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Redactioneel

Een blik terug én vooruit.. .

De redactie heeft weer veel inzendingen
gekregen van dorpsgenoten. Daarmee
bewijst de krant opnieuw zijn bestaansrecht!
Insturen van jouw verhaal kan via
info@doarpskranteopehichte.nl. De uiterste
inleverdatum, ook wel kopijdatum genoemd,
kan je altijd achter in de krant in het colofon
vinden. Door jullie enthousiasme heeft de
redactie ook nog steeds veel plezier bij het in
elkaar zetten van de krant en heeft alweer zin
in de volgende jaargang!

Sjoerd

Onze redactielid Sjoerd functioneert weer als
volwaardig redactielid

Vertrek Rianne

Onze redactielid Rianne neemt afscheid van
de redactie. Ze geeft aan een mooie tijd te
hebben gehad. Mede door haar vertrek zijn
we op zoek naar jou...! Graag nodigt de
redactie je uit om de volgende doarpskranten
mogelijk te maken. Neem snel contact op met
de redactie via
info@doarpskranteopehichte.nl.

Financieel

Financieel gezien staat de stichting er niet
slecht voor. De stichting streeft naar een

financiële buffer om bij teruglopende
inkomsten izeker nog een jaargang uit te
kunnen geven om ondertussen te zoeken
naar aanvullende financiën.
De redactie zou graag meer, liefst alle,
pagina’s in de krant in kleur uitbrengen. De
kosten hiervan passen echter (nog) niet
binnen het budget dat de doarpskrante heeft.
Daar hebben we echt een grote sponsor voor
nodig!
Voor adverteerders hebben we dit al wel
mogelijk kunnen maken.

Namens de redactie wens ik u prettige
feestdagen en een gelukkig nieuw jaar,

Ben de Vries
Voorzitter.
<<<

Zaterdagavond 19 oktober was er weer een
bingo avond in het mfc. Om half 8 had
beheerder Geert Kempenaar de zaal open en
even na achten werden de eerste getallen
door de zaal geroepen door de vaste
presentator Berend Jan Prins. Er werden
verschillende rondes gespeeld waarbij de
prijzen mooi verdeeld werden. De bingo
spelers werden getrakteerd op lekkere
braziliaanse cocktails en hollandse
bitterballen. Na afloop werd er nog een limbo
wedstrijd gehouden wat goed in de smaak
viel bij de deelnemers!!! Al met al weer een
leuke bingoavond.

mvg
het Bingo team
<<<

Bingo
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Nys fanút Doarpsbelang

Met de krystdagen in het vooruitzicht kunnen
wij onder 2013 een streep zetten en beginnen
aan een nieuw jaar. De afgelopen tijd is het
bestuur van Doarpsbelang met de vrijwilligers
druk geweest met de Burendag in
samenwerking met het MFC Hústerwâld,
Vrijwilligersfeest Doarpsbelang, AEDcursus,
Zwemmen met de jeugd, Sinterklaas,
Midwinterfeest en de Chickenrace op
oudjaarsdag. De verslagen van deze
activiteiten, voor zover van toepassing, zijn
opgenomen in deze Doarpskrante. Naast het
organiseren van deze activiteiten vergt de
belangenbehartiging van Aldwâld voor het
bestuur de nodige aandacht, bijvoorbeeld:
oerlis mei de gemeente, oerlis mei MFC
Hústerwâld, gezamenlijke overleg
Plaatselijke en Doarpsbelangen
Kollumerland c.a., takomst Doarpswurk,
Stichting TWA (instandhouding buitenkant
kerken), Oud Papier, de Buurtschapborden,
brug Aldwâldemersyl, bomen in het
buitengebied van Aldwâld, reconstructie
Westergeest, Doarpsaginda en afstemming
activiteiten 2014. De laatste zes onderwerpen
worden hierna nader toegelicht.

Buurtschapsborden

De gemeenteraad van Kollumerland c.a. heeft
in 2005 een lijst vastgesteld van
buurtschappen die van een buurtschapsbord
zouden worden voorzien. In Aldwâld is het
buurtschap Hústernoard de afgelopen jaren
voorzien van buurtschapsborden. Wethouder
Boerema heeft aangeven dat eind dit jaar of
begin 2014 de buurtschappen De Wurden, De
Dellen en Aldwâldmersyl voorzien worden van
buurtschapsborden. Het project
‘buurtschapsborden’ is daarmee afgerond en
daar zijn wij als bestuur van Doarpsbelang
zeer content mee.

Brug Aldwâldmersyl

In 2008 heeft de gemeenteraad besloten tot
de vervanging van vier bruggen met
aslastbeperkingen in de gemeente. Hiervoor
is op dat moment € 590.000 beschikbaar
gesteld. Inmiddels zijn drie van de vier
bruggen vervangen. Het resterende budget €
46.000 was volgens het college van B&W
ontoereikend voor verbetering van de brug
Aldwâldmersyl onderdeel van sluizencomplex
van cultuurhistorische waarde. Doarpsbelang
Aldwâld vind het onbegrijpelijk dat de
gemeenteraad in 2008 een budget, op basis
van een projectplan en raming, beschikbaar
stelt voor de vervanging van een viertal
bruggen en dat de gemeente maar drie
realiseert en dan vervolgens concludeert dat
het resterende budget van € 46.000 niet

voldoende is. De afgelopen vijf jaar is de
brug kwalitatief verder achteruit gegaan. Uit
de gemeentelijke stukken blijkt dat een
aanvullend budget van € 133.000, ter
vervanging van deze brug beschikbaar moet
worden gesteld. Zo niet dan wordt de brug
versterkt met ijzeren balken onder de brug
Aldwâldmersyl. Zicht op een definitieve
oplossing is er niet en daarom wordt voor de
situatie, met ijzeren balken, een termijn
genoemd van 10 of meer jaren. De kosten
voor de ijzeren balken bedragen ongeveer €
17.000. Met een extra budget van € 133.000
kan de brug Aldwâldmersyl definitief worden
vervangen en blijft de tijdelijke situatie, met
ijzeren balken, niet tientallen jaren bestaan.
Daarnaast heeft de gemeente een besparing
van € 17.000.

Doarpsbelang heeft bij de gemeente
aangegeven dat er een oplossing moet
komen dat het zware landbouwverkeer de
brug Aldwâldmersyl kan passeren. Deze
oplossing is wat het bestuur van
Doarpsbelang betreft minimaal hetgeen in
2008 door de gemeenteraad is vastgesteld.
De definitieve oplossing moet voldoen aan de
cultuurhistorische waarde van het
sluizencomplex met als onderdeel de brug
Aldwâldmersyl. Tijdelijke oplossingen zijn
bespreekbaar maar dan moet er wel zicht zijn
op een definitieve oplossing!
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Bomen in het buitengebied van Aldwâld

De zeer zware zuidwester storm van
maandag 28 oktober en de grootschalige
essentakziekte hebben grote gevolgen voor
het bomenbestand in het buitengebied van
de gemeente en in bijzonder Aldwâld. Door
de zeer zware zuidwester storm zijn er
tientallen bomen omgevallen en/ of
onherstelbaar beschadigd. Door de
grootschalige essentakziekte moeten er in de
gehele gemeente tot 2017 ongeveer 500
essen worden gekapt. Voor elke gekapte
boom zal er volgens een wettelijke plicht een
boom worden herplant. De gemeente
Kollumerland is na de storm voortvarend
begonnen met het omzagen van de bomen in
het buitengebied van Aldwâld en in het
bijzonder op de Wygeast en de Dellenswei.
Hierbij worden ook de gezonde bomen
omgezaagd zonder een visie op de
toekomstig beplanting in het buitengebied en
hoe de verplichte herplant van bomen wordt
uitgevoerd. Doarpsbelang heeft de gemeente
verzocht een visie op de toekomstige
beplanting in het buitengebied op te stellen,
inclusief de uitvoering van de herplantplicht
en tot die tijd geen gezonde bomen om te
zagen. Doarpsbelang is van mening dat de
visie en daarna beplantingsplan van het
buitengebied met de belanghebbende
(agrariërs, bewoners, fûgelwacht, recreatie
enz.) moet worden besproken om te komen
tot een gedragen visie/beplantingsplan.
Vervolgens kan het beplantingsplan worden

uitgevoerd door het omzagen en herplant van
bomen, meidoorns, knotwilgen en dergelijke.

Reconstrucie Westergeest

In de periode van maandag 28 oktober 2013
tot juni 2014 vinden er riool en
wegwerkzaamheden plaats i.v.m. de
reconstructie Westergeest. In Westergeest
worden wegen in bepaalde gevallen geheel of
gedeeltelijk voor al het doorgaande verkeer
afgesloten. Het verkeer wordt door middel
van borden via andere wegen omgeleid.
Omdat Westergeest voor vrachtverkeer alleen
via de Eelke Meinertswei en de
Weardebuorsterwei bereikbaar is zal de
omleidingsroute via Engwierum en Ee gaan.
Geprobeerd wordt de overlast tot een
minimum te beperken.

De keuze voor het afsluiten van de wegen in
Westergeest heeft gevolgen voor de Wâlddyk,
waar de bermen de afgelopen weken eindelijk
zijn aangevuld met gebroken asfalt. Het
vrachtverkeer gaat namelijk geen gebruik
maken van de genoemde omleidingsroute
maar maakt gebruik van de Wâlddyk. De
routeplanner geeft de kortste route aan en de
gemeente heeft geen maatregelen genomen
om het doorgaande vrachtverkeer te weren
op de Wâlddyk. Het gevolg is dat de
aangevulde bermen binnen de kortste keren
weer kapot worden gereden door het
vrachtverkeer. Daarnaast ontstaan er
gevaarlijke situatie voor de schoolkinderen

die van Ee naar Kollum/Buitenpost fietsen,
een belangrijke fietsroute, met het
vrachtverkeer. De reconstructie in
Westergeest duurt ongeveer acht maanden
en het is niet gewenst dat er acht maand lang
een gevaarlijke situatie met doorgaand
vrachtverkeer en schoolkinderen op de
Wâlddyk is. Doarpsbelang heeft bovenstaand
probleem bij de gemeente aangekaart en dat
heeft er toe geleid dat de gemeente
verkeersborden heeft geplaatst om het
doorgaande vrachtverkeer te weren. Het
resultaat mag er zijn, het vrachtverkeer op de
Wâlddyk is flink afgenomen!

Afstemming doarpsaginda 201 4

De Doarpsaginda is een initiatief van het MFC
Hústerwâld en Doarpsbelang Aldwâld. Het is
maandelijks een goed overzicht wat er
allemaal te doen is in Aldwâld. Het Eetcafé
“De Iterij” heeft aangeven volgend jaar actief
te zullen deelnemen aan de afstemming van
de activiteiten in ús doarp. De activiteiten van
“De Iterij” worden, met ingang van 2014, ook
op de Doarpsaginda vermeld.

Tenslotte wens ik, namens het bestuur van
Doarpsbelang, alle lezers noflike krystdagen
en een sûn 2014 ta.

Foarsitter Doarpsbelang Aldwâld, Sj.
Hoekstra
Aldwâldmersyl, 27 november 2013<<<
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Onder goede weersomstandigheden werd er
op vrijdag 20 september voor de 3e keer de
Burendag georganiseerd. Burendag is een
landelijk initiatief van het Oranjefonds en
Douwe Egberts om buurt en dorpsgenoten
weer eens te ontmoeten en samen actief
bezig te zijn . Mfc Hústerwâld en
Doarpsbelang Aldwâld hadden samen deze
avond georganiseerd en een leuk programma
in elkaar gezet voor de ongeveer 90
aanwezigen. Onder het genot van een hapje,
een heerlijke BBQ, en een drankje kon er
worden meegedaan aan de Jeu de Boules
wedstrijd, Zak slaan en de Kop van Jut. Voor
de Jeu de Boules hadden zich een 30
deelnemers opgegeven. Uiteindelijke winnaar
werd de familie Joop Smeding die dit jaar al
menig prijs in de wacht hadden gesleept.
Na een aantal drankjes raakte menig
bezoeker wat overmoedig en waagde zich
aan het Zak slaan. Vooral ene Ruurd L. die
zich opeens weer 18 voelde, helaas moest hij
het bekopen met een zoekgeraakte en
scheve bril... Voor menig jonge deelnemer
was het de eerste keer dat men in aanraking
kwam met dit oeroud Hollands spelletje. Ze
kon de dit erg waarderen.
Volgend jaar zal er wederom een Burendag
georganiseerd worden en hopen we u als
dorpsgenoot weer te ontmoeten.<<<

Zwemmen
Zaterdag 16 November was het weer zover
het jaarlijks zwemuitje voor de jeugd van
groep 5 t/m 8 van de basisscholen en van het
voortgezet onderwijs tot 15 jaar.
Om half 1 konden de afgevaardigden van
Doarpsbelang Sjouke Veenstra en Foeke
Dijkstra 59 kinderen verwelkomen die graag
mee wilden naar het Tolhuis bad in Dokkum.
Er waren deze middag weer genoeg ouders
die zich en hun auto beschikbaar stelden om
al deze kinderen naar het zwembad in
Dokkum te brengen. Enkele van deze ouders
durfden het aan om hun zwemkunsten ook te
vertonen en er waren ook een paar die van
de gelegenheid gebruik maken, nu ze in
Dokkum waren, om wat inkopen te doen
tijdens de intocht van de Sint in deze Stad.
Doordat de Sint in Dokkum aankwam, hadden
de kinderen uit Oudwoude bijna het hele
zwembad voor zichzelf en dat is natuurlijk erg
leuk, want je hoeft niet alle banden en matten
te delen met andere kinderen.
Er werden deze middag veel vlotten gebouwd
en met al de banden en matten werd er
volgens de jongens een grote boot te water
gelaten. Tussen al deze kinderen waren er op
een gegeven moment ook de GROTE
KINDEREN te vinden, want zeg nou zelf met

water spelen blijft leuk.
Toch waren er ook mensen die het
zwemwater te koud vonden en hun stekje
zochten in het bubbelbad.
Halverwege de middag kregen de kinderen
op het terras patat en wat te drinken, dit
smaakte iedereen goed en na deze traktatie
kon iedereen er weer vol tegenaan en werden
er nog heel wat bommetjes geproduceerd en
veel lol gemaakt.
Er waren deze middag twee ongelukjes zo
was er een teen die hevig bloedde en een
neus die de harde klap niet kon weerstaan en
ook deze neus veroorzaakte ook een
bloedspoor langs de water kant. Beide
patiënten werden snel weer opgelapt en
konden weer snel te water.
Om half 4 werd er omgeroepen dat de
kinderen uit Oudwoude het bad konden
verlaten en zich konden aankleden, want
deze heerlijke en leuke zwemmiddag was
alweer voorbij.
Voor vele kinderen was dit natuurlijk veel te
snel, maar aan alle leuke middagen komt een
einde.... Toen iedereen zich had aangekleed,
was er voor de liefhebber nog een lekkere
ijsco.
Na deze lekker traktatie werden de auto’s
weer opgezocht en gingen we terug naar ons
mooie Dorp Oudwoude en konden we weer
terugkijken op een geslaagde middag, het
enige wat ontbrak was het fototoestel dus van
al dit water plezier zijn helaas geen foto’s.

Burendag 201 3
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Sint in Aldwâld

23 november was de dag,
dat de Sint en z’n vier pieten Aldwâld weer
zag
Eerst ging er door het dorp een
geluidswagen,
met de melding hoe laat de Sint en pieten bij
de speeltuin aankwamen.
Om half twee werd hij bij speeltuin ”it Itelân”
verwacht,
waar heel veel kinderen een bezoek hadden
gebracht.
De voorzitter van het Doarpsbelang
verwelkomde de Sint en z’n pieten,
en iedereen kon hiervan genieten.
Met paard en wagen ging de Sint en pieten
naar het MFC,
daarachter gingen de kinderen en hun ouders
mee.
In het MFC aangekomen werden de kinderen
verdeeld in groepjes,
en ondertussen kregen ze van de Pieten
pepernoten en snoepjes.
Op de tafel lag voor iedereen een button en
een knutselpakket,
met behulp van ouders en vrijwilligers konden
ze een pietenhoed maken met heel veel pret.
De Sint kwam bij elke tafel een praatje

maken,
over school, hobby's en dat soort zaken.
Ondertussen kregen de kinderen ranja of
chocolademelk,
speculaaskoekje en een bakje pepernoten
voor elk.
Naar ruim een uur gingen de kinderen weer
naar huis,
en konden ze spelen met hun gekregen
cadeau thuis.
<<<

Schenking Blaast de Bazuin

De jeugd van Oudwoude geniet met volle
teugen van de familieschommel die is
aangeboden door muziekvereniging Blaast de
Bazuin. Sinds begin augustus is deze
geplaatst in speeltuin “It Itelân”.
Dagelijks wordt er met veel
plezier door jong en oud op
gespeeld. Per keer mogen er
maar twee of drie kinderen op de
schommel, een regel waaraan de
jeugd van Oudwoude zich ook
feilloos houdt. Voor de foto is er
vanzelfsprekend een
uitzondering gemaakt.
Het Kraaiennest, zoals de
familieschommel ook wel wordt
genoemd, is geschonken door de
opgeheven Muziekvereniging
Blaast de Bazuin ter aanvulling
van onze prachtige speeltuin.

Twee keer per jaar wordt de speeltuin
gecontroleerd door de speeltuincommissie op
mankementen en op onveilige situaties. Met
elkaar proberen we de speeltuin zo veilig
mogelijk te houden.

Bij de leugenbank is door Blaast de bazuin
een picknicktafel geplaatst. Wandelaars,
fietsers of dorpsgenoten kunnen er gebruik
van maken. Een leuke plek om elkaar te
ontmoeten en te genieten van ons mooie dorp
Oudwoude.

Leden en bestuur van Blaast de Bazuin
nogmaals dank voor de aangeboden
materialen.<<<
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Vakantieverhalen

Groep 5 en 6

Op de Tarissing vierden de
kinderen van groep 7 en 8

dinsdagmiddag 25 november onverwacht een
feestje. Terwijl iedereen verdiept was in de
lesstof over energie, werd er luid op de deur
gebonsd en stormde er een man de klas
binnen. Al gauw zagen de kinderen dat het
Raynaud was, de presentator van het Friese
schooltvprogramma Tsjek dat ze wekelijks
volgen. Raynaud kwam de kinderen een
‘Tsjeksjek’ overhandigen, goed voor een
excursie naar het Natuurmuseum in

Leeuwarden. Deze geweldige prijs hebben ze
gewonnen met de ‘poepquiz’, een quiz in het
programma waarbij de ‘eigenaar’ van een
keutel moet worden gevonden. Omdat de
kinderen van de Tarissing de meeste vragen
goed beantwoord hadden, zijn zij de winnaar
geworden! Met luid gejuich werd deze cheque
in ontvangst genomen. Ook de cameraman
was meegekomen naar school. Alles werd
gefilmd, want natuurlijk komen deze grote
poepwinnaars op de televisie. De uitzending
is te bekijken via omrop Fryslan Tsjek,
aflevering 26 november 2013.
<<<

Zo na de zomervakantie zijn we alweer een
tijdje los en naderen we het wedstrijdseizoen.
Er wordt dan binnen de vereniging ook niet
stil gezeten. De eerste acrogym en
turnwedstrijden vinden plaats in januari en
daarvoor moet nog hard worden getraind.
Bent u nieuwsgierig naar hoe zo’n wedstrijd in
z’n werk gaat? Kom dan op 1 februari a.s.
eens kijken in de sporthal van
Kollumerzwaag. SVS organiseert daar samen
met de gymvereniging van Buitenpost, de
turnwedstrijd voor de instapniveaus voor
kinderen tot ongeveer een jaar of tien. Voor
het hele wedstrijdschema kunt u terecht op
www.gymverenigingsvs.nl.
Om het aanbod uit te breiden binnen de
gymvereniging, zijn we eind september een
nieuwe groep gestart: Body Fit! Elke
maandagavond van 20.00 tot 21.00 uur wordt
er een variërend programma aangeboden,
van bootcamp en krachttraining tot pilates. Ter
afsluiting van elke les wordt een leuk spel
gedaan om af te koelen. Een ieder van 18
jaar en ouder mag mee komen doen. De
eerste 2 keer gratis, daarna bedragen de
kosten €10, per maand. De groep kan nog
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Jeugdtoneelclub “Lyts mar Krigel” gaf na
maanden oefenen, op zaterdag 5 oktober hun
allereerste optreden voor het dorp in ons Mfc.
Ze speelden het komische toneelstuk “It
geheim fan de âld pleats”.
De belangstelling was overweldigend. Maar
liefst 140 belangstellenden kwamen naar de
toneelkunsten van onze jeugd kijken. 19
kinderen uit Oudwoude e.o. speelden de
sterren van de hemel. Na afloop was er een

staande ovatie en een bedankje van
Doarpsbelang Aldwâld. Jan Beets van
RTVNOF drive inn show, verzorgde geheel
belangeloos de disco na afloop.
Een zeer geslaagde avond, die zeker zijn
vervolg vindt. De jeugdtoneelclub start in
januari weer met het instuderen van een
nieuw stuk. Houdt u de berichtgeving
hieromtrent via de Doarpsaginda of
Doarpskrante in de gaten! Voor inlichtingen
over de jeugdtoneelclub kunt u contact
opnemen met A. Dijk via
akkiephone@gmail.com<<<

Jeugdtoneelclub “Lyts mar
Krigel” had allereerste optreden
in Mfc Hústerwâld!

wel iets worden uitgebreid, dus schroom niet
en kom op maandagavond om 20.00 uur
eens langs in de gymzaal van Oudwoude.
Daarnaast heeft begin november onze
jaarlijkse koekactie weer plaatsgevonden. We
willen een ieder bedanken voor de geleverde
bijdrage. Voor nu zijn er geen nieuwtjes meer
te melden. U mag alvast in uw agenda
noteren dat op 25 februari a.s.
(voorjaarsvakantie) er weer een instuif
/spelletjesmiddag wordt georganiseerd. Hier
hopen we een even groot succes van te
maken als afgelopen jaar!

Een sportieve groet,
Gymvereniging SVS
<<<
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Nieuws van
Hústerwâld

Nostalgische middag Mfc

Hústerwâld, zeer

geslaagd.

Op zaterdagmiddag 16 november werd er in
het MFC een gevarieerd programma
gepresenteerd voor een goedgevulde zaal. Er
was van alles aan gedaan om een gezellige
sfeer te creëren.
Uit Kollumerzwaag waren er de
Pingosjongers, die op een bijzonder
enthousiaste wijze shanti's en bekende
liederen vertolkten. Ze moesten het zonder
hun vaste dirigent doen, maar dat was geen
probleem. Op een wat weifelende inzet na,
ging alles bijzonder goed. De stemming zat er
goed in bij de mannen en vrouwen uit
Kollumerzwaag en ook het publiek liet goed
van zich horen.
Twee keer trad de Dockummer skotsploech
op in hun prachtige, uit 1840 stammende
Friese klederdrachten. Verschillende dansen
werden vakkundig uitgelegd en ook over de
kleding kreeg men uitleg. Ook konden een
aantal dorpsgenoten meedansen.
Een prachtig verzorgd optreden. Door ziekte
konden ze niet voltallig aantreden, maar dat
hadden ze opgelost door twee paren uit
Burgum te vragen, zodat vijf paren hun
kunsten konden vertonen. Ze werden
begeleid door drie accordeonisten, ook in

klederdracht.
In een kleine bioscoopzaal vertoonde Rinze
de Jager, onder grote en waarderende
belangstelling, oude dorpsfilms.
Dan was er nog het Rad van Avontuur
waarvoor veel belangstelling was. De lootjes
werden vlot verkocht en de gelukkigen gingen
tevreden met een vleesprijsje naar huis.
Volgend jaar november gaan we zeker weer
zo'n middag organiseren.
<<<

Zaterdag 9 november ging het dak eraf in het
Mfc Hústerwâld. Zo tegen de klok van tien uur
begon de band Exposure aan een uren
durende setting van dansnummers,
meezingers en dampende medleys. De ruim
gevulde zaal werd getrakteerd op herkenbare,
swingende muziek, waar op de dansvloer
dankbaar gebruik van werd gemaakt. Het
werd gezellig tot in de kleine uurtjes!
November is door de activiteitencommissie
van het MFC uitgeroepen tot muziekmaand.
Noteert u vast voor volgend jaar dat we op 8
november weer een super leuke Top 100
band voor u geboekt hebben.
<<<

Super gezellige avond met de
top 1 00 band EXPOSURE
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Nieuws van
Hústerwâld

Oproep!

Boekenliefhebbers
opgelet!!! Deze oproep is voor wie graag
wegduikt in een fijn boek, de krant of de
Libelle met een lekker bakje koffie erbij. Een
groepje enthousiaste vrijwilligers is namelijk
bezig met het realiseren vaneen bibliotheek
met gezellige leestafel in ons dorpshuis!
Deze bibliotheek wordt natuurlijk een stuk
kleiner dan de bieb in Kollum maar daar staat
tegenover dat een boek lenen een stuk
goedkoper zal zijn. En het is natuurlijk wel erg
gemakkelijk dat hij zo dichtbij is.

Hoe komen we aan de boeken? Daar hebben
we 't volgende op gevonden:
Iedereen heeft wel boeken staan waar niks
meer mee gebeurd. Staan ze bij u ook
"werkeloos" in de kast na één keer lezen? Het
is toch zonde dat ze bij u stof staan te
verzamelen terwijl iemand anders er ook van
kan genieten?
Onze oproep is daarom simpel. Wie boeken
over heeft mag ze brengen naar José de
Vries, De Wygeast 40, tel. 0511453278.
Grote kans dat u ze in de bieb terugziet als u
zelf een bezoekje komt brengen om een boek
te lenen.

In de week van 18 november hebben we een
huis aan huis actie gehouden voor de
aanschaf van boekenkasten. Want een
bibliotheek zonder boekenkasten is uiteraard
geen bibliotheek. Iedereen heel hartelijk
bedankt voor de positieve reacties! We
hebben een leuk bedrag bij elkaar "gesúteld"
maar wie nog een extra duit in het zakje wil
doen mag contact opnemen met Greetje
Sangers, tel.: 0511452822. Hoe sneller we
het totaalbedrag bij elkaar sprokkelen, des te
sneller hebben we een bieb.

Uiteraard hebben we straks vrijwilligers nodig
om de openingstijden te bemannen, de
uitleen te "besturen" en de boel netjes te
houden. Wie het gezellig en leuk vindt om
deel uit te maken van dit team mag zich
melden bij één van bovenstaande
telefoonnummers!!
We hopen op veel leesplezier en gezelligheid!

Het biebteam: José, Trijntje, Ankie, Erik en
Greetje
<<<

Op 1 oktober j.l. hield onze dorpsgenoot en
Oranjekenner Bearn Bilker voor de tweede
keer een lezing in het MFC. Dit keer was het
onderwerp, hoe kon het ook anders, 200 jaar
Koninkrijk. Deel 1 welteverstaan want er valt
zoveel over dit onderwerp te vertellen dat we
dhr. Bilker volgend jaar weer op ons
programma hebben staan. De trouwe fans
zullen er dan zeker weer bij zijn en ook u bent
van harte welkom. Bilker weet zijn publiek te
boeien met zijn kennis en beeldende,
humoristische manier van vertellen en we
kijken dan ook terug op een prachtige avond.
<<<

200 jaar Koninkrijk
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Zuurkool met vette jus
De Stikelstekker

Na een lange en zware raadsvergadering
kwam burgemeester Bilker doodmoe thuis.
De moeilijke financiële situatie van de
gemeente Kollumerland was uitvoerig
besproken en gaf aanleiding tot grote zorgen.
Na twee glaasjes port kon hij eerst de slaap
niet vatten, maar uiteindelijk viel hij in een
diepe slaap, die overging in een droom. Een
droom die uiteraard ging over de grote
tekorten van de gemeente. Tekorten die o.a.
veroorzaakt worden door een ruimere
pensioenregeling voor de wethouders. Ook
het veel te duur uitgevallen MFC van
Westergeest drukt zwaar op de begroting,
terwijl de verkoop van het voormalige
dorpshuis “Fokkema’s Pleats” op niets dreigt
uit te draaien.
Gevolg is dat er voor andere, ook belangrijke
zaken, geen geld meer is. In zijn droom wordt
de burgemeester steeds weer opgebeld door
weduwe Eameltje SnikstraWeening:
“Burgemeester, wanneer krij ik no myn
scootmobiel, want ik sokke minne knibbels en
ik ha sokke rare spotieren op de kûten, dat ik
kin betiden mar krekt op tiid by’t húske
komme burgemeester, no dan witte jo wol hoe
slim at it is burgemeester.”
Dit gaat zo niet langer prevelt de
burgemeester in zijn slaap. Er moet wat
gebeuren! We organiseren een zuurkoolaktie

en van de opbrengst kopen wij een
scootmobiel voor weduwe Eameltje Snikstra
Weening! De zuurkool moet vanzelf bij
Lauwersland vandaan komen. Terwijl de
eigenaar Richard van Brummelen uitgebreid
staat te praten met de burgemeester, werkt
het personeel zich een slag in het rond om
500 zuurkoolpakketten (stamppot zuurkool
met spekjes er doorheen een halve rookworst
er bovenop en een kuiltje in de midden met
een vette jus) klaar te maken.
Terwijl de wethouders met de auto’s vol met
zuurkool de Wâlden introkken, ging de
burgemeester in zijn dromen naar het oosten
van de gemeente, Nieuwkruisland dus. Daar
wonen aardig wat aardappelboeren, die
kunnen vast wel wat zuurkool gebruiken.
Eerst maar eens naar die grote
aardappelboer Klaas halfcentje. Maar Klaas
sprak: “Die zuurkool wil ik nait hebb’n, maar
die worst wel, maar dan veur half geld!” Toen
de burgemeester wat begon te protesteren
kwam de hond er aan en koos de
burgemeester eieren voor z’n geld.
In zijn droom ging de burgemeester naar de
volgende aardappelboer. Deze zei dat de
burgemeester hem wel bekend voorkwam
van de televisie of zo, maar hij wou geen
zuurkool, want hij had zelf wel aardappelen
en dat was veul goedkoper.
Langs de weg staan allemaal van die kleine
schattige huisjes, daar wonen vast aardige
mensen in, dus daar ga ik het eens proberen.

Met hernieuwde moed belde de
burgemeester aan en er verscheen een
vrouw bij de deur, flowerpowerachtig
gekleed, en de burgemeester vertelde over
de zuurkool. Maar de vrouw was vegetariër
en zei dat ze zeker geen vlees van plof
varkens en kippen at.
Moedeloos liep de burgemeester met het
zuurkoolpakket onder de arm terug naar de
auto toen de telefoon ging. Het was weduwe
Eameltje Snikstra Weening. Ook dat nog,
dacht de burgemeester. “Ja burgemeester ik
woe noch ris freegje hoe it mei de
scootmobiel is burgemeester, want ik der
juster noch in spatier der by krygen en dat
docht ferrekte sear burgemeester, dat
sadwaande moatte jo mar rekkenje.”
It moat eerst oarloch wurde leau ik, prevele
de burgemeester in zijn slaap, oars reitsje ik
dy soerkoal nea wer kwyt. Hij ging nu naar
het dorp Munnekezijl en belde aan bij het
mechanisatiebedijf van Tom Fokkema. Tijdens
de dorpsfeesten in Oudwoude bestuurt Tom al
jarenlang de versierde wagen van het
Bikkelhok, maar daar was de burgemeester
zich niet van bewust, maar Tom wel. En Tom
sprak: “Jo binne in beste man, en fansels
keapje ik soerkool fan jo, mar dan moatte wy
mei it folgjende doarpsfeest al wer in bierke
op de wein drinke kinne!!
“It keallet hjir allegear wol ferrekte swier”
droomt de burgemeester. Maar hij gaf de
moed niet op en belde aan bij het volgende
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huis. “Zuurkool kop’n van een fraise
burgemeester? Gain denk’n an. Wy heuren
wel by Fraislaand, maar in myn hart bin ik in
grunneger, dat ik hat veul laiver hat dat de
Lauwers aan de westkaant van Muntjesyl
stroomde. Goejemiddag.” Weer mis, dacht de
burgemeester. Tot overmaat van ramp belde
weduwe Eameltje SnikstraWeening. “Ja,
burgemeester, jo sille wol tinke werom bellet
se no, mar burgemeester it is sok moai waar
burgemeester, en at ik no in scootmobiel hie,
dan koe ik moai even in eintsje te riden,
burgemeester.”
“Ik gean nei hûs ta”, zei de burgemeester
hardop in zijn slaap. Toen hij diep
teleurgesteld met de auto vol zuurkool op het
gemeentehuis aankwam, zaten de
wethouders vrolijk te praten: in de Wâlden
waren ze in no time uitverkocht. “Maar hoe
moet het nu met mijn auto vol met zuurkool?”
vroeg de burgemeester. “Het was jouw idee,
dus je moet je er maar mee redden.” spraken
de wethouders collegiaal.
En zo kwam het dat de burgemeester elke
dag stamppot zuurkool at, zodat hij badend in
het zweet wakker werd, rechtop in zijn bed
zat en luid riep: “Nooit weer zuurkool met
vette jus! ! ! ! !”

w.g De Stikelstekker.

<<<

Frâns Blankenstein is al jierren dwaande syn
heit te sykjen, en krekt op dizze jûn yn
Aldwâld slagget it him syn heit te finen.
Mar wa it is wolle wy jim noch net sizze, dat
sille jim sels ûnderfine moatte troch dit blyspul
te folgjen.
In stik om te laitsjen, in stik faaks om by te
gûlen mei yntime stikjes en, no ja alles wol
sa’n bytsje wat toanielspyljen moai makket.

Wolle jim echt witte wa’t de heit fan Frâns is?

Bienze Westra soe sizze:

“Kom dat sjen.”

En dat kin...

Utfiering fan: Mar wa is no de heit?

Freed 31 jannewaris en saterdei 1 febrewaris
MFC Hústerwâld. De Wygeast 15 te Aldwâld

Tagongspriis:
Foar folwoeksenen 7 euro 50
Foar bern oan’t 12 jier 2 euro 50
Frij tagong foar stipers op fertoan fan
donateurskaart 2012/2013

It begjint om 20.00 oere
Kaartferkeap fanôf 19.30 oere
<<<

Tonielfer. Bienze Westra
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WTOC

Het is al weer december en dus kunnen we
terug gaan kijken op de eerste
competitiehelft. Deze periode begon met te
droge velden, de gemeente had uit voorzorg
zelfs de velden gesloten. Niet alle
bekerwedstrijden konden daardoor doorgang
vinden en ook de eerste competitieronde had
hier hinder van. Op 14 september waren de
velden weer open en kon er weer volop
gevoetbald worden. Afgelastingen vanwege
weersomstandigheden zijn er sindsdien niet
of nauwelijks meer geweest, de regen die viel
konden de velden wel verwerken.
De senioren presteerden in de competitie
wisselvallig. Het eerste herenteam bevindt
zich in de middenmoot, het tweede draait
bovenin mee en het derde onderin. De
vrouwen 1 en 2 hebben ook de punten nodig
om zodoende uit de degradatiezone te
geraken.
In de jeugd zijn er een tweetal teams die kans
maken op een kampioenschap, namelijk de
C1 en de F1.
In de beker zijn alle teams al uitgeschakeld.
Dat het bekeravontuur voor WTOC 1 in de 2e
ronde eindigde, was niet echt een verrassing
te noemen nadat bekend was geworden dat
ze het moesten opnemen tegen Harkemase
Boys. Deze hoofdklasser had niet zomaar
een walkover, WTOC wist er echt een

wedstrijd van te maken en verloor maar nipt
met 32 in Harkema.

Ledenvergadering 201 3

Op maandag 30 september was er weer de
jaarlijkse ledenvergadering. Op deze avond
werd aandacht besteed aan de deze zomer
teruggetreden bestuurslid Jan van der Veen.
15 jaar heeft hij met veel inzet bestuurswerk
verricht, vooral op het gebied van het
onderhoud van de velden en de gebouwen.

Nieuwe hoofdtrainer

Martin Brandsma zal na dit seizoen onze club
verlaten. Hij is dan 5 seizoenen trainer
geweest van ons eerste herenelftal. We zijn
op zoek gegaan naar een opvolger en
hebben die gevonden in de persoon van
Oane Westra. Hij is 30 jaar, komt uit Gytsjerk
en is trainer geweest bij Ropta Boys en
Wykels Hallum.

50 jaar WTOC

Op 28 april 2014 bestaat onze vereniging 50
jaar. Als bestuur willen wij dit niet ongemerkt
voorbij laten gaan. Op deze dag, een
maandag, zal een jubileuminstuif worden
georganiseerd. Leden en oudleden zijn
hierbij van harte uitgenodigd. In de rest van
de week zullen er ook de nodige activiteiten
plaats vinden, wanneer er meer duidelijkheid
hierover is zullen we dit tijdig kenbaar maken.
Zaterdag 3 mei hebben onze teams op ons

verzoek geen competitieverplichtingen, ook
op deze dag zal het nodige op ons
sportcomplex te beleven zijn.

Agenda

30 december 2013: Oliebollenactie. Om 17:00
worden de senioren plus de Ajunioren
verwacht in de kantine. Komt allen, hoe meer
er komen hoe sneller we klaar zijn.

4 januari 2014: Mixtoernooi in de van der
Bijhal en Nieuwjaarsreceptie in de kantine

28 april – 3 mei 2014: Jubileumweek 50 jaar
WTOC
<<<
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Tradities
Reinder H. Postma / Yvonne te Nijenhuis

Een week na zijn intocht in Nederland komt
Sinterklaas aan in Oudwoude. De ene keer
komt hij per boot, de andere keer per koets
met mooie Friese paarden ervoor. Onder
mijter en volle baard gaat een dorpsgenoot
schuil en ook de Zwarte Pieten zijn ondanks
de dikke laag schmink nog wel te herkennen.
Sommige kinderen staan verkleed langs de
route en allemaal willen ze graag een handje
pepernoten die de Zwarte Pieten met gulle
hand uitdelen. Op naar het dorpshuis, waar
een gezellig feest wacht. Thuis mag de
schoen worden gezet. Er worden liedjes
gezongen en de volgende morgen is de
wortel of het hooi voor het paard verdwenen

en vinden de kinderen een klein cadeautje of
wat snoep in hun schoen. De schoen mag
ook nog eens worden gezet bij de plaatselijke
supermarkten. Sinterklaas komt langs op
school en geeft de kinderen allemaal een
cadeau en thuis wordt ook nog eens een
wasmand met pakjes bezorgd.
Het is een drukke tijd voor de kinderen. Nog
maar kort daarvoor zijn ze met hun op school
geknutselde lampion langs de deuren gegaan
voor het Sint Maartenfeest. Door de donkere
avond lopen ze van deur tot deur, zingen hun
liedjes en krijgen wat lekkers in hun plastic
zak. Vaders en moeders staan kleumend op
een afstandje toe te kijken. Na het
sinterklaasfeest volgen de kerstdagen en oud
en nieuw, allemaal met hun eigen tradities
van versieringen, cadeaus, lekker eten en

vuurwerk.

Sint en Piet vroeger
Het lijkt wel of het al heel
lang zo gaat, maar toch
hebben de pakes en beppes
van de kinderen heel andere
herinneringen. Neem nou
Jan de Boer. Hij wordt in
1946 geboren en bezoekt de
openbare lagere school in
het dorp.
‘Toen ik in de eerste klas
zat, kwam Sinterklaas al bij
ons op school. Sint en Piet

werden in de boerderij van Diemer Veenstra
(Foarwei 10) uitgedost en reden van daar
naar school. Ik herinner me dat Gjalt van der
Veen uit Kollum en Wieger Sikkema
Sinterklaas waren. Ze bezochten klas 13. De
hogere klassen gingen met de bus naar de
Harmonie in Leeuwarden. Daar waren
allemaal meesters en juffen die een
sinterklaassprookje hadden ingestudeerd.
Schitterend vonden we dat. In die tijd had je
geen tv, dus dat was een geweldige
belevenis.’
Jan Sangers, die van dezelfde generatie is
als Jan de Boer, vertelt dat er in zijn tijd niks
aan Sinterklaas wordt gedaan op de
christelijke school. Jan: ‘Thuis vierden we wel
Sinterklaas. Dan kregen we stukjes
borstplaat, suikergoed, pepernoten en vaak
praktische cadeaus als sokken of een nieuwe
trui.
In 1971 komen Sint en Piet voor het eerst op
de christelijke school. Sjoerd Dijkstra is
Sinterklaas en Derk van der Kloet Zwarte
Piet. Keimpe Ros speelt deze rollen later ook
en daarna heeft Durk Feenstra de functie van
Sint jarenlang uitgeoefend, bijgestaan door
Trijntje de Bruin als Piet. Volgens traditie
worden zij verkleed en geschminkt bij Jabik
en Griet de Bruijn aan de Simmerwei. Na
afloop komt iedereen daar bij elkaar om de
dag met soep en een borreltje af te sluiten.
Eén zo’n borreltje wordt soms twee en ook
wel eens drie. Het is dan ook wel
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voorgekomen dat meester Gerard de Vries
erg vrolijk terugkwam op school.
Om bij De Tarissing te komen vanaf de
Simmerwei moet Sinterklaas langs de
openbare school rijden. Ergens begin jaren
tachtig gaat dat een keer mis. Als Sinterklaas
komt aanrijden uit westelijke richting, komt er
uit oostelijke richting over de Foarwei nog een
Sinterklaas aan, die van plan is de openbare
school te bezoeken. De kinderen op het
schoolplein kijken met verbazing naar de
twee Sinterklazen, maar worden door de
leerkrachten met een verhaal over
hulpsinterklazen die in deze drukke tijd
moeten helpen, weer gerustgesteld. Daarna
zijn er afspraken gemaakt over de rijtoeren
van de Sinterklazen.
Jan de Boer: ‘Wij gingen als kinderen in de

Sinterklaastijd verkleed als
Sinterklaas en Zwarte Piet bij
de deuren langs. ‘ Durk
Dijkstra, Otto Nauta en ik
waren Zwarte Piet en Sieger
Boersma was Sinterklaas. Hij
reed op de zwarte pony van de
familie Dijkstra.Dat klopte
natuurlijk niet helemaal, maar
dat maakte niet uit. We gingen
bij de huizen langs, belden aan
en als we binnengelaten
werden, strooiden we wat
pepernoten en vroegen of er
nog stoute kinderen waren. Na

afloop kregen we meestal wat mee, een
appel, soms wat geld, en daar ging het ons
natuurlijk om. We reden niet het hele dorp
door, maar bleven wat in onze eigen buurt.
Wij hebben dit meerdere jaren zo gedaan en
er waren meer kinderen die het deden, maar
niet iedereen.

Sint Maarten

Het meedoen aan Sint Maarten heeft in
Oudwoude een veel kortere traditie dan het
Sinterklaasfeest. Jan de Boer: ‘Ik liep wel
eens met de kinderen van Merkus – dan
holden we een biet uit, kaarsje erin en lopen
maar. Het was minder spectaculair dan
Sinterklaas. Jan Sangers: ‘Toen ik een
jongetje was, sneed ik zelf een lampion van
een biet, maar we liepen er niet mee bij de

deuren.’ Later worden er lampions op school
gemaakt of in Kollum gekocht en gaan de
kinderen bij de deuren langs. Sommige
ouders vinden ‘die schooierij’ bij de deuren
beneden peil en verbieden hun kinderen mee
te doen.

Nijj ierroppe

Een traditie die nu geheel verdwenen is, is die
van het ‘nijierroppe’. Jan Sangers: Met mijn
broer en zus Jarig en Aukje ging ik bij de
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deuren langs en dan riepen we ‘Lokkich nij
jier’ en dan kregen we een stuiver. Ook Jan
de Boer kan zich herinneren dat hij dit deed.
In tegenstelling tot zijn sinterklaasrondtocht,
bracht hij zijn nieuwjaarswensen alleen aan
buren en bekenden. Sibbel Oostenbrug, die is
geboren in 1924, woonde aan de Dellenswei
op de boerderij waar nu de familie
Starkenburg woont. Zij vertelt: ‘Toen ik een
meisje was, kwamen de buren bij ons te
nijnjierroppen, niet alleen kinderen maar ook
volwassenen. Dat waren dan de arbeiders
van mijn vader die langskwamen. Ze mochten
binnenkomen en wensten ons een goed
nieuw jaar. We maakten een praatje en ze
kregen een borrel en wat geld. Het was vooral
een sociaal gebeuren.'
<<<

Het is al weer even terug dat we in ’t
Doarpsnijs van ons hebben laten horen. Hoog
tijd dus om u bij te praten.

Weidevogels

Het fûgelseizoen 2013 begon laat, erg laat
zelfs. Oorzaak was het koude voorjaar…de
koudste in 40 jaar. Bovendien was het ook
nog eens erg droog. Gevolg van dit alles was
dat de aaisykerstiid is komen te vervallen en
we ons vanaf 1 april direct op de nazorg
konden richten. Er was grote vrees dat dit een
verloren jaar zou worden voor de
weidevogels. Gelukkig bleek dat uiteindelijk
mee te vallen, mede omdat ook het
maaiseizoen laat op gang kwam.
Onderstaand ziet u de resultaten voor de vier
meest voorkomende weidevogels.

Al met al zijn we als fûgelwacht niet
ontevreden met de resultaten van het
afgelopen jaar. Wat wel zorgelijk is, is het
zogenaamde Bruto Territoriaal Succes (BTS)
van met name de Strânljip. Het BTS is een
maat voor het aantal jongen dat groot wordt
gebracht. Voor de instandhouding van de

soort moet dit eigenlijk rond de 50% liggen en
bij voorkeur hoger. In ons rayon ligt het BTS
van de Strânljip de afgelopen jaren rond 10
tot 20% en volgt daarmee een landelijke
trend, waar sinds enige jaren een
schrikbarende afname van de soort wordt
vastgesteld. Een strânljip kan tot wel 40 jaar
oud worden. Waar we dus nu nog regelmatig
Strânljippen in het weiland kunnen spotten
weten we inmiddels ook dat dit voornamelijk
oudere dieren zijn die jaarlijks terug
keren…jonge aanwas is er nauwelijks.

(Sân)swellen

Spannend! Dit jaar zou moeten blijken of de
vorig jaar geplaatste zwaluwwand (bij de
Zandwielen, tegen over de kruising
Lauwersmarwei/Allemawei) ook daadwerkelijk
in trek zou zijn bij de Sânswellen (oftewel
oeverzwaluwen, zie ook de foto). Wel daar
hadden we ons niet druk om hoeven maken.
Eind april werden de eerste vogels ter plaatse
waargenomen. Uiteindelijk is zeker 2/3 van de
gaten in de wand uitgehold door de
oeverzwaluwen. Het aantal paartjes is moeilijk
te tellen, maar zal waarschijnlijk tussen de 10
en 20 liggen.

Nijs fan ’e Fûgelwacht
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boeren en nazorgers waren van de partij en
hadden daar een zeer gezellige avond.

Voor de leden was er op vrijdag 15 november
de jaarlijkse ‘filmavond’, met dit keer als
gastspreker Ruurd Jelle van der Leij. De ruim
dertig aanwezigen (er was dus nog wel wat
ruimte over in de zaal) kregen werkelijk
schitterende diabeelden voorgeschoteld van
deze professionele natuurfotograaf, tezamen
met de bijbehorende boeiende verhalen
achter de foto’s.

Bestjoer Fûgelwacht Aldwâld
<<<

De oeverzwaluw is plaatstrouw….Mocht u ze
dit jaar hebben gemist neem dan zeker even
een kijkje bij de Sânwielen volgend jaar.
Terugkerend vanuit de Sahel (steppegebied,
zuidelijk van de Sahara) weten ze feilloos het
‘oude’ nest weer terug te vinden.

Activiteiten

Op 18 mei 2013 werd door de Fûgelwacht
weer een ‘natoerrintocht’ georganiseerd. Er
was een mooie route van zo’n 6 km uitgezet
door de landerijen. Startend vanaf de
Sânwielen voerde de route eerst via de ‘De
Kooi’ (landerijen tussen de Dellenswei,
Swemmer en Lauwersmarwei). Na het
oversteken van de Lauwersmarwei voerde
het tweede deel van de route de deelnemers
o.a. langs het plas/drasgebied direct achter
de boerderij van Mts. Venema aan de
Terlunewei.

Tijdens de rintocht was het gelukkig droog
weer, maar voorafgaand was het regenachtig
en ook de voorspellingen waren niet bijster
goed. Met een opkomst van ruim 40
deelnemers en de positieve reacties na afloop
van de tocht kunnen we echter terugkijken op
een geslaagde activiteit.

Op vrijdag 1 november werd de jaarlijkse
vrijwilligersavond voor boeren en nazorgers
georganiseerd. Roerbakken bij Tjipke en
Bettie de Vries aan de Lange Ikker. Circa 25

Wij willen iedereen bedanken die het
afgelopen half jaar aan ons gedacht heeft
tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis, in
Lyndenstein, in Toutenburg en de laatste 10
weken in Berchhiem te Burgum.
De vele honderden kaarten, telefoontjes,
bezoeken en wat al niet meer, het heeft mij
zeer goed gedaan.
Ook bij mijn thuiskomst waren er weer heel
wat kaarten en bloemen en taarten.

Alhoewel we nog niet aan de eind van de
revalidatie zijn, zullen we proberen er weer
het beste van te maken, e.a. zal zeker nog
maanden gaan duren.

Jullie zullen mij de komende tijd wel eens
door Aldwâld zien rijden op mijn nieuwe
vervoersmiddel!

Nogmaals het was Hartverwarmend!
Bedankt voor jullie steun...

HET WAS GEWELDIG!!

Groeten van Sjoerd en Aukje.
<<<

Aan de inwoners van Aldwald
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Peuterspeelzaal Pjuttershonk

Voor de herfstvakantie zijn we met de peuters
naar het bos in Veenklooster geweest. Het
was die dag prachtig weer. Voordat we het
bos zijn ingegaan, hebben we bij de houten
balk een groepsfoto gemaakt. Terwijl wij aan
het lopen waren richting de herten, zochten
we naar paddenstoelen, mooie blaadjes en
takken. Halverwege heeft een aantal kinderen
nog even op het bankje gezeten. Voor de
ouders weer een leuk fotomoment.
Aangekomen bij de herten, was er geen hert
te bekennen. Ze stonden allemaal aan de
andere kant en kwamen ondanks ons roepen
en het zwaaien met brood niet naar ons toe.
Dan maar verder lopen. In het huisje hebben
we gegeten en gedronken en dan weer
langzaamaan terug naar de auto’s.
Voor Sint Maarten hebben we een mooie
paddenstoel als lampion gemaakt. In de week
voor elf november kwamen de kinderen van
groep 1 en 2 van de van Heemstraschool bij
ons op bezoek met hun lampion. We hebben
elkaars lampion bekeken en samen een
aantal liedjes gezongen. Na afloop kregen de
kinderen wat lekkers.
In de zelfde week zijn wij bij groep 1 en 2 van
de Tarissing op bezoek geweest met onze
lampion. Ook daar hebben we samen liedjes
gezongen en kregen alle kinderen wat
lekkers.
Nu zitten we volop in het thema Sinterklaas.

Kinderen kunnen zich verkleden als sint of
piet. We zingen, lezen en knutselen over
sinterklaas.
De groep bestaat momenteel uit twaalf
kinderen, waarvan er met de kerst weer een
aantal af gaat, omdat ze vier jaar worden. De
groep is dus nog niet vol en het zou fijn zijn
wanneer er nog wat peuters bij komen. Heeft
u thuis een (bijna) peuter, kom dan eens
langs om een kijkje te nemen. De
peuterspeelzaal is open op de dinsdag en
donderdagochtend. Ook voor een
aanmeldingsformulier kunt u hier terecht. U
kunt ook rechtstreeks contact opnemen met
Amarins Kindercentra; tel 0511454488
<<<

Op woensdag 23 oktober was er weer een
gezellige 55+ middag georganiseerd in het
MFC Hústerwâld door Doarpsbelang Aldwâld.
Na eerst te zijn ontvangen door voorzitter
Sjoerd Hoekstra stond er koffie/hee en
oranjekoek klaar en kon gezellig bijgepraat
worden.
Vervolgens kwam Teake van der Meer op het
podium, die met grappige verhalen en
verklede typetjes alle aanwezigen aan het
lachen bracht.
Na afloop van de middag stond er een
heerlijke broodmaaltijd klaar, waar een ieder
van kon gaan genieten.
Een en ander was zeer geslaagd, alleen
jammer dat niet meer 55plussers naar deze
gezellige middag komen.
1 keer per jaar even bijpraten is goed voor de
Aldwâlder sfeer staat er in ons Doarpslied....
Doarpsbelang bedankt voor deze gezellige
middag.

Groeten Sjoerd en Aukje Dijkstra.
<<<

55+ middag
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Interview met dorpsgenoot

Op een koude winteravond gingen A & A
(Annie & Ankie) op de fiets naar Joute
Strampel voor een interview. We werden
hartelijk ontvangen door Joute en zijn vrouw
Marijke met koffie en een heerlijk stuk gebak,
wat een verwennerij weer.
Ze hebben samen drie dochters, Berber (11
jaar) , Mare (9 jaar) en Hieke (3 jaar), Hieke is
vaak met heit op stap om paarden te beslaan.
Joute is geboren op 2951970 in
Heerenveen, hier heeft hij 21 jaar gewoond.

Daarna heeft hij 3 ½ jaar in Scharsterbrug
gewoond en 10 jaar in de Hoeve vlakbij
Wolvega en in 2007 mochten we hen in
Oudwoude begroeten.
Ze hadden, toen ze verkering kregen met
elkaar, afgesproken “als we bij elkaar blijven,
dan krijgt Marijke een paard” en in
Scharsterbrug was het dan zover, er kwam
een KWPNer! De KWPNer bleek niet zo’n
makkelijk paard te zijn, met een buitenrit kon
hij je er zo maar af gooien. Dat was niet echt
plezierig..., dus is ze overgegaan op een
Haflinger. Het duurde maar even en toen had
Joute er zelf ook één.... en samen met nog
een paard van een vriendin stonden er toen
drie paarden in de omgebouwde garage.
Joute heeft 15 jaar als teamleider gewerkt bij
een groot bedrijf dat vullingsmateriaal maakt,
hier heeft hij verschillende opleidingen
gevolgd zoals o.a. leidinggeven, Sixsigma en
probleemanalyse. Toen hij te maken kreeg
met een burnout is hij hier weggegaan. Het
was nu tijd om iets te zoeken wat ook een
hobby is. Een cursus hoefsmid, dat leek hem
wel wat, en deze heeft hij met glans gevolgd
in Oenkerk. Dit is tevens het begin geweest
voor wat ze nu willen opbouwen.

In de stallen hier in Oudwoude staan zestien
paarden, vier van hun zelf en twaalf pension
paarden. Via de GGZ begeleiden ze mensen
die een opstapje nodig hebben om weer
volwaardig mee te kunnen draaien in de

maatschappij, een leidinggevende opleiding
was hierbij wel wenselijk, dat kwam dus goed
uit, want die had hij op zak.
Vijf tot zeven mensen komen drie dagen in de
week om mee te werken met Joute, hiervoor
is een vaste lijst gemaakt met taken die
moeten gebeuren, het varieert van stallen
uitmesten en andere taken, zoals een konijn
hok bouwen (nee geen konijnENhok want er
is maar 1 konijn..).
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Momenteel zijn ze bezig met een grote
verbouwing, een appartement, twee beden
brochje kamers en drie groepkamers voor in
totaal 20 personen. Hiervoor hebben ze steun
ontvangen in de vorm van subsidie via
Plattelansprojecten, en overbuurman
Cnossen subsidieert de verbouw ook door het
doen van vele timmerklussen, wat een
uitkomst is dat!
Joute doet bijna alles zelf, want Joute is van
alle markten thuis. Hij heeft een op hout
gestookte CV geïnstalleerd die het hele huis
en de stallen voorziet van warmte, hij heeft
zelf de gordijnen genaaid en kan heerlijk
koken, (wie wil nou niet zo’n man) en tevens
is hij regelmatig huisman, want Marijke werkt
nog als begeleidster bij mensen met een
beperking.
Omdat hij zo goed kan koken, is hij gevraagd
om te koken bij schoolkamp bovenbouw,
hamburgers moesten het worden. Op de
zitmaaier, verkleed als vrouw is hij naar
school gereden, dat was natuurlijk lachen.

Na al deze verhalen kregen we nog een
rondleiding. Toen we terug naar huis wilde
fietsen, bleken onze zadels bevroren te zijn...
dus het was koud, maar we hadden een
warme avond gehad bij Joute en Marijke
<<<

Even voorstellenJ..

Streekmuziekschool de Wâldsang:

“Aangenaam!”

Met de gitaar op de rug, de drumstokjes

onder de snelbinder of de pianoboeken in

de tas melden velen zich wekelijks voor

hun muziekles bij streekmuziekschool de

Wâldsang. De ene al aardig virtuoos na

een paar jaar les, de ander beginnend en

ontdekkend. Want muziek is leuk en nog

goed voor je ook

(www.muziekmaaktslim.nl). Geen wonder

dat ook menigeen overweegt om

muziekles te gaan nemen. Volwassenen bij

wie het er nooit van kwam. En natuurlijk

kinderen die het cool li jkt! Aan diegenen

stelt streekmuziekschool De Wâldsang

zich hierbij graag nader voor. Met meer

dan 25 leslocaties verzorgt zij ook in jouw

buurt allerlei leuke muzieklessen.

De Wâldsang is sinds 1969 de muziekschool
in Achtkarspelen, Dantumadiel, Kollumerland
c.a. en Tytsjerksteradiel. Zo’n 1500 cursisten
hebben er momenteel les op een groot aantal
instrumenten in allerlei muziekstijlen, van pop,
klassiek, hafabra en meer. Om de twee jaar

zijn er muziekdiploma’s te behalen. Daarnaast
is er volop aandacht voor samenspel binnen
popbands, ensembles, koren en orkesten.
Concerten en voorspeeluren bieden
regelmatig gelegenheid om op te treden voor
publiek. Alle Wâldsang docenten hebben een
muziekvakopleiding en ruime ervaring binnen
het muziekonderwijs. Het aan de Wâldsang
toegekende keurmerk ‘Kunstkeur’ staat
garant voor kwaliteit.
Voor een meer uitbreide kennismaking en
aanmelding verwelkomen wij je graag op
www.muziekschooldewaldsang.nl, met ons
lesaanbod, leslocaties, activiteitenoverzicht,
tarieven, e.d. Onder het kopje “Organisatie”
stellen de docenten zich er graag voor. En
voor informatie kun je natuurlijk contact met
ons opnemen:
info@muziekschooldewaldsang.nl of 0511
541616.
En als je wilt, kun je je ook aanmelden voor
een gratis kennismakingsles.
“Aangenaam!”
<<<
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Aldwâldemers om útens

Op zondag 24 november j.l. waren Feike en ik
(Jantsje fan Wiep en Aal) met onze vrienden
Bean en Ike en Luut en Sietske naar de
toneelvoorstelling KRIMP in “de Dream” te
Dokkumer Nieuwe Zijlen. Al snel raakte ik in
gesprek met mijn buurman. Hij vertelde dat hij
al jaren in Aldwâld woonde en Erik de Vries
heette. Ik zei dat ik in Aldwâld geboren ben en
er tot mijn 24e jaar heb gewoond. Toen hij
enthousiast begon te vertellen dat er plannen
waren voor een bibliotheek/boekenuitleen in
het MFC Hústerwâld vertelde ik hem dat wij
vroeger thuis ook een leesbibliotheek hadden.
Hij vroeg of ik daar een stukje over kon
schrijven voor de dorpskrant van Aldwâld en
dat doe ik dus bij deze.

Heit Wiep begon in de jaren na de oorlog met
een leesbibliotheek in zijn werkplaats aan de
Wygeast. Door de week werden er fietsen
gerepareerd, maar op zaterdag werd de
werkplaats omgetoverd tot leesbibliotheek.
Eén wand stond vol met rijen en rijen boeken

achter platen hardboard. Op zaterdag werden
deze platen met houten klosjes vastgezet aan
het plafond, er werd een tafel met kaartenbak
neergezet en op zaterdagmiddag ging de
bibliotheek open. Uit Aldwâld, Kollum en
omgeving kwamen er heel veel mensen om
voor 10, 20 of 25 cent een boek te lenen.
Volgens mij was er toen in Kollum nog geen
Openbare Leesbibliotheek. Op het etiket op

het boek stond Leesbibliotheek “VOOR ELK
WAT WILS”, W. Sangers Oudwoude, “De
lezers worden verzocht de boeken ZO
ZINDELIJK MOGELIJK TE HOUDEN”. Op
sommige boeken werd met rode en witte
fietslak een streepje gezet. Wat hiervan nu
precies de bedoeling was, weten wij niet
meer. Rood streepje voor oorlogsboek en wit
streepje voor roman? Met kroontjespen had
heit op de zijkant nummers gezet, de boeken
die ik nog heb zijn D58, P5 en V6. De inktpot
en de stempel van W. Sangers Oudwoude
heb ik ook nog steeds. Griet en ik moesten

als jongsten van het gezin vaak helpen op
zaterdagmiddag. Ook moesten we voor heit
Wiep de boeken van de Kristlik Fryske
Folksbibleteek KFFB bij de leden langs
brengen met de boekenkrant “de Fleanende
Krie”.
Jaren later wilde heit stoppen met de
bibliotheek en heeft hij alle boeken verkocht.
Pas toen we zelf wat ouder waren vroegen
we ons af waarom wij als broers en zusters
geen boeken voor onszelf hebben gekocht.
We beseften toen pas hoe bijzonder het
eigenlijk was dat we een bibliotheek aan huis
hadden gehad.

Ik wens de inwoners van Aldwâld heel veel
leesplezier met hun bibliotheek. Ik weet wel
een mooie naam: “VOOR ELK WAT WILS”....

Groetnis,
Jantsje KuipersSangers, Britsum
(zie ook 'Oud en Nieuw' nr. 10 – redactie)<<<



Doarpsaginda...

Eén van de argumenten om tot een
dorpskrant te komen, was de mogelijkheid
voor MFC Hústerwâld en Doarpsbelangen
Aldwâld via de krant hun activiteiten bekend
te maken. Dorpsgenoten beschikten dan over
de de gegevens en konden deze altijd
terugvinden.
Op 'e Hichte is echter een kwartaalblad, in de
praktijk blijkt dan dat activiteiten lang van te
voren bekend moeten zijn om te kunnen
publiceren. Ook bleek het noodzakelijk toch
nog folders en/of affiches te maken, omdat
tussendoor – gelukkig  steeds vaker meer
activiteiten in ons mooie dorp worden
georganiseerd.
Sinds maanden maken MFC en
Doarpsbelangen samen elke maand de
inmiddels bekende, gele Doarpsaginda.
Hierdoor wordt beter op de actualiteit
ingespeeld. Dit is voor de krant als
kwartaalblad niet haalbaar, daarom stoppen
wij met de dorpsagenda. Natuurlijk willen wij
graag doorgaan met het publiceren van uw
enthousiaste verhalen over wat er te beleven
viel in het dorp!

In geval van twijfel kunt u natuurlijk altijd de
websites van het MFC of Doarpsbelangen
raadplegen:
www.husterwald.nl
www.aldwald.nl

Na overleg met Akkie Dijk, de coördinator van
de Doarpsaginda, kunnen de andere
verenigingen en instellingen ook gebruik
maken van deze 'service'! Hiermee wordt de
actualiteit van de activiteiten beter
gewaarborgd. Om dit te regelen moet u
contact opnemen via Akkiephone@gmail.com

Natuurlijk kan men ook gebruik blijven maken
van de mogelijkheid om geplande activiteiten
via Op 'e Hichte te verspreiden. Maar houdt
dan met de te publiceren data s.v.p. rekening
met het feit dat de krant drie tot vier weken na
de kopijdatum wordt verspreid.

De redactie
<<<

Hoi, ik ben Elly en ik zoek een verzorg
pony/paard in de omgeving oudwoude kollum
ik ben 11 jaar
En 1,65m lang ik heb 2 jaar paardrijd ervaring
ik zoek een leuke niet al te moeilijke pony ik
zou het leuk vinden als ik ook zou kunnen
rijden
ik heb al eerder een verzorgpony gehad en ik
rijdt op een manege
ik vind het niet erg om een stal uit te mesten
of andere klusjes te doen poetsen en lopen
vind ik ook leuk!! Als u denkt dat u een
geschikte pony/paard voor me heeft mail dan:
akkiephone@gmail.com<<<

Verzorgpony/paard gezocht
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Prima seizoen Jeu de Boules 't

Tichtsteby

Elke maandagavond en woensdagmiddag is
er dit seizoen met veel plezier en veel
mensen gespeeld op de prachtige banen
achter het MFC. Onder leiding van de
enthousiaste stimulator Sjoerd Fennema zijn
er verschillende wedstrijden gespeeld.
Op 26 augustus en 2 september werd er voor
het eerst om het kampioenschap van
Kollumerland gespeeld. Door gebrekkige
persberichtgeving kwamen er helaas geen
deelnemers uit andere dorpen, wat de pret
niet mocht drukken. Daardoor werd een
dorpsgeno(o)t(e) de eerste kampioen van
onze gemeente. Er werd in verschillenden
samenstellingen gespeeld met spannende
partijen. Wat te denken van een 11 nul
achterstand en dan nog met 1311 winnen.
Uiteindelijk bleek Jan Henk Kampen, met
dank aan z'n medespelers, de eerste
kampioen met een plus van 32 (1310, 134,
135 en 131). Dhr.Smeding en
mevr.M.v.d.Ploeg eindigden met plus 17 gelijk
en dus moesten zij er bij kunstlicht nog even
om gooien. De gelukkige was J.Smeding en
dus tweede en mevr.M.v.d.Ploeg derde.
Voorzitter Wybenga deelde de bekers uit en
hoopte dat dit evenement een vervolg krijgt
met ook deelnemers uit andere dorpen.

Op 23 september werd er tegen Holwerd

gespeeld en ging de eerste plaats naar een
team van Holwerd. De tweede plaats was
voor het trio M.v.d.Ploeg, J.Smeding en
J.H.Kampen. De sfeer was er niet altijd
optimaal. Wat niet aan onze mensen lag.

Een gouden greep was de snert Jeu de
Boules op 30 september. Liefst 24 mensen
kwamen om te spelen en nog enkelen om van
de voortreffelijke snert te genieten.
Na twee speelrondes kon de balans worden
opgemaakt. Deze keer was Sjoerd Fennema
de beste. Met minimaal verschil versloeg hij
de kampioen van Kollumerland Jan Henk
Kampen. Plus 11 tegen plus 10.
De derde plaats werd gedeeld door
L.Cnossen en S. en J. Smeding met plus 7.
Voor herhaling vatbaar.

Het hele jaar werd de score bijgehouden door
Sjoerd, wat uiteindelijk een stand oplevert van
het beste gemiddelde.
We hopen volgend seizoen nog meer mensen
te verwelkomen op de banen bij het MFC.

Hier het resultaat over het hele seizoen van
de mensen die minimaal 10 wedstrijden
hebben gespeeld.

Pnt Wdstr. Gem
1. J.Smeding 668 52 12.8
2. J.Smallenbroek 368 33 11.1
3. L.Cnossen 197 18 10.94

4. J.Sangers 251 23 10.91
5. S.Smeding 507 48 10.5
6. C.Fennema 263 26 10.1
7. T.Koster 414 41 10.09
8. J.H.Kampen 352 35 10.05
9. Sj.Fennema 731 73 10.01
10. J.Cnossen 160 16 10.0
11. H.Visser 424 43 9.8
12. T.de Boer 409 42 9.7
13. A.G.de Vries 211 22 9.5
14. G.Dijk 161 17 9.4
15. W.Bosgraaf 252 27 9.3
16. K.J.Smeding 92 10 9.2
17. S.Zuidema 326 36 9.0
18. H.Posthumus 162 19 8.5
19. M.v.d.Ploeg 395 48 8.2
20. B.Bierema 180 23 7.8
<<<
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Waar de aarde nog woest en

ledig was

Uw 'razende reporters' (Erik en Ankie) waren
dit keer te gast bij activiteitenboerderij
Hammerslag. Bij aankomst werden we
begroet door Jilles Dijkstra, die ons meteen
een rondleiding gaf. Bij de eerste zaal (de
weide blik) aangekomen, konden we meteen
genieten van het weidse landschap met
daarin lakenvelder koeien en paarden, die
van Pieter Wijbenga zijn (de broer van Aaltje),
een prachtig gezicht.
Waarom juist de keuze op lakenvelders is
gevallen? Het is een makkelijke koe en dat is
wel fijn, omdat het zogenoemde boerengolf
gespeeld wordt midden tussen de koeien,
maar daarover later meer. In de tweede zaal
(vee(l) zicht), is één kant volledig voorzien
van een glaswand en kunnen de bezoekers
van dichtbij meemaken wat er in de stal
gebeurt, de koeien zijn niet anders gewend
dus die doen gewoon hun ding. In deze zaal
voegde Aaltje zich ook bij ons, we kregen
lekkere koffie, die in toepasselijke mokken
geserveerd werd, ze waren voorzien van, hoe
kan het ook anders, koeien en paarden. Dan
komen de verhalen los.
Ruilverkaveling was de reden om van de
boerderij in Oudwoude te verhuizen naar
Westergeest, waar ze eerst tien jaar in een
houten woning hebben gewoond, want de
opbouw van de activiteitenboerderij was de

eerste prioriteit.
Het gezin bestaat uit vader, moeder en drie
dochters, die allemaal al uit huis zijn. De
oudste Jojanneke heeft een broodjeshuis in
Dokkum, de tweede dochter Anouk is MBO
verpleegkundige en gaat HBOverpleegkunde
doen. De jongste, Rosalien studeert vastgoed
en makelaardij in Groningen. In geval van
nood springen ze bij op de boerderij. Omdat
de dochters niet wilden melken en dus geen
opvolgers bleken te zijn, is het oude vee
weggedaan en zijn de lakenvelders gekomen.
Het bedrijf bestaat uit een minicamping, die
vijftien jaar geleden begon met vijf plekjes.
Inmiddels is dit uitgegroeid naar eenentwintig,
er staan ook vijf blokhutten en er is zelfs een
eigen bibliotheek. De
mensen komen overal
vandaan en worden vaak
ook goede kennissen, de
gasten kunnen aan
verschillende activiteiten
meedoen o.a. boerengolf.
Dit werkt hetzelfde als
gewoon golf, maar dan nét
iets anders. De stick is een
stok met daar aan vast een
klomp en de holes zijn ook
een stukje groter dan bij
gewoon golf. Het spel is in
het weiland tussen de
koeien en deze vinden dat
prima en hebben gelukkig

geen last van de holes. Tijdens het spel loopt
men gauw een aantal kilometers, want de
holes liggen een paar honderd meter uit
elkaar. Er is veel belangstelling voor, groepen
van vijftig mensen is geen uitzondering.
Verder worden er ook rondleidingen gegeven
op het eigen bedrijf, maar ook bij de buurman.
Een leuk verhaal wil ik jullie niet onthouden.
Ze kregen een uitnodiging om bij
burgemeester Bearn Bilker te komen op het
gemeentehuis. Ja, wat kan dat nu betekenen,
een lintje? Nee daar zijn we te jong voor.
Uiteindelijk is de heer Bilker bij hun op de
boerderij gekomen en zei:
“Het heeft Hare majesteit de koningin
behaagd (o jee, toch een lintje?) om tijdens
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Volleybal Aldwâld

Het is halverwege november, dus de winter
staat alweer voor de deur. Helaas is de tijd
om lange avonden in de tuin te 'ploegen'
voorbij, dus mooi wat tijd over om lekker te
gaan 'ontspannen'.

Het is u vast niet ontgaan dat er problemen
zijn met het onderhoud van de gymzaal, dat
er bepaalde keuringen zijn gedaan én dat het
nadelig kan uitpakken als we de gymzaal
onvoldoende in gebruik houden!
Het zou echt heel erg jammer zijn als de
gymzaal de deuren zou moeten sluiten,
vooral na alle renovaties die afgelopen
voorjaar zijn gedaan.

Wij zijn druk bezig om de gymzaal vooral wél
te gebruiken……

We stellen ons opnieuw even voor...

'Hallo, wij zijn het volleybalteam Aldwâld. Wij
hebben nog geen echte naam, dat maakt ons
ook niks uit: sportieve gezelligheid is de
hoofdzaak. En die is er!!
Elke woensdagavond zijn wij om 20.00 uur te
vinden in de gymzaal. We spelen recreatief
volleybal met gezellige leden van jong tot
oud. Wij proberen fanatiek een balletje te
slaan, maar goede sfeer en gezelligheid staat
voor op!

Ook is na het volleyballen is er gelegenheid
om ontspannen een borrel of een frisje te
drinken.

Volleybalteam Aldwâld is op zoek naar
nieuwe leden vanaf de leeftijd 18 jaar, mocht
je een keer zin hebben om te kijken of het wat
voor jou is, kom dan gerust eens meespelen.
Wij volleyballen van maart t/m december en
van januari t/m juni. Op feestdagen wordt er
niet gespeeld.

Contactpersonen:
Aukje Dijkstravan der Zee – tel. 0511
451629
Tity BosmaReitsma – tel. 06
20114402

We maken hierbij van de gelegenheid gebruik
om onze vrijwilligers hartelijk te bedanken, die
altijd weer klaar staan voor ons en het dorp!

Graag tot ziens....

in het gymnastieklokaal, vergeet dus je
sportschoenen niet!
<<<

haar werkbezoek in Friesland jullie bedrijf te
bezoeken.”
“Okee, dat is leuk, een hele eer natuurlijk,
maar dan moet ik wel even in de agenda
kijken of dat uitkomt.”
“Ja, maar dat moet!” zei de burgervader.
Gelukkig stond er niets op de agenda en het
is een bijzondere dag geweest, dit maak je
niet alle dagen mee....
Wij vroegen hoe de naam Hammerslag
ontstaan is, Jilles stond meteen op en was
even weg om even later met een portret van
Harm Hammerslag terug te komen, de
voorvader? Jilles en Aaltje hebben in ieder
geval een gouden slag geslagen.
Iets na 9 uur namen we weer afscheid, want
er kwamen al weer mensen om hun 40jarig
huwelijk te bespreken. We weten nu dat we
voor o.a. familiedagen, personeelsfeestjes,
vergaderingen en teambuilding terecht
kunnen bij Jilles en Aaltje, ze verzorgen ook
diverse buffetten met vlees van de echte
keurslager.
<<<
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IJsclub Oudwoude e.o.

Het is deze middag dat ik hier zit te typen om
mijn verslagje te maken voor de dorpskrantjes
erg waterkoud en met een zo nu en dan een
zonnestraaltje erbij nog geen winter.
De ijsbaan is reeds onder water gezet op
vrijdag 22 november, weer in een tijdsbestek
van 4 uren, het is ongelooflijk dat dit in een
zo’n kleine periode lukt.
De meeste mensen die hier voorbij kwamen,
staan dan ook raar te kijken, dat het er ’s
morgens nog groen is van het gras en later
op de dag een grote plas kabbelend water.
Wat een verschil met het waterpompen met
de oude baan aan de Swartewei, waar we wel
eens twee weken bezig waren de laatste
jaren, we moesten het water via kleine
watergangen uit de Zwemmer aanvoeren. Nu
maken we gebruik van een trekker met een
waterpomp met een uitstroomopening van 40
centimeter vanuit de Stoobosser Trekvaart.
Op zaterdag 16 en 23 november zijn er nog
verschillende werkzaamheden verricht door
het bestuur bij het clubgebouw en is er in de
kleedgelegenheid boven de kapstokken en de
banken een rek bevestigd waarop men de
tassen en handschoenen kwijt kan zodat er
op de vloer en de tafel meer ruimte vrij blijft.
De vorige keer schreven we al over de
ophoging van de dijk aan de westkant dat
door Gerlof Wiersma is uitgevoerd. Inmiddels
was deze al mooi begroeid en staat het water

nu al tegen deze dijk, in de hoop dat hij het
niet begeeft, een volgend jaar moet ook de
dijk aan de noordkant worden verbreed
(gedeeltelijk) en worden verhoogd. Deze
dijken zijn allemaal wat verzakt, dat komt
waarschijnlijk door de veengrond hier.
De uitbreiding voor de veegmachines tegen
het clubgebouw kon nog niet worden
uitgevoerd omdat dit vanwege de gemeente
wat langer op zich laat wachten dan in eerste
instantie was gedacht.

Een oproep van het bestuur aan de leden in
de deze dorpen
Wanneer er sneeuwval is, of geweest, zouden
we graag een beroep willen doen aan
vrijwilligers die ons dan ’s morgens vanaf half
10 of 10 uur willen bijstaan om sneeuw te
ruimen op deze grote ijsbaan .We hebben wel
3 veegmachines maar die kunnen dit niet
allemaal verwerken en moet er met
mankracht worden bijgesprongen. Op de
ijsbaan zijn schoppen (schuivers) voldoende
aanwezig (geen kruiwagens)vanwege de
opslag
Er kunnen in zo’n geval wel een 20tal
vrijwilligers zich melden.
Wij als bestuur kunnen niet door de dorpen
gaan vragen, een ieder weet wel wat voor
een werk het is.

Huldiging:

Op dinsdagavond 19 november was de

algemene ledenvergadering van de Bûn fan
Iisklups Gewest Fryslân (KNSB) bij Thialf te
Heerenveen.
Hier werden de beide onderstaande heren
toegesproken door de voorzitter van het
gewest Dhr. Jelle Wesselius en werd door de
vicevoorzitter Dhr. Joh.deVries hen een
zilveren speld opgespeld, met het opschrift ;
lid van verdienste.
De voorzitter Iko Hoekstra en de secretaris
Jan de Boer zaten allebei sinds 12 december
1988 in het bestuur van de IJsclub Oudwoude
e.o. en waren dus 25 jaar actief hierin
vertegenwoordigd.
Iko Hoekstra was gedurende deze periode 14
jaar voorzitter en de rest van deze periode lid
van het bestuur. Jan de Boer is de gehele
periode secretaris geweest. Op de
ledenvergadering 29 november stelt de
secretaris zich weer voor een periode van 3
jaar beschikbaar. De voorzitter sluit zijn
periode hierbij af.

Tot zover de ijsbaanactiviteiten voor het
seizoen 2013/2014 en is het wachten op
vorst.

Het Bestuur
<<<
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Het beestenspul van Oudwoude

Voor de aftrap van
onze nieuwe rubriek
“het beestenspul van
Oudwoude”, ben ik
(Ankie) te gast
geweest bij Robert en
Tietsje Thalen. Onder
het genot van een
heerlijk bakje koffie en
lekkere koek deden zij
hun verhaal.
Robert is een echte

dierenvriend maar omdat Tietsje allergisch is
voor dieren, konden ze niet zo maar een hond
of iets dergelijks aanschaffen. Tien jaar
geleden, via een collega, kwam Robert in
aanraking met tropische vogels en is hij zo op
het idee gekomen om vogels te houden. In
het begin met verschillende tropische vogels.
Later is hij zich gaan specialiseren op
kanaries. Nu denken de meesten
waarschijnlijk dat dit die gele vogeltjes zijn en
dat klopt ook wel, maar er zijn meerdere
kleuren mogelijk. Zo hebben ze zwart/geel,
zwart/geel mozaïek, zwart/wit en – sinds vorig
jaar – ook de bekende gele kanaries. Zoonlief
Alwin (9 jaar) kreeg vijf jaar geleden de
smaak ook te pakken en heeft nu zijn eigen
vogeltjes om te verzorgen. Samen met Pake
en Heit lopen ze ook tentoonstellingen af en
daar doen ze goed mee. Zo heeft Robert

tijdens zijn eerste districtshow (show van heel
Friesland) met drie vogels al drie
bondskruizen gewonnen. Zoonlief zegt: “Ik
hoef echt geen beker te winnen, maar ik wil
wel hoger eindigen als Pake.” Dochterlief
Joanke (7 jaar) heeft nog geen eigen
vogeltjes, maar dat kan zo maar veranderen,
want het is toch wel een mooie hobby. De
verzorging van de vogels neemt, vooral
tijdens de kweek, zo’n 1 ½ uur per dag in
beslag. Geen probleem, want Robert mag
graag in de garage bij zijn vogels zijn.
In totaal heeft hij 18 kweekkooien en elk nest
brengt vier tot zes eieren. Als de jongen uit
zijn, moet je ze al na 4/5 dagen ringen
anders, lukt dat niet meer, zo hard groeit een
jonge vogel. Zeker één keer per week krijgen
de vogels een bad en zodra het bad in de
kooi komt, is het dringen geblazen, zo graag
willen ze erin.
Nog even terug naar de tentoonstellingen, die
zijn er in verenigingsverband in de Westereen
bij de fugelfreonen en op districtshows.
Robert heeft weleens meegemaakt dat 30
van zijn vogels een slechte beoordeling
kregen in de vereniging en diezelfde 30
vogels kregen bij een districtshow hoge
punten, wat toch wel een beetje vreemd is.
Robert is een echte vogelman, al vanaf zijn
vijfde jaar ging hij met Pake kievitseieren
zoeken en de nazorg werd ook niet vergeten.
Zo door de natuur lopen was en is zijn lust en
zijn leven en verder mag hij ook nog graag

vissen.
Op de vraag hebben jullie nog meer dieren,
zei Tietsje dat ze een grote knuffelbeer heeft
(en jullie weten wel wie dat is) en verder
hebben ze nog vijf kippen en een haan van
het ras Hollandse hoen en twee Japanse
nachtegalen.
Robert en Tietsje bedankt! Ik heb weer heel
wat geleerd én genoten van het mooie
gezang van de kanaries.

Wilt u ook zo’n leuke reportage van uw
huisdier in ons mooie dorpskrantje, stuur dan
een foto op naar
info@doarpskranteopehichte.nl met naam
adres en telefoonnummer. En wie weet, bel ik
de volgende keer bij u aan...
<<<
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Groep 7 en 8

over Serious

Request en het

Nationaal Schoolontbijt.

Serious Request

Wij hebben op school een sponsorloop
gehouden.
Wij gingen allemaal rondjes lopen. Ik heb
ongeveer 20 rondjes gelopen.
Ik was niet echt moe maar had het wel erg
heet.
We hebben 600 euro opgehaald en gaan het
naar het Glazen Huis in Leeuwarden brengen
Het Glazen Huis gaat ervoor zorgen dat het
geld naar het Rode Kruis gaat. Het Rode
Kruis gaat naar Afrika om daar wc’s en
waterpompen te maken
Ylse

Dit jaar hebben wij geld ingezameld voor het
doel: Serious Request. Dit hebben we gedaan
met een sponsorloop. We hebben 600 euro
opgehaald. Ik had als derde alle 20 rondjes
gelopen. Ik had het erg warm.
Iemand van het Rode Kruis heeft iets over dit
doel verteld. Het doel houdt in: om kinderen
uit arme landen een wc te geven. Want er
sterven nog veel te veel kinderen aan diaree.
Het Glazen Huis staat dit jaar in Leeuwarden.
Het geld wat ze ophalen gaat naar het Rode
Kruis en die koopt er dan wc’s van
Jantine

3 Dj’s gaan voor Serious Request in het
Glazen Huis. Dit jaar staat het in Leeuwarden.
Met een sponsorloop hebben we 600 euro
opgehaald voor Serious Request. Ik heb 15
euro opgehaald. Het geld gaat naar het Rode
Kruis. Het Rode Kruis zamelt geld in voor
kinderen in arme landen die geen schoon
drinkwater hebben.
Feije Gaatze

Wij hebben op school een sponsorloop
gehad. Voor arme kinderen die vies
drinkwater hebben. Ze krijgen daar diaree van
en daardoor gaan ze dood. Dus toen hebben
wij geld opgehaald. Maar liefst 600 euro. Ik
vond het leuk dat we een sponsorloop hielden
voor een goed doel. Na het lopen van de
rondjes was ik wel een beetje moe, niet heel
erg. Ik heb ook nog een extra rondje gelopen.
Het geld gaan wij overhandigen aan het
Glazen Huis. En zij geven het weer aan het
Rode Kruis. En die zorgt er voor dat er
waterputten en nieuwe toiletgebouwen
komen. Zodat er minder kinderen aan diaree
sterven
Nynke

We hebben op school een sponsorloop
gehouden. Ik heb 25 euro opgehaald.
Met de sponsorloop heb ik alle 20 rondjes
gelopen. Dat ging goed.
Met onze sponsorloop hebben we in totaal
600 euro opgehaald voor kinderen die geen

schoon
drinkwater
hebben en
daardoor
sterven. Het
Glazen Huis verzamelt geld in door dag en
nacht plaatjes te draaien en niet te eten. Het
geld wat zij ophalen gaat naar het Rode
Kruis. Het Rode Kruis gaat waterpompen
aanleggen in Afrika zodat er minder kinderen
sterven.
Sylke

Met school hebben wij hard gelopen voor
Serious Request en daarmee hebben we 600
euro opgehaald.
Ik heb zelf 51 euro opgehaald. Ik heb mensen
gebeld of ze mij wilden sponseren en ben
door het dorp gelopen.
Dit jaar is het doel: kindersterfte. Kinderen in
Afrika hebben slecht drink water en geen
goede hygiëne. Door deze redenen krijgen ze
diaree. Het Glazen Huis staat dit jaar in
Leeuwarden. Ze verzamelen geld voor het
Rode Kruis. Het Rode Kruis gaat wc
gebouwen en waterputten bouwen
Hylke

Schoolontbijt

Er deden dit schooljaar 2000 basisscholen
mee aan het Nationaal Schoolontbijt.
15% van de basisschoolleerlingen ontbijten
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gegeten. Thuis eet ik altijd 1 broodje. Het
liefst eet ik boterhamworst op brood.
Tsjerk

Wij hebben op school het schoolontbijt gehad.
Dit doen scholen omdat er uit onderzoek is
gebleken dat er kinderen zijn die weinig of
niet ontbijten
Ontbijten is het belangrijkste. Je hebt
koolhydraten nodig, die zitten in brood.
Daar krijg je weer energie van
Ik heb op school 3 stukken brood met worst
gegeten. Thuis eet ik altijd brood met
pindakaas of salami
Egbert Tjitze

<<<

 Dat er bij de kantine van WTOC een
kledingcontainer staat
 Deze bestemd is om gevuld te worden
 De opbrengst voor KIKA gehandicaptensport
is en voor WTOC
 U al uw oude kleding en schoenen en
beddengoed welkom is
 Deze wel verpakt moeten zijn in plastic
zakken
 Dat er bij WTOC ook een mooie, gele
container staat
 Waarin u al oude frituurvet en frituurolie kunt
brengen
 Deze wel in afgesloten flessen moet worden
afgeleverd
 Dit ook ten goede komt aan WTOC
 We zo goed met het milieu bezig zijn
 Het bestuur U hiervoor hartelijk wil
bedanken
 U voor inlichtingen hierover contact kaunt
opnemen met Sjoerd Dijkstra
 Telefoon nummer 0511451231 of 06
53963185 <<<

Wist u datJJJ.,niet.
Dan kan je niet goed
concentreren.
Marco Borsato ontbijt ook
mee met een groep
kinderen.
Ruben

Het Nationaal schoolontbijt is opgericht omdat
de meeste kinderen niet ontbijten.
Als je niet eet heb je niet genoeg energie om
op school te werken.
Er deden 2000 basisscholen mee aan het
schoolontbijt. Ik vind het leuk om met zijn
allen te eten op school.
Er waren krentenbollen en wit en bruin brood.
Ik heb een broodje hagelslag en pasta
gegeten. Dat was lekker.
Gijs Jelle

Het Nationaal Schoolontbijt is een jaarlijks
evenement. Scholen doen dat zodat kinderen
vaker gaan ontbijten. Meer dan 2000
basisscholen deden er aan mee. Je lichaam
heeft een ontbijt nodig om aan de dag te
beginnen.
’s Nachts moet je lichaam het zonder eten
doen. Het ontbijt geeft je energie die je nodig
hebt op school
We hebben op school met z’n allen in de klas
gegeten. Ik heb twee bruine bolletjes
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Oud en Nieuw...

Dit is het huis aan de Jan Binneswei 20 ,
waar Jurjen Sangers en Greetje Dijk wonen.
Jurjen Sangers heeft het huis laten bouwen in
1978. De foto van het oude huisje is niet zo
duidelijk, omdat het uit een krant is gescand.
Een paar bewoners van het oude huisje
waren: de fam. Sape van der Ploeg, daarna
Luitzen Steringa die er in 1941 nog in
woonde. De laatste bewoners waren Wopke
en Trien Westra. Zij vertrokken in 1958 naar
Hústernoord 6. Daarna heeft het nog wat
jaren leeg gestaan, voordat het afgebroken
werd. Vele jaren stond hier geen huis, maar

op de lege plek werd dus in 1978 een nieuw
huis gebouwd.
Het oude huisje werd wel De Hillige Hichte
genoemd , maar waar de naam vandaan
komt, is mij niet bekend. Weet iemand hier
meer van ? Ook een foto van het oude huisje
is welkom bij mij.
Brand de Jager, Kollum.
<<<
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