Redactioneel
Nummer 16. Alweer. Toch zijn we niet
helemaal blij. Wel met onze trouwe
adverteerders, maar wat minder met de niet
aangeleverde teksten...
We hopen dat we ons bij nummer 17 geen
raad weten met de door iedereen
aangeleverde kopij...
Misschien zat het wel in het weer. Daarom
iedereen een fijne zomer toegewenst, dat
heeft iedereen verdiend.
Tot slot.
We wensen ons redactielid Sjoerd en zijn
familie sterkte toe.
Namens de redactie,
Ben de Vries

Interview Dorpsgenoot
We zijn vanavond te gast bij creatieveling
Jantine Kuipers. We werden hartelijk
ontvangen met een groot stuk taart! En wat
voor taart, een heerlijke, zelfgemaakte
chocoladetaart met badende varkentjes. In
één woord verrukkelijk!
Jantine is geboren op 26 mei 1975 te
Hantum. In een gezin met twee broers. Zij
heeft de opleiding handel/vormgeving gevolgd
in Leeuwarden. Jantine had al een eigen
manier van werken ontwikkeld. Het werd haar
met de paplepel ingegoten met mem aan het
naaien en met beppe aan het breien. Op
school moest het volgens een stramien, hier
had Jantine moeite mee, het kon immers ook
op een andere manier…
Na de opleiding heeft ze bij verschillende
bedrijven gesolliciteerd, uiteindelijk kreeg ze
een baan in Kollum. Inmiddels had haar
vriend Riemeren ook een baan gevonden in
Kollum. Dit bracht hen ertoe om een huis in
deze buurt te zoeken. Na een jaar in Kollum
te hebben gewoond, wilde Riemeren graag
zelf een huis bouwen. Ze kregen via een
loting bouwgrond in Oudwoude. Oudjaarsdag
2000 zijn ze knus in een houten chalet gaan
wonen. Na twee jaar leuk behelpen, is het
resultaat er ook naar: een schitterende
woning en een mooi aangelegde tuin. Hier
kunnen ze al hun ideeën en creativiteit in
kwijt. Praktisch de hele inboedel had een

eigen ‘touch’. Inmiddels zijn ze de trotse
ouders van Berend (7) en Doutzen (3).
Deze bezige bij heeft tientallen hobby’s:
naaien, schilderen, fotografie, bekleden van
o.a. wiegen en stoelen. Wat Jantine ziet, wil
ze maken. Haar hobby begint uit de hand te
lopen, daarom hebben ze de garage
omgebouwd tot atelier. Hier geeft ze o.a. ook
naaicursussen en doet ze coupeusewerk. Zie
ook haar website www.keileuk.nl.
Op de vraag wat ze van ons krantje vindt zegt
ze: “Moet er om denken dat ik hem gelijk uit
lees, want anders ligt hij alweer in Anjum bij
mijn ouders!”
Inmiddels wordt het al aardig donker, na de
tuin nog even te hebben bewonderd, “naaien”
wij uit...<<<
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Nys fanút Doarpsbelang
Het bestuur van Doarpsbelang Aldwâld en de
commissies zijn volop bezig met de
voorbereiding van het Doarpsfeest. In deze
Doarpskrante ga ik in op de volgende
onderwerpen, namelijk: Burgerparticipatie
versus betrouwbare overheid,
Ideeënwedstrijd oefenruimte Blaast de
Bazuin, Website Doarpsbelang Aldwâld en
het Doarpsfeest 2013.

Burgerparticipatie versus betrouwbare
overheid
De overheid trekt zich steeds meer terug en
wil dat burgers zelf de verantwoordelijkheid
nemen voor hun eigen omgeving. Dit wordt
burgerparticipatie genoemd. In Aldwâld zijn
wij al jaren bezig met burgerparticipatie, denk
daarbij aan bijvoorbeeld: de speeltuin, de
herinrichting van de wegen, inzameling oud
papier, de woningbouw aan de Jan
Binnenswei/Feersma Hoekstrastrjitte en het
MFC Hústerwâld. Burgerparticipatie werkt nu
en ook in de toekomst alleen maar als de
overheid zich aan de afspraken blijft houden
en daar niet continue op terugkomt. De
ervaring heeft geleerd dat de overheid niet

altijd een betrouwbare partner is en dat de
gemaakte afspraken regelmatig ter discussie
staan en dat is bijzonder jammer. Op deze
manier kun je geen nieuwe trajecten
opstarten waarin de burgers hun
verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen
omgeving. Dit is wel nodig gezien de
veranderende maatschappij waarin de
burgers zelf willen bepalen hoe hun omgeving
zich het beste kan ontwikkelen en aan de
andere kant de overheid die met steeds
beperktere middelen hun taken moeten
uitvoeren. De reden waarom ik dit schrijf is
dat het Stichtingsbestuur MFC Hústerwâld te
maken heeft met een gemeente Kollumerland
c.a. die regelmatig terugkomt op de gemaakte
afspraken. De gemeente heeft in het verleden
onder meer aangegeven dat het
gymonderwijs van de basisschool De Bining
uit Westergeest in Aldwâld gevolgd zal blijven
worden, maar komt daar nu op terug en
investeert 17.000 euro in Westergeest voor
bewegingsonderwijs. Door deze keuze loopt
het MFC Hústerwâld inkomsten mis en zit
daarnaast nog met een gymlokaal waar de
nodige investeringen aan moeten
plaatsvinden. Bovendien wil of kan de
gemeente – ook een afspraak uit het verleden
 in de nabije toekomst de kosten van de
‘schoonmaker’ mogelijk niet meer vergoeden.
Het MFC Hústerwâld heeft, los van de
enorme energielasten van de gymzaal en het
achterstallig onderhoud van de gymzaal, met

het vervallen van het gymonderwijs van De
Bining en het vervallen van de vergoeding
van de ‘schoonmaker’ op jaarbasis een
enorme verliespost!
Ik wil hier niet te diep op ingaan, maar deze
ontwikkelingen zijn voor het bestuur van
Doarpsbelang wel de aanleiding om nieuwe
burgerparticipatietrajecten op een ander
manier in te steken. Er zal noodgedwongen
meer juridisch met overeenkomsten en
dergelijke gewerkt moeten worden. De
ervaring heeft  helaas  geleerd dat de
gemeente niet altijd betrouwbaar is.

Ideeënwedstrijd oefenruimte Blaast de
Bazuin
In de vorige Doarpskrante heb ik aangegeven
dat er ideeën m.b.t. de oefenruimte van
Blaast de Bazuin bij het bestuur van
Doarpsbelang kunnen worden aangedragen.
Tot 1 mei jl. zijn er geen ideeën bij het bestuur
aangedragen. De procedure is nu als volgt:
belangstellende kunnen zich tot woensdag 4
september bij de gemeente melden en
daarna volgt een invulling van de bestemming
binnen de vooraf gestelde kaders of afbraak
met een herbestemming van het terrein,
bijvoorbeeld bomen en struiken.

Nieuwe Website Doarpsbelang Aldwâld
Ik heb in de vorige Doarpskrante ook al
genoemd dat de website van Doarpsbelang
sterk is verouderd. Doarpsbelang kan op dit
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moment niet goed communiceren via onze
website en dat is bijzonder lastig. Het is
wachten op de lancering van de nieuwe
website van Doarpsbelang Aldwâld. In de
tussentijd proberen wij de berichten op onze
website te plaatsen via de button boven aan
onze website.

Doarpsfeest 201 3
Het bestuur van Doarpsbelang Aldwâld is
samen met de commissies volop bezig met
de voorbereiding van het Doarpsfeest 2013.
Hopelijk krijgen wij dit jaar weer een prachtig
Doarpsfeest, waar wij met z’n allen een hoop
plezier aan gaan beleven!
De focus ligt bij het schrijven deze ‘Nys fanút
Doarpsbelang’’ op het Doarpsfeest 2013. Op
voorhand wil ik alle vrijwilligers bedanken voor
hun inzet om dit feest tot een succes te
maken.
Aldwâldmersyl, 25 mei 2013
Foarsitter Doarpsbelang Aldwâld, Sj.
Hoekstra<<<

Paaseieren zoeken

Kinderdisco

Op 1 april jl. organiseerde Doarpsbelang weer
het jaarlijkse paasei zoeken aan de Boskreed.
Doarpsbelang had 800 eieren verstopt over
drie velden. Om half 11 kon dan ook gestart
worden om te gaan zoeken. Ook dit jaar
deden er weer bijzonder veel kinderen mee.
Op elk veld lag een één gekleurd ei verstopt,
wie dat vond kreeg een surpriseei.
Bij de oudste groep kinderen was het
gekleurde ei zo goed verstopt door iemand
van DB ( wij noemen geen namen) dat men
dit ei niet meer heeft kunnen vinden. Waarop
de organisatie besloot om op het schoolplein
alsnog een gekleurd ei te gaan verstoppen,
zodat de oudste groep nog een kans had om
dit ei te kunnen vinden. Gelukkig werd dit ei al
gauw gevonden.
Gewapend met goed gevulde emmers ging
de jeugd richting het MFC Hûsterwâld om
daar de eieren te gaan schilderen. Na gedane
arbeid hadden de kinderen wel een glaasje
limonade met wat frietjes verdiend.
De gelukkige winnaars waren:
Mayke Haarsma
Klasina Kampen
Jildou de Boer

Veel kinderen uit Oudwoude hadden er naar
uitgekeken en vrijdagavond 16 maart was het
dan eindelijk zover, namelijk de grote
kinderdisco georganiseerd door
Doarpsbelang Aldwâld in samenwerking met
de Activiteiten commissie van MFC
Hústerwâld.
Vanaf half zeven was het in dorpshuis
Hústerwâld een groot feest voor alle peuters,
kleuters en basisschooljeugd. Veel peuter en
kleuters kwamen verkleed als piraat of als
prinses terwijl de al wat oudere jeugd zich
uitgebreid had uitgedost voor de spiegel
Drivein Show 'RTV NoordoostFriesland'
verzorgde de muziek voor alle kinderen welke
helemaal uit hun dak gingen. Rond 22.00 uur
kwam aan het feest een einde en ging
iedereen moe, maar voldaan weer naar
huis.<<<

Ook ditmaal konden de kinderen en
Doarpsbelang Aldwâld wederom terugzien op
een geslaagd evenement.<<<
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Jeu de Boules 't Tichtsteby
Programma Doarpsfeest
Aldwâld 20, 21 , 22 en 23 juni
Donderdag 20 Juni

17.45 uur Optocht
21.30 uur Live muziek met zanger Trienes

Vrijdag 21 juni
09.30 uur Moarnsbrochje voor jong & âld
11.00 uur Familiedag met diverse sport & spel
activiteiten
20.00 uur Aldwâld got Talent, opgave is
mogelijk bij Jan Henk Kampen of via
dorpsbelangen@aldwald.nl.
Tussentijds en na afloop muziek van
Discotheek Second Live

Ondanks het minder gunstige weer, wordt er
op maandagavond en woensdagmiddag weer
druk met de ballen gegooid. Gezelligheid en
sportieve inspanning, dat is waarvoor de
mensen komen. Én de laatste nieuwtjes
worden besproken, zodat we op de hoogte
blijven van het wel en wee in ons dorp...
Woensdag 22 mei zijn zeven leden, meest
van de woensdagclub, naar Holwerd geweest
om daar de strijd aan te binden met de
plaatselijke Jeu de Boules vereniging. Een
prachtige baan bij het kaatsveld, goed weer
en een sportieve strijd. Uiteindelijk werden
onze mensen 3e. Maar het belangrijkste was

de ervaring en het kundige advies van de
Holwerders. Ook komt er hopelijk nog een
wedstrijd tegen Kootstertille.
Mensen, kom eens langs op maandagavond
om 19.00 uur of woensdagmiddag om 14.30
uur om te ervaren hoe leuk en spannend het
spel is.
U heeft geen ballen? Geeft geen bal, er zijn
altijd wel extra ballen beschikbaar.
Eerst maar eens sfeer proeven.
Dus tot ziens!
Jan Smallenbroek<<<

Zaterdag 22 juni
08.45 uur Optocht
11.30 uur Matinee met Rintje Kas
19.00 uur Tally Ho, paardenspektakel
21.30 uur Top 100 band Alice Springs

Zondag 23 juni
14.00 uur m.m.v. de “Bliide Sjongers” uit
Kollum
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Jille Kuipers was er bij

Ja, want hoe zou je het vinden als je als enige
uit de gemeente Kollumerland c.a. een
uitnodiging krijgt om naar de inhuldiging van
Koning Willem Alexander te gaan. Jille
Kuipers mocht dit meemaken.
Jille vertelt: het begon allemaal op de dag dat
zijn kleindochter zei: “Pake, daar komt de
burgemeester aan.” Bearn Bilker kwam
binnen en wilde even met Jille alleen praten.
“Wat krijgen we nou, wat heb ik verkeerd
gedaan”, was zijn eerste gedachte. Gelukkig
had hij niets verkeerd gedaan, maar bleek het
om een uitnodiging te gaan voor de
inhuldiging. De vraag was of Jille dit wel zou
willen. Hij vond het super. Het moest wel
geheim blijven. Eén week later was het
goedgekeurd door John Jorritsma, de
Commissaris van de Koningin van Friesland

en mocht hij het aan iedereen vertellen. De
dag van de inhuldiging moest Jille om 5.15
uur in hotel van der Valk in Sneek zijn. De
grootste zorg was dat hij zich zou verslapen,
want zijn vrouw zat op dat moment in
Engeland. Dochter Yteke had de oplossing:
“Waarom gaat heit niet in het hotel slapen,
daar heb je ook een wekdienst en kan het
eigenlijk niet verkeerd gaan.” Zo gesproken,
zo gedaan, de avond van te voren ging Jille
naar Sneek waar hij een kamer had
besproken. Hij besloot om 21 uur nog wat aan
de bar te gaan drinken en omdat alle Friese
genodigden een reversspeldje in de vorm van
een pompeblêd van de provincie hadden
gekregen, raakte hij al snel in gesprek met
iemand van Ameland die er ook heen ging.
Dat was dus even gezellig met een biertje
aan de bar. Later kwamen er ook nog twee
begeleiders van de provincie bij zitten. Toen
het 23 uur was, besloot Jille te gaan slapen,
wat goed lukte na een paar biertjes.
’s Morgens een lekker ontbijt gehad en toen in
de bus. Epke Zonderland stapte ook in de bus
en stelde zich meteen voor, ik ben Epke, heel
spontaan en totaal niet uit de hoogte. Erg leuk
om mee te maken.
Toen ze in Amsterdam op een verzamelpunt
waren aangekomen, moesten ze wachten tot
er een stuk of vijf bussen waren en onder
politiebegeleiding ging het toen naar de
Passengers Terminal aan de Piet Heinkade.
Hier moesten ze zich legitimeren en het

plaatsbewijs laten zien en door een
detectiepoortje lopen. De Nieuwe Kerk was
verdeeld in vakken. Jille moest in vak E zijn.
Om 11.15 uur werd vak E omgeroepen om
naar de bus te gaan. Wederom was er
begeleiding van de politie en dat was zo
mooi, alle mensen aan de kant van de weg
waren aan het zwaaien en waren heel
uitbundig. Bij de kerk aangekomen, waar het
zwart van mensen zag, liepen ze over de
blauwe loper de kerk in . Het was een lange
zit, als eerste in de kerk en als laatste er weer
uit. Gelukkig die dag maar 1 kop thee en 1
kop koffie gehad, want stel je voor……… Er
was genoeg te zien, veel camera’s die er
opgesteld stonden. Al die bekende mensen
die naar binnen kwamen, al die hoeden 
sommige leken wel op theemutsen. Erika
Terpstra komt binnen, heel spontaan
zwaaiend en lachend en dat loopt allemaal
vlak voor je langs. Jille kon dit allemaal goed
zien en wat er voor in de kerk gebeurde,
konden ze via schermen bekijken. Na de
huldiging weer terug naar de Piet Heinkade,
waar ze om 16.30 aankwamen en een warm
hapje en een drankje kregen.
Het was een lange zit, maar zeker de moeite
waard en een dag die hij niet meer zal
vergeten. Jille heeft een plakboek waar alles
wat met die dag te maken heeft inzit, een
mooie herinnering.<<<
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Its great to be small!!
Deze keer waren we (Erik en Ankie) op
bezoek bij Jan Cor Kars en zijn vrouw
Annemarie. Voor mij – Ankie  lekker dichtbij,
want ik hoefde de straat maar over te
steken... We werden enthousiast ontvangen
met lekkere koffie.
Het is allemaal begonnen in 1984, Jan Cor
werkte bij een drukkerij in de tijd dat er veel
ontwikkelingen waren met laserprinters en
zogenaamde floppykrakers, deze
floppykrakers werden verkocht voor fl
60.000,=. Jan Cor dacht dat kan ik ook en is
toen zijn eigen bedrijf begonnen:
“adviesbureau voor grafische communicatie
en informatica” in de slaapkamer van hun
bejaardenwoning aan de Jan Binneswei. In
Leeuwarden, tegenover zijn ouders, kwam in
1988 een winkelpand vrij en hier werd
begonnen met het maken van een grafisch
calculatieprogramma. In de jaren 90 is hij in
Leeuwarden gestart met de verkoop van
computers aan scholen. Leerlingen bleken
erg creatief in het vernielen van een
computer: koeken en stroopwafels in de cd
drive stoppen, snaartjes om het asje heen
gooien, want dan gaat de drive heel
langzaam open enz. Het was voor Jan Cor in
2008 dan ook een uitdaging om een
schoolcomputer te ontwikkelen die sloopvrij
moest zijn. Het enige wat ze met de computer
konden doen was aan en uitzetten met de

hufterproof aan en uitknop, kabels en
connectoren zitten in een dichte kast die
alleen met een sleutel opengemaakt kan
worden. Zo ontstond de backpackOne.
Hiermee is een testomgeving gemaakt op een
school en dat beviel ontzettend goed. Na de
backpackOne kwam de backpackOne.2, deze
was een stuk sneller.
Jan Cor is op zoek gegaan bij sociale
werkplaatsen die ook een metaalafdeling
hebben voor het maken van de behuizing
voor deze computers en is uitgekomen bij
Empatec. Met dit bedrijf is een goede band
ontstaan, ze gaan ervoor en ze denken mee.
In 2002 kwam de familie Kars weer naar
Oudwoude, hier had hij kantoor aan huis.
Omdat deze ruimte beperkt is en er behoefte
was aan meer opslagruimte is er twee jaar
geleden besloten om naar het pand van
Banda in Kollum te gaan.
Hier is ook plaats voor
stagiaires die wat meer
aandacht nodig hebben.
Dit is voor Jan Cor een
uitdaging. Zeker ook als
je dan ziet hoe deze
mensen kunnen
opbloeien en zekerder
van zichzelf worden. Jan
Cor heeft er zeker geen
behoefte aan om een
groot bedrijf te worden en
wil een platte organisatie,

dat werkt veel prettiger. Als een van zijn
mensen met een idee komt, dan gaan ze daar
een middagje aan werken. Hij zegt over
zichzelf: “Financieel zal ik nooit rijk worden,
maar ik wil wel graag geestelijk rijk worden.”
We hebben een interessante en leuke avond
gehad bij iemand die echt verstand heeft van
computers en ik ben blij dat hij tegenover mij
woont...<<<
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Priuw es in Lieuwes!
De Stikelstekker

Op dit moment gonst het weer van de
activiteit in ons dorp: in veel schuren en
hokken wordt gezaagd, geschroefd en
geschilderd, kortom, het is weer bijna
dorpsfeest en velen zijn druk met de
versierde wagens. Iedereen vol goede moed,
totdat de gemeente komt met een brief waarin
staat dat de optocht aan een heleboel
regeltjes moet voldoen. Stel je voor er zou
eens wat kunnen gebeuren en wie is dan
aansprakelijk. Als reactie hierop wil de
gemeente alles dichtspijkeren met regels
zoals dat gebruikelijk is tegenwoordig.
Belangrijkste punt is dat het gebruik van
alcohol tijdens de optocht ten strengste
verboden is en dat er wat zwaait als het wel
gebeurt.
Maar is dit allemaal wel verstandig. De kans
is vrij groot dat iedereen zo dwars wordt als
een baarch (zeker in Aldwâld) en dat al die
regeltjes averechts werken. Als we kijken naar
de geschiedenis van de vorige eeuw (en dat
zal de burgemeester wel aanspreken) dan
kunnen we veel leren van de drooglegging
van de Verenigde Staten in de periode 1920
1930. In die periode was het gebruik van
alcohol verboden met als de gevolg dat de
illegale handel in alcohol grootse tijden
beleefde. De Maffia, onder leiding van Al
Capone was de baas. Concurrenten werden

omgelegd en politie en justitie omgekocht.
En nu terug naar ons dorpsfeest. Denken we
nu echt dat bijvoorbeeld de heren en dames
van het Bikkelhok zich zo maar bij deze
regeltjes gaan neerleggen? De kans op een
heftige reactie is vele malen groter. Uit
betrouwbare bron is vernomen dat Klaas
Lieuwes zelf een bierbrouwerij is begonnen
en dat hij tijdens de optocht en het dorpsfeest
alles van zijn eigen bier wil voorzien: Lieuwes
Bier. Een zwaar bier met de vrolijke afdronk.
Om zijn bierimperium op te bouwen zal Klaas
geen geweren en mitrailleurs gebruiken zoals
Al Capone, maar gooit hij al zijn charmes in
de strijd. Dankbaar maakt Klaas gebruik van
het Bikkelnetwerk en al snel heeft hij de
bijnaam Klaas Capone.
Om aan de grote vraag tijdens het dorpsfeest
te voldoen, heeft Klaas Capone enige
maanden geleden een nieuwe en grote
brouwketel bij Starko laten maken. Indien
nodig kan de ketel gestookt worden op hout
van Aldwâldemer houtwallen. Het benodigde
graan komt bij een graanteler van de
Dellenswei vandaan. (De teler wil graag
anoniem blijven i.v.m. justitie.) Verder zijn
bijna alle Bikkels tegenwoordig werkzaam op
de brouwerij.
Ook heeft Klaas Capone hard gewerkt aan
zijn eigen organisatie. Als lijfwachten zijn Piet
Normaal en Marten de Mûs aangesteld.
Marten staat meestal ergens rustig in een

hoek de boel door het gat te bekijken terwijl
Normaal ,indien nodig, bereid is met zijn
eigen lichaam de kogels op te vangen. Klaas
Capone zijn broers hebben alle drie een
belangrijke functie, zodat ze de hele
organisatie goed onder controle hebben. De
oudste, Wybren, bewaakt de kwaliteit van het
bier en is bijna de hele dag bezig met
proeven. De andere broer Arie organiseert het
transport van het benodigde graan, lege
flesjes en vaten e.d. en brengt persoonlijk zelf
het bier op het goede adres. De jongste broer
Sjoerd reist alle supermarkten,
groothandelaren, kroegen enz. af en koopt
alle lege flesjes, kratten, en vaten op. Op de
brouwerij worden ze voorzien van etiketten
met daarop gedrukt:

“PRIUW ES IN LIEUWES”

Het opkopen van lege flesjes en vaten heeft
twee voordelen. Ten eerste: Klaas Capone
heeft zo flesjes en vaten voor zijn eigen bier.
En ten tweede: de concurrent zit zonder
flesjes en vaten en kan dus niet tijdig leveren.
Klaas Capone, zakenman als hij is, springt
dankbaar in dit gat.
De drooggelegde optocht in Aldwâld is voor
Klaas Capone dé kans om een slag te slaan
vanzelf. Hij begint vooraan in de optocht: voor
de kinderwagens heeft hij speciaal
“Kabouterbier” gebrouwen. Een bier zonder
alcohol, maar de bedoeling is duidelijk en de
kinderen vinden het geweldig. Hierachter een
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“breiwagen”, vol met breiende beppes, die
stiekem van een advocaatje snoepen. De
advocaat zit onopvallend in pakken van
vanillevla; wat wel opvalt, is dat de beppes na
verloop van tijd behoorlijk beginnen te
kakelen. De advocaat is geleverd door Ferry
Eek, Klaas Capone heeft daar geen moeite
mee; sommige concurrenten moet je wat
gunnen. Dan een wagen met kaartende
bouwvakkers, met de leus: “Dit skoft duorret
ús te lang”, verwijzend naar de lange periode
dat ze in de w.w. zitten. Zittend op een kratje
“Lieuwes Bier”zijn ze aan het kaarten.
Ook alle (overgebleven) boeren van ons dorp
zitten op een wagen. Het was de bedoeling
dat ze op de wagen een spelletje “landjepik”
zouden doen, maar ze hadden allemaal een
kratje “Lieuwes Bier meegenomen en waren
al rillegau mooi smoor. Vergeten is de
landhonger en ze spelen haasjeover.
Groot was het contrast met de volgende
wagen. Een grote “Bingowagen”met alleen
Ijsclubbestuurslid Wessel erop, lurkend aan
een flesje “Lieuwes Bier”. Vreemd, de andere
bestuursleden waren in geen velden of wegen
te bekennen, nou ja, Yko natuurlijk, die
verderop handtekeningen voor een nieuw
Thialf verzamelde.
Aan het eind van de lange optocht, zoals we
dat gewend zijn, een enorme jeugdwagen
afgeladen met “Lieuwes Bier”. Op de wagen
een politieagent, smoor as in doar. Hij had de
verleiding niet kunnen weerstaan en had zijn

motor tegen een boom geparkeerd en had de
dag van zijn leven.
Bij het oversteken van de Lauwersmeerweg
liep het volledig uit de hand. De
verkeersregelaars, enige weken geleden nog
serieus op cursus geweest, stonden met een
flesje “Lieuwes Bier” in de hand te zwaaien op
de weg. Alle automobilisten kregen een flesje
“Lieuwes Bier” in de hand gedrukt, eenmaal
aan het bier gingen ze nieuwe halen bij de
eerder genoemde jeugdwagen. Dit leidde tot
een grote verkeersopstopping, van Dokkumer
Nieuwe Zijlen tot Buitenpost aan toe;

iedereen lag in de berm te slapen of was aan
het keetschoppen.
Maar waar waren Grote Sjoerd en de
Burgemeester: bang geworden of uitgenaaid
of zo? Nee, integendeel: ze zaten in de
nieuwbouw, stiekem achter een coniferenheg.
De burgemeester zijn fles oranjebitter was
inmiddels leeg, terwijl Grote Sjoerd hem een
flesje Lieuwes Bier aanbood, zei Sjoerd: ”Ach
toe, Priuw es in Lieuwes ”.
w.g. De Stikelstekker.<<<
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Aldwâldemer om Útens
Ring ring telefoon van Ben de Vries (geen
familie), voorzitter van dit blad en mijn beste
vriend vanaf groep 1 van basisschool de
Tarissing. 'Wil jij in de komende editie
‘Aldwâldmer om útens’ zijn?' Jazeker wel. En
zo werd de pen, euhm nee, laptop "ter hande"
genomen.
Deze jongeman werd op de Pastorijehof als
Jacob de Vries geboren en groeide geheel
zorgeloos op als Jac (roepnaam) aan de
Eysmastraat 18 in 'us moaie doarpke'. Later
verhuisde ik samen met heit, mem en broer
Marcel naar de Jasmijn in 'de nieuwbouw'.

Pake en Beppe Epema woonden ook in het
dorp, aan de Jan Binneswei, twee huizen
verder dan ‘de winkel’.
Als ik de vergelijking maak met mijn huidige
woonplaats, Hilversum, wat is Aldwâld dan
een prachtig dorp. Een dorp waar je, zeker
vroeger nog, nog naar Dine van de winkel
ging om snoepjes te halen en je fiets niet op
slot hoefde te doen. Ik bedoel, stel: iemand
zou mijn fiets meenemen dan zou ik hem de
volgende dag op het schoolplein weer
tegenkomen.
Het moge duidelijk zijn dat ik Aldwâld en de
regio Noordoost Friesland een warm hart
toedraag. Ik ben tot mijn 22e in Oudwoude
blijven wonen en na mijn studie Leisure
Management verhuisd naar Hilversum, Zwolle
en weer terug naar Hilversum.
De afgelopen vijf jaren heb ik voor de VARA
als internetredacteur gewerkt. Zo beheerde ik
de website van bijvoorbeeld het programma
Kassa en alle amusementsprogramma’s van
Paul de Leeuw. Begin april ben ik begonnen
aan een nieuw avontuur bij 'De Grootste
Familie van Nederland', TROS, alwaar ik
Projectleider/Eindredacteur Internet van
Radar ben. Per maand zijn er 1.3 miljoen
mensen die de website van Radar bezoeken.
Mocht je de studio's eens van binnen willen
bekijken, dan ben je van harte uitgenodigd.

In de spaarzame vrije uren die er nog over
blijven, vlieg ik regelmatig naar Estland waar
mijn vriendin vandaan komt. Verder vind ik
het leuk om wat ‘projectjes’ te doen,
bijvoorbeeld de video ‘Gurbe van Carglass’
die ik samen met mijn broer Marcel heb
gemaakt. Misschien heb je hem wel eens op
tv of Youtube voorbij zien komen.
Of ik nu nog regelmatig in de Friese Wouden
te vinden ben? Jazeker! Ik presenteer 1x in
de 14 dagen het radioprogramma 'Weekend
Nieuwsshow' op Streekomroep RTVNOF. Met
dit vrijwilligerswerk houd ik binding met de
regio en weet ik wat er speelt. Iets waar ik erg
veel waarde aan hecht. Daarnaast is het mooi
om te zien hoe het talent zich bij 'onze'
omroep ontpopt.
Hoogstwaarschijnlijk kom ik ook ooit, als het
werk het toelaat samen met mijn vriendin
weer terug naar Noordoost Friesland om te
wonen in de mooiste regio van Nederland.
Groet vanuit Mediastad Hilversum, Jacob de
Vries. Mail: jacob@vriesmedia.nl. Twitter
@jacobdevries
<<<

Op 'e Hichte  nummer 16 Pag.

25

Een fataal ongeluk in Oudwoude
Reinder H. Postma / Yvonne te Nijenhuis

‘Doe mem’ roept de zeventienjarige Anna
Meijer op 22 augustus 1953. Ze grijpt haar
trommel, bindt hem achterop haar fiets en
haast zich naar buiten. Daar staat haar nichtje
Baukje Rekker al op haar te wachten, want ze
hebben afgesproken samen naar
Veenklooster te fietsen. Hoewel het augustus

Baukje Rekker

is, is het niet zulk bijzonder weer. Het is zwaar
bewolkt en het waait behoorlijk. De meisjes
hebben tegenwind en moeten stevig op de
trappers staan om een beetje vaart te maken.
Daarbij regent het pijpenstelen en is het
behoorlijk fris, maar de meisjes worden door
het fietsen wel lekker warm.
Anna en Baukje, die lid zijn van de ‘Van
HeemstraBand’, zijn regelmatig met het
corps op stap om een optreden te verzorgen.
Vandaag staat er iets bijzonders op het
programma, want ze mogen een serenade
brengen aan de baron van Harinxma die uit
Brussel is overgekomen en in Veenklooster
verblijft op ‘Fogelsangh State’. Daarna is het
de bedoeling om door te fietsen naar Kollum.
Daar is het namelijk winkelweek en ieder dorp
in de buurt is gevraagd voor één avond de
muziek te verzorgen om de stemming erin te
houden. Ze hebben er zin in.
Anna’s broer Wim, die ook lid is van het
corps, is al eerder naar Veenklooster
vertrokken en is daar waarschijnlijk al. De
meisjes trappen flink door en bespreken
ondertussen allerlei nieuwtjes. Ze fietsen over
de Wygeast, vanaf Anna’s huis, vlak bij de
Christelijke Nationale School, richting
Veenklooster. Daar waar de Wygeast
overgaat in de Jan Binneswei is een bocht in
de weg. Er staan allemaal bomen, die het
uitzicht belemmeren. Al vaker is er sprake van
geweest dat het beter zou zijn deze bomen

behoorlijk terug te snoeien in verband met de
verkeersveiligheid, maar tot nu toe is dat
steeds tegengehouden door
natuurliefhebbers. Als ze de bocht ingaan
horen Baukje en Anna ineens het lawaai van
een motor die uit tegengestelde richting met
veel te hoge snelheid nadert. Als in een flits
zien ze de slippende motor op zich afkomen;
in een fractie van een seconde is hij heel
dichtbij. Er is geen enkele mogelijkheid om
aan de kant te gaan en de motor te ontwijken.
Met grote vaart racet de motor tussen de
beide fietsende meisjes door. De trommels
vliegen door de lucht, Baukje wordt aan de
kant gesmeten en belandt in een slootje; de
motorrijder gaat onderuit. Anna vangt de
grootste klap op. Ze zit met haar voet vast in
het wiel van de motor en wordt meegesleurd.
Omwonenden, gealarmeerd door de
onheilsspellende geluiden, snellen toe. Anna
ligt stil op de weg; het is voor iedereen
duidelijk dat ze zwaar gewond is. Snel wordt
medische hulp ingeroepen. De familie wordt
gewaarschuwd. Broer Wim komt zo snel hij
kan terug uit Veenklooster. De adem stokt in
zijn keel als hij zijn zusje zo zwaargewond ziet
liggen op de plaats van het ongeval. Het is
allemaal bloed. Eigenlijk tegen beter weten in
hoopt hij dat ze dit zal overleven, maar dat
blijkt ijdele hoop te zijn. Anna wordt nog naar
het ziekenhuis gebracht, maar de dokters
kunnen niks meer voor haar doen. 1 ½ uur na
het ongeluk overlijdt ze. Baukje, die niet
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Anna Meijer
gewond is geraakt, is naar huis gegaan. Ze
ligt in bed als haar oom, de heit van Anna, ’s
avonds op bezoek komt. ‘It is gebeurd’ hoort
ze hem zeggen, dwars door de
slaapkamermuur heen en dan weet ze
genoeg: haar nichtje Anna is niet meer in
leven. Wat een geluk heeft zij zelf gehad; had
zij aan de andere kant gefietst, dan had de
motor haar geschept. Het verschil tussen
leven en dood is als een ragdun draadje. De
optredens zijn intussen afgelast. Niemand

van de leden is meer in staat om op zo’n
moment feest te gaan vieren.
De verslagenheid in de familie is groot. In
1944 is zoon Libbe op elfjarige leeftijd
overleden aan een niet goed
gediagnosticeerde nierkwaal en nu staan heit
en mem Meijer voor de tweede keer bij een
doodskist met daarin één van hun kinderen.
Dit verlies is bijna niet te dragen. De dominee
van Oudwoude, die op vakantie is, wordt
gewaarschuwd. Hoewel hij niet zo ver weg is,
ergens in Friesland, is hij niet van plan zijn
vakantie af te breken voor een begrafenis in
zijn gemeente. Dat valt niet goed bij de
familie. Dominee Ankersmit uit
Kollumerzwaag leidt de uitvaart. Heel veel
verdrietige mensen zien toe hoe Anna wordt
begraven op het kerkhof bij de Hervormde
Kerk van Oudwoude. Diezelfde avond; de
familie zit verslagen bijeen, wordt er om half
acht aangebeld. Daar staat de dominee van
Oudwoude voor de deur. Mem Meijer doet de
deur open en verslikt zich bijna als ze de
dominee ziet staan. Al wat ze had verwacht,
maar dit niet. ‘Jo komme der no net yn en nea
wer. Sjoch dat jo hjir wei komme en kom nea
wer by ús oan hûs’ bijt ze de dominee toe. Ze
slaat de deur dicht en gaat helemaal
overstuur weer naar binnen.
Het overlijden van Anna trekt diepe sporen in
het gezinsleven van de Meijers. Mem komt
eigenlijk nooit weer over het verlies van haar
beide kinderen heen, maar zoals dat gaat in

die tijd: er wordt niet over gevoelens gepraat.
Mem trekt als het ware een muur om zich
heen als zelfbescherming. Daarmee verdwijnt
de gezelligheid uit het huis. Wim en Libbe, die
ten tijde van het ongeluk nog klein is, mogen
maar weinig op stap, bang als moeder is om
nog een kind te verliezen. Heit Meijer, die ook
lid van het corps is, moet van haar bedanken
voor het lidmaatschap; hij moet thuis blijven.
De dood van hun zusje drukt op de jeugd van
de beide jongens een zwaar stempel.
Baukje blijft zich haar leven lang het ongeluk
herinneren. Hoewel ze niet gewond is, is ze
zwaar getraumatiseerd door het ongeluk.
Later heeft ze hulp gehad dit te verwerken,
maar nog steeds ziet ze het beeld van Anna,
zoals die na het ongeluk zwaargewond op
straat lag, in haar dromen regelmatig voor
zich.
Met dank aan Wim Meijer en Baukje
Rekker.<<<
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IJsclub Oudwoude e.o.
We zitten nu alweer tegen de zomer aan en
dan valt er niet veel te schrijven voor het
bestuur van de ijsclub.
In het vorige nummer van de dorpskrante had
ik al veel vermeld wat er de afgelopen winter
allemaal op de ijsbaan was georganiseerd.
Nadat het water nog maar eventjes van de
baan was gelopen, waren we op zaterdag 16
maart weer bij het clubgebouw voor de 'NL
doet dag'. In het kader van deze dag is de
sloot langs het toegangspad over het eerste
perceel opnieuw opgeschoond en waren er
tevoren al door vrijwilligers en enige
bestuursleden de prikkeldraden verwijderd en
de bomen en takken opgeruimd. Nou moet er
nog met de eigenaar en bestuursleden een
nieuwe gaas afscheiding worden
aangebracht.
In het kader van het 90jarig bestaan van de
Poieszsupermarkten was ook de IJsclub
“Oudwoude” e.o. uitgekozen om mee te gaan
doen aan de jeugdsponsoractie in de winkel
te Kollum. Je kon de IJsclub “Oudwoude” e.o.
steunen door uw boodschappen bij alle
Poieszsupermarkten te gaan halen. Bij
iedere 10 euro aan boodschappen en
actieartikelen, kreeg u één of meerdere
munten, en dan kon men voor in de winkel
deze in de betreffende spaarbuis van uw
vereniging deponeren. De actie liep in de
weken vanaf 11 februari t/m 6 april. Het

weekend van 8 en 9 maart moesten wij met
een stand en jeugdleden intrek nemen voorin
de winkel te Kollum. Hier hadden wij nog een
prijsvraag aan verbonden met 3 leuke prijzen.
Op vrijdagavond 19 april was de afsluiting en
bekendmaking van deze Poieszactie in het
FEC te Leeuwarden met een artiestenavond
voor een zestal jeugdleden en twee
bestuursleden. Hier konden we met een
behoorlijk geldbedrag dat de actie had
opgebracht huiswaarts keren. Wij willen dan
ook iedere klant die deze munten aan ons
besteedde, heel hartelijk bedanken.
Op vrijdagavond 19 april had de eigenaar van
het eetcafé “De Iterij” te Oudwoude een grote
bingoavond georganiseerd. Dit was bedoeld
ten bate van de IJsclub “Oudwoude“ e.o. Een
greep uit de prijzenpot: koffiezetapparaat,
vleesprijzen, waterkokers, digitale fotolijsten,
dinerbonnen, dvdspelers, enz, enz, met als
klap op de vuurpijl in de extra speelronde een
gloednieuwe wasmachine. De deelnemers
kwamen van verre en uit de omgeving, het
was alleen jammer dat de eigenaar alleen
een folder in Oudwoude had bezorgd en niet
in Westergeest en de Triemen maar het had
ook in verschillende streekbladen in deze
regio gestaan. Dit bracht voor de IJsclub ook
een leuk bedrag op en wij zijn eetcafé ”De
Iterij“ hier erg dankbaar voor.
Op zaterdagmiddag 13 april hebben enkele
bestuursleden met een stand deelgenomen
op de Expo in het MFC de “Tredder” te

Westergeest.
Dan dient nog te worden vermeld dat op de
leeftijd van 86 jaar is overleden de heer Oane
Hamersma op 19 maart 2013. De secretaris
heeft zijn uitvaartdienst op 26 maart
bijgewoond. Oane was een oudbestuurslid
uit de jaren 19751984. Ook nog een echte
vrijwilliger in die tijd. Hij was ook de persoon
die met zijn motorfiets de driehoekschuiver op
de oude ijsbaan aan de Foarwei voorttrok in
de beginjaren van 19601961.
Het bestuur is bezig om het clubgebouw iets
te gaan verlengen in zuidelijke richting. Dit in
verband met de opslag van het materiaal. De
scheidingslijn van het bouwvlak in het
bestemmingsplan kan nog even worden
aangepast.
Dan kan nog worden vermeld dat op 29
november de algemene ledenvergadering
wordt gehouden. Gastspreker deze avond is
de bekende SBS weerman Piet Paulusma.
Het Bestuur<<<
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Oud en Nieuw...

De boerderij op de oude foto stond op de
plaats waar nu het tankstation, een kapsalon
en restaurant Lauwersland is.
De boerderij stond ongeveer zes meter vanaf
de weg. De fam. Uilke Wijbenga had hier vele
jaren een boerenbedrijf. Op 10 april 1975 was
er een boeren boelgoed, waarbij ook de
boerderij werd verkocht. Sieger Visser werd
eigenaar. Van der Ploeg uit Kollum huurde de
boerderij en verkocht er boten.
Op 7 juli 1981 is de boerderij volledig door
brand verwoest. Daarna zou er een
restaurant gebouwd worden, maar vele jaren

was alleen een fundering te zien, maar geen
restaurant. Uiteindelijk was in 1996 dan toch
de opening van
Restaurant Lauwersland.
Brand de Jager  Kollum<<<
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