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Redactioneel

Vertrek voorzitter

Een periode van achttien nummers heb ik met
veel plezier “sturing” gegeven aan de
redactie. Persoonlijke situatie, werk en
verhuizen uit het dorp maken het lastiger
deze functie nog in te vullen. De redactie is
momenteel “stuurloos” en is op zoek naar een
vervanger. Ik blijf sowieso (voorlopig) lid van
de redactie.

Komst Adrie van der Veen

Adrie is bij de redactie gekomen en houdt
zich bezig met interviews en het assembleren
van de krant. De redactie is blij met haar inzet
en gezelligheid.

Volgende nummer is ons lustrum

Het komende nummer is voor de redactie
extra speciaal. Nummer 20 is daarmee
bereikt, maar liefst vijf volledige jaargangen!
De redactie wil hieraan extra aandacht
besteden. Wij vragen daarbij ook uw input.
Heeft u een leuk idee voor uw krant, neem
dan contact op met de redactie via
info@doarpskranteopehichte.nl

Namens de redactie,
Ben de Vries,
(nu nog voorzitter…)

Deze foto is genomen door Jacob de Vries
tijdens de opening van de Doarpsbieb.

Het artikel over de doarpsbieb leest u op pagina 19.

Ingezonden





5Pag.Op 'e Hichte  nummer 19

Nys fanút Doarpsbelang

Na de drukte met de voorbereiding van de
ledenvergadering en met het politiek debat in
het kader van de gemeenteraadsverkiezing
op 19 maart 2014 is het tijd om het Nys fanút
Doarpsbelang te schrijven. In deze Nys fanút
Doarpsbelang ga ik in op de een aantal
onderwerpen die tijdens de ledenvergadering
zijn besproken. Het gaat hierbij om de
Feroaringen Doarpsfeest 2013, de
Bestjoerlike Feroaringen Doarpsbelang, de
Skoallen yn Aldwâld, de Buorskipsboarden,
Bouwkavels, Boring op NAMlocatie
Engwierum en de Website/Facebook
Doarpsbelang Aldwâld.

Feroaringen Doarpsfeest 201 3

De feroaringen van het Doarpsfeest 2013
heeft ons als bestuur vorig jaar bezig
gehouden. Breken met een traditie van zo is
het altijd geweest en zo moet het blijven is
lastig, je weet wat je hebt en je weet niet wat
je krijgt. Het bestuur heeft het als zeer
verfrissend ervaren de wijzingen in
programma. De optocht op donderdag, de
doarpsdei op freed met als start van een
Moarnsbrochje, klaverjassen, darten, Mario

card, de zaterdag met Rintje Kas op het
matinee en een ’s avonds de topband Alice
Springs en op zondag de Bliide Sjongers als
afsluiting. Daarnaast gaan wij verder met de
ontwikkelingen zoals het buitenterras en de
buitenbar. Het bestuur wil van feroaringen
een traditie maken en gaat dit jaar volop aan
te slag met het programma van het
Doarpsfeest 2015. Ideeën en suggesties zijn
welkom!

Bestjoerlike Feroaringen Doarpsbelang

Doarpsbelang Aldwâld heeft twee belangrijke
pijlers en dat is de belangenbehartiging en de
activiteiten. Daarnaast één keer in de twee
jaar het Doarpsfeest. Belangenbehartiging
wordt door de decentralisatie van het sociale
domein, jeugd en ouderenzorg naar de
gemeente, een belangrijk aandachtspunt voor
het bestuur. Ontwikkelingen als de
schaalvergroting van de gemeente, de rol en
positie van Doarpsbelang als
gesprekspartner, de veranderende rol van de
overheid met de ideeën over
burgerparticipatie, de activiteitencommissies
van het MFC Hústerwâld, de discussie over
spreiding van voorzieningen zijn belangrijke
items voor Doarpsbelang. Cruciaal in deze is
de vraag: blijven wij een proactief bestuur of
een reactief bestuur. Het bestuur heeft
unaniem besloten voor de rol als proactief
bestuur maar tegelijkertijd geconcludeerd dat
de verhouding tussen de pijlers

belangbehartiging en activiteiten niet in
balans is. Het bestuur gaat het komende jaar
bezig met de uitwerking van de Bestjoerlike
feroaringen Doarpsbelang.

Skoallen yn Aldwâld

De basisscholen in Aldwâld hebben de
aandacht van het bestuur. Vorige jaar de
totaal onverwachte zet van de gemeente om
17.000 euro te investeren in
bewegingsonderwijs in Westergeest. Dat dit
gevolgen heeft voor de exploitatie van de
gymzaal van het MFC Hústerwâld is
begrijpelijk. Ook de kleine scholentoeslag zou
vervallen en dat zou ook gevolgen hebben
voor alle scholen in de kleine dorpen van
Kollumerland. Gelukkig gaat dit niet door en
blijven voor de basisscholen de kleine
scholentoeslag beschikbaar. Daarnaast
speelde nog het discussierapport
voorzieningenspreidingsmodel Noordoost
Fryslân waarin, op basis van een onjuist
aantal leerlingen in 2013, dus feitelijk niet
juist, beide basisscholen Aldwâld in de
toekomst kunnen sluiten. Doarpsbelang heeft
B&W gewezen op de fouten in het
discussierapport en de B&W heeft nog
dezelfde dag het discussierapport laten
aanpassen. Complimenten vanuit het bestuur
voor hoe dit is opgepakt door B&W. De visie
van het bestuur van Doarpsbelang voor de
basisschool De Tarissing en de Basisschool
Van Heemstra is een ‘drieonderéén kap’ van
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beide basisscholen met het MFC Hústerwâld.
Het is aan de besturen van de beide
basisscholen in welke vorm dit wordt
uitgewerkt. Tijdens de rondvraag op de
ledenvergadering van Doarpsbelang werden
hierover ook een aantal vragen gesteld. De
strekking van de vragen hebben vaak
betrekking, laat ik het maar zo noemen, een
Doarpsskoalle voor Aldwâld. Puur gekeken
naar de basisscholen dan wil het bestuur van
Doarpsbelang dat beide scholen met elkaar in
gesprek gaan. Deze afspraak hebben wij ook
met de basisscholen gemaakt en nu wij weer
meer dan een jaar verder zijn dan is het aan
Doarpsbelang om hier weer sturend in op te
treden. Belangrijk hierbij is de uitgangspositie,
het bestuur van Doarpsbelang wil zonder
voorwaarden vooraf een proces met
wederzijds respect en vertrouwen starten om
te komen tot een Doarpsskoalle in combinatie
met het MFC Hústerwâld. Gaan beide of één
van de basisscholen aan het begin van het
proces ‘piketpalen’ slaan dan wordt het lastig
om te komen tot een Doarpsskoalle.
Wederzijds respect en vertrouwen in elkaar is
de succesvolste weg om te komen tot een
Doarpsskoalle waar ieder kind uit Aldwâld en
omgeving terecht kan. Ook is het voor de
voortgang van belang dat de gemeente geld
reserveert in de begroting voor de
Doarpsskoalle in Aldwâld.

Buorskipsboarden

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. De
buurtschappen De Wurden, De Dellen en
Aldwâldmersyl zijn op maandag 3 maart op
16.00 uur onthuld.

Bouwkavels

Het CPO Aldwâld op de plek van de
voormalige bejaardenwoningen aan de Jan
Binnenswei is een feit…..er wordt gebouwd.
De aanpak van Doarpsbelang samen met de
belangstellenden is een succes. In de
omliggende dorpen wordt teveel op de
gemeente geleund maar die tijd is voorbij.
Zelf ontwikkelen is de toekomst en hierbij de
oproep aan de politieke partijen om dorpen
hiervoor de ruimte te bieden door bijvoorbeeld
niet de hoofdprijs voor een stukje
gemeentegrond te vragen en planologisch
ruimte te bieden.

Boring op NAM-locatie Engwierum

De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
(NAM) start komende woensdag 26 februari
met voorbereidende werkzaamheden die
betrekking hebben op de boring op NAM
locatie Engwierum aan de Bûtendykswei.
Deze werkzaamheden duren tot 29 maart. De
boorwerkzaamheden starten eind juni 2014.
Voor inwoners van ondermeer Aldwâld is er
een inloopbijeenkomst op donderdag 27

maart tussen 18.00 en 20.00 uur in het ’t
Dykshûs Engwierum gepland.

Website/Facebook Doarpsbelang Aldwâld

De website van Doarpsbelang is vorig jaar
met het Doarpsfeest gelanceerd. De
vindbaarheid is wel eens een probleem maar
dat heeft er mee te maken dat Doarpsbelang
de beide oude website, vanuit historisch
belang, ook in de lucht wil houden.
Doarpsbelang is ook op Facebook te vinden.
De Facebookpagina is voor de korte
berichten en de website voor de uitgebreidere
verslaglegging.

Aldwâldmersyl, 27 februari 2014

Sjoerd Hoekstra,
Foarsitter Doarpsbelang Aldwâld. <<<
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Eind februari starten de werkzaamheden op
NAMlocatie Engwierum. Het is dus mogelijk
dat inwoners uit Oudwoude iets merken van
deze werkzaamheden. In Engwierum is een
flyer rondgebracht en drie inwoners uit
Oudwoude hebben ook een schrijven
ontvangen. Dit is gedaan, omdat deze
inwoners graag op de hoogte gehouden
willen worden m.b.t. de werkzaamheden van
de NAM in de regio. Dit hebben ze
aangegeven tijdens een inloopsessie in 2012.
Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd in
Engwierum. Zie de oproep.
<<<

Uitreiking van de
Aldwâld Award 201 4

De Aldwâld Award wordt door
Doarpsbelang Aldwâld
uitgereikt aan een persoon of
groep die veel voor Aldwâld
heeft betekend of er voor heeft
gezorgd dat Aldwâld op een
positief in het nieuws is
gekomen.
De Aldwâld Award 2014 is voor
Sandra Rusticus. Deze
Aldwâld Award krijgt zij voor
het jarenlang vertegenwoordigen van Aldwâld
in de hoogste regionen van het klassement in
de categorie Enkelspan paard op de
Paardendagen in DriesumWâlterswâld. De
Aldwâld Award is dit jaar een oeuvreprijs voor
twee keer een tweede prijs Enkelspan paard
in 2011 en 2012 en voor het winnen van de
24ste editie van het Open Fries
Kampioenschap Paardenmarathon in de
categorie Enkelspan paard in 2013. Een
geweldige prestatie van menner Sandra
Rusticus om jarenlang met de Groom op het
hoogste niveau het marathontraject met de
prachtig gebouwde hindernissen zo snel
mogelijk en correct te nemen.
Op de Paardendagen in DriesumWâlterswâld
moeten tijdens de marathon hindernissen zo
snel mogelijk worden genomen. Daarbij komt
het vooral aan op snelheid en wendbaarheid

van het paard en de stuurmanskunst van de
menner. De helper van de menner, de Groom,
staat achterop het marathonwagen en houdt
de wagen in evenwicht door zijn gewicht te
verplaatsen. Bij het onthouden van de route
van de hindernissen en de natuurlijke en
kunstmatige obstakels zoals bomen, heuvels,
waterpartijen, banden en palen wordt de
menner geholpen door de Groom.
Menner Sandra Rusticus heeft de 24ste
editie van het Open Fries Kampioenschap
Paardenmarathon in de categorie Enkelspan
paard in 2013 niet kunnen winnen zonder de
snelheid en behendigheid van haar paard
Forso, het jarenlang trainen en marathon
rijden met Groom Joop Dijkstra en op 26 juli
2013 in DriesumWâlterswâld met Groom
Menno Dijkstra waar Sandra Rusticus Fries
Kampioen mee is geworden. <<<

Start werkzaamheden Nam in
Engwierum
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Jaarverslag dorpsbelang
Aldwâld 201 3

Beste leden van Doarpsbelang Aldwâld.
Hierbij het jaarverslag van 2013.
2013 was voor Doarpsbelang Aldwâld
wederom een goed jaar. Een jaar waarin we,
zoals u van ons gewend bent, weer vele
activiteiten mochten organiseren. Naast de
activiteiten zetten wij ons als bestuur in als
belangenbehartiger tussen u als inwoner en
de gemeente, provincie of Overheid.
Tijdens de ledenvergadering in februari 2013
hebben wij afscheid genomen van bestuurslid
Ben Kok. Ben heeft zich op zijn eigen wijze
ingezet voor de belangen van Aldwâld en zijn
bewoners. Nogmaals vanaf deze plaats
bedankt voor je inzet. Na een korte zoektocht
heeft Bettie de Vries aangegeven om zitting te
nemen binnen het bestuur.
De bestuurssamenstelling zag er in 2013 als
volgt uit:
Voorzitter: Sjoerd Hoekstra
Secretaris: Jan Henk Kampen
Penningmeester: Suzan Bosma
Lid: Sjouke Veenstra
Lid: Foeke Dirk Dijkstra
Lid: Pieter Imke de Vries
Lid: Geoffrey Hoiting

Lid: Willie de Bruin
Lid: Bettie de Vries

Ieder bestuurslid heeft zitting binnen 1 of
meerdere commissies. De commissies die in
2013 actueel waren zijn; AED, speeltuin,
Website, Ledenadministratie, MFC
Hústerwâld, Leugenbank,
Belangenbehartiging gemeente,
Doarpskrante, en TWA. TWA staat voor
Triemen, Westergeest en Aldwâld en houdt
zich bezig met het oprichten van een stichting
tot het in stand houden van de Buitenkant van
de kerken in Westergeest en Aldwâld.

De ledenadministratie werd verzorgd door
Jan van der Veen. Aukje Dijkstra is onze
vaste notulist. Geoffrie Hoiting is de
webbeheerder van onze website
www.aldwald.nl. Hiervoor onze hartelijke
dank.

Het ledenaantal betrof per 1 jan. 314 leden.

Nu volgt een opsomming waar het bestuur
van Doarpsbelang Aldwâld zich in 2013 mee
bezig heeft gehouden.

Jaarlijks overleg met college van B&W

Op 14 januari vond het jaarlijks overleg met
Burgemeester en wethouders plaats.
Gespreksonderwerpen waren deze keer:
1 CPO Aldwâld, woningbouwplannen

2 Structuurvisie Aldwâld
3 Scholen, 2 onder 1 kap
4 Richtlijnen optocht praalwagens 2013
5 Verkeersveiligheid kruising
Lauwersmeerweg/Allemawei en
Lauwersmeerweg/Wâlddyk
6 Gaswinning bij Ee en Engwierum met als
eventueel gevolg bodemdaling
7 Fryske plaknammen
8 Oud papier
9 en namens de gemeente werd het
strooibeleid nogmaals doorgenomen.

Evaluatie Stroobossertrekweg

Maandag 11 februari heeft er op uitnodiging
van Provinsje Fryslân een evaluatie
plaatsgevonden over de herinrichting van de
Stroobossertrekweg. Voor deze evaluatie
waren uitgenodigd een aantal besturen van
Doarpsbelangen van aanliggende dorpen,
gemeente Kollumerland c.a., politie Fryslân
en de Provinsje Fryslân. Doarpsbelang
Aldwâld heeft hierbij aangegeven dat er veel
gebruik wordt gemaakt van de Trekwei en
een groot deel van het verkeer de route door
Aldwâld als doorvoer route gebruikt. Fietsen
en wandelen over de Trekwei blijft een
gevaarlijke situatie met af en toe een fietspad
of een wegversmalling. De kruising op de
“Bonte Hûn” wordt als onlogisch ervaren. Na
de oplevering van De Centrale As zal de
Stroobossertrekweg nogmaals worden
geëvalueerd.



13Pag.Op 'e Hichte  nummer 19

Friese Persprijs 201 3

Voorzitters van plaatselijk belang Jan
Wagenaar van De Westereen en Sjoerd
Hoekstra van Doarpsbelang Aldwâld zijn de
winnaar geworden van de Friese Persprijs
2013. Zaterdag 9 februari werd de prijs
overhandigd aan dhr. Wagenaar en Hoekstra.
Zij kregen de prijs vanwege hun rol als
aanspreekpunt, woordvoerder en als
voorzitter van plaatselijk belang na de het
DNAverwantschapsonderzoek en de
aanhouding van de vermoedelijke verdachte
van Marianne Vaatstra. De prijs wordt jaarlijks
uitgereikt aan een persoon of organisatie die
in het Friese nieuws heeft gestaan en de
publiciteit niet heeft geschuwd.

Speeltuin “it Itelân”

Speeltuin “it Itelân” heeft een belangrijke
functie in het dorp en wordt dagelijks bezocht
door vele kinderen. Zaterdag 16 maart
hebben een aantal dorpsgenoten en
bestuursleden speeltuin “it Itelân” een
jaarlijkse opfrisbeurt gegeven. Mede dankzij
een bijdrage vanuit het Oranjefonds tijdens
“NL Doet” kon dit gerealiseerd worden. Niet
alleen tijdens NL doet wordt er onderhoud
gepleegd aan de speeltoestellen. Iedere
maand worden de speeltoestellen
gecontroleerd op schade of mankementen.
Gemeente Kollumerland zorgt er verder voor
dat er geschoffeld en gemaaid wordt.

Klankbordgroep Structuurvisie

De klankbordgroep structuurvisie Oudwoude
heeft in 2013 nog een aantal malen overleg
gehad en de herinrichting van de Foarwei en
Jan Binneswei geëvalueerd. Uit dit overleg
zijn enkele maatregelen en aanpassingen
naar voren gekomen die reeds gerealiseerd
zijn. De eerste maatregelen die getroffen zijn
o.a. de wegversmalling bij beide
toegangswegen aan de Foarwei,
wegvernauwing driesprong Jan Binneswei en
Foarwei en verkeer remmende maatregelen
aan de Simmerwei. De overige maatregelen
zullen op een later tijdstip worden uitgevoerd.

Doarpsfeest 201 3

Voorafgaand aan het doarpsfeest hebben wij
veelvuldig contact gehad met de gemeente.
Dit naar aanleiding van de aangescherpte
regelgeving omtrent versierde wagens.
Daarnaast moesten alle verkeersregelaars
tijdens de optocht voor het eerst
gecertificeerd worden als erkend
verkeersregelaar.
Ondanks het slechte weer op met name
vrijdag mochten we terugkijken op een
prachtig feest met daarin een aantal
vernieuwde elementen. Voor het eerst de
optocht op donderdagavond. Ons als bestuur
is dat prima bevallen en zeker voor herhaling
vatbaar.
Op vrijdagmorgen mochten we een overvolle
tent begroeten op het Moarnsbrochje. Wat

hebben we lekker gegeten met z’n allen en
wat was het gezellig. De overgebleven
producten werden geschonken aan de
voedselbank welke zij dankbaar in ontvangst
hebben genomen.
De vrijdagmorgen stond in het teken van
Sport & Spel. Lekker met z’n allen ouderwets
sjoelen, darten, klaverjassen of een ander
leuk spelletje. De afsluiting met een de
Tobbedansbaan werd ondanks de regen een
daverend succes.
Voor de Aldwâld got Talent zullen we op zoek
moeten naar een andere formule. Slecht 4
deelnemers mochten we aankondigen. Het
schaduwprogramma van GeDoBr kwam in de
overvolle tent jammer genoeg niet tot z’n
recht. Met de juiste muziekkeuze van
discotheek Second Life werd het toch nog
een mooi feestje.
Rintje kas maakte er zaterdagmorgen, met z’n
half afgezongen liederen, een compleet feest.
Vele complimenten mochten we hierover
ontvangen en de oproep dat hij nogmaals
welkom is in Aldwâld. Hetzelfde gold voor de
band Alice Springs, die een geweldig
optreden neerzette op het podium.
Zondagmiddag mochten de Bliide Sjongers
hun talenten laten zien. Al voor het optreden
was het een groot succes en mochten we het
doarpsfeest afsluiten.

Blaast de Bazuin

Ondanks dat deze vereniging ter ziele is
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Dorpsportaal

De samenleving verandert en we hebben
elkaar als burger steeds meer nodig. Mensen
vragen elkaar niet meer zo snel om hulp en
de overheid wil dat wij een Burgerparticipatie
Maatschappij gaan worden. Op uitnodiging
van gemeente Kollumerland heeft een
afvaardiging van Doarpsbelang een
presentatie bijgewoond over het
dorpsportaal/webportaal van Burum. Dit
unieke webportaal maakt diensten
beschikbaar die eerder verdwenen of er zelfs
nooit waren. Er kan online zaken worden
gedaan met de gemeente, supermarkt,
thuiszorg of antwoord krijgen op
gezondheidsvragen. Het webportaal is een
noviteit uit het project Dorpshuis Nieuwe Stijl.
Met dit project willen de provincie Fryslân,
gemeente Kollumerland c.a. de leefbaarheid
en sociale verbondenheid in de dorpen
vergroten.
Het Dorpshuis Nieuwe Stijl, gevestigd in een
dorpshuis of multifunctioneel centrum, biedt
niet alleen toegang tot online diensten. Het is
ook een sociaal ontmoetingspunt voor het
dorp. Dat brengt het ‘praatje bij de bakker’
weer terug. Het brengt dus niet alleen gemak,
het versterkt ook de sociale
ontmoetingsfunctie van het dorpshuis.
Gemeente Kollumerland zou graag willen zien
dat alle dorpen gebruik gaan maken van dit
unieke webportaal. Bestuur van
Doarpsbelang staat hier kritisch positief

tegenover dit initiatief van de gemeente en
beraadt zich of zij hier in de toekomst, in
samenwerking met Mfc Hústerwâld, gebruik
van willen gaan maken.

Overleg collega dorpsbelangen

27 november vond in Westergeest het
jaarlijks overleg plaats met alle
dorpsbelangen binnen de gemeente
Kollumerland. Samen met collega buurdorpen
werd er gesproken over lopende activiteiten
en projecten maar vooral gekeken naar
toekomst.

Overleg Mfc Hústerwâld

Doarpsbelang heeft samen met het bestuur
van Mfc Hústerwâld bij de gemeente
Kollumerland ca. aan de bel getrokken
aangaande de investering
bewegingsonderwijs in het nieuwe
schoolgebouw van Westergeest.
MFC Hústerwâld wilde voor deze derving aan
inkomsten gecompenseerd worden.
De gemeenteraad heeft met een 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 had 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

gegaan willen wij hen nogmaals bedanken.
Dank voor de schenking die zij hebben
gedaan in de vorm van een prachtige familie
schommel in de speeltuin en een
picknickbank nabij de leugenbank. Het
vaandel van de vereniging is gelukkig
bewaard gebleven en hangt nu op prachtig
plekje in Hústerwâld.
In 2014 zal het gebouwtje worden gesloopt.
De naastgelegen oprit is verkocht aan een
van de omwonenden.

Oud papier

Door het opheffen van Blaast de Bazuin
kwam ook een eind aan het ophalen van het
oud papier. In 2013 werd het oud papier
opgehaald door 4 verenigingen te weten DB
Aldwâld, WTOC, MFC Hústerwâld en
toanielferiening Bienze Westra. Met de
gemeente is er in augustus een goede
overeenkomst getroffen waarbij alle betrokken
partijen zich kunnen vinden.

AED

Donderdag 14 november heeft de
herhalingscursus plaats gevonden. Een
aantal inwoners zijn wederom geschoold om
de AED te bedienen en te weten hoe te
handelen wanneer zich een calamiteit
voordoet. De AED is geplaatst tegen de gevel
van de loods van Fokke en Johanna Zuidema
aan de Jan Binneswei.
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nog de essentakziekte waardoor, met name in
het Oostelijke deel van onze gemeente, een
groot aantal essen dienen te worden
omgezaagd.
Doarpsbelang Aldwâld heeft de gemeente
gevraagd een visie te ontwikkelen inclusief
inspraakmogelijkheden omtrent de
(toekomstige) beplanting en herplant in het
buitengebied. Ook namens Fûgelwacht
Aldwâld en Kollumer Grien wordt het belang
het belang van een dergelijke visie
onderstreept.

Activiteiten 201 3

Verder Doarpsbelang in 2013 met veel plezier
en positieve inzet de volgende activiteiten
georganiseerd.
1. Kinderdisco in samenwerking met MFC
Hústerwâld
2. Paaseieren zoeken
3. NL doet, speeltuin
4. Kinderdisco, in samenwerking met Mfc
Hústerwâld
5. Doarpsfeest
6. Trekker behendigheidswedstrijd
7. Viswedstrijd
8. Varen voor en met de jeugd
9. Burendag 2013, wederom in samenwerking
met MFC Hústerwâld
10. 55+ middag
11. Zwemmen voor en met de jeugd
12. Sinterklaas intocht
13. Midwinterfeest, ouderwetse feestavond

van Doarpsbelang
14. Chickenrace op Oudejaarsdag met de
prijsuitreiking in eetcafé de Iterij

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

Voor 2014 staat er weer een mooi en
gevarieerd programma klaar, waarbij alle
inwoners weer aan deel kunnen nemen.

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

Dank voor uw aandacht,

Secretaris Doarpsbelang Aldwâld
Jan Henk Kampen <<<

besluitvorming trok Aldwâld aan het kortste
eind!

Daarnaast werd 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 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 was dat
dit in de school, in dit geval Westergeest, zelf
moest 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. Het MFC Hústerwâld
heeft na verschillende overleggen met de
wethouder een afbouwregeling van de
gederfde inkomsten afgedwongen. Voor de
korte termijn een oplossing maar voor de
langere termijn moet Aldwâld de gederfde
inkomsten ophoesten.

Stoarmskea en Essentakziekte

Door de zeer zware storm op maandag 28
oktober zijn in onze gemeente tal van bomen
omgewaaid of beschadigd. Daarnaast is er
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vierde plek. Op 15 februari was het de beurt
aan de keuze oefenstof. José de Vries
behaalde een tweede plaats en Eliza Elzinga
een derde plaats. Ook de andere
deelneemsters hebben goede prestaties
neergezet, waardoor er op de 2e
plaatsingswedstrijden nog vele kansen zijn op
het bemachtigen van een ticket voor de
Friese kampioenschappen.
Tussen de bedrijven van het wedstrijdseizoen
door, was het in de voorjaarsvakantie tijd voor
de jaarlijkse spelletjes/instuifmiddag. Maar
liefst 55 deelnemers hebben we geteld. De
vele rode gezichten vertelden ons dat het een
geslaagde middag was. Al deze potentiële
leden kunnen meer informatie vinden op onze
website over de algemene zaken rondom ons
lesaanbod:

www. gymverenigingsvs.nl

Een sportieve groet,
Gymvereniging SVS
<<<

Janke, Jantine en Nynke met hun bronzen
plak

Midden in het wedstrijdseizoen is het tijd voor
een update van de stand van zaken binnen
onze vereniging. Alle acrogymleden hebben
inmiddels de plaatsingswedstrijden achter de
rug. Het trio bestaande uit Janke de Bruin,
Nynke Dijkstra en Jantine Koster slaagde erin
twee bronzen medailles te bemachtigen. Het
trio bestaande uit Jenny Merkus, Demi
Schotanus en Bettina v/d West bemachtigde
een zilveren medaille en Aline Terpstra en
Lieke de Bruin behaalden als duo een 2e
plek. Deze drie teams zijn verzekerd van
deelname aan de Friese kampioenschappen
op 8 maart in Ureterp. Een ander team staat
op de reservelijst en moet dus nog afwachten
of zij hun kunsten mogen vertonen in strijd
voor de Friese titel.

Ook de plaatsingswedstrijden van het turnen
zijn in volle gang. De eerste turnwedstrijd op
25 januari leverde een zilveren plak op voor
Emmy Bloemsma. De week daarop
organiseerde onze vereniging de
turnwedstrijd in Kollumerzwaag. Dit werd een
zeer geslaagde dag, met ook deze dag een
medaille. Jelly Hania behaalde namelijk een
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Nieuws van
Hústerwâld

Hiep hiep, we krijgen een

bieb

Greetje Sangers had ongeveer een half jaar
geleden een idee om in ons dorpshuis een
bibliotheek op te zetten, om zo een gezellige
ontmoetingsplek te creëren voor de bewoners
van Oudwoude. Al snel had ze een aantal
mensen om zich heen die zich hier wel voor
willen inzetten. Zo zijn we dus begonnen. Bij
de eerste vergaderingen kwamen er al snel
ideeën naar voren om aan boeken te komen
en om de eerste kosten te kunnen betalen. Zo
hebben we in het dorp een oproep gedaan
om aan boeken te komen en met
eigengemaakte presentjes hebben we een
'sutelaksje' gehouden. De reacties in het dorp
waren erg positief en iedereen wilde een
steentje bijdragen. Nou dat hebben we
geweten, duizenden boeken kwamen onze
kant op: overal vandaan, heel veel uit eigen
dorp en omringende dorpen, maar
bijvoorbeeld ook uit Zweden en Brabant om
er maar eens een paar op te noemen en er
komt nog steeds meer bij.
Hoe gaan we dit allemaal verwerken? Alle
boeken worden voorzien van een nummer
met barcode, in het boek komt een
stempelkaart voor de uitleendatum en alles
wordt in een computer vastgelegd. Dat is heel

wat werk, maar we hebben alle tien de kasten
vol gekregen en hebben nog genoeg
voorraad op zolder. Acht van deze mooie
kasten zijn gesponsord door Doarpsbelang
Aldwald, Angelika en Bearn Bilker, Hoekstra
installatiebedrijf, Stellema verzekeringen
Kollum en Rabobank Kollum. We hebben ook
nog een mail ontvangen van Josse de Haan,
een Friese schrijver die tegenwoordig in
Frankrijk woont. Hij liet ons weten dat hij over
onze bieb gelezen had en vindt dit een
geweldig idee. Zo geweldig dat hij een aantal
van zijn boeken aan ons wil nalaten.
Op 1 maart wordt de bibliotheek geopend
door onze eigen 'burgervader' Bearn Bilker.
Heel officieel gaat hij een lintje doorknippen,
waarna de mensen een kijkje kunnen nemen
bij onze prachtige boeken. Voorlopig kun je
alleen lid worden als je in Oudwoude woont,
we weten namelijk nog niet hoe de bibliotheek
gaat lopen. Wij hebben er alle vertrouwen in
dat het een geweldig succes gaat worden en
hopen jullie snel te zien in de Doarpsbieb
Aldwald.<<<

Hier hoort eigenlijk een stukje tekst te staan
dat geschreven is door een van onze
bezoekers. Helaas is dit een beetje
misgegaan...

We hebben ongeveer één keer in de maand
een knoert leuke avond voor de jeugd van 12
tot 16 jaar. De ene keer doen we een spel, de
andere keer vliegen we door de gymzaal, dan
weer kijken we naar een film of zijn we aan
het gourmetten.
Het is elke keer weer beregezellig!!! De
drankjes op deze avond slechts kosten 1
euro. Zo nu en dan bakken we wat lekkere
snacks, een andere keer nemen we chips of
zo iets mee.

Maar één ding is zeker... het blijkt elke keer
weer een succes!!

Ben jij 12 jaar en wil je ook eens een kijkje
nemen, dat kan. Geef je naam en adres even
door bij het MFC, dan krijg je automatisch een
uitnodiging voor de eerstvolgende avond.
<<<

Hallo jongens en meisjes,
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Veelgestelde
vragen over de
Doarpsbieb Aldwâld

Hoe word ik lid?

Je kunt lid worden door je in
te schrijven via een formulier dat je tijdens de
openingsuren af kunt halen. Zodra je het
formulier, ingevuld en wel, hebt ingeleverd
gaan wij een lezerspas voor je maken. Je
krijgt een seintje wanneer deze klaar is. Vanaf
dat moment is je pas voor een jaar geldig.

Wat kost het om lid te worden?

Voorlopig proberen we de contributie zo laag
mogelijk te houden. Iemand kan lid worden
voor 5 euro per jaar. Een gezin kan lid worden
voor 10 euro per jaar waarbij kinderen tot en
met 16 jaar gratis mee kunnen lenen. Ieder lid
krijgt een eigen lezerspas. Wijzigingen in de
contributie zijn voorbehouden.

Hoe leen ik een boek?

Door langs te komen tijdens de openingsuren!
Per keer kun je vier boeken lenen en die mag
je drie weken thuis houden. Eerder
terugbrengen kan natuurlijk altijd. Het maakt
niet uit wat je meeneemt.

Kan ik ook boek reserveren?

Nee helaas is dat niet mogelijk. We kunnen
wel voor je kijken of we het boek hebben,

maar we kunnen het niet vastleggen. Je zult
zelf in de kast moeten zoeken. Wel willen we
voor je kijken of het boek misschien bij onze
voorraad op zolder staat.

Kan ik ook een boek verlengen?

Ja, dat kan! Je verlengt voor 3 weken, net
zolang je wilt, mits je wel persoonlijk
langskomt voor een nieuwe datumstempel.

Mag ik een mooi boek aan mijn buurvrouw
uitlenen?
Ja, dat mag! Mits jullie samen naar de uitleen
komen om van boek te wisselen.

Wanneer is de Doarpsbieb open?

Voorlopig hebben we de openingstijden
vastgesteld op:
 woensdagmiddag van 15.00 – 17.00
 woensdagavond van 19.00 – 20.30
 vrijdagmiddag van 16.00 – 17.30.
In de toekomst kunnen deze openingstijden
veranderen.

Vrijwill igers?

Wij runnen de bibliotheek met vrijwilligers.
Deze hebben per toerbeurt dienst. Vaak zijn
er twee vrijwilligers aanwezig. Dat is
gezelliger. Mocht je geïnteresseerd zijn om
ook vrijwilliger te worden dan kun je je
aanmelden bij de contactpersonen.
Momenteel zoeken we iemand die het leuk
vindt om op de woensdagmiddag het

voorlezen voor de kleintjes te verzorgen.

Kan ik ook helpen bij de Doarpsbieb?

Jazeker kun je helpen. Ook al zijn onze
boekenkasten rijk gevuld, op zolder staan nog
massa’s boeken te wachten op een stempel,
barcode en het invoeren op de computer. Je
bent van harte welkom om mee te helpen.

Wat voor boeken / voor jong en oud?

Wij hebben boeken voor jong en oud.
Prentenboeken, spannende, romantische,
informatieve, moderne boeken en ook boeken
uit de oude doos. Het moet al gek zijn als je
geen boek kunt vinden dat je aanspreekt.

Hoeveel boeken zijn er?

Op dit moment staat de teller op meer dan
3000 boeken. Op zolder hebben we nog heel
veel staan en in de boekenkasten hebben we
ongeveer 20 vierkante meter aan prachtige
boeken.

Hoe lang mag ik een boek lenen?

Je mag een boek maximaal drie weken lenen.
Verlenging is mogelijk (zie hiervoor). Als je te
laat bent kijken we niet al te streng, maar we
waarderen het dat je dan een vrijwillige
bijdrage geeft. Daar hebben we een potje
voor. Van de opbrengst vullen we onze
collectie aan of we financieren er noodzakelijk
aankopen mee.
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Wat als ik zelf nog boeken heb voor de

bieb?

Op dit moment hebben we al heel veel
boeken. We staan op het punt om een
boekenstop in te lassen, maar er zijn
uitzonderingen. Heb je heel mooie en/of
bijzondere exemplaren dan mag je ons altijd
bellen.

Wat te doen bij pas kwijt?

Als je je pas kwijt bent dan kun je een nieuwe
halen voor 2,50 euro.

Wat te doen bij een boek kwijt of

beschadigd?

Ben je een boek kwijt of het boek is
beschadigd geraakt, dan hopen we dat je het
eerlijk zegt. In goed vertrouwen rekenen we
dan 5 euro per boek.

Kopen van een boekenlegger?

Natuurlijk mag je een boekenlegger kopen.
Daarmee sponsor je de bieb. Een
boekenlegger heb je al voor 1 euro!

Wie zit er in de organisatie?

De werkgroep DoarpsBieb Aldwâld bestaat
uit:
José de Vries
Erik de Vries (geen familie)
Trijntje Oosting
Ankie Viguurs
Willem Jonkman

Greetje Sangers

Kun je via de school ook lid worden van de

Bieb?

Nee, dat is niet mogelijk. Je moet zelf even
langskomen. Kleine moeite en erg gezellig.

Mogen ook mensen uit andere dorpen lid

worden?

Nee, nu nog niet. We sluiten niet uit dat
mensen uit Westergeest en de Triemen in de
toekomst lid kunnen worden, maar op dit
moment wachten we eerst even de respons
uit Oudwoude af.

Wat is het financieel doel van de

organisatie?

We hoeven er niet rijk van te worden. De bieb
is van en voor het dorp en we mogen er
allemaal van genieten. We maken uiteraard
wel kosten en die hopen we met de
contributie te kunnen dekken.<<<

Zaterdag 15 februari was er weer een kleine
70tal bingoliefhebbers in de “bingo
arena”aanwezig. Om ongeveer 20:00 uur
opende Berend Jan Prins de avond. Er
werden drie rondes voor de pauze gespeeld
en drie rondes erna en tot slot nog een
superronde. Een nieuw spelonderdeel was dit
keer de “Ik hou van Holland quiz”. Er werden
wat vragen gesteld over Holland, waarna men
de antwoorden moest inleveren. Hieruit
werden drie winnaars getrokken. Ook waren
er voor de jeugd staande bingorondes. Al met
al weer een leuke avond waarin we zo
langzamerhand een vaste groep
bingoliefhebbers mogen begroeten!!!

De activiteitencommissie<<<

Hallo jongens en meisjes,
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Aldwâld (of Oudwoude zoals de

Hollanders zeggen) De Stikelstekker

Soms lijkt het wel dat er in ons kleine dorpje
niets verandert, maar dat is niet zo. Zo zijn er
bijvoorbeeld op de Foarwei (Voorweg)/
Simmerwei (Zomerweg) snelheidsbeperkende
maatregelen getroffen, waar wij persoonlijk
niets op tegen hebben, maar menige
vrachtwagenchuaffeur, jongbazen met een
petje in een Golfje of boeren met een grote
jarrebak (giertank), zullen wel eens aan het
achteruitbidden slaan.
Wat ons wel een beetje tegenviel van de
jeugd van Aldwâld (Oudwoude) is dat er met
Oud en Nieuw niks uitgehaald is op de
“Hoeke”, terwijl daar nu, zo lijkt het althans,
een speciaal soort van pleintje gemaakt is.
Nee, dat was vroeger wel anders; toen waren
en nog jonge ondernemende boerenzonen uit
de Wygeast (Wygeest) die de boel in de
bulten jaagden. De jeugd van tegenwoordig
zit geen vuur meer in: ze liggen allemaal aan
het digitale infuus.
Wat ook verandert, is ons klimaat; dit is wel
duidelijk te merken, want terwijl het half
februari is, zitten wij buitendeur te schrijven in
het boesgroentje en dat is niet normaal. Op
de jaarvergadering van de IJsclub van
afgelopen herfst heeft weerman Piet Storein
(Paulusma) ons verteld dat het er niet best
voorstaat met het klimaat, want het wordt veel
te warm. Volgens ons heeft voorzitter

IJsmeester Yko een vooruitziende blik en
stopt ermee, want wordt het ooit wel weer
sterk ijs?? Hij heeft van de IJsbond een
onderscheiding gekregen, omdat hij 25 jaar in
het bestuur heeft gezeten. Persoonlijk hadden
wij verwacht dat hij van onze ijsclub een
nieuwe fiets zou krijgen. Yko heeft heel wat
afgefietst tussen zijn woning en de ijsbaan en
nam daarbij lang niet altijd de kortste route,
dat zodoende. Maar Piet Storein (Paulusma)
zei dat de ijskappen van de Noord en
Zuidpool binnenkort zullen smelten en dat
daardoor zal de zeespiegel stijgen. Ondanks
het feit dat Aldwâld (Oudwoude) op een wat
hogere zandrug ligt, is het maar de vraag of
wij de voeten droog houden. Lytse Menno
(Kleine Menno) begint hem al te knijpen en
neemt tegenwoordig altijd een leeg bierkratje
mee. Lange Joop daarentegen maakt zich
niet druk, al wil hij volgende herfst wel een
ram bij de schapen die hoog op de poten
staat, want je kunt het maar nooit weten.
Ook was onze plaatselijke dokter Douma
uitgebreid in het nieuws. In een uitgebreid
artikel in de Leeuwarder Courant stond dat hij
als enige huisarts in de regio vasotomie
uitvoert. Dit is een moeilijk woord voor
sterilisatie bij de mannen, de meesten
noemen het ”hakkietsakkie weg met zakkie”.
Nu zijn wij er eigenlijk op tegen, want zoiets
past vanzelf niet in een krimpgebied, want
van kleine poppen (baby’s) moet het komen.
Maar dokter Douma legde ons uit dat

tegenwoordig veel vrouwen de pil gebruiken
en de hormonen die erin zitten worden door
de rioolzuivering niet uitgehaald en komen in
het milieu terecht, zodat de vruchtbaarheid
van de dieren die buitendeur leven er onder
lijdt. Door deze “hakkietsjakkie weg met
zakkie”methode is de pil niet meer nodig,
terwijl de wille (plezier) er niet onder lijdt, zo
legde hij ons uit en daar zijn wij vlak voor
vanzelf. Jager en mollenvanger Sjoerd S.
Fennema verklaarde dat hij vlak voor deze
methode is. Niet voor hemzelf, want hij is
allang pake, maar voor het milieu, want hij
had vorige week een mol gevangen met een
strip pillen in de voorpoot en veel maller moet
het niet worden. Ook was het hem opgevallen
dat de hazen niets anders doen dan jachtsjen
(rampetampen) en jonge hazen ho maar en
zo kan het niet doorgaan vanzelf.
Wat ook opviel is de zware storm van
afgelopen herfst. Veel bomen zijn
omgewaaid. Reden voor onze voorzitter van
Dorpsbelangen, Grote Sjoerd, om een groot
stuk in het vorige nummer van dit blad te
schrijven over het behoud van de bomen die
er nog staan, met name aan de Dellenswei.
Nou is Grote Sjoerd van origine wâldman
(woudman) en dan heb je recht van spreken
als het over bomen gaat, maar hij woont al
jarenlang op de klei, waar het zo kaal is als
een luis, dus vragen wij ons af waar hij het
over heeft. Omdat wij, net zoals de meeste
Aldwâldermers (Oudwoudemers) bijna nooit
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in die uithoek komen, gingen wij een kijkje
nemen. Over de Zwemmerbrug gereden,
zagen wij verderop inderdaad nog een paar
suiterige (armzalige) wilgenbomen staan.
Tegen één van deze bomen leunde een
mannetje, niks te groot en niks te mager. Het
bleek Dhr. D.R. de Jager te zijn, hij was het
veld aan het verkennen voor het komende
broedseizoen. Tussen de gevulde koek en de
koffie door vertelde hij ons dat deze laatste
wilgenbomen een ideale uitkijkpost vormen
voor de roofvogels. De bomen omzagen of
knotten zou volgens hem de oplossing zijn,
maar nu schrijft Grote Sjoerd, die ook in het
bestuur van de Fûgelwacht (vogelwacht)
zulke verhalen, hij snapt er niets van.
Vervolgens rijden wij door naar het bruggetje
van Aldwâldemersyl (Oudwoudemerzijl), want
ook daarover heeft Grote Sjoerd grote
stukken geschreven in dit blad. Volgens hem
is het bruggetje krakkemikkig en aan groot
onderhoud toe. De gemeente had hier al geld
voor opzij gelegd, maar het is waarschijnlijk
ergens anders voor gebruikt, want het is
poater (zoek) Aangekomen bij het bruggetje
snappen wij de gemeente wel, wat het is een
klein suiterig (armzalig) bruggetje, dat wij
zouden zeggen: een paar vrachtwagens zand
erin en weg ermee; het kan de meeste
Alwâldemers (Oudwoudemers) toch niks
schelen en met de optocht van het dorpsfeest
komen wij er ook niet langs; veranderingen
kun je toch niet keren dat zodoende.<<<

IJsclub Oudwoude e.o.

Ditmaal ook weer een stukje in de
dorpskrantjes van de dorpen, Oudwoude,
Westergeest en de Triemen van de
activiteiten en de nieuwtjes van de IJsclub.
Helaas dit keer voor de eerste maal geen
natuurijs, wat sinds de opening van deze
nieuwe baan niet eerder was voorgekomen
sinds de opening in december 2007.
De baan lag er ditmaal ook weer mooi bij,
maar sterk ijs bleef uit, wel een klein laagje ijs
aanwezig op de dagen 29 en 30 januari. Ook
in februari geen vorst meer en de winter was
nergens meer te bekennen, zodat we het
weekend van 21 februari de kraan voor de
afstroming hebben open gezet.

Voor de schoolkinderen erg jammer natuurlijk,
maar op woensdagmiddag 5 maart hebben
we hiervoor een schaatsmiddag naar de
kunstijsbaan Kardinge in Groningen
georganiseerd. Met een grote bus vol
kinderen en enige bestuursleden en vrijwillige
begeleiders voor toezicht.

Het SVK  wat staat voor Steunpunt
Vrijwilligerswerk Kollumerland – had ook onze
vereniging genomineerd voor een prijs van
deze vrijwilligersorganisatie. De
vrijwilligersprijs is een gezamenlijk initiatief
van de gemeente Kollumerland c.a. en het
SVK, een project dat door Timpaan Welzijn

wordt uitgevoerd. Door het jaarlijks toekennen
van deze vrijwilligersprijs willen ze blijk geven
van hun waardering voor de inzet van de vele
vrijwilligers die actief zijn in de gemeente.
Gedurende een aantal weken hebben
inwoners van de gemeente de kans gehad
een vrijwilligersorganisatie voor te dragen
voor deze prijs. Uit deze aanmeldingen zijn
de vier hoogst aantal aanmeldingen
genomineerd. Dit waren in willekeurige
volgorde IJsclub Oudwoude e.o.,
Oranjevereniging Burum, Voetbalvereniging
Kollum en RTV/NOF.
Een jury van drie personen had uit deze 4
organisaties één winnaar aan gewezen.
Daarom werd er op maandag 10 februari om
17.00 uur een feestelijke uitreiking gehouden
in de raadszaal van het gemeentehuis. De
prijs werd toegekend aan de
Oranjevereniging Burum, die hiervoor een
award kregen, de andere organisaties kregen
allemaal een leuke herinnering aangeboden.

Op de NL doet dagen 21 en 22 maart van het
Oranje Fonds heeft de ijsclub zich ook
aangemeld om werkzaamheden te gaan doen
bij en aan het clubgebouw.

Een volgende keer komen we hierop nader
terug

Tot zover de activiteiten van de erg zachte
winter 2013/2014, Het Bestuur<<<
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WTOC-nieuws

Het is al weer een tijdje geleden, maar bij de
laatste dorpskrant was het nog niet bekend of
we ook een najaarskampioen hadden. Het is
uiteindelijk de C1G gelukt, ongeslagen nog
wel, om kampioen te worden. Ook de F1G
maakte nog kans, maar zij moesten het
kampioenschap laten aan Anjum die 1 punt
meer haalde.
De afgelopen maanden zijn de teams, met
name de jeugd, actief geweest in de zaal. Dit
vooral in het kader van het FVVK. Het is voor
de 25e keer dat de Federatie
Voetbalverenigingen Kollumerland een
futsaltoernooi organiseert. Kampioenen zijn
het eerste team van de dames en de C2
geworden.
Op de velden zijn nog niet veel teams voor de
tweede competitiehelft in actie gekomen.
WTOC 1 vervolgde zijn competitie al weer op
18 januari, dit met een 3 – 0 verlies tegen
Hardegarijp. Door de slechte
weersomstandigheden kon toen een aantal
weken niet gevoetbald worden, pas op 15
februari kon het verlies goed gemaakt worden
met een 3 – 2 overwinning op FC LEO. De
brilstand een week later tegen Rottevalle
zorgde voor het 4e puntje van na de
winterstop. Of men 3 opeenvolgende
wedstrijden ongeslagen kan blijven was ten
tijde van dit schrijven nog niet bekend, dit is

afhankelijk van het resultaat tegen RWF.

50 jaar v WTOC

2014, het jaar dat onze voetbalvereniging 50
jaar bestaat. Dit willen wij natuurlijk niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Op maandag
28 april is het exact 50 jaar geleden. Op deze
dag zal er ’s avonds vanaf 19:30 een instuif
plaatsvinden waar leden maar ook oudleden
van harte welkom zijn om hierbij stil te staan
en om herinneringen op te halen. Er zullen
foto’s worden getoond die een beeld van onze
vereniging laat zien door de jaren heen.
Daarnaast zal Teake van der Meer op zijn
welbekende manier gaan vertellen over onze
vereniging.
Op woensdag zal er een quiz worden
georganiseerd. Deze is voor zowel jong als
oud.
De vrijdag zal er een voetbalclinic
georganiseerd worden door Veerkr88. De F
pupillen t/m de Cjunioren kunnen hier aan
deelnemen en het programma is van half 10
’s ochtends tot half 5 ’s middags.
Zaterdag 3 mei om 19:00 speelt WTOC tegen
OudHeerenveen. Aansluitend is er feest met
livemuziek in een tent op het parkeerterrein.

Leden

Aan en afmeldingen kunnen worden
ingeleverd bij Wybe Jan van der Schaaf, de
Triemen 6, 9296 MB te Triemen.
Aanmeldformulieren zijn te downloaden via

de website van WTOC.
Afmeldingen voor het nieuwe seizoen moeten
schriftelijk voor 1 juni bij de secretaris
binnen zijn. Leden die zich later afmelden zijn
contributie verschuldigd tot aan 1 januari
2015 voor junioren en pupillen en tot aan 1
juli 2015 voor de senioren.
Wanneer spelers overschrijving van of naar
een andere club willen aanvragen, moet deze
aanvraag voor 15 juni bij de KNVB binnen
zijn. Aanvraag na deze datum zal worden
behandeld als een dispensatieverzoek.
Dispensatie wordt bij categorie A spelers
(WTOC 1, 2 en VR1) niet of nauwelijks
verleend.

Agenda
21 maart: Vrijwilligersavond

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

De inwoners van Den Haag kijken hun ogen
uit als zij in 1896 een koets zonder paard
voorbij zien komen. Hoffotograaf Adolphe
Zimmerman had een Benz uit Duitsland
besteld en reed daarmee waarschijnlijk als
eerste in Nederland in een auto met
benzinemotor rond. De eerste auto’s
dwongen niet alleen verwondering en respect
af, maar er was ook verzet, vooral toen
mensen doorkregen dat auto’s erg gevaarlijk
konden zijn. Toch nam het autobezit

langzamerhand toe; in 1907 waren
er in heel Nederland zo’n 1500
mensen met een auto; het waren
natuurlijk vooral de rijkeren die
zich deze nieuwigheid konden
veroorloven.

Oudwoude

Van die 1500 auto’s uit 1907 rijdt
er één in Oudwoude rond. Het is
Jacob Bergmans die in mei 1907
een auto aanschaft. Hij krijgt
nummer B220. De B staat voor
Friesland. Alle provincies hadden
hun eigen nummer. Notaris
Sierevelt uit Leeuwarden rijdt rond
in nummer B1. Hij heeft met zijn
auto de primeur voor Friesland op
2 januari 1906. Hoe Jacob Bergmans aan het
geld voor een auto kwam, is niet duidelijk. Hij
staat te boek als arbeider, dus het is bijzonder
dat hij een auto kon aanschaffen. Jacob was
een goed schaatser en eindigde als winnaar
bij schaatswedstrijden in 1906 in Leeuwarden
en Kollum. Ook won hij prijzen met zijn
pluimvee op de tentoonstelling. Wie weet
hebben deze prijzen bijgedragen tot het in
vervulling doen gaan van zijn droom: een
echte auto. De tweede auto in Oudwoude
wordt aangeschaft door Doekle Ypma in
september 1907. Hij krijgt als nummer B269.
Hij woont niet zo lang in Oudwoude; in 1909
vertrekt hij weer. Auto nummer vier (B477)

wordt gekocht door Sjouke Veenstra, een
welgestelde boer. De vijfde auto in Oudwoude
is voor Andries de Vries (B718). Zijn dochter
trouwt met Rint van der Meulen, die later een
garage heeft in Buitenpost.

Jan van der Weg

Dan treffen we in de boeken Jan van der Weg
aan. Over hem is iets meer te vertellen. Jan is
imker en woont aan de Foarwei. Hij heeft
interesse voor motorvoertuigen en is al de
bezitter van een motor met kenteken B8481,
als hij, op 19 december 1924, eigenaar wordt
van een prachtige auto, een Hudson Phaeton
uit 1922, die volgens een folder indertijd 1800
dollar kostte. Het kenteken van zijn motor
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gaat over op de nieuwe auto. In Oudwoude is
het al de ronde gegaan dat Jan van der Weg
een auto heeft gekocht. De kinderen die uit
school komen, lopen langs zijn huis en gluren
over de heg naar het mooie voertuig dat bij
Jan op het erf staat te glimmen. Toch is het
niet de bedoeling om alleen plezierritjes te
maken met de auto. Jan verandert hem in
een bedrijfswagen. Hij sloopt een deel van de
Hudson en maakt er een aanbouw op, zodat
hij er zijn bijenkassen mee kan vervoeren.
Alle onderdelen die hij verwijdert, slaat hij op
in zijn hok. Vanaf dat moment zien de
inwoners van Oudwoude hem regelmatig
rijden in zijn soortement vrachtwagentje met
bijenkassen erop.
In de oorlog wordt Jan lid van de Winterhulp
(Duitse instelling). In de Staatscourant

verschijnt een advertentie. Alle
bijenhouders moeten zich voor
1 december 1942 registreren
en hun voorraden ruwe
korfhoning en ruwe of zuivere
onverwerkte bijenwas moeten
ze inleveren bij of verkopen
aan een van de in de courant
genoemde personen of
instellingen. Tussen de
personen bij wie de honing
moet worden afgeleverd,
vinden we de contactpersoon
voor Friesland: Jan van der
Weg uit Oudwoude. Hij krijgt

het alleenrecht om alle bijenhoning die in de
wijde omgeving wordt
geproduceerd, in te
kopen. Dat levert hem
geen windeieren op,
maar na de oorlog moet
hij zich hiervoor
verantwoorden bij de
rechter. Hij krijgt, omdat
hij lid was van Winterhulp
Nederland en
geprofiteerd heeft van de
bezetter, een boete van
500 gulden. Hij moet 30
bijenvolken inleveren en
mag tien jaar lang niet
stemmen of zich
verkiesbaar stellen. Jan

is hierdoor niet blut, want na de oorlog moet
hij nog een nieuwe Hudson hebben gekocht.
Brand de Jager herinnert zich dat Jan altijd
stond te poetsen op zijn slee. De verbouwde
Hudson ruilt hij in tegen een Amerikaanse
legertruck en nog weer later rijdt hij met een
blauwe Volkswagen bus.

Uit Oudwoude

Eind jaren ’50 komt Jan van der Wegs auto in
handen van Loed Jordaan. De nieuwigheid is
er dan wel af, zeker omdat hij jarenlang
buiten heeft gestaan in weer en wind. Loed,
die van plan is de auto helemaal op te
knappen, neemt hem, inclusief de losse
onderdelen, mee naar zijn woonplaats
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Haaksbergen. Hij sloopt de laadklep eraf en
zet de auto dan voorlopig in een garagebox,
in afwachting van verdere restauratie. Hij
heeft geen haast, want hij heeft al een
prachtige Hudson uit 1929, waar hij in kan
rijden. Als Loed in 2012 overlijdt, staat de
auto nog steeds in erbarmelijke staat in de
garagebox. Loeds erfgenamen verkopen de
auto aan Ernst Jan Krudop uit Enschedé.
Ernst Jan is vast van plan de auto in zijn volle
glorie te herstellen. Hij is blij met zijn
aankoop, zeker omdat alle originele
onderdelen als de achterdeurtjes, de
achterbank, de strapontinstoeltjes

(klapstoelen), de
linnen kap en de
koffer, die Jan van
der Weg er ooit
afsloopte, nog
aanwezig zijn. Zelfs
het originele
kenteken B8481 zit
nog op de auto. Ernst
Jan: ‘Ik ben van plan
om de auto zo
ongeschonden
mogelijk te laten,
want een dergelijke
vorm van degeneratie

zie je hoogstzelden bij
auto's. We zijn nu
bezig om de techniek
weer tot leven te
wekken, wat al een
hele klus is na meer
dan 70 jaar stilstand.
Als alles volgens plan
verloopt, rijdt over een
aantal jaren de
prachtige Hudson die
de inwoners van
Oudwoude 90 jaar
geleden naar adem

deed snakken, weer in volle glorie rond. Wie
weet wil Ernst Jan dan nog even een keer
een rondje door het dorp komen rijden om
oude tijden te doen herleven.

Met dank aan diverse dorpsgenoten.<<<
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Peuterspeelzaal Pjuttershonk

Na de kerstvakantie zijn we op de
peuterspeelzaal bezig geweest met het thema
kleding. Samen hebben we de was gedaan.
In een zelfgemaakte wasmachine stopten we
‘vieze” poppenkleding. Daarna de was
ophangen aan een droogrek. Ook hebben we
ons verkleed; badmutsen, gympakje, gekke
hoedjes, blouses en broeken. De meeste
kinderen wilden wel iets aan hebben. Daarna
werd er ook meer met de verkleedkleding van
de peuterspeelzaal gespeeld. Zoals de
politiepakjes en de prinsessenjurk. Natuurlijk
hebben we ook weer geknutseld. Een lekkere
warme trui voor de winter. Deze hebben we
met stukjes stof beplakt. De sjaal van papier
hebben we geverfd. Sokken met draadjes
beplakt en een schoen geverfd. Ook hebben
we een leuk boek gelezen: de eend van
Jules. Jules heeft een nieuwe trui met een
eend erop. Als hij de trui aandoet is de eend
weg. Hij gaat overal zoeken. Uiteindelijk gaat
hij verdrietig terug naar huis. Hij kan de eend
niet vinden. Op het laatste plaatje zie je dan
de eend op de rug van Jules; hij heeft zijn trui
verkeerd om aan gedaan.

Dit thema hebben we inmiddels afgerond en
nu zijn we bezig met verkeer. Daarbij lezen
we het boek van de giraffen Dip en Dap. Zij
helpen mee een zebrapad te maken, zien we
een beer die zich niet aan de regels houdt en

niet goed kan fietsen en wordt er een
verkeerslicht geplaatst om het veiliger te
maken. Met de kinderen hebben we ook een
verkeerslicht geknutseld van een wcrolletje.
Deze kunnen ze in hun spel ook gebruiken.
Op een groot vel papier hebben we van kleine
strookjes grijs papier een weg geplakt.
Daarom heen huizen en bomen. Ook deze
kunnen ze gebruiken om mee te spelen, door
er bijv. met autootjes overheen te rijden. We
hebben ramen op een bus geplakt en
hoofdjes van mensen in de ramen. We zingen
regelmatig dit liedje van de bus:

De wielen van de bus die draaien rond,
draaien rond, draaien rond.
De wielen van de bus die draaien rond als de
bus gaat rijden.

Variaties:
De mensen in de bus gaan op en neer, op en
neer op en neer.
De deuren van de bus gaan open en dicht,
open en dicht, open en dicht.

De groep bestaat momenteel uit dertien
kinderen. Alle kinderen komen tweemaal in de
week. Op de dinsdag en de
donderdagochtend. De peuterspeelzaal is
gevestigd in het MFC. Tel 06 19963869.<<<

Ondertussen zijn we al 2014. Zijn er allemaal
alweer plannen voor het komende seizoen en
lijkt het alweer een hele poos geleden dat we
de Krystkuier hebben gehad. Toch willen wij
iedereen nog bedanken die er mede voor
heeft gezorgd dat deze activiteit super goed
verlopen is. Zonder die hulp was dit
evenement niet mogelijk geweest. Iedereen
BEDANKT!

Namens de Krystkuiercommissie: Sytske
Agema, Marga Visser, Hillie Bijlstra, Sije
Fennema en Anne Koster.<<<

Vrijwill igers Krystkuier bedankt!
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Interview met dorpsgenoot

Op een maandagavond worden we welkom
geheten door Tjitske Posthumus met koffie en
zelfgebakken appeltaart. Dit treft; Harm is
morgen jarig. We zijn te gast bij Harm en
Tjitske Posthumus. Harm is geboren en
getogen op de boerderij aan de Wâlddyk
waar hij nu nog steeds met veel plezier
woont. De pake en beppe van Harm woonden
ook al in Oudwoude. Harm werd geboren op
18 februari 1950. In 1952 werd zijn zusje
Gezina Christina geboren. Het leven van
kleine Harm verandert 3 jaar later als zijn
zusje door een omgevallen elektriciteitspaal
om het leven komt. Een tragisch ongeval.
Zes weken later wordt er opnieuw een zusje

geboren. Dit meisje kreeg dezelfde naam, wat
vroeger vaak gebruikelijk was. Harm spreekt
nu van zijn zusje en Gezina. Harm is veel op
pad met zijn pake en heeft veel van hem
geleerd. Overal mee naar toe, samen dingen
ontdekken. Harm heeft het zo erg naar zijn
zin, dat hij niet naar de kleuterschool hoeft.
Hij heeft een prachtige tijd.
Wanneer hij zes jaar is, gaat hij naar de
openbare school in Oudwoude. Hij heeft aan
juf Griet de Jong (vorige maand op 98jarige
leeftijd overleden – redactie) een goede juf
gehad. Harm is twee maanden ziek thuis
geweest (kinkhoest) en juf De Jong kwam
twee keer in de week om Harm les te geven,
zodat hij over kon naar de volgende klas. Na
de lagere school ging Harm naar de

Gemeentelijke ULO in
Kollum. Na twee jaar ging
de knop om: “Hy soe en
woe boer wurde” en dacht:
“een boer hoeft niet te leren
typen”. Harm stapte over
naar de Lagere Landbouw
School. Hierna ging hij naar
de RMLS (Rijks Middelbare
Landbouwschool) in
Leeuwarden. Op de
brommer naar Buitenpost
en vandaar met de trein
naar Leeuwarden. Dit was
een schitterende tijd. Veel
aandacht voor school en

….voor de meisjes. Tijdens zijn schooltijd
gunde zijn vader hem veel tijd om te leren en
hij hoefde weinig op de boerderij te helpen.
Toen Harm van school afkwam, twijfelde hij
toch nog even of hij wel echt boer wilde
worden. Uit een beroepskeuzetest kwam dat
Harm wel psychiater kon worden. Hij is nu blij
dat hij toch voor de boerderij is gegaan.

In deze tijd leerde Harm ook zijn huidige
vrouw Tjitske kennen tijdens een dansavond
in Veenwouden. De vonk sloeg over en is
nooit meer weggegaan. Harm en Tjitske zijn
getrouwd in de “Schierstins” te Veenwouden.
Een prachtlocatie!! Nu na 40 jaar huwelijk
hebben ze er nog prachtige herinneringen
aan. Uit dit huwelijk zijn hun twee kinderen
Hielke (1975) en Nynke (1978) geboren.
Intussen zijn ze ook de trotse grootouders
van twee meisjes en een jongetje. Het is waar
wat ze zeggen: je geniet toch op een andere
manier van je kleinkinderen, je hebt wel de
lusten, maar niet de lasten... Ze zijn beretrots
en de foto’s van de kleinkinderen komen op
tafel. Jaren achter elkaar hebben Harm en
Tjitske elke dinsdag op hun kleinkinderen
gepast. Heerlijk!

In 1977 is er een nieuwe ligboxstal gebouwd
en in 1984 een heel nieuw voorhuis. Behalve
de kelder, die is blijven zitten. Ze hebben er
als het ware omheen gebouwd. In 1999
hebben Harm en Tjitske besloten om het



39Pag.Op 'e Hichte  nummer 19

melkvee te verkopen, omdat duidelijk was dat
geen van de kinderen de boerderij over wilde
nemen, dus geen opvolger. Harm was nog te
veel boer om het land ook te verkopen. Na
drie jaar schapenfokkerij gingen ze over tot
biologisch botanisch graslandbeheer. In de
winterperiode kunnen er schapen in het land
lopen en in de zomerperiode wordt het land
alleen gemaaid om het vereiste aantal
planten te krijgen (ecosysteem). Ze genieten
er zichtbaar van. Het is een heel andere
manier van leven.
Op de vraag of hij ook hobby’s heeft, zegt hij
dat boerzijn niet alleen een hobby is, maar
ook een manier van leven. Hij houdt ook erg
van lezen (is erg leergierig). Verder reizen ze
veel door Europese landen. Harm (en ook
Tjitske) heeft verschillende cursussen gedaan
op het spirituele vlak (Reiki 1 en 2, Quantum
Touch en Mentale Intuïtieve Reset). Tijdens
deze “zoektocht” werd duidelijk dat Harm met
zijn handen bepaalde blokkades kan
aanvoelen. Hiermee is hij nog steeds aan het
behandelen. Dit alles is een beetje een
nieuwe manier van denken en leven voor hen
geworden. Door de jaren heen komen er
steeds mensen op hun pad die van Harm zijn
“gave” gebruik willen maken.
Harm sluit af met de wijze woorden: “Het is
niet te verklaren maar je mag het ervaren”.
Wat een gezellige avond is dit geworden. We
nemen afscheid van twee warme en
gevoelige mensen. Bedankt.<<<

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 14 en saterdei 15 maart foar stipers.

Freed 21 maart foar World Servants. (Op
disse june is de donateurskaart dus net
jildig!!!

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
<<<

Toniel "Bienze Westra"
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Aldwâldemers om útens

Herinneringen voor de Dorpskrant “Op ‘e
Hichte” Aldwâld

Op een namiddag gaat bij ons de bel van de
voordeur en staat er iemand van de redactie
van de dorpskrant “Op ‘e Hichte” op de stoep:
de heer Erik de Vries. Hij vraagt of ik, als oud
inwoner van Aldwâld, een artikeltje zou
kunnen c.q. willen schrijven voor de
dorpskrant. Al zijn de herinneringen van plm.
60 jaar geleden en woon ik al meer dan 50
jaar niet meer in Aldwâld, toch dacht ik dat het
zal lukken en dus heb ik toegezegd enkele
herinneringen op papier te zetten. Eerst wil ik
me even voorstellen:
Mijn naam is Aaltje de Bruin, geboren 15
augustus 1936, aan de Simmerwei 6 te
Aldwâld, dochter van Wijbe de Bruin en
Nynke Wijma. Opgegroeid met vier broers en
een zus. Ik was de jongste van het stel. Ik
ben getrouwd met Ipe Venema en wij wonen
in Grijpskerk. In mijn ogen was Aldwâld een
uitgestrekt dorp. We hadden het dan ook over
de Simmerwei, de Foarwei, De Wygeast en
de Wâlddyk. Wij gingen naar school in De
Wygeast. Een heel eind lopen, we hadden
toen geen fiets en liepen meestal op klompen,
soms op schoenen. ‘s Morgens heen, tussen
de middag vlug naar huis om te eten en dan
rap weer naar school. Na schooltijd hadden
we meer tijd. We speelden veel met elkaar op

het schoolplein, onderweg naar huis
slootjespringen, touwtjespringen, knollen
pikken enz. Meestal had ik op de terugweg bij
bakkerij Foeke Dijkstra pech, want dan
schaafde ik mijn enkel weer open. ’s Avonds
waste heit dat met groene zeep uit: 'Daar
wordt het zuiver van.' zei hij dan. Het voelde
niet zo prettig...
In de 1e klas kregen we de eerste maand les
in het Fries van juf Westerhof. Leren schrijven
op een klein blaadje dat moesten we dan vol
schrijven met eentjes, tweetjes enz. Om dol
van te worden, vergelijk dat eens met nu!
Meester Feddema leerde ons de kunst van
het voordragen, tekenen en zingen. Voor het
tekenen moesten we een voorwerp, een
bloem of iets dergelijks meenemen die we
dan moesten tekenen. Tijdens het zingen
moesten we de handen op de rug hebben,
rechtop zitten met de borst vooruit, zodat je
diep adem kon halen. Misschien komt daar
wel “met volle borst vooruit” vandaan. En
meester Boersma surveilleerde op het
schoolplein altijd met de handen op de rug.
Als het knikkertijd was, mocht hij graag een
potje meedoen en dan het liefst één stap
vooruit om beter te mikken en te winnen... Na
schooltijd deden we een wedstrijdje
slootjespringen tegenover Tjip Hoof over de
gracht, zonder polsstok. ‘k Ben heel lang
winnaar geweest. Soms was het water wel
nat en koud hoor...

Ook waren de clubjaren in het lokaaltje bij de
kerk heel gezellig. Reidansen in de tuin bij de
pastorie en de jaarfeesten niet te vergeten.
Ook was het vaste prik dat we eerste
kerstdag een kerstmandje met een groet bij
de zieken en ouden van dagen
langsbrachten. We zongen dan een kerstlied
en bleven even praten en dan op naar de
volgende. Een groepje bestond uit vier
meisjes. Meestal waren er vier à vijf groepen.
Naar de Wâlddyk bij mevrouw Lourens of
naar Veenklooster naar Hans en Folkje
Dijkstra was de grootste afstand.
Na het verlaten van de club ging je naar de
meisjesvereniging waar juf Westerhof de
leiding had. De jaarlijkse verkleedpartij met de
broodmaaltijd was altijd een heel feest. Een
dergelijke avond had meestal een thema, een
beroep, titel van een liedje of zo iets. Heel
geheimzinnig was het dan hoe men eruit zou
zien en met wie je geloot had om mee op te
treden. De fotograaf maakte een groepsfoto
en als paar werd er ook nog een kiekje
gemaakt. Wat een werk en in die tijd met heel
weinig middelen! Bij elkaar lenen en delen,
was het advies. Met een afscheid, verhuizen
of trouwen, maakten we er altijd een heel
bijzonder feest van. We speelden dan
meestal het spelletje 'abc', dan kreeg een
ieder een letter van het alfabet en maakte
daar een gedicht bij dat werd voorgedragen.
Uiteraard werd er op zo’n avond getrakteerd.
Zelf heb ik vele meisjes het haken en breien



geleerd, o.a. als handwerkjuf op de lagere
scholen in Aldwâld en de Triemen. Nu ga je
naar een breicafé!

Dit zijn enkele herinneringen uit mijn jeugd.
Spannend is het misschien niet, maar ik hoop
dat het de moeite van het lezen waard is.

Aaltje Venemade Bruin.<<<

Opening Gek Op Werk vestiging
Leeuwarden

Leeuwarden, donderdag 12 februari 2014

Per 1 februari heeft Gek Op Werk in
verregaande samenwerking met AanZet,
Stichting voor Zelfsturende Teams te
Leeuwarden een nieuwe vestiging geopend.
Mensen met een psychische kwetsbaarheid
kunnen hier terecht voor vragen over hun
mogelijkheden om weer toe te treden tot de
arbeidsmarkt.
Stichting Gek Op Werk is als project van
samenwerkende cliëntenorganisaties gestart
in 2006 en haar hoofdactiviteit is de re
integratie van mensen met psychische en
psychiatrische kwetsbaarheid. Vanuit de
ziektewet, WIA, Wajong, WWB leiden de
jobcoaches van Gek Op Werk onze klanten
(terug) naar werk. Er is veel ervaring met de
volgende aandoeningen: Autisme,
Persoonlijkheidsproblematiek, Schizofrenie,
PTSS, ADHD, Sociale fobie en Manisch
depressieve klachten. De meeste van onze
jobcoaches zijn ervaringsdeskundigen zowel
in het reintegratieproces als in de
onderliggende psychische kwetsbaarheid.
AanZet ondersteunt projecten voor en door
mensen die ervaring hebben met de
geestelijke gezondheidszorg (ook door
huisartsen), maatschappelijke opvang,

verslavingszorg en vrouwenopvang. AanZet
biedt deze mensen een plek waar ze klant
kunnen worden van een project en waar ze
vrijwilligerswerk kunnen doen. Het
uitgangspunt hierbij is dat ieder mens
mogelijkheden en kwaliteiten heeft.
Voor informatie over Gek Op Werk kunt u
contact opnemen met:

Marinka Oudshoorn,
Reintegratiecoach/jobcoach
Tel. 06 – 52 20 35 89

Sander Luiijf, Reintegratiecoach/jobcoach
Tel. 06 – 51 60 45 73

Gek Op Werk Leeuwarden
Gebouw AanZet Zelfsturende Teams
Tadingastraat 5
8932 PJ Leeuwarden
Tel. 058  58 53 714
www.gekopwerk.nl
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Weer Miljoenenjacht voor

Aldwâld!

Tot veler verbazing kregen in december vele
deelnemers van de Postcodeloterij uit het
postcode gebied 9294 opnieuw een
uitnodiging om mee te doen aan
Miljoenenjacht. De eerste keer was voor een
opname op 26 november 2012 en nu voor
een opname op 10 februari, net iets meer dan
een jaar later. Misschien opnieuw in maart
2015? Dat zal wel niet gebeuren, twee keer in
een jaar is al tamelijk uniek!
Net als de vorige keer togen weer zo'n
honderd Aldwaldemers richting de
MediaArena te Amsterdam. En inderdaad, de
geschiedenis herhaalde zich ook nu:
onderweg en bv. bij restaurant de Hajé
kwamen diverse miljoenenjagers elkaar
tegen!
Als ervaringsdeskundigen – de meesten ten
minste... wisten we precies de weg in de
parkeergarage in de grote ontvangstruimte en
het restaurant. Ja, je gaat dingen herkennen:
de entertainer die de zaak aan elkaar praat,
de perfecte organisatie, het driemansorkestje
dat ons weer met Friese teksten ontving –
daar is over nagedacht! De floormanager die
oefenapplausjes en geklap organiseert,
instructies geeft wanneer op te staan of te
blijven zitten... Het lijkt saai, maar op de een
of andere manier weet hij met zijn grappen en
een grollen de mensen deelgenoot te maken

van de show. Linda komt even op, geweldig
zo natuurlijk als ook zij sfeer weet te
scheppen met een stuk zelfspot: 'Heb meelij
als straks die 49jarige op veel te hoge
hakken tussen al die bloedmooie meiden de
trap af wankelt... steun me met applaus!' En
iedereen weer enthousiast!
Dan wordt in een paar onderdelen de show
opgenomen. Bij de uitzending zie je eigenlijk
pas hoe knap en naadloos al die losse
brokken aan elkaar geplakt zijn. En opnieuw,
al is het de tweede keer, je verveelt je niet,
het tempo zit en blijft erin.
Er is wat veranderd in vergelijking met toen.
De eerste ronde zit je met je stemkastje in
handen om zo snel mogelijk antwoord te
geven op de onmogelijkste vragen. Waar
vorig jaar uit elk vak een kandidaat als beste
naar voren kwam en een kandidaat na een
tweestrijd doorging naar de tweede ronde
(toen Enne Dijkstra, die er een mooie
miljoenenjachtfiets aan over hield), komen ze
nu direct tot vijf kandidaten (die theoretisch
allemaal uit één vak kunnen komen...). En
waarachtig de eerste kandidaat kwam uit
Oudwoude: Willem Bosch! Wat moet je doen?
Een koffer kiezen met een interessante prijs
of gokken dat je de volgende rondes overleeft
en dat je in de finale terechtkomt. Willem
gokte en daarmee ging de koffer met €7000,=
aan kostbaarheden naar iemand anders in de
zaal. Helaas overleefde Willem de
vragenronde niet en ging met €1000,= naar

huis. Of hij spijt had? Nee beslist niet, voor
hetzelfde geld haal je wel de eindronde!
Vergis je overigens niet: over alle prijzen
boven ongeveer €500,= wordt 29 %
kansspelbelasting ingehouden. Dus die gratis
auto en zo, is iets minder gratis dan je zittend
voor het scherm denkt!!
Het is een beetje gek, ondanks het feit dat het
steeds duidelijker wordt dat je zelf niet in de
finale terechtkomt, het blijft leuk en best een
beetje spannend. De sfeer is goed en
gezellig. Je leeft mee met de finalist. Onze
finalist bleek achteraf twee miljoen euro in zijn
koffertje te hebben, maar kocht het af voor
€97.000,=... Tja, wie durft zo'n zeker bedrag
weg te gooien met de op dat moment
levensgrote kans om letterlijk met €0,01 naar
huis te gaan? Achteraf is het makkelijk praten
om te zeggen dat je de gok had genomen...
Rond 17:00 uur trokken na een relaxte
middag weer richting Aldwâld.

En als ik over een jaar weer uitgenodigd
wordt (gna,gna) dán ga ik (én de meeste
anderen) zeker weer!

Aren Vroegindewey,
<<<
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Pure verwennerij en dat zo

dichtbij. . .

Wat lees ik nu weer in de dorpskrant over
verwennen? Hier in Oudwoude? Even verder
lezen waarover dit gaat.
Jawel, we zijn weer op stap voor een
interview. Ik zeg we, maar eigenlijk ben ik
alléén onderweg naar Beauty 4All, want mijn
collega Ankie was plots verhinderd. Op de
Jan Binneswei 26, dus echt midden in het
dorp, naast waar vroeger de
bejaardenwoninkjes stonden, zit de
schoonheidssalon van Jetty Huisman. Het
grote bord in de tuin laat aan duidelijkheid
niets te wensen over. Uw reporter Erik stort

zich in de wereld die in zijn beleving typisch
iets is voor vrouwen. Om iets voor half 8 druk
ik op de bel en wordt ontvangen in de grote
woning van Sjoerd en Jetty. In de woonkamer
brandt de houtkachel en er is koffie. Sjoerd
(Lieuwes) is ook bij het gesprek aanwezig, is
zelf zzp'er en voor een groot deel van de tijd
actief bij Gommers Houtbouw in
Kollumerzwaag. Jetty heeft een
voorgeschiedenis in het turnen en heeft 12
jaar lang haar energie gestoken in de
gymnastiek in het dorp. Het bleek niet meer te
combineren met haar eigen bedrijf, waarmee
ze is begonnen in november 2012. En, zegt
ze terecht, dat ze ook tijd wil besteden aan
Sjoerd. Tja, je moet keuzes maken. De

gymnastiek is dus straks
gebeurd. De
werkzaamheden die zij
doet, zijn ook niet allemaal
overdag. Ook in de
avonduren kun je er
terecht, altijd op afspraak,
want dan is het mogelijk
goed aandacht geven aan
de klant. Dat is een
voordeel omdat de salon
onder hetzelfde dak zit als
waar ze wonen. Een kijkje
in de salon leert dat deze
op de begane grond zit, dus
ook prima toegankelijk voor
mensen die minder goed

ter been zijn. Midden in het ruime vertrek
staat de in op allerlei manieren verstelbare
behandelstoel. Jetty kan er royaal om heen
lopen en van alle kanten goed bij de
benodigde gereedschappen en
huidbehandelingsproducten. De ruimte ziet er
fris en modern uit. Jetty heeft gekozen voor
producten van Weleda, een bewuste keuze
omdat deze op natuurlijke basis zijn,
dierproefvrij, gezond op basis van het
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gestoord is het genieten op de zonnebank die
u zowel van onder als van boven een gezond
kleurtje kan bezorgen. Een mooi begin van
een zonvakantie waarbij de huid al iets is
voorbereid, of gewoon om jezelf eens lekker
te verwennen.
Bent u na het lezen nu ook zo benieuwd naar
de mogelijkheden, kijk dan op de website die
genoemd wordt in de advertentie van Beauty
4All, elders geplaatst in deze uitgave van uw
dorpskrant.<<<

zelfgenezend vermogen van het lichaam en
veilig omdat de producten dermatologisch
getest worden. Passend bij de Weleda
producten wordt een makeup lijn gevoerd
van MaluWilz. Zo wordt de klant de
mogelijkheid geboden een royale keuze te
maken uit de verschillende behandelingen.
Van alleen het gezicht, zoals harsen, maskers
en epileren tot een complete
lichaamsmassage en voetbaden, het
complete aanbod staat op de duidelijke
website. En heren, ook de man is van harte
welkom. Epileren is dus niet alleen voor
vrouwen. Ik ben zeer verrast door de
mogelijkheden. Zelfs een cadeaubon of een

product in geschenkverpakking is te regelen
en kan er een keuze worden gemaakt uit
diverse sieraden. Wanneer je de website
bekijkt, kom je ook meer te weten over de
bruidsarrangementen die Jetty verzorgt. Zij
kan een aanstaande bruid omtoveren tot een
stralend middelpunt op de trouwdag. Te
beginnen met makeup, waarbij van te voren
bekeken kan worden met de aanstaande
bruid wat het beste bij haar past tot de
definitieve makeup op de dag zelf. Tevens is
Jetty heel handig met het mooi opsteken van
het kapsel, hoewel ze aangeeft geen kapster
te zijn en ook niet de schaar hanteert. Ze
maakt wel gebruik van haarsieraden. Tot op

de trouwdag zelf kan
Jetty de laatste
bijzondere details in
orde maken. Zo kan een
speciale dag nog
specialer worden en is
er geen speciale reden,
dan kan het er wel één
worden door de
vakkundigheid van Jetty.
Naast de verschillende
behandelingen heeft
Jetty sinds eind vorig
jaar op de eerste etage
van de woning een
zonnebankruimte
ingericht. Heerlijk rustig
en door niemand
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Het beestenspul van Oudwoude

Wij (Adrie en Ankie) zijn deze keer op bezoek
bij Marion en Gerlof Wiersma. Toen we
werden ontvangen in een werkelijk
schitterende hal, zijn we meteen naar achter
gelopen om te bewonderen waar we voor
gekomen zijn: de alpaca’s. Vier stuks maar
liefst en wat zijn ze schattig, mooie lange
wimpers en als je in hun ogen kijkt dan
zwijmel je er helemaal bij weg. Laten we ze
even voorstellen: een licht vrouwtje met de
naam Rachel en daarbij loopt het jong Abe.
Rachel komt van oorsprong uit Engeland. En
dan zijn er nog twee bruine: Claudia en

Carletta. Alpaca’s zijn erg schuw en komen
wel even bij je snuffelen, maar als je een
hand uitsteekt dan doen ze snel een stapje
achteruit. Marion liet ons zien hoe dik de
vacht is, geweldig deze is wel 20cm lang en
als je er tussen kijkt zie je krinkeltjes, daaraan
kun je zien dat de wol goed is, hier wordt bij
de keuring ook naar gekeken. Alpaca’s
hebben net zoals katten een alpacabak, in de
stal is een plekje waar ze hun behoefte doen,
ook als ze buiten lopen in het land is er een
plaats waar ze dit doen en dat is wel
makkelijk met het opruimen.
Na alle oh’s en ah’s gingen we naar binnen
waar we een heerlijke kop koffie met gebakjes
kregen. Toen kwamen de verhalen. Waarom
alpaca’s? Marion wilde altijd al lama’s hebben
of minischapen, uiteindelijk is gekozen voor
alpaca’s. Eerst maar even kijken op een show
in Westerlee, snel waren ze helemaal
verkocht. Nu maar even op internet kijken om
er een te kopen. Ze kwamen uiteindelijk uit bij
een veearts in Hapert. Nu zijn alpaca’s
kuddedieren, dus ze kregen er nog een bij die
later weer terug moest. Maar ja, dat was wel
de liefste dus afscheid nemen wordt dan wel
erg moeilijk... deze blijft dus toch in Friesland.
Later nog een bijgekocht, de kudde bestaat
nu uit vier stuks en daar gaan er nog wel een
paar bijkomen, want drie vrouwtjes zijn alweer
in blijde verwachting.
De bevruchting is een apart verhaal, als het
mannetje en het vrouwtje bij elkaar zijn,

maakt het mannetje een apart geluid en door
dit geluid krijgt het vrouwtje binnen 26 uur een
eisprong (ging het overal maar zo
makkelijk...). Het vrouwtje is tien tot twaalf
maanden drachtig. Zij wacht met de bevalling
tot het mooi weer is, vooral omdat een alpaca
een kleine tong heeft en het niet mogelijk is
om het jong droog te maken zoals bij schapen
(weer wat geleerd). Een keer per jaar moeten
de dieren geschoren worden. Hiervoor komt

een alpacascheerder, die door het hele land
reist. De wol wordt zelf gesponnen door
Marion. Ze liet ons de wol zien, voordat het
gesponnen wordt en die is heerlijk zacht en
ruikt niet zoals bij schapen, het is ook minder
vet. Er zijn 22 verschillende kleuren alpaca’s
dus keuze genoeg! Gerlof doet zelf het
mestonderzoek met een microscoop, ze zijn
dus van alle markten thuis. Er is een naam
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bedacht voor de stal “Alpacastate Frisia”. De
dieren die nog geboren moeten worden,
krijgen allemaal een echte Friese naam.
Naast alpaca’s hebben ze ook nog een
golden retriever, Bohdy van acht jaar, een
kater, Billy van twaalf en een poes van
achttien jaar. Al met al een gezellige
beestenboel bij huize Wiersma.
We hebben genoten van deze warme,
leerzame avond.
Willen jullie eens een keer een kijkje nemen
dan kan dat altijd.

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…..<<<

In december 2013 trof ik tijdens een lezing
ergens in Leeuwarden een mevrouw, die me
vertelde dat ze in Oudwoude had gewoond.
Nu overkomt mij dat wel vaker. Je staat
versteld waar zich wel niet allemaal mensen
bevinden die een band hebben met
Oudwoude. Recent zelfs in Harderwijk, toen ik
daar voor de Fryske Krite sprak, was er ook al
een mevrouw die ooit in Oudwoude had
gewoond. Haar vader was een boerke
geweest, ze had overal wel in het land
gewoond, dus ook een paar jaar in
Oudwoude. Maar mevrouw Janke Bruin
Oostenbrug die ik in december trof, woont nu
in Steenwijk. Zij vertelde me enthousiast dat
haar ouders en ook zijzelf lang in Oudwoude
hadden gewoond. Haar moeder was
mevrouw Aafke OostenbrugBraaksma
geweest, zij leefde van 1902 tot 1993. Het
bijzondere van haar moeder, zo vertelde
mevrouw Bruin mij, was dat ze bij veel
gelegenheden gedichten schreef. Meestal
kwamen die in de Kollumer Courant terecht.
Ze had ook gedichten over het koninklijk huis
geschreven en daarom wilde zij mij die graag
laten zien.
Mevrouw Aaf Braaksma werd geboren op
Ameland, als Aaf Braaksma. Als jong meisje
hield zij er al van om de pen ter hand te
nemen. Dat had zij van haar vader, die over

Ameland schreef en in 1906 een berijmde
gids over het eiland had geschreven. Hij was
onderwijzer en had bijvoorbeeld geschiedenis
op rijm gezet, zodat zijn leerlingen daar op
creatieve en speelse wijze mee in aanraking
kwamen.
Toen Aaf vanaf de lagere school naar
Dokkum ging, om er naar de Normaalschool
te gaan, werd ze opgeleid tot onderwijzeres.
Ze werd onderwijzeres in Wanneperveen en
daarna in Westergeest. In 1925 trouwde ze in
Huizum met Piet Oostenbrug. Ze gingen toen
wonen in Oudwoude en jaren later kwamen
ze op de bekende boerderij De Poelpleats
onder Kollum terecht. Vier kinderen kregen

De dichteres uit Oudwoude:
Aafke Oostenbrug-Braaksma
Bearn Bilker
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dorpskrant hebben en dat ik daarin graag wat
over haar moeder zou willen schrijven.

Het eerste gedicht dat ik hier wil vermelden
gaat over het 25 jarig huwelijksfeest van
meester en juffrouw Tolsma.

Oan it Breidspear

Master, Juffrou, fiif en tweintich
Lange jierren binn' jimm' troud
Yn it lytse doarpke Hitzum
Hâww' jim' earst in nestke boud.
Mar nou wenje jimm' al jierren
Neist de skoalle yn Aldwâld
En wy hoopje, dat dy skoalle
Master lang as Haed noch hâldt.

Juffrou! Foar ús “SAMENWERKING”
Binn' jo altyd in stipe west,
Hwant in funksje yn't bistjûr hat
Meastal op jou skjouders rêst.
En in jier of hwat tobek, doe
Binn' jo troch't bistjûr forsocht
Bliuwend foarsitster to wurden.
Dat wie't bêste, nei't men tocht.

En nou liede jo as sadanich
Eltse gearkomst' fan ús Boun
mei in hertlik wolkomwurdtsje
iepenje jo dan de joun.
Sinterklaes en Krysttydjounen
Simmerreiskes, hwat net mear,
Jimmeroan haww' jo de lieding,

alles meitsje jo mei klear.

Juffrou Tolsma! Achttsjin jier nou
Hawwe jo in bulte dien
Foar de skoalle en “SAMENWERKING”
Yn'e bres, ja, haww jo stien,
Foar't bilang fan allebeide,
Juffrou, dêr foar tankje wy
Jo fan herten, en wy hoopje
Dat't noch lang sa bliuwe mei.

Breidspear! Fiif en tweintich jierren
Hat de houliksbân jimm' boun.
't Greats it lok, mar ek it lijen
Hat jimm' altyd neist inoar foun.
En nou winskje wy fan herten:
“libje lang noch, lokkich, soun.
Oant it goud jimm'holle omkrânset
Op de lette libbens joun”

Aldwâld, 4 jann. 1954.

De volgende keer hoop ik meer over Aaf
Oostenbrug te vertellen, maar zeker zullen er
dan meer van haar gedichten over Oudwoude
worden vermeld! Ik zou het wel boeiend
vinden als er mensen zijn in Oudwoude, die
zich haar herinneren en die mij nog wat over
haar en over haar man kunnen vertellen.
Bijvoorbeeld waar ze hebben gewoond in ons
dorp en andere wederwaardigheden. Het is
natuurlijk al lang geleden, maar toch... je weet
maar nooit.

Bearn Bilker b.bilker@live.nl<<<

ze: Piet, Bernard, Anco en als laatste Janke
(geb.1935), die ik dus nu ontmoette.

Ze sprak met grote bewondering over haar
moeder en ze vertelde dat haar ouders in
1960 gestopt waren met de boerderij en dat
ze toen verhuisden naar Buitenpost, haar
vader stierf in 1964, maar Aaf bleef daar
wonen en de laatste jaren van haar leven
woonde ze in Haersmahiem te Buitenpost,
daar stierf ze op 4 december 1993, 91 jaar
oud.

Mevrouw Aaf Oostenbrug heeft veel
gelegenheidsgedichten gemaakt. Opmerkelijk
veel gaan over Oudwoude. En in die
gedichten gaat het over alledaagse
gebeurtenissen, over mensen en hun
activiteiten, maar ook over jubilea en feesten
en over “núveraardichheden.”
Ik zou graag enkele toepasselijke gedichten
in de komende nummers van “Op'e Hichte”
willen doorgeven, want ze vertellen een boel
over onze doarpsmienskip en tegelijk is het
een feest van herkenning.

We mogen trouwens blij zijn dat de kinderen
van mevrouw Oostenbrug de gedichten
hebben verzameld en in een eigen uitgave
hebben uitgegeven. Mevrouw Bruin was zo
vriendelijk om mij zo'n bundel te schenken,
waar ik dan ook dankbaar uit put. Ik heb haar
natuurlijk verteld dat we een prachtige
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CBS de Tarissing op

excursie naar het

Fries Natuurmuseum

in Leeuwarden

Groep 7 en 8 van CBS de Tarissing kijkt altijd
naar Tsjek van Omrop Fryslan. Dat is een
soort weekjournaal met het nieuws uit de
provincie. Een vast onderdeel daarin was de
poepvraag: je moest de ‘eigenaar’ van een
dierendrol herkennen. Van alles is voorbij
gekomen: ganzenpoep, caviapoep en nog
veel meer. De antwoorden stuurden we op en
na een aantal weken bleek dat wij de winnaar
waren van deze ‘poepquiz’. We hadden een
excursie naar het Fries Natuurmuseum in
Leeuwarden gewonnen. De presentator van
het programma, Raynaud, kwam ons
persoonlijk de Tsjeksjek overhandigen en we
kwamen op televisie! We zijn op 18 februari
naar het museum geweest en hebben een
fijne dag gehad. Van gruttorace tot nog veel
meer poep: we hebben van alles gedaan en
gezien.
Geïnspireerd door de gruttorace maakte
Chefira Tjoelker uit groep 8 het volgende
verhaal over de grutto:

De grutto

Er was eens een grutto. Hij had net leren
vliegen. Dit jaar ging hij voor het eerst mee op
trektocht. Hij ging die avond heel vroeg naar

bed. De volgende ochtend werd hij heel vroeg
wakker. Al de anderen sliepen nog. Hij dacht:
als ik nou alvast weg ging dan ben ik er
sneller. Dus schreef hij een briefje aan z’n
ouders.

Beste pa en ma

Ik ben alvast naar Afrika

Tot over een poos

Van jullie zoon.

Z’n ouders schrokken heel erg toen ze de
brief lazen. Ze waren heel bezorgd. Maar de
kleine grutto was heel erg blij. Ze zijn vast
trots op me, dacht hij. Hij deed z’n ogen dicht
en fantaseerde over Afrika. Opeens hoorde
hij: help! Help! De grutto deed zijn ogen open
en keek om zich heen. Er zat een kievit voor
een holle boom. De grutto vroeg wat er aan
de hand was. Mijn zoontje is in de boom
gevallen hij kan er niet uit komen. Ik zal
helpen beloofde de grutto. Hij stak z’n snavel
in de boom en pakte de jonge kievit eruit. Heb
ik ook nog wat aan mijn lange snavel dacht
de grutto. Hij groette de kievit en vloog weer
door. Een paar dagen later zag hij een
sperwer die een musje probeerde te pakken.
Hij vloog razendsnel naar het musje en
schopte de sperwer. De sperwer vloog weg.
Het musje bibberde dankjewel. Geen dank
heb ik ook nog wat aan mijn lange poten zei
de grutto. De grutto groette en vloog weer
verder. Een paar dagen later kwam er een

grutto naast hem vliegen. Ze zei: wat doe jij
hier alleen een grutto vliegt niet alleen. Jij
vliegt toch ook alleen zei de grutto. Ja maar ik
ben eerder vertrokken zei de andere grutto.
He ik ook wat toevallig, hoe heet je? zegt de
grutto. Ik heet Bird is het antwoord. Samen
vliegen ze verder. Ze vliegen zo snel als ze
kunnen. Ze stopten alleen om wat te eten.
Dan zochten ze een bloem en haalden ze met
hun snavel de insecten eruit. Na een paar
dagen kwamen ze bij een bord waar Afrika op
stond. De 2 grutto’s gingen op het bord zitten.
Na een poosje kwam er een groep andere
grutto’s aangevlogen. Hè mijn ouders vliegen
daartussen riep de grutto. De mijne ook zei
Bird. Toen de groep op de grond stond rende
de grutto in de vleugels van zijn ouders. Ze
bleven de hele winter in Afrika en gingen toen
terug naar Friesland. Daar aangekomen
trouwden de grutto en Bird. En ze leefden nog
lang en gelukkig.<<<
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Oud en Nieuw...

Allemawei 4  Nu woont Henny BastBrouwer
op dit adres. Zij is hier in 1989 komen wonen
met haar man, die hier overleden is. Ze
kochten het huis van Gonny Rijpkema en
partner, die daar woonden van 1984 tot 1989.
Bewoners van het oude huisje waren de fam.
Tjomme Boksma, fam. Libbe Meier en (voor
de oorlog) fam. Tjalling Rekker. Van 1965 tot
1971 woonden Joute en Pietsje van Dijk hier.
Willem en Anneke Winters kochten het toen
en bouwden in 1978 het nieuwe huis. Zij
waren dus de laatste bewoners van het oude
huisje. In 1984 verhuisden ze naar

Leeuwarden, waar ze nu nog wonen.

Brand de Jager, Kollum<<<
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Erik de Vries – lid redactie
Annie Mulder – lid redactie
Sjoerd Dijkstra – lid redactie
Ankie Viguurs – lid redactie
Adrie van der Veen  lid redactie

Contactadres advertenties:

Jacob de Vries  0511 453278

Drukker:

Allprint  Dokkum

E-mailadres voor artikelen en andere

bijdragen:

info@doarpskranteopehichte.nl

Website Op 'e Hichte

www.doarpskranteopehichte.nl

Bericht voor de bewoners:

Vorm en schrijfwijze van teksten die door
anderen worden aangeleverd, worden door
de redactie niet gecorrigeerd. Er kan
eindredactie plaatsvinden als de tekst ten
minste veertien dagen voor de deadline
aangeleverd wordt met het verzoek tot
controle. Aanpassingen en veranderingen zijn
natuurlijk in overleg met de schrijver.

Plaatsing van uw kopij:

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

Tips voor het inleveren van kopij:

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

Abonnement?

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

 een jaarabonnement voor €14,00
Opgave via info@doarpskranteopehichte.nl of
penningmeester Jacob de Vries
telefoon 0511 453278

Nabestellen

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

Kopij voor eerstkomende Doarpskrante

s.v.p. uiterlijk inleveren op

28 mei 201 4

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

van derden.






