karin Starko met haar rode
“WalletjesWagen” staat te wachten om hen
weer terug te brengen. Op het moment van
instappen zien ze “De Bikini” aan de overkant
aan het werk in de tuin. Wat zullen ze dan
denken: er is een moment van komen en een
moment van gaan??
Maar: het geld rolt weer in Oudwoude en daar

gaat het maar om want:
”It is de boer allike folle, at de ko skyt as de
bolle” (het maakt de boer niet uit waar de
winst vandaan komt).
w.g. De Stikelstekker.
<<<
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OBS Van Heemstra

Als u dit stukje leest zit voor
ons het schooljaar er al
weer bijna op. De leerlingen
van groep 3 tot en met 8 zijn dan drie dagen
op schoolreisje geweest. Voor de jongsten
altijd weer spannend.
De leerlingen van groep 1 en 2 gaan dit jaar
naar de kinderboerderij in Drachten. Natuurlijk
hoort hier ook een ritje met de ponykar bij.
Een schoolreisje is niet compleet zonder patat
en een ijsje.
Het schooljaar sluiten we deze keer af met
een feestelijke ouderavond in het MFC. Eén
keer in de twee jaar voeren alle leerlingen
met elkaar een musical op voor ouders,
pakes en beppes en andere
belangstellenden. Iedere leerling krijgt in deze
musical een rol. De grotere rollen worden
verdeeld onder de leerlingen van groep 5 t/m
8. De overige rollen zijn voor de leerlingen
van groep 1 t/m 4. Al voor de kerstvakantie
kregen de leerlingen de tekstboekjes mee
zodat ze hun tekst konden oefenen. Het is
altijd weer een feest om te zien hoe de
leerlingen van onze school elkaar dan helpen
bij zo’n uitvoering, om met z’n allen tot het
beste resultaat te komen.
Maar niet alleen tijdens zo’n feestelijke
ouderavond helpen de leerlingen elkaar, maar
ook op de bloemenmarkt op 10 mei waren het

de leerlingen van de bovenbouw die als echte
marktkooplui de waar aan de man hebben
gebracht. De opbrengst van deze markt €
368,60 is bestemd voor een gezin in Sri
Lanka. Het bedrag is niet alleen bijeen
gebracht door de verkoop van zelfgemaakte
spullen en planten. Er konden ook tegen
betaling spelletjes worden gespeeld.
Alle leerlingen van de school hadden zaadjes
van de zonnebloem gekregen om thuis de
langste zonnebloem te kweken. In de eerste
week van het nieuwe schooljaar zal de
winnaar bekend worden gemaakt. Deze krijgt
een prijs. Tijdens de bloemenmarkt konden
de bezoekers ‘voorspellen’ wie de langste
zonnebloem zal kweken. Degene die dit goed
heeft voorspeld krijgt ook een prijs.
Sinds januari hebben we de schilder in de
school gehad. Alle lokalen zijn voorzien van
een nieuw likje verf. Ja, ieder lokaal heeft nu
zelfs zijn eigen kleur. Ook de toiletten, de
gang, de keuken en de personeelskamer zijn
ook voorzien van een nieuw kleurtje. We zijn
heel blij met het resultaat. Wilt u ook even
kijken hoe mooi het is geworden? Loop gerust
even binnen.
Met de nieuwe kleuren in de school lijkt het
alsof we de zomer binnen hebben gehaald. In
de afgelopen dagen , de Pinksterdagen, leek
het ook buiten al zomer. Wie weet waren
deze zonnige dagen de voorbode voor een

mooie lange zomer met zomerse
buitentemperaturen.
We wensen u een fijne zomer toe.
Mede namens het team van obs Van
Heemstra,
José Westerhof, locatieleider<<<
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Over bevlogen en gevlogen

gesproken, uitspraken van een

kampioen.

Het is maar een klein stukje op de fiets naar
de Pastorijehôf 31 waar ik, Erik, redactielid
van de dorpskrant bij Enne en Ankie Dijkstra
op bezoek ga. Enne is als postduivenhouder
uitgeroepen tot Nationaal Kampioen met
postduiven in 2011. De huldiging vindt plaats
in 2012. In een telefonisch verzoek om een
interview erover voor de dorpskrant, was hij
graag bereid mij daarvoor te ontvangen.
Aangekomen word ik verwelkomd door Ankie
en even later door Enne, begeleid door hun
enthousiaste schapendoes. Negeer hem
maar even is het advies, dan wordt hij wel
rustiger. Eerst maar even koffie en de hond
kijkt verlangend naar mijn koekje. Op de tafel
ligt het boek De Postduif van A tot Z.
Dan vertelt Enne dat hij al heel wat
belangstelling heeft gehad rond dit
kampioenschap en eigenlijk was er in zijn
ogen dan ook wel voldoende aandacht aan
gegeven. Een bescheiden man die Enne en
samen besluiten we dan ook om het niet
zozeer meer daarover te hebben, dan wel
over de postduiven zelf en hoe een en ander
zich ontwikkeld heeft, want ook dat is het
vermelden waard. Naast Enne is ook zijn
vrouw Ankie en niet te vergeten zoon Arie,

elders in het dorp wonende, door de
duivensport gegrepen. Al vele jaren zijn zij
met zelfgekweekte duiven succesvol binnen
de Afdeling Friesland. Enne is op een
gegeven moment gestopt met de sport, maar
Arie ging door en door hem is toch ook Enne
weer aangestoken.

Met veel passie en liefde voor de duif en de
sport vertellen ze over hun belevenissen. Zo
is door eigen kweek, veelal door Arie
verzorgd, een aantal topduiven in hun bezit
gekomen. Nu is het niet altíjd zo dat een
topduif waarmee doorgefokt wordt, wederom
een topduif oplevert en omgekeerd kan uit
een minder goede duif wel degelijk een
kampioen voortkomen. Het garandeert
allemaal niets. Risico’s zijn er ook. Er liggen
wel wat bedreigingen op de loer, ziekte
bijvoorbeeld. In Europees verband is er een
inentingsplicht tegen het Paramyxovirus. Het
virus leidt tot schade aan de nieren en kan
zenuwtrekkingen en soms verlamming
veroorzaken. Een andere bedreiging is dat
roofvogels de duiven van hun hok plukken.
De slechtvalk doet dit graag. Een buizerd
echter kan door een koppeltje duiven worden
weggebracht, zoals Enne dit omschrijft en is
dan geen gevaar meer voor de rest van de
duiven bij het hok. Vergeet ook de katten niet,
ook zij mogen graag een duifje op het menu
zetten. Weersomstandigheden kunnen ook
schade aan het duivenbestand toebrengen.
Recentelijk nog is een lossing van duiven in
België uitgelopen op paniek bij de
verschillende afdelingen. Er raakten duiven
vermist of kwamen veel te laat in huis. De
oorzaak was een meteorologische storing.
Wat dat is, voert te ver om nu te behandelen,
maar het resultaat was wel dat van de lossing
uiteindelijk maar 60 % thuiskwam, een forse
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strop. Dat risico blijft altijd aanwezig, want de
sport is natuurlijk dat je met de duiven gaat
vliegen, niet zomaar een rondje om de
kerktoren, maar wel over een afstand van
vele honderden kilometers.
Hoe gaat dat nu in zijn werk. In een grote
vrachtwagen worden, soms wel 7000 vogels
weggebracht, veelal in zuidelijke of
zuidoostelijke richting. Onderweg worden de
dieren goed verzorgd. Er is water en voeding
aan boord en naast de chauffeur rijdt ook een
convoyeur mee, een konvooibegeleider. Hij is
verantwoordelijk voor de verzorging
onderweg, maar geeft ook het moment van
de lossing aan als de vrachtwagen op de
plaats van bestemming is aan gekomen,
soms wel ver zuidelijk in Frankrijk. Zo’n
lossing is spectaculair, want stel je voor als de
deuren van de vrachtwagen allemaal tegelijk
geopend worden en de duiven hun vrijheid
krijgen… duizenden duiven komen uit die
wagen, een complete wolk, bijna de hemel
verduisterend. En dan komt het erop aan om
zo snel als het maar kan weer naar huis terug
te vliegen. Wist u dat een duif een snelheid
kan bereiken van wel 120 kilometer per uur?
De verschillende lossingen kunnen worden
gevolgd op televisie en dan is het wachten op
wat komt.
Uit ervaring en contacten met collega’s weten
de houders wanneer de eersten binnen

kunnen komen. Vol verwachting staan de
eigenaren naar de lucht te kijken om hun
dierbaren binnen te halen. Eerst cirkelen ze
rond het hok, maar ze dienen wel zo snel
mogelijk geklokt te worden, want die tijd telt.
Enne vertelt dat hij met een lokduif het
binnenhalen probeert te versnellen. Ze
moeten ook niet zomaar ergens gaan zitten,
bij de buren op het dak of zo, nee dat wordt
allemaal zorgvuldig met soms zachte drang
gedaan. Een duivenhouder moet zijn buren te
vriend houden, stellen Enne en Ankie. Als dat
allemaal gelukt is, komt het weer aan op
herstel van de conditie. Het vergt veel van
een duif. Met lekker voer en een soort thee
van kruiden met knoflook zijn ze weer snel op
krachten.
Soms zijn er duiven met verwondingen, die
door Enne eigenhandig worden opgelapt. Het
spalken van een pootje met flexibele buis of
het hechten van een keelzakje wordt
vakkundig gedaan. Een door een veearts
opgegeven duif is door de goede zorg van de
familie er weer helemaal bovenop gekomen
en vliegt weer. Dus als u nu binnenkort weer
eens een koppeltje duiven boven uw huis ziet
rondjes draaien, denkt u dan niet gelijk aan
'dy smarrige bisten, dy’t allinnich mar skyten
op myn skjinne wask en rúten'. Wees gerust,
duiven poepen namelijk niet als ze vliegen.
Maar denkt u dan eens aan een dierenvriend,
een liefhebber die een mooie hobby beoefent

en oog heeft voor wat leeft in de natuur met
veel kennis en alle aandacht voor het
dierenwelzijn.
Het was een genoegen om met deze twee
enthousiaste dorpsbewoners te praten over
hun hobby en na even buiten te hebben
gekeken in de prachtige tuin met achterin een
comfortabel, eigenhandig gebouwd
duivenverblijf, neem ik afscheid en stap op de
fiets. Het is inmiddels schemerig geworden,
kijk naar boven, nee geen duif te zien.<<<
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Binlina de Boer

We zijn vandaag te gast bij mevrouw Binlina
de Boerde Boer, oftewel Lienke.
De reden van ons bezoek is dat Lienke een
lintje heeft ontvangen. Ze is lid geworden van
de Orde van Oranje Nassau en dat is “niet
niks”. Ze heeft zich haar hele leven in dienst
gesteld van anderen. Dit blijkt al snel: voordat
we het in de gaten hebben, zitten we in de
gezellige huiskamer aan een kop koffie met
een lekker stuk “Moederdag”taart. Dit mag
gezegd worden: ze wordt door haar vier
kinderen op handen gedragen, om haar
kleinkinderen maar niet te vergeten. Ze past
een paar dagen in de week op, heeft de
knakworsten warm als ze de kleinkinderen uit
school haalt. Poffertjes bakken,handje
drukken, knutselen…..niks is haar te gek. Als
beppe er is, is het feest.
Lienke is geboren op 14 januari 1943 te
Oudwoude in het huis waar nu Luitzen en Alie
de Boer wonen. Haar vader was slager. Ze is
grootgebracht in een gezin met vier kinderen.
Twee oudere broers (Yte en Gerrit) en een
jongere broer (Piet). Na haar huwelijk met
Sietse de Boer is ze in Kollumerzwaag gaan
wonen achter de boerderij van haar
schoonouders. Hier zijn de eerste twee
kinderen geboren (Sjoukje en Wiebe). Na zes
jaar kocht de gemeente al het land rondom de
boerderij op. Zij besloten toen het huis in

Oudwoude, waar haar ouders woonden, te
kopen. Hier kregen ze nog twee kinderen
(Klasien en Luitzen). Lienke is sinds 1987
weduwe.
Lienke maakt zich sinds 1970 verdienstelijk
op het terrein van milieubescherming,
vrouwenemancipatie, ze is betrokken als
diaken bij de kerk, bezoekt zieken, heeft jaren
in de oudercommissie van de Tarissing
gezeten en loopt bij in weer en wind langs de
huizen met collectes. Ook is ze secretaris
geweest van de Nederlandse Christelijke
Vrouwenbond (NCVB).
Ze zat en zit zeker niet stil!
De uitreiking van het lintje kwam als een ware
verrassing. In een oude (maar schone) blouse
verscheen ze (met een smoes meegelokt) op
het Gemeentehuis. Ze zei nog over anderen
die ze zag staan: ”die gaan voor de bijl”, niet
wetende dat ze zelf óók voor de bijl zou gaan.
Na een fake gesprekje over milieu werd ze
meegetroond naar de raadszaal, pas toen
ging er een lichtje branden. Alle kinderen en
kleinkinderen zaten glunderend en netjes
verkleed op haar komst te wachten.
Een prachtig verhaal werd ten gehore
gebracht, maar ze kon haar aandacht er
moeilijk bij houden, omdat ze er over in zat
dat ze een receptie o.i.d. moest geven en ze
had geen beurs bij zich. Gelukkig hadden
haar kinderen iets geregeld. Ze hebben feest

gevierd bij haar dochter thuis, overal was aan
gedacht, van versiering tot lekker eten en
drinken. Dit vond ze heerlijk, maar ze moest
er wel aan wennen. De kinderen zeiden al:
“ús mem is de regie kwyt, dit pâst har net.”
Ze zit nog helemaal in de bloemen, kaarten
en telefoontjes, terwijl ze naar eigen zeggen:
”maar heel gewoon is”. Nou zo gewoon is ze
niet. Als zoon Luitzen achter in haar schuur bij
“Radio Paradise” bezig is, maakt het niet uit
hoeveel mensen er langs komen, ze staat
klaar met koffie, Zeeuws spek, karbonades of
soep. Niks is haar te gek. Ze wordt met recht
“MA PARADISE” genoemd en hier is ze
stiekem nog trotser op dan op het lintje...<<<
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IJsclub Oudwoude e.o.

De feestelijkheden zijn we alweer een tijdje
vergeten van het 100jarig jubileum waar we
in het vorige nummer van de dorpskranten
uitvoerig verslag van hebben gedaan.
Maar bij de uitgave van deze nummers
konden we nog geen vermelding doen over
de activiteiten van de afgelopen winter
In de laatste week van januari werd er
gesproken dat er een periode van dikke vorst
zat aan te komen en dat er op de Friese
boezem door de Provincie en de
waterschappen niet afgestroomd mocht
worden i.v.m. een eventuele Elfstedentocht.
Het bestuur kwam bij elkaar op
woensdagavond 1 febr. in het clubgebouw om
alles door te nemen van de activiteiten die
eventueel aan bod kwamen bij een winter.
De volgende dag 2 febr. werd de baan open
gesteld en deze middag nam de van
Heemstra school uit Oudwoude meteen
gebruik van de baan.
Deze middag kregen we een telefoontje van
weerman Piet Paulusma dat hij met zijn
collega, s van SBS een uitzending vanaf de
ijsbaan Oudwoude wou verzorgen in het Tv
programma Hart van Nederland . Deze zelfde
persoon had dit ons al beloofd bij de
uitnodiging van het jubileum, waarvoor we
hem hadden uitgenodigd.
Dit was voorvelen een enorme belevenis,
vanaf ongeveer half zeven waren er een 2tal

cameramannen aanwezig op de baan die
vele personen gingen opnemen gedurende
ongeveer 2 uren lang.
Bij de ingang stond een kleine vrachtwagen
met hierop een grote schotel en veel
apparatuur hierin met 2 technische om deze
uitzending deze avond rechtstreeks op de TV
te verzorgen.
Op de baan was het deze avond gezellig druk
vanaf al om zes uur.
Vrijdagmiddag 3 febr. kwam de school de
Tarissing uit Oudwoude gebruik maken van
de baan. Het was intussen dikke winter
geworden met, s nachts temperaturen van
16 tot 19 .
Zaterdagmiddag 4 febr. hadden we voor de
jeugd een miniElfstedentocht op de ijsbaan
Nog in het kader van het 100jarige jubileum,
stelden we een medaille hiervoor voor
iedereen beschikbaar. Voor een volgende
keer moeten we meer hindernissen gaan
doen.
Maandagmiddag 6 febr. maakte de school de
Binning van de Triemen / Westergeest
gebruik van de baan.
En dan op dinsdagavond 7 febr. was het de
beurt voor de Fryske Kampioenskippen
Dames.
Alleen dames die een licentie hebben en in
de provincie Friesland wonen mogen zich
hiervoor laten inschrijven .
Door de bond gewest Fryslan (Bond van
IJsclubs) van de KNSB was deze wedstrijd

ons toegewezen.
De opgave hiervoor was aan de magere kant,
n.l. een 10tal dames hadden zich telefonisch
hiervoor opgegeven, dit hadden er wel 16 of
17 kunnen wezen.
De afstand voor deze tijdrit kortebaan was
140 meter.
De winnaar werd mej. Floor van den Brant
Heerenveen als eerste met een totaal 43,3
sec. over 3 ritten met 3 overwinningen in de
finale ritten.
Tweede was mej. Leonie Smit Heerenveen
45,53 sec. met 2 maal winnaar
Derde was mej. Moniek Klijnstra Sint
Johannesga 44,83 sec met 1 maal winnaar
Als vierde mej. Jorien Kranenborg
Heerenveen 46,37 sec. die alle finaleritten
verloor.
De winnaars kregen allen een medaille aan
geboden door het gewest Fryslan van de
KNSB.
Uitgereikt door de secretaris hiervan dhr. B.
Vegter en namens de IJsclub werden er
bloemen en een krans aan de eerste
winnares aangeboden, de laagste kreeg nog
een pakket voor spek en bonen uitgereikt
Zowel aan het begin als bij de huldiging werd
het Frysk folkslied gespeeld.
Deze avond was het erg koud maar de
belangstelling was wel groot, het bestuur had
geregeld dat er voor deze avond ook snert en
warme gluwein aanwezig was en op de baan
buiten werd verkocht door een aantal
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vrijwilligsters.
Het bestuur wil ook het totale aantal
vrijwilligers(sters) bedanken die het mogelijk
hebben gemaakt deze avond te doen slagen
Dan was er op vrijdagavond 10 febr. weer een
discoavond voor de jeugd verzorgd door
radio rtvnof . Dit was voor de tweede
achtereenvolgende winter dat we dit konden
organiseren.
Ongeveer een 250 tal kinderen en ook
ouderen waren deze avond aanwezig
Doordat de kanalen en vaarten al sterk waren
werd er ook veel overdag geschaatst en
werden er al toertochten verreden, daarom
werd besloten dat wij ook consumpties zowel
op de baan als op de trekvaart te gaan
verkopen op zaterdag 17 maart vanuit onder
een partytent die we hadden aangeschaft
De volgende dag was het begin van de dooi
entree, die al weer was aangekondigd zodat
deze verkoop niet een vervolg kreeg en de
tent weer konden opruimen.
Dit was ook het einde van deze winter
periode.
Op zaterdag 17 maart hebben we
meegedaan aan de landelijke vrijwilligersdag
NLdoet van het Oranje Fonds
Door het bestuur en (vrijwilligers ? ) is aan de
afvoergoten en omheining gewerkt.
Dit waren de activiteiten van de winter 2011
2012 .
Het bestuur wil een iedereen in welke vorm
dan ook hebben meegewerkt aan de vele

werkzaamheden te doen slagen heel hartelijk
bedanken voor hun inzet.
Jubileumboeken nog voorradig.
Foto’s van de ijsbaan staan vermeld op de
site van www.husterwald.nl
Het Bestuur<<<

Dinsdag 1 mei was de afsluiting van de
vogelherkenningscursus die georganiseerd
was door jeugdwerk MFC Hûsterwâld en de
Fûgelwacht Aldwâld .
De cursus bestond uit 3 verschillende dagen
met afwisseling theorie doormiddel van dia’s
en de praktijk die in het veld gegeven werd.
Het thema was de herkenning van weide en
wintervogels in ons land. Met een groep van
11 kinderen werd de laatste dag in het land
gehouden. Een parcours door het land
uitgezet, door de vrijwilligers van de
Fûgelwacht Aldwâld en met behulp van een
leskist van BFVW werd de kennis van de
kinderen getest. In de vogelkijkhut konden de
kinderen uitzien over het veld; de plasdras,
het veld is onderwater is gezet om meer
vogels te trekken. Ook werd er gebruik
gemaakt van de telescoop verrekijker. Deze
telescoop verrekijker heeft de Fûgelwacht
Aldwâld aangeboden gekregen door Klaas
Banga brillen. Hiermee konden de kinderen
de vogels en andere dieren als hazen en
reeën in het veld waarnemen.
Na afloop van de cursus kregen alle kinderen
een certificaat aangeboden voor de deelname
van de cursus vogelherkenning die gegeven
werd door dhr. R. de Jager.<<<

Fugelwacht Aldwald





43Pag.Op 'e Hichte  nummer 12

Oud en Nieuw...

Foarwei 4

Sinds begin 2005 wonen Tjitse van der Heide
en Diny Drieënhuizen aan de Foarwei 4. Dit
huis is in 2004 gebouwd in een voor een
woning wel heel bijzondere stijl.
Op dezelfde plaats heeft een bungalow
gestaan, die omstreeks 1969 is gebouwd
door de fam. Gerben Oegema, die daar vele
jaren heeft gewoond.
Het oude huis op de foto links stond ongeveer
twee meter vanaf de weg. Voor 1940 was dit

het café “De Kruisweg”. Hier woonde de fam.
Oevering.
In 1940 kwam hier de fam. Jacob Zijlstra
wonen. Begin 1968 verhuisden ze naar de
Heine de Bruinstraat, naar een nieuw huis, in
een toen nieuwe straat.
Daarna is het oude café afgebroken en
vervangen de bungalow van Oegema. Deze
woning werd een heel eind naar achteren
gebouwd.
Brand de Jager
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Peuterspeelzaal Pjuttershonk

De afgelopen weken zijn we volop bezig
geweest met het thema voorjaar.
De thema tafel in de peuterspeelzaal was
voorzien van foto’s van schaapjes met
lammetjes, kippen met jonge kuikens, kalfjes
jonge hondjes en poesjes en twee potjes met
bloemetjes.
Bij dit jaarlijks terugkerende thema hoort ook
het uitstapje naar de boerderij om naar de
lammetjes te kijken. Ook dit jaar zijn we bij
een grote boerderij aan de Eelke
Meindertswei in Westergeest geweest. Daar
hebben we de schapen en lammetjes
bekeken en wie dat wilde mocht een
lammetje aaien. Onderweg naar de stal met
koeien kwamen we langs een aantal hokken
met kalfjes. In de stal bleven een aantal
peuters op flinke afstand van die grote
beesten. Anderen liepen tot vlak voor de
koeiensnuiten, die dan verschrikt
achteruitsprongen.
Ook in een anderen schuur stonden schapen
en koeien. Ook stond hier een grote trekker.
De kinderen die dat wilden mochten hier even
opzitten. Dit wilden bijna alle kinderen wel.
Nadat we alles bekeken hadden hebben we
gezeten op balen stro ons eten en drinken
opgegeten. Het was weer een leuke ochtend.
Natuurlijk is er ook weer volop geknutseld.
Een mooie narcis, een rups en een vlinder.

Een lammetje en een nestje met vogeleitjes!
Van de rups hebben we een opzegversje
geleerd:
Rupsje at, rupsje at, rupsje at een gat in het
blad.
Rupsje spon, rupsje spon, rupsje spon een
cocon in de zon.
Vlinder vrij, vlinder vrij, vlinder vrij en weg
vliegt hij.
Voor de meivakantie zijn we al begonnen met
het maken van een moederdagcadeautje.
Een fotolijstje in de vorm van een
puzzelstukje. Deze hebben de peuters eerst
geverfd.
Van elke peuter is een foto gemaakt. Deze
hebben we in het lijstje gedaan. Het geverfde
deel hebben de peuters nadat het droog was
versierd met bloemenstickers.
Het inpak papier hebben de peuters ook zelf
gekleurd.
Na de meivakantie hebben we het cadeautje
afgemaakt, zodat de kinderen het de
donderdag voor moederdag mee konden
krijgen.
Het thema voorjaar hebben we nu afgesloten
en de komende weken is ons thema: ruimte,
hoe zie ik eruit? We hebben inmiddels een
start gemaakt met dit thema. In de grote zaal
naast de peuterspeelzaal hebben we gedanst
met linten van crêpepapier; zachtjes heen en
weer, hard heen en weer, draaien, springen,

blazen tegen het lint, enz.
Ook hebben we de afgelopen weken afscheid
genomen van een aantal vierjarigen. Gelukkig
hebben we ook een aantal nieuwe kinderen
mogen verwelkomen, zodat de groep weer uit
vijftien kinderen bestaat.
De peuterspeelzaal is gevestigd in het MFC
Husterwald, Wygeast 14a.
Op dinsdagochtend is de peuterspeelzaal
geopend van 8.30 – 11.00 uur. Op donderdag
ochtend van 8.30 – 11.30 uur.
Aanmeldformulieren kunt u halen op een van
de peuterochtenden.
Heeft u vragen, dan kunt u bellen met de
peuterleidster Masja Veenhuizen
0512 360929<<<
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Op 2 juni is door de tennisvereniging in
Westergeest een open dag georganiseerd.
Velen uit de omgeving namen hun kans waar
om eens een balletje te slaan op de nieuwe
tennisbanen.
Er waren meteen al een aantal enthousiaste
bezoekers, die hun spontaan als lid hebben
aangemeld.

Om 17.00 uur was de officiële opening.
Bij het laatste toernooi is het naambord van
de tennisvereniging symbolisch weggedragen
naar de nieuwe accomodatie aan de Eelke
Meinertswei.

Deze middag is de officiële opening gedaan
met het onthullen van het naambord op de
nieuwe plek.
Daarna hebben we met de aanwezige leden
een toost uitgebracht op een mooie toekomst
op de nieuwe locatie.
Ook de nieuwe kantine is naar volle
tevredenheid in gebruik genomen.
Voor meer informatie over contributie of
aanmelding als nieuw lid kunt u de website
www.tcfoestrum.nl raadplegen.
Het bestuur van tennisvereniging Foestrum

Juni

16. Familiedag WTOC
23. Deelname Drakenrace Kollum
Juli

Viswedstrijd
21. Kamp Stifting "Mei alle wille"
Augustus

Varen Jeugd
September

21. Burendag
29. BINGO
Ringrijden Juni/Juli
Tractorbehendigheid
Juli/Augustus/September
Dorpsfeest Aldwâld op 20, 21, 22 en 23 juni
2013

Geslaagde open dag en
opening Tennisvereniging
Foestrum te Westergeest

Doarpsagenda
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Redactie:

Ben de Vries – voorzitter, layout
0511 453278
Karin Starkenburg – secretaris, layout
0511 408308
Jan Lieuwe Terpstra – penningmeester
0511 453006
Aren Vroegindewey – eindredacteur
Erik de Vries – lid redactie
Annie Mulder – lid redactie
Jan de Jong – lid redactie
Sjoerd Dijkstra – lid redactie
Contactadres advertenties:

Jan Lieuwe Terpstra  0511 453006
Drukker:

Allprint  Dokkum
E-mailadres voor artikelen en andere

bijdragen:

info@doarpskranteopehichte.nl
Website Op 'e Hichte

www.doarpskranteopehichte.nl

Bericht voor de bewoners:

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
aangeleverd wordt met het verzoek tot
controle. Aanpassingen en veranderingen zijn
natuurlijk in overleg met de schrijver.
Plaatsing van uw kopij:

De redactie beslist wanneer aangeleverd
materiaal geplaatst wordt, dit is afhankelijk
van de beschikbare paginaruimte. Materiaal
kan dus in een later nummer worden
geplaatst dan het eerstkomende.
Tips voor het inleveren van kopij:

 teksten liefst digitaal aanbieden in Word of
als een tekst in een 'gewoon' txtbestand
 foto's liefst als originele foto in de
oorspronkelijke bestandsgrootte aanleveren
als bijlage bij uw email
 graag bronvermelding voor tekst en/of
illustratie als deze niet van uzelf is.
Abonnement?

Woont u buiten Aldwâld dan biedt de redactie
de volgende mogelijkheden om de
doarpskrante te lezen:
 via internet door te surfen naar onze site
www.doarpskranteopehichte.nl.

 een jaarabonnement voor €12,50
Opgave via info@doarpskranteopehichte.nl of
penningmeester Jan Lieuwe Terpstra
telefoon 0511  453006
Nabestellen

Alle nummers voorafgaand aan de nieuw te
verschijnen 'Op é Hichte' zijn na te bestellen.
De kosten van nalevering zijn €3,50 per
nummer. Voor het nabestellen neemt je
contact op met onze penningmeester.
Kopij voor eerstkomende Doarpskrante

s.v.p. uiterlijk inleveren op

29 augustus 201 2

De redactie is niet verantwoordelijk en/of
aansprakelijk voor de inhoud van de artikelen

van derden.






