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Redactioneel

Nieuwe voorzitter redactie

Ik heb in de redactie aangegeven het
voorzitterschap te willen beëindigen.
Daarmee is de redactie opzoek gegaan naar
een goede vervanger voor het

voorzitterschap. Na een poosje naar een
geschikte kandidaat te hebben gezocht kwam
de redactie uit bij Pieter Johan Wijbenga. Hij
gaf aan het voorzitterschap op zich te willen
nemen. Na unaniem besluit van de redactie
mag ik u mededelen dat Pieter Johan
Wijbenga de nieuwe voorzitter wordt van
Doarpskrante Op 'e Hichte. Hij zal per heden
het voorzitterschap van mij overnemen.
Hoewel een nieuwe voorzitter is aangesteld,
kunt u nog steeds het zelfde mailadres blijven
gebruiken: info@doarpskranteopehichte.nl.

Reacties op oproep vacature

Vele reacties zijn ontvangen bij de redactie
om deel te nemen in de redactie. Zoveel dat
we een selectie hebben moeten maken.
Pieter Johan Wijbenga en Jetty Huisman zijn
per heden bij de redactie gekomen. Met een
aantal personen zijn we nog in gesprek.
Interesse kan nog altijd kenbaar worden
gemaakt, echter hanteert de redactie bij veel
belangstelling een wachtlijst.

Jubileumuitgave

Tot onze grote spijt is bij de drukker iets mis
gegaan bij het maken van het
jubileumnummer. Een groot aantal lezers
hebben kunnen ontdekken dat het snijden
van de binnenste pagina's niet goed is
gegaan. Natuurlijk kan er altijd iets mis gaan
bij het printproces, echter is dat speciaal bij
dit jubileumnummer erg jammer. Mocht er

behoefte zijn aan een vervangend exemplaar
kunt u dat bij de redactie kenbaar maken.

Met vriendelijke groet,

Aftredend voorzitter,
Ben de Vries
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Nys fanút Doarpsbelang

Na een prachtige zomer met zeker in onze
regio schitterend zonnig weer gaan wij weer
richting de herfst. In september starten ook de
activiteiten van de verenigingen die belangrijk
zijn voor de leefbaarheid van ons dorp.
Meedoen is belangrijk!

De vorige editie van de Doarpskrante was het
jubileum nummer. In februari 2009 is op
initiatief van Doarpsbelang Aldwâld en in
samenwerking met het MFC Hústerwâld op
de ledenvergadering een aftrap gegeven voor
een Doarpskrante. De communicatie richting
de inwoners van ons dorp vond op
verschillende manieren plaats. Denk hierbij
aan het Doarpsnys van Doarpsbelang, de
nieuwsbrief van MFC Hústerwâld en natuurlijk
de vele artikelen van de verenigingen. Anno
2014 kan worden geconcludeerd dat de
redactie van de Doarpskrante er in is
geslaagd om op een voortreffelijk manier elk
kwartaal een Doarpskrante uit te brengen.
Complimenten aan de redactie van de
Doarpskrante en namens het bestuur van
Doarpsbelang gefeliciteerd met het vijfjarige
jubileum.

Daarnaast gaan de activiteiten deze zomer
door en hebben wij kunnen genieten van het
Volleybaltoernooi,
Trekkerbehendigheidswedstrijd en de
viswedstrijd. Allemaal weer voortreffelijk
georganiseerd door de commissies.

Aldwâldmersyl, 25 augustus 2014

Foarsitter Doarpsbelang Aldwâld,
Sj. Hoekstra<<<

Onder goede omstandigheden werd op
vrijdag 20 juni op het weiland naast MFC
Hústerwâld een volleybaltoernooi gehouden.
Wat mogen we trots zijn op deze mooie
locatie waarbij dit allemaal mogelijk is. Maar
liefst 14 teams hadden zich aangemeld en
gingen de onderlinge sportieve strijd aan.
Onder het genot van een hapje en drankje
werden deze sportieve wedstrijden gevolgd.

De uiteindelijk uitslag was als volgt:
1 Team Jan Binneswei
2 Team Pastorijehof
3 Team Walddyk
4 Team De Wygeast

Op de naast gelegen Jeu de Boule baan werd
tegelijkertijd ook een wedstrijd gehouden.
Hiervoor hadden zich een 20 personen
opgegeven die er met elkaar een leuke en
spannende wedstrijd van maakten.
Uitslag Jeu de Boules
1. Jan Bosch
2 Joop Smeding
3 Saakje Smeding

Na de prijsuitreiking werd er nog lang
nagepraat onder aanwezigheid van Drive Inn
Show Kolkenblazer uit Anjum.<<<

Volleybal- & Jeu de Boules
Toernooi
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Gaat u graag met mensen om en
kunt u goed luisteren? Dan bent
u waarschijnlijk een goede
netwerkcoach!

Eenzaamheid is een groot maatschappelijk
probleem en treft veel mensen direct in hun
welzijn. De gemeente Kollumerland c.a. en
Timpaan Welzijn werkt samen met
vrijwilligersorganisaties en professionele
organisaties aan een gezamenlijke aanpak
tegen eenzaamheid.

Wat is een netwerkcoach?
Een netwerkcoach is een vrijwilliger die
ingeschakeld kan worden wanneer iemand
zelf niet (meer) in staat is zijn netwerk te
activeren. Samen wordt gekeken naar wat er
mogelijk is om contacten op te bouwen of uit
te breiden. De methode “Natuurlijk een
Netwerkcoach”, die de netwerkcoach daarbij
hanteert, helpt mensen zich bewust te worden
van hun eigen denken en handelen. Het
gehele traject duurt maximaal 9 maanden en
is kosteloos.

Waarom een netwerkcoach nodig?
Een sociaal netwerk is belangrijk voor het
persoonlijk functioneren van de mens. Niet
iedereen is tevreden over zijn of haar
netwerk. Omstandigheden als ziekte,
beperking, mantelzorg, echtscheiding,
verhuizing of werkloosheid kunnen hiervan de

oorzaak zijn. Eveneens wordt met het ouder
worden het sociaal netwerk steeds kleiner.
Voor meer informatie over de training
“netwerkcoach” kan men contact opnemen
met Grejanne Dijkema Timpaan Welzijn 0515
421313 / 0615016841. Op de site
www.timpaanwelzijn.nl kunt u alles nog een
rustig nalezen.<<<

Vrijdagavond 15 augustus 2014 organiseerde
Doarpsbelang Aldwâld hun jaarlijkse
viswedstrijd op Parc de L’eau. De viswedstrijd
begon om kwart voor zeven met een 45tal
deelnemers. Naast de deelnemers stond er
ook veel publiek langs de waterkant.

Het was ‘savonds prachtig zonnig weer. De
visvangst was verschillend van geen vis tot
een lengte van boven de 5 meter! De
grootste vis die gevangen werd was 25
centimeter en de kleinste vis 7 centimeter.

De uitslag van de viswedstrijd van 0 t/m 12
jaar:
1e prijs Maaike Veenstra, 77.5cm
2e prijs Jelmer Bosma, 53.5 cm
3e prijs Feline Bierma, 38.5cm

De uitslag van de viswedstrijd van 12 jaar en
ouder:
1e prijs Jan Tinus van Kammen, 5 meter en
34 centimeter
2e prijs Teade van der Ploeg, 2 meter en 85
centimeter
3e prijs Dennis Bosgraaf, 79,5 centimeter<<<

Viswedstijd Aldwâld
Parc de L’eau
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 Dat er bij de kantine van WTOC een
kledingcontainer staat
 Deze bestemd is om gevuld te worden
 De opbrengst voor KIKA gehandicaptensport
is en voor WTOC
 U al uw oude kleding en schoenen en
beddengoed welkom is
 Deze wel verpakt moeten zijn in plastic
zakken

 Dat er bij WTOC ook een mooie, gele
container staat waarin u al uw oude frituurvet
en frituurolie kunt deponeren
 Deze wel in afgesloten flessen moet worden
afgeleverd
 Dit ook ten goede komt aan WTOC

 We zo goed met het milieu bezig zijn

 Het bestuur U hiervoor hartelijk wil
bedanken
 U voor inlichtingen hierover contact kunt
opnemen met Sjoerd Dijkstra
 Telefoon nummer 0511451231 of
0653963185<<<

De zomervakantie zit er weer op en dat
betekent dat de gymlessen weer van start zijn
gegaan. Voor de vakantie hebben we
afscheid genomen van juf Jetty en ook juf
Gerbrich is gestopt met het geven van lessen.
Zij worden vervangen door juf Gwenda Krol,
juf Jitske Hania en juf Paulien de Bruin. De
reacties na afloop van de eerste lessen waren
positief.

De recreatielessen worden gegeven op de
woensdagmiddag/avond op de volgende
tijden:

Peuters en kleuters v.a. 3 jaar
15.30 uur tot 16.15 uur
Groep 3,4 en 5
16.15 uur tot 17.15 uur
Groep 6,7, en 8 + voorgezet onderwijs
18.45 uur tot 19.45 uur

Weet je niet zeker of je gymnastiek wel leuk
vindt? Kom dan gewoon eens meedoen. De
eerste 2 lessen mag je vrijblijvend meedoen!
Naast het lesgeven wordt er nog het één en

ander georganiseerd. Zo worden op 10
september a.s. lessen georganiseerd voor
vrienden en vriendinnen. Alle leden mogen
iemand mee nemen om te laten zien wat
gymnastiek bij onze vereniging inhoudt. In
november staat onze onderlinge wedstrijd op
het programma waarbij de leden kunnen laten
zien wat ze allemaal hebben geleerd de
afgelopen maanden. Daarnaast is dat een
mooie gelegenheid om te kijken waar de
selectieleden nog aan moeten werken voor
het wedstrijdseizoen en nemen we nog
officieel afscheid van juf Gerbrich. Ook de
jaarlijkse koekactie komt er weer aan. Van 3
t/m 7 november komen wij bij u langs te
deuren.
Meer informatie rondom de activiteiten komt
zo spoedig mogelijk op onze website
www.gymverenigingsvs.nl.

Een sportieve groet, Gymvereniging SVS<<<

Containers WTOC
wist u dat???.?
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Jeu de boules

Woensdagmiddag is de jeu de boules middag
voor ons. Voor wie het niet weet, dat is met
ballen gooien naar een klein balletje. We zijn
met 8 tot 10 vrouwen en mannen waar onder
ene Sjoerd Fennema, die voorstelde om es
naar Kootstertille (dat ligt ergens in Friesland)
te ballen gooien. Zo gezegd zo gedaan wij
Tine, Trijntje, Saakje, Maaike, Wieger, Jurjen
Wiep en Sjoerd zijn op donderdagavond 3 juli
naar Kootstertille gegaan. Met de tom tom in
de auto. Bij Sjoerd was het niet moeilijk te
vinden, maar hij vroeg toch even aan iemand
'waar de tennisbanen zijn'? (Hij was een
beetje zenuwachtig, denk ik). Maar we
hebben de jeu de boules baan gevonden, en
toen kon de pret beginnen met de ploeg uit
Kootstertille. De scheidsrechter had een paar
nieuwe regels bedacht en dat was voor
iedereen een moeilijk begin maar eenmaal
bezig hadden we door hoe het moest. In de
pauze kregen we koffie of thee met een
lekkere koek, en vol goede moed zijn we aan
de tweede ronde begonnen. Na afloop
konden we bijkomen met een drankje van de
inspanning in afwachting op de prijsuitreiking,
maar wij dames hadden niet veel zin in
drinken, komt Sjoerd bij ons met een zware
zak met allemaal kleingeld of wij ook een
sjuutje lusten want hij wou graag wat geld
kwijt. Dus wij aan een flesje frisdrank, en

Trijntje heeft als aandenken een half flesje
drinken mee naar huis genomen. En dan de
prijsuitreiking, 2 gingen naar Kootstertille en 2
naar Oudwoude. Wieger had de tweede prijs
een vaasje, met volgens Sjoerd een tamme
brandnetel erin, dus die hoefde niet bang te
zijn dat hij werd gestoken. De poedelprijs was

voor Maaike. Ondanks de nieuwe regels en
voor ons een vreemde baan en een traag
begin was het toch leuk en gezellig, Toen
werd het tijd om uit te zwaaien, alleen Saakje
had wat moeite met zwaaien, last van een
lamme arm.<<<
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WTOC

Het nieuwe seizoen is al weer afgetrapt,
voorbereidingstijd is zo goed als voorbij en de
eerste bekerwedstrijden zijn al weer
afgewerkt. Maar we kijken nog even terug op
het eind van vorig seizoen. In de vorige
dorpskrant waren alle competitiebeslissingen
al gevallen, daar dus geen nieuws. Wat nog
wel plaats heeft gevonden is het afscheid
nemen van trainer Martin Brandsma, leider
Dicky Planting en barvrijwilligsters Truda en
Geartsje.
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Op zaterdag 31 mei werd dit gedaan in de
vorm van een minitoernooi waarbij, naast vv
WTOC, Martin zijn oude club, SC Kootstertille
en zijn nieuwe, ASC, aan deelnamen.

Foto Oane Westra ( nieuwe trainer)

Aansluitend aan het toernooi werd in de
kantine middels cadeaus en toespraken van
het viertal afscheid genomen.

Traditioneel begint het seizoen voor het
eerste herenteam met het
Lauwersmeertoernooi. Onder leiding van de
nieuwe trainer Oane Westra werd hier een 6e
plaats behaald.

De eerste bekerwedstrijd werd gelijkgespeeld
tegen buurvereniging vv Kollum.

Dit seizoen gaan we weer van start met 3
herenteams en 2 damesteams. Het tweede
damesteam is wel een zevental. Men speelt
hierbij op een half veld en de competitie
bestaat uit 6 ploegen die op een viertal
vrijdagavonden gaan uitmaken wie zich

kampioen mag noemen. Elke wedstrijddag
heeft de opzet van een toernooi, elk team
speelt 2 à 3 wedstrijden op zo’n avond. De
laatste wedstrijddag is op vrijdag 24 oktober
en die zal op ons sportcomplex worden
gehouden.
De jeugdteams bestaan uit een Bteam, een
MCteam, een Dteam, MDteam, een E1 en
E2 team en een F1 team. We hopen dat er
nog wat aanmeldingen binnen komen, zodat
er nog een F2 team gevormd kan worden.
<<<
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Gezellig loomen in de bieb

De biebmiepjes hadden al vaker het idee om
iets leuks te organiseren, we hebben immers
een gezellige bieb en een mooie stamtafel.
We zochten daarom iets om mensen/kinderen
voor een gezellig samenzijn naar de bieb te
lokken. Er kwam al snel een idee naar boven
om met de kinderen een loommiddag te
organiseren. Want welk kind is nou niet met
loomen bezig. Na een bericht op de
Facebook site van de bieb maakten we
bekend dat we 13 augustus een loommiddag
hebben en dat de kinderen zich konden
opgeven. In het begin kregen we de indruk
dat er niet veel belangstelling voor was, maar
een enkeling gaf zich op. Gelukkig toen het
bijna zo ver was kwamen er steeds meer
namen bij. Uiteindelijk kwamen we op 19
aanvragen en dat terwijl we eigenlijk maar
een groep van maximaal 15 kinderen wilden.
Maar ja, ga maar eens nee zeggen dat is ook
weer zo sneu. We zijn zelf, weken van te
voren, ook druk aan het loomen geslagen
want je moet je wel een beetje voorbereiden.
Eindelijk was het zover, we hadden 2 lange
tafels gemaakt en koek en sopie alvast
klaargezet. Het was erg leuk om de kinderen
binnen te zien komen met hun ouders en
loomspullen. Allereerst gingen we de prijzen
uitreiken die gewonnen waren met de
kleurplaat wedstrijd. Vier kleurplaten hebben

we terug gekregen ( we
hadden eigenlijk op wat
meer gerekend maar wie
weet komt er nog wel eens
een wedstrijd ). De
gelukkige winnaars waren,
1e Sybricht Dijkstra, 2e
Doutzen Visser, 3e Annejel
Dijkstra en 4e Berend
Visser, ze mochten zelf
hun presentje uitzoeken en
ze gingen met de prijs op
de foto. Al gauw daarna zat
iedereen aan tafel en sloeg
aan het loomen. De een
had al wat meer ervaring
dan de andere maar ze
hielpen elkaar aan ideeën
en vertelden de
verschillende technieken
en weet je we leerden zelf
ook nog wat. Ons eigen
Trijntje is ook geleerd hoe
ze het moet doen en is
waarschijnlijk nu ook
aangestoken door het
loomvirus. José had voor
strijkkraaltjes gezorgd en
dat was ook een groot
succes. José en ik hadden
het druk met strijken
(zoveel strijk ik thuis nog
niet eens).
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Op een gegeven moment was ik aan het
strijken en er stond een hele rij te wachten
maar het wilde maar niet lukken totdat .........
José zei dat ze het strijkijzer zachter had
gezet, dit alles natuurlijk voor de veiligheid
(nog bedankt José), gelukkig ging het daarna
wel goed.
Ik denk wel dat we kunnen spreken van een
geslaagde middag. Alle kinderen gingen met
hun spulletjes weer naar huis en we horen
regelmatig dat ze het leuk hebben gevonden.
Wie weet .......... komt er nog een volgende
keer. Nadat we de bieb weer biebklaar
hadden gemaakt gingen we moe maar
voldaan weer terug naar huis.

@nkie Viguurs<<<
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SAMEN ETEN

Zittend aan de keukentafel kwam het gesprek
op ”samen eten”. Zo nu en dan met andere
mensen eten kan heel gezellig zijn. Soms lijkt
het dat het eten dan ook lekkerder smaakt.
Omdat we er vanuit gaan dat meer mensen er
zo over denken, hebben we het volgende
plan bedacht.
We komen in het winter seizoen, één keer per
maand, in het Tiksel te Westergeest bij elkaar
om daar samen te eten. Het gaat om
eenvoudige betaalbare maaltijden. We doen
het voor de gezelligheid en het gaat om het
contact.

Het is een initiatief vanuit kerkleden, maar
het is niet specifiek bedoeld voor kerkleden.
Wie in Oudwoude, Westergeest, Triemen of
Veenklooster woont en het leuk lijkt om mee
te eten, kan zich opgeven.
Het is van 18.00 uur tot ongeveer 19.30 uur.
De kosten zijn € 5,00 per persoon. Voor het
gemak vragen we u zelf een soepkop, bord
en bestek mee te nemen.

De data zijn :

Er zal een maaltijd bedacht moeten worden
en er zal gekookt moeten worden. Wat kun je
doen voor € 5,00 ? B.v. een lekkere
maaltijdsoep met.... of een stamppotje met
.... of iets anders.
Het zou fijn zijn als meer mensen zich mee
verantwoordelijk voelen voor deze avonden
en ook mee willen denken en doen. We
hopen dat degenen die dat willen, zich
spontaan aanmelden.

Wilt u mee doen, dan kunt u zich opgeven:

in Westergeest bij: Durk en Harmke Rekker
Lieuwes, E.Meinertswei 27, 445689
in de Triemen bij: Fré Bootsma, De Triemen
14, 443977
in Oudwoude bij: Elly KuipersVeenstra, Jan
Binneswei 21, 451942<<<





27Pag.Op 'e Hichte  nummer 21

Wij stellen aan u voor;

Wijkagente Lutske Dijkstra.

Wij zijn “heel stoer” te gast op het
politiebureau te Dokkum. Bij binnenkomst
werd er gelijk een bakje cappuccino
aangeboden om daarna te vertrekken naar
het kantoor van de chef. De zeer spontane
wijkagente begon gelijk enthousiast te
vertellen over wat haar baan inhoudt. Wij
hoefden weinig te vragen.

Lutske Dijkstra is geboren op 07071977 te
Gytsjerk. Ze heeft 1 zus Jannie. Ze is
getrouwd 'gelukkig niet met een agent' en ze
hebben 3 kinderen, 2 meisjes en een jongen.
Lutske werkt op het moment part time, als
wijkagente mag ze haar eigen tijd indelen. Dit
geeft haar ook ruimte om nog een studie
integrale veiligheid aan de NHL ernaast te
doen.

Van jongs af aan wilde ze al bij de politie,
alleen waren er geen vacatures in Friesland
en om nou naar Amsterdam te gaan.... In
eerste instantie heeft ze de studie
communicatie aan de NHL gedaan. In 1999
kwam er een tekort aan agenten in Friesland
en is ze alsnog met de opleiding voor
politieagente begonnen. Dit was toentertijd
een opleiding van maar 18 maanden. In 2001
'tijdens de MKZ' is ze haar loopbaan
begonnen in Burgum. In januari 2014 is
overgestapt naar Dokkum. Hier werd haar
vrijwel direct gevraagd of zij wijkagente wilde
worden van 6 dorpen in Kollumerland. Zij
neemt de plaats in van Cor Hellinga die met
pensioen ging. Lutske is wijkagent van de
dorpen De Triemen, Kollumerzwaag,
Oudwoude, Veenklooster, Westergeest en
Zwagerbosch. Ze wil zich graag oriënteren,
en haar laten informeren wat in de dorpen
speelt. Haar inzet is om dienstbaar te zijn
voor de samenleving, dat houdt in dat ze
graag op de hoogte wil worden gehouden van
de eventuele misstanden in uw directe
leefomgeving. Voor een onveilige
verkeerssituatie of verkeersoverlast, een
onveilig gevoel, criminaliteit of drugsoverlast
etc. wil ze graag deelgenoot van worden.
Samen met haar en haar collega's kunnen ze
proberen om deze zaken aan te pakken.
Het is daarom van belang dat we bij
signalering van deze zaken het doorgeven
aan de politie of aan de gemeente. Dit kan via
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het algemeen telefoonnummer 0900 8844
van de politie of via de email van de
wijkagente Lutske Dijkstra
lutske.dijkstra@friesland.politie.nl

Als klap op de vuurpijl krijgen we na dit
interview een rondleiding door het hele
politiebureau. Van cel tot blaastestkamer en
van administratiekamer tot identificatieruimte.
Wauw, hier wil je niet terecht komen. Wij
hadden voor vanavond in ieder geval een
alibi.

Annie en Karin<<<

Het bestuur van de IJsclub is de afgelopen
tijd druk in actie geweest bij de ijsbaan en
heeft er uiteindelijk dit voorjaar en de zomer
meer uren doorgebracht dan normaal de
winterperiode. In het begin van het voorjaar
werd de uitbreiding van het clubgebouw
aangepakt nadat de vergunning van de
gemeente toegezegd was, door het uitgraven
van de grond en het verwijderen van een
gedeelte van de omheining. Hier moest eerst
een zandbed komen voor de tegelvloer
waarop later de veegmachines kunnen
worden gestald. Daarna kon de fundering
worden geslagen voor het te plaatsen
houtwerk. Dan wordt het elektrische gedeelte
aangepakt met een uitbreiding van de
groepenkast dat nodig is. De ophoging van de
grond aan de zuidzijde van het clubgebouw
wordt tegelijk aangepakt met de ophoging van
de dijk aan de noordzijde over een lengte van
een 100 meter dat door verzakking
noodzakelijk was geworden. Dit is opnieuw
ingezaaid en is weer voldoende op hoogte
gebracht door kraanbedrijf Gerlof Wiersma.
De omheining is weer opnieuw geplaatst aan
de zuidzijde van het clubgebouw en de
buitenkant van het gehele gebouw is opnieuw
in de beits gezet, er zit tussen oud en nieuw
wel wat kleurverschil, maar dat proberen we
later wel weer goed te krijgen. De bestrating
moet op dit moment nog plaatsvinden bij het

clubgebouw, maar we rekenen erop dat dit
voor de winter klaar is, even als vooraan bij
de ingang bij het hek aan de Simmerwei waar
een klein stukje zal worden bestraat. Ook is
er een nieuwe gaasafzetting door ons
geplaatst in overleg met de eigenaar over het
perceel naar de ijsbaan langs de slootkant.
Het jubileumbord van het 100jarige bestaan
van de vereniging, dat we op de feestavond
van de drie dorpsbelangen kregen
aangeboden, heeft nu een definitieve plaats
gekregen onder de luifel van het nieuwe
gedeelte en wordt door spotjes in de winter
verlicht, tijdens openstelling van de baan. We
hadden dit eerst in het clubgebouw te
hangen, maar nu is het beter zichtbaar. Ook
het naambord “Iisclub Aldwâld” dat voorheen
aan de binnenkant van de omheining een
plaats had bij de vlaggenmast is nu op de
noordgevel geplaatst, zichtbaar vanaf de
Simmerwei.

Door deze uitbreiding en verbeteringen aan
de dijken is het misschien wel noodzakelijk
dat we deze herfst misschien een worstactie
moeten gaan houden voor de gemaakte
kosten, het afgelopen seizoen hebben we
buiten de contributie geen inkomsten gehad.
In ieder geval rekenen we dit seizoen wel op
winter, want we zijn er klaar voor

Het Bestuur <<<

IJsclub Oudwoude e.o
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Sije Veenstra, voor gek of

moeilijk timmerwerk

Wij (Erik en @nkie) waren voor het
bedrijfsinterview te gast bij Sije Veenstra en
zijn dochter Rommie. Adverteerder in ons
dorpskrantje vanaf het begin. We werden
hartelijk ontvangen met een kop koffie en een
stuk heerlijke oranjekoek (wat een
verwennerij weer). Hij woont al zijn hele leven
in het huis aan de Foarwei 41. Zijn vader
werkte bij een rijke boer die eigenaar van dit
huis was. Deze rijke boer had nog een huis in
Oudwoude en verder nog veel land (had dus
wel een paar centjes). Later hebben ze het
huis gekocht en sindsdien is er veel in huis
aangepast. Zo is de keuken waar we zaten
eerder de stal geweest en is de bedstede
omgebouwd tot kast met wel de originele
deuren ervoor. Dit is allemaal door Sije zelf

verbouwd. Ook het mooie zwembad in de tuin
is eigenhandig gemaakt, dochter Rommie en
zoon Pieter steken ook vaak een handje uit bij
deze verbouwingen want die zijn ook erg
handig, ze hebben het niet van een vreemde.
Rommie zelf heeft ook nog een online
babyshop en ze maakt geboorteborden die je
kunt huren, daarnaast zorgt ze ook voor de
boekhouding van Heit. Wil je een kijkje
nemen op haar site ga dan naar
www.romkje.nl. Vol trots liet Rommie een
miniatuur zien van het ouderlijk huis wat ze
zelf in elkaar gezet heeft in 2008, het is een
klein kunstwerkje geworden alles klopt.
Sije heeft het erg druk, zo druk zelfs dat er
een wachtlijst is, sommige mensen moeten
soms wel maanden en zelfs jaren wachten
voordat ze aan de beurt zijn. Deze mensen
weten dat Sije een goed vakman is dus ze
gaan ook niet op zoek naar een ander terwijl
Sije het best kan begrijpen als ze dat wel
zouden doen. Veel mensen komen via mond
op mond reclame bij hem terecht. Ze komen
met een simpel tekeningetje en Sije ziet
meteen voor hem hoe het moet worden en
werkt het uit. De meeste opdrachten zijn vlak
bij huis, Kollumerzwaag, Oudwoude en
Kollum. Om wat voor onderhoudswerk gaat
het nu precies? Nou je kunt wel zeggen bijna
alles, vooral gek en moeilijk timmerwerk,
metselen en elektrisch aanleggen is ook geen
probleem. We hebben nog foto’s gezien van
deuren die uit een monumentaal pand komen,

die zijn helemaal precies nagemaakt. Van de
oude deuren was nog één lijst goed en die is
natuurlijk opnieuw gebruikt. En van de grote
loods die gebouwd is van vurenhout die een
bepaalde bewerking hebben ondergaan
waardoor het onderhoudsarm is. Wellicht
hebben jullie aan het eind van de Allemawei
wel eens op de bank gezeten van het
monument landinrichting Kollumerland. Je
raad het al, gemaakt door……….. Deze
opdracht kreeg hij van de Provincie
Leeuwarden via Geert Bos uit Kollum. Van de
restjes die over waren van deze klus is nog
een mooi rond tafeltje gemaakt en die staat in
zijn eigen tuin.
Op de vraag wat hij in zijn vrije tijd doet
verteld hij dat hij regelmatig op de
rommelmarkten is te vinden. Sije gaat dan
samen met zijn beste maat Ties Faber om te
struinen en kijken wat ze nog kunnen
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gebruiken waar handel in zit, bijvoorbeeld
ronde stokken voor de linnenrekken. Deze
zelfgemaakte linnenrekken heeft hij te koop in
drie verschillende maten, je hebt ze vast wel
gezien als je langs zijn huis komt. Stilzitten is
niets voor hem en als hij stil zit dan het liefst
in de luie stoel in de keuken voor het raam
want daar zie je iedereen langskomen.

Kortom het werk is veelzijdig er is geen dag
gelijk.
Het was een gezellige en ook weer leerzame
avond, Erik heeft me weer netjes naar huis
gebracht. De volgende dag ben ik nog even
terug geweest om foto’s te maken.

Erik en @nkie <<<

Beste lezer,

Op maandag 18 augustus jl. is het laatste
schooljaar voor obs Van Heemstra begonnen.
Aan het einde van dit schooljaar zullen we de
deuren definitief sluiten van het gebouw aan
de Foarwei 34. Dan komt er na 240 jaar een
einde aan openbaar onderwijs in Oudwoude.
Deze beslissing komt zeker niet zomaar uit de
lucht vallen. Al liet het leerlingenaantal de
laatste twee jaar een lichte groei zien, de
komende vijf jaar dreigde de school onder de
wettelijke norm van 23 leerlingen te komen.
Reden genoeg om met de ouders over de
toekomst van obs Van Heemstra te praten.
Tijdens een aantal ouderavonden is er
gekeken naar de verschillende
mogelijkheden, zoals onder andere een
samenwerkingsschool met de cbs De
Tarissing. We weten nu dat deze
samenwerking helaas niet van de grond is
gekomen.

In het schooljaar 2015 – 2016 zal obs Van
Heemstra gaan samenwerken met obs
Professor Casimir in Kollum. Voor een aantal
ouders was dit vooruitzicht de reden om aan
het eind van het vorige schooljaar alvast de

overstap naar de Casimirschool te maken.
Andere ouders kozen voor cbs De Tarissing of
cbs De Binning in Westergeest. Van een klein
groepje leerlingen kozen de ouders nog voor
een jaar op obs Van Heemstra. Met dit
groepje leerlingen maken we het laatste jaar
af.

Persoonlijk kijk ik terug op vijf prachtige jaren,
waarin ik met een fijn en enthousiast team
heb mogen ‘bouwen’ aan het onderwijs op
obs Van Heemstra. Een school waar iedereen
gehoord en gezien werd. Een school waar het
fijn samenwerken was met de ouders, samen
het beste voor het kind. Een school van leuke
activiteiten en mooie uitstapjes.

Het huidige schooljaar zal in het teken staan
van afscheid. Hoe en in welke vorm is op dit
moment nog niet bekend, maar we houden u
op de hoogte.

José Westerhof, locatieleider obs Van
Heemstra<<<
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De dichteres Aafke Oostenbrug-

Braaksma (3)

Hier al weer het derde deel over mevrouw
Aafke OostenbrugBraaksma uit Oudwoude,
die leefde van 1902 tot 1993.
Zo langzamerhand krijg ik al wat een beeld
van haar. Ik mocht nog net voor de
zomervakantie even op bezoek bij haar
tantezegger, mevrouw Sibbeltsje Dijkstra
Oostenbrug (90), om even wat verhalen te
horen over haar tante en om foto's uit het
familiealbum te bekijken. Prachtige foto's!
Ook over Oudwoude, uit de twintiger, dertiger
en vooral vijftiger jaren. Maar zoals zo vaak,
ook mevrouw Dijkstra had geen enkele naam
bij de foto's gezet. Wie weet later dan nog wie
al die personen zijn, die afgebeeld staan?
Kinderen en kleinkinderen weten dat echt
niet. Na de zomervakantie mag ik er weer
naar toe, want dan is het echtpaar 65 jaar
getrouwd! Haar man is Eelke Dijkstra (90),
altijd boer aan de Wâlddyk en daarna de
bekende paardenman, kenner en hij heeft
veel geschreven over de Friese paarden.

Omdat Sibbeltsje Oostenbrug enig kind was
van Johannes Pieter Oostenbrug (gestorven
in 1963) en Antje Kloosterman (gestorven in
1979) en ze helemaal aan de Wâlddyk
woonden, nu ligt deze boerderij aan de
Dellenswei, moest het kleine meisje lopend

van de Wâlddyk
naar de openbare
school in
Oudwoude. Die
heette toen nog lang
niet de Van
Heemstraschool.
Mevrouw Dijkstra
vindt het zo jammer
dat de school nu
dicht gaat: “Mar it is
net oars!” Zeven jaar
lang was zij dan
tussen de middag
altijd te vinden bij
muoike Aaf en omke
Pieter. Daar at ze
dan. Ze vond het er
prachtig. Want daar
had ze haar drie
neefjes en een
nichtje. Haar vader
was dus boer aan de
Wâlddyk. Maar zijn
broer was Pieter,
boer aan de
Binneswei, die dus
getrouwd was met
de onderwijzeres
afkomstig van
Ameland, Aafke
Braaksma. Ze heeft
er genoten, het

Foto is gemaakt op 4 september 1936, waar Sibbeltsje

Oostenbrug op bezoek is bij haar neefjes en nichtje,

Jan Binneswei 8 Oudwoude

Van oudste naar jongste: Sibbeltsje Oostenbrug (1924),

Pieter Oostenbrug (19262013), Bernard Anne Oostenbrug

(19302007), Anco Oostenbrug (19331983) en Janke

Oostenbrug (1935)
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dat'k him efkes timpretuerje,
Is it neat, dan bin'k gerêst."

Hja naem 't boike út syn bêdtsje
Lei it efkes op it liif;
Brocht de thermometer oan en wachte,
Doe mar in menút of fiif.

Jan, it twa jier âldre broerke,
Dat by memme knibbel stie,
Seach mei oandacht, nei hwat mem dêr
Mei it lytse broerke die.

waren bij wijze van spreken haar broers en
zusje. Tante Aaf zorgde er wel voor dat het
werk door ging. Afwassen, winters water
pompen voor de koeien op stal. Leuk was het
niet, maar je wist dat het moest. Je werd
overal voor ingeschakeld. “se pakte ús wol
oan” Tante was erg actief, zoals in de
vrouwenvereniging en ze interesseerde zich
voor alles. Maar het opvallendste was, dat ze
heel goed met mensen om kon gaan. En dan
dat dichten, ja, dat was zo maar voor elkaar.
Mevrouw Sibbeltsje DijkstraOostenbrug was
achttien jaar lang ambtenaar van de
burgerlijke stand, dus trouwambtenaar in
Kollumerland c.a. Daar heeft zij ook menig
epistel voor geschreven en ook zij maakte
mooie gedichten. In het bundeltje van haar
tante staat ook ééntje in van haar hand. Dat
gaat over het kappen van dertien populieren
bij het nieuwe gemeentehuis, waarvan mevr.
Dijkstra vond dat het onnodig was. (Er is toen
nog actie gevoerd door de omwonenden van
het nieuwe gemeentehus) Het echtpaar
DijkstraOostenbrug woont daar namelijk
naast. Ze wonen in een markant huis van
1928, gebouwd in een bijzondere stijl. Dat
staat in architectonisch gezien één van de
mooiste straten van Fryslân, de Van Limburg
Stirumweg (nr 12).Dat huis was al gebouwd
door de grootmoeder van Sibbeltsje, Antje
OostenbrugPostma, die er met haar
ongehuwde dochter Janke Oostenbrug ging
wonen. Toen bleef Janke daar zelf jarenlang

wonen en nu woont er dus
de derde generatie
Oostenbrug. Maar in haar
hart blijft Sibbeltsje zich
met Oudwoude
verbonden. Jammer dat ze
daar “Op'e Hichte” niet
krijgt, zegt zij.

Er kwamen veel mensen
langs bij Pieter en Aaf. Zo
ook de de heer Hille de
Jong uit Oudwoude, de
inseminator, of zoals men
dat toen noemde: de
motorbolle. Twee
gedichten herinneren aan
hem.

Oan Hille

Us lokwinsk mei de dûbele dei,
Fan'e fjirtich jier en 't "kievitsei"
wy hoopje dat it Jo barre mei
Dat 't oare jier ek wer in "sy"
Hwat ôf praet mei in âlde hy.
En seit: Sjoch Hille, dat aei is foar dij.
En dan nóg een gedicht over Hille de Jong.

De motorbolle

Lytse Wytse wie hwat koartsich
En syn mem tocht:" 't Is it bêst,

Het echtpaar Pieter Oostenbrug en Aafke Oostenbrug

Braaksma, in gemeentehuis Kollum bij het huwelijk van hun

zoon Bernard Oostenbrug met Harmijntje Bos, 9 september

1958.



35Pag.Op 'e Hichte  nummer 21

Hwant sa't mem nou die mei Wytse
Die ien lêsten mei de kij,
't Wie dy man tsjin hwa't syn pake,
Altyd "motorbolle" sei.

Mar dit like Jan net goed ta,
Hy fortroude it mar heal;
Earnstich frege er dêrom:
"Makket mem yn Wytse ek in keal?"

Dit publiceerde mevrouw Aafke Oostenbrug in
Frysk en Frij, oktober 1952.

Nu we het toch even hadden over het huis
aan de Van Limburg Stirumweg, waar eerst
de beppe met tante Janke en toen tante
Janke alleen woonde, zag ik een gedicht
waarin dat voorkomt.

Op besite

Mem hie boadskippe yn Kollum,
Lytse Sytske, dy wie mei.
Doe noch efkes oan by Tante,
Oan'e Limburg Stirumwei.

Foar it hûs fan Tante Janke,
Leit in bartsje oer de sleat.
Dat is hecht en sterk bimets'le (gemetseld)
Dus dat hindert fierders neat.

Moat mem 't hiem op, meastal stapt se
Op de wei al fan de fyts,

Mar no net, 't waerd hast needlottich,
Foar har leave lytse Syts.

Hoe't sa kaam? It bliuwt in riedsel.
Hoe Syt oer de leuning fleach.
Op har foel de fyts en dêrop
Tûm'le mem noch op har rêch.

Mem stie ringen wer op fuotten,
Klets. De fyts lei op'e wâl.
Noch in raem en lytse Sytske
Wie der út. Hwat like it mâl

't Bern waerd yn't portykje útklaeid
En hwat hâlde hja har goed!
Doe't Tahanke frege: "Hwa is't?"
Sei sy "Sytske" mei dimmen lûd.

Heit waard skille en in auto,
Hy naem frij hwat amers mei.
Doe mar spiele, als mar spiele,
't wie ien smoarge brij!

En doe Syts oan Ant forslach die,
fan de fytstocht en de rest,
Sei sy: "Ik ha by de kikkerts
Efkes op besite west!"

Volgende keer het vervolg!

Bearn Bilker<<<
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Het beestenspul van Oudwoude

INSECTENHOTEL

Voor dit artikel zijn wij (Jetty en @nkie) op
bezoek geweest bij Erica en Bert de Brieder.
Wij werden wam ontvangen met een lekker
bakje koffie en koek. Bert had van te voren
zijn huiswerk al gedaan en voor ons wat
dingen op papier gezet en foto’s gemaakt.

Gezellig aan tafel begon
hij te vertellen.
Bert is erg handig en
maakt van alles zelf
bijvoorbeeld een
voederhuisje, zo’n ding op
een driepoot;ook vier
nestkasten, twee voor
koolmezen, eentje voor de
pimpelmees en een voor
de vliegenvanger. Nu
hebben ze nog nooit een
vliegenvanger in de tuin
gezien maar wat niet is
kan nog komen. Ook heeft
hij een houder gemaakt
voor een grote pot
pindakaas. Nu moest er
ook maar een insectenhotel komen had Bert
bedacht, ook omdat Erica als ze bezig is in de
tuin wordt omringd met vele insecten zoals
daar zijn, bijen, hommels, vlinders,
zweefvliegen, waterjuffers, wespen en die
verschrikkelijke oorkruipers die Erica echt niet
zo leuk vindt. Een paar weken terug zag Bert
in zijn klushoek in de garage een Libelle van
wel 10 tot 15 cm lang. Al deze kruipertjes en
vliegertjes moet je toch ook onderdak kunnen
geven. Het idee was geboren nu de uitvoering
nog. Het toeval wilde dat er ruimte gemaakt
moest worden in het wandmeubel. Ze hebben
nog steeds lp’s en deze stonden wat
onhandig in kunststofhouders weg ermee,

dacht Bert en liep er al mee naar de kliko. Hij
had hem nog in handen en zag ineens dat het
een perfect waterdicht dak kon worden voor
het insectenhotel. Wat wil je nog meer, ruimte
in de kast en een dak is geboren. Nu kun je
heel makkelijk zo’n hotel kopen maar dat is
niets voor Bert, die gaat zelf aan de slag.Op
zolder lag nog een plank uit de linnenkast van
zijn ouders en doorgezaagd zag hij dat er
allemaal kanalen tevoorschijn kwamen.
Samen met de dennenappels van de
buurvrouw en een paar afgekorte stammetjes
van Enne en nog wat takken van de
kamperfoelie was er voldoende materiaal om
het hotelletje te maken.
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TELEFOONNUMMER EN WIE WEET
BELLEN WE DE VOLGENDE KEER BIJ JOU
AAN.

Jetty en @nkie<<<

Nu aan de slag, eerst worden er gaten van
verschillende grootte in de stammetjes
geboord met een boormachine die ooit eens
gekocht was bij de Aldi en de boren waren
door een goede vriend geslepen. Uit de
takken van de kamperfoelie werd het merg

verwijderd en dat werden zo natuurlijke
buisjes.

De wriemelende vrienden, zoals Bert ze
liefkozend noemt, hebben het begrepen. Wij

hebben dat zelf met eigen ogen kunnen zien.
Diverse openingen waren nu dichtgemetseld
helaas zonder een bordje erbij wie of welk
beest dat heeft gedaan. Ze hopen vooral dat
hommels ook hun gasten willen worden, de
openingen van 10 tot 12 mm zijn bedoeld
voor deze gasten. Waarom speciaal hommels
vroegen wij? Nou die zijn er in het voorjaar
vroeg bij en ze knorren zo gezellig door de
tuin.

Nog even wat over die elpees; ze hebben ook
nog een lade in datzelfde wandmeubel vol
met cassettebanden van goeie kwaliteit
chroombandjes als het u wat zegt en
vanzelfsprekend hebben ze cd's. Dus af en
toe, als hij er goesting in heeft, dan draait hij
uit hun verzameling cassettebanden, elpees
en cd's door en achter elkaar. Hij is er ook
nog groots op dat hij indertijd de juiste
apparatuur had gekocht, die het nog altijd
goed doet (afkloppen). Is hij in een dolle bui
dan koppelt hij ook nog de computer aan het
systeem waardoor hij er tracks van YouTube
bij kan mixen.
Wij hebben weer een gezellige/leerzame
morgen gehad. Erica en Bert bedankt.

WIL JE OOK ZO’N LEUKE REPORTAGE
VAN JOUW HUISDIER IN ONS MOOIE
DORPSKRANTJE, STUUR DAN EEN FOTO
OP NAAR info@doarpskranteopehichte.nl
MET NAAM ADRES EN
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Oud en Nieuw...

Jan Binneswei 21

Pieter Veenstra en Elske Westra trouwden 24
mei 1913 in Kollum. Zij gingen wonen aan de
Foarwei naast het café. Daar stond toen een
blokje van drie woningen. In 1924 lieten ze
aan de Jan Binneswei 21 een nieuw huis
bouwen door timmerman Tjeerd Koopmans
uit Oudwoude.
Pieter Veenstra was bekend door zijn
beurtdienst 'Huis ter Noord'. In 1957 kwamen
zoon Jacob met zijn vrouw Akke Postma en
hun drie dochters uit Kollumerzwaag in dit

huis wonen. In 1996 gingen dochter Elly met
haar man Jille Kuipers en de kinderen hier
wonen. Jille en Elly wonen hier nog steeds
met veel plezier. De oude foto is van
omstreeks 1925. Het huis Jan Binneswei 23
was er toen nog niet.

Brand de Jager, Kollum <<<
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