Redactioneel
Meewerken aan deze krant?
Lijkt je het leuk mee te werken aan het maken
van deze krant? Je kunt namelijk artikelen
schrijven, foto's maken van bijzondere
dorpsplekjes, mensen die vroeger in ons dorp
hebben gewoond benaderen. Als je grafisch
handig bent met de computer zou je zelfs
kunnen helpen de krant in elkaar te zetten.

Het beestenspul van Aldwâld
Wij willen in ons mooie dorpskrant een
nieuwe rubriek beginnen over de huisdieren
in Oudwoude. Als je in aanmerking wil komen
voor een mooie reportage van je huisdier (en
dat kan van alles zijn van muis tot kameel en
alles wat daar tussen zit) stuur dan een
mooie/leuke foto op naar
info@doarpskranteopehichte.nl en vertel
daarbij waarom je huisdier een reportage
heeft verdiend.
Wie weet komt jouw huisdier in onze
volgende uitgave, wij als redactie kunnen niet
wachten op jullie reacties... maar we zullen
wel moeten...

IJsbaan Oudwoude e.o
Vanaf de ijsbaan is weinig te melden.
In de zomerperiode is het rustig voor het
bestuur.
Natuurlijk is er altijd wel wat, zoals de
voorbereiding van de uitbreiding van het
clubgebouw, wat we volgend jaar graag willen
doen.
De dijk aan de westkant van de ijsbaan is
sinds de opening van de ijsbaan wat verzakt.
Grond hiervoor konden we krijgen van een
inwoner van ons dorp.
Loonbedrijf G.Wiersma heeft de grond er naar
toe gereden en op hoogte gebracht, zodat we
weer jaren vooruit
kunnen.
Het bestuur<<<

De redactie<<<
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Nys fanút Doarpsbelang
Het Doarpsfeest van 2013 zit er weer op en
wij kunnen terugkijken op een zeer geslaagde
editie. Het bestuur van Doarpsbelang heeft
genoten van het Doarpsfeest en is bijzonder
trots op de verschillende commissies die hun
werk met veel enthousiasme hebben gedaan!
Deze zomer heeft het bestuur veel positieve
reacties gehad over de nieuwe
programmering van het Doarpsfeest en de
invulling van de programmaonderdelen door
de commissies. Regelmatig worden het
Moarnsbrochje, Mario Kart, Rintje Kas op het
Matinee, de optocht van versierde
wagen/fietsen op donderdagavond en het
buitenterras genoemd.
In het voorjaar van 2014 gaat het bestuur
weer bezig met de voorbereiding van het
Doarpsfeest in 2015. In de aanloop naar het
Doarpsfeest 2015 zijn alle reacties van harte
welkom. Reageren kan via de mail naar
dorpsbelangen@aldwald.nl. Lukt dit niet, dan
kan contact opgenomen worden met een
bestuurslid van Doarpsbelang.
Hierbij willen wij, als bestuur van

Doarpsbelang, iedereen bedanken die het
Doarpsfeest 2013 tot een succes hebben
gemaakt, met name onze vrijwilligers en onze
bezoekers. In oktober/november wordt de
traditionele vrijwilligersavond gehouden. De
vrijwilligers worden hiervoor uitgenodigd.
Graag zien wij jullie op deze. De eerste
ideeën zijn er en het belooft weer een
gezellige avond te worden.
Na het Doarpsfeest is het bestuur samen met
de commissies volop bezig geweest met de
voorbereiding van de viswedstrijd, zeilen met
de jeugd, tractorbehendigheid en de
Burendag 2013, deze dag wordt samen met
MFC Hústerwâld georganiseerd..

Nieuwe Website Doarpsbelang Aldwâld
De nieuwe website www.aldwald.nl/db/ van
Doarpsbelang Aldwâld is voor het
Doarpsfeest opgeleverd. Het is een prachtige
website geworden en voor het bestuur
praktisch om mee te werken. De beide oude
websites zijn via het archief terug te vinden
op de nieuwe website.

Burgerparticipatie versus betrouwbare
overheid
In de vorige editie van de Doarpskrante heb ik
geschreven over de investering van 17.000
euro in bewegingsonderwijs in Westergeest.
Het MFC Hústerwâld wil voor deze derving
aan inkomsten worden gecompenseerd. De

gemeenteraad heeft met de investering van
17.000 euro ingestemd en de
verantwoordelijke wethouder de opdracht
gegeven om een oplossing met het
stichtingsbestuur van het MFC Hústerwâld te
gaan zoeken. Jammer genoeg heeft de
gemeenteraad niet de wethouder de opdracht
gegeven om tegelijkertijd in de raad met een
goed voorstel voor Aldwâld en Westergeest te
komen. Door deze ontkoppeling in de
besluitvorming trekt Aldwâld aan het kortste
eind!
Daarnaast worden door de verantwoordelijk
wethouder en gemeenteraad oneigenlijke
argumenten gebruikt om positief te besluiten
over de investering van 17.000 euro aan
bewegingsonderwijs in Westergeest. Het
MFC Hústerwâld heeft dit ook in een brief
verwoord naar de verantwoordelijk wethouder
dat de stelling juist is dat de gemeente
verplicht is om bewegingsonderwijs aan te
bieden, maar dat de stelling niet juist is dat dit
in de school, in dit geval Westergeest, zelf
moet worden aangeboden. Door het besluit
van de gemeenteraad vervalt er een
financiële drager onder de gymzaal en komt
deze voorziening onder druk. Eigenlijk
absurd, in Westergeest bouw je met enorme
overheidssteun een voorziening en in
Aldwâld, waar de inwoners de voorziening
zelf met geld en vrijwilligerswerk in stand
houden, breek je het af.<<<

Op 'e Hichte  nummer 17 Pag.

5

Ideeënwedstrijd oefenruimte Blaast de
Bazuin

Viswedstrijd 1 6 augustus 201 3

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 27 augustus jl. zijn er geen ideeën bij het
bestuur binnengekomen. Het bestuur gaat
ervan uit er geen ideeën meer zullen komen
en meldt dit op woensdag 4 september bij de
gemeente. De gemeente gaat waarschijnlijk
het gebouw afbreken en op zoek naar
herbestemming van het terrein, bijvoorbeeld
bomen en struiken.

Dit jaar werd er weer gevist bij Parc de L’eau.
Een prachtige locatie waarbij de
tweedehuisjesbezitters schrokken van de
grote opkomst. Het leek alsof alle hengels in
Oudwoude tevoorschijn waren gehaald. De
viscommissie telde ruim 50 mensen aan de
waterkant. Om 18.30 uur werd het startsein
door Foeke Dijkstra gegeven. De vissen
wisten al snel de weg naar de hengels te
vinden. Controleurs Betty de Vries en Willy de
Bruin bleven maar heen en weer rennen om
de centimeters goed op papier te krijgen.
Sommige vissen werden door de deelnemers
op de meetlaat uitgerekt om toch maar die
extra centimeter te krijgen. Ook moesten veel
voorntjes en baarsjes hun tong uitsteken om
het eind van de meetlat te bereiken. Toch
leefde de Olympische gedachte en werden
door bijna alle deelnemers vissen gevangen.
Om 20.45 uur was het eindsignaal van een
geslaagde wedstrijd met uitstekend weer en
een gezellige stemming.

Aldwâldmersyl, 27 augustus 2013
Foarsitter Doarpsbelang Aldwâld,
Sj. Hoekstra<<<

Hondenpoep
J.Smallenbroek.

Het is natuurlijk niets nieuws en er is al veel
over geschreven. Een van de grootste
ergernissen van veel mensen: hondenpoep.
Langs de Pastorijehof ligt een mooie
groenstrook waar sommige hondenbezitters
hun hond uitlaten en daar is niets mis mee.
Alleen zijn de honden niet in staat hun eigen
hoopje op te ruimen. Dus verwacht je dat de
liefhebbende hondenbezitter dat voor hun
opruimt. Schepje of zakje meenemen is toch
niet zo'n probleem.
Helaas zijn er baasjes die dat vertikken,
waardoor spelende kinderen er intrappen.
Hier heb ik het nog over mensen die hun
hond aangelijnd hebben. Prima.
Maar al die loslopende honden? Een
ergernis! En maar roepen naar dat beest, dat
niet wil luisteren.
Ik hoop dat er in de toekomst geen hoop
meer ligt op het gazon van de Pastorijehof en
we geen loslopende honden zien.vast
bedankt.<<<

Jeugd 0 t/m 12 jaar
1e prijs: Mayke Haarsma, 62 cm.
2e prijs: Jente Piebe Dijkstra, 39 cm.
3e prijs: Jesk Hoekstra, 29 cm.
Jeugd 12 t/m 100 jaar
1e prijs: Leo Visser, 119 cm.
2e prijs: Gerard Eekels, 114 cm.
3e prijs: Hilco Rekker, 107 cm.<<<
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Trekkerhandichheidwedstryd in
súkses!
Na de traditionele voorzichtige start kwam de
jaarlijkse trekkerbehendigheidswedstrijd op
vrijdag 23 augustus om half 8 op gang. Het
aantal deelnemers was 30, wat zeer positief
was gezien het mooie weer en de daaraan
gekoppelde drukte voor de agrariërs en
loonwerkers. De dames waren met 4
deelneemsters redelijk vertegenwoordigd.
Langs het parcours stonden meer dan 150
mensen te kijken naar het trekkerspektakel.
Voor de kinderen was er een springkussen.
Daarnaast stond er een tent, toiletwagen en
een snackwagen op het terrein. Het parcours
bestond uit verschillende onderdelen, zoals
autovelgen met een touw aantrekken en
vervolgens met de trekker er tussendoor
rijden, een bal van een melkbus drukken
zonder dat de melkbus omvalt en met de
tractor de inhoud van een flesje bier legen in
een glas. Na een behendig rondje te hebben
gereden, werd deze afgesloten met het
gooien van een hooivork op een baal kuil
waarop een gezicht was getekend. Speciaal
was dit jaar het feit dat de wisselbeker door
twee deelnemers kon worden gewonnen.
Beide deelnemers hadden in het verleden

twee keer de eerste prijs gewonnen. Joop
Dijkstra en Wieger Bosma hebben hiervoor
gestreden en de hoogste in het klassement
kreeg de beker mee naar huis en mocht deze
houden. Met 13 seconden verschil heeft Joop
Dijkstra met een zesde plek in het klassement
van Wieger Bosma, die op de achtste plek is
geëindigd, gewonnen. De wedstrijd bij de
heren is door LieuweJan Sangers met 1
seconde verschil gewonnen van Auke Nauta.
Bij de dames heeft Paula de Jong met 10
seconden verschil van Suzan Bosma
gewonnen.

Uitslag Heren:
1e Lieuwejan Sangers
2e Auke Nauta
3e Nanne de Vries jr.
4e Henry Timersma
5e Jorn Turkstra
6e Joop Dijkstra
7e Oane van der zaag
8e Wieger Bosma
9e Jintsje de Vries
10e Leon Koster
11e Ulco Lemstra
12e Lieuwe Zevenhoek
13e Sjoerd Fennema
14e Nanne de Vries sr.
15e Gerard Eekels
16e Arjen Lieuwes
17e Richard Zuidersma
18e Mark Cnossen

19e Andries Minnema
20e Hendrik keizer
21e Wybren Wybenga
22e Ruurd Lieuwes
23e Jan Douwe Beerda
24e Hans Feenstra
25e Jan Anco Dijkstra
26e Sjoerd Hoekstra

Uitslag Dames:
1e Paula de Jong
2e Suzan Bosma
3e Sigrid Haagsma
4e Frouwkje Turkstra
Over de uitslag kan niet worden
gecorrespondeerd. Foto’s: Sake Beerstra
Radio NOF<<<
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Jaarlijkse zeildag voor jeugd
Aldwâld wederom een succes!

Varen met het skûtsje de ‘Gerrit Witteveen’
van Frâns Boersma voor de jeugd in de
leeftijd van 12 t/m 15 jaar stond dit jaar weer
op het programma van Doarpsbelang
Aldwâld. Een activiteit die jaarlijks door
Doarpsbelang in samenwerking met Frâns
Boersma en de gebroeders Zuidersma wordt
georganiseerd.
Ook dit jaar was er weer een enthousiaste
groep jeugd die het leuk vond om een dag te
gaan zeilen en zwemmen. De groep bestond
uit een zevental meiden en een drietal
jongens. Op donderdag 22 augustus zijn wij,

met mooi weer, om kwart voor negen
vertrokken vanuit Hústernoard, met gestreken
mast en op de motor, naar Dokkumer Nieuwe
Zijlen gevaren. Door de sluis, de mast
omhoog en, vanwege de windrichting, werd
op het Lauwersmeer het grootzeil en de fok
gehesen, waarbij de jeugd zelf de handen uit
de mouwen moest steken. Vervolgens
werden twee touwen met boeien over boord
gegooid. De jongens en meiden sprongen in
het water en zwommen met de boot mee of
werden aan de touwen door de boot
meegetrokken. Daarna werd besloten de boot
af te meren bij een steiger achter een
eilandje. Door de gebroeders Zuidersma werd
warme soep geserveerd. Bij het eilandje was
de mogelijkheid om te gaan zwemmen. Na de
soep en de broodjes werd er weer koers
gezet naar het open water van het
Lauwersmeer om te gaan zeilen.
Dit betekende werk aan de winkel
voor de jeugd. De fok moest
worden bediend, de koers bepaald,
het grootzeil gehesen etc. De wind
was zwak en met een rustig
gangetje zeilde de ‘Gerrit
Witteveen’ over het Lauwersmeer.
De jeugd had de smaak te pakken
en gooide drie touwen met boeien
over boord. De jongens en meiden
sprongen in het water en werden
aan de touwen door de boot
meegetrokken. Dit was wederom

een groot succes! Richting Dokkumer Nieuwe
Zijlen werden het grootzeil en de fok
gestreken. Vervolgens ging vlak voor
Dokkumer Nieuwe Zijlen de mast naar
beneden. Kwart over vijf kwamen wij hier aan.
Daarna werd er koers gezet richting
Hústernoard waar wij omstreeks kwart voor
zeven aankwamen.
Daarmee kwam een einde aan een zeer
geslaagde zeildag. En dat de jeugd daar ook
zo over dacht, blijkt wel uit de enthousiaste
reacties en het feit dat men zich nu al weer
wilde opgeven voor volgend jaar.
Sj. Hoekstra<<<
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Vakantieverhalen
Groep 5 en 6
Hallo, ik ben Klasina. Wil je
weten wat ik allemaal heb
gedaan in de vakantie? Wij zijn naar
Oostenrijk geweest, in het gebied Karinthië.
Het was een leuke camping en een leuk
zwembad en een lekker meertje en een hele
grote speeltuin met een apenkooi erbij.
Wij zijn naar Esonstad geweest. Het was leuk
en naar Walibi, dat was ook leuk. Ook naar de
Chinees. Ik heb ook gezwommen en ik heb
gevist. Ik heb in een achtbaan gezeten die
heel hard ging. Ik heb in Esonstad in een
watrefiets gezeten en ik ben in het binnenbad
geweest. Ik heb in een bubbelbad gezeten en
negen vissen gevangen.

vertellen. Ik ben naar Duitsland geweest. De
omgeving was daar heel mooi en er was ook
een meer en het was zo helder dat je gewoon
je handen kon zien. Het was wel een stukje
lopen. We zaten in rentatent. Aan de
linkerkant waren Deense buren. Een Deens
meisje vroeg om met me te badmintonnen,
dat wilde ik wel. Ze kon het nog niet echt dus
hielp ik haar. Als ze het goed deed stak ik een
duim naar haar toe. In plaats van praten
gebaarden we met elkaar, dat was best leuk
maar het is jammer dat ze de andere dag
wegging. Een paar dagen later had mijn tante
dezelfde camping geboekt, dat wist ik van te
voren al. Het was heel leuk, ik kon met
Lemmie spelen, Pieter kon met Joop spelen
en lemke kon met Janny spelen. Dat kwam
goed uit. Wij zijn een week op die camping
geweest. Ik heb twee dagen met mijn nichten
kunnen spelen maar daarna moesten we
weer naar huis

Meine de Vries
Sybricht
Wij zijn naar Borger geweest en daar was een
crossbaan en een pannakooi en een heel
groot meer en een zwembad met een glijbaan
en een sauna en een bubbelbad en een
golfbaan en een bowlingbaan.
Alwin Talen
Jammer genoeg is de vakantie al weer
voorbij. Maar ik wil graag mijn belevenissen

Ik niet naar een land geweest. Ik was gewoon
thuis. We zijn naar de dierentuin Burgers Zoo
in Arnhem geweest en met mijn moeder ben
ik met de pony´s naar Appelscha in de
bossen wezen rijden en we hebben geshopt.
Ik heb heel veel op de pony´s gereden en
gesprongen. We hebben gezwommen in de
blauwe golf en aan het eind van de vakantie
zijn we naar Smurfen 2 geweest. Dit was mijn

vakantie.
Doei Famke Dijkstra
We zijn naar Duitsland geweest en we sliepen
beneden. Ik had een stapelbed en we zaten
50 meter hoog op de berg in Duitsland. Leuk
hé? We zijn Center Parcs geweest en er
waren ook konijntjes, ook kleine. Er was een
strand met een speeltuin en dichtbij het huisje
was ook een speeltuin.
Nynke van Dijk

Ik ben naar Epe geweest. Maandag ging ik
eerst fietsen huren en een stukje fietsen. Om
3 uur gingen we in het huisje. Alles uitpakken
en drinken en een koekje gehad. De avond
wakker gebleven voor onweer, het flitste en
flitste, het donderde en donderde, want wij
zaten meer in de bossen. Dinsdag hebben we
gefietst en toen naar de winkel en op bed.
Woensdag naar het zwembad geweest,
donderdag bij mij tante en oom geweest en
vrijdag naar huis.
Janke

Ik was een dag naar Schiermonnikoog. Toen
moesten we wachten op de boot. Toen was hij
naar de steiger gevaren. Toen konden we niet
naar binnen want de poort wilde niet open.
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We zaten dicht bij zee en mijn broer is
gebeten door een kwal. Einde
Sil Hoekstra
Hoi ik ha op vakansje west nei Noord Holland.
We ha op een duncamping sitten mei de
caravan. We sieten vlak by Callantsoog. En
we sieten ticht by de see. We harre alle
dagen swom ek yne golven dat wy prachtig.
Myn zus en ik ha heelang oant zwem west.
En wy ha de leste wyke nog nei een
pretparkje west mei een vriend fan my. Der ha
we yn een attractie sitten dy ur de kop gyt.
Einde
Ime Sjoerd Vlasma
We waren naar Limburg geweest en daar
heette onze camping Marisheem. Zo heette
onze camping dus. Er was een hele leuke
crossbaan en daar ging ik heel vaak heen en
’s ochtends was er ontbijt en knutselclub en
daar ging ik altijd heen. Dat was wel leuk. Er
was een snackbar en er was ook een
zwembad met een hele lange glijbaan en die
is ook heel leuk en daar heb ik met Tibo en
Seth opgespeeld. Ik kocht wat snoep uit het
snoepapparaat en dat was het.
Femke van der Naald

Vakantieverhalen Groep 7 en 8
Dit weet nog bijna niemand, maar…
Wytze (broer) en ik gingen in Duitsland naar
een speeltuin en die speeltuin was op een
steile berg en er was ook een glijbaan die
ging ook steil naar beneden en er zaten wat
kronkelen in en ik wou van die glijbaan maar
ik durfde eerst niet dus gingen we eerst
voetballen dat was wel leuk en toen ging ik
uiteindelijk van de glijbaan. De eerste keer
gebeurde er nog helemaal niks toen gingen
we schommelen en toen klom ik weer
omhoog en toen ging ik nog een keer. Ik glee
heel hard en ik zweefde er vanaf en toen viel
ik op m’n stuitje en dat bleef wel 3 dagen pijn
doen. Daarna gingen we nog basketballen dat
was ook wel leuk allen Wytze won (grr…).
Toen gingen we naar het huisje en tot slot het
was een leuke en pijnlijke vakantie.

hele gezin mee met Meine. En we hadden ’s
middags al gevaren. En de buitenboordmotor
er nog aan. We vaarden een stukje en toen
gingen we in onze eigen golven varen. Toen
gingen we terug.
JanWillem Hoekstra (groep 7) <<<

Gea Wybenga (groep 8)
Ik ging spelen met ImeSjoerd en Meine. En
we gingen vissen. Alleen ik had een witvis
gevongen. Het was wel gezellig en opeens
begon het te regenen. Gelukkig was het maar
een korte bui. En we gingen verder. En toen
had Meine beet. En ja hoor, ook een witvis.
Een uur later gingen we naar huis. En we
hadden afgesproken morgen weer. Maar Ime
Sjoerd kon niet. De volgende dag was het
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Nieuws van
Hústerwâld
Vlak voor de vakantie
hebben we afscheid
genomen van Berber als
een van de beheerders van Hústerwâld.
Doordat ze is verhuisd naar Twijzel kon ze
niet langer deze functie uitoefenen. Vanaf de
allereerste plannen voor het dorpshuis heeft
ze zich met enorm veel energie en
enthousiasme ingezet voor zowel de bouw,
als daarna het beheer, en was ze veel tijd in
Hústerwâld aanwezig. Met een etentje en een
welnesspakket hebben bestuur en
medebeheerders haar bedankt. Berber,
nogmaals heel erg bedankt voor alles wat je
voor Oudwoude hebt gedaan. Het was
geweldig!
Ondertussen zijn Elisabeth en Geert
Kempenaar bereid gevonden het
beheerdersteam weer aan te vullen. Daar zijn
we erg blij mee.
Voor en gelijk na de vakantie hebben we als
bestuur veel tijd moeten steken in het
oplossen van een conflict met de gemeente.
Tegen allerlei afspraken in, heeft de
gemeente er aan meegewerkt dat de school
van Westergeest en de Triemen niet langer
gymnastiekonderwijs volgt in de gymzaal van
Oudwoude. De dreiging was door de bouw
van de Tredder in Westergeest al langer

aanwezig, maar verschillende
achtereenvolgende wethouders hebben ons
steeds verzekerd dat het merendeel van de
gymuren in Oudwoude gevolgd zou blijven
worden. Helaas bleek dat uiteindelijk
(nagenoeg) niet het geval. Door dit verlies
aan uren verliezen we ook een behoorlijke
hoeveelheid inkomsten aan huur. Omdat we
het met de financiering van de exploitatie van
de gymzaal toch al niet breed hebben,
kunnen we dit er niet bij gebruiken. Zeker niet
met de verdere bezuinigingen van de
gemeente in het vooruitzicht.
We hebben ons daarom zeer ingespannen
om voor deze derving aan inkomsten een
goede compensatie te krijgen. Daarvoor
hebben we brieven geschreven en
gesprekken gehad met partijfracties,
ingesproken bij raadsvergaderingen en veel
gesprekken gevoerd met de
verantwoordelijke wethouder. Een
acceptabele oplossing lijkt er nu aan te
komen.

plan; daarom hebben we de kleedkamers en
douches ook aangepakt. Hopelijk lukt het dus
om de zaal intensiever te gaan gebruiken. We
hebben de gemeenteraad al wel proberen te
overtuigen van deze situatie, en deels is dat
ook wel overgekomen, maar van de
gemeente hebben we op dit moment niet zo
veel te verwachten. Het open houden van de
gymzaal moeten we daarom ook zien als een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van
bestuur, dorp en dorpsbelang. We zullen hier
de komende tijd actief mee aan de slag
moeten.<<<

Blijft echter dat het exploitabel houden van de
gymzaal een zorgenkindje is. Reserves voor
groter onderhoud bij bv. bij het stuk gaan van
de verwarmingsketels hebben we niet. Als de
gemeente dan niet bij wil/kan springen
hebben we wel een probleem. We zullen er
dus alles aan doen zoveel mogelijk inkomsten
te genereren uit extra activiteiten in de
gymzaal. Dat waren we immers toch al van
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Nieuws van
Hústerwâld
Op 28 sept. wordt er een
schoonmaakochtend
georganiseerd.
Om 8.30 uur kunt u aan de slag in het
doarpshús voor een grote schoonmaak.
Neemt u wel zoveel mogelijk uw eigen
schoonmaakspullen mee zoals
emmer/doeken/trap.
We willen proberen een vaste
schoonmaakploeg bij elkaar te krijgen, die bij
toerbeurt het doarpshús schoonmaakt.
Voel je hier iets voor, meld je dan aan bij
Hannie 451918 of Johanna 452938.

KOERSBAL
Eens per twee weken wordt er in het
doarpshús koersbal gespeeld.
Een enthousiaste groep komt dan die middag
bij elkaar. Er wordt gespeeld, gelachen en
ook koffie/thee met elkaar gedronken.
Koersbal, dat oorspronkelijk in Australië werd
gespeeld, lijkt veel op jeu de boules. Een acht
meter lange en twee meter brede groene mat
wordt als speelveld uitgerold. Twee teams van
twee personen spelen tegen elkaar. Ze
spelen met gele en zwarte ballen en een klein
wit doelballetje. Het doelballetje wordt als

eerste op de mat gerold en is dan het
mikpunt. Het team dat daar het dichtst bij
komt, krijgt punten.
Omdat de koersballen niet rond zijn en het
zwaartepunt niet in het midden zit, kun je ze
in een boog laten rollen. Dit is een belangrijk
deel van de tactiek om de tegenstander te
verslaan. Dit is best nog wel moeilijk!
We zouden het erg leuk vinden om nieuwe
leden te verwelkomen.
Wie mee wil doen, is op vrijdagmiddag 20
september vanaf 14.00 uur welkom.
Voor info kunt u contact opnemen met
Johanna 452938.<<<

AED herhaling voor de deur
Sinds juni 2012 beschikt Aldwâld gelukkig
over een defibrillator (AED). We zijn erg blij
met de vrijwilligers die de cursus afgelopen
najaar gevolgd hebben. We missen echter
nog een aantal aanmeldingen voor het
systeem dat de meldingen doorstuurt naar je
mobiele telefoon. Je kunt je registreren via de
website www.hartslagnu.nl. Hiervoor heb je
de gegevens nodig die staan op het pasje dat
je hebt gekregen n.a.v. de cursus.
Medio november staat alweer de herhaling
van de cursus voor de deur. We willen graag
dat alle vrijwilligers en eventuele nieuwe
vrijwilligers hier ook weer bij zijn. Mocht je nog
niet ingeschreven staan en wil je je graag
aanmelden voor de AED… graag! Aanmelden
voor de AED kan door een email met je
gegevens te sturen naar
dorpsbelangen@aldwald.nl onder vermelding
van 'AED aanmelding'.
Graag geven we de cursus en het gebruik
van de AED een goed vervolg, zodat we in
het vervolg altijd voorbereid zijn op
noodgevallen en we hulpbehoevenden snel te
hulp kunnen schieten!
Met vriendelijke groet,
AED Commissie Aldwâld. <<<
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Van de regen in de drup
De Stikelstekker

Dat we op ’t heden in een minne tijd leven,
dat weten we allemaal wel en daar willen wij
het eigenlijk ook helemaal niet over hebben,
maar het sangert wel algedurig om in ons
achterhoofd. En als we dan weer eens zo’n
bui hebben en we zien dan weer zo’n
gemeentemannetje met groot en duur ark
naar het voetbalveld gaan, dan denken wij
weleens: “Moet dan nou zo, kan dat niet
anders?” Zo’n gemeentemannetje kost toch al
gauw €30. per uur (excl. koffiedrinken en zo)
en hij heeft dan ook nog een dure Fendt
trekker onder de kont met daar achter een
dure maaimachine of iets anders. Ook de
boompjesnoeierij in de winter moet betaald
worden en dan waait het later ook nog als de
neten.
En als we dan weer een deune rite hebben en
we zien dat allemaal gebeuren, dan denken
wij gauris: “Kan dit niet anders?” Immers:
voetbal is toch een volkssport die door veel
mensen beoefend wordt. Dan moeten er toch
ook vrijwilligers te vinden zijn? En het
grasmaaien dat is eenvoudig op te lossen.
Tjalling Schotanis is vast bereid en jaagt zijn
schapen er naar toe en daar krijg je een
mooie dichte zode van. Voor de wedstrijd met
elkaar keutels zoeken, dat schept een band,
en bovendien is dan de warmingup ook niet
meer nodig. Eén keer per jaar de opgezochte

schapenkeutels in zakjes van 10 kg scheppen
en huis aan huis verkopen als tuinbemester
om de kas te spekken. Is de oliebollenactie
ook niet meer nodig. Naar het schijnt wil Jan
Oane Bokje zijn schapen graag op de
voetbalvelden laten weiden. Maar het WTOC
bestuur vindt dit niet zo’n goed idee, want ze
zijn doodsbenauwd dat hij zijn geiten dan ook
meeneemt en dat kan vanzelf niet, want er
wordt al meer als genoeg gevloekt bij het
voetbal, dat zodoende.
Het regelmatig opnieuw inzaaien van een
veld kan volgens ons grotendeels voorkomen
worden door in de winter niet te voetballen en
in de zomer juist wel. ’s Winters is het vaak
veel te nat en bovendien staan alle ouders en
andere supporters te verrekken van de kou.
Mocht het toch gebeuren dat een veld er te
onsljocht bijligt, dan wil Sandra Rusticus het
veld vast wel even aanrollen met haar paard
Forso. Het paard moet dan wel plankjes
onder de hoeven anders zakt hij te diep weg
vanzelf. Als WTOCvoorzitter Wessel mooi
naast Sandra op de rol gaat zitten dan weten
we bijna wel zeker dat het veld weer net zo
vlak wordt als een biljartlaken.
Kortom: het ei van Columbus. WTOC neemt
zelf het heft in handen en de gemeente is
veel goedkoper uit: appeltje, eitje lijkt het, of
bedriegt de schijn? Laten we eens een paar
honderd meter verderop kijken, bij het MFC.
Zo’n vijf jaar geleden heeft het MFC met de
oplevering van het dorpshuis van de

gemeente de gymzaal erbij gekregen. Mooi
alles in één hand en de gemeente is veel
goedkoper uit. In plaats van dure betaalde
krachten zijn het nu vrijwilligers die
grasmaaien, schilderen, storingen verhelpen,
installatiewerk doen enz. Zo zijn de
kleedruimtes en de douches afgelopen
voorjaar gerenoveerd en dat heeft het MFC
de nodige centjes gekost. Maar het resultaat
mag er zijn. Getuige ook de beide leidsters
van het volleybal, Aukje en Tiety, die nu na de
wekelijkse volleybalavond fris en fruitig
thuiskomen. Maar, zo zeggen ze, de
verbouwing had ook niet veel langer moeten
duren, want de dames en de heren moesten
tijdens de verbouwing in één kleedkamer en
dan ging 't er bijtijden mal aan toe!
Uitgangspunt was wel dat de school van
Westergeest, ook bij het gereedkomen van
hun nieuwe school, zou blijven gebruikmaken
van de gymzaal in Oudwoude, anders kan het
niet uit vanzelf. De toenmalige wethouder
Koster heeft dit toegezegd, maar nu het zover
is, wil de gemeente van niks meer weten.
Kortom: het MFCbestuur is in de zak genaaid
en is doem. In de Kollumer krant van 5 juli j.l.
staat een kort verslag van de
raadsvergadering waar dit besproken werd.
Wethouder Maasbommel wil maar voor een
gedeelte compenseren en dat valt zeer slecht
bij het MFCbestuur. Liberale Bartele rook
bloed en riep meteen: “Aalmoes!” Hij heeft in
ieder geval meer politiek gevoel dan onze

Op 'e Hichte  nummer 17 Pag.

27

dorpsgenote Attie Klaver die aan kwam zetten
met allerhande onduidelijke mitsen en maren
waar niemand wat mee kan. Want ze heeft
zeker nog niet in de gaten dat het MFC
bestuur het gedrag van de gemeente
strontzat is en als het niet anders wordt de
sleutel van de gymzaal terugbrengt bij de
gemeente. Dan zijn ze veel duurder uit, maar
ze willen niet anders.
Dus: laat die dure gemeentemannetjes maar
met hun dure trekkers en materiaal mooi naar
WTOC rijden. Laat ze maar rollen, inzaaien,
kunstmeststrooien en maaien. Laat ze er
maar in smoren. De gemeente wil toch niet
anders!!
w.g. De Stikelstekker. <<<
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Tonielfer. Bienze Westra
Einliks wie it dan sa fier…….17 Augustus ús
jierlikse útsje fan toaniel.
We moasten om 15.00 sammelje by it MFC.
Dêr wurden allegeare huodsjes útdielt.
Guont mei glitters en grutte cowboyhoeden.
Dat wie fansels fuort al yn komisch gesicht.
We binne yn auto’s fuort riden efter de
organisatoren oan, Jacomien en Karin. We
belânen by Pitch en Putt yn Ljouwert. De
kofje as thee mei gebak stie al op ús te
wachtsjen.
We ha gesellich efkes bykletse kint en dêrnei
moast elkenien yn syn (sels útsochte)
huodsje sjen. It nûmer wat dêr yn stie wie it

nûmer fan dyn golf groepke.
No doe begûn it pas. Der wie ien
man dy probearre ús wat út te
lizzen. Dat foel noch net mei.
In hinnehok gelyk!! Mar goed, wy ha
noch wat ynstruksjes meikrige en
doe koene wy los!
De bollen fleachen ús betiiden om
de earen.
It wie yn prachtich gesicht. Oeral wêr
as’t seachst, wiene frjemd gekleurde
huodsjes te sjen. Der stie sels yn
grutte rolstoel ergens op “the green”
mei Gerrie Dyk deryn….mei fansels
ek in huodsje op.
Nei 2 oerkes spyljen, prate, mar
foaral ek laitsje en lekker bûten
wêze, wie it tiid foar de buorrel.
De pilskes en wyntsjes foelen
der goed yn nei al dat geflean.
It grutte moment fan de
priisútriking kaam…De earste
priis wie foar it team: Luitzen,
Anko, Wim en Akkie.
Lokwinske!

Gelokkich en sêd binne we allegear wer nei
hûs ôfset.
Wat ha wy in wille hawn!! Machtig moai. Wat
in moai ploegje! Bin benijd wêr wy
takommend jier bedarre sille!
No earst mar wer drok oan it learen mei in nei
stik. Yn koarten sille jim der mear fan hearre!
De toanielploech Bienze Westra<<<

Dêrnei koene wy noch lekker
oan de bbq. Hearlik ha we iten.
Om yn oer as 10 wurde ús
freonlik frege as wy ek hast oan
de leste ronde ta wiene. Se
woene graach slúte.
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Onafhankelijkheidsfeest 1 91 3

Reinder H. Postma / Yvonne te Nijenhuis
Luide muziek schalt door het met feestpalen
versierde Oudwoude. Trekkers met
daarachter versierde wagens rijden door het
dorp om zich aan te sluiten bij de optocht.
Wekenlang is er in het geheim geknutseld om
zo mooi en origineel mogelijk voor de dag te
komen. Inwoners en oudinwoners verdringen
zich om alles goed te kunnen zien. Eén keer

in de twee jaar is het een bekend tafereel in
Oudwoude. Veel mensen genieten met volle
teugen van het dorpsfeest; het is een echte
traditie, want het gebeurt al jarenlang. Neem
nu eens het jaar 1913, honderd jaar geleden.
Ook toen was het feest.

In 1913 houdt Oudwoude niet zomaar een
dorpsfeest; er is iets heel bijzonders te vieren:
ons land is namelijk al honderd jaar vrij. In
1813 worden de Fransen uit Nederland
verdreven; de toekomstige koning, Willem
Frederik Prins van Oranje, wordt op 20
november 1813 op het strand in
Scheveningen feestelijk onthaald en sinds die
tijd is er geen oorlog meer geweest in het
land. Maar liefst honderd jaar in vrijheid leven
is bijzonder, zeker gezien alles wat er in die
tijd in de landen om ons
heen gebeurt; het rommelt
in heel Europa. Toch is dit
het jaar van de opening van
het Vredespaleis door
koningin Wilhelmina. Het is
de bedoeling dat landen
daar hun meningsverschillen
met vreedzame middelen
oplossen, zonder naar de
wapens te hoeven grijpen.
Misschien komt er dan nooit
weer oorlog, zo is de
optimistische gedachte.
De mensen bereiden het
feest voor. Niet alleen Oudwoude viert de
onafhankelijkheid; heel het land staat in
augustus en september bol van de
feestelijkheden. In Kollum kan er bijvoorbeeld
een winkelraamtentoonstelling bewonderd
worden. Heel wat mensen uit Oudwoude

gaan naar Kollum om de mooi versierde
etalages te bekijken: het hoeden en
pettenmagazijn van H. van Ek, de
goudsmederij en horlogemakerij van O.
Radema en de manufactuurwinkel van F.
Heeger om er maar eens een paar te
noemen. De winkeliers hebben hun best
gedaan, de muziek speelt op straat en
iedereen treft wel een bekende om de laatste
nieuwtjes uit te wisselen. ’s Avonds is tot in
Oudwoude het vuurwerk te bewonderen.
In Oudwoude wordt het feest op 11
september gehouden en er wordt gestart met
een optocht die bij de school aan de Foarwei
wordt opgesteld. Er is in die tijd maar één
school in het dorp en meester Hoogland is er
het hoofd van. Hij is erg actief op school en in
het dorpsleven. We kunnen aannemen dat hij
een belangrijke rol heeft gespeeld bij de
organisatie van het feest. De optocht staat
van 9.00 uur tot 13.00 uur gepland, want er
moet een heel stuk gelopen en gereden
worden, zo lezen we in de krant: ‘school –
Wygeest, school, Huisternoord, Veenklooster,
Koningsweg, Kollum, Oudwoude’. Voorop
rijden twee herauten te paard die de optocht
aankondigden. Dan volgt een wagen met het
fanfarecorps Fogelsangh. Iedereen komt
direct in feeststemming door de vrolijke
muziek die het corps speelt. Hierna volgen
een aantal ‘versierde rijtuigen’. Op de eerste
hebben twaalf Oudwoudemer schoonheden
plaatsgenomen, geheel in het wit gekleed. Elf
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vrouwen dragen ieder een wapenschild mee
van een Nederlandse provincie, terwijl één de
Nederlandse maagd uitbeeldt.
Op een foto van deze wagen zien we meester
Hoogland afgebeeld, samen met een paar
dames in Fries kostuum, compleet met
oorijzer en een paar belangrijke mannen uit
het dorp. Meester Hoogland laat zich van zijn
beste kant zien, gekleed in pak met een hoge
hoed op. Ook Eelke Wiersma, de pake van
dorpsgenoot Jaap Wijbenga, ziet er deftig uit.
Hij woonde op de boerderij aan de Swartewei,
waar nu de familie Dijkstra haar bedrijf heeft.
Diemer Veenstra staat helemaal rechts; hij
was boer op de boerderij waar nu de familie
Timersma woont.
Alle versierde wagen worden getrokken door

paarden. Iedereen moet lachen
om de grappige wagen waarop
vier dorpsgenoten vissers
uitbeelden. Stoer staan ze in
een bootje met hun waterdichte
kleding aan en een pijp in de
mond. Eén van hen is Jan
Repkes de Boer, de pake van
Jan de Boer van de Wygeast.
Hoog gezeten op hun paarden
rijden er verklede mannen mee
in de stoet, gekleed in licht
kostuum, met een sjerp over de
borst en mooie hoeden op.
Misschien hebben ze hun
kleding gehaald bij P.S. Bakker
in Buitenpost, want in een
advertentie van zijn zaak lezen
we: ‘alle soorten gelegenheids
costumes worden zeer vlug en
billijk geleverd’.
Niet iedereen heeft een plekje
op een wagen of een paard;
veel kinderen lopen. Wie weet
hebben ze ook wat van de
feestartikelen in Buitenpost
gehaald om zich mooi uit te
dossen, want daar is een grote
partij oranjeartikelen te koop:
lampions, guirlandes, steken,
mutsen, pluimen, vlaggen,
petten, linten en strikken.
Op een van de foto’s zien we

een wagen met een grote tent erop. Is het
een voorloper van de jongerenwagens zoals
we die nu kennen?
In de loop der tijden is er aan de basis van
het dorpsfeest niet veel veranderd, want ’s
middags zijn er van 2 tot 7 uur kinderspelen
en wedstrijden onder ingezetenen van
Oudwoude en Veenklooster op het
feestterrein, waarvoor het land tegenover de
‘Spoekepleats’ wordt gebruikt.
Om 8 uur is er een avondfeest op het terrein;
in de krant staat speciaal vermeld dat er
elektrische verlichting zal zijn, een
bijzonderheid in die tijd. Het is een bal
champètre, wat heel bijzonder klinkt, maar
wat gewoon betekent dat het een feest in de
buitenlucht is. Een feesttent is kennelijk niet
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beschikbaar. Om 10 uur wordt het feest
afgesloten met een vuurwerk.
In oktober zijn overal de feesten voorbij en
wordt er weer
overgegaan tot de orde
van de dag. Er staan
de mensen nog zware
tijden te wachten: de
Eerste Wereldoorlog
staat op het punt van
uitbreken, de
beurskrach van 1929

zal zorgen voor een grote recessie en bittere
armoede en nog weer later zal de Tweede
Wereldoorlog een einde maken aan de vele
jaren van vrede. De mensen op de foto’s

weten dat nog niet, gelukkig maar, anders
hadden ze misschien niet zo onbezorgd hun
feest kunnen vieren.
Met dank aan Tjisse Peterson uit
Veenklooster en Age Stiksma uit Anderen <<
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1 Eelke Wiersma, 2 meester Hoogland, 6 Diemer Veenstra, 9Tryn Alzerda Sikkens,
11Fetje Rozema Noordenbos, 15Japke Posthumus Hibma;
3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18 en 19 onbekend
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Peuterspeelzaal Pjuttershonk
Het peuterspeelzaal jaar is voorbij gevlogen.
Nu is het alweer bijna zomervakantie. In juni
hebben we mee gedaan aan de
voorleesweek van Tomke. Dit is een friestalig
boekje over het jongetje Tomke. Het thema
van het boekje was dit jaar Kunst. Het verhaal
dat verteld werd ging over Kornelia, de
kangoeroe, die een foto maakt voor een
voorleeswedstrijd. Als ze de fotocamera even
laat liggen, maakt Tomke gauw een foto van
Romke. Alleen komt Romke niet helemaal op
de foto. Het wordt een foto zonder hoofd van
Romke. Deze foto wint uiteindelijk de prijs.
Het verhaaltje is voor gelezen door de Beppe
van Jelmer.
In deze periode waren we ook druk bezig met
het cadeau voor vaderdag. Dit paste wel bij
het thema van Tomke. Wij hebben op een
schilderskarton de handjes van de kinderen
gezet met verf. Met plakkertjes hebben ze er
later een mooie rand omheen geplakt.
Eind juni heeft de GGD inspectie plaats
gevonden. Dan komt er iemand van de GGD
die de hele ochtend observeert. Deze
ochtend hebben we aan tafel met
scheerschuim gewerkt. Heerlijk kliederen, met
de handen door het schuim en op de tafel
tekeningen maken. Na afloop van de ochtend
vond er een gesprek plaats waarin de GGD
inspecteur aangaf het een leuke ochtend te
hebben gevonden en dat wij goed bezig

waren met de kinderen. Dat vinden we fijn om
te horen.
De peuterspeelzaal is vanaf 8 juli tot en met
19 augustus gesloten.
Vanaf 20 augustus is de peuterspeelzaal weer
geopend.
De peuterspeelzaal is gevestigd in MFC
Husterwald en is geopend op de dinsdag en
donderdag ochtend. De peuterspeelzaal is
onderdeel van Amarins Kindercentra in
Kollum.<<<

Gymvereniging SVS
De zomervakantie is alweer voorbij en dat
betekent dat de de gym/turn/acrolessen
weer zijn begonnen. Op maandag 19
augustus en vrijdag 23 augustus zijn we weer
gestart.

voor het NK.
S.V.S. kan ook trots zijn op Lieke de Bruin, zij
is op niveau 10 pré instap. Fries Kampioen
geworden, wat natuurlijk erg bijzonder is! Met
een halve punt voorsprong op de nr 2.
Heeft u vragen, of wilt u zoon/dochter ook
graag op gymnastiek? Dan kunt u voor alle
vragen terecht via gymvereniging
svs@hotmail.com.
Ook kunt u voor informatie eens een kijkje
nemen op de website:
www.gymverenigingsvs.nl
Sportieve groet van Bestuur en Leiding van
S.V.S.<<<

Het komende seizoen wordt weer enerverend
door veranderingen die worden doorgevoerd
vanuit de Koninklijke Nederlandse
Gymnastiek Unie. Met onze leidsters, het
voltallig bestuur en de vrijwilligers van onze
vereniging doen we weer ons uiterste best er
een geslaagd seizoen van te maken.
We kunnen als vereniging terugkijken op een
mooi seizoen 2012/2013. Dit jaar zijn veel
medailles binnengehaald, we hebben
meegedaan aan Friese Kampioenschappen,
districtskampioenschappen en de halve finale
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Foeke is gek op plaagdieren

Uw reporters Ankie en Erik gaan weer op stap
en dit keer gaat de rit naar de Feersma
Hoekstrastrjitte waar, nu nog thuis, het bedrijf
van ons aller wel bekende dorpsgenoot
Foeke Dijkstra is gevestigd. Als we aankomen
om 8 uur is Foeke nog bezig met de laatste
klusjes, spullen in de bussen voor de
komende dag en het afsluiten van zijn
container met de opslag van de
bestrijdingsmiddelen. Uit de woning komt
Wendy die ons verwelkomt. We bekijken de
ruime tuin, waar een deel is ingeruimd voor
het bedrijf. Een gelukkige omstandigheid was
dat Foeke en Wendy er een stukje grond,
grenzende aan de tuin konden bijkopen. Nu is
er een royale en leuk ingerichte tuin en ruimte
voor het bedrijf. Dat duurt niet lang meer
aldus de ondernemer maar daarover later.
Eerst worden we uitgenodigd in de woning

waar we ons koffie en cake lekker laten
smaken. Foeke laat zijn koffie koud worden,
hij vertelt met enthousiasme en vergeet te
drinken. Je merkt al snel dat hij ook wel
gewend is te praten. Vlot komen de verhalen
op tafel. Wendy vult waar nodig aan. Tja, hoe
wordt je ongediertebestrijder. Het verhaal
begint bij zijn opleiding via de lagere en
middelbare landbouwschool. Doorzetten naar
hoger of aan het werk. Net van school komt
hij via dorpsgenoot Wiebe de Boer bij het
Ministerie van Landbouw in Groningen op
kantoor en daarna bij de
plantenziektekundige dienst. Bij de boeren
langs met auto en karretje met materialen.
Toen daar het werk gebeurd was, kwam hij in
contact met Jappie Wijma in Twijzel. Zus
Sjoukje werkte daar al en zo kwam ook Foeke
daar in dienst. Er was zelfs sprake van het
overnemen van de zaak van Jappie. Dat is
uiteindelijk niet doorgegaan. Foeke heeft er
toch nog 11 jaar gewerkt en terugkijkend vindt
hij wel dat hij daar bijzonder veel geleerd
heeft. Een heel goede basis voor het
zelfstandig ondernemerschap. De aanleiding
was wespenbestrijding dat bij Wijma werd
gedaan waarvoor hij bij Wijma een licentie
heeft gehaald. Eerst de opleiding doen en
toen kon ook de wespenbestrijding worden
voortgezet. Hiermee werd de basis gelegd
voor zelfstandig gaan. Handig is wel dat
Foeke veel contacten heeft in de regio en
daar is verstandig gebruik van gemaakt. De

eerste aanschaf was een bus waarop al snel
de belettering stond van Foeke Dijkstra
Ongediertebeheersing. Het werkgebied was
Friesland en Groningen, maar veel klandizie
werd wel in de ruime regio rond Oudwoude
gevonden. Brieven en folders werden
gemaakt en in de regio rondgebracht. Al snel
waren er de eerste klanten. Wat is dan het
verschil tussen bestrijden en beheersen,
dringt de vraag zich op, want bij beheersen
denken we dat de beestjes in leven worden
gelaten en bij bestrijden ben je er van af.
Deskundig onderwijst Foeke ons het verschil.
Beheersing is dat je eerst gaat bekijken hoe
je ongedierte kunt voorkomen, gaten dichten,
horren plaatsen, geen voedsel laten
slingeren, dus preventief te werk gaan.
Intussen voltrekt zich in de woonkeuken ook
een moment van beheersing en wel van de
vliegenklapper. Een vlieg verstoort op zeer
aanwezige wijze het gesprek en vliegt tussen
ons door. Foeke gaat er achter aan. Of de
vlieg naar andere oorden is vertrokken is niet
nader bekend. Het gesprek gaat na deze
onderbreking weer verder. Wendy verzorgt
ons intussen met een lekker glaasje fris en
een bord vol kaas en worst en Foeke vertelt
gewoon door. Omdat hij bij de mensen voor
de wespenbestrijding kwam en daarmee ook
wel op ladders stond volgde de vraag of hij
dan niet gelijk de gevel kon reinigen. Van het
één kwam het ander. Eenvoudig zou je
denken, emmer water mee omhoog, doekje
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erover en klaar. Het resultaat was dat het er
eigenlijk niet uit zag. Als dat het was, moesten
we er maar niet mee doorgaan. De oplossing
kwam weer bij één van zijn vele contacten
weg. Osmosewater. Dat is water dat door een
bepaalde behandeling geheel kalkvrij is en
geen enkele andere toevoeging meer bevat.
Met osmosewater werden de ramen wel
streeploos schoon. En meer mensen zagen
Foeke zo bezig. Van mond tot mond ging het
door de regio, het liep nog beter dan de
ongediertebestrijding. Adverteren was
eigenlijk niet nodig. Gaandeweg werd het
drukker. Zo druk dat zelfs heit Sjoerd ook mee
ging helpen. Helaas weten we hoe het Sjoerd
is vergaan. Foeke moest wel verder en een
nieuw personeelslid werd aangetrokken. Dat
betekende dat er ook een tweede bus moest
komen. Deze man doet nu de opleiding voor
ongediertebestrijding. Inmiddels is Foeke 3
jaar bezig en het klantenbestand is behoorlijk
gegroeid. Het gevolg is nu dat het bedrijf wat
uit zijn voegen gaat groeien en eigenlijk niet
meer past in een woonwijk. Foeke gaat dan
ook binnenkort verhuizen naar De Bonte Hûn
aan de Simmerwei. Daar krijgt hij de
beschikking over een ruimte van ca. 200 m2.
Het kantoor blijft wel aan huis voor de
boekhouding en ontvangst van bezoekers. De
boekhouding doen Wendy en Foeke samen
en dan is het wel zo handig dat dat in huis
blijft. Wendy staat volledig achter de
activiteiten van haar ondernemende man en

is naast mem van twee kinderen ook zelf nog
drie dagen werkzaam als verpleegkundige.
Naast alle bedrijfsactiviteiten is er toch tijd
voor ontspanning en die wordt gevonden in
een tal van bezigheden in en voor het dorp en
niet te vergeten het gezin. Voetballen,
dorpsbelang, uitstapjes of een korte vakantie
met het gezin, het is anders dan het werk,
maar stilzitten is er eigenlijk niet bij. De juiste
balans daarin vinden is belangrijk. Dat het
zomaar anders kan uitpakken heeft de familie

Dijkstra zelf aan den lijve moeten
ondervinden. Foeke en Wendy realiseren zich
dat ter dege. Toch kijken ze vooruit. Het zijn
allebei nuchtere mensen die hard willen
werken en graag wat over hebben voor hun
omgeving en het dorp. De avond is al snel
om. Het was leuk bij deze hartelijke mensen
te zijn. We wensen ze alle geluk en succes
toe en danken beide voor de gastvrijheid en
het leuke ontspannen gesprek. <<<
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Nije haven op Hústernoard

foarjier kraanbedriuw Mark de Jong fan
Westergeast begûn mei it graven fan de
haven efter it âlde molkfabryk. Foardat it
safier wie moast der hiel wat barre. It
bestimmingsplan moast wizige wurde en dan
moat je allerhande ûndersyken dwaan sa as
hystoryske, argeologyske, ekologyske lûds
en skjinnegrûn ûndersyken.

De lytse modderkrûper.

De oanlis fan de haven op Hústernoard sjit
op. De tagong mei kemperplak, de kop fan
de haven mei treelerhelling en
oanlissteigers foar passanten binne klear.
Op dit moment wurdt der wurke oan de
opstapsteigers by de lisboksen. Kommend
foarjier sil der in loadske bout wurde mei
toiletfersjennings en kin de nije haven
iepene wurde. Frâns Boersma is eigner en
straks havenmeester. Hjirnei syn ferhaal.
Jierren lyn siet ik mei Heerke Kloosterman
(neef en âld kroechbaas yn ús kafé) te bomen
oer de oanlis fan in haventsje tsjinoer myn
hûs. Ut de ruilferkaveling hie ik dêr in hoekje
grûn taskikt krige wer moai in haventsje
oanlein wurde koe om myn skûtsje en oare
boatsjes yn te lizzen. Heerke oannearre dat is
krek wat foar ús Mark. Lang om let is dit

Sa soe der in lytste modderkrûper yn in
sleatsje sitte, mar men koe dy sa net fine.
Soe men sizze dan is er der net, né, in
ûndersyker woe in jier lang sitte te fiskjen nei
dy modderkrûper. Lokkich wie de gemeente
wizer want dy sleat waard in ûnderdiel fan de
haven en sa krige in mogelike krûper ek noch
mear romte om te krûpen. De plannen koene
trochgean.

Lisplakken.
De haven is groeven mei it doel plak te jaan,
njonken myn eigen boatsjes ek oan
boatsjeeigners runom Hústernoard. Jim kinne
in plakje foar jim boat útsykje. Dus altyd al ris
in boat keapje wollen mar hong it op it lisplak,
of de boat tichter by hûs, dit is jim kâns. Ik ha
plakken makke foar boaten fan om en de by
67, 8 en 910 meter.
Op bygeande foto steane de 7 meter plakken
rjochts foaroan, de 8 meter plakken derefter
en de 9 meter plakken lofts. Rjochts efteroan
komt noch in driuwende steiger wer roei – en

fiskboatsjes oanlizze kinne. De pipen lizze al
op it terrein en sille brûkt wurde as driuwer,
mar moatte earst noch tichtlaske.
Derefter leit in opstapsteiger foar kano’s.
Foaroan en net op de foto lofts binne
oanlissteigers foar passanten. Jim sjogge, der
is in ferskaat oan oanlisplakken. Ik soe sizze
kom ris del om alfêst in moai plakje út te
sykjen.. De yngong is njonken it
paintballsintrum. Foar mear ynformaasje bin
ik trochgeans op Hústernoard 6 te finen. Ek is
der in begjin makke mei in webstek:
www:Hústernoard.nl werop ynformaasje te
finen is.

De takomst.
Rin je it terrein op dan komme fuort lofts
foaroan twa piknikbankjes foar foarbygeande
fytsers en kuierders. By de dykswâlen komt
de yngong en dan rjochts plak foar kempers
en lofts winterstalling foar boaten en plak foar
in loads mei toiletfersjennings, in
ûnderhâldsromte en minwaarromte. Efter de
haven komt in minikemping. Dat wurdt
lytsskalich opset en is allinne foar reizgers
mei tinten.

Utnoeging
Sa bin jim ynearsten yn de kunde kommen
mei myn oanlisplannen en ik noegje jim út ris
del te kommen. Nim fiskark mei want it wol
omraak bite.
Frâns Boersma, havenmeester.<<<
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Interview met dorpsgenoot

Opleiding
Suzan heeft opleidingen gevolgd in Zwolle en
in Leeuwarden. Ze volgde de richting
paardenhouderij en management. Ze werkte
vanaf haar veertiende op een
dekstation/hengstenhouderij in
Kollumerzwaag. Met name de
vruchtbaarheidsbegeleiding sprak haar aan,
van insemineren tot geboorte. Haar opleiding
kon ze hiervoor mooi gebruiken, maar na een
aantal jaren ging ze daar weg en zocht ze
een nieuwe baan. Ze werd aangenomen bij
een tuincentrum in Hardegarijp. Hier kon ze
maar een half jaar blijven. Tot op heden heeft
ze haar draai gevonden bij de Action in
Kollum.

Wat doe je nu zoal?

Wij zijn deze keer te gast bij Suzan Bosma
Wiegersma.
Suzan is geboren (7 april 1983) op een mooie
boerderij in Sybrandahuis. Hier heeft ze maar
een paar jaar gewoond. Ze is opgegroeid in
Kollumerzwaag. Eerst was ze enig kind, later
heeft ze er nog drie zusjes en een broertje bij
gekregen.

In 2003 ontmoet Suzan haar huidige man
Wieger Bosma. Ze vertelt een mooi verhaal
over hoe ze elkaar voor ’t eerst zagen.
Wieger zat op een terras en Suzan reed er
met een vriendin langs in de auto. “Dat is net
ferkeard”, zei Suzan. De vriendin zei: ”Ja, mar
dat is yn dikke boer”, Suzan zei daarop:
“Neeee, dat kin net, hy is sa netsjes yn ‘e
klean.” En fan ’t ien kaam it oar...

heeft er niet bewust naar gezocht, maar
geniet er toch van, het past bij wie ze is. Ze is
ook tussen en met dieren grootgebracht:
(aarden, koeien, kalveren. Wieger en Suzan
hebben twee zoons. Jelmer is geboren 0902
2010 en Berend 19102012. Deze twee
prachtige kereltjes maken hun geluk
compleet.
Het leven als boer en boerin heeft zo zijn
voor en nadelen. Het voordeel is dat je eigen
baas bent, het nadeel is dat je 24 uur, 7
dagen in de week er moet zijn!
Suzan zet zich voor vele dingen vrijwillig in,
zoals: buurtvereniging en doarpsbelang.
Het is erg veel werk, maar ze doet ’t met
liefde.
Suzan haar hobby’s zijn: de kinderen, de
dieren, tuinieren, skiën en van alles en nog
wat om handen hebben.
Wanneer Annie en ik vertrekken is de stilte in
huis weergekeerd, de kids slapen en wij
verlaten zachtjes de keuken. Wat een
gezellige meid die Suzan. Blij dat ze bij ons in
’t dorp woont!<<<

Suzan woont sinds 2007 in Oudwoude op de
boerderij. Sinds vorig jaar hebben ze samen
het bedrijf overgenomen van Wieger zijn
ouders.
Ze vindt het leven op de boerderij heerlijk. Ze
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Fries kampioenschap marathon

Op vrijdag 26 juli was het Fries
kampioenschap marathon te Driesum
Hier doen wij al jaren mee in de categorie
enkelspan paard.
Voor ons is het EEN
DROOMWERKELIJKHEID GEWORDEN. Al
jaren strijden we mee om de hoogste eer.
Verleden jaar nog de tweede prijs, daarvoor
verschillende keren vierde, zesde enz., maar
nooit eerste. En al twaalf jaar met paard
Forso. (Inmiddels 17 jaar, kan dus nog maar
een paar jaar aan de top meedraaien.)
Het is nu gelukt om Fries kampioen te
worden!
Op donderdag 25 juli eerst uren in de tien
hindernissen ronddolen om die te verkennen
en uit je hoofd te leren, Sandra als menner en
Menno als groom. Daarna overleggen hoe het
beste en snelste gereden kan worden.
Vrijdagmiddag om 13:00 uur gestart met de

vaardigheidsproef en daarna de andere tien
hindernissen, die foutloos en redelijk snel
werden genomen. En dan afwachten hoe de
andere 35 concurrenten zouden rijden...
Om 16:00 uur uitspannen en dan tot 21:00
uur wachten op de einduitslag. Spannend!
Die bleek zeer gunstig: we waren Fries
KAMPIOEN met drie seconden voorsprong
op de tweede en tien seconden op de derde
plaats.
Om 22:00 uur volgde de huldiging door
burgemeester Aalbers  deze deed Forso het
zo fel begeerde lint om – en Jelle B. zong het
Fries volkslied ter ere van het
kampioenschap. Sandra en Menno moesten
van vreugde een klein traantje laten...
Tot slot volgde de mooie ereronde.
Dus een prachtig weekend voor Sandra,
Menno en Forso
Menno Dijkstra<<<

M.B.V.O.
Van onze speciale MBVOcorrespondent
Dinsdagmorgen half 10, tijd voor de gymles.
Voetjes van de vloer en alzo meer
Elke dinsdagmorgen weer
Veel plezier en veel gelach
En bijna alles mag...
Half 11 is het koffietijd, ook voor deze meneer,
En warempel hij doet het weer
Er ligt meer koffie naast het kopje dan erin
En dat vinden wij (dames) maar min
Dat is nu opgelost
en het heeft ons niks gekost
Een slabbetje voor, een tuitbeker in de hand
Er vliegt geen koffie meer over de rand
Met z'n allen veel plezier
Kom erbij: het is een leuk vertier!
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Oud en Nieuw...

Op de oude foto uit 1904 loopt het paard
rustig voor de wagen, midden op de
macadam (een soort steengruis) weg. Dit is
de tegenwoordig drukke Foarwei, vlakbij het
krispunt met de Jan Binneswei. Links het huis
van de fam. W Jonkman Foarwei 31. Het had
toen vijf ramen aan de voorkant en een deur.
Vroeger werd het bewoond door twee
gezinnen.
Aan de rechterkant het huis Foarwei 26, dat
nu te koop staat. Vroeger woonde hier Jan v d
Weg woonde, die toen imker was. Daarnaast
het huis van de fam. E Ros, die daar al meer

dan twintig jaar een auto bedrijf heeft. Dit was
vele jaren de kruidenierswinkel van de fam. W
Sikkema.
Brand de Jager, Kollum.<<<
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