Redactioneel
Jubileum nummer
De eerste vijf jaar zitten erop voor
doarpskrante 'Op 'e Hichte': het eerste
lustrum!
Voor u ligt alweer het 20e nummer, dus een
jubileumnummer! Daarom is dit nummer een
speciale uitgave op gekleurd papier. Zo U
herkent het jubileumnummer direct in de rij op
uw boekenplank. Voor de redactie is het
twintigste nummer een moment voor een
feestje. Voor ons als redactie betekent het vijf
jaar met plezier gewerkt te hebben aan “dé
doarpskrante fan Aldwâld”.

Kritische noot
Hoe een nieuwe krant in uw brievenbus komt,
lijkt vanzelfsprekend... maar dat is het
natuurlijk niet. De redactie heeft constant
nieuw materiaal nodig. Vanuit het dorp krijgen
we steeds vaker te weinig kopij, terwijl ons
dorp zo krachtig is in zijn activiteiten! Als
voorzitter stuur ik voor elk nummer een
herinnering voor de sluitingsdatum van de
kopij aan de verenigingen en andere
instellingen, zeg maar onze vaste
schrijfklanten. Te vaak komt er op het
allerlaatste nippertje of eigenlijk te laat een
artikel, verslag of – nog erger – geen... Ook
elke inwoner kan vertellen over wat hem, haar
beweegt, raakt of opgevallen is. Schrijf ons!

Om de krant actueel én levend te houden,
roepen wij u daarom op bijdragen te leveren.
Dé doarpskrante is de spreekbuis van het
dorpsleven.
Kijk even op de voorlaatste pagina – de
colofon  daar vindt u onze contactgegevens.
Graag vertellen wij u wat u kunt bijdragen aan
de volgende krant.
Daarnaast blijven we op zoek naar minimaal
twee vrijwilligers om ons redactieteam te
versterken. Het kost u maar drie avonden per
kwartaal en een beetje huiswerk. En... het
levert een hoop plezier op!

Oude nummers nabestellen
Heeft u niet alle nummer in uw bezit? Deze
kunt u bij de redactie
nabestellen. Kosten zijn 4,00
per nummer te bestellen bij
de redactie.
Namens de Redactie,
Ben de Vries,
voorzitter.
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Foeke Dijkstra
Sjouke Veenstra
Geoffrie Hoiting

Nys fanút Doarpsbelang

Notulist

Aukje Dijkstra

In deze Nys fanút Doarpsbelang ga ik in op
de volgende onderwerpen: bestuurszaken, de
Skoallen yn Aldwâld, Doarpsfeest 2015 en
Dodenherdenking.

Voorzitter Sjoerd Hoekstra
1. door Jan Henk Kampen voor de taken
algemeen, bestuursvergadering,
ledenvergadering en doarpsfeest
2. door Foeke Dijkstra voor de activiteiten
Secretaris Jan Henk Kampen door Sjoerd
Hoekstra
Penningmeester Suzan Bosma door Pieter
Imke de Vries

Bestuurszaken
De ledenvergadering van Doarpsbelang
Aldwâld is traditioneel op de laatste maandag
van februari, dit jaar 24 februari.
In de bestuursvergadering van maart heeft
het bestuur van Doarpsbelang gesproken
over de verdeling van de taken en
verantwoordelijkheden en de verdeling van de
werkdruk.
De organisatie van Doarpsbelang Aldwâld is
als volgt:

Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid

Sjoerd Hoekstra
Jan H. Kampen
Suzan Bosma
Willy de Bruin
Bettie de Vries
Pieter Imke de
Vries

Vervangingsregeling

Coördinatoren Doarpsbelang
Coördinator AED
Sjouke Veenstra
Coördinator Doarpskrante
Sjoerd Hoekstra
Coördinator Ledenadministratie
Suzan Bosma
Coördinator Leugenbank
Foeke Dijkstra
Coördinator MFC Hústerwâld
Jan Henk Kampen
Coördinator Speeltuin
Foeke Dijkstra
Coördinator Website/Facebook
Geoffrie Hoiting

Coördinator Skoallen
Jan Henk Kampen
In het bestuur van Doarpsbelang hebben wij,
i.v.m. mijn bestuursfunctie bij het VCBO
afgesproken dat Jan Henk Kampen vanuit
Doarpsbelang coördinator Skoallen is.

Skoallen yn Aldwâld
Het Stichtingsbestuur, Robool, van de
basisschool Van Heemstra heeft aangegeven
dat de basisschool medio 2015 wordt
gesloten. Een trieste mededeling dat de
oudste school van Fryslân haar deuren gaat
sluiten.

Doarpsfeest 201 5
Het Doarpsfeest 2015 wordt gehouden van
donderdag 25 juni t/m zondag 28 juni 2015. Ik
heb al eerder aangeven dat het bestuur van
feroaringen een traditie wil maken. We zijn al
volop aan te slag met het programma van het
Doarpsfeest 2015. Ideeën en suggesties zijn
welkom!

Dodenherdenking
Namens Doarpsbelang hebben Pieter Imke,
Geoffrie en Sjouke de dodenherdenking op 4
mei op de Soensterdijk bijgewoond. Bijzonder
indrukwekkend was hun terugkoppeling in de
bestuursvergadering.
Aldwâldmersyl, 27 mei 2014
Foarsitter Doarpsbelang Aldwâld,
Sj. Hoekstra <<<
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Kinderdisco 28 Maart 201 4

Traditioneel eierzoeken op
Paasmaandag.

Shanty / gezelligheidskoor voor
mannen.

Op 28 maart werd weer de jaarlijkse
kinderdisco gehouden in het MFC, in
samenwerking met de activiteitencommissie
van het MFC en Dorpsbelang.

Zoals elk jaar werd er op paasmaandag weer
het eierzoeken georganiseerd door
Doarpsbelang. De voorspellingen qua weer
leken goed te zijn volgens Piet Paulusma,
maar helaas... het mocht niet zo zijn.
Met of zonder paraplu gingen de
bestuursleden de eieren verstoppen in drie
weilanden in het lange gras, het werd dus
voor de kinderen moeilijk zoeken, stond er
vorig jaar te weinig gras, nu stond er te veel.
Dit jaar hadden ze drie grote
verrassingseieren verstopt, die makkelijker te
vinden waren dan vorig jaar!!!!!
De winnaars die het verrassingsei vonden
waren: Pieter Dijkstra, Nynke van Dijk en
Jildou de Boer.
Bij terugkomst in Hústerwâld konden de
kinderen de eieren beschilderen en kregen ze
ranja en patat.
Ondanks de regen kan het dorpsbelang terug
kijken op een geslaagde morgen. <<<

Shantykoren zijn er volop. Maar er zijn nog
zoveel andere mooie nummers die het waard
zijn om te zingen. Daarom zijn we bezig met
de oprichting van een shanty /
gezelligheidskoor voor mannen. Wie hier
belangstelling voor heeft kan contact
opnemen met Jurjen Sangers: 0511452822
of jeeweesaa@live.nl.
Het streven is om in het najaar te beginnen.
Wie een geschikte dirigent weet mag het
doorgeven. <<<

Het MFC werd s’middags in de discosfeer
versierd. Dit keer niet in de zaal, maar bij het
bargedeelte. Om 18.30 kwamen de groepen
1 t/m 5, er waren verscheidene meisjes en
jongens verkleed als prinsesjes en als piraat.
In samenwerking met de discotheek van Jan
Beets werd er volop gedanst door de jongens
en meisjes. Ondertussen konden ze van de
ranja en poffertjes genieten.
Rond 20.00 uur verlieten de kinderen het
MFC en kon de organisatie de oudere groep
ontvangen. Rond 20.30 uur waren er 18
kinderen van groep 5 t/m 8 aanwezig, en
konden ze swingen op de muziek die er werd
gedraaid door Jan , Renskje en Andries.
Ook zij kregen drinken aangeboden en een
warme hap.
Rond 22.00 was het afgelopen en kon het
MFC/Dorpsbelang opnieuw terugkijken op
een geslaagde avond!
<<<
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Peuterspeelzaal Pjuttershonk
Oudwoude
De groep op de peuterspeelzaal zit op dit
moment helemaal vol. Er zijn in korte tijd veel
kinderen bijgekomen. De groep bestaat
momenteel uit 16 kinderen. Het thema
voorjaar hebben we afgesloten en nu zijn we
bezig met het thema kunst. In het halletje
hebben we een heus museumpje gemaakt
met natuurlijke materialen: blaadjes, takjes,
schelpen, dennenappels, slakkenhuisjes en
bloemen. Bij de meeste dingen staat een
kaartje met daarop wat het is. In een museum
mag je alleen kijken en niet aankomen. Dus
dat is ook de regel in ons museum. Een regel
die voor sommige peuters toch wel lastig te
onthouden is. In de komende tijd gaan we het
museum uitbreiden. Zo zullen de kinderen
een “Mondriaan” maken, kleikunst en gaan ze
hun eigen “stilleven” maken. Van kleine
flesjes hebben we een muziekinstrument
gemaakt. In het flesje hebben we steentjes,
schelpjes, takjes, rijst of macaroni gemaakt.
Het flesje hebben we versierd met stickers en
een slinger. Zo konden we mooi
muziekmaken, terwijl we een aantal liedjes
zongen.
Op 15 mei zijn we met de peuters naar Bombi
in Drachten geweest. Dit is een overdekt
speelgebeuren voor vooral kleine kinderen.
Elk jaar maken we naast de gebruikelijke
uitstapjes naar het bos, de bibliotheek en de

lammetjes ook een peuterreisje. We hadden
Bombi bijna voor ons zelf. Er waren maar een
paar andere kinderen. De peuters hebben
zich hier heerlijk vermaakt met glijden,
klimmen, springen en fietsen.
Peuterspeelzaal Pjuttershonk is gevestigd in
MFC Husterwald . De openingsdagen zijn
dinsdag en donderdagochtend. <<<

IJsclub Oudwoude e.o.
Het bestuur van de ijsclub Oudwoude e.o is
momenteel bezig met de uitbreiding van hun
clubgebouw.
De opslag ruimte is wel eens aan de kleine
kant zodat we een kleine uitbreiding
noodzakelijk vonden.
Ook in deze rustige tijd voor ons hebben we
ons huidige clubgebouw op nieuw in de beits
gezet, zodat het er weer mooi voor staat.
Verder is er weinig te melden uit het bestuur.
We wensen iedereen een mooie, lange zomer
toe.
Het bestuur Ijsclub Oudwoude e.o. <<<
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Nieuws van
Hústerwâld
De activiteitencommissie
van MFC “Hústerwâld” kijkt
met plezier terug op een
actief eerste halfjaar van 2014.
Op 15 februari hebben we de Hollandse
Bingo georganiseerd met uiteraard prijzen in
rood, wit en blauw en typisch Hollandse
producten waaronder een lekker stukje kaas
en worst. Jong en oud vermaakten zich
prima. Als extraatje waren leuke prijzen te
winnen met kwisvragen tussen de rondes
door.
Op 1 maart werd onder grote belangstelling
de Doarpsbieb Aldwâld geopend door onze
burgemeester dhr. B. Bilker. We hebben met
dit initiatief de regionale pers gehaald en
zoals het er nu uitziet, vindt ons idee
navolging in naburige dorpen. Nu, een aantal
maanden verder, is de bieb al een begrip
geworden en komen jong en oud boeken
lenen.
We verwachten dat er in het najaar nog meer
lezers bijkomen. Om te beginnen uit eigen
dorp, maar het zal u niet ontgaan zijn dat de
inwoners uit de Triemen en Westergeest
sinds kort ook gezellig mee kunnen lenen.
In de wintermaanden willen we de bieb nog
gezelliger maken door leuke activiteiten te
organiseren. Denk daarbij aan voorlezen voor

de kleintjes en gezellige knutselmiddagen
voor wie dat leuk vindt.
Op 6 maart hield Reinder Postma een
boeiende lezing over Donough McCarthy, 4th
Earl of Clancarty. Een Ierse graaf die na zijn
verbanning in Oudwoude heeft gewoond.
De zaal was wederom geboeid door Postma’s
enorme kennis en verteltalent. Bijzonder hoe
rijk de geschiedenis rondom Oudwoude is en
wat mogen we blij zijn dat Postma en zijn
echtgenote dit allemaal voor ons optekenen.
Op 28 april viel de traditionele disco voor de
schooljeugd, die nu al een aantal jaren door
Doarpsbelang en het MFC wordt
georganiseerd. Ook dit jaar was dit weer een
succes. Jan Beets, bedankt voor jouw
onmisbare bijdrage.
Ook de kinderactiviteiten onder leiding van
Elisabeth Lap en haar vaste vrijwilligers
worden druk bezocht. Evenals de jeugdsoos
die kan rekenen op een vaste groep jeugd!
Onze allereerste Koningsdag werd dit keer op
26 april gevierd. Traditiegetrouw wordt overal
om Oudwoude heen feest gevierd. Oudwoude
heeft daarin nog maar een prille traditie. Vorig
jaar hadden we PIT met onze eigen Riemer
Visser. Toen was het heel geslaagd en ook dit
jaar was het met Black Velvet supergezellig.
Ook al viel het bezoekersaantal enigszins
tegen, we zetten door. Volgend jaar gaan we
het waarschijnlijk iets anders aanpakken,
maar tegen die tijd horen jullie van ons.
Hou in elk geval de doarpsaginda in de gaten

en voor wie niet regelmatig in het MFC komt:
kom toch eens langs, je bent van harte
welkom!!!
<<<

Op 'e Hichte  nummer 20 Pag.

15

Op 'e Hichte  nummer 20 Pag.

16

WTOC

Sportvrienden
Namens het bestuur wil ik dank uitbrengen
voor het slagen van de jubileumactiviteiten.
Vooral de jeugd is aan zijn trekken gekomen.
De voetbalclinic werd een succes en is op
uitstekende wijze verzorgd door veerkr88. De
quiz voor jong en oud werd door Martin
Brandsma opgesteld en gepresenteerd. Dit
onderdeel is zeker voor herhaling vatbaar. De
onderlinge wedstrijd tussen de dames van nu
en toen werd een ware happening. Er werden
plannen gesmeed om volgend jaar als het
meisjes/damesvoetbal binnen WTOC 35 jaar
bestaat iets dergelijks te organiseren. De
wedstrijd tegen oud Heerenveen (uitslag 25)
werd begeleid door spelertjes met de drie
dorpsvlaggen. De lineup werd ook door
spelertjes verzorgd. Ze hebben genoten.
Iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen
om de jubileumweek tot een succes te
maken: geweldig bedankt. Zonder jullie inzet
was het niet mogelijk geweest. Samen
hebben jullie laten zien waarin en kleine
vereniging heel groot kan zijn.
Wierd Kooistra

Geweldige opkomst Jubileumfeest 28 april
Maandag 28 april 2014 is het feest bij WTOC
losgebarsten. Ruim 100 oudleden, leden,
genodigden en vrijwilligers kwamen naar de
kantine in Oudwoude om met elkaar het

Jubileumfeest in te luiden. Voorzitter Wierd
Kooistra verrichtte de opening van deze
avond. Hij verwelkomde een ieder en wenste
iedereen een heel mooie avond toe. Daarna
werd een minuut stilte gevraagd voor
degenen, die ons zijn ontvallen bij WTOC. Het
woord was nu aan Teake van der Meer, die
leuke sketches vertelde over WTOC. De
sprekers van deze avond waren de heren
Mebius en van de KNVB, Jelle Boerema van
de gemeente Kollumerland, dorpsbelangen
Westergeest, Triemen en Oudwoude, de
heren Hein Adema, Sjoerd Hoekstra en Stef
Jorritsma en Bauke Krol namens de Club van
Honderd. Voorafgaande en na het officiële
gedeelte van deze avond werden er foto's
vertoond op groot scherm van 50 jaar WTOC.

Voetbalquiz zeer leerzaam
Onder leiding van Martin Brandsma was er
woensdagmiddag voor de jeugd t/m de C's
een voetbalquiz. Op een groot scherm
werden o.a. foto's vertoond van bekende
trainers en spelers. De kinderen, in groepjes
verdeeld, moesten via multiple choice het
juiste antwoord opschrijven. Bij ieder groepje
zat een leid(st)er. Het was een hele mooie
middag. 's Avonds was de quiz voor de B's en
senioren en vrijwilligers

Jubileum Jeugdvoetbaldag WTOC
geslaagd

Oudwoude Combinatie (WTOC) opgericht.
Reden voor deze dorpsclub om haar vijftigste
verjaardag te vieren. Vrijdag 2 mei stond in
het teken van het jeugdvoetbal, want ook bij
WTOC kent men de uitdrukking “Wie de jeugd
heeft, heeft de toekomst”. En dat het op dit
moment bij verschillende leeftijdsgroepen niet
positief lijkt, was door interimvoorzitter Wierd
Kooistra, tijdens de jubileumreceptie, duidelijk
naar voren gebracht. Een punt van aandacht
en zeker ook een punt waar men zich in
Oudwoude zorgen om maakt. Samenwerking
is waarschijnlijk toch de oplossing.
Ruim 50 jeugdleden waren naar sportpark “de
Wygeast” gekomen om een hele dag te gaan
genieten van het prachtige spelletje voetbal.
WTOC had de hulp ingeroepen van
Voetbalschool Veerkr88 die toch al heel wat
ervaring heeft opgedaan de afgelopen jaren
om dit soort activiteiten te organiseren. Er
was bewust gekozen om de groep in twee
verschillende leeftijdsgroepen te verdelen.
Met name bij het onderdeel Training is de
leeftijd wel van belang. De training was
verdeeld over vier verschillende vormen, die
onder leiding stonden van de zeer ervaren
voetbaltrainers Henk de Boer, Jurjen Bosch,
Martin Brandsma en Oane Westra. Op het
andere veld was een voetbalcircuit uitgezet,
waarbij men in kleine groepjes verschillende
voetbalactiviteiten moest uitvoeren. Dit
onderdeel werd gecoördineerd door Wietse

Op 28 april 1964 is de Westergeest Triemen
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v.d. Veen.
Na een goed verzorgde lunch kwamen de
jongens en meisjes nog een keer in actie bij
de verschillende onderdelen. Tot slot werd er
een 4 tegen 4 met individuele winnaar
toernooi gespeeld. In de loop van de middag
kwam zelfs de zon nog om de hoek en was
het voor het in grote getale opgekomen
publiek ook genieten. Even voor half vijf werd
het laatste fluitsignaal gegeven en de
klassementen werden opgemaakt.
Voetbalschool Veerkr88 had in overleg met
het jeugdbestuur van WTOC fantastische
prijzen beschikbaar gesteld. De jeugdige
voetballers reageerden uitermate positief.
Daarnaast kregen alle deelnemers een
prachtig certificaat en een aandenken van
WTOC mee naar huis. Een geslaagde
voetbaldag, die zeker voor herhaling vatbaar
is volgens de aanwezigen.

3. Kyan v.d. Kooi
Epupillen: 1. Uilko Dijkstra, 2. Lieke de Vries,
3. Oane J. Nauta
Dpupillen: 1. Wiebe Smid, 2. Niels de Vries,
3. Jildou de Boer, Aebelina Kampen, Gea
Wijbenga
Cjunioren: 1. Jilmer Dijkstra, 2. Tjeerd
Annema 3. Bente Meijer

Uitslagen:

OUD HEERENVEEN WINT VAN WTOCSELECTIE.

Voetbalcircuit:
Fpupillen: 1. Gerben Zijlstra, 2. Roel Nicolai,
3. Joanka Thalen
Epupillen: 1. Alwin Thalen, 2. Mellanie
Elzinga, 3. Daniël Rekker
Dpupillen: 1. Wiebe Smid, 2. Niels de Vries,
3. Hielke R. Bosma
Cjunioren: 1. Tjeerd Annema, 2. Jilmer
Dijkstra, 3. Doetie Zijlstra
4 tegen 4:
Fpupillen: 1. Jelke Bijlstra, 2. Gerben Zijlstra,

Penalty-schieten op 3 mei.
Zaterdagmiddag was er penaltyschieten voor
jong en oud. Meine Kempenaar, Alie Bosma,
Wietske Smeding en Dennis Bosgraaf
hadden de organisatie perfect in handen.
De winnaars waren: Jelke Bijlstra, Hylke
Dijkstra, Anne Wiersma, Melanie Elzinga,
Wiebe Smid, Tjipke de Vries, Neeltje
Starkenburg, Annet Visser, Sipke Bijlstra.
Alle winnaars kregen voor de behaalde prijs
een standaard aangeboden

In de festiviteiten rond het vijftigjarig bestaan
speelde een selectie van WTOC tegen Oud
Heerenveen. De gasten met onder meer
Gertjan Verbeek en Maarten de Jong wonnen
met 25.
De eerste doelkans was voor Oud
Heerenveen maar Gerrit Visscher kreeg de
bal niet langs doelman Foeke Dijkstra. Na
een kwartier nam WTOC de leiding door
Nyckele Smeding die doelman Watze Bilstra

met een lob passeerde, 10. Heerenveen
maakte al snel gelijk: een voorzet van Sjoerd
Jan Eppinga werd ingekopt door Peter Pot, 1
1. Toen Nyckele Smeding werd neergelegd,
kreeg WTOC een strafschop. Het schot van
Jaap Adema werd echter gestopt door
doelman Bilstra. Heerenveen nam de leiding
toen Gertjan Verbeek met een mooi schot
doel trof, 12. Nadat Nyckele Smeding zijn
inzet op de doellijn zag gekeerd, schoot
Verbeek aan de andere kant opnieuw raak, 1
3. Nog was de koek niet op want Jilles Bosma
bracht met een prachtig schot de ruststand op
23. Bartele Nicolai was pal voor rust dicht bij
33 maar zijn kopbal ging rakelings naast. In
de tweede helft verscheen WTOC met een
ander team op het veld. Gosse Tjalsma kreeg
twee uitstekende kansen op 33, maar hij
scoorde niet. Dat deed Menno van Dam wel
aan de andere kant, 24. ‘Mister Heerenveen’
Maarten de Jong bracht daarna de stand op
25. Menno van Dam en Robert Herder troffen
daarna de paal. WTOC kreeg nog
mogelijkheden te scoren, maar Jaap de Bruin
schoot in handen van Watze Bilstra en Martin
Brandsma joeg de bal over het doel. Ook
BerendJan Prins en Niek van der Veen
hadden geen succes, zodat het bij 25 bleef.
verslag van Bokke Dijkstra
<<<
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GAAT WTOC OUDWOUDE
VERSLAAN? De Stikelstekker
U zult wel denken bij het lezen van deze titel:
het is de Stikelsteker allemaal wat teveel
geworden en het is hem goed in de plasse
geslagen. Maar wees niet ongerust, wij zijn
volledig bij zuip en stuit en durven het aan om
in deze tijden van voetbalgekte het voetbal
links te laten liggen; een ware verademing, of
niet dan?
Nee, dit stukje gaat over de scholen van
Oudwoude; De Tarissing en De Van Heemstra
School. Zoals u weet gaat de Van Heemstra
School in 2015 dicht en dat is een begrotelijke
zaak. Eén van de oudste (zo niet de oudste)
scholen van Friesland/Nederland gaat dicht.
Je hoort er weinig over in het dorp; hebben de
meesten heimelijk al afscheid genomen? De
oorzaak van de sluiting is duidelijk: er zijn
domweg te weinig kinderen. De schrijver
dezes heeft de afgelopen jaren de inwoners
van ons dorpje oangefiterd om vooral tot
voortplanting over te gaan, maar helaas, het
monster dat krimp heet, heeft gewonnen zo
lijkt het.
Na de sluiting van De Van Heemstra zullen
ongeveer tien kinderen naar De Tarissing
gaan; de rest naar de openbare basisschool
in Kollum of elders in de regio. Niks nieuws
onder de zon: in de jaren 30 van de vorige
eeuw gingen de openbare scholen in de
“fijne” Dongeradelen dicht. De meeste boeren

daar waren zo fijn als gemalen poppenstront
en moesten dus de kinderen van de
boerenarbeiders ook naar de gereformeerde
school, daar was geen discussie over
mogelijk. Maar toch waren er openbaren die
hun principes overeind hielden. Voor een
aantal van deze kinderen betekende dat ze
met zijn allen in een busje naar de Openbare
School in Kollum werden gebracht, toen al.
Met zijn allen werd dit busje betaald. Later in
de oorlog kon het busje niet meer rijden
vanwege benzinegebrek en gingen de
kinderen in hun eigen dorp naar de lagere
”christelijke” school.
In de decennia na de oorlog gingen de
scherpe kantjes langzaam, maar zeker van
de principes af. Lang niet alle kinderen van
een christelijke school waren dat thuis ook en
omgekeerd. Veel kinderen van de Van
Heemstra School gingen naar de
Zondagsschool.
In tegenstelling tot tegenwoordig, bleven
(hoofd)onderwijzers jarenlang verbonden aan
één en dezelfde school: denk hierbij aan juf
Griet de Jong en meester Feersma Hoekstra.
Onderwijzers die belangrijk voor school én
dorp waren. Op deze manier gaven ze hun
school een duidelijk gezicht.
Tegenwoordig is dat allemaal anders:
meesters zijn er nauwelijks meer en de juffen
vliegen van de ene naar de andere school:
overal inzetbaar. Bovendien is de binding met
het dorp er nog nauwelijks. Wij kunnen ons

niet aan de indruk onttrekken dat het bestuur
van De Tarissing eigenlijk voornamelijk met
zichzelf bezig is en niet met het dorp. Zo
schitterde de directie door afwezigheid op
bijvoorbeeld de jaarvergadering van
Doarpsbelangen. Ook bij vele andere
activiteiten in ons dorp was ze afwezig. En
dat terwijl de school de belangrijkste instelling
van ons dorp is en de school in haar
functioneren en voortbestaan volledig
afhankelijk is van Oudwoude.
Het lijkt er op dat de Tarissing en het VCBO
erg naar binnen zijn gekeerd. Men hoort van
hen niets over de sluiting van De Van
Heemstra. Snel tien kinderen erbij en verder
nergens over praten zo lijkt het. Die tien
kinderen zijn ook wel nodig trouwens, want
zo’n tien jaar geleden gingen er nog 80 tot 85
kinderen naar de Tarissing, tegenwoordig nog
zo’n 65: de trend is duidelijk!
Bovendien: sluit de doelstelling van De
Tarissing nog wel aan bij de manier van leven
van de ouders van nu? Op de website van De
Tarissing staat dat de normen en waarden
zoals die in de Bijbel geleerd worden een
leidraad vormen voor het onderwijs van deze
school. Maar: hoeveel ouders met kinderen
op de Tarissing vinden het nodig dat hun
kinderen op de huidige manier onderwezen
worden met het protestantse geloof? De
meeste van deze ouders weten zelf
nauwelijks hoe de kerk er van binnen uit ziet,
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laten we wel wezen.
De indruk bestaat dat bestuursleden en juffen
graag hun geloof over willen brengen op de
kinderen en daar in de les ook de tijd voor
krijgen terwijl veel ouders hun schouders
ophalen; ze worden er ook niet minder van is
een vaak gehoorde opmerking.
Maar is het niet zo dat een school waar
kinderen in aanraking komen met niet alleen
het christelijke geloof, maar ook andere
geloven en andere culturen in staat is de
kinderen beter op te leiden voor de wereld
van morgen.
Daarom is het belangrijk dat De Tarissing het
roer omgooit en weer midden in de
maatschappij, midden in deze tijd en midden
in ons dorp Oudwoude komt te staan.
Daarom heeft men op een heleboel andere
plaatsen de zogenaamde Brede School, een
school die ruimte biedt aan verschillende
levensovertuigingen. Bovendien niet alleen
een school van taal en rekenen, maar ook
een school die zorgt voor naschoolse opvang,
sport en cultuur. Al deze voorzieningen zijn te
vinden aan de andere kant van de heg, bij
Hústerwâld tot en met een bibliotheek aan
toe!
Bovendien is een dergelijke brede school de
beste garantie dat de school zal blijven
bestaan.
Want het aantal kinderen zal waarschijnlijk
blijven afnemen en het is maar zeer de vraag
hoelang Den Haag kleine scholen wil blijven
steunen. Een rampscenario voor ons dorp

zou zijn dat De Tarissing in de toekomst ook
dicht gaat. Er komt een nieuwe school in
Kollum en er staat een nieuwe school in
Westergeest. Mocht de laatste school van
Oudwoude de deuren sluiten dan is de
verwachting dat de meeste kinderen uit
Oudwoude dan naar Westergeest zullen
gaan, immers het is een zusterdorp.
En dan komt de aap uit de mouw: het kan zo
maar zo zijn dat WTOC (Westergeest
Triemen Onderwijs Combinatie) Oudwoude
gaat verslaan!!
De Stikelstekker <<<
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Deel 2 dichteres uit Oudwoude
Bearn Bilker

1 5 december 1 960:
Een gedenkwaardige trouwdag
Op het artikel in de vorige Op´e Hichte over
de dichteres en bewoonster van Oudwoude,
Aafke Douwina Dievertje Oostenbrug
Braaksma (19021993), kreeg ik in ieder
geval drie reacties. Een reactie kwam van
Brand de Jager, die me vertelde waar de
Oostenbrugs in Oudwoude hadden gewoond.
Dat was Jan Binneswei 8, daar waar nu Durk
Feenstra woont. Daar zou De Jager in zijn
fotorubriek aandacht aan besteden.
Ik kreeg nog een reactie, waar ik de volgende
keer graag op in ga en vervolgens kwam er
nog een interessante reactie van mevrouw
Tryntsje de BoerBosma, Jan Binneswei 37.
Ik begin meteen met het gedicht van
mevrouw Aafke Oostenbrug. Dat luidt als
volgt:
Twa breiden
Okker tongersdei troude yn Kollum
'n Jong en fleurich, eptich pear,
By't gemeentehûs stiene no ek
Sa as wenst is, froulju klear.
Om it pearke to bewûnderjen.

Mar 't is better, dat men seit,
't Omtinken jildt dan ornaris
Meast de jûpe fan de breid.
Ek yn België troude in pearke
Fabiola en Boudewijn
't Kollumer pearke hat fan harren
n Lokwinsk krigen wurdt der sein.
't Belgysk troufeest koe men hiel moai
op de televisy sjen
Dit waerd ek, krekt as yn Kollum,
't Meast toch froulju dien en bern
Ek de skriuwster fan dit ferske
Hat de televisy sjoen
En is middeis noch yn Kollum
nei't gemeentehûs ta roun
Ticht by har gie doe in frommis
mei har leaf lyts jonkje stean
't Boike seach nei al dy auto's
nei de lju syn sneinske klean
Miskien hat it baeske wol hwat
frege oan mem, sadat dy sei,
Wylst hy har hiel efkes oankrûp
"Dit is ek in trouwerij."
Mar foarfêst hat hy dy moarne
nei de televisy sjoen.
En itjinge, dat hy nou seach
Waerd mei't byld fan 't skerm forboun
Hwat krekt yn syn holtsje omgie,
Nimmen, dy dat sizze kin,

Mar hiel dúd'lik klonk de frage:
"mem, komt no de keningin?"
Het gaat hier om twee echtparen die op
dezelfde dag trouwden. In Kollum trouwden
Tryntsje Bosma uit Veenklooster met haar Ite
de Boer uit Oudwoude. En in Brussel trouwde
koning Boudewijn van België met de Spaanse
doña Fabiola de Mora y Aragón.
Het echtpaar Ite de Boer en Tryntsje Bosma
hadden elkaar leren kennen in een
jeugddienst en Ite zocht zijn uitverkorenene
daarna op in Veenklooster. In België ging het
wat moeizamer. Boudewijn was heel
onverwachts al jong koning geworden en
verbleef vaak heel alleen in het grote paleis
Laeken. Hij vereenzaamde. De kardinaal
werd ingeschakeld om voor hem een
geschikte vrouw te vinden en binnen de
Roomskatholieke kerk kwam men uiteindelijk
terecht bij de Spaanse adellijke dame
Fabiola. De kerk regelde een ontmoeting en
dat was natuurlijk best spannend. Maar
Boudewijn vond in haar zijn grote liefde en ze
trouwden toen zij 32 jaar was en hij 30. Dus
ook zij hadden elkaar via de kerk leren
kennen! En zo werd de trouwdatum geregeld.
Voor beiden werd dat 15 december 1960.
Tryntsje zou Tryntsje niet geweest zijn, als zij
niet een brief stuurde naar het bruidspaar in
Brussel, waarin zij vertelde dat ze op dezelfde
dag zouden trouwen. Echtpaar de Boer
Bosma kreeg twee brieven als antwoord. Een
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Boudewijn en Fabiola
dankbrief voor de felicitaties en een brief die
gedateerd is op 14 december, waarin via de
Grootmaarschalk van het Hof, de Heer en
Mevrouw Ite de Boer de felicitaties en de
gelukwensen van Koning Boudewijn krijgen

voor hún huwelijk.
Tryntsje en Ite trouwden burgerlijk in het
gemeentehuis aan de Voorstraat te Kollum.
Boudewijn en Fabiola trouwden burgerlijk in
de grote zaal van Paleis Laeken. Kerkelijk
trouwden Ite en Tryntsje om 15.30 uur in de
Nederlands Hervormde kerk te Oudwoude en
Boudewijn en Fabiola trouwden in de Rooms
Katholieke Kathedraal Sint Goedele te
Brussel. Bij beiden waren natuurlijk veel
gasten, al hoewel ik denk dat bij Boudewijn
en Fabiola er wat meer waren. In ieder geval
waren koningin Juliana en prins Bernhard met
dochters Beatrix en Irene in Brussel
aanwezig. Ik heb nog naarstig gezocht op
youtube naar filmpjes, maar van Ite en
Tryntsje kon ik niks
vinden en van Boudewijn
en Fabiola maar heel
weinig, alleen maar wat
beelden! Echtpaar De
Boer vierde ´s avonds het
feest in de Trije Doarpen,
in Kollumerzwaag en
Boudewijn en Fabiola
hadden een groot diner
met bal in Paleis Het
Laeken. Echtpaar De
Boer ging wonen in de
slagerij, Binneswei 15 en
gingen hard aan het werk
om de kost te verdienen.
Hetzelfde gold voor de

koning en koningin van België, ook zij gingen
hard aan het werk, om hun functie te
vervullen. Het echtpaar de Boer kreeg
kinderen en kleinkinderen, maar het Belgisch
koningspaar kreeg geen kinderen, wat hen
erg zwaar viel. In 1993 stierf onverwachts
koning Boudewijn aan een hartaanval tijdens
zijn vakantie in Spanje. En in 1994 stierf Ite
de Boer. Tryntsje de Boer had altijd met
hoogtijdagen haar gelukwensen geschreven
en nu schreef ze Fabiola met het overlijden
van Boudewijn. Ze kreeg een heel mooie
dankkaart terug. Fabiola schrijft haar dan
`Dank U voor uw innige verbondenheid in
mijn hoop en in mijn diepe dankbaarheid om
het geschenk van de liefde die nimmer

Ite en Tryntsje
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vergaat.'
Toen ik het gedicht nog even overlas dat
Aafke Oostenbrug schreef, en ze schrijft over
een moeder met haar zoontje, deed me dat
aan mijn eigen herinnering aan die dag
denken. Wij hadden thuis nog geen televisie.
Je ging dan wel eens als je iets wilde
bekijken, naar mensen in het dorp die wel
televisie hadden. Zo ging mijn moeder met mij
die dag naar kennissen om daar op tv nog
een glimp op te vangen van het
huwelijksfeest van Boudewijn en Fabiola. Dat
was mijn allereerste koninklijke plechtigheid
die ik bekeek. En van de trouwerij knipte ik
alles al uit, toen is eigenlijk wel zo mijn
belangstelling voor koningshuizen begonnen.
Dus 15 december 1960 is voor velen een
gedenkwaardige dag.

Verkoopaktie droge worst t.b.v.
Faridpur
Op maandag 12 mei heeft de diaconie van de
Protestantse Kerk Oudwoude/Westergeest
droge worsten verkocht in Oudwoude,
Westergeest en De Triemen. Deze actie heeft
maar liefst €1007, opgebracht. Een prachtig
resultaat! Iedereen hartelijk bedankt die haar
of zijn steentje hieraan heeft bijgedragen.
Het was de laatste inzamelingsactie van een
reeks over het afgelopen seizoen waarvan de
opbrengsten naar de Stichting Faridpur uit
Oentsjerk gaat. Deze stichting verricht o.l.v.

chirurg dr. Spronk geheel kosteloos
correctieve operaties aan arme kinderen uit
Bangladesh en Nigeria.
Tijdens de kerkdienst op 22 juni in
Westergeest zal een cheque met de totale
opbrengst van de actie aan Stichting Faridpur
overhandigd worden. Als u zin heeft om
hierbij aanwezig te zijn, bent u van harte
welkom. Het begint om 9.30 uur. Meer
informatie kunt u vinden op www.faridpur.nl.
De diaconie PKN Oudwoude/Westergeest
<<<

Bearn Bilker <<<
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Interview met dorpsgenoot

Na enig doorvragen stemde ze toch toe als
het hele interview maar niet alleen over het
lintje zou gaan.
Yke is geboren in een gezin met drie
kinderen: haar oudere zus Ellie, dan komt Yke
en na haar Coby. Yke is geboren op 9 juli
1949 te Zwagerveen (het tegenwoordige
Kollumerzwaag). Toen Yke 7 jaar was, is het
gezin naar Oudwoude verhuisd, omdat haar
vader het bedrijf van pake over ging nemen
(dit was in 1957). Deze was beurtschipper.
Later werd dit een transportbedrijf en
brandstoffenhandel. Yke komt met een
prachtig boek op de proppen (geschreven
door dorpsgenoot R. Postma). Geweldige en
sfeervolle foto’s laten zien hoe het er vroeger
aan toe ging op zo’n beurtschip.
Yke ging naar de MULO. Na deze opleiding
heeft ze een half jaar een baantje “buiten de
deur gehad”, maar al snel vroeg haar vader of
ze de boekhouding van het bedrijf wilde doen.
Zo is haar liefde voor cijfertjes begonnen. Het
is haar lust en haar leven.

We zijn vanavond te gast bij Ykje Elske Krol
Veenstra, oftewel Yke.
Vorige week kregen we het bericht dat Yke
een lintje heeft gekregen. Toen we belden met
de vraag of ze bereid was tot een interview,
was ze eerst wat terughoudend. Liever niet.

In 1972 trouwde Yke met Berend Ate Krol
(Bean).
Yke en Bean zijn gelijk na hun trouwen in dit
huis komen wonen. Het was een boerderijtje,
een dikke troep. Yke zag er wel wat tegenop
om er een mooi plekje van te maken, maar
heeft er geen seconde spijt van gehad.
Dit was een mooie gelegenheid om het bedrijf

over te nemen samen met zwager Jille
Kuipers. De brandstoffenhandel werd
afgestoten. Hun vader is daar nog een poosje
mee doorgegaan. Yke bleef de boekhouding
van het bedrijf doen.
Yke en Bean hebben 3 jongens gekregen:
Ype Jan (’74), Jaap (’76) en Henk (’80). De
beide oudste jongens hebben HBOtransport
en logistiek gestudeerd, maar de jongste
zoon Henk  ook met een opleiding in de
logistiek  heeft uiteindelijk het bedrijf over
genomen. Officieel is het bedrijf 1 januari
2013 overgedragen aan Henk en staat het
ingeschreven in Buitenpost.
Op de vraag “hoe ze haar ertoe hebben
gekregen om naar het gemeentehuis te
komen” vertelt ze de gang van zaken. Het
balletje is gaan rollen door het kerkwerk. Het
alarm van de kerk was al een paar keer
afgegaan en Yke wordt dan gebeld. Dit moest
veranderen. Er zou een vergadering worden
belegd in het gemeentehuis en Yke is daar
met een smoesje heen gelokt. Yke was
overdonderd en het hele “circus” had van
haar niet gehoeven. Eenmaal tussen haar
man, kinderen, kleinkinderen en vriendinnen
vond ze het toch wel heel erg bijzonder.
Het lintje wordt er bij gehaald. We kunnen het
even bewonderen, maar daarna komt het
weer veilig in het bijbehorende doosje.
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We vragen haar naar hobby’s, maar Yke zegt
dat ze daar geen geduld voor heeft, maar
eigenlijk is alles met cijfertjes een soort hobby
voor haar.
Het boekje van “Op ‘e Hichte” vindt ze
prachtig en ze bewaart alle exemplaren.
Even terug naar het lintje:
Yke heeft natuurlijk niet voor niks een lintje
gekregen, teveel om op te noemen.
Van schoonmaakwerkzaamheden tot
bloemendienst van de kerk en van
verbouwingscommissie tot kerkenraadslid en
administratieve werkzaamheden.
Volgens Yke is vrijwilligerswerk een draagvlak
van een gezonde gemeenschap en ze vindt
het eigenlijk heel normaal wat ze allemaal
heeft gedaan. Maar toch……als je met deze
warme, lieve vrouw praat, kun je alleen maar
denken……….als je maar lang genoeg
gewoon blijft, word je vanzelf bijzonder!! Dat
is Yke ten top.<<<

Nijs út de toanielferiening
Fanôf de oprjochting binne se in fertrouwd
gesicht west op it podium wannear at Bienze
Westra spylje moast. Se ha fan alles spyle.
Deftige frou, plysjeagent, fabrikant fan
boerejonges, reizigers mei harren goudfisk
gouden Willem by it Perron. De lêste jieren
wie Geke as ynstekster by de ploech en Rein

kaam noch wol ris as figurant op bijvoorbeeld
als hoerenloper yn it stik Boerebont mei reade
lampen. It sil frjemd wêze it oare seizoen dat
sy d’r net mear by binne. Harren fleuriche
ynbring en lekkere kofje, dy’t Geke altyd foar
ús sette, sille wy misse.
Rein en Geke, altyd yn foar in geintsje ! <<<
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Schilderen is de grootste hobby
van Wiebe (op Baukje na)
Deze keer was ik te gast bij Wiebe en Baukje
Post. Helaas zonder Erik, want die lag in de
lappenmand. (Ik heb je wel gemist, Erik!)
Toen ik het erf op kwam rijden, was het eerste
wat mij opviel dat op de garagedeur een
tekening staat die precies zijn beroep
uitbeeldt: schilder. Later bleek dat hij die er
zelf op had geschilderd.
Het weer was nog zo mooi dat Wiebe buiten
zijn verhaal heeft gedaan. Wiebe is geboren
in Driesum en Baukje in Kollumerzwaag.
Inmiddels wonen ze al weer 32 jaar in
Oudwoude. Het bedrijf is in 1997 opgericht,
voorheen werkte hij bij een baas, maar toen
die de pensioenleeftijd bereikte en Wiebe in
de WW terecht kwam, werd al snel het besluit
genomen om voor zich zelf te beginnen, want
stilzitten... dat is niets voor hem. Werk was er
genoeg en vaak dicht in de buurt. Bij wijze
van spreken zou het op de fiets kunnen, maar
dat is niet handig, want er moet wel materiaal
mee en een hoogwerker, die 14 meter hoog
kan en dat hang je ook niet zo makkelijk
achter aan de fiets... Daarom staat er een
mooie bus met het logo van het bedrijf.
Er worden, zeker in deze tijd, lange dagen
gemaakt, van half acht tot vijf, dan even wat
eten en ’s avonds maar weer verder en dat
zes dagen in de week. Zondag is een rustdag

en dan mag hij graag naar muziek luisteren,
wat ook een hobby van hem is. Het weer
moet natuurlijk wel meezitten bij dit werk,
want als het regent kan je buiten niet
schilderen. Het is moeilijk om een planning te
maken en er wordt dus vaak op verschillende
buienradars gekeken. In de winter wordt er
ook niet stilgezeten, dan is er weer genoeg
werk binnenshuis: schilderen, behangen
noem maar op, hij kan echt alles. Hij heeft
diverse diploma’s behaald zoals o.a. een
vakdiploma, ondernemingsdiploma enz. en
wat vooral een leuke cursus was om te
volgen, is decoratieve schilderstechnieken.
Ja, Wiebe is net zo goed een van Gogh, er
komt ware kunst uit zijn handen. Sinds 1996
hebben ZZP’ers deze diploma’s niet meer
nodig, maar zegt Wiebe:
“Ik vind het leuk om te
doen en een goede
vakman moet nu eenmaal
van de hoed en de rand
weten.” en gelijk heeft hij.
Een leuk verhaal is nog
wel dat hij op een keer
gebeld werd met de vraag:
“Wiebe, wat kost het om
mijn huis te laten
schilderen?” Ja, zo werkt
het natuurlijk niet. Je kunt
door de telefoon niet zien
om wat voor huis het gaat,
je wil toch wel graag weten

over hoeveel schilderwerk het gaat. Nee, dan
gaat hij even ter plaatse om de boel eerst op
te nemen.
In het hok achter huis kon ik zien dat er niet
alleen maar schilder en glaswerk wordt
gedaan, ook voor restauratiewerkzaamheden
kan je hier terecht. Hij is bezig met oude
luiken die een opknapbeurt nodig hebben en
kozijnen die geschikt gemaakt moeten
worden voor dubbele beglazing. Wiebe is een
handige man, erg fijn om zo iemand in het
dorp te hebben. Ik heb weer een leerzame en
gezellige avond gehad en na een biertje te
hebben genuttigd, ben ik weer, helemaal
alleen, naar huis gegaan.
@nkie Viguurs <<<
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Schilderen is de grootste hobby
van Wiebe (op Baukje na)
Van het één komt het ander, zo wordt een
gezinslid geïnterviewd voor “beestenspul” en
dan komt de vraag of je iets voor de
jubileumeditie van Op 'e Hichte wilt schrijven.
Natuurlijk! Maar wanneer moet de redactie
het stukje uiteindelijk hebben? Maandag a.s.
Nog twee dagen dus. Direct gestopt met
tuinieren en in de zon achter de laptop.
Eerst even vertellen wie wij zijn (voor wie ons
niet kent) Wij zijn Anne, Aukje en Jantine
Koster. Wonen op de Feersma Hoekstrastjitte
nummer 5 in ús Aldwâld. Aukje werkt bij de
Oostergast in Zuidhorn, Jantine zit in groep 8
van de Van Heemstra school en gaat na de
zomervakantie naar de Piter Jelles in Kollum
en zelf ben ik leerkracht op basisschool It
Iepen Stee in Jistrum. Verder waren we de
afgelopen jaren betrokken bij
activiteiten,besturen hier binnen Oudwoude
en sinds 6 jaar betrokken bij Europa Kinder
Hulp. Over dit laatste wat meer.
Hoe zijn we hierbij betrokken geraakt? Als
gezin hadden wij ons bij Talant ingeschreven
als weekendgezin voor kinderen met een
beperking. Na een jaar was er nog niet een
match met een kind en via via kregen wij te
horen dat er nog gastgezinnen werden
gevraagd voor Europa Kinder Hulp, die
tijdens de zomervakantie een kind wilden

opvangen. Na wat informatie te hebben
opgevraagd hebben, we de stap genomen om
ons aan te melden. Al vrij snel volgde er een
screeningsgesprek. Een afgevaardigde van
EKH kwam bij ons langs en vertelde ons hoe
EKH werkte. Drie weken kwamen er kinderen
hieruit Nederland en of het buitenland van wie
de thuissituatie niet zo is zoals wij voor ogen
hebben. Het zijn kinderen die onder toezicht
staan van kinderbescherming en die soms
letterlijk moeten vechten om te overleven. Na
deze duidelijke en geen luchtkastelen
verhalen zijn we verder gegaan. Vier weken
later kregen wij een brief dat er een meisje
van 6 jaar, “Leyla”, dat uit een sociaal zwak
milieu kwam, islamiet was, één broertje had
en die ’s nachts nog sliep met een knuffel,
drie weken bij ons op vakantie kwam. Dit was
alle info die wij kregen te horen.
En toen was het zover: op een
maandagmiddag kwam er een bus in
Heerenveen aan met ongeveer 50 kinderen
uit Hannover (Duitsland). Op alfabetische
volgorde werden de kinderen uit de bus
geroepen en in contact gebracht met de
gastgezinnen. Zo werd ook Leyla aan ons
voorgesteld. We kregen netjes een hand van
haar, zochten haar koffer op en gingen
richting Oudwoude. Daar aangekomen lieten
wij haar haar kamertje zien waar, zoals wij
nog steeds elk jaar doen, een cadeautje op
het bed hadden liggen. Dat werd uitgepakt en
zij begreep niet dat dat voor haar was, want

zij was immers niet jarig... Koffer werd
opengedaan en de spulletjes kregen een
plekje in “haar” kast. Heel veel te grote kleren,
kleren met gaten erin, ondergoed te weinig
etc. Allemaal praktische dingetjes die voor
haar werden opgelost. Beneden aangekomen
nog een stukje taart en toen maar spelen op
de trampoline en in het zwembad. Prachtig.
Maar toen kwam het avondeten, douchen en
natuurlijk naar bed gaan. Eén en al tranen! Zij
kende onze gewoontes niet en douchen
hoefde niet, want haar moeder zei dat dat
slecht was voor de huid en het haar.
Maximaal één keer per week was voldoende
en gisteren had zij gedoucht. Nu dus niet
douchen! Na heel wat gepraat lukte het toch.
De volgende fase was het naar bed gaan. We
lazen haar een verhaaltje voor uit een Frysk
boekje. Dit was zij niet gewend, ze vond het
prachtig. Je zag haar glunderen en toen
wisten wij het. Hier doen wij het voor. De
tweede dag veranderde er al iets, Leyla
huilde wat meer dan de eerste dag en toen na
heel veel gepraat kwam het hoge woord eruit.
Leyla haar moeder had haar verteld dat Leyla
maar twee nachtjes wegging en geen drie
weken. Wat heeft dat meisje een verdriet
gehad. En wat liet zij zich moeilijk troosten.
In de periode dat deze kinderen bij ons zijn
doen wij geen bijzondere dingen meer. Dat
hebben wij één keer gedaan maar nooit weer.
Een dagje dolfinarium werd één groot fiasco.
Veel te massaal. Leyla liet haar ware aard
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zien en er was geen land met haar te
bezeilen. Na de drie weken hebben wij haar
weer teruggebracht naar Heerenveen waar
de kinderen weer op de bus stapten richting
Duitsland. We kregen weer netjes een hand
en Leyla stapte in. We dachten dat meisje
zien we nooit meer terug. Maar na een jaar
kregen we van EKH een berichtje dat zij weer
had ingeschreven voor een vakantieperiode
bij ons. Een herhaling van bovenstaande
volgde, maar wat wij nooit weer zullen
vergeten was dat er deze keer een Duits
boekje in haar koffer zat en dat wij haar dat
moesten voorlezen ‘s avonds bij het naar bed
gaan. Deze kleine dingen zijn voor kinderen
zo belangrijk. Wat voor ons gewoon is, is voor
deze kinderen juist heel bijzonder. Daarom
houden wij het tijdens deze periode ook bij de
gewone dagelijkse dingen met zo nu en dan
een dagje strand, tvkijken, koekjes bakken
etc.
Na enkele keren een vakantieperiode met
Leyla hebben wij vorig jaar een jongetje
toegewezen gekregen: ”David”. Ook weer een
bijzonder, maar lief kereltje. Nu weten jullie
het wanneer er tijdens de zomervakantie een
Duits jongetje hier in Oudwoude speelt,
rondloopt of fietst. Die hoort drie weken bij
ons!
Anne, Aukje en Jantine Koster.

Wie heeft er een benzinepomp in
de gang?
Wij (Erik en @nkie) hebben voor de rubriek
Aldwaldermers om utens een bezoek
gebracht bij Lieuwe Visser, bijna 90 jaar. We
werden verwelkomd door een nog kwiek
lopende man, we gingen mee naar binnen,
nieuwsgierig naar zijn verhalen. In de gang
valt je oog meteen op een oude benzinepomp
van Shell. We gingen aan tafel zitten en hij
vertelde, dat hij vandaag teruggekomen was
uit Amsterdam waar zijn zoon een
autorijschool heeft. Groot was onze verbazing
dat Lieuwe dit reisje maakt met zijn auto, een
VW golf automaat. Hij rijdt zelfstandig nog
overal naar toe. Trots liet hij ons een brief
zien, die hij zojuist had ontvangen van het
CBR, hierop staat dat hij weer voor vijf jaar
goedgekeurd is voor zijn rijbewijs A, B en BE,
zonder beperkingen. Daarna ziet hij wel weer
verder.
Lieuwe is geboren in Oudwoude op een
boerderij aan de Allemawei. Later zijn ze
verhuisd naar een klein huisje aan de
Swartewei. Hier woonde hij samen met heit
en mem en nog acht andere kinderen. Tot de
oorlogstijd ging hij in Kollum naar school, alle
jeugd uit de regio verzamelde zich bij de
Kruishoeke, waar nu Lauwersland staat en
fietste dan gezamenlijk naar school. Toen de
oorlog uitbrak, zijn ze van school weer naar

huis gestuurd en vanaf die tijd is Lieuwe niet
meer naar school geweest. Hij vertelde
verhalen dat een aantal vrijgezellen in
Oudwoude o.a. omke Japik en Hendrik
Bosgraaf nog al veel kattenkwaad uithaalde.
Zo vertelde hij een verhaal over de
strontemmers, die er vroeger nog waren,
deze werden bij de mensen weggehaald en
die werden op de kruising gezet op de
Foarwei. Er was ook iemand die een echt
huske in de tuin had, deze werd in zijn geheel
maar meegenomen en in het midden tussen
de strontemmers gezet. Zondags na de kerk
moest iedereen zijn strontemmer achterop de
fiets weer mee naar huis nemen. Na de
oorlog moest Lieuwe werken bij pake, maar
dat beviel hem niet zo goed. Tegen heit zei
hij: “Daar ga ik niet meer heen!”. Van heit
moest hij dan maar zelf werk gaan zoeken en
dat heeft hij gevonden bij Rint v/d Meulen in
Buitenpost. Via iemand uit Dokkum is hij
terecht gekomen bij de Shell, daarvoor moest
hij met de trein naar Den Haag voor een
sollicitatiegesprek en een keuring. Lieuwe
had allerlei getuigschriften weten te
bemachtigen om de Shell er van te overtuigen
hem aan te nemen en dat is gelukt, ondanks
dat Lieuwe toen nog niets van krachtstroom
en andere dingen afwist. In Tilburg heeft hij
een elektricien opgezocht om te vragen of die
hem deze technieken kon leren. Deze was er
eerst niet blij mee, want de Shell pakte hen
het werk af, maar omdat ze het in deze tijd
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druk hadden met de wederopbouw, heeft hij
hem toch het trucje geleerd. Lieuwe was de
hele week van huis. Maandags met de trein
naar Groningen waar hij zijn collega trof, die
steeds voor hem een plaats vrij probeerde te
houden, wat niet vaak lukte. Meestal was het
staan tot aan Amersfoort toe. Het was wel
gezellig in de trein, ze gingen vaak
'boomzaaien', de verliezer moest op broodjes
trakteren. Vrijdags weer terug naar huis. Dit
heeft hij jaren gedaan, totdat zijn vrouw
Jeltsje, na de geboorte van hun 2e kind, dit
niet meer wilde. Bij de Shell kon hij toen
kiezen uit vijf vacatures. Uiteindelijk is hij
controleur geworden over 700 pompen,
verspreid in Drenthe, Overijssel en
Groningen. Met 50 jaar ging hij met pensioen
en als herinnering staat er een benzinepomp
in de gang. Verder heeft Lieuwe ook nog in
“Blaas de bazuin” 1e trombone gespeeld. Zijn
heit heeft het nog mee opgericht in 1924. Van
botervaten werden trommels gemaakt, ze
waren heel vindingrijk in die tijd. Op een dag
moesten ze meelopen in Kollum en zijn vrouw
Jeltsje zei toen tegen hem dat ze eigenlijk
een mascotte moesten hebben, bijvoorbeeld
een bok. Dat gingen ze doen, na eerst
goedkeuring te hebben gevraagd aan
verschillende mensen werd er een bok
geregeld. Deze kreeg een witte zak aan die
getamponneerd was met de letters Blaas de
bazuin. De bok werd in de auto meegenomen
naar Kollum en bij het sein “geef acht”, zou de

bok in de stoet worden geplaatst. Dat ging
goed, totdat er geroepen werd “voorwaarts
mars” en meteen de trommels begonnen te
spelen. De bok schrok zo erg dat hij een
meter van de grond kwam en niet meer te
houden was. Vanaf die tijd maar geen
mascotte meer...
Ik kan nog pagina’s volschrijven met zijn

verhalen, maar dan wordt de tekst wel erg
veel. Een ding moet ik nog wel vertellen, zijn
broer komt deze maand uit Australië over en
wil dan samen met Lieuwe op de motor. Ja,
hij heeft een oude BMW politiemotor waar
nog niet zo lang geleden een zijspan aan is
gemaakt, door Lieuwe zelf natuurlijk. Voordat
we naar huis gingen, moesten we deze nog
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even bewonderen. We liepen met de trap drie
verdiepingen naar beneden en Lieuwe zei:
“Sorry, ik ben niet zo snel meer.” maar daar
kon ik niets van merken, want zo langzaam
ging het niet. In zijn garage zagen we de rode
motor en de Volkswagen Golf. Zijn fiets stond
in de hoek (het is een eenwieler). Die gebruikt
hij niet meer, hoewel hij het heel recent nog
wel heeft geprobeerd. Helemaal onder de
indruk gingen Erik en ik weer naar huis. Maar
misschien komen we nog wel eens terug,
want hij wil ons nog veel meer vertellen over
Oudwoude. Wie weet……wordt vervolgd.
Erik en @nkie
<<<
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Nieuws van voetbalvereniging
WTOC

Het is al weer juni, de maand die volop in het
teken van WK Voetbal zal staan. Alle
beslissingen zijn al gevallen en dat heeft
WTOC onder andere één kampioen
opgeleverd. De F1G kon, met een
ongeslagen status, hun seizoen met een
kampioensfeestje afsluiten.
De beide eerste teams, zowel de heren als de
dames, hebben dit seizoen moeten voetballen
om degradatie af te wenden. Het is de dames
niet gelukt in de 3e klasse te blijven, zij
spelen volgend jaar een klasse lager. De
heren is het wel gelukt, zij konden twee
ploegen onder hun houden. FC LEO
degradeerde als nummer laatst rechtstreeks,
vv Rottevalle heeft het vege lijf weten te

redden door over twee wedstrijden te sterk te
zijn voor VCR.

Leden
Overschrijving van of naar een andere
vereniging kan nog tot en met 15 juni.
Afmeldingen hadden voor 1 juni bij de
secretaris binnen moeten zijn. Afmeldingen
moeten schriftelijk, of via mail
(triemen@hetnet.nl) of via de post (de
Triemen 6, 9296 MB Triemen). Vermeld in de
afmelding in ieder geval de naam en de
geboortedatum van het af te melden lid.
Leden die zich vanaf nu afmelden zijn
contributie verschuldigd tot aan 1 januari
2015 voor junioren en
pupillen en tot aan 1 juli
2015 voor de senioren.
Aanmeldformulieren zijn
te verkrijgen in de kantine
of te downloaden vanaf
de wtoc site. Het formulier
kan ingeleverd worden bij
Wybe Jan van der
Schaaf, de Triemen 6,
9296 MB Triemen.
Aspirantleden die
geboren zijn in 2003 of
eerder, moeten tevens
een pasfoto en 2,50 euro
bijvoegen.

Voor volgend jaar hebben we een nieuw
gezicht voor de 1e selectie van de heren te
staan, namelijk Oane Westra. Hij is 30 jaar,
komt uit Gytsjerk en heeft gevoetbald bij
Broekster Boys. Ervaring als trainer heeft hij
bij de clubs Ropta Boys en Wykels Hallum.

50 jarig jubileum vv WTOC
Op maandag 28 april was het precies 50 jaar
geleden dat WTOC werd opgericht. Om dit te
vieren werden er in deze week diverse
activiteiten georganiseerd. Op de dag zelf
kwamen ruim 100 leden, oudleden,
vrijwilligers en genodigden naar de kantine
om het jubileumfeest in te luiden. Onder het

Trainers
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genot van een hapje en een drankje kon er
gekeken worden naar een
powerpointpresentatie met foto’s van 50 jaar
WTOC en was er een optreden van Teake
van der Meer.
Woensdag 30 april konden de leden en
vrijwilligers deelnemen aan een voetbalquiz,
dit onder leiding van Martin Brandsma. ’s
Middags kon de jeugd t/m de C’s hun
voetbalkennis laten zien, ’s avonds de B’s,
senioren en vrijwilligers.
Vrijdag 2 mei stond in het teken van het
jeugdvoetbal. Ruim 50 jeugdleden namen
deel aan een voetbalclinic, georganiseerd
door voetbalschool Veerkr88 in
samenwerking met het jeugdbestuur. Er was
onder andere een voetbalcircuit uitgezet,
werden er trainingen gegeven door ervaren
trainers en werd er een 4 tegen 4 toernooi
gehouden.
Zaterdag 3 mei begon met het traditionele
penaltyschieten. Om half 5 werd er afgetrapt
tussen twee wtoc damesteams, de dames
van nu tegen de dames van toen. ’s Avonds
om 19:00 uur trad een mix van WTOC
spelers aan tegen OudHeerenveen. Deze
eindigde in 2 – 5, met onder andere 2 goals
van Gert Jan Verbeek. Na afloop was er het
eindfeest in de feesttent met muziek van
Butterfly.
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Het beestenspul van Oudwoude
Vanaf 26 maart zag ik bij de achterburen een
puppy lopen, dus ik dacht (omdat toch
niemand foto’s stuurt), hier ga ik een
reportage over schrijven. Ik kwam dus terecht
bij ons achterbuurmeisje Jantine, 11 jaar oud.
En ik viel meteen in de prijzen, want ze had ’s
middags een heerlijke kwarktaart gemaakt en
die mocht ik proeven. Lekker dat die was!!
Jantine heeft altijd wel dieren gehad, cavia’s,
kippen. Maar nu wilde ze wel een hond. Ik

vroeg: “Moest je er lang over zeuren bij je
ouders?” Maar nee, dat viel reuze mee ze
moest wel beloven om er goed voor te
zorgen. Ze hoorden dat Thea en Johannes uit
Kollum een nestje golden retrievers zouden
krijgen. Toen de pups waren geboren zijn ze
er ook steeds naar toe gegaan, zeker wel een
keer in de week. Er waren twee teefjes en vijf
reuen. Ze heeft voor dit teefje gekozen,
omdat die zo heerlijk op haar schoot kwam
liggen en de naam van het hondje werd Jill.
Jill was goed te herkennen, want ze had een
rood bandje om met witte hondenpootjes. En
zo kwam de pup uiteindelijk naar Oudwoude,
ze kon zelf niet mee om haar op te halen
want ze moest toen naar school. Ja…. en
toen begon het, ze hielden er al rekening mee
dat het hondje ’s nachts wel eens kon piepen
en blaffen (wel begrijpelijk natuurlijk, ineens
weg bij moeder en broers en zus, dat valt niet
mee). Om toch nog wat nachtrust te krijgen
hadden ze oordopjes in gedaan, zo konden
ze toch nog redelijk slapen. En dan komt het
werk: jonge hondjes moeten veel leren,
zindelijk worden, niet alles kapot maken en
vooral luisteren. Jantine had het er maar druk
mee. Er werden veel speeltjes voor de hond
gekocht en ze moest vaak met de hond naar
buiten om haar zindelijk te krijgen. “Nou,” zei
Jantine, “na een week was ik wel heel erg
moe, maar in huis is ze nu wel zindelijk.” Jill
geeft nu ook aan als ze naar buiten moet, dan
gaat ze voor de deur staan. Maar in de bench

heeft ze nog wel eens een ongelukje.
Een van Jill’s broertjes woont ook in
Oudwoude en die kwamen ze tegen bij de
dierenarts toen ze een spuitje gingen halen.
Haar broer dook meteen op haar af, maar Jill
wilde hier niets van weten en dat liet ze ook
merken. Ze begon te grommen en waarom?
“Geen idee." Jantine, maar ook heit en mem
zijn heel erg intensief bezig met de opvoeding
van Jill en als achterbuurvrouw maak ik het
ook een beetje mee. Zo zag ik laatst dat hun
buurvrouw Sandra thuis kwam en Jill is gek
op haar, dus ging ze de erfgrens over, dat
moest even gecorrigeerd worden. Als jonge
hond moet ze veel leren en belonen met
hondenkoekjes werkt hier heel goed bij. Jill
gaat ook naar de puppycursus in Ureterp.
Deze taak heeft mem op zich genomen,
Jantine is wel eens meegegaan om te kijken.
Er zijn ook nog meer dieren bij de familie
Koster, zo zijn er nog kanaries en
zebravinkjes, diamantduifjes, goudvissen en
guppy’s. Deze dieren zijn niet de enige
hobby’s die Jantine heeft, ze heeft ook op
acrogym gezeten (waarbij ze ook prijzen heeft
gewonnen) en vanaf haar 7e is ze aan het
paardrijden. Bij vrienden mocht ze op de pony
rijden en ze rijdt ook op de manege, dressuur
heeft haar voorkeur. Die vrienden zeiden
tegen haar “als je prijzen gaat winnen dan
kopen wij een Fries paard waar je op kunt
rijden”. En dat is gebeurd...
Jantine, ik vond het gezellig en ik hoop jij ook.
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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…..
@nkie Viguurs <<<
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Oud en Nieuw...

Jan Binneswei 8
Burgemeester Bilker schreef in het vorige
nummer een stukje over mevr. Janke Bruin
Oostenbrug. Hij wilde graag weten waar zij in
Oudwoude heeft gewoond. Dat was aan de
Jan Binneswei op nr. 8. Op de oude foto van
1939 zit Janke naast haar moeder in de
vensterbank. Op deze foto het gezin
Oostenbrug dat in 1925 daar kwamen wonen:
v.l.n.r. Anko, Piet, Janke, moeder Aafke
OostenbrugBraaksma, Bernard en vader Piet
Oostenbrug. Rechts op de foto staan twee

zusters van moeder Aafke, Roelfke en
Jeanette met vader Pieter Braaksma, die
onderwijzer was. Niet lang na deze opname
verhuisde het gezin naar De Poelpleats aan
de Trekweg.
Daarna kwamen Pieter de Vries en Saakje
Koning met hun twee dochters Hitje en
Geertje hier wonen. Pieter (1984) en Saakje
(1980) zijn hier beiden overleden. In 1985
kochten Durk en Janny Feenstra het huis en
kwamen daar op 25 mei 1985 met hun twee
kinderen wonen.

Brand de Jager,
Kollum <<<
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 een jaarabonnement voor €14,00
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penningmeester Jacob de Vries
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Nabestellen
Alle nummers voorafgaand aan de nieuw te
verschijnen "Op 'e Hichte" zijn na te bestellen.
De kosten van nalevering zijn €4,00 per
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De redactie is niet verantwoordelijk en/of
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Abonnement?
Woont u buiten Aldwâld dan biedt de redactie
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doarpskrante te lezen:
 via internet door te surfen naar onze site
www.doarpskranteopehichte.nl.
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