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Redactioneel

Dit jaar is het voor onze adverteerders
mogelijk zijn of haar advertentie in kleur in de
doarpskrante te zetten. Hierover hebben al
onze adverteerders bericht gekregen. De
eerste die hier gebruik van heeft gemaakt is
Jetty Huisman. Voor haar de ereplaats om op
deze pagina als eerste in kleur te verschijnen.

De zwartwit adverteertarieven zijn het zelfde
gebleven in 2013 ten opzichte van 2012. Nu
het adverteren in kleur mogelijk is gemaakt,
gelden hiervoor de volgende
adverteertarieven:

Kleuren advertentie:

Kwart pagina
(B 99.5mm x H 68.5mm)
€ 75,00

Halve liggende pagina
(B 138mm x H 200mm)
of halve staande pagina
(B 200mm x H 138mm)
€ 130,00

Hele pagina (B 200mm x H 138mm)
€ 250,00

Voor meer informatie zie onze website:
www.doarpskranteopehichte.nl

Wie: A. Wiegersma
Wanneer: ongeveer 1979

Waar: P. Wijbenga

Viswedstrijd van Doarpsbelang

Kampioen met één vis

Gezien
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Nys fanút Doarpsbelang

Het bestuur van Doarpsbelang Aldwâld heeft
de afgelopen maanden druk gehad met de
gevolgen van de aanhouding van een
verdachte uit Aldwâld in de moordzaak
Marianne Vaatstra. Daarnaast is het bestuur
bezig geweest met de voorbereiding van de
ledenvergadering welke op 25 februari wordt
gehouden. De Doarpskrante verschijnt na de
ledenvergadering en daarom heeft het
bestuur wederom besloten om het jaarverslag
op te nemen in deze Doarpskrante.
Daarnaast ga ik in op de volgende
onderwerpen, namelijk: de aanhouding van
een verdachte in de moordzaak Marianne
Vaatstra, bouwkavels aan de Jan Binneswei,
Gearwurking yn regio TWA, Triemen,
Westergeest en Aldwâld, Skoallen yn Aldwâld,
Feroaringen Doarpsfeest 2013, Regelgeving
Doarpsfeest 2013, Fryske Plaknammen,
Stichting Doarpsgesicht of Tsjerkegesicht
TWA, Ideeënwedstrijd oefenruimte Blaast de
Bazuin en Nieuwe Website Doarpsbelang
Aldwâld.

Marianne Vaatstra

Ons dorp, Aldwâld heeft door de aanhouding

op 18 november van de verdachte, een
dorpsgenoot, van de verkrachting en moord
op Marianne Vaatstra een aantal roerig,
bewogen en emotioneel maanden achter de
rug. Maandag 19 november was er de
opluchting over de aanhouding van een
verdachte in de moordzaak Marianne Vaatstra
maar ook de enorme tegenstelling dat de
verdachte uit Aldwâld komt, een bekende van
veel dorpsgenoten. De eerste dagen stond
Aldwâld vooral in het teken van het feit dat de
verdachte uit Aldwâld kwam en de steun aan
de familie van de verdachte. Later in week
kwam de balans terug met de opluchting dat
er na 13 jaar er eindelijk een verdachte is
aangehouden.

De bijeenkomst op dinsdag 20 november
werd goed bezocht en de uitleg was één van
openheid en dat was goed. Ook tijdens deze
avond de opluchting dat er een verdachte is
opgepakt maar daarnaast ook de gevoelens
bij de familie van de verdachte, de gevoelens
van agrariërs uit Aldwâld, de emotie van de
kinderen op de beide basisscholen, de emotie
van de kinderen op het voortgezet onderwijs,
de emoties van de kerkgangers en dat
allemaal met de landelijke en regionale pers
die continue aan het wroeten waren.

Daarna volgde de bekentenis van de
verdachte op 6 december en het interview in
Nieuwsuur van zijn advocaat, Jan Vlug. Ook

deze gebeurtenissen werden door pers weer
aangegrepen om Aldwâld te bezoeken.

Over twee dagen, op woensdag 27 februari,
is de proforma zitting, een zitting waarin de
moordzaak niet inhoudelijk wordt behandeld.
Tijdens de proforma zitting geeft de officier
van justitie de stand van zaken van het
onderzoek aan. De advocaat kan zijn
onderzoekswensen kenbaar maken. De
voorlopige hechtenis van verdachte wordt
verlengd. Later dit jaar volgt de inhoudelijke
behandeling.

In Nederland en ook daar buiten heeft met
enigszins verbazing en jaloezie gekeken naar
de samenhorigheid in Aldwâld. Ons dorp
heeft laten zien waar een dorp sterk in is en
dat heeft geleid, ook landelijk, tot een positief
beeld van Aldwâld.

Bouwkavels

Veel tijd en energie heeft Doarpsbelang
gestoken in een CPO Aldwâld op de plek van
de voormalige bejaardenwoningen aan de
Jan Binnenswei. Struikelblok was al die jaren
de –waarschijnlijk stroeve onderhandelingen
tussen gemeente, Thús Wonen en
WoonFriesland om te komen tot een
woonakkoord. Het verhaal was jarenlang
simpel: eerst een woonakkoord en dan
kunnen de bouwkavels aan de Jan
Binnenswei worden gerealiseerd. Op
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donderdag 12 juli 2012 is het woonakkoord
getekend door de gemeente Kollumerland en
de woningcorporaties Thús Wonen en
WoonFriesland.
Een mijlpaal….. maar daarna draaiden de
molens nog langzaam of staan stil.
Na lang wachten en continue onder de
aandacht brengen bij de gemeente en Thus
Wonen werd voor oudejaarsdag 2012 de prijs
voor het terrein van de voormalige
bejaardenwoningen aan Doarpsbelang
Aldwâld bekend gemaakt.
Bij het bekend maken van de prijs van het
terrein, door Thús Wonen, is Doarpsbelang
geen ‘trekker’ meer in de ontwikkeling van het
terrein van de voormalige bejaardenwoningen
tot bouwkavels. Doarpsbelang is namelijk een
‘aanjager’ om te komen tot bouwkavels en
niet een projectontwikkelaar voor het
realiseren van bouwkavels. Duidelijke
scheiding van verantwoordelijkheden en
risico’s tussen het collectief belang
(Doarpsbelang) en het privaat belang
(belangstellende voor een bouwkavel) is
belangrijk.
Het realiseren van de bouwkavels wordt door
een tweetal belangstellenden voor een
bouwkavel enthousiast en voortvarend
opgepakt. Het is positief dat na jaren lang
wachten eindelijk begonnen kan worden met
het bouwen van vrijstaande woningen in
Aldwâld. Vanaf 1 januari 2013 zijn Berend Jan
Prins/Johanna de Boer en Andries Minnema

het aanspreekpunt en verantwoordelijk voor
de ontwikkeling van de bouwkavels aan de
Jan Binnenswei in Aldwâld.

Gearwurking yn regio TWA, Triemen,

Westergeest en Aldwâld

Het opschalen van een aantal kleine
gemeenten, waaronder Kollumerland, naar
één grote gemeente in Noordoost met
Dokkum als hoofdplaats, de demografische
ontwikkeling (krimp van de bevolking en
samenstelling huishoudens) en de beperkte
economische middelen voor Noordoost
Fryslân hebben ook grote gevolgen voor de
kleinere dorpen waaronder Aldwâld.

Gearwurking wordt vaak gezien als een
bedreiging maar bij het in standhouden van
voorzieningen in de regio TWA (Triemen
Westergeest en Aldwâld) biedt gearwurking
ook kansen en die willen wij als besturen van
de drie doarpsbelangen uit TWA pakken en
zeker niet laten liggen.

Gezamenlijk hebben de Triemen,
Westergeest en Aldwâld veel voorzieningen
en verenigingen, waaronder Voetbal (WTOC),
Gymnastiek (Samen Vlug en Sterk), Tennis
(Foestrum), IJsclub Aldwâld en de Tsjerken.
Deze verenigingen en de voorzieningen
vormen de ruggengraat voor de leefbaarheid
in TWA.

Grenzen zijn er wel aan de gearwurking en
dat is het in standhouden van de locaties van
basisonderwijs in Aldwâld en Westergeest. Dit
geldt ook voor het in standhouden van de drie
dorpshuizen en de voorzieningen per dorp in
TWA . Alle drie doarpsbelangen
onderschrijven deze grenzen en dat is dan
ook een prima basis voor gearwurking in
TWA.

Skoallen yn Aldwâld

In 2012 is er een aantal keren overleg
geweest tussen Doarpsbelang en de beide
basisscholen. Insteek vanuit Doarpsbelang is,
ook een vraag vanuit de ledenvergadering,
om een samenwerking tussen de beide
basisscholen te verkennen. Beide
basisscholen hebben vervolgens zelf ook met
elkaar overlegd met als gespreksonderwerp
‘op welke punten de beide scholen
gezamenlijke activiteiten kunnen
ondernemen’. De afspraak tussen de beide
basisscholen is dat het in de bedoeling ligt om
in de toekomst vaker gezamenlijke activiteiten
te ondernemen, zoals: oefenen met
verkeersmaterialen, muzieklessen door de
Wâldsang en een Elfstedentocht op de
ijsbaan.

Feitelijk is het aan de besturen van beide
basisscholen en de ouders waar deze
samenwerking naar toegaat. Het is op dit
moment een organische ontwikkeling maar
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kan worden bespoedigd door de
Rijksoverheid. De onderwijsraad spreekt op
dit moment in hun advies al over 100
leerlingen per basisschool en dat lukt
gezamenlijk wel maar alleen niet.
Relativerend, dit is een advies. Uit de
onderhandelingen zal wel een compromis
komen maar de lijn, opschalen, is helder en
daar moeten wij, als dorp, op inspelen.

Daarnaast gaat de onderwijsraad, in mijn
beleving, voorbij aan het digitalisering in het
basisonderwijs. Door digitalisering wordt er in
de toekomst ook basisonderwijs aangeboden
buiten het traditionele klaslokaal. Hierbij wordt
rekening gehouden met de tijd, tempo, stijl
en nivo van de basisschoolleerling, dus eigen
leertrajecten voor de kinderen. Het leren op
de basisschool wordt onafhankelijk van tijd en
plaats en dat kan positief zijn voor de
dorpsschool.

Feroaringen Doarpsfeest 201 3

Het doarpsfeest in Aldwâld is dit jaar op 20,
21, 22 en 23 juni. Een belangrijk verschil met
voorgaande edities van ons doarpsfeest is dat
het bestuur heeft besloten een
programmawijziging door te voeren. De
grootste verandering is de vrijdag, wat weer
gevolgen heeft voor de overige dagen. Het
globale programma is als volgt:

Donderdag 20 Juni
Start op donderdagavond 20 juni om kwart
voor zes uur met een optocht versierde
wagens en daarna muziek in de tent.

Vrijdag 21 juni
Vrijdag 21 juni wordt de Doarpsdei met tussen
9.30 uur en 17.00 uur ondermeer een
doarpsontbijt/doarpsbrunch, de opening van
het doarpsfeest op het buitenterras, spelletjes
en activiteiten voor alle leeftijdsgroepen (van
0 t/m 100), zoals bijvoorbeeld: Kinderspelen,
Kindercircus voor en door jeugd Aldwâld,
Springkussen, Panna toernooi, Volleybal
toernooi, Kaatsen, Klaverjassen, Darten, Jeu
de Boules, Fietspuzzeltocht, Kennis quiz, Blij
dat ik Glij, Kûpke stekken en ‘s avond Aldwâld
got Talent met medewerking van Discotheek
Second Live.

Zaterdag 22 juni
Zaterdag start om negen uur met de optocht
van de versierde wagen met aansluitend het
Matinee met Rintje Kas. Zaterdagavond een
Paardenspektakel en daarna de Top 100
band Alice Springs

Zondag 22 juni
Zondagmiddag om 14.00 uur de Bliide
Sjongers uit Kollum met in de pauze en na
afloop tijd voor Kofje en Petear.

Regelgeving Doarpsfeest 201 3

Dit jaar krijgt Doarpsbelang met
aangescherpte regelgeving om de veiligheid
op en rond Doarpsfeest en specifiek met
betrekking tot de versierde wagens te ga
randeren. Voor elk vergunningsplichtig
evenement wordt door de gemeente een
risicoanalyse uitgevoerd. Op basis van deze
analyse worden evenementen verdeeld in
drie categorieën, namelijk eenvoudige
evenementen, evenementen met gemiddeld
risico en evenementen met verhoogd risico.

Doarpsbelang gaat er vooralsnog vanuit dat
de uitkomsten van de risicoanalyse dusdanig
zijn het bestuur geen veiligheidsplan voor het
Doarpsfeest Aldwâld moet opstellen.

Woensdagmiddag 27 februari is er overleg
met de gemeente over de regelgeving. Het
bestuur zal de inwoners van Aldwâld en de
wagenbouwers via de website en
doarpskrante informeren.

Fryske Plaknammen

Doarpsbelang heeft een brief van de
gemeente gekregen over fryske plaknamen.
Duidelijk is dat it foech om plaatsnamen te
veranderen bij het college van B&W ligt maar
dat het college op 13 november 2012 heeft
besloten om de plaatsnaam niet aan te
passen. Reden is dat de gemeente de kosten
voor het veranderen van plaatsnamen niet in
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de begroting heeft staan en dat de
verwachting van B&W is dat bij een
gemeentelijk herindeling in Noordoost de
discussie over de fryske plaknamen wordt
gevoerd.

Stichting Doarpsgesicht of Tsjerkegesicht

TWA

De kerkelijke gemeente van Aldwâld
Westergeast kunnen de beide kerkgebouwen
in de toekomst kwalitatief niet goed
onderhouden. Simpel gezegd, de financiële
middelen ontbreken en de kerk teert elk jaar
in op hun vermogen. Het idee van de
kerkelijke gemeente is om de inwoners van
de dorpen Triemen, Westergeast en Aldwâld
te betrekken bij het in standhouden van de
beeldbepalende kerkelijke gebouwen. Op dit
moment is er een Stichting in oprichting voor
de ‘buitenkant’ van de kerken waarin de
Doarpsbelangen van de Triemen,
Westergeast en Aldwâld (TWA) en de
kerkelijke gemeente zijn vertegenwoordigd.
Stichting Doarpsgesicht of Tsjerkegesicht
TWA, waar de TWA staat voor Triemen,
Westergeast en Aldwâld en TWA staat ook
voor de beide kerkgebouwen. Via de
Doarpskrante en de website wordt een ieder
op de hoogte gehouden.

Ideeënwedstrijd oefenruimte Blaast de

Bazuin

Na 88 jaar is de muziekvereniging Blaast de

bazuin gestopt en dat heeft ook gevolgen
voor de oefenruimte van Blaast de Bazuin
aan de Swartewei. De muziekvereniging wil
de oefenruimte overdragen aan de gemeente.
De gemeente is eigenaar van de grond en is
opzoek naar een passende bestemming voor
de oefenruimte in overleg Doarpsbelang
Aldwâld.

Het gebruik van de oefenruimte moet passen
binnen de volgende kaders:
• Het gebruik moet passend zijn binnen de
omgeving;
• onderhoud is voor de gebruiker;
• niet voor particulieren / moet een algemeen
nut dienen;
• huur voor langere tijd (jaren);
• (symbolische) huur voor de grond ten
behoeve van de eigendomsstelling;
• geen opslag;
• alles onder voorbehoud goedkeuring college
van B&W.

Het bestuur van Doarpsbelang heeft besloten
om een ideeënwedstrijd uit te schrijven. De
procedure is als volgt:
• ideeën binnen de genoemde kaders kunnen
via ons mailadres of bij één van de
bestuursleden kenbaar worden gemaakt vóór
woensdag 1 mei 2013;
• de binnengekomen ideeën worden op de
website en in de Doarpskrante gepubliceerd;
• belangstellenden kunnen zich tot woensdag

4 september bij de gemeente melden;
• daarna wordt de oefenruimte door een
belangstellende in gebruik genomen of wordt
de oefenruimte afgebroken en wordt door de
gemeente een passende bestemming voor de
grond gezocht.

De winnaar van het leukste idee krijgt een
bijzonder slagroomtaart aangeboden en
natuurlijk eeuwige roem.

Nieuwe Website Doarpsbelang Aldwâld

De website van Doarpsbelang is sterk
verouderd. Met een oude versie van Windows
Explorer kan de website nog worden
bijgewerkt maar met de Google browser en
de nieuwste versies van Internet Explorer lukt
dit niet meer. Daarnaast is het voor onze
webmaster Jan Dijkstra bewerkelijk om op
berichten op de website te plaatsen. Daarom
heeft het bestuur besloten om een nieuwe
website te laten bouwen. Geoffrie Hoiting
heeft zich bezig gehouden met de layout en
deze is op de ledenvergadering
gepresenteerd. Nu de layout klaar is wordt
het komende half jaar de website
daadwerkelijk gebouwd. De lancering van de
nieuwe website van Doarpsbelang Aldwâld
volgt later dit jaar.

Aldwâldmersyl, 25 februari 2013
Foarsitter Doarpsbelang Aldwâld,
Sj. Hoekstra
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Financieel Jaarverslag 201 2

Beste leden van Doarpsbelang Aldwâld.
Hierbij het jaarverslag van 2012. Een jaar
welke de geschiedenisboeken in zal gaan als
een bewogen jaar. Aldwâld was opeens
landelijk nieuws maar heeft zich op een
waardige manier geprofileerd als een
saamhorig en hecht dorp waar het goed en
fijn is om te leven en te wonen.
Tijdens de ledenvergadering in februari 2012
hebben wij afscheid genomen van bestuurslid
Johanna Zuidersma. Johanna heeft zich op
haar eigen wijze ingezet voor de belangen
van Aldwâld en haar bewoners. Nogmaals
vanaf deze plaats bedankt voor je inzet. Na
een korte zoektocht heeft Geoffrey Hoiting
aangegeven om zitting te nemen binnen het
bestuur.
De bestuurssamenstelling zag er in 2012 als
volgt uit:

Voorzitter: Sjoerd Hoekstra
Secretaris: Jan Henk Kampen
Penningmeester: Suzan Wiegersma
Lid: Sjouke Veenstra
Lid: Foeke Dirk Dijkstra
Lid: Pieter Imke de Vries

Lid: Geoffrey Hoiting
Lid: Willie de Bruin
Lid: Ben Kok

Ieder bestuurslid heeft zitting binnen 1 of
meerdere commissies. De commissies die wij
in 2012 hebben uitgezet zijn; AED, speeltuin,
Website, Ledenadministratie, MFC
Hústerwâld, Leugenbank en de Doarpskrante.

De ledenadministratie wordt verzorgd door
Jan van der Veen. Aukje Dijkstra is onze
vaste notulist. Jan Dijkstra is de
webbeheerder van onze www.aldwald.nl .
Hiervoor onze dank.

Het ledenaantal betrof per 1 jan. 307 leden en
314 op 31 december.

Jaarlijks overleg met college van B&W
Op 23 januari vond het jaarlijks overleg met
Burgemeester en wethouders plaats.
Gespreksonderwerpen waren
1. Visie Leefbaarheid /Masterplan
onderwijshuisvesting
2. Bezuinigingen / Subsidies
3. Woningbouwplannen, Woonakkoord en
plannen Thús wonen
4. Richtlijnen optocht praalwagens 2013
5. Verkeersveiligheid kruising
Lauwersmeerweg /Allemawei en
Lauwersmeerweg/Wâlddyk
6. Gaswinning bij Ee en Engwierum met als

eventueel gevolg bodemdaling
7. Fryske plaknammen
8. Dorpsspiegel
9. Bestuurlijke ontwikkeling gemeente
Kollumerland ca.

Speeltuin “it Itelân”

Speeltuin “it Itelân” heeft een belangrijke
functie in het dorp en wordt dagelijks bezocht
door vele kinderen. Zaterdag 17 maart
hebben een aantal dorpsgenoten en
bestuursleden speeltuin “it Itelân” een
jaarlijkse opfrisbeurt gegeven. Mede dankzij
een bijdrage vanuit het Oranjefonds tijdens
“NL Doet” kon dit gerealiseerd worden.
Nogmaals dank voor jullie inzet.

Swalkroute Aldwâld

Samen met Doarpswurk is er vanuit Aldwâld
een Swalkroute uitgezet van ongeveer 10 km.
Deze wandeling gaat via een aantal mooie
paden langs en door ons mooie dorp. De
Swalkroute is te vinden op o.a. de website
van Aldwâld en Doarpswurk en bevat naast
de route veel informatie over onze prachtige
omgeving.

Klankbordgroep Structuurvisie

De klankbordgroep structuurvisie Oudwoude
heeft in 2012 een aantal malen overleg gehad
over herinrichting van de Foarwei en Jan
Binneswei. Uit dit overleg zijn enkele
maatregelen en aanpassingen naar voren
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gekomen die in 2013 of 2014 gerealiseerd
kunnen gaan worden. Middels een
inloopavond in maart 2013 worden bewoners
van Aldwâld hiervan op de hoogte gebracht.

Blaast de Bazuin

“Met pijn in ons hart hebben bestuur en leden
moeten besluiten dat het niet meer lukt om
muziekvereniging Blaast de Bazuin in stand
te houden. We stoppen na 88 jaar met onze
activiteiten…....!”
Dit bericht bereikte ons in juni. Een prachtige,
ooit bloeiende, vereniging die er helaas na
zoveel jaar noodgedwongen mee moest
stoppen. Bij menig dorpsactiviteit, huwelijk,
jubileum is men aanwezig geweest en niet te
vergeten de rondgang op Kerstochtend om
onder de lantaarnpaal een aantal
kerstliederen te spelen. Zondag 10 juni heeft
voor een volle zaal in Hústerwâld het
afscheidsconcert plaatsgevonden.
Nogmaals dank voor jullie geweldige
inzet……..!

Oud papier

Door het opheffen van Blaast de Bazuin
kwam ook een eind aan het ophalen van het
oud papier. Veel inwoners hebben in het
begin het papier naar de oefenruimte aan de
Swarte Wei gebracht en later in de blauwe
container aan de weg. Aan Doarpsbelang is
de vraag gesteld om het ophalen van het oud
papier te blijven voortzetten. Hier heeft

Doarpsbelang mee ingestemd en zij gaan dit
samen met nog een aantal verenigingen nu
en hopelijk in toekomst blijven ophalen.

AED

Maandag 18 juni vond de feestelijke
openingshandeling plaats door wethouder
Rick Schaafstal van de AED. Een aantal
inwoners zijn opgeleid om de AED te
bedienen en weten hoe te handelen wanneer
er zich een calamiteit voordoet. De AED is
geplaats tegen de gevel van de loods van
Fokke en Johanna Zuidema aan de Jan
Binneswei.

Drakenrace Kollum

Op uitnodiging van plaatselijk belang Kollum
heeft een aantal inwoners en bestuursleden
op zaterdag 23 juni mee gedaan aan de
Drakenbootrace in Kollum. Deze happening
vond plaats vanwege de happening Sail
Kollum. Helaas zijn we niet in de prijzen
gevallen, maar dat we Aldwâld goed hebben
vertegenwoordigd zal niemand zijn ontgaan.

CPO woningbouw Aldwâld

Veel tijd en energie is er gestoken in een
CPO Aldwâld op de plek van de voormalige
bejaardenwoningen aan de Jan Binnenswei.
Doarpsbelang heeft samen met een vijftal
belangstellenden, voor een bouwkavel uit
Aldwâld, een aantal jaren op verschillende
manieren aandacht voor vrije bouwkavels

gevraagd. Doordat de tijd doorgaat en wij te
maken kregen met een economische crisis is
een drietal belangstellenden afgehaakt.
Het terrein aan de Jan Binnenswei is in
eigendom van Thús Wonen. In het huidige
bestemmingsplan kunnen er een viertal
woningen worden gebouwd. Bij voldoende
vraag naar bouwkavels kan een vijfde
bouwkavel worden ontwikkeld. De vijfde
bouwkavel heeft in het bestemmingsplan een
weg en groen bestemming. Op basis van
bovenstaande heeft Thús Wonen het terrein
laten taxeren en aan Doarpsbelang laten
weten dat zij het terrein in één keer wil
verkopen. De prijs voor het terrein van de
voormalige bejaardenwoningen is na de
kerstdagen 2012 aan Doarpsbelang Aldwâld
bekend gemaakt. Bij het bekend maken van
de prijs van het terrein door Thús Wonen is
Doarpsbelang geen trekker meer in de
ontwikkeling van het terrein van de
voormalige bejaardenwoningen tot
bouwkavels omdat Doarpsbelang een
‘aanjager’ is om te komen tot bouwkavels en
niet een vereniging is voor het realiseren van
bouwkavels.Het realiseren van de
bouwkavels wordt door een tweetal
belangstellenden voor een bouwkavel
enthousiast en voortvarend opgepakt. Het is
positief dat na jaren lang wachten eindelijk
begonnen kan worden met het bouwen van
vrijstaande woningen in Aldwâld.
Vanaf 1 januari 2013 zijn Berend Jan
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Prins/Johanna de Boer en Andries Minnema
verantwoordelijk en het aanspreekpunt voor
de ontwikkeling van de bouwkavels in
Aldwâld.

Dorpsspiegel

Om de leefbaarheid binnen de dorpen en
gemeente in beeld te krijgen werd er in
oktober een uitgebreide enquête, de
Dorpsspiegel, gehouden in alle dorpen van de
gemeente Kollumerland c.a. Met de
resultaten hiervan krijgen zowel de gemeente
als de verenigingen van Plaatselijk Belang
inzicht in wat er in de dorpen leeft en hoe de
bewoners de leefbaarheid van hun dorp
ervaren. De bewoners houden zichzelf als het
ware een spiegel voor om te zien hoe het nu
met ze gaat. Wanneer er zicht is op de
kwaliteit van leven in de dorpen, kan er aan
het verbeteren van de kwaliteit worden
gewerkt. Helaas was de respons binnen alle
dorpen, ook na een herinneringsoproep voor
deze enquête minimaal om een goed beeld te
krijgen over de leefbaarheid. Wat er met de
uitkomst van de wel ingevulde enquêtes
gebeurd is op dit moment nog niet duidelijk.

Overleg collega dorpsbelangen

27 November vond in Munnekezijl het jaarlijks
overleg plaats met alle dorpsbelangen binnen
de gemeente Kollumerland. Het is goed en
zinvol om als onderlinge dorpen te
bespreken waar men als dorp mee bezig is

en waar gebruik kan worden gemaakt van
elkaars kennis.

Activiteiten

Doarpsbelang heeft in 2012 met veel plezier
en inzet de volgende activiteiten
georganiseerd.
1. Kinderdisco in samenwerking met MFC
Hústerwâld
2. Paaseieren zoeken
3. NL doet, speeltuin
4. Trekker behendigheidswedstrijd
5. Viswedstrijd
6. Varen voor en met de jeugd
7. Burendag 2012, wederom in samenwerking
met MFC Hústerwâld
8. 55+ middag
9. Zwemmen voor en met de jeugd
10. Sinterklaas intocht
11. Midwinterfeest, ouderwetse feestavond
van Doarpsbelang
12. Zeepkistenrace op Oudejaarsdag met de
prijsuitreiking in eetcafé de Iterij

Veel tijd en energie werd er door alle
bestuursleden gestoken in bovenstaande
activiteiten en overleggen met de diverse
partijen.

Voor 2013 staat er weer een mooi en
gevarieerd programma klaar. Waaronder het
doarpsfeest op 20, 21, 22 en 23 juni en een
aantal activiteiten die we samen met MFC

Hústerwâld willen organiseren.

Tot slot willen wij als bestuur alle vrijwilligers
en dorpsgenoten bedanken voor hun inzet en
steun tijdens alle activiteiten.

Bestuur Doarpsbelang Aldwâld.
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Nieuws van Hústerwâld

Bestuursleden en vrijwilligers
van MFC “Husterwald” zijn de
laatste tijd volop in actie
geweest.

In 2012 is er naar aanleiding van een
beleidsverandering een verbeterplan
opgesteld, hierin waren de sfeer van de
inrichting, het activiteiten aanbod en de
renovatie van de sporthal, de belangrijkste

aandachtspunten.

De douches van de sporthal, zijn door het
plaatselijke installatiebedrijf met daarnaast de
inzet van heel veel uren vrijwilligerswerk
aangepast aan de eisen van de huidige tijd.
Er is een doorspoelsysteem geïnstalleerd om
legionella te voorkomen. Verder zijn er
nieuwe douchekoppen met sensorbediening
geplaatst en zijn er nieuwe wandtegels en
plafondplaten aangebracht.

Ook de verlichting is energiezuinig aangepast
door middel van bewegingsmelders. Tevens
zijn de kleedkamers opgeknapt met een
nieuw kleurtje. Kortom klaar voor een actieve
toekomst!

Voor de foyer en de
podiumzaal is een
aankledingplan gemaakt.
En er is reeds e.e.a.
gerealiseerd! Zo hangen
de nieuwe podium
gordijnen al. In de foyer
was eerder al een
prachtige muurschildering
aangebracht in de vorm
van een boom. Tevens is
er nieuw meubilair
gemaakt, passend in de
beoogde gezellige sfeer.
Het begint zo
langzamerhand steeds
gezelliger te worden.

Vanaf februari wordt een maandelijkse
dorpsagenda verspreid waarin zowel de eigen
activiteiten als ook activiteiten van andere
partijen aangekondigd kunnen worden. Voor
2013 heeft het activiteitenteam een
aantrekkelijk programma gemaakt met onder
meer sportclinics, workshops, cursussen,
lezingen, muziek en theater, enz.

In de sporthal wordt op dit moment op
dinsdagen om half vier een sportclinic tennis
gegeven. Gedurende zes weken is dit een
kans om u en uw kinderen op een leuke
manier in beweging te krijgen. Ook voor
volwassenen is het een leuke manier om
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SOOS !

Ik vind het altijd heel gezellig
op de soos met al mijn

vriendinnen.
De vorige keer hadden we als
thema: carnaval. Iedereen was

verkleed.
Ook hebben we ons schor

gezongen met de karaoke. Je
kon een prijs winnen: wie het
mooiste zong en het mooist

verkleed was. Aan het eind van
de avond hebben we een

heerlijk frikadelletje gehad.
De volgende soos gaan we

gezellig een film zien. Ik heb er
nu al zin aan.

Gezellig een plekje voor
onszelf!!

X x Neeltje

kennis te maken met een sport.
Voor info kunt u terecht bij Pauline van `t
Land (tel. 0511451013) of E –mail
paulinevantland@hotmail.com. De prijs is
voor kinderen 3 euro per week, voor

volwassenen 5 euro per week.
Vanaf 10 april starten we met een nieuwe
sportclinic en wel de twirling/ majorette. Jelly
Wiersma geeft instructie bij Release in
Dokkum en komt hier gedurende 6 weken les
geven! Dit is een echte meisjessport! Het is
een combinatie van dans, majorette en gym

met een baton(een stokje).
Jelly gaat jullie 5 weken lesgeven en de 6e
les wordt een uitvoering voor de ouders van
wat jullie hebben geleerd. Tevens willen we
dan wat meer ervaren meiden vragen om een
uitvoering te gaan geven!
Dus alle meiden tussen de 5 en 12 jaar geef
je op. Het wordt op de woensdagmiddag
gegeven. Tijden zijn nog niet bekend. De
kosten hiervan zijn ook 3 € per les en
materiaal wordt weer geregeld!
Je kan je opgeven bij pauline van 't Land tel
0511451013 of
paulinevantland@hotmail.com.
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MFC activiteiten

HAMME HOS IN HET MFC.

Vrijdagmiddag 15 februari was het
seniorenorkest Hamme Hos uit Dokkum te
gast in het MFC. Dit uit 20 muzikanten
bestaand orkest is een onderdeel van de
muziekschool OPUS 3 en staat onder leiding
van dirigente Zwaanette Dijkstra die als
docente verbonden is aan de muziekschool.
Voor dit uit diverse instrumenten bestaande
orkest bestaat geen bladmuziek. Dus alles
moet door de dirigente apart geschreven
worden. En dat ze daar geweldig in is
geslaagd mag blijken uit de enthousiaste
reacties van het publiek.
Er werden vele bekende melodieen gespeeld
zoals o.a.; The second walz, Waltzing
Mathilde, een Russsche meldley, Perhaps
love en het Halleluja van Leonard Cohen.
Ook werd er uit volle borst mee gezongen
met een Fyslan sjongt potpourri en een
medley van bekende Hollandse liedjes.
Martin Koopman en dorpsgenoot Jan
Smallenbroek namen de zangnummers voor
hun rekening. Het Dorp van Wim Sonneveld,
Margrietje van Louis Neefs en My way van
Frank Sinatra werden prachtig gezongen door
Martin Koopman
Ook Foto van vroeger van Rob de Nijs , Foxy
Foxtrot , Het Land van Maas en Waal van
Boudewijn de Groot , het Italiaanse Funicolli
funiculla en Ik ben blij dat ik je niet vergeten

ben van Joost Nuissel kregen de waardering
van het publiek.
Tussen alle muzieknummers door kon men
genieten van voordrachten, gedichten en
mopjes door 3 leden van het orkest.
Als uitsmijter en toegift na de lovende
woorden van bestuurslid Greetje Dijk gingen
de handen extra op elkaar bij Adieu mein
kleiner Kardeofficier.
Aan de reacties na afloop te horen mogen ze
wel een keertje terugkomen.

Deutsche Bingo mit Bierfest.

Zaterdag 27 februari werd er in het MFC
Husterwald een bingo gehouden. Deze keer
betrof het een bingoavond met een Duits
tintje. De foyer zag er uit als een ware
Bayerse bierhal. Duitse bierpullen,
braadworsten, bierviltjes, vlaggetjes en niet te
vergeten Duitse muziek. Er werden 8 rondes
bingo gespeeld, een paar keer staande bingo
voor de jeugd en een finale ronde. De
getallen werden voorgelezen in soms wel 5
verschillende talen. De finale werd gewonnen
door Nanne de Vries die bijna een week lang
Duits varkensvlees kan eten! Na afloop
klonken nog lang diverse Duitse schlagers
door het dorpshuis. Al met al weer een
geslaagde avond. Voor volgend jaar willen we
Heino of Udo Jurgens contracteren.

De activiteitencommissie van het MFC

Wederom muziek in het MFC!!

Het ensemble Jong Belegen zal
donderdagavond 18 april vanaf 20.00
optreden in ons MFC.
Zij brengen liedjes in het ZuidAfrikaans, Fries
(o.a.van Tetman de Vries), Engels ,
Georgisch en medleys van bekende Operette
melodieen.
De groep bestaat uit; Aan Westra uit Ferwert
accordeon, Marion Snel uit Morra  alt, en
dorpsgenoten Alie de Vries  sopraan en
Jan Smallenbroek gitaar en zang .
Verder zal Jan van Groningen liedjes
vertolken van de legendarische Groninger
zanger Ede Staal.
Kom naar deze gezellige muziekavond!!

Hallo Jongens en meiden!

Vanuit de activiteiten commissie van MFC
Hústerwâld, willen wij (Geert en Akkie) graag
een jeugd toneel groep oprichten!
Ben je 10 jaar of ouder, en vind je
toneelspelen leuk, wil jij graag op het toneel
staan, of misschien lijkt het je leuk een rol
"achter de schermen" te hebben, dat kan
allemaal, we hebben mensen óp, maar ook
achter het toneel nodig!
We zullen 1x in de week oefenen, met als
doel een te gek toneelstuk op te voeren in het
MFC! Maar dat kan alleen als er genoeg
deelname is! Lijkt het je leuk? Geef je dan
snel op! Dit kan via akkiephone@gmail.com
of 06 14350644 (Geert)
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Standhouders gezocht!

Op 11 mei 2013 organiseert MFC Hústerwâld
een gezellige voorjaarsmarkt en
rommelmarkt. Hiervoor zoeken wij nog
standhouders. Het standgeld is 5 euro per 2
meter. U kunt gratis van een tafel gebruik
maken. Het is een gezellige indoor/outdoor
lokatie. We hebben 'open terras', een
springkussen voor de jeugd, lekkere
versnaperingen, kortom alle ingredienten om
uw dag op de markt succesvol te maken.
Voor informatie en opgave kunt u kontakt
opnemen met:
K.J. Smeding 0622342980 of G. Kempenaar
0614350644
of email kj.smeding@knid.nl

Voorjaarsworkshop op 1 2 maart in het

MFC.

Workshop metalen frame opmaken in
voorjaars/paassfeer!!
Voor alle materialen wordt gezorgd, je hoeft
alleen maar een draadtang,
snoeischaar,scherp mesje, en als je hebt een
lijmpistool met lijmpatronen mee te nemen.
De workshop is voor iedereen geschikt,
iedereen komt met een bijzonder en
houdbaar voorjaars kunstwerk thuis.
( het frame is ook super leuk om met bijv.
herfst of kerst opnieuw op te maken! Je kunt t
altijd weer gebruiken!)
Prijs: 15 euro incl. kop koffie of thee.
Aanvang: 20.00 uur

Opgave: graag voor 7 maart a.s ( i.v.m met
bestellen van materiaal) bij; Minke tiny de
Vries; kjenmt@knid.nl, 0511451658 of
Monique Westra ;
bloemstylistmonique@hotmail.com
Graag tot dan!

Alle Heiten en Vaders opgelet! 1 2 mei a.s.

is het Moederdag.

MFC Hústerwâld organiseert voor alle
kinderen van de basisschool een creatieve
middag om iets vrolijks en bloemigs voor alle
lieve moeders ( oma’s) te maken!
Wanneer: woensdag 8 mei
Waar: Mfc Hústerwâld
Tijd: van half 2 tot +/ 3 uur
Kosten bedragen € 5,00 per kind.
Opgave voor 3 mei bij:
bloemstylistmonique@hotmail.com of
kjenmt@knid.nl

Koninginnenacht met PIT! !

Op 29 april vieren we de laatste keer dat
Beatrix onze koningin is! MFC Hústerwâld wil
dit samen met jullie groots gaan vieren met
een weergaloos optreden van de coverband
PIT.
PIT brengt covers van populaire en
superdansbare muziek waar je niet bij stil
kunt blijven staan. Kijk op www.pitband.nl en
natuurlijk op facebook!
Kom allemaal op 29 april naar het MFC, zet
een kroon op je hoofd en trek je mooiste

"koninklijke kledij" aan en feest met ons
mee!!!

Workshop "Versier je dienblad met

mozaiek" in het MFC.

Hillie de Jong (bekend van de
tassenworkshop) geeft op 23 april de
workshop "versier je dienblad met mozaiek".
Aanvang: 19.30. Kosten (incl. koffie en
materiaal) €14,50 p.p.
Het scheelt wachten als u een eigen
kitspuithouder thuis heeft en deze
meeneemt!!
Opgave: via de email:
wabehillie@hotmail.com en telefonisch: 0511
442498

Voor informatie houdt de dorpsagenda,

Facebook

www.facebook.com/Husterwald

en de

website

www.husterwald.nl

in de gaten.

Activiteitencommissie MFC
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M.B.V.O. “Aldwâld e.o.”
(meer bewegen voor ouderen)

Het is al een tijd geleden, dat we een stukje
voor het dorpsblad “Op 'e Hichte” schreven.
Momenteel bestaat de groep uit 17 leden en
onze leidster, juf Alie van der Meulen
Boonstra. Helaas zijn enkelen ons ontvallen
door overlijden. Anderen zijn onvoldoende
mobiel om nog actief mee te kunnen doen.
Juf Alie weet door haar bezielende leiding
onze spieren weer een beetje soepel te
maken. In september 2012 deed ze dit al
weer 12 ½ jaar! Natuurlijk hebben we dit
gevierd met een bloemetje.
Eerder was het seizoen negen maanden,
maar door het toevoegen van de maand juni
hebben we nu dus 10 maanden gymnastiek
en 2 maanden vakantie. Dat moet voldoende
zijn... natuurlijk bedoelen we de vakantie..!
Eén keer per week komen we op
dinsdagmorgen van half 10 tot half 11 bijeen.
Dan doen we diverse oefeningen. Uiteraard
gaan we daarna gezamenlijk even
koffiedrinken met een versnapering.
Een woord van dank aan de gemeente
Kollumerland voor subsidie en voor een gift
van Blaast de Bazuin is hier wel op zijn
plaats, we zijn daar zeer erkentelijk voor.
Dorpsgenoten, denkt toch om uw
verenigingen, zodat ze kunnen blijven

bestaan.

Gymnastiek is ons motto!

Wij nodigen U uit om een proefles bij te
wonen, dan kunt u meemaken hoe gezellig én
nuttig meer bewegen voor ons is – en dus
ook voor u! Wordt u lid, de contributie
bedraagt €10,= per maand.

Oant sjen yn Hústerwâld!
M.B.V.O.

Bêste doarpsgenoaten,

wat ha wy mei ús stik "In
gekkehûs yn it sikehûs",
machtig moaie optredens
yn ús doarpshûs hawn!
Eltsenien hiel hertelijk
tank foar jimme kommen.
It wie wer geweldig sa
folle minsken der wiene
te sjen!
Wy binne mei it stik nei
Brughelencamp west en
ek ús optreden foar
World Servants Kollum,
yn ús eigen doarpshûs,

wie in grut succes. No mar wer útsjen nei in
oar moai stik!
Binne jo noch gjin donateur fan ús
toanielferiening, mar soene jo dat wol wolle?
Foar 10 euro yn it jier, kin jo ús stypje en dan
krije jo twa tagongskaarten fergees derby!

Foar ynljochtingen kinne jo kontakt opnimme
mei Jaccomien Hoekstra,
ponghâldster 0511452070

Toneelvereniging Bienze Westra
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Gymvereniging SVS

Dit seizoen zijn al weer enkele wedstrijden
geweest .
De voorrondes voor de Friese
Kampioenschappen van acrogymnastiek D/E
zijn alweer geweest.
Silke Drenth, Marissa Krol en Lian Terpstra
kwamen uit in de Dsenioren. Zij hebben twee
goede voorrondes gedraaid en mogen op 9
maart deelnemen aan de Friese
Kampioenschappen in Sneek.
Hennie Lefferts, Etje Hania en José de Vries
hebben ook twee goede voorrondes gedraaid
waarbij zelfs bij de 2de voorronde een
medaille in de wacht werd gesleept. Zij zijn

ook door.
Aline Terpstra en Lieke de Bruin waren bij de
eerste voorronde tweede en bij de tweede
voorronde waren zij derde. Dus ook zij zullen
deelnemen aan de Friese
Kampioenschappen.
De andere duo`s en trio`s van S.V.S. hebben
ook goede oefeningen laten zien, helaas niet
genoeg voor een plekje op de FK.
Het Clijn trio Baukje Mellema, Elisabeth de
Groot en Lieneke Hansma hebben hun eerste
wedstrijd inmiddels ook gehad. 2 maart a.s.
hebben zij nog de provinciale
Kampioenschappen in Scheemda en op 16
maart nog de district kampioenschappen in
Heerenveen.

Etje Hania op niveau 6 en Gwenda Krol op
niveau 5 hebben hen eerste turnwedstrijd ook
al gehad. Zij hebben op 9 maart a.s. in
Heerenveen hun tweede wedstrijd, tevens het
FK.
2 maart a.s. is het de beurt aan de meisjes
die uitkomen in de categorie van niveau 7 en
8, in Ferwerd.
16 maart a.s. zijn de meisjes van niveau 11
en 12 aan de beurt in Damwoude.
23 maart a.s. zijn niveau 9 en 10 aan de
beurt.

In de voorjaarsvakantie was er weer een
spelletjesmiddag georganiseerd.
Met een goede opkomst hebben we een

super leuke middag gehad in de gymzaal.
De kinderen hebben kunnen tumblingbaan

springen, estafetterace gedaan en een leuke
dans geoefend.

Wil jij ook eens komen gymmen? Kom dan
vrijblijvend eens mee doen.
Of lijkt acrogym jou leuk? De nieuwe
aanmeldingen kunnen weer binnenkomen bij
acrogym.
Wil je meer informatie kijk dan eens op de
website en neem contact op met bestuur of
de trainsters van S.V.S.
www.gymverengingsvs.nl
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De laatste ‘boerende boer' op
onze boerderij

Fragmenten uit een interview met Luut Klaver.
Hennie Dijk heeft omstreeks 2000 voor een
project van de SHBO, stichting Historisch
Boerderij Onderzoek, een interview gehouden
met Luut Klaver (overleden in december
2012). Hij was de laatste die als boer actief
het boerenbedrijf uitoefende op hun boerderij
aan de Foarwei. Dit project van de SHBO
streeft ernaar de historie van de erfbeplanting
van de boerderijen in heel Nederland in kaart
te brengen door de huidige of vorige
bewoners of familieleden van hen te
interviewen om zo een beeld te krijgen van de
erfbeplanting.

Voor het interview is gebruik gemaakt van
een vragenlijst van de SHBO.

Het was een veeteeltbedrijf met tien koeien
en een paard. Daarnaast waren er een paar
varkens in een aparte varkensstal, achterop
het erf. Meestal was er ook een geit. Voor de
kippen was natuurlijk het houten kippenhok.
Het hooi werd in de boerderij zelf opgeslagen.
Daar stonden ook de werktuigen. Aan de
wegkant stond een houten klaphek in twee
helften, aan de achterkant een dam met een
hek om het vee te keren.
Vanaf de weg tot rechtdoor naar achteren liep
de trochreed, het doorgaande pad voor vee

en wagens naar de landerijen achter het erf.
Westelijk van de trochreed lagen de
mestvaalt, een kalver en een paardenweitje.
De twee ronde silo’s waren voor de kuil. Op
de oude luchtfoto is rechtsachter naast de
trochreed duidelijk het geitenweitje met de
cirkelvormige begrazing te zien. Halverwege
liep west/oost een greppel met een paadje,
op de plek waar tegenwoordig onze berceau
(loofgang) loopt. De moestuin lag achter op
het erf in de noordwesthoek. De boerderij ligt
op zandgrond, met een vruchtbare
humuslaag op het erf. Het hele erf was
onverhard, alle paden waren zandpaden. Bij
de pomp was een klein tegelplatje.

Op de boerderij woonden en
werkten vier personen:
vader, moeder en twee
zonen. Moeder hield zich
bezig met de
melkverwerking, het karnen
en de siertuin. Ook de
verwerking van het fruit en
het wecken kwam voor haar
rekening. Het overtollige
fruit werd ook wel verkocht
door het langs de weg aan
te bieden. De broers hielpen
in de moestuin. De
verzorging van het vee was
vaders taak.
Tuinmeubilair: ”We hadden

geen tijd om te gaan zitten, we gingen vroeg
naar bed.” Wel was er in de stal een simpel
uitrustplekje: het bûthuusbankje, dat ‘s
zomers soms even buiten tegen de
achtergevel werd gezet. Er waren geen
bloembakken in de vensterbank, maar in de
voorkamer stonden wel kamerplanten voor de
ramen.

De landerijen lagen aan de noordzijde achter
het erf, op de plek waar nu de nieuwbouwwijk
is. Het hele erf was omzoomd met singels en
hagen. Aan de westzijde ligt de pastorietuin
met hoge eiken en beukenbomen, waardoor
het erf beschut ligt. Over de aangrenzende
tuin van de pastorie wist Luut ook nog van
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de fruitbomen liet men door een vakman
doen, want daar was ervaring voor nodig.
Ook kwam er in het voorjaar altijd iemand
spuiten tegen eventuele ziektes.

De moestuin bestond uit vier akkertjes die
noordzuid liepen. De eigen mest werd er in
het voorjaar ondergespit. Op de moestuin
stonden ook bessenstruiken: rode, zwarte en
kruisbessen.
Er stond een grote peterseliestruik:”voor de
melk”. Er werden alleen vroege aardappelen
verbouwd, de wintervoorraad kwam van de
klei. Verder verbouwde men boerenkool,
worteltjes, peultjes (maar hier kunnen ook in
het Fries ook wel sperziebonen mee bedoeld
zijn) en snijbonen op stokken. Kool wilde hier
niet, die kreeg wratten en knolvoet.
In het voorjaar kwam er een handelaar langs
van Turkenburg zaden. Daar werd het
zaaigoed voor de moestuin besteld, en door
dezelfde man later weer bezorgd.
Er waren geen bloembollen, alleen langs de
slootkant narcissen:”want die redden zichzelf
wel...”

Tot zover fragmenten uit het interview.<<<

alles te vertellen: veel bessen, een
druivenkas enz. Maar ja: “Die hadden ook
een tuinman!” Het erf liep westelijk tot aan de
naastgelegen Van Heemstraschool,
tegenwoordig liggen daar het schoolplein en
een wandelpad. Langs de sloot met de buren
aan de oostkant stonden elzen en vlieren en
her en der stonden hazelnootbomen in de
singels. Ook bij de school stonden vlieren.
Aan de achterzijde (noordzijde) werd en wordt
het erf nog steeds door een meidoornhaag
begrensd.

De boerderij ligt met de zijkant langs de
Foarwei. Daar was aan de wegkant een lage
meidoornheg:”een stekelstruikje tot aan de
school toe”, die het te verweiden vee op de
weg hield.
Achter dat haagje lagen bij het voorhuis twee
buxuscirkels. Die voortuin was helemaal
Moekes afdeling. Ze had daarin wat planten
gezet. Die plantjes deelde je uit en je kreeg
weer andere, er werd nooit plantgoed
gekocht. In een van de cirkels stond een
blauwbloeiende hortensia. Tussen de cirkels
en de heg stond een rijtje dahlia’s. Achter het
meidoornhaagje lag voor het schuurgedeelte
een strookje gras, dat met de zeis gemaaid
werd. Daar stonden drie perenbomen . Er
waren geen knot of leibomen. Van de
fruitbomen kende de heer Klaver nog de
notarisappel, de goudreinet, kronen,
suikerperen en steenperen. Het snoeien van

Wie, waar, wat, waarom...??

Gezien



30Pag.Op 'e Hichte  nummer 15



31Pag.Op 'e Hichte  nummer 15

ORANJE BOVEN?!
De Stikelstekker

Wat we allen konden verwachten, werd toch
vrij plotseling aangekondigd door Hare
Majesteit zelf. Koningin Beatrix kondigde zelf
haar vertrek aan en dat is, gezien haar
leeftijd, helemaal niet zo vreemd. Tegelijkertijd
betekent het dat Prins Willem Alexander
straks onze koning wordt.
Het gehele land zat aan de buis gekluisterd
en menigeen pinkte een traantje weg; een
enkele republikein uitgezonderd vanzelf.
Deze laatsten waren wederom verbaasd over
de grote populariteit van het vorstenhuis
onder de Nederlandse bevolking.
Wat is er feitelijk aan de hand? De koningin
treedt af en één of ander oude
ondemocratische wet bepaalt dat haar zoon
haar mag opvolgen! Dus iemand, toevallig
geboren uit een Nederlandse ei en een
Duitse zaadcel, heeft het recht zich op enig
moment koning te noemen. Raar maar waar.
Nou moet er bijgezegd worden dat wij het de
afgelopen jaren met Beatrix getroffen hebben.
Want in Engeland hebben ze levenslang
gekregen met koningin Elisabeth en haar
zoon Charles, inmiddels al 65 jaren oud. Boze
tongen beweren dat hij nog nooit het diploma
lintjeknippen heeft gehaald. Ze kunnen daar
in Engeland nog wel eens raar van de bok
dromen!
Het is toch vreemd dat wij in Nederland “Leve

de koning(in)” roepen en in Frankrijk: “Vive le
Président!”. In Amerika zijn ze ó zo wijs met
de president en zo kunnen wij nog wel even
doorgaan.
Maar ach, de republikeinen zijn roependen in
de woestijn. En of ze het nu leuk vinden of
niet, ook in Oudwoude zijn de mensen
laaiend enthousiast over het vorstenhuis en
vooral over de toekomstige koning Willem
Alexander en….koningin Maxima!
Het was natuurlijk onze burgemeester Bilker
die met rode wangen naar het paleis trok en
aanbood de drie prinsesjes een uitgebreide
cursus te geven over de geschiedenis van het
Koninklijk Huis.
Ook Sjoerd UBO zag zijn kans schoon en
deed alle mogelijke moeite Prins Willem
Alexander op te volgen in het Olympisch
Comité. Hij had al een nieuw pak gekocht en
op het internet opgezocht welke
tafelmanieren horen bij een chique diner.
Want zo sprak Sjoerd UBO: “Het moet al mal
gaan als het mij niet lukt de Olympische
Spelen naar Aldwâld te krijgen. Dat
zodoende.”
Ook Grote Sjoerd roerde zich. Hij zat er
vrijwat overin hoe het nu verder moet met het
watermanagement nu Willem Alexander dit er
niet meer bij kan doen als hij koning is. En
waar hij eigenlijk nog het meeste over inzit, is
zijn huis aan de Wouddijk, want dat staat zo
laag en bij een ietwat hogere waterstand staat
er meteen water onder vloer en dat is funest

voor het parket vanzelf. En omdat hij zo snel
geen geschikte kandidaat uit Oudwoude kon
vinden, (Liberale Bartele wou wel, maar die is
van de verkeerde partij vindt Grote Sjoerd)
heeft hij Aaltje Rispens uit Kollumerpomp
bereid gevonden deze functie op zich te
nemen. Het lijkt ons een goede keus, want ze
is bij het waterschap al flink door de mosterd
gehaald. Ze heeft er ook wel zin in, want op
facebook stond een foto van Aaltje, met
daaronder de tekst: “ Koning ,keizer,
admiraal, een gemaal willen we allemaal”
(Zij bedoeld hiermee het gemaal bij
Lauwersoog!)
Toen burgemeester Bilker bezig was met de
cursus, vroeg Maxima een keer aan hem:
“Meneer Bilker, wat zijn toch die zwarte
hoopjes in het gazon?” “Majesteit”, zo
antwoordde de burgervader, “dat zijn
mollebulten. Deze mollebulten worden
gemaakt door mollen, dat zijn kleine zwarte
ondergrondse wroeters.” “Maar kan daar niks
aan gedaan worden, want het is een lelijk
gezicht en bovendien zit mijn teckel Bismarck
er steeds in te graven en dan wordt hij zó
smerig” sprak de prinses. Your wish is my
command. dacht de burgemeester en de
volgende dag reed er een auto naar
Oudwoude om de mollenvanger Sjoerd S.
Fennema op te halen met zijn 40
mollenklemmen en schopje. Aangekomen bij
het paleis ging Sjoerd meteen
geconcentreerd aan het werk. Te
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geconcentreerd, want terwijl hij bezig was een
klem te plaatsen, vernam hij te laat dat
Bismarck gevaarlijk dichtbij gekomen was en
Sjoerd venijnig in de kont beet. Consternatie
alom en de koninklijke verbandtrommel moest
er met jodium en verbandgaas aan te pas
komen.
Ook Janny en Durk Feenstra waren naar het
paleis getogen, want zo sprak Janny: “Dat
minske (Maxima) komt dochs net oan ’t
skijnmeitsjen ta en mei dy bêrn en dy ferrekte
houn wurdt it in swijnekeet. Boppedat miicht
dy rotteckel mei syn koarte poatsjes altiden
tsjin de plinten en doarposten oan en dy
binne dan ek finaal ferrotte. En oars ferfeelt
Durk him dochs mar, dat ik ha tsjin him sein
dat hij de ferrotte plinten en doarposten
fourtendaalk ferfange moat!”
Als klap op de vuurpijl kreeg Pieter Wybenga
de opdracht om met zijn acht beste Friese
paarden naar het paleis te komen. Deze
paarden moeten dan voor de Gouden Koets
tijdens de inhuldiging. Handel is handel, dacht
Pieter en ging er de volgende dag meteen
naar toe, zodat hij ook nog tijd had om de
paarden voor deze speciale gebeurtenis te
trainen. Op de dag van de inhuldiging gaat
alles goed. Pieter zit breeduit lachend op de
bok en heeft de paarden onder controle. De
nieuwe koning Willem Alexander en koningin
Maxima zitten in de Gouden Koets. Plotseling
laat Maxima haar in haar beste Fries
ontvallen: “Ik word geloof ik in lyts bytsje hjiter

fan dy Pieter” Een beetje dom vanzelf. Een
heel klein beetje dom. Willem Alexander
wordt witheet en stapt uit de gouden koets,
terwijl hij Maxima achter zich aan sleurt.
Vervolgens stuurt hij alle Oudwoudemers
onmiddellijk terug naar huis. En tegen Pieter
zegt hij: “Verdwijn uit mijn ogen, met paarden,
gouden koets en alles.”
En zo kon het gebeuren dat er een
merkwaardige stoet door Nederland trok,
richting Oudwoude. Acht Friese paarden met
ruiter en één man die er achter aan liep. Dat
was Sjoerd S. Fennema, die kon niet op een
paard zitten, want hij had nog steeds last van
zijn kont. En de Gouden Koets? Die had
Pieter onderweg verkocht, want handel is
handel…

w.g. De Stikelstekker

Gymvereniging SVS

Onze gymvereniging telt op de moment zo'n
60 leden.
Lijkt het je leuk om kennis te maken met
gym/ Acro kom dan gerust eens langs.

Spelletjesmiddag

Afgelopen voorjaars vakantie werd er een
gezellige spelletjes middag gehouden voor
klein en groot ,
met onder andere de tumblingbaan , dansles
en een spellencircuit .

Gymwedstrijden: de wedstrijden zijn in volle
gang en SVS doet goed mee, en behaald
goede resultaten.
Acro wedstrijden: Ook in de Acro wedstrijden
worden goede resultaten behaald, drie teams
zijn door naar de Friese kampioenschappen
Voor meer informatie kijk eens op onze site,
www.gymverenigingsvs.nl

Lestijden:
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Nieuws van CBS

de Tarissing

Het schooljaar is al weer een flink
eind op weg en we willen u graag

een en ander vertellen over het reilen en
zeilen in onze school.
In september zijn we in groep 5 t/m 8 gestart
met een nieuwe methode voor Engels. Een
prachtige methode met filmpjes en lessen van
native speakers via het digibord. Deze
methode heeft ook een heel speels aanbod
met prentenboeken, spelletjes en filmpjes
voor leerlingen in groep 1 t/m 4. Omdat we
een doorgaande lijn willen creëren, zijn bezig
om te onderzoeken of de aanschaf daarvan
ook binnen onze mogelijkheden ligt.
We zijn gestart met de KIVAtraining, een
landelijke preventieve aanpak tegen pesten.
Deze training wordt georganiseerd vanuit de
Rijksuniversiteit te Groningen. De lessen bij
deze training worden aangeboden in groep 5
en 6.
Als school vinden we het heel belangrijk dat
we daarnaast aandacht schenken aan de
sociaalemotionele ontwikkeling van alle
kinderen. Ieder mag zichzelf zijn en mag zich
bewust zijn van zijn of haar kwaliteiten. Via
het ministerie hebben we subsidie ontvangen
voor een schoolbrede aanpak waarbij de
nadruk ligt op acceptatie van elkaar, respect
voor elkaar en sociaal welbevinden. We
hebben voor de Kanjertraining gekozen en in

september start de scholing voor de
leerkrachten.
Op de woensdagmiddag worden er door
docenten van de muziekschool de Wâldsang
muzieklessen gegeven. Deze lessen zijn
toegankelijk voor alle kinderen van
Oudwoude. Wilt u graag uw kind ook deze
AMVlessen laten volgen, dan kunt u contact
opnemen met de muziekschool in Buitenpost.
Sinds een aantal weken komt er, via dezelfde
muziekschool, iedere dinsdagmiddag een
docent die de muzieklessen in de groepen 1,2
en 3,4 verzorgt.
Vanaf september tot februari hebben we
meegedaan met het Schoolfruit
stimuleringsprogramma van de EU. Twintig
weken lang hebben de kinderen mogen
genieten van heerlijk fruit dat hen gratis werd
aangeboden. Vanaf de voorjaarsvakantie
stimuleren we de kinderen om in ieder geval
op de dinsdag en de donderdag fruit mee te
nemen.
In het voorjaar zal Oudwoude heel actief
deelnemen aan NL doet. Ook onze school
heeft subsidie ontvangen en wij gaan bezig
met de fietsenhokken. Met elkaar de
schouders eronder. Fijn om te zien dat een
klein dorp zo groot kan zijn in dit soort
activiteiten!
We wensen iedereen een heel fijn voorjaar
toe!
Een hartelijke groet van alle leerlingen en het
team van CBS de Tarissing.
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Enno Ros is eigenaar van zijn

eigen snoepwinkel.. .

Op een koude dinsdagavond gingen wij (Erik
en Ankie) een bezoekje brengen bij Enno en
Jantina Ros. De hond Gizmo kwam luid
blaffend op ons af, maar Enno zei: “Maak je
maar geen zorgen, want hij heeft al gegeten!”
In de gezellige eetkamer werden we verwend
met koffie en een stuk cake, die er niet alleen
mooi uitzag, maar ook heerlijk smaakte. Ze
hebben twee kinderen in de leeftijd van 13 en
8 jaar. Jantina werkt nog twee dagen in de
week in de zorg.
Enno Ros, een bedrijf van jonge occasions,
wisselende voorraad, flexibel, veelzijdig en
vertrouwd, zoals dat vermeld wordt op de
eigen website. De voorliefde voor auto’s heeft
Enno al van jongs af aan Sinds zijn LTStijd
heeft hij altijd gesleuteld aan brommers en

daar is het allemaal mee begonnen.
Technisch en commercieel is hij van alle
markten thuis. Reparaties aan auto’s doet hij
zelf en het verkopen van een mooie auto is
voor hem ook geen probleem. Op het erf zie
je altijd exclusieve auto’s staan, van BMW tot
Bentley en alles wat daar tussen zit. Ook is er
een samenwerkingsverband met A6 in
Lemmer. Op de bovenverdieping van dit
bedrijf staan ook auto’s van Enno. Deze
plaats ligt wat centraler in het land en dat is
makkelijker om te bereiken dan Oudwoude,
want dat is voor de zuiderlingen zóóóóó ver
weg. De naamsbekendheid wordt hierdoor
misschien wel wat minder, maar dat is niet zo
erg als er maar geld verdiend wordt en samen
sta je sterk.
Veel auto’s worden in opdracht gekocht,
iemand vraagt een bepaald merk en type en
Enno gaat op zoek op internet. 95% van de
auto’s wordt gekocht in Duitsland en deze
worden zelf opgehaald, waarbij soms het hele
gezin gezellig meegaat. Van nieuwe auto’s
hebben ze vaak de primeur in Nederland. De
auto’s die op voorraad staan worden
aangeboden op Marktplaats. Van de crisistijd
hebben ze wel wat last, de voorraad staat
langer op het erf dan voorheen. De prijs is
altijd scherp, dit kan ook, omdat hij geen
personeel of dure panden heeft, de klanten
worden ontvangen in eigen huis en als het
toeval wil dat net het eten op tafel staat, dan
wordt er gewoon een bordje bijgezet. Iemand

uit Zeeland heeft bij hen een BMW uit de 7
serie gekocht. Waarom hij deze in het verre
Friesland kocht? Omdat hij bij hem in de buurt
niet eens een proefrit mocht maken en bij
Enno is dit geen enkel probleem.
Onlangs heeft hij nog een auto via facebook
verkocht, een Mercedes Rklasse met leren
bekleding, navigatiesysteem en DVD
schermen voor de achterbank. Nadat hij de
foto op facebook had gezet, kreeg hij al snel
vele reacties en het resultaat was een
verkochte auto. Waar facebook al niet groot in
kan zijn...
Een ander mooi verhaal is dat een klant een
Audi A8 wilde kopen, op autosite mobiel één
gevonden voor een lage prijs, wat eigenlijk
niet mogelijk kon zijn: €4000,= goedkoper dan
normaal. Gebeld met dit bedrijf en dit waren
wat wazige figuren dus het gevoel werd er
niet beter op. De klant had zelf het bedrijf ook
nog gebeld en wou er toch heen. We kunnen
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de auto altijd misschien nog wel opknappen.
Zo gezegd zo gedaan, met de auto naar
Keulen Bonn om daar op het vliegtuig te
stappen naar Oostenrijk. Het laatste stuk
werd afgelegd in de taxi. Het bedrijf stond in
the middle of nowhere in Grass, het was een
hete dag en het hek was nog dicht. Maar
weer even bellen dan, er moest nog een half
uur worden gewacht en omdat het zo warm
was, deden ze dat onder een viaduct. Toen ze
eindelijk de auto zagen bleek dit een
regelrechte ramp, rijp voor de sloop,
kilometerstand klopte niet, gladde banden,
veel steenslag en noem maar op. Uiteindelijk
toch maar besloten om het niet te doen. Maar
er was een aanbetaling van € 1000,= gedaan
en die wilde deze man niet terugbetalen.
Enno vroeg toen of hij nog even naar het
kentekenbewijs mocht kijken. Deze heeft hij
gehouden en ze zijn weggegaan. Dat ging
niet zomaar, want de man was aan het
schelden en tieren en zou de politie bellen.
Dat was best spannend, want deze man was
een exkickboxer, gelukkig was hij niet meer
zo snel ter been, maar toch... Hij kwam dan
ook in de auto achter hen aan en zei dat hij
de politie had gebeld. “Dat is goed gedaan”,
zei Enno, “dat hebben wij ook...” en heeft toen
ook maar meteen gebeld. De politie stond
gelukkig achter hen, omdat ze bewijzen
hadden dat het hier om oplichting ging. Er is
een schuldbekentenis gemaakt dat binnen
een bepaalde tijd de € 1000,= moest zijn

overgemaakt. De politie heeft hen niet naar
huis, want dat was wel erg ver..., maar wel
naar het vliegveld gebracht. Toen ze eindelijk
weer in Keulen Bonn aankwamen, hebben ze
daar in de buurt toch nog om elf uur ’s avonds
een, jawel, Audi A8 kunnen kopen. Een mooi
verhaal om niet te vergeten.

Zo volgden er nog vele verhalen. We hebben
een leuke, goed verzorgde avond gehad.
Maar voor we weggingen, moesten we nog
even een kijkje nemen in de werkplaats, want
daar staat een Corvette C1. Natuurlijk
moesten we die nog even bewonderen en
omdat Erik zo stond te kwijlen, hebben we
hem achter het stuur gezet en dat vastgelegd
op de gevoelige plaat...
Het was al na twaalven toen we weer naar
huis gingen, door de hagel was het glad op
de weg, maar gelukkig heeft Erik

winterbanden.

O ja, óók voor winterbanden kunt u bij Enno
terecht.
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Een man van vele reizen

Op dinsdag 29 januari waren A & A (Annie en
Ankie) op bezoek bij Binne Katsma. Toen we
aankwamen was hij net naar zijn lievelingslied
aan het luisteren, Amazing Grace, gespeeld
op doedelzakken. Aan de muur hangt een
doek met daarop o.a. de tekst van dit lied.
Dhr. Katsma is geboren op 1631925 in de
Dolle. Na nog in Zwagerbosch,
Kollumerzwaag en Zandbulten gewoond te
hebben, is hij in 1955 in Oudwoude komen
wonen.
Na de bevrijding in 1945 ging hij als militair
naar Schotland. Hij was daar ook aanwezig
op het poppydayfeest dat was een heel
mooie ervaring. Daarna ging hij voor vier jaar
naar Nederlands Indië.
Na in Limburg grondwerk te hebben gedaan,

is hij naar de metselschool gegaan, zijn
schoonvader was metselaar en nam hem
mee om te metselen. Schotanus was zijn
eerste baas en daarna volgden nog anderen.
Voor Hollema heeft hij drie jaar in Duitsland
gewerkt.
Nu even over de reizen, voor aardrijkskunde
had hij vroeger een 10. Tegen de meester zei
hij toen: “Ik hoop dat ik de mogelijkheid krijg
om alles wat ik geleerd heb, te kunnen
bezoeken.” en je kunt wel zeggen dat het
gelukt is! Samen met Derk v/d Kloet heeft hij
een reis naar en door Canada gemaakt, waar
ze familie hebben bezocht. Zij zijn daar ook
met de trein naar VancouverIsland geweest.
Ook heeft hij met Derk een verre treinreis
naar Moskou gemaakt, vanuit Buitenpost naar
Amersfoort waar het visum opgehaald moest
worden en toen in een Russische trein, een
reis van tweeënhalve dag. In Moskou met de
trein naar Siberië, een reis van acht dagen
(10000 km). Het is een groot land zegt Binne,
als je Canada er in zou leggen, dan vind je
het niet meer terug. In de trein kom je vele
interessante mensen tegen, zei Binne. Zo had
hij op een tussenstation wodka gekocht. Toen
er een soldaat en kapitein binnen kwamen,
vroeg Binne of ze ook een slokje wilden, maar
de kapitein zei nee want zijn vrouw, die in een
andere coupé zat, was jarig dus ze
trakteerden zelf op wodka van maar liefst
80%. Met nog wat versnaperingen was het
erg gezellig. Per vliegtuig zijn ze terug naar

Moskou teruggevlogen. De aankomsthal was
eigenlijk niet toegankelijk voor nietRussen,
maar zij hadden toestemming gekregen.
Sommige Russen zeiden wel: “Jullie zitten op
onze plaats.”. Met de trein zijn ze weer van
Wladiwostok naar St.Petersburg gegaan en
vandaar weer met de trein terug naar
Buitenpost. Rusland heeft hij altijd een
interessant land gevonden. Zo heeft hij ook
nog vrijwilligerswerk in St.Petersburg
gedaan. Ze moesten daar een school
opknappen. Deze school werd later weer door
de Russische staat in handen genomen.
Verschillende landen werden per trein
bezocht en in veel landen de vierdaagse
gelopen. In Ierland heeft hij de vierdaagse
gelopen, twee dagen na de vierdaagse in
Nijmegen, die hij 12x gelopen heeft. Met
Veenstra reizen, die naar Parijs reden, is hij
meegegaan tot België. Hier ging hij met de
fiets verder. Overal langs waar iets te zien
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was van de eerste wereldoorlog, want daar
heeft hij veel over gelezen. Toen hij na een
tijd weer terug moest naar de plaats waar de
bus hem weer zou ophalen, was hij de weg
kwijt. En een kaart had hij niet bij zich.
Iemand zei tegen hem, als je nou daar de
autoweg pakt, dan kom je er wel, maar dat
mag eigenlijk niet. Deze raad toch maar
opgevolgd en hij was net op tijd voor de bus.
Binne reist meestal alleen met de trein, hij
bezoekt ook elk jaar plaatsen waar
dodenherdenkingen zijn, zo ook in Limburg,
de treinreis duurt langer dan de herdenking
zelf. Binne heeft ongeveer twee jaar geleden
een TIA gehad en is aan één oog blind,
hierdoor is het reizen nu wat minder
geworden, want hij is hierdoor wat
onzekerder.
Na ongeveer anderhalf uur hebben we
afscheid genomen van een man met vele
verhalen, die in Oudwoude bij WTOC de
lijnen nog op de velden kalkt op een leeftijd
van bijna 88 jaar...!

Doarpsbelang Aldwâld heeft op Oudejaarsdag
vanaf 16.00 uur een Zeepkistenrace
gehouden. De start was bij de leugenbank en
het parcours liep via de Jan Binnenswei naar
Eetcafé De Itery aan de Foarwei waar de
finish was. Er werd gestreden in een tweetal
categorieën, namelijk de jeugd tot en met 12
jaar en de senioren. Het deelnemersveld liet
een breed beeld zien wat de dorpelingen
verstonden onder een zeepkist. Creativiteit
ten TOP!! De prijsuitreiking vond plaats in
Eetcafé De Itery en ging door tot negen uur 's
avond. Om 1.00 uur 's nachts werd het feest
vervolgd en ging door tot in de vroege
ochtend van 1 januari. Kortom: weer een
geslaagde Oud en Nieuwjaarviering in
Aldwâld.

De uitslag is als volgt:

Jeugd tot en met 1 2 jaar

snelste tijd: 1ste Pieter Arend met 3.18 min ,
2de Anne Nynke en Baukje Femke met 3.40
min , 3de Ulko Dijkstra met 4.30 min ;
schoonste geheel: 1ste Anne Nynke en
Baukje Femke met baby in wagen en 2de
Pieter Arend in een zeepkast met trekpaard;

Senioren

snelste tijd: 1ste Wakschaatsers met 2,50
min, 2de Annemieke en Janke Thea met 3,24

min en 3de Hinke en Rikst met 4,53 min;
schoonste geheel: 1ste Annemieke en Janke
Thea met Badkuip en 2de Hinke Rikst met
Boer Bert zoekt vrouw.

Zeepkistenrace





43Pag.Op 'e Hichte  nummer 15

Hermance Adeline Amalia

barones van Heemstra
Reinder H. Postma / Yvonne te Nijenhuis

Ze krijgt het steeds benauwder in de auto.
Wat voelt Hermance van Welderen barones
Rengers geboren barones van Heemstra zich
ellendig. Zo’n ritje in een automobiel gaat heel
wat sneller dan in de paardenkoets. Het lijkt
wel of de bomen, die aan de kant van de weg
staan, voorbij vliegen. Ze zoeven dan ook met
maar liefst 80 kilometer per uur over de weg.
Gingen ze op de heenweg ook zo snel?
Misschien heeft het bezoek aan de
autorennen in Nürnberg haar neef jonkheer
Wilco Julius Baerdt van Sminia uit Oudkerk
geïnspireerd om het gaspedaal wat sneller in
te trappen. De raceauto’s daar bereikten
spectaculaire
snelheden; ze heeft
ervan genoten om langs
de kant te staan en al
die stoere mannen
voorbij te zien scheuren.
Maar nu is het mooi
geweest. Wilco heeft
vast net zo veel zin om
weer thuis te zijn als zij.
Thuis, dat is voor haar
‘Fogelsangh State’ in
Veenklooster, waar ze eerst met haar man
Willem Rengers woonde en nu al weer bijna
acht jaar alleen, sinds zijn overlijden op 25

december 1930. Ze denkt even aan hun leven
samen: haar huwelijkdag in 1889, vol pracht
en praal. Maar liefst vier dagen had het feest
geduurd. Er waren vele bezoekers die
deelnamen aan de diners en danspartijen. ’s
Avonds had iedereen zich vergaapt aan de
met Bengaals vuurwerk verlichte tableaux
vivants. Overdag vermaakten de genodigden
zich met een rijtour in de omgeving, een
tenniswedstrijd of een bezoek aan de kermis
in Buitenpost. Ze herinnert zich nog de kreten
van verrukking die ze hoorde toen het
afsluitende vuurwerk werd gehouden. De
bevolking van Veenklooster mocht daarbij
aanwezig zijn, maar iedereen in de dorpen
rondom Veenklooster had over de
ongebruikelijke feestelijkheden gepraat. Dan
de twee dochters die ze kregen; Catherine,

die nu in ‘It lytse slot’
woont en Henriëtte die
met haar man
Noordwijk als
woonplaats heeft
gekozen. Helemaal
alleen woont ze nu in
het grote huis met de
prachtige tuin,
natuurlijk wel met de
nodige hulp en
ondersteuning van

haar personeelsleden.
De gedachten aan de gelukkige jaren die
achter haar liggen, leiden haar niet voldoende

af.
‘Zijn we er al bijna’? vraagt ze aan Wilco.
‘Die huizen daar in de verte: dat is Steenwijk’
antwoordt hij. ‘Nog even en dan zijn we weer
in Friesland.’ Zo lang kan ze het niet meer
volhouden. Een beetje frisse lucht zou
wonderen doen. Hermance reikt naar het
portier en draait de handgreep om. ‘Pas op!’
waarschuwt Wilco, maar het is al te laat. Het
portier, dat ze op een kiertje had willen
openen om wat frisse lucht binnen te halen,
zwaait helemaal open en Hermance wordt als
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het ware naar buiten gelanceerd. Ontzet ziet
Wilco zijn tante Hermance met een misselijk
makende plof op het wegdek belanden. Hij
remt af, springt de auto uit en rent naar haar
toe. Het ziet er verschrikkelijk uit. Eén van
haar benen ligt in een onnatuurlijke hoek.
Hermance kreunt; het is duidelijk dat ze veel
pijn lijdt. Ook haar hoofd ziet er niet goed uit.
Het is allemaal bloed. Wilco durft haar niet
aan te raken, bang als hij is om het alleen
maar erger te maken. Hij kijkt om zich heen.
Er moet een dokter komen en wel snel.
Omstanders bieden hulp; de huisartsen van
Steenwijk komen, maar zien direct dat
Hermance zo ernstig gewond is
dat zij onvoldoende voor haar
kunnen betekenen.
In het Diaconessenhuis in
Leeuwarden, waar Hermance
vervolgens naar toe wordt
gebracht, wordt met man en
macht gewerkt om haar er weer
bovenop te helpen, maar
Hermance is al op leeftijd en
haar verwondingen zijn zeer
ernstig, zo ernstig dat herstel
niet meer mogelijk is. Gelukkig
rest haar nog voldoende tijd om
afscheid van haar familie te
nemen en dan overlijdt ze,
vijftien dagen na het ongeluk, op
8 augustus 1938, op 72jarige
leeftijd.

Aangeslagen bereidt de familie de uitvaart
voor. Vele adellijke families van Friesland en
ver daarbuiten worden geïnviteerd voor het
bijwonen van de begrafenis. Die zal in stijl
plaatsvinden, maar zeker niet met overdadige
pracht en praal. De familie verzoekt om een
plechtigheid met een eenvoudig karakter.
Dominee Luuring, de voorganger van de
Hervormde Kerk van Oudwoude, houdt een
rouwdienst op Fogelsangh State, waarna de
begrafenisstoet vertrekt richting Oudwoude.
De kist met daarin de barones gaat voorop.
Hij is bedekt met een paar bloemstukken en
wordt op een boerenwagen van Couperus,

één van de pachters van
de barones, vervoerd.
Twee paarden trekken de
wagen. Dan volgt er een
tweede wagen waarop
vele bloemstukken liggen.
Hierna komen de
genodigden: familieleden,
leden van de adel,
zaakwaarnemers,
burgemeester Woldringh
van Kollumerland en zijn
vrouw, de directeur van de
zuivelfabriek Huisternoord
en alle personeelsleden.
Wilco van Sminia, met wie
Hermance de
onfortuinlijke rit maakte,
ontbreekt ook niet. De

inwoners van Oudwoude zijn in groten getale
aanwezig tegenover het kerkhof. Op het
kerkhof zelf wordt niemand toegelaten, maar
vanaf de weg is goed te zien dat de
grafkelder van de familie geopend is. Als de
kerkklok begint te luiden, weten ze dat de
stoet in aantocht is. De hooggeplaatste
gasten, allen plechtig in het zwart gekleed,
volgen de kist, die volgens traditie een keer
rond het kerkhof gedragen wordt. Dan wordt
hij in de grafkelder neergelaten; een moeilijk
moment voor de aanwezigen. Johannes van
der Schaaf mag, als oudste lid van het
personeel, bloemen over de kist uitstrooien.
Het graf wordt vervolgens afgedekt met 21
bloemstukken. Schoonzoon Jan Hugo Gevers
spreekt namens de familie bij het graf een
kort dankwoord uit. Hij vertelt dat hoewel zijn
schoonmoeder te kennen had gegeven dat zij
niet wilde dat er bij haar graf gesproken zou
worden, hij toch iedereen die de laatste eer
aan de dode heeft willen bewijzen van harte
wil bedanken. In zijn dankwoord noemt hij
nog speciaal het personeel van Fogelsangh
State voor de aldaar betoonde diensten. Hij
eindigt met de emotionele woorden: ‘En thans
neem ik afscheid van u, moeder!’, waarna de
plechtigheid ten einde is.
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Het neerlaten van de kist in de grafkelder.
Vierde van rechts, met een smal gezicht en
een vlek op zijn wang: Edzard Hendrik
Juckema van Burmania baron Rengers 1872
1951, getrouwd met Quirina Jacoba van
Welderen Barones Rengers .
Onder zijn schouder, in uniform: vermoedelijk
Cornelis Schelto Sixma baron van Heemstra,
18791942. Hij was getrouwd met Johanna
Arnoldina Bernardina gravin
Schimmelpenninck (hij was particulier
secretaris van H.M. Koningin Wilhelmina).
Vooraan met een krans in zijn handen:

Jonkheer Meester David Rutgers van
Rozenburg 18971993, getrouwd met Adeline
Henriette Wilhelmine barones van Harinxma
thoe Slooten.
Links van het rechterkerkraam: twee lange
heren met donker haar. De rechter is
Jonkheer Jan Hugo Gevers, heer van Kethel
en Spaland, 18911956, schoonzoon
Hermance. De linker is Jhr. Rutgers van
Rozenburg.
De mensen links zijn allen
begrafenispersoneel. <<<

De BoodschappenPlusbus richt zich op
senioren woonachtig in de gemeente
Kollumerland c.a. en wil door middel van het
aanbieden van uitstapjes en reisjes ouderen
met elkaar in contact brengen en ze een
gezellige dag of middag aanbieden. Daarmee
willen we eenzaamheid voorkomen en hen
helpen een sociaal netwerk op te bouwen.
Het project heeft de beschikking over een
Citroënpersonenbus, waar 89 personen in
vervoerd kunnen worden.

Voor het project BoodschappenPlusbus
Kollumerland zijn we op zoek naar vrijwilligers
die de uitvoering ter hand willen nemen. We
zoeken mensen die tijdens de uitstapjes als
chauffeur en/of begeleider willen fungeren,
naar mensen die het programma met
uitstapjes opstellen en de publiciteit regelen
en naar een persoon die de planning en
organisatie ter hand neemt.

Mocht u belangstelling hebben voor dit project
en er als vrijwilliger aan willen deelnemen, wilt
u dan u contact met mij opnemen?

Jan Posthumus,
Coördinator BoodschappenPlusbus
Kollumerland c.a.  Timpaan Welzijn
Telefoon: 0512368500
j.posthumus@timpaanwelzijn.nl

BoodschappenPlusbus
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Vogelwacht Oudwoude plaatst

zwaluwwand.

Zaterdag 8 september 2012 heeft
deFûgelwacht Aldwâld bij de zandwielen aan
de lauwersmeerweg een zwaluwwand
geplaatst.

Met deze wand willen ze de oeverzwaluw
een plek bieden waar ze kunnen broeden.

Door een wand te
plaatsen van beton
met daarin 64 gaten
voorkomen ze dat het
zand gaat schuiven en
de nesten verloren
gaan.
Na een lange tijd van
voorbereiden,
informatie inwinnen en
materiaal via sponsors
te regelen hebben de
vrijwilligers en
bestuursleden de mal
met beton ijzer en de
pvc buizen klaar
gemaakt. Waarna deze
3 week voor de
bouwvak is gestort door v/d Haak en Bijlstra.
Op vrijdag avond is de wand op een wagen
geladen om deze op zaterdag naar plaats van
bestemming te brengen.
OP de zaterdag ochtend is door G. Wiersma
met een mobiele kraan plaats gemaakt voor
de wand. Hierna konden de onderliggers
geplaatst worden en daarna de wand. Deze
wand wordt op de achterkant aangevuld met
leemhoudend zand waar de zwaluwen hun
gang in graven voor een broed plek. Door
leemhoudend zand te gebruiken word
voorkomen dat deze gangen instorten. De
oeverzwaluw maakt een gang van 1 tot 1,5
meter lang.

Door medewerking van sponsors voor
materiaal (starko, Wadro, v/d Haak en Bijlstra)
en diensten (Gerlof Wiersma , mts Klaver
Pieters en vrijwilligers ) kon dit worden
gerealiseerd. De Fûgelwacht Aldwâld
bedrijven en vrijwilligers hiervoor zeer
dankbaar en hoopt dat volgend voorjaar deze
wand bewoond gaat worden door de
oeverzwaluwen.
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IJsclub Oudwoude e.o.

We zitten alweer in de laatste week van
februari als ik hier zit te typen voor de
dorpskrantjes in de drie dorpen en de
sneeuwbuien waren dit laatste weekend nog
niet voorbij
Maar als ijsclubbestuur zijn we ook deze
winter weer dik tevreden, want we hadden
ook nu weer een schaatswinter op natuurijs
Half december waren er al de eerste
vorstdagen en was de baan al tot tweemaal
dicht gevroren
Maar de sneeuw val zorgde de eerste keer al
voor rot ijs en de tweede keer was het super
mooi glad ijs, maar het zette niet door en
moesten we wachten op een volgende
ijsperiode en die kwam er ook
De winter zette goed in op 14 januari en ook
de daar opvolgende dagen, er waren al
ijsbanen die de baan op woensdag 16 januari
openden voor de scholen en dat wilden wij
ook wel graag, maar het was echt niet
vertrouwd, want je begrijpt wel als de
schooljeugd ’s middags vrij zijn dan komen de
ouders ook massaal mee en die gaan
automatisch dan ook op het ijs en dan kun je
verwachten dat er gaten in het ijs vallen
Daarom hebben wij nog een nacht vorst
afgewacht en dat was een terechte beslissing
want vele ijsbanen waren al vernield door dat
ze te gauw de ijsbaan hadden opengesteld
Uiteindelijk hebben we tot zaterdag 26 januari

kunnen schaatsen op de ijsbaan en daar is
ook veel gebruik van gemaakt, want de
vaarten en kanalen waren niet overal
betrouwbaar, er waren wel enige
natuurgebieden waar werd geschaatst, maar
dat mocht de pret niet drukken.
Zaterdagmiddag 19 januari hadden we
Boukje Bonnema (oud inwoonster Oudwoude
) uitgenodigd voor de jeugd om een
schaatsclinics te geven Boukje is schaats
trainster voor marathonrijders te Groningen
Ongeveer een kleine 50tal jongens en
meisjes gaven zich hiervoor op en die hebben
ongeveer een dik uur alle voorkomende
schaats oefeningen uitgevoerd door met haar
rondjes te gaan rijden en dan onderweg
allemaal oefeningen te gaan doen zoals sprint
en de goede schaatshouding tijdens het
schaatsen
Dit was een geslaagde middag voor de jeugd,
alleen er was een sterke oostenwind en de
gevoelstemperatuur was dan ook wel 10
De zondaags hierna was het ook zelfde
weerbeeld harde wind en hartstikke koud en
dan de volgende dag de gehele dag sneeuw
dus veel schuifwerk maar er kon weer
geschaatst worden
Maar door die vele sneeuw begon er steeds
meer water op bepaalde plekken op de baan
te komen en dat deed ons besluiten om de
dinsdagmiddag de ijsbaan te sluiten, wat wel
wat jammer was voor enige schaatsers (sters)
maar de volgende dag was alles toch weer

mooi bevroren en kon er weer gebruik van de
ijsbaan gemaakt worden
Alle 3 scholen hebben ook activiteiten
georganiseerd en op zaterdag middag 26
januari is er voor iedereen de mogelijkheid
geweest om mee te doen aan het priksleeën
hiervoor was ook veel belangstelling en kon
er in drie groepen gestart worden
De uitslag bij de jeugd was t/m 12 jaar
jongens en meisjes

1. Boukje Femke de Boer
2. Iris Bosgraaf
3. Frans Turkstra

Heren;
1. Luitzen Ite de Boer
2. Roel Planting
3. Roel Prins

Dames;
1. Gepke Nouta – de Haan
2. Wilmy Bouma
3. Klazina Johanna de Bruin Boonstra

Door de voorzitter en de secretaris werden de
prijzen uitgedeeld aan de winnaars allen
staand op ons nieuw ereschavot dat vorig
seizoen is gemaakt door lid en vrijwilliger
Fokke Zuidersma, toen we zoiets moesten
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gaan aanschaffen voor de hardrijderijen om
het kampioenschap Fryske Dames

Het is wel eigenaardig toeval dat we moeten
vermelden dat het bij al deze genoemde
rijderijen steeds uiterste koud was en bij het
priksleeën ook nog eens sneeuwval met een
harde wind maar die wel uit het zuidwesten
kwam en dat betekende wel dat de dooi zich
de zondaags aan diende, dit was dan ook de
schaatsperiode deze winter die ook nu weer
goed en mooi is verlopen

Het bestuur bedankt dan ook nu weer alle
vrijwilligers die ons hebben bijgestaan deze

vorstperiode met de werkzaamheden bij het
sneeuwruimen, verkoop en het organiseren
van activiteiten

Het bestuur<<<
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Oud en Nieuw...

Dit zijn de drie woningen nr. 35 , 37 en 39 aan
de Jan Binneswei. Zij zijn gebouwd in 1995.
De eerste bewoners waren: Jacob en Akke
Veenstra, Trynsje de BoerBosma (die er nog
woont) en Griet Planting  de Vries.
Op de oude foto staan twee van de vier
woningen, die omstreeks 1980 zijn
afgebroken, dit waren twee blokken van twee.
Op de vrijgekomen grond is toen een
speeltuin voor de kinderen gekomen, totdat
de nieuwe woningen werden gebouwd. De

OPROEP VAN BRAND DE JAGER

Ik zoek foto’s van de bejaardenreisjes van
OUDWOUDE, ongeveer 1950 tot 1970. Ik kan
mij nog heel goed herinneren dat we de
'oudjes' moesten ophalen met de
muziekvereniging en de drumband,
marcherend door heel Oudwoude naar de
Kruishoek (nu Lauwersland ) waar de bus dan
aankwam. Wie kan mij daar aan helpen?
b.dejager01@knid.nl
tel 0511 451094

speelplaats werd toen verplaatst naar de
Pastorijehôf en kreeg als naam Itelân.

Brand de Jager – Kollum
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Peuterspeelzaal Pjuttershonk

Sinds een aantal weken werken we op de
peuterspeelzaal met het thema Verkeer.
Van Veilig Verkeer Nederland hebben we een
leskist te leen met allerlei materialen die te
maken hebben met verkeer. Zo zitten er
verschillende voorleesboeken in en cd’s met
liedjes over verkeer. Wegdelen om een lange
weg te maken en houten autootjes en
verkeersborden om op de zelfgemaakte weg
mee te spelen. Verkleedkleding voor een
politie agent. Een echt werkend verkeerslicht
en pilonnen om een parcours mee te maken.
Een puzzel en een hand pop.
Op de wijs van Vader Jacob hebben we het
volgende liedje geleerd:

Oversteken, oversteken.
Stoeprand stop, stoeprand stop.

Kijk naar alle kanten, kijk naar alle kanten.
Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk.

Oversteken, oversteken.
Let goed op, let goed op.

Kijk daar komt een auto, kijk daar komt een
auto.

Stop, stop, stop, stop, stop, stop.

Oversteken, oversteken.
Let goed op, let goed op.

Kijk daar komt geen auto, kijk daar komt geen
auto.

Stap, stap, stap, stap, stap, stap.

We hebben samen het oversteken geoefend.
Op de vloer hadden we van behangpapier
twee stoepen gemaakt. Daartussen was de
weg, waar een aantal kinderen op fietsjes
konden fietsen. De kinderen die gingen
oversteken moesten van de ene stoep naar
de andere stoep; stoppen, naar alle kanten
kijken en als er niets aankomt dan kun je
oversteken.

Geknutseld hebben we natuurlijk ook; een
bus. Voordat we deze gingen maken hebben
we eerst “Busje”gespeeld. Hierbij hebben we
van allemaal stoelen een bus gemaakt. Om
de beurt gingen er een aantal kinderen in de
bus. Kaartje kopen en dan een plekje zoeken.
Ook hebben we een verkeerslicht geknutseld.
De peuters vinden het erg leuk om met het
echt werkende verkeerslicht te spelen. Deze
gebruiken we bijv. met kleine groepjes
kinderen die aan het fietsen zijn of bij het spel
met de bus. We zingen dan het lied “de
wielen van de bus”, maar stoppen wanneer
het verkeerslicht rood wordt. Er is van alles te
bedenken bij dit thema en we gaan de
komende weken hier dan ook mee verder.
In samenwerking met de beide basisscholen

in het dorp hebben we binnenkort een
ouderavond met als thema “Jongleren in het
verkeer”.

Peuterspeelzaal Pjuttershonk is gevestigd in
MFC Husterwald en is geopend op de
dinsdagochtend van 8.30 – 11.00 uur en op
de donderdagochtend van 8.30 – 11.30 uur.
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Nieuws van WTOC

De afgelopen 3 maanden is het erg rustig
geweest op sportpark de Wygeast. Weinig tot
geen speelronden konden doorgang vinden.
Voor competitienieuws moeten we terug naar
december 2012, toen zijn de meiden van
MD1 najaarskampioen geworden.

Na de winterstop zijn er tot nu toe op 1
zaterdag competitiewedstrijden afgewerkt. Op
2 februari zijn al onze 3 seniorenherenteams

het veld op geweest met wisselend succes.
Het derde won, het eerste en het tweede
moesten genoegen nemen met een
gelijkspel.
In januari werd er weer een mixtoernooi en
een nieuwjaarsreceptie georganiseerd. Het
mixtoernooi werd gewonnen door het team
dat onder leiding stond van Willie. Op de
nieuwjaarsreceptie werd nog even stilgestaan
bij het feit dat na 17 jaar Pieter Wijbenga als
hoofdsponsor is gestopt. In de drukbezochte
kantine werd hem daarbij een ingelijst WTOC
shirt overhandigd.

Leden

Aan en afmeldingen
kunnen worden
ingeleverd bij Wybe
Jan van der Schaaf,
de Triemen 6, 9296
MB te Triemen.
Aanmeldformulieren
zijn te downloaden
via de website van
WTOC.
Afmeldingen voor
het nieuwe seizoen
moeten schriftelijk
voor 1 juni bij de
secretaris binnen
zijn. Leden die zich
later afmelden zijn
contributie

verschuldigd tot aan 1 januari 2014 voor
junioren en pupillen en tot aan 1 juli 2014
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, 2 en VR1) niet of nauwelijks
verleend.

Trainers

Martin Brandsma zal ook volgend seizoen de
hoofdtrainer van vv WTOC zijn. John Hofte
vertrekt naar vv Beetgum, hij zal daar het
eerste gaan trainen. Voor de tweede selectie
moest het bestuur op zoek naar een nieuwe
trainer, deze hebben we gevonden in de
persoon van Auke Veenstra uit
Zwaagwesteinde. Hij is momenteel
hoofdtrainer van Wardy en heeft in het
verleden bij Friese Boys en Kollum gewerkt.
Gooi Steenstra is ook voor volgend seizoen
de hoofdtrainer bij de dames, voor de tweede
selectie zijn we nog op zoek naar een trainer.

Poiesz-Jeugdsponsoractie en Vet

inzamelpunt

Dit jaar is WTOC ingeloot bij de
jeugdsponsoractie van de Poiesz. Tot en met
6 april kunnen er munten verzameld worden
die men in een koker van één van de
deelnemende verenigingen kan doen. Hoe
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meer jeugdsponsormunten een club of
vereniging verzameld, hoe hoger het
sponsorbedrag. Wij roepen jullie dan ook op
om onze jeugd te steunen en de munten in de
WTOC koker te deponeren.
Ook staat er sinds kort een gele container bij
de kantine. Hierin kan alle gebruikte vetten en
oliën worden gedeponeerd. Elke volle
container levert WTOC 20 tot 30 euro op.

Agenda

27 – 30 mei: Jeugdtoernooi vv WTOC
1 juni: Rosédamesvoetbaltoernoo
8 juni: Familiedag.

Maart 201 3.

15. Kinderdisco MFC Husterwâld
16. NL Doet MFC Husterwâld  Speeltuin It
Itelan  WTOC
18. Ledenvergadering Uitvaartvereniging De
Laatste Eer
22. Klaverjassen WTOC
30. WTOC – Wykels Hallum sporpark “De
Wygeast”
30. Speelgoed –en Kinderkledingbeurs MFC
Husterwâld

April 201 3.

1. Paaseizoeken aan de Boskreed
5. Klaverjassen WTOC
10. Sportclinic MFC Husterwâld
13. WTOC – Oostergo
18. Muziek van “Jong Belegen”in MFC
Husterwâld
19. Klaverjassen WTOC
23. Workshop “Versier je Dienblad” in MFC
Husterwâld
29. Koninginnenacht met Pit in MFC
Husterwâld

Mei 201 3.

4. WTOC – Be Quick Dokkum
8. Creatieve middag Kinderen basisschool
MFC Husterwâld
11. Voorjaars en Rommelmarkt rondom MFC
27 – 30 mei: Jeugdtoernooi vv WTOC

Juni 201 3.

1. Rosédamesvoetbaltoernooi
8. Familiedag WTOC
20. Dorpsfeest Aldwâld
21. Dorpsfeest Aldwâld
22. Dorpsfeest Aldwâld
23. Dorpsfeest Aldwâld

Doarpsagenda
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www.doarpskranteopehichte.nl

Bericht voor de bewoners:

Vorm en schrijfwijze van teksten die door
anderen worden aangeleverd, worden 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 €14,00
Opgave via info@doarpskranteopehichte.nl of
penningmeester Jacob de Vries
telefoon 0511 453278

Nabestellen

Alle nummers voorafgaand aan de nieuw te
verschijnen "Op 'e Hichte" zijn na te bestellen.
De kosten van nalevering zijn €4,00 per
nummer. Voor het nabestellen neem je
contact op met onze penningmeester.

Kopij voor eerstkomende Doarpskrante

s.v.p. uiterlijk inleveren op

29 mei 2013

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

van derden.






