Redactioneel
Voor u ligt de eerste editie van de dorpskrant
in 2015. Het jaar begon toch wat
tegenvallend. Zo was er geen mogelijkheid
om te schaatsen op de ijsbaan van ‘IIsklub
Aldwâld’. Toch een flinke domper voor een
sportief dorp als het onze. Voor mij was het
wel een meevaller dat de ijsbaan dicht is
gebleven, zo kon ik tenminste over een
voltallige redactie beschikken zonder steeds
naar de ijsbaan te moeten om een sportieve
redacteur er op te wijzen dat er toch echt
weer eens vergaderd moest worden...
Met veel inzet en plezier heeft ons team deze
krant weer voor u samengesteld. Het
aankomende jaar staan er weer leuke
activiteiten op de rol, met als hoogtepunt het
Dorpsfeest in juni. Het wordt weer een
bruisend jaar voor Oudwoude. Wij als
dorpskrant gaan trachten hier ons steentje
aan bij te dragen door u vier spetterende
uitgaven voor te schotelen deze jaargang.

Bedrijfsinterview
In de vorige uitgave attendeerden we u er al
op dat er enkele vaste bijdragen ontbraken.
De oplettende lezer had gezien dat er geen
bedrijfsinterview was gehouden. Nu gelukkig
weer wel. Voor het bedrijfsinterview zijn
redacteuren Ankie en Erik afgereisd naar
apotheek ‘It Krúswâld’. Zo krijgt u een leuk

inkijkje bij de mensen waar het gros van onze
dorpsgenoten hun medicatie halen.

Voorstellen dorpsgenoten
Voor deze rubriek ben ik samen met Annie
'afgereisd' naar Jakob van der Velde en Thea
Hoekstra. Het leverde een mooi interview op
voor deze krant. Zonder teveel aan u te
verklappen kunnen wij met recht stellen dat
wij te maken hebben met een ware
wereldreiziger die zijn woonplaats in ons
prachtige dorp heeft. Jakob moet voor zijn
werk op zijn tijd naar het buitenland reizen.
Wat zijn werkzaamheden precies zijn en
inhouden, kunt u lezen in het interview.

Juridische vraag
Zit u met een juridische vraag in uw maag en
wilt u graag een advies. Stuur dan uw vraag
naar het mailadres van onze dorpskrant
info@doarpskranteopehichte.nl. Een
juridische vraag is een breed begrip. Zo kunt
u een vraag hebben over een stofzuiger die
binnen 6 maanden kapot gaat tot een vraag
van mag ik zomaar de overhangende takken
van mijn buurman afzagen. Dus wilt u graag
een antwoord op uw vraag, schroom dan niet
en mail!

passend te maken.
De link:
http://doarpskranteopehichte.nl/index.php?mo
dule=adverteren

Tot slot
Wij als dorpskrant hechten er veel waarde
aan om dicht bij ons lezerspubliek te staan, u
dus. Heeft u tips voor onze redactie of wilt u
zelf een stukje schrijven voor de Dorpskrant
kunt u een mail sturen naar
info@doarpskranteopehichte.nl. Of een briefje
in de bus van één van de redactieleden. Ook
horen wij graag of u tevreden bent over de
huidige vorm of misschien hebt u ideeën om
het anders te doen. Laat het ons weten.
P.S. We hebben een 'kijkfout' ingepland...
zoekt u mee?
Pieter Johan Wijbenga,
Voorzitter <<<

Adverteerders
Als u uw advertenties zelf vorm geeft of door
iemand anders laat maken, kunt de precieze
sjablonen vinden om de advertentie exact
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Nys fanút Doarpsbelang
Na de drukte met de voorbereiding van de
ledenvergadering is het tijd om het Nys fanút
Doarpsbelang te schrijven. In deze Nys fanút
Doarpsbelang ga ik in op een aantal
onderwerpen die tijdens de ledenvergadering
zijn besproken. Het gaat hierbij om
Foarsjenningen yn Aldwâld, Bestjoerlike
Feroaringen Doarpsbelang, Stichting
Doarpsgesicht of Tsjerkegesicht TWA ,
Feroaringen Doarpsfeest 2015 en afscheid
bestuursleden en notulist.

Foarsjenningen yn Aldwâld
In het discussierapport
voorzieningenspreidingsmodel Noordoost
Fryslân stonden feitelijkheden die niet juist
waren. Doarpsbelang heeft de gemeente
gewezen op de fouten in het discussierapport
en de gemeente heeft het discussierapport
laten aanpassen. De discussie over
voorzieningen in Kollumerland is nog niet
gevoerd maar komt zeker! Het is, vanuit de
gemeente, vooral een theoretische/abstracte
discussie waarbij vooral vóór de
MIENSKIP/DOARPEN wordt gedacht en niet
mét de MIENSKIP/DOARPEN over

voorzieningen. Het idee van de gemeente is
om sturend op te treden in het open houden
en sluiten van voorzieningen zoals de
sportvelden en basisscholen. Het is maar de
vraag of dat de juiste benadering is:
Doarpsbelang denkt van niet! Laat het aan de
MIENSKIP/DOARPEN over….met de
begeleiding van de gemeente daar ligt de
sleutel om te komen tot de juiste keuzes!

Bestjoerlike Feroaringen Doarpsbelang
Doarpsbelang Aldwâld heeft twee belangrijke
pijlers en dat is de belangenbehartiging en de
activiteiten. Daarnaast één keer in de twee
jaar het Doarpsfeest. Belangenbehartiging
wordt door de decentralisatie van het sociale
domein, jeugd en ouderenzorg naar de
gemeente, een belangrijk aandachtspunt voor
het bestuur. Ontwikkelingen als de
schaalvergroting van de gemeente, de rol en
positie van Doarpsbelang als
gesprekspartner, de veranderende rol van de
overheid, burgerparticipatie, de
activiteitencommissie van het MFC, de
discussie over voorzieningen in relatie tot
krimp bevolking, dus: scholen, woningbouw,
huurwoningen en sport zijn belangrijke items
voor Doarpsbelang. Cruciaal in deze is de
vraag van het bestuur blijven wij een proactief
bestuur of worden wij een reactief bestuur.
Het bestuur heeft unaniem besloten voor de
rol als proactief bestuur maar tegelijkertijd
geconcludeerd dat de verhouding qua

werkdruk tussen de pijlers belangbehartiging
en activiteiten niet in balans is. Om recht te
doen aan het hiervoor genoemde heeft het
bestuur gekozen op basis van de werkdruk
een viertal bestuursleden verantwoordelijk te
stellen voor de activiteiten en vijftal
bestuursleden, waaronder het dagelijks
bestuur, voor de belangenbehartiging. Het
bestuur realiseert zich dat dit een groeimodel
is en heeft dit jaar op basis van een aantal
competenties, in tinker mei skriuwtalint, leden
benaderd om zitting te nemen in het bestuur.
Hierin zijn wij nog niet in geslaagd en dat
betekent dat wij twee bestuursfuncties voor
belangenbehartiging niet hebben kunnen
invullen. Belangstellende leden kunnen
vrijblijvend contact met het bestuur opnemen
over de inhoud van een bestuursfunctie
‘belangenbehartiging’. Het doarpsfeest wordt
door alle bestuursleden opgepakt en dat vergt
de komende maanden onze aandacht en
daarom hebben de vertrekkende
bestuursleden Geoffrie Hoiting en Sjouke
Veenstra aangegeven het bestuur te
ondersteunen tot en met het Doarpsfeest.
Ondertussen gaat het bestuur van
Doarpsbelang opzoek naar bestuursleden die
interesse hebben voor belangbehartiging,
zodat wij met de ledenvergadering van 2016
weer een volledig bestuur aan de leden
kunnen presenteren.
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Stichting Doarpsgesicht of Tsjerkegesicht
TWA
De kerkelijke gemeente van Aldwâld
Westergeast kunnen de beide kerkgebouwen
in de toekomst kwalitatief niet goed
onderhouden. Simpel gezegd, de financiële
middelen ontbreken en de kerk teert elk jaar
in op hun vermogen. Het idee van de
kerkelijke gemeente is om de inwoners van
de dorpen Triemen, Westergeast en Aldwâld
te betrekken bij het in standhouden van de
beeldbepalende kerkelijke gebouwen. Op dit
moment is er een Stichting in oprichting voor
de ‘buitenkant’ van de kerken waarin de
Doarpsbelangen van de Triemen,
Westergeast en Aldwâld (TWA) en de
kerkelijke gemeente zijn vertegenwoordigd.
Stichting Doarpsgesicht of Tsjerkegesicht
TWA, waar de TWA staat voor Triemen,
Westergeast en Aldwâld en TWA staat ook
voor de beide kerkgebouwen. De Stichting
TWA wordt binnenkort opgericht en inwoners
van Triemen, Westergeest en Aldwâld hebben
zitting in het stichtingsbestuur. Namens
Aldwâld zit Dries Klaver in het
stichtingsbestuur TWA en hij is tevens
voorzitter.

Feroaringen Doarpsfeest 201 5
De reacties op de Feroaringen van het
Doarpsfeest 2013 waren over het algemeen
positief. Natuurlijk slaagt de ene verandering
beter dan de andere. Op basis van de

reacties en onze evaluatie hebben besloten
dit jaar weer een aantal veranderingen door
te voeren. De programmaonderdelen die
succesvol waren blijven en de minder
succesvolle programmaonderdelen worden
aangepast of vervangen. Daarnaast zijn wij
nog bezig met een nieuwe terreinindeling,
nieuwe plek van de feesttent op het terrein,
het buitenterras en mocht het lukken een
‘bijzonder object’ gedurende drie dagen …laat
u verassen! Het doarpsfeest wordt gehouden
van donderdag 25 juni t/m zondag 28 juni
2015.

Aldwâldmersyl, 25 februari 2015
Foarsitter Doarpsbelang Aldwâld, Sj.
Hoekstra<<<

Afscheid Aukje Dijkstra, Geoffrie Hoiting
en Sjouke Veenstra
Met het afscheid van Aukje en de komst van
nieuwe notulist komt er een einde aan een
periode van 20 jaar notuleren! Notuleren heeft
zij al die jaren met alle plezier gedaan…toch
komt het moment om te stoppen. Vorig heeft
zij de knoop doorgehakt en met de komst van
haar vervangster, Afke Lourens, heeft zij ook
het gevoel dat zij kan stoppen. Het
verantwoordelijkheidsgevoel is zeer hoog bij
Aukje. Aukje bedankt voor jouw inzet voor
Doarpsbelang.
Daarnaast nemen wij afscheid van de
bestuursleden Geoffrie Hoiting en Sjouke
Veenstra. Bij deze ook dank aan Geoffrie en
Sjouke voor hun inzet voor Doarpsbelang.
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Lid:

Jaarverslag Doarpsbelang
Aldwâld 201 4
Beste leden van Doarpsbelang Aldwâld.
Hierbij het jaarverslag van 2014. 2014 was
voor Doarpsbelang Aldwâld wederom een
goed jaar. Een jaar waarin we, zoals u van
ons gewend bent, weer vele activiteiten
mochten organiseren. Naast de activiteiten
zetten wij ons als bestuur in als
belangenbehartiger tussen u als inwoner, de
gemeente, provincie, Woningbouwcorporatie
en overige partijen zoals de NAM.
Tijdens de ledenvergadering in februari 2014
waren er 3 bestuursleden aftredend maar
hadden zich verkiesbaar gesteld voor
nogmaals een periode van 3 jaar.
De bestuurssamenstelling zag er in 2014 als
volgt uit:
Voorzitter:
Sjoerd Hoekstra
Secretaris:
Jan Henk Kampen
Penningmeester: Suzan Bosma
Lid:
Sjouke Veenstra
Lid:
Foeke Dirk Dijkstra
Lid:
Pieter Imke de Vries
Lid:
Geoffrey Hoiting
Lid:
Willie de Bruin

Bettie de Vries

Ieder bestuurslid heeft zitting binnen 1 of
meerdere commissies. De commissies die in
2014 actueel waren zijn; AED, speeltuin,
Website, Ledenadministratie, MFC
Hústerwâld, Leugenbank,
Belangenbehartiging gemeente,
Doarpskrante, en TWA.
De ledenadministratie werd verzorgd door
Jan van der Veen. Aukje Dijkstra is onze
vaste notulist. Geoffrie Hoiting is de
webbeheerder van onze website
www.aldwald.nl. Hiervoor onze hartelijke
dank.
Het ledenaantal betrof per 1 januari 2014. 302
leden.
Nu volgt een opsomming waar het bestuur
van Doarpsbelang Aldwâld zich in 2014 mee
bezig heeft gehouden.

Jaarlijks overleg met college van B&W.
Op 14 januari vond het jaarlijks overleg met
Burgemeester en wethouders plaats. De
volgende onderwerpen werden besproken:
1. Doarpsbelang wordt graag betrokken bij
het ontwikkelen van een visie op de herplant
van bomen en andere grotere
landschapselementen. Dit n.a.v. van de
oktober storm in 2013.
2. Resterende maatregelen Structuurvisie.

Van de oorspronkelijk 7 maatregelen zijn er
nu 3 uitgevoerd. DB vraagt de rest, zoals
komborden etc., ook uit te voeren.
3. Wens van Doarpsbelang is om de scholen
onder te brengen op 1 locatie, samen met het
Mfc Hústerwâld (3 onder 1 kap).
4. Doarpsbelang vraagt om een kwalitatief
goede oplossing voor het sluizencomplex en
de brug van de Aldwâldmersyl. Doarpsbelang
ziet liever niet 10 jaar lang een lelijke stalen
constructie. Wethouder Boerema zegt een
nette oplossing voor te staan.
5. Net als vorig jaar blijft Doarpsbelang
vragen om aanpassing van de kruisingen
Lauwersmeerweg Allemawei en
Lauwersmeerweg Walddyk.
6. Doarpsbelang vraagt de gemeente de NAM
duidelijk te maken dat de gaswinning niet op
houdt bij de gemeentegrens. Wethouder
Bijleveld zegt dat de gemeente door de NAM
goed op de hoogte wordt gehouden en dat de
gevolgen voor Kollumerland beperkt blijven
tot een paar centimeter bodemdaling in de
komende decennia.
Doarpsbelang geeft aan bezig te zijn met het
onderzoeken van de mogelijkheden van het
sociale investeringsfonds van de NAM.
7. Fryske plaknammen. Burgemeester Bilker
geeft aan dat een breed draagvlak nodig is.
8. Doarpsbelang vraagt aandacht voor het
onderhoud van het gymlokaal bij het MFC. Ze
verzoekt de gemeente ook activiteiten en
bijeenkomsten te organiseren in Oudwoude
en niet alleen in de Tredder.
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9. Doarpsbelang geeft aan geen behoefte te
hebben aan een nieuwe dorpsspiegel.
10. Burgemeester Bilker vraagt aandacht voor
de opkomst bij de komende
gemeenteraadsverkiezingen. Hij vraagt de
medewerking van Doarpsbelang om te
proberen de opkomst te verhogen door
middel van de haar ter beschikking staande
communicatiemiddelen en kanalen.
11. Wethouder Maasbommel vraagt aandacht
voor het digitale Dorpsportaal. Doarpsbelang
ziet nog geen meerwaarde, men heeft al een
eigen website.

Speeltuin “it Itelân”
In 2014 heeft de speeltuincommissie weer
meegedaan aan de jaarlijks NL doet actie.
Met een groot aantal vrijwilligers werd de
speeltuin weer speelklaar gemaakt. Er werd
volop geklust, geschoffeld en geverfd. Als
dorp mogen we trots zijn op zo’n mooie
speelplek voor de kinderen
Buurtschapsbo rden
Op 3 maart heeft wethouder Jelle Boerema
de laatst Buurtschapborden onthuld van
Oudwoude te weten De Wurden en
Aldwâldemersyl. Gemeente Kollumerland c.a.
kan een gebied met een landschappelijke
waarde een buurtschap bord toekennen. De
gemeente Kollumerland c.a. hecht hier
waarde aan. De buurtschappen maken deel
uit van dorpen. Ze hebben dus niet de status

van dorp gekregen en de namen zullen
evenmin deel uitmaken van adressen.

Sluiting O.B.S. Van Heemstra
In juni bereikte ons het bericht dat het
stichtingsbestuur Roobol het voornemen heeft
om o.b.s. Van Heemstra per 1 augustus 2015
als nevenvestiging van de o.b.s. Prof. Casimir
te Kollum gaat sluiten. De nevenvestiging in
Oudwoude zal per 1 augustus 2015 worden
samengevoegd met de school in Kollum. Het
bestuur van Roobol heeft nog onderzocht of
er onder de ouders van de Van Heemstra
draagvlak was voor een fusie met de
Tarissing. De uitkomst was dat het draagvlak
onder de ouders van de Van Heemstra niet
groot genoeg was om te fuseren met de
Tarissing. College en gemeenteraad van
gemeente Kollumerland hebben ingestemd
om de scholen Van Heemstra en de Prof.
Casimir samen te voegen. Wij als
doarpsbelang betreuren het dat er na meer
dan 125 jaar geen gebruik meer kan worden
gemaakt van Openbaar onderwijs in
Oudwoude.

Sloop huurwoningen Eysmastrjitte
In oktober kregen de bewoners van de
Eysmastrjitte met de nummers 1, 3, 5 en 7
(de rooie woningen) medegedeeld dat hun
woningen per 1 december 2015 gesloopt
zullen gaan worden. Een tweetal bewoners
wonen er meer dan 25 jaar en zullen elders

onderdak moeten zoeken. Doarpsbelang
heeft in een gesprek met Thús wonen
aangegeven dit ten zeerste betreuren en in
onderlinge samenwerking naar een correcte
oplossing te zoeken. Thús Wonen kan zich de
bezorgdheid van Doarpsbelang voorstellen.
Thús Wonen moet om financiële redenen
keuze maken waar huurwoningen worden
gerenoveerd of nieuwbouw wordt gepleegd.
Dat betekent keuzes maken. Waar willen ze
investeren, waar willen ze nieuwe woningen
bouwen en welke kwaliteitseisen stellen ze
aan de woningen? Thús wonen heeft geen
intentie om nieuwbouw te gaan plegen op de
plek van de slopen woningen. Doarpsbelang
is in gesprek met Thús wonen en gemeente
Kollumerland om te komen tot een oplossing.
In 2015 zal hier een vervolg aan worden
gegeven.

Oud papier
In 2014 werd het oud papier onder auspiciën
van doarpsbelang opgehaald door MFC
Hústerwâld en WTOC. Het ophalen van het
oud papier wordt binnen gemeente
Kollumerland c.a. gedaan door verenigingen.
2 x per jaar vindt er overleg plaats tussen
gemeente en de deelnemende verenigingen.
Een onderwerpen wat steeds terugkomt is de
bijzet van oud papier naast of op de blauwe
container en het bedrijfsafval. Bedrijfsafval
mag niet door de verenigingen worden
opgehaald en zal door bedrijven apart moeten
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worden aangeboden. Een en ander staat
beschreven in de wet Markt en Overheid.

als dorp anticiperen op de veranderingen in
de zorg.

AED

Overleg Mfc Hústerwâld

Donderdag 14 november heeft de
herhalingscursus plaats gevonden. Een
aantal inwoners zijn wederom geschoold om
de AED te bedienen en te weten hoe te
handelen wanneer er zich een calamiteit
voordoet. Tijdens deze avond werd er o.a.
gesproken over het burgerinitiatief van
Hartslagnu.nl. Hier kun je je als AED bediener
op aanmelden en je beschikbaarheid
aangeven. Deze beschikbaarheid bepaald
vervolgens wie een SMS bericht krijgt indien
er een ongeval zich voor doet. De SMS wordt
naar de 10 meest dichtstbijzijnde personen
gestuurd. Waarvan 5 gevraagd worden om
een AED mee te nemen en waarbij de andere
5 de melding krijgen om z.s.m. naar het
betreffende adres te gaan. Hieruit blijkt dat
vaak van de 10 personen er 2 tot 4 snel ter
plaatse zijn. De AED is geplaats tegen de
gevel van de loods van Fokke en Johanna
Zuidema aan de Jan Binneswei.

Als dorp Oudwoude mogen we ontzettend
trots zijn op ons mooie multifunctionele
centrum Hústerwâld. Een accommodatie die
door vele inwoners en verenigingen wordt
gebruikt. Helaas maakt doarpsbelang zich
zorgen over de exploitatie van MFC
Hústerwâld. In november heeft er een overleg
plaatsgevonden tussen het dagelijks bestuur
van MFC Hústerwâld en Doarpsbelang. Hierin
kwam o.a. naar voren dat door het wegvallen
van bewegingsonderwijs van de school uit
Westergeest / Triemen en o.b.s. Van
Heemstra er een belangrijke inkomsten bron
is weggevallen. Het plafond in de gymzaal is
afgekeurd door de brandweer en zal moeten
vervangen evenals de cv ketels. Een en
ander is een gigantische kostenpost voor het
stichtingsbestuur. Alle inkomsten die
binnenkomen gaan op aan de exploitatie van
de gymzaal. In 2015 gaan we nogmaals met
beide besturen overleggen wat mogelijkheden
zijn voor een financieel gezond Mfc
Hústerwâld.

Overleg collega dorpsbelangen
27 November vond in Burum het jaarlijks
overleg plaats met alle dorpsbelangen binnen
de gemeente Kollumerland. Samen met
collega buurdorpen werd er gesproken over
lopende activiteiten en projecten maar vooral
gekeken naar toekomst en met name hoe wij

Kleurrijke Openbare ruimte
Bezuinigingen van de gemeente op
onderhoudskosten op de groenvoorziening
hebben geresulteerd dat er steeds meer gras
komt en minder stuiken of ander perkgoed.

Doarpsbelang heeft het voornemen om een
aantal groenstroken in de dorpskern te
voorzien van een bloembollenmelange met
een laag onderhoudsniveau. Een en ander
zal in het najaar van 2015 gerealiseerd
worden.

Activiteiten 201 4
Doarpsbelang heeft in 2014 met veel plezier
en positieve inzet de volgende activiteiten
georganiseerd.
1. Ledenvergadering op 24 februari
2. Kinderdisco in samenwerking met MFC
Hústerwâld
3. Paaseieren zoeken
4. NL doet, speeltuin
5. Aanwezigheid Doarpsbelang Aldwâld bij
herdenking aan de Soensterdijk op 4 mei
6. Trekker behendigheidswedstrijd
7. Viswedstrijd
8. Burendag, wederom in samenwerking met
MFC Hústerwâld. Volleybalwedstrijd
9. 55+ middag met Klún en Knoffelhakke
10. Zwemmen voor en met de jeugd op
zaterdag 15 november
11. Sinterklaas intocht op 22 november
Zoals u al hoort, hebben wij geen Noflik
jountsje en een activiteit met Oud & Nieuw
georganiseerd. Het MFC Hústerwâld en café
de Itery organiseren regelmatig een Bingo.
Hústerwâld heeft besloten in eigen beheer
een activiteit te organiseren met
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Oud & Nieuw.
Tenslotte is doarpsbelang beheerder van een
nieuwe Facebookpagina te weten âld Aldwâld
waarop de historie van Aldwâld wordt
verzameld. Veel tijd en energie werd er door
alle bestuursleden gestoken in bovenstaande
activiteiten en overleggen met de diverse
partijen.
Voor 2015 staat er weer een mooi en
gevarieerd programma klaar. Het jaar waarin
we met elkaar weer een Doarpsfeest mogen
vieren waarbij alle inwoners weer aan deel
kunnen nemen.
Tot slot willen wij als bestuur alle vrijwilligers
en dorpsgenoten bedanken voor hun inzet en
steun tijdens alle activiteiten.
Secretaris Doarpsbelang Aldwâld
Jan Henk Kampen<<<

Doarpsbieb Aldwâld, kom eens
langs!
Men zegt wel eens dat mensen steeds minder
gaan lezen. Natuurlijk is het leuk en ook
gemakkelijk om op de bank te gaan zitten en
gebeurtenissen aan je voorbij te laten gaan
via het computerscherm of de televisie.
Soms komt men in actie en gaat naar de
bioscoop voor een leuke film. Wist u wel dat
veel films eerder al in boekvorm zijn
verschenen? Gedacht kan worden aan
boeken zoals de Kameleon, de bekende
jeugdboekenserie van de tweeling
Klinkhamer. In de dorpsbieb zijn er boeken te
vinden over dit bekende tweetal.
Voor het volwassenen genre is wellicht Geert
Mak een idee, waarvan twee kloeke boeken
terug te vinden zijn in de bieb, 'De eeuw van
mijn vader' en 'Geert Mak in Europa'. Hij heeft
een aantal jaar geleden een tvprogramma
gehad van 35 afleveringen over Europa.
Misschien is het leuk dit weer eens terug te
halen in de herinnering en jezelf te laten gaan
in dit boek.

niet beschroomd, ze worden ook door
anderen geleend...
Kom eens binnen en geef uw ogen de kost.
Tot ziens in de Doarpsbieb!<<<

Nu ook in de bieb, 'Vijftig tinten grijs', een
trilogie, bestaande uit drie boeken: 'Vijftig
tinten grijs', 'Vijftig tinten donkerder' en 'Vijftig
tinten vrij'. Heeft u de film gezien? Dan kunt u
het nog eens beleven in de boeken uit onze
bieb. Gaat u niet naar de film, laat uw fantasie
de vrije loop en leen één van de delen. Wees
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Doarpsvlag Aldwâld
Dorpsvlag Aldwâld
Een aantal jaren geleden was er de
mogelijkheid om een dorpsvlag van Aldwâld
te bestellen. Vele dorpsbewoners hebben van
die gelegenheid gebruik gemaakt en massaal
een vlag besteld.
Op zaterdagavond 21 maart a.s. verzorgen
leerlingen en docenten van Cultuurcentrum
de Wâldsang een Voorjaarsconcert in de
Kruiskerk in Burgum. Op het programma
staan bijdragen op gitaar, slagwerk, viool en
orgel. Bovendien treden er een kinder en een
vrouwenkoor op. De aanvang is 19.30 en de
toegang is gratis. Vanaf 19.00 uur, in de
pauze en na afloop is er een informatiestand
geopend. Naast een gevarieerd concert dus
ook een mooie gelegenheid om eens (nader)
kennis te maken met de Wâldsang!
“Muziek en meer…”, zo staat bij het
Wâldsang logo vermeld. “Muziek” verwijst
naar het grote aantal cursussen en
activiteiten op muziekgebied. Op maar liefst
25 leslocaties in Achtkarspelen, Dantumadiel,
Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel (dus
altijd in de buurt!) verzorgen bevoegde
muziekdocenten allerlei lessen. Van viool tot
rockgitaar en van drums tot orgel. Van Barok
tot beat en van smartlap tot symfonie. Daarbij
worden volop mogelijkheden geboden voor

samenspel. In popbands bijvoorbeeld. Of in
fluit, saxofoon en gitaarensembles.
Naast het ‘vrijetijdsonderwijs’ worden op zo’n
70 basisscholen in de regio de muzieklessen
verzorgd. Hieronder vallen o.a. lessen
Algemene Muzikale Vorming,
instrumentverkenningen en workshops
popmuziek.
Het “Meer…” bij het logo staat voor
cursusaanbod in andere disciplines dat wordt
aangeboden. Dans bijvoorbeeld. En mode,
fotobewerking en film maken. Komende
periode zal dit aanbod verder worden
uitgebreid.
Voor meer informatie over aanbod en
activiteiten kan iedereen terecht op
www.cultuurcentrumdewaldsang.nl en op de
Facebookpagina. Ook de laatste nieuwtjes,
docenten, en de agenda zijn hier te vinden.

Onlangs zijn wij door een paar
dorpsbewoners benaderd of er nog vlaggen
besteld kunnen worden. Helaas zijn er geen
vlaggen meer voorradig.
De mogelijkheid bestaat om weer een nieuw
aantal te laten drukken mits er een minimaal
een aantal van 50 besteld wordt. Dit om de
kosten zo laag mogelijk te houden. Daarom
wil doarpsbelang Aldwâld eerst graag
inventariseren om hoeveel vlaggen het zal
gaan. Mocht er voldoende belangstelling zijn
dan kunnen we een vlag aanbieden voor €
22,50 per stuk.
Hierbij doen we een oproep wanneer u nog
een vlag zou willen aanschaffen dit aan te
geven via een bestuurslid van Doarpsbelang
of via dorpsbelangen@aldwald.nl <<<

En graag tot 21 maart natuurlijk!
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het Friese kampioenschap op 7 maart a.s. in
Sneek. Gwenda Krol, Tineke v/d Mark en
Annejel Dijkstra zijn tweede reserve. Dat
betekent dat zij bij het uitvallen van twee
geplaatste teams alsnog mogen deelnemen
aan het Friese kampioenschap.

mogelijkheden voor het tonen van foto’s,
filmpjes etcetera. Is er iemand die voor en
met ons een nieuwe website op kan en wil
zetten? Reacties mogen naar gymvereniging
svs@hotmail.com.
Een sportieve groet, Gymvereniging SVS<<<

Zo midden in het wedstrijdseizoen is het tijd
voor een update. Een aantal turnsters hebben
hun eerste plaatsingswedstrijd inmiddels al
geturnd, voor een aantal zitten de
plaatsingswedstrijden er alweer op. En niet
zonder succes! Lieke de Bruin en Gedy de
Vries vertoonden op 31 januari jl. hun kunnen
in Tweede Exloërmond. Lieke behaalde een
derde plaats en heeft hiermee een ticket te
pakken voor de halve finale van de landelijke
competitie. Gedy, die voor het eerst mee doet
op dit hoge niveau, werd 14e in een sterk
deelnemersveld. José de Vries heeft op haar
tweede plaatsingswedstrijd een tweede plaats
behaald. Het is nog even spannend of haar
gemiddelde van de wedstrijden hoog genoeg
is om door te stromen naar het Friese
kampioenschap.
Ook de acrogymnasten hebben hun
plaatsingswedstrijden afgerond. Maar liefst 10
teams van onze vereniging kwamen uit op de
plaatsingswedstrijden. Aline Terpstra en Lieke
de Bruin én Jose de Vries, Femke de Bruin en
Demi Schotanus hebben zich geplaatst voor

Naast al het trainen en het turnen van
wedstrijden is er ook nog tijd voor andere
activiteiten. Zo hebben we in de
voorjaarsvakantie een spelletjes
/instuifmiddag georganiseerd. Een geslaagde
middag met meer dan 60 deelnemers. Er
werd gedanst, acrogym gedaan, gesprongen
op de tumblingbaan en er was een free
running parcours opgezet. Alle deelnemers en
vrijwilligers bedankt voor het mogelijk maken
van deze gezellige middag!
Op 6 juni a.s. zullen wij de fundag mee
organiseren in Surhuisterveen. Deze fundag
is een wedstrijddag voor de recreatieleden,
waarbij deelnemers naast turnen ook gaan
dansen en een parcours gaan afleggen. Vorig
jaar was dit een freerunning parcours, het
jaar daarvoor een survivalbaan.
De week daarna zullen wij bij u langs de
deuren komen voor onze jaarlijkse
pepermuntactie.
En dan tot slot een oproep aan onze
dorpsgenoten. Op dit moment zijn wij niet
tevreden over onze website. Onze website is
verouderd en daarbij biedt het geen optimale
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Pop-koor in Oudwoude
Wat lees ik nu weer in
mijn krant, iets met
poppen en dan in
koor? Nee, het pop
koor is een zanggroep
van een inmiddels
behoorlijk aantal
mensen, allen uit ons
dorp en allen met
dezelfde bedoeling,
samenzang met in dit
geval
pianobegeleiding. Ze
brengen populaire
muziek ten gehore,
ook Friestalig. Het koor bestaat uit ruim 20
zangers, een mooi mix van dames en heren,
en van diverse leeftijden en van sopraan tot
bas. Leuk is te vermelden dat maar weinig
leden echte zangervaring hebben en dat dat
dus niet nodig is om toch mooi klinkende
muziek ten gehore te brengen.

De professionele begeleiding en dirigent is
mevrouw Rika Feringa uit Dokkum die tevens
de piano bespeelt. De oefenavond is op de
maandag in het MFC.
Op het programma staan momenteel liedjes
van De Kast, “In nije dei”, van De Beatles, wie
kent ze niet, met een heel mooie vertolking
van “With a little help from my friends” en “Let
it be”. Ook een countrynummer komt voorbij,
“Country Roads”. Inmiddels staan er zeven
songs op het repertoire, die goed geoefend
worden.

In een vervolgstukje zult u nader worden
bericht over wie aan te spreken om mee te
doen en wat er meer bij komt kijken.
Mooi is in elk geval dat er weer muziek wordt
gemaakt. Het wegvallen van de brassband
wordt op deze manier weer wat
goedgemaakt. Hulde voor dit initiatief.

De ontstaansgeschiedenis is, zoals vaak
gebeurt, al pratende en Jurjen Sangers kwam
met dit idee. Spoedig ontstond er
enthousiasme en het ledenaantal groeide.
Om een goed zangkoor neer te zetten, heb je
vooral diverse stemmen nodig. Er is dan ook
altijd ruimte voor nieuwe leden. Wilt u úw
zangkunsten eens anders laten horen dan
louter onder de douche, informeert u dan naar
de mogelijkheden of kom langs op
maandagavond, vanaf 19.30 uur.
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Van alchemist tot apotheker
Wij, Ankie en Erik, reporters van uw krant, zijn
in afwachting van de komst van de heer
Leendert Heeres, apotheker te Kollum. De
deur van de zaak is nog gesloten, buiten is
het koud, maar gelukkig hebben we een dikke
jas aan. We waren dan ook iets aan de
vroege kant. Daar komt Leendert al aan en
geeft ons toegang tot de apotheekgebouwen
van It Krúswâld. Meervoud, want de zaak is
gevestigd in twee monumentale panden aan
de Voorstraat in Kollum. In plaats van het
loopje naar de klantenbalie, worden we direct
rondgeleid en zien we de apotheek ook eens

van de andere kant. Via een heel mooie,
maar enge glazen trap krijgen we een kijkje
boven. Hier is ruimte voor administratie en
eventueel maken van medicijnen. Een klein
trapje brengt ons naar het naast gelegen
pand. Er is gewoon een doorbraak gemaakt
in de tussenmuur. Op deze bovenetage zit
nog een complete badkamer en een soort
slaapkamer. Hier lijkt het nog redelijk
origineel. Mocht Leendert nog eens woorden
thuis hebben, kan hij zich hier eventueel
terugtrekken, grapt hij zelf. En dan is er koffie.
Leendert zet een sterke bak, maar dat
kunnen wij wel hebben en anders heeft hij er
misschien wel een pilletje voor. Hij vertelt dat
er al sprake was van een
apotheek in de 16e
eeuw. Deze ging dicht in
1880 om 100 jaar later
weer open te gaan.
Tussentijds waren er
apotheekhoudende
huisartsen. Op onze
vraag of hij altijd al
apotheker had willen
worden, antwoordde hij
dat hij als kind iets met
zijn handen had willen
doen, bijvoorbeeld iets in
het timmerwerk. Op een
open dag werd het hem
al snel duidelijk gemaakt

dat dit niets voor hem zou zijn. Koppie koppie
heeft hij wel en aan leren ervaart hij veel
plezier. Twee keer uitloten om geneeskunde
te studeren, bracht hem naar de studie
Farmacie. De studie Farmacie duurt zes jaar
en hierna werd een aanvullende specialisatie
van twee jaar tot openbaar apotheker
gevolgd. Inmiddels zit hij al 10 jaar in Kollum.
De apotheken van Kollum en Buitenpost
werken intensief samen: er zijn 4 apothekers
en 18 assistentes werkzaam. De assistentes
hebben ieder hún specialisatie, bv over
incontinentie, verbandmiddelen of wat al
meer. Deze assistentes doen ook bezorging
aan huis en geven voorlichting, wat Leendert
overigens zelf ook doet. Leendert gaat soms
op huisbezoek als er een twijfel is over juist
gebruik van medicijnen. Aan de keukentafel
worden dan alle medicijnen die iemand
gebruikt doorgenomen en wordt er gekeken
of de combinatie, sterke en degelijke
verstandig is. Op onze vraag waarom
overgebleven medicijnen niet terug gaan,
maar worden vernietigd, wordt geantwoord
dat het met houdbaarheid te maken heeft en
hoe deze medicijnen bij de klant bewaard zijn
geweest. Die condities zijn niet te controleren,
zeker als deze al wat langer onder de
mensen zijn geweest. Je weet niet wat ermee
is gebeurd. Zekerheid voor alles. Ook zijn we
benieuwd naar het verschil tussen een drogist
en een apotheek. Uiteindelijk kun je ook bij
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een drogist medicijnen halen. Ja, wordt ons
gedoceerd, de apotheek verstrekt medicijnen
op recept die een drogist niet mag leveren.
De voorlichting, zorg en dergelijke rondom
deze middelen op recept kan een drogist niet
leveren. Leendert maakt bij uitzondering ook
nog wel zelf medicijnen, in geval van
bijzondere hoeveelheden, zoals voor kinderen
of als het niet regulier verkrijgbaar is via de
groothandel. We krijgen nog even een
rondleiding op de begane grond. Ook hier is
een doorbraak in de tussenmuur gemaakt om
van het ene in het andere pand te komen. We
zien de brede en hoge ladenkast met wel
honderden middelen, alles op alfabet van het
medicijn. De assistentes weten er goed de
weg zoals we, als klant, allemaal wel eens
hebben kunnen zien. De aanvoer van de
meeste middelen wordt vooral ’s nachts
verzorgd en gebracht door de groothandel. Hij
vertelt dat 95 % van de gevraagde
geneesmiddelen op voorraad is. Als iets niet
op voorraad is, wordt dit besteld en vaak nog
dezelfde dag door de groothandel bezorgd. Er
wordt geprobeerd alle aangevraagde
medicijnen op dezelfde dag af te leveren.
We zetten Leendert nog even op de foto en
gaan, het nodige wijzer geworden, weer naar
huis.
Ankie en Erik<<<

IJsclub Oudwoude e.o.
Met het schrijven voor deze uitgave van de
dorpskrant heb ik zolang mogelijk gewacht,
omdat ik graag wou dat er nog wat te
vermelden valt over een eventuele
schaatsperiode deze winter. Maar helaas heb
ik zaterdag 21 februari de Elfstedentocht van
1985 wel weer helemaal gadegeslagen op de
televisie, het echte natuurijs bij ons op de
ijsbaan aan de Simmerwei blijft echter
achterwege. Dit zal dan voor het tweede
achtereenvolgende jaar gebeuren. Wij als
bestuur betreuren dit enorm, maar kunnen er
helaas niks aan doen. Wij waren er klaar
voor, zoals ik vorige keer het stukje afsloot in
de dorpskrantjes. Wij gaan ook dit voorjaar
meedoen op zaterdag 21 maart met de NL
Doetdag en hopen dat er ook vrijwilligers
komen op dagen om ons te gaan helpen met
allerlei klusjes, zoals snoeien van
braamstruiken en het zoeken en uitsteken
van distels in de dijken, verder er is altijd wel
iets te doen. Het bestuur heeft een deuraan
deur actie gehouden met de verkoop van
droge worst in de drie dorpen.
Voorzitter Ulbe de Jong heeft op Facebook
IJsclub Oudwoude e.o. weer verschillende
foto’s gezet van de ijsbaan, de periode van
het onder water pompen en dat er een laagje
ijs op stond met sneeuw in januari. In een
volgend nummer hoop ik weer iets te

schrijven over de IJsclub Oudwoude, maar in
het voorjaar en de zomer is er niet zoveel te
vermelden, omdat wij een vereniging zijn die
het met winteractiviteiten moet gaan doen!!
Het bestuur<<<
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WTOC
WTOC nieuws ;
voetbal vereniging
Westergeest Triemen
Oudwoude
C ombinatie.

Voetbalnieuws
Najaarskampioenen
Voor wie het nog
wist: Trots kunnen
we melden dat
WTOC D1G en WTOC E2G najaarskampioen
zijn geworden, een prima prestatie van

spelers en leiders/trainers!!
De Haan Westerhoff (DHW) futsal toernooi
(Achtkarspelen cup).
WTOC 1 (heren) deed mee aan het DHW
futsaltoernooi in december, de voorronde
waaraan maar liefst 20 teams meededen
verliep zoals gewenst, dus door naar de
finaleronde!!
De loting van de finaleronde DHW toernooi
gedaan door Sjoerd Dijkstra (WTOC) en
organisator DHW toernooi Anton van der
Meer.
De eerste finalewedstrijd tegen ASC (de
ploeg van oudWTOC 1 trainer Martin

Brandsma en tevens later de kampioen) werd
met 30 verloren en dat was het meteen het
einde van het toernooi voor WTOC 1.

FVVK (Federatie Voetbal Verenigingen
Kollumerland) zaalvoetbal toernooi:
Alle jeugdteams van WTOC en de dames 1
en 2 en heren 1 en 2 hebben ondertussen al
in de zaal van Kollum of Kollumerzwaag
gespeeld tegen andere clubs uit de gemeente
Koll.ca. Dit zaalvoetbaltoernooi wordt jaarlijks
gehouden en zorgt ervoor dat er toch
gevoetbald kan worden in de wintermaanden.
De prestaties van WTOC zijn heel wisselend.
Positieve uitzondering waren in ieder geval de
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A junioren met hun coaches Foeke van der
Ploeg en Bert Bosgraaf, die werden namelijk
kampioen van Koll.ca. Hulde!! De dames ST
WTOC/VVZ VR1 en VR2 werden
respectievelijk 2e en 3e na een spannende
strijd, een prima resultaat ook. Uitslagen van
andere teams staan op www.wtoc.nl. Op
moment van schrijven zijn alle jeugdteams
nog niet uitgespeeld in hun onderlinge
competitie.
WTOC 's nieuwste aanwinst de “Mini
Pupillen” spelen hun eerste wedstrijden
Onder het toeziend oog van vele ouders en

familie speelde het kersverse MP team van
leider Taede v/d Ploeg in januari hun eerste
wedstrijd in de zaal te Wouterswoude. Na
eerst even aan elkaar te moeten wennen
bleken ze al aardig overweg te kunnen met
de bal wat resulteerde in een mooi potje
"voetbal". Omdat ook de tegenstanders van
vandaag vrij nieuwe teams op de been
brachten was iedereen aardig aan elkaar
gewaagd en werd het een sportieve en
gezellige ochtend met WTOC als verrassende
winnaar. Na afloop kreeg een ieder een
versnapering voor de getoonde inzet. Het
motto van de dag was meedoen is
belangrijker dan winnen!! Er kunnen natuurlijk

altijd nog wat spelers bij, het is leerzaam en
gezellig!!

Dodado zaalvoetbaltoernooi
WTOC 3 aangevuld met wat “Oldstars”
hebben weer deelgenomen aan het DODADO
zaalvoetbaltoernooi in Dokkum. Onder leiding
van de keepende coach Klaas Jan Reitsema
werd het een mooi sportieve voetbalavond
met als topscoorder WTOC speler Roelof
Rekker. Scheidsrechter Johan Boersma had
een gemakkelijke avond, hij kon de gele en
rode kaarten op zak houden. Het was weer
een gezellig samenzijn. In mei is DODADO
weer te bewonderen op Sportpark de
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Wygeast, houdt voor de exacte datum de
website in de gaten!

Van de Bestuurstafel
In de vorige Dorpskrant stond de
samenstelling van het bestuur na de
ledenvergadering 2014 vermeld. Hieronder
een aangepaste versie. Wierd Kooistra heeft
aangegeven voorlopig als voorzitter zitting te
nemen in het bestuur. We zijn daar als
bestuur zeer mee in genomen. Fokke Jan
Klaver heeft aangegeven ook wel als
bestuurslid (Wedstrijdsecretaris) te willen
plaatsnemen in het bestuur. Formeel zal hij
op de eerst volgende ledenvergadering
worden voorgedragen. Na enkele jaren
Wedstrijdsecretaris Jeugd te zijn geweest is
Johannes Annema ermee gestopt, Johannes
nogmaals bedankt voor je inzet!! Fokke Jan
Klaver heeft Johannes zijn taak erbij
genomen en is nu dus Wedstrijdsecretaris
voor de gehele club (Senioren en Jeugd).
Het bestuur heeft unaniem voor de proef van
minstens een jaar afgesproken te werken met
een DB (Dagelijks Bestuur) en een AB
(Algemeen Bestuur). Belangrijkste reden
hiervoor is dat er veel zaken moeten
gebeuren/beslist. Het DB vergadert eens per
2 of 3 weken en het AB eens per 4 tot 6
weken. We hopen op deze manier iets vlotter
te kunnen besluiten/besturen.

Hoofdbestuur
Voorzitter: Wierd Kooistra (DB)
Penningmeester: Tietsje Thalen (DB)
Secretaris: Wiebe de Boer (DB)
Bestuurslid: Henk de Vries (AB)
Bestuurslid: Sjoerd F. Dijkstra (AB)
Bestuurslid: Bert Bosgraaf (AB)
Bestuurslid: Alle Hoekstra (AB)
Bestuurslid: Klaziena Horinga (AB)
(Bestuurslid) Wedstrijdsecretaris: Fokke Jan
Klaver (AB).
Als “nieuw” bestuur hebben we de taken
opnieuw beschreven en verdeeld, dat schept
duidelijkheid voor wie waar verantwoordelijk
voor is en maakt je slagvaardig.
Afgehandelde zaken: “3 in 1” abonnement
afgesloten (internet, tv en bellen), inschrijving
Kamer van Koophandel bestuursleden ge
update, ledenadministratie/contributie
geactualiseerd.
Bestuursonderwerpen die op dit moment
spelen zijn: NLDOET “de Doe Dag”; Aanvraag
energiezuinige investeringen op gehele
Sportpark; Energie leveranciers prijzen
vergelijken;
Bouw ballenhok/massageruimte; Vervanging
oude koelcel door energiezuinige koelkast;
Vervanging website; Gebruiksrecht
overeenkomsten mbt opstallen sportparken;
Visie voor komende jaren; Indeling (jeugd)
teams komend seizoen; Inzichtelijk maken

van inkomsten en uitgaven.

Oliebollenactie:
Onze jaarlijkse oliebollenactie was weer
succesvol, de oliebollen waren ook dit jaar
prima van smaak. Alle kopers in de dorpen
Oudwoude, Westergeest en Triemen en
natuurlijk de verkopers grote dank!!!

Mixtoernooi en Nieuwjaarsreceptie
Het Mixtoernooi, gehouden op zaterdag 3
januari 2015 in de van der Bijhal te Kollum
was weer een geslaagd toernooi. Het was
een sportieve middag waar de dames en
heren fanatiek streden om de eer. Tijdens de
Nieuwjaarsreceptie werd door Gosse Tjalsma
een aantal mensen bedankt voor hun inzet
tijdens dit toernooi. Sjouke Bosma en Geert
van der Veen traden op als scheidsrechter,
Wietske Smeding en Alie Bosma hadden de
wedstrijdleiding in handen. Roelof Rekker
kreeg een oorkonde aangeboden als
sportiefste speler van het toernooi. Daarna
werden de prijzen uitgedeeld. De eerste prijs
was voor team B, de tweede team D, de
derde Team E. Al met al een geslaagde
middag. Een smetje op de heel sportieve
middag was achteraf gezien dat Sytze de
Boer er een gebroken enkel aan over heeft
gehouden. Zijn herstel verloopt gelukkig
voorspoedig.
De Nieuwjaarsreceptie was ook zeer gezellig,
de kantine was goed gevuld met allerlei
mensen die onze club een warm hart
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toedragen! Altijd mooi om te zien dat de club
echt leeft bij zoveel mensen.

Overig Voetbalnieuws
De competitie is op het moment van schrijven
nog niet aan de gang, er waren al wel
wedstrijden gepland maar door sneeuwval en
vorst was het niet mogelijk te voetballen. De
meeste teams hebben alweer de
buitentraining opgepakt.
WTOC speelt dit seizoen met 5 senioren
teams in de competitie, er zijn 3 heren
elftallen, 1 vrouwen elftal en 1 vrouwen 7tal.
Het team WTOC VR1 is een samenwerking
met vv Zwaagwesteinde aangegaan en gaat
nu als ST WTOC/VVZ VR1 door het leven.
Er zijn dit voorjaar 8 jeugdteams actief: B1,
MC, D1G, MD1, E1, E2G, F1G en een MP
team. Voor de minder ingewijden: VR staat
voor Vrouwen, M staat voor meiden, G staat
voor Gemengd team, en MP staat voor Mini
Pupillen.
Standen, foto’s en andere nieuwtjes van onze
voetbalclub zijn te volgen op onze website
www.wtoc.nl, op facebook: V.V.WTOC
(openbare groep) even “liken” en op twitter
:@vvWTOC
Nieuwe leden, jong of oud, zijn natuurlijk altijd
welkom, kijk voor meer info op de website of
neem contact op met secretaris Wiebe de

Boer, Oudwoude.

Agenda
Jeugdsponsoractie bij Poiesz t/m zondag 29
maart!!
WTOC mag dit jaar weer meedoen met de
jeugdsponsoractie van de Poiesz supermarkt
te Kollum. Oproep aan alle lezers: deponeer
je muntjes in de WTOC koker in de poiesz te
Kollum, de opbrengst gaat dan naar de jeugd
van WTOC

Jubileum Vrouwen voetbal WTOC 35 jaar.
Komend jaar, (waarschijnlijk in juni of
misschien augustus) zal er worden
stilgestaan bij het 35 jarig jubileum van
vrouwenvoetbal bij WTOC. Er is een
jubileumcommissie samengesteld die een en
ander gaat organiseren. Hou de website
www.wtoc.nl in de gaten voor meer info.

Milieutips van uw Voetbalclub:
Oud frituurolie en Vet kan worden ingeleverd
in de gele container bij de kantine WTOC. Er
staat ook een olievat voor losse frituurolie,
hierin kan men allen de olie legen en de
emmer of fles weer mee naar huis nemen.
Opbrengst is voor WTOC. Oude
kleding/schoenen/stoffen kun je (mits goed
verpakt) inleveren in de kledingcontainer bij
de kantine. De opbrengst gaat naar de
gehandicaptensport en een deel zal ten
goede komen aan WTOC.
Namens WTOC, Wiebe de Boer (secr.)<<<

Verloting : de jaarlijkse verloting om flinke
prijzen komt er weer aan. In mei zullen de
seniorenleden hun beste beentje voor zetten
om alle loten aan de man/vrouw te brengen.
Vrijwilligersavond: De jaarlijkse
vrijwilligersavond zal in maart/april worden
gehouden, nadere info volgt.
Ledenvergadering club van 100 WTOC:
zaterdag 18 april 2015
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Interview met nieuwe
dorpsgenoten
Voor dit interview zijn Pieter Johan en Annie
afgereisd naar de prachtige woning van
Jacob van der Velde en Thea Hoekstra. Na
een grondige opknapbeurt van de woning
hebben de twee sinds anderhalf jaar hun
domicilie in Oudwoude. De twee hebben al
acht jaar verkering met elkaar en de eerste
date tussen de twee vond plaats op de
ijsbaan van Oudwoude.
In 1990 zag Thea het levenslicht in
Buitenpost. Ze groeide op in een gezin met
een tweelingzus, een oudere zus en haar
vader en moeder. Thea ging naar basisschool
‘de Lichtbron’ in Buitenpost. Na de
basisschool ging ze naar het Lauwers College
in Kollum. Toen ze ook het voortgezet
onderwijs tot een goed einde had gebracht,
koos ze voor de beroepsopleiding
verpleegkundige aan de Friese Poort in
Drachten. Hiermee was de koek echter nog
niet op. Thea ging ook studeren aan de
Hanzehogeschool in Groningen. Ze volgde
daar de opleiding Hboverpleegkundige en op
dit moment doet ze werkendleren. Dit traject
neemt tweeënhalf jaar in beslag en daarmee
is ze op het moment nog druk mee bezig. Ze
werkt als verpleegkundige op de afdeling
orthopedie in het MCL in Leeuwarden.

In december 1988 werd Jacob
geboren in Westergeest. Hij
groeide op in een gezin met een
jonger zusje en zijn vader en
moeder. Nadat hij basisschool ‘de
Bining’ had afgerond, ging hij voor
het voortgezet onderwijs naar het
AOC in Buitenpost. Als
beroepsopleiding koos hij voor
Megatronica in Drachten. Net als
zijn vriendin zit ook Jacob op het
moment nog in de schoolbanken.
Hij zit op dit moment in de
afrondende fase van de studie
Werktuigbouwkunde aan de
Hanzehogeschool. Een pittige
opleiding. Zo begonnen er 75
mensen aan deze studie. Hiervan
is op dit moment nog een tiental
over...
En wie dacht dat Jacob door zijn studie geen
tijd heeft om te werken, komt bedrogen uit.
Naast de studie die hij in de avonduren volgt,
is hij werkzaam als internationaal service
engineer. Zijn werkzaamheden zijn het
installeren van microbiologisch
laboratoriumapparatuur en het testen hiervan.
Dit doet hij vooral bij ziekenhuizen. De
machines die Jacob tijdens zijn werk
aanbrengt, zorgen voor een automatisering
van het microbiologische laboratorium. Voor
zijn werk zit Jacob soms ook in het
buitenland. Zo kwam hij al in landen als de

Verenigde Staten, Canada, Koeweit en
meerdere Europese plekken.
Net als bij mij tijdens het interview is
waarschijnlijk uw bovenkamer nu druk bezig
om te begrijpen wat zijn werk nu precies
inhoudt. Jacob wil dit graag voor ons
verduidelijken. Als hij in het buitenland is,
maakt hij dagen van 10 uur. De 1e dag brengt
hij samen met zijn collega’s de apparatuur
naar de plek waar de machine gemaakt zal
worden, een ziekenhuis in de meeste
gevallen zoals u eerder al las. In de volgende
twee dagen wordt alle apparatuur aan elkaar
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gekoppeld. De grootte van machines die hij
tijdens zijn werk maakt, variëren van 5 tot 25
meter. Als ook dit klaar is, gaan ze op de
vierde dag over tot het elektrisch aansluiten
van de machines. Het installeren van een
machine is een flinke klus. Soms heeft hij een
vrije dag. Op die dagen gaat hij samen met
zijn collega’s de toerist uithangen. Dat heeft
Jacob al vele mooie momenten opgeleverd.
Je komt namelijk niet dagelijks in landen als
Koeweit of de VS. Zo was Jacob voor zijn
werk in Chicago (VS) en ging hij op zijn vrije
dag samen met collega’s naar een plaatsje
genaamd Friesland. Vol verwachting reed hij
157 mijl naar het plekje toe. Echter ter plaatse
kwam hij een beetje bedrogen uit. Het
Amerikaanse Friesland telde slechts enkele
huisjes en heel veel maïsvelden. Wat wel
grappig was, is dat er een timmerbedrijf in
Friesland was gevestigd onder de naam
‘Dijkstra’.
Naast het vele studeren en werken hebben
Jacob en Thea ook nog hobby’s waaronder
een gezamenlijke. Beide voetballen ze bij
WTOC. Jacob is een speler van het bierteam
van WTOC en Thea speelt bij de dames.
Andere hobby’s van Thea zijn kaatsen en met
vriendinnen op stap. Jakob heeft verder als
hobby’s ‘fierljeppen’ en motorrijden.
Motorrijden doet hij graag in de
zomermaanden. Ook haalt Jacob veel plezier
uit het sleutelen aan oude Opels.

De twee beschrijven Oudwoude als een leuk
dorp en hebben het hier ook goed naar hun
zin. De onskentonscultuur bevalt ze prima
en ze hopen hier nog een lange tijd te blijven
wonen. De dorpskrant lezen ze ook geregeld
en ze vinden het een overzichtelijk boekje
met een handig formaat. Het is altijd een strijd
wie als eerste van de twee het boekje mag
lezen...
Annie en Pieter Johan<<<

Beste lezer,
Zoals u weet sluit over een aantal maanden
obs Van Heemstra definitief de deuren. Dan
komt er een einde aan een heel lange periode
van onderwijs in een markant gebouw.
Dit schooljaar geven wij nog les aan zes
leerlingen in de hoogste groepen. Daarnaast
zijn we druk bezig met het opruimen van de
andere lokalen, de zolder en de verschillende
bergingen. En natuurlijk vind je dan ook nog
weleens goed bewaarde schatten, zoals foto’s
uit vervlogen tijden...
We willen de sluiting van onze school niet
geruisloos voorbij laten gaan. Voordat de
deuren definitief op slot gaan, willen we
iedereen uit Aldwâld nog een keer de
gelegenheid bieden het gebouw te bekijken.
Op dit moment is de exacte datum nog niet
bekend, maar houdt u de dorpsagenda in de
gaten. Zodra de datum vaststaat, zullen we
deze hierin bekend maken.
Het team van obs Van Heemstra
<<<
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Aafke Oostenbrug-Braaksma
Dichteres uit Oudwoude (deel 4 en slot)

e gedichten die mevrouw Aafke Oostenbrug
Braaksma zoal schreef gingen overal over:
lief en leed. Als er zich een scheepsramp had
voorgedaan en een jonge vader niet
terugkeerde, werd daar in gedragen
Nederlands een vers aan gewijd. Het eindigt
met de strofe: “Maar, lief broertje, vraag ons
Moesje Nooit naar Va; het doet haar leed.
Zorg maar, dat je kleine hartje Ons lief Vaartje
nooit vergeet.”
Dan weer “uit het leven gegrepen” met leuke
voorvallen van kinderen op school. Zoals over
de aardrijkskundeles over Friesland. Het ging
over Lemmer, Harlingen, Moddergat, dat
waren vissersplaatsen. Het ging over
Leeuwarden met zijn Gerechtshof en het ging
over Deinum met zijn koolraaptoren (!).
Juffrouw ging verder en sprak over Berlikum.
Maar Klein Koosje verstond het niet goed en
verstond Bethlehem. Dus toen juffrouw vroeg
waarom die plaats nu bekend was,
antwoordde Koosje: “Daar werd de Heere
Jezus geboren in een stal.”
Er staat bij dat het echt gebeurd was!
Het gaat ook over een tramreis van Quatre
Bras naar Drachten. In de tram werd door
iedereen over de meest uiteenlopende zaken
gepraat. Men sprak allemaal
hooghaarlemmerdijks, maar of dat nu

allemaal echt correct was?
De reizigers hadden in die
tram ruim voldoende
beschikking over
“conversatiewater.” Men had
het over “varziatie” en over
een buffetje, en iemand
volgde een ”circus” en
iemand kreeg zelfs
theologische les in het
autorijden.
Als na de zomervakantie de
school weer begint, vraagt
juffrouw waar iedereen
geweest is. Maar men
het gezin Oostenbrug in 1946
spreekt Nederlands! Kleine
vlnr;
Staand:
Bernard
(19302007), Anco (19331983) Janke
Pieter denkt ernstig na. “Wat
(geb.1935 ) en Piet (19262013)
is “ing” in het Nederlands
juffrouw?”: “dat is “nauw.” ? en zittend heit Piet (18931964) en moeder Aafke, de dichteres
"En wat is “wjirm” juffrouw?,"
(19021993)
“dat is worm Pieter.”
Dus Pieter is blij, hij kan nu het antwoord
Broersma, hertlik tank foar alles,
geven:
Altyd steane jo foar ús klear.
“'k Ben naar Nauwworm uitfanhuis geweest
Brievekaerten, pakjes, wissels,
juffrouw!”
Postsegels en folle mear.
(Engwierum dus)
Dan eentje die ik graag helemaal uitschrijf.
Altyd freonlik, altyd moedlich,
Dat gaat over de postloper Johannes
'n Toanbyld fan bihelpsumheit.
Broersma die met pensioen ging, dat was in
En brocht men jins tank yn wurden,
1957:
“Wy gean hwer fierder” wie 't beskeid.
Postrinner Joh. Broersma

Op 'e Hichte  nummer 23 Pag.

36

Altyd freonlik! Net allinne
By moai waar en sinneskyn.
Like goed by minne wegen,
Hagelbuien, rein en wyn.
Altyd moedlich! – Ek al wie it
Soms in toer by winterdei.
Nea in klacht kaem oer de lippen,
Heechstens wie it: “it falt net mei.”
En bihelpsum! – Ja, dat wiene jo
Foar de minsken dei oan dei.
Wit ho faek hawwe jo wol frege:
“Moatte der ek brieven mei?
Kollum, Kollumerpomp, de Triemen,
Augsbuurt, Leechlân, Westergeast,
Oeral sil men jo fêst misse,
Jou kollegaes noch it meast.
In medalje waard jo útrikke.
Mar de measten tinke sa:
Ien, dy't sa syn plicht folbrocht hat,
Komt mear dan “de brûnzen” ta.
Juster waerden jo fiif en sechstich
En nei fiif en fjirtich jier
Tsjinjen by de posterijen
Komt de tiid as rintenier.
Mar in warber man as Broersma
Sit net stil de gânske dei.
Gauris kin men jo no fine

By jou blommen, jou leafhabberij.
Broersma! – Nochris tank foar alles!
'k Hoopje dat jo mannich jier,
Mits jou allerneiste sibben,
Libje meije as rintenier.

gereden, want de voorlamp was afgeplakt en
men zag niets. Alles moest immers
verduisterd zijn. Aafke Oostenbrug moest
daar zo om lachen, maar even later
overkwam het haarzelf! Zij reed zelf in de
sloot tegenover de school. Bij bakkerij
Planting kreeg zij droge kleding.

10 maaie 1957
It binne om sa te sizzen moaie, smoute
gedichten.
Ik kreeg nog een brief van de dochter van
Aafke Oostenbrug, mevrouw Janke Bruin
Oostenbrug (79) uit Steenwijk. Zij is het enige
kind dat nog leeft.
Zij vertelt daarin over haar moeder. “Mem is
jaren lang secretaresse geweest van de
vrouwenvereniging in Oudwoude. Zij was
denk ik ook de motor om gezinnen die het
moeilijk hadden ondersteuning te geven door
kleding te regelen, enz.” We spreken dan over
de dertiger jaren.
Er werd op de vergaderingen flink gebreid.
Het waren moeilijke tijden zo vlak voor de
oorlog, maar zeker tijdens de oorlog.
In die tijd was men maar liever thuis. Zeker 's
avonds. Alleen bij volle maan ging men er nog
wel eens op uit, bijvoorbeeld naar Kollum.
Maar één keer per maand, ging mevrouw
Oostenbrug naar de Vrouwenvereniging in de
Openbare school in Oudwoude. Eén van de
andere dames was daarbij al eens in de sloot

Mevrouw Oostenbrug, zoveel is mij wel
duidelijk geworden uit alle gegevens die ik
over haar heb verzameld, was een wijze maar
vooral scherpzinnige vrouw die veel opmerkte
uit haar omgeving en oog had voor iedereen
en alles. Zij was hulpvaardig en gaf adviezen,
bijvoorbeeld over geboortebeperking. Ze
sprak erover met moeders van grote
gezinnen.
Maar ook pal na de oorlog, als het ging over
NSB'ers. Hoe moest je daar mee omgaan?
Ze was zelfs een handtekeningenactie
begonnen voor een NSB'ster, die na de
oorlog natuurlijk gevangen was gezet. Deze
had in de bezettingstijd wel mensen
gewaarschuwd voor komende razzia's.
Ook op dit punt ging ze recht door zee, en dat
niet iedereen daar begrip voor had, daar kon
zij niet wakker van liggen.
Bij geboorten hielp zij ook wel. Er was niet
altijd een “baakster” ter beschikking, of ze
kwam lang niet altijd op tijd. Dan werd
mevrouw Aafke Oostenbrug geroepen en zij
heeft wel een tiental kinderen ter wereld
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geholpen in Oudwoude!
Aafke OostenbrugBraaksma stierf in
Buitenpost op 4 december 1993, op 91 jarige
leeftijd.
Haar boeiende gedichten zijn door haar
kinderen gelukkig bijeen gebracht en door
middel van een bundel uitgegeven.
Ik kan natuurlijk het beste deze miniserie
eindigen met nog een gedicht van haar hand:
It Hountsje
Baestimmerman hie soargen. Ja!
De frou, dy wie net goed
En 't hountsje ek net by de tiid
Dus siet er tige yn noed.
It wie wol slim, hwant op in moarn
Hie er al tige ier,
Foar achten al, de dokter en
De féarts oer é flier.
't Bigreate him sa om syn staby
Ja, ek wol om 'e frou,
Mar dy hie gryp. Dat bettere wol.
Mei 't hountsje wie it minder; nou?
Dy koe neat sizze, en t' wie wol slim.
Syn snûtsje wie sa droech
Moalkoekjes mocht er nou net iens
Ja, what men him ek joech.

Hy taelde nearne nei. Syn baes
Hie derom wille noch tier.
Syn tinzen dwaelden altyd mar
Om 't lytse sike dier.
En prate hy ris mei in klant
Fést draeide 't der op ût
Dat hy dan klage: ,,myn earme houn,
Dy bettert noch gjin sprût”.
Sa is 't twa, trije wiken gien
De frou is al wer klear
Dat hat baes yn 'e flecht wei sein.
Gâns wurden brûkte er mear
Doe 't hy fortelde, dat 't hountsje wer
In fochtig snûtsje hie,
En by syn thûskomst ek al wer
Met 't sturtsje wispeljen gie.

foto gemaakt op 23 juni 1934

En nou krige ik it blide nijs
“Myn hountsje is wer soun”
Hast hie de baes foar 't heuchlik feit
In fleurich jountsje jown
Mar in bulte drokte brocht it dier
Miskien wol wer ût it stel.
Dêrom seach baes dér mar fan ôf
Jowt him by 't hountsje del.

drie dames staand vlnr Aafke Oostenbrug
Braaksma
Roelofke van DouwenBraaksma (zuster van
Aafke)
Antje OostenbrugKloosterman (18981971)
schoonzuster van Aafke
midden Pieter Braaksma, de vader van Aafke,
schoolmester op Ameland

A.O.B. to K.
Foarjier 1960 (Histoarysk)
Bearn Bilker<<<

voor zittend: Piet Oostenbrug, zoontje van Aafke
rechts zittend (met bril) Adolf van Douwen, zoontje
van Roelofke
kleine jongen Bernard Oostenbrug
en helemaal rechts Sibbel Oostenbrug (geb. 1924)
(dochter van Antje)
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Vergezicht

We denken allemaal weleens: Hoe zal de
wereld eruit zien als mijn kinderen of
kleinkinderen groot zijn? Om te beginnen
kunnen we eerst weleens achterom kijken:
hoe was het bijvoorbeeld in de tachtiger jaren
van de vorige eeuw?
Een paar zenders op tv, veel meer kinderen
op straat. Boerderijen, gewoon nog in de
bebouwde kom en Huisternoord won
regelmatig prijzen met de kaaskeuring. De
meeste mensen hadden wel een auto, één
keer per jaar op vakantie en vliegen deed je
niet zo vaak als nu het geval is. De
belangrijkste verandering is wel de opkomst
van de computer, mobieltjes e.d. geweest;
iedereen kreeg er mee te maken of je wou of
niet. Geautomatiseerd grasmaaien is
tegenwoordig niet nieuw, al is Harm

Postumus zijn automatische grasmaaier bij
tijd en wijle depressief en staat recht omhoog
tegen de muur aan. Hoe zullen deze
ontwikkelingen zich doorzetten? Wij vragen
ons nu af: “Hoe zal ons dorpje er over
ongeveer 25 jaar uitzien?”
Hierbij gaan wij er van uit dat we met het
computergebeuren/iphone’s enz. op dit
moment (2015) in een tussenfase zitten en
dat het einde van de mogelijkheden van
informatietechnologie nog bij lange na nog
niet in zicht is. Johannes Wijbenga had dit op
tijd door toen hij zijn bedrijf in 2014 in de
Wygeast vestigde. Al vroeg ontwikkelde hij
drones, kleine onbemande
vliegtuigjes/helikopters, die je echt overal voor
kunt gebruiken.
Het werd de JWWdrone (Johannes Wijbenga
Wygeast) met een speciale smile op het
frame gespoten, want een echte Wijbenga
lacht altijd, of niet dan? De mensen waren zo
rond 20252030 net gewend aan auto’s
zonder bestuurder (mogelijk gemaakt door
hightech gpssystemen) toen de JWW
drones aan hun opmars begonnen.
Het begon met boodschappen halen. Bij de
supermarkt in Kollum of Dokkum (want dat
maakt niets meer uit) werden de digtaal
doorgegeven boodschappen op een speciaal
plekje neergezet, zodat de “Jumbodrone” ze
zo op kan halen en thuis af kan leveren. Daar
is dan weer een robot die de boodschappen
naar hun plek brengt. Deze robot kan ook

thee en koffie schenken, stofzuigen, bed
opmaken enz.
Men zou denken dat de mensen door de
ontwikkelingen meer tijd voor elkaar kregen,
omdat heel veel huishoudelijke zaken
gerobotiseerd zijn, maar het
tegenovergestelde was het geval. Iedereen is
de hele dag met een computer bezig, met
name met de zg. sociale media, die zich na
de opkomst van facebook onmisbaar hebben
gemaakt. Natuurlijk worden de meeste
mensen veel te dik, maar de JWWfitniss
drone biedt uitkomst en begeleidt de mensen
met het (hard)lopen, fietsen enz., want zonder
drone verdwaalt een ieder. Zelfs
uitvaartondernemer Henk Fennema maakt
gebruik van de zg “draagdrone”, want gewone
dragers zijn niet meer te vinden.
De kinderen gaan nog maar een paar dagen
in de week naar school; vakken als rekenen,
taal gaan voornamelijk via de computer. De
kinderen hebben vaak klassikaal les via de
computer, zodat ze thuis kunnen blijven; de
oppasrobot past op. Het betekent wel dat er
in onze regio nog maar één basisschool is
namelijk in Kollum.
Verder zijn er in Oudwoude nog maar een
paar boeren over, elk met meer dan 500
koeien. Het melken en voeren was anno 2015
al geautomatiseerd. In 2040 gaat ook alle
veldwerk automatisch: maaien, schudden,
opraapwagen, bemesten, alles gaat via gps.
Renze de Jager, vogelwachter en nazorger in
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ruste, had in 2015 altijd houden en keren als
de boeren in het voorjaar gingen maaien.
Maar in 2040 beschikt hij over een JWW
nazorgdrone, zodat hij precies weet (gps)
waar de nesten zich bevinden. Bovendien, en
dit is het mooiste, kan hij met deze
nazorgdrone alle gpssignalen in een straal
van 50m rond het nest verstoren, zodat geen
trekker in de buurt van het nest kan komen.
Ook de oudboer van de Spûkepleats (wij
noemen nu even geen namen) heeft een
drone met een scherpe camera om het land
en de grasgroei te inspecteren. Hij kan er
soms niks aan doen dat op de mooie warme
dag de drone even over de Feersma
Hoekstrastrjitte vliegt en zonnende vrouwen
haarscherp vastlegt. Lubbert Merkus heeft
zich hieraan al een paar keer geërgerd en
heeft via het internet een 9 mm windbuks met
laser gekocht, zodat deze drone zomaar
opeens verdween.
Grote Sjoerd is in 2040 geen voorzitter meer
van Dorpsbelangen, maar hij is nu speciale
ambtenaar buitendienst van de gemeente
Noord Oost Friesland, belast met algemene
feestzaken. Hij heeft speciale terrasdrones
geregeld, betaald door Heineken, die ervoor
zorgen dat je geen tel hoeft te wachten op je
biertje als je op het terras zit. Want wat er in
de toekomst ook zal veranderen, wachten op
je biertje blijft vervelend.
De Stikelstekker.<<<

Het beestenspul van Oudwoude
Silke, een eigenwijze schapendoes
Laat ik mezelf even voorstellen, ik ben Silke
een raszuivere Hollandse schapendoes. Ik
hoorde dat mijn vrouwtje samen met Jetty
een huisdier zochten voor deze rubriek en
nadat ik alle leuke verslagen had gelezen,
dacht ik waarom niet met mij. Ik woon al vijf
jaar in Oudwoude en ben geboren in
Twijzelerheide. Een schapendoes drijft het
liefst (de naam zegt het al) schapen bij elkaar.
Bij gebrek aan schapen doe ik dit thuis met
de postduiven. Ik sluip er heel voorzichtig
heen via de struiken en lig zo stil dat de
duiven bijna bovenop me
komen zitten. Zo heb ik al deze
vriendjes om mij heen. Als er
een opvliegt dan vlieg ik er
achter aan. Zo leuk. Ik heb
geen puppycursus gehad, mijn
vrouwtje heeft alles geleerd van
Ceasar Millan, 'the
dogwhisperer. Ik hoefde ook
niet naar de cursus', want ik
ben een heel slim hondje. Ik
weet precies wat ik moet doen
en laten en leer heel snel. Elke
middag rond de klok van drie
gaan we naar buiten en dat
vind ik helemaal geweldig. Ik

kom daar al mijn vriendjes tegen zoals Moby,
Twirre, Jill en nog vele andere, behalve op
dinsdag, want dan moet mijn vrouwtje naar
pianoles. Dus als ze dan haar schoenen
aantrekt dan plof ik maar op de bank naast
mijn baasje.
Alle schapendoesjes zijn eigenwijs, dus ik
ook. Stel je voor je bent met het vrouwtje aan
de wandel en dan merk je ineens dat er iets
aan je achterpootjes hangt, dat vind ik zo
vervelend dat ik geen stap meer vooruit ga en
het vrouwtje vragend aankijk. Doe er iets aan,
sta daar niet zo dom te kijken. Gelukkig weet
ze inmiddels wel wat ik bedoel. Ik vind alles
en iedereen leuk, vooral als er visite komt. Zo
kwamen met carnaval ome Toine en tante
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Truus (mijn peetouders) bij ons logeren. Zoals
goede peetouders dat doen, weet ik dat ik
dan gruwelijk verwend word met
kippenstaafjes of iets anders. Tante Truus kan
ik goed manipuleren, ik hoef ze maar aan te
kijken, high ten te geven en mijn blik naar het
dressoir te wenden waar de lekkere dingen
liggen. Dan smelt ze meteen en heb ik het
weer voor elkaar. In de tijd dat zij bij ons

logeerde, hoefde ik van het vrouwtje geen
buffelhuidje meer, want dat is toch minder
lekker vind ik. Ik heb nog een vriendje in huis
dat is Mister Frodo, een parkiet. Ik kan soms
uren voor de kooi zitten om naar hem te
kijken en te luisteren, want hij kan ook nog
praten.

met die haren voor de ogen”? Nou ik kan jullie
verzekeren dat mij niets ontgaat dus met
andere woorden als ik je tegenkom dan zie ik
je echt wel. Ik heb jullie nu wel weer genoeg
over mezelf verteld en ga nu afsluiten.
Woefjes voor nu en wie weet, kom ik je nog
eens tegen.

Veel mensen vragen altijd “ziet ze wel wat

Wil je ook zo’n leuke reportage van jou
huisdier in ons mooie dorpskrantje, stuur dan
een foto op naar
info@doarpskranteopehichte.nl met naam
adres en telefoonnummer en wie weet bellen
we de volgende keer bij jou aan.
Silke i.s.m. Jetty en @nkie<<<

Op 'e Hichte  nummer 23 Pag.

45

Wie-o-wie?
Dit is een foto van de reisvereniging uit
Oudwoude circa 1966 Hier zijn verschillende
namen mij nog onbekend (misschien uit
Kollum?), zijn er mensen die de ontbrekende
namen wel weten, dan heel graag aan mij
doorgeven.
Bovenste rij v.l.n.r. ?  ?  ?  Sietse van der
Wal – Marie van der Wal – Sietske de Wilde 
Riemke Poelstra  Riemer Poelstra  ?  ?  ? 
?.
Rij 2: Minke Meijer  Wiebe Bosma  Douwe
Zijlstra – Klaas de Wilde  Mark de Jager 
Wieger Rekker  ?  ?  Hiltje Rekker 
Engeltje van der Veen (Kollum) Pietje de
Jager  Iemkje van der Ploeg  ?  ? .
Voor met pet: Baukje Zijlstra  Hessel Planting
– Pieter Veenstra – Siemen Veenstra –
Hendrik Pitstra  Siep Bekkema – Anneke
Dijkstra – Jelkje de Jong – Tjitske Pitstra –
Baafke Visser  Anne de Jong  Wikje de Jong
 ?  Auke van der Veen (Kollum) – Klaas
Visser  Willem Meijer Abele Dijkstra  ? 
Klaas Meijkes  Griet Planting  Bokke
Bekkema  ?
Brand de Jager,
Kollum
b.dejager01@knid.nl
<<<
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Raad waar hij staat

Doarpsaginda
Maart
13. Motor en bromfietsshow
14. Motor en bromfietsshow
15. Motor en bromfietsshow
18. Verkiezingen Provinciale Staten
19. Lezing Reinder Postma
20. Toneel Bienze Westra
21. NL Doet
27. Toneel Bienze Westra

April
1. Gratis paardenmest afhalen Walddyk 1a
10. Survival Husterwald

Juni
25. Doarpsfeest
26. Doarpsfeest
27. Doarpsfeest
28. Doarpsfeest

Colofon
Nummer 23 – december 2015 – 6e jaargang
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Website Op 'e Hichte
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Bericht voor de bewoners:
Vorm en schrijfwijze van teksten die door
anderen worden aangeleverd, worden door
de redactie niet gecorrigeerd. Er kan
eindredactie plaatsvinden als de tekst ten
minste veertien dagen voor de deadline
aangeleverd wordt met het verzoek tot
controle. Aanpassingen en veranderingen zijn
natuurlijk in overleg met de schrijver.

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

Tips voor het inleveren van kopij:
 teksten liefst digitaal aanbieden in Word of
als een tekst in een 'gewoon' txtbestand
 indien mogelijk letterype Arial in grootte 9
 foto's liefst als originele foto in de
oorspronkelijke bestandsgrootte aanleveren
als bijlage bij uw email
 graag bronvermelding voor tekst en/of
illustratie als deze niet van uzelf is.

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

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

Kopij voor eerstkomende Doarpskrante
s.v.p. uiterlijk inleveren op
27 mei 201 5
De redactie is niet verantwoordelijk en/of
aansprakelijk voor de inhoud van de artikelen
van derden.

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