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Redactioneel

Na een prachtige zomer is het hoog tijd voor
de nieuwe dorpskrant. De redactie is op en
top gemotiveerd om weer een spetterende
editie samen te stellen. In dit nummer wordt
teruggeblikt op het prachtige dorpsfeest. De
meesten zullen de gebeurtenissen nog wel op
het netvlies hebben staan, anderen zijn
naarmate het dorpsfeest vorderde misschien
alweer het een en ander vergeten: het
goudgele wonderdrankje eist natuurlijk wel
zijn tol aan het einde van de rit...
Namens de redactie wil ik Doarpsbelang
Aldwâld complimenteren met het geweldige
dorpsfeest dat ze hebben georganiseerd en
iedereen die daaraan zijn of haar steentje
heeft bijgedragen. Je kunt zeggen over
Oudwoude wat je wilt, maar feesten kunnen
we!!!
Ik hoop dat u allen een mooie vakantie hebt
gehad. De zomer kwam langzaam op gang,
maar uiteindelijk werd het een prima zomer.
Dus ook vakantievierende dorpsgenoten, die
hadden gekozen voor het prachtige ‘Tuinesië’,
hebben niets te klagen. Qua omstandigheden
was het bijna net zo aangenaam als Spanje,
Brazilië of Australië. Echter, aan alle mooie
dingen komt een einde. Op dit moment bent u
waarschijnlijk alweer aan het werk of roept de
plicht om de gang naar school te maken.
Voor deze editie hebben onze razende

reporters nieuwe interviews afgenomen en
verwerkt tot mooie verhalen. Zo stellen wij u
voor aan de nieuwe dorpsbewoners Ale
Boersma en Froukje van der Velde. Hoewel,
misschien past de vermelding 'nieuw' niet
helemaal bij Ale, want eigenlijk hij is een
geboren en getogen Oudwoudemer. Wanneer
u het interview leest, zult u ook zien dat ze
een bijzondere huisgenoot hebben.
Nieuwsgierig als u bent, gaat u dit interview
nu natuurlijk direct lezen.
Maar dit is nog lang niet alles: in dit nummer
een terugblik op de wedstrijd
Trekkerbehendigheid, een nieuwe
bedrijfspresentatie en onze burgemeester
Bilker is gestart met de eerste aflevering van
een serie verhalen over de helaas net
gesloten OBS van Heemstra. Ook deze keer
hoeft u zich dus niet te vervelen bij het
doornemen van de dorpskrant.
Schroom niet als u denkt een leuke bijdrage
te hebben. Als redactie zijn we altijd op zoek
naar interessante artikelen, dus uw hulp is
meer dan welkom. Dat dit tot leuke verhalen
kan leiden, bewijst het artikel van de familie
Schelfhout, wonend aan de Allemawei. Kort
geleden heeft hun boerderij gefungeerd als
filmset. Wellicht was u al opgevallen dat er
veel drukte was rondom dit prachtige
monument. Dankzij dit ingezonden stuk krijgt
u een uniek kijkje achter de schermen.
Opnieuw wens ik u bij het lezen veel
leesplezier toe!

We 'zien' elkaar weer bij de volgende
dorpskrant in december. Tot dan!

Pieter Johan Wijbenga,
voorzitter
<<<

Redaksjelid Erik is drok dwaande
foar dit nûmer. De foto is makke

wilens de lêste gearkomste.
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Nys fanút Doarpsbelang

Het Doarpsfeest van 2015 zit er weer op en
wij kunnen terugkijken op een super
geslaagde editie. Het bestuur van
Doarpsbelang heeft genoten van het
Doarpsfeest en zijn bijzonder trots op de
verschillende commissies die hun werk met
veel enthousiasme hebben gedaan! Tijdens
het Doarpsfeest en daarna heeft het bestuur
veel positieve reacties gehad over de nieuwe
programmering van het Doarpsfeest en de
invulling van de programmaonderdelen door
de commissies. Regelmatig worden het
Moarnsbrochje, Hynstespektakel, Zeskamp
met Klaas Jansma, de optocht van versierde
wagen/fietsen en de nieuwe plek van de tent
met het buitenterras op het feestterrein
genoemd.

Hierbij willen wij, als bestuur van
Doarpsbelang, iedereen bedanken die het
Doarpsfeest 2015 tot een succes hebben
gemaakt, vooral onze vrijwilligers en onze
bezoekers. In het najaar wordt de traditionele
vrijwilligersavond gehouden. De vrijwilligers
worden hiervoor uitgenodigd. Graag zien wij
jullie op de vrijwilligersavond. De eerste

ideeën zijn er en het belooft weer een
gezellige avond te worden.

Het bestuur heeft het Doarpsfeest
geëvalueerd en heeft de eerste lijnen uitgezet
voor het Doarpsfeest 2017. Voor de
zomervakantie van 2016 gaat het bestuur
weer volop bezig met de voorbereiding van
het Doarpsfeest in 2017. In de aanloop naar
het Doarpsfeest 2017 zijn reacties van harte
welkom. Reageren kan via de mail
dorpsbelangen@aldwald.nl. Lukt dit niet dan
kan contact opgenomen worden met een
bestuurslid van Doarpsbelang.

Na het Doarpsfeest is het bestuur samen met
de commissies volop bezig geweest of gaan
bezig met de voorbereiding van de
viswedstrijd op 28 augustus,
trekkerbehendigheidwedstrijd op 21 augustus,
de Burendag 2015 en een spektakel op
oudjaarsdag.

Het bestuur is in gesprek met Thús Wonen
over de vier huurwoningen, die gesloopt
moeten worden volgens Thús Wonen, aan de
Eysmastrjitte. Dit is een moeizaam en
tijdrovend traject waar op dit moment weinig
beweging in zit.

Dit najaar gaat het bestuur van Doarpsbelang
verder met de Bestjoerlike Feroaringen
Doarpsbelang. Het bestuur is op zoek naar

bestuursleden, tinkers mei skriuwtalint, voor in
het bestuur. Belangstellenden kunnen zich
vrijblijvend bij de voorzitter en/of secretaris
melden voor een gesprek over een
bestuursfunctie in Doarpsbelang.

Aldwâldmersyl, 21 augustus 2015
Foarsitter Doarpsbelang Aldwâld,
Sj. Hoekstra<<<
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Doarpsfeest 201 5

Wat mogen we terugkijken op een prachtig
geslaagd doarpsfeest. Onder ideale
omstandigheden kon op donderdagavond de
optocht van start gaan met maar liefst 24
deelnemers. Ondanks de aangescherpte
regelgeving vanuit de gemeente had een
ieder zich, binnen de vastgestelde regels,
weer ontzettend creatief uitgeleefd. Nogmaals
een compliment aan alle deelnemers.

Na afloop van de optocht was er muziek van
de welbekende band Butterfly. De bandleden
mogen altijd graag in Oudwoude komen en
dat was te zien aan hun spetterende
optreden. Vanwege het mooie weer werd er
ruimschoots gebruik gemaakt van het
buitenterras waardoor er helaas niet veel
werd gedanst. Wel bleef het tot in de late
uurtjes erg gezellig.

Vrijdagmorgen om half acht was het bestuur
van doarpsbelang alweer paraat om voor alle
inwoners een heerlijk Moarnsbrochje te
serveren. Meer dan 240 inwoners mochten
aan lange “Duitse biertafels” genieten van dit
heerlijke ontbijt. De tent was feestelijke

aangekleed met prachtige Hortensia’s die
gesponseerd waren door Tuincentrum “De
Triemen”. Wat was het gezellig om op deze
manier samen de dag te beginnen. Na afloop
van het Moarnsbrochje kon er gekozen
worden voor een spellencircuit, Mario Kart,
Klaverjassen of nog even lekker napraten
onder het genot van een kopje koffie.

Vrijdagmiddag kon er door diverse teams
gestreden worden tijdens de zeskamp. Het
bestuur had dit jaar de presentatie in handen
gegeven aan de wereldberoemde Fries Klaas
Jansma. Wat hebben we met elkaar gelachen
hoe Klaas Jansma op zijn eigen wijze de
wedstrijden van commentaar voorzag. Hij was
tegelijkertijd presentator en jury tegelijk wat
soms tot hilarische momenten leidde. Het
spektakelstuk was de touwtrekbaan waarbij
menig deelnemer werd gediskwalificeerd
omdat hij zich niet aan de regels hield. Welke
regels wist Klaas Jansma zelf ook niet …….!

Het “Hynderspektakel” op vrijdagavond trok
veel belangstellenden. Volgens velen was dit
het mooiste onderdeel van het dorpsfeest,
waaraan voornamelijk eigen dorpsgenoten
deelnamen. Een marathon, barrelrace,
paardenvoetbal en een demonstratie
dressuur van Fryske Hynders. Een geweldige
show werd er in 2 uur tijd weggegeven. De
vrijdag werd afgesloten met een optreden van
drive in show Second Live.

De optocht op zaterdagmorgen trok, onder
ideale omstandigheden, weer veel publiek.
Niet alle deelnemers verschenen even fris
aan de start maar dat mocht de pret niet
drukken. Rintje Kas mocht in een volle tent en
buitenterras ook dit jaar het Matinee weer
verzorgen. Als een echte artiest knalde hij de
ene na de andere hit de feesttent in.
Zaterdagavond mocht de Top100 band
Exposure voor een volle tent optreden. I.v.m.
het warme weer was het voor iedereen
zweten geblazen tijdens deze TOP avond die
zeker voor herhaling vatbaar was.

Zondagmiddag was het de beurt aan onze
eigen “Sangersjongers”. Waar wij voorheen
slecht een 100 bezoekers mochten begroeten
op zondagmiddag zat de tent nu stampend
vol met familie, vrienden en andere fans. Wat
hebben we genoten van de solo van Ruud
Lieuwes en Baukje Fennema, de
Zuiderzeeballade en andere ballads. We
mogen trots zijn dat we zoveel talent hebben
in eigen dorp hebben en dat ze voor ons
wilden optreden.

Uitslagen:

Optocht

1e prijs Buurtwagens “Oudwoude’s
Jungle club”
2e prijs buurtwagens Krimp
3e prijs buurtwagens Aaikes





9Pag.Op 'e Hichte  nummer 25

1e prijs jeugdwagens Groote Griet /
gasboring in
Groningen

2e prijs jeugdwagens Bandidos
3e prijs jeugdwagens Saloon

1e prijs fietsen Wietske en Joukje
Smeding,
“Bezuinigingen in
de zorg”

2e prijs fietsen Æbelina Kampen,
“Ik Hou van
Holland“

3e prijs fietsen Esther Bronsema
en Ankje Talma
"de Ondeugende
Nonnen”

Publieksprijs optocht

Jeugdwagen “Groote Griet”

Klaverjassen

1e prijs Wessel van der Ploeg

Mario Kart

1e prijs Anne Nynke de Boer

Zeskamp

1e Bikkels 2
2e Prunus
3e Ja, maar…..<<<

Trekkerbehendigheidwedstrijd
een groot succes!

Na de traditionele voorzichtige start kwam
de jaarlijkse trekker
behendigheidswedstrijd van Doarpsbelang
Aldwâld op vrijdag 21 augustus om half 8 op
gang. Het aantal deelnemers was 36, wat
zeer positief was gezien het mooie weer en
de daaraan gekoppelde drukte voor de
agrariërs en loonwerkers. De dames waren
met 5 deelneemsters redelijk
vertegenwoordigd. De deelnemers komen uit
Aldwâld en uit de regio. Langs het parcours
stonden meer dan 150 mensen te kijken naar
het trekkerspektakel. Voor de kinderen was er
een springkussen. Daarnaast stond er een
tent en een snackwagen op het terrein. Het
parcours bestond uit verschillende
onderdelen, zoals autovelgen met een touw
aantrekken en vervolgens met de trekker
er tussendoor rijden, een bal van een
melkbus drukken zonder dat de melkbus
omvalt en met de tractor de inhoud van een
flesje bier legen in een glas. De tijd en het
aantal fouten bepalen de notering in het
klassement. Voor de liefhebbers was er nog
een wedstrijd bierfles openen met een mini
kraan. Na de prijsuitreiking werd er tot in de
late uurtjes, rond het kampvuur, nog
nagepraat over de wedstrijd.

Uitslag trekkerbehendigheid Heren:

1e Hans Douwe van der Boon
2e Joop Dijkstra
3e Chris Hansma

Uitslag trekkerbehendigheid Dames:
1e Froukje Turkstra
2e Hilde Visser

Uitslag Bierfles openen met minikraan:
1e Hylke Klaver
2e Peter Gommers
3e Pieter Veenstra<<<
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Augustus 2015
De zomervakantie zit er weer op en dat
betekent dat de gymlessen weer zijn
begonnen. Net als vorig seizoen zullen juf
Gwenda, juf Jitske en juf Paulien de lessen
verzorgen. De recreatielessen worden
gegeven op de volgende tijden:

Peuters en kleuters vanaf 3 jaar
Vrijdagmiddag 15.30 tot 16.15 uur

Groep 3,4 en 5
Maandagmiddag 16.30 tot 17.30 uur

Groep 6, 7 en 8 + voortgezet onderwijs
Maandagavond 19.00 tot 20.00 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. Dit najaar zullen we
langs de deuren gaan met onze jaarlijkse
koekactie, er staat een onderlinge wedstrijd
op het programma en daarnaast zullen we

druk zijn met de voorbereidingen voor het
wedstrijdseizoen. Een overzicht van alle
activiteiten zullen we zo spoedig mogelijk op
onze website plaatsen.
Zonder onze vrijwilligers kunnen we dit alles
niet mogelijk maken. We willen iedereen die
ons helpt hiervoor bedanken! Wel zijn we nog
op zoek naar iemand die ons kan
ondersteunen bij de taken van de
penningmeester. Ook willen we jullie
aandacht vragen voor de jurycursussen die
dit najaar in de omgeving worden
georganiseerd. Voor het eerste niveau binnen
het turnen wordt vanaf 1 oktober een
jurycursus georganiseerd in Damwoude.
Deze cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten en
een internet module. Erg geschikt voor
mensen met een achtergrond in de
gymnastiek en die het altijd leuk heeft
geleken betrokken te blijven bij het wedstrijd
turnen, maar dan op een andere manier. Ook
voor het jureren van de acrogymnastiek komt
er een cursus aan voor de laagste niveaus.
Vanaf 28 oktober wordt er op 6
woensdagavonden een cursus gegeven in
Ureterp.

Voor meer informatie over de lessen,
lidmaatschap of vrijwillige taken kunt u terecht
op onze website gymverenigingsvs.nl. Hier
vindt u eveneens contact gegevens van onze
bestuursleden. Ook zijn wij altijd te bereiken
via de mail: gymverenigingsvs@hotmail.com.

We gaan er met z’n allen weer een leuk en
sportief seizoen van maken!
Een sportieve groet,
Gymvereniging SVS Oudwoude<<<
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Elektrische bejaarden

Soms zijn ze gevaarlijk: loop je niets
vermoedend op een fietspad, of je wilt de weg
oversteken en dan ineens zijn ze bij je en
word je bijna van de sokken gereden en je
hart slaat een keer over van de schrik. Lawaai
maken ze niet, tenzij ze met z’n tweeën of
meer zijn.
Door de moeiteloos behaalde hoge snelheid
gaan ze veel sneller, zijn ze veel eerder bij je
dan je denkt. Bovendien schatten ze zelf de
situatie vaak verkeerd in, juist door die hoge
snelheid. Resultaat: botsingen met andere
weggebruikers, schade aan auto’s en fietsen.
Of nog veel erger: valpartijen met kapotte
heupjes als gevolg. Dit moeten we natuurlijk
niet hebben: er moest wat gebeuren met deze
groep senioren die gebruik maakt van een
elektrische fiets ook wel elektrische bejaarden
genoemd.
Daarom hebben we contact gezocht met VVN
(Veilig Verkeer Nederland) en hen deze
problematiek voorgelegd. Het alleraardigst
frommeske die wij aan de lijn hadden,
vertelde dat we deze zogenaamde elektrische
bejaarden tegenwoordig overal kon vinden,
met alle gevolgen vandien. Gelukkig kon VVN
een cursus “veilig elektrisch fietsen in het
openbaar” aanbieden. Deze cursus werd
afgesloten met een examen; bij dit examen
ligt de nadruk op de praktijk.
Toen dit nieuws bekend werd in ons dorp,

werd het meteen duidelijk dat er veel animo
voor was. Ook veel senioren die er nog
tegenaan schijtschoorden om zo’n fiets te
kopen, hadden belangstelling. Kortom: deze
cursus was een gat in de markt.
Enige weken later was het een feit. De cursus
“Veilig elektrisch fietsen in het openbaar”
werd georganiseerd in het MFC en de
belangstelling was groot. Er was een heuse
powerpointpresentatie welke door het eerder
genoemde frommeske van VVN werd
gegeven. Sikke Zuidema en Jopie S zaten
vooraan met rooie oortjes en waren één en al
aandacht. Het frommeske zei, dat het
belangrijkste doel van de cursus was
ongelukken te voorkomen, want zo zei ze,
een gezond lichaam is erg belangrijk. Sikke
en Jopie knikten aandachtig. Middels de
presentatie werd ook nagedaan hoe snel het
met zo’n fiets soms gaat en dat bleek ook te
kloppen, want sommigen zaten al te gillen op
de stoel.
Ook werd er ruim aandacht geschonken aan
de verkeersregels van tegenwoordig. En dat
was maar goed ook, want er was één die
meende dat als Bub Bierma haar hondje in
het mandje voorop de fiets heeft, dat er dan
ook een bordje met “veevervoer” op moet
zitten. ( Sikke had haar dat in het oor
genaaid). “Grote onzin”, sprak het frommeske,
“bij zo’n hondje hoeft dat niet.” Als het nu een
schaap was, dan was het wat anders, maar
dan zien wij er voorlopig niet van komen, dat

zodoende.
Twee weken later was het zover: examen!
Vanzelf waren er goens die geen ebike
hadden, maar fietsenmaker Luinstra uit
Kollum was zo vriendelijk om een aantal e
bikes beschikbaar te stellen. Japke D. had al
snel haar fietstassen aan een ebike
vastgemaakt, want zo zei ze zelf, dan kon ze
meteen een paar boodschappen doen. Maar
voordat het examen kon beginnen, moesten
de fietsen eerst nog een technische inspectie
ondergaan. Greetje (die zelf ook de cursus
volgde) had geregeld dat haar echtgenoot
Jurjen Wiep (van beroep installeur) dit wel
even kon doen. Jurjen Wiep stond al klaar
met de waterpomptang. Hij heeft hier en daar
nog een schroefje vastgedraaid, een stukje
blik rechtgebogen en klaar was Kees. Er was
nog even tumult met Sjoerd S. Fennema,
want die wou met het jachtgeweer over het
schouder examen doen, want zo zei Sjoerd,
dat kan ik er alvast aan wennen. Dat gaat te
ver sprak Jurjen Wiep, want als jij terug komt
van de jacht, heb jij het stuur van de ebike
vol met hazen hangen, en als dan zo’n
hazekop tussen de spaken van jou voorwiel
komt, vlieg jij met zo’n ebike sekuur over de
harsens met het jachtgeweer op de rug en dat
kan vanzelf niet. Nee, dan Lieuwe Cnossen,
die had het veel snoder bekeken en
schroefde zijn biljartkeu uit elkaar en deze
werd vervolgens keurig opgeborgen in een
koffertje dat precies onder de snelbinders
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past. Kijk, zo kan het ook.
Pieter en Jannie Cnossen kwamen op een
elektrische tandem aangesjeesd met een
kinderstoeltje achterop. Dit wekte vanzelf de
nieuwsgierigheid op van vele elektrische
bejaarden. Maar, zo sprak Jannie : “De
earrebarre sit de hiele simmer al by ús yn’t lân
dus wy moatte oeral klear foar wêze!”
Multibeppe Klaske de Boer deed ook mee
met een karretje achter de fiets waar de
pjutten in kunnen. Zelf fietst ze als een
bliksemschicht door Oudwoude, hetgeen
soms tot ongelukken leidt. Als ze nou eens
zo’n reflecterend hesje aantrekt, net zoals
mejuffrouw Theresa Westra zaliger, dan was
het een stuk veiliger!
Toen kon het examen beginnen! Op
belangrijke punten van de route zaten
mensen van de examencommissie (dit waren
vanzelf ook Oudwoudemers) achter een heg
o.i.d. verstopt om te kijken of de ebikers de
verkeersregels wel goed opvolgden.
Sjoerd UBO zat ergens achter een heg
verstopt met een lasergun aan de Jan
Binneswei. Doetsje Zijlstra kwam er al rillegau
aangescheurd en kreeg een mooie partij
strafpunten.
Hendrik Streekstra had zelf een heus
verkeerslicht in elkaar gesleuteld en deze
opgesteld bij “De Hoeke” bij Enno Cross. Zelf
zit hij bij Bearn Krol achter de heg met de
schakelaar in de hand. Aha, daar komen
Beppe Eeuw en Lienke de Boer aan, al

fietsend bespreken ze de toestand in de
wereld en met name die van de Triemen,
Oudwoude en Westergeest... Ze hebben het
verkeerslicht niet ééns gezien en fietsen
faliekant door rood! Ook een mooie partij
strafpunten en moeten later zowaar
herexamen doen!
De heer R. De Jager en zijn vrouw Ynskje
waren speciaal overgekomen uit de Triemen.
Helaas, Rense kreeg nogal wat strafpunten,
want hij zag alle vogeltjes vliegen en lette niet
op het verkeer en stak nooit een hand uit als
hij af moest slaan. Na een lang gesprek met
het frommeske, waarin hij zijn liefde voor
vogels en alles wat groeit en bloeit uitlegde,
slaagde hij toch voor het examen, zij het met
de hakken over de sloot.
Gelukkig slaagden alle deelnemers
uiteindelijk voor het examen, zodat ze,
bejaard of niet, van hun elektrische fiets en de
vrijheid kunnen genieten.

De Stikelstekker<<<

Doarpsgenoaten!
Toanielferiening Bienze Westra stiet wer foar
in nij oefenseizoen.
It stik is útsocht, der is in nije regiseuse fûn yn
Ruth Pols. Spannend, mar wy ha der
oergriislik folle sin oan! Fanôf 1 septimber
oefenje wy wer yn ús eigen MFC en sille der
foar soargje dat der begjin februaris wer in
machtige toanieljonne op it programma stiet,
dit kear mei de komischke klucht: 'Neat is wat
it liket'. Wy hâld jimme op de hichte!
<<<

Toneelvereniging Bienze Westra
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WTOC
Voetbal vereniging Westergeest Triemen
Oudwoude Combinatie.

Donderdagavond 28
mei was er het
jaarlijks WTOC
penaltyschieten
hieronder de
prijswinnaars:

Zaterdag 30 mei

201 5: Jubileum

Vrouwen voetbal

WTOC 35 jaar.

OUDWOUDE  Na maanden voorbereiding
van de jubileumcommissie was het dan zover,
de jubileumdag vijfendertig jaar
vrouwenvoetbal bij WTOC. ‘s Morgens werd
er begonnen met een 7×7 toernooi voor de
MD’s en MC’s. Op het andere veld was er
voor de jongste voetballers een prachtig
spellencircuit uitgezet.

Alle deelnemers aan het 7×7 toernooi
ontvingen een prachtige medaille en de
deelnemers aan het spellencircuit een
deelname certificaat. ‘s Middags was er een
5×5 mix toernooi, een onderlinge strijd tussen
oud speelsters en de huidige leden. Helaas
raakten twee oudspeelsters flink geblesseerd,
men hoopt op een spoedig herstel!

Op de namiddag werd Jan Haarsma als
medeinitiator van het oprichten van het
vrouwenvoetbal bij WTOC, nu dus vijfendertig
jaar geleden, in het “zonnetje gezet”. Na de
prijsuitreiking van het 5×5 toernooi was het
tijd om de BBQ aan te steken en natuurlijk
uitgebreid bij te praten. WTOC kan terug zien
op een zeer goed georganiseerde, geslaagde
jubileum dag van vrouwenvoetbal. Meer foto’s
op www.wtoc.nl en filmpje op
www.RTVNOF.nl (zoeken op wtoc).

Verloting WTOC:

De trekking was zaterdag 30 mei, alle
prijswinnaars hebben hun prijs reeds
ontvangen. Prijswinnaars gefeliciteerd! Net
geen prijswinnaar: volgend jaar april/mei
nieuwe ronde, nieuwe kansen. Loten kopers
en verkopers bedankt! En natuurlijk onze
jaarlijkse loterijsponsor (Hilboezen, Kollum)
bedankt! De uitslag is nog te vinden op onze

website.

WTOC ontvangt bijdrage van Stichting

Femme van der Schaaf
Maandag 06072015
OUDWOUDE  WTOC ontvangt van de
stichting Femme van der Schaaf een bijdrage
van 7.500 euro bestemd voor energie
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besparende maatregelen. De bijdrage is
onder andere bestemd voor dubbelglas in het
clubgebouw, waterbesparende douchekoppen
in de kleedruimtes, energiezuinige koeling en
een extra kleed/doucheruimte tbv de
gemengde jeugdteams.

De stichting Femme van der Schaaf is in 2011
opgericht door de heer Femme van der
Schaaf uit Triemen/Kollum/Oudwoude. Het
was, en is, zijn bedoeling dat met de
opbrengsten uit het door hem opgebouwde
vermogen, na zijn overlijden, een zestal
maatschappelijke doelen, die hem na aan het
hart lagen, worden gesteund en de positie
daarvan verstevigd. En dit in het bijzonder in
de regio waar hij heeft gewoond, het mooie
Noordoost Friesland.

Femme van der Schaaf heeft in zijn testament
en de stichtingsacte, en de bijbehorende
statuten, zelf de opdrachten daarvoor
duidelijk omschreven en ook het eerste
stichtingsbestuur benoemd. Dit
stichtingsbestuur heeft in 2012 een concreet
beleidsplan geschreven als een meer
gedetailleerde uitwerking van wat de heer Van
der Schaaf aan dit bestuur had opgedragen,
“Van zijn woorden naar onze daden 2012
2018”.

Ondertussen wordt er door verschillende

vrijwilligers flink gebouwd aan een nieuw
ballen hok/opslag en behandelkamer
(massageruimte).

Voetbalnieuws:

De competitie is op het moment van schrijven
nog niet begonnen. Er worden volop
oefenwedstrijden en bekerwedstrijden
gespeeld.
WTOC heren 1 speelt dit seizoen in de 4e
klas wat veel streekderby’s oplevert. Ambitie
dit seizoen: minimaal een periodetitel en
meedoen voor kampioenschap. De WTOC
VR1 werken ook dit seizoen samen met vv
Zwaagwesteinde, de samenwerking
afgelopen jaar beviel goed. De ST
WTOC/VVZ VR1 wil bovenin meedraaien en
graag promoveren. WTOC heren 2 speelt
wederom in de reserve 3e klasse, ambitie is
in de middenmoot te eindigen en zo nu en
dan verrassend uit de slof schieten.
WTOC VR 2 speelt 3 keer op een
vrijdagavond een 7x7 toernooi, de eerste
wedstrijden zijn 11 september. Ambitie: Alles
winnen.
Ondanks tomeloze inzet van de leiders Klaas
Jan Reitsema en Willem Merkus van WTOC3
heeft het team flink last van
geblesseerde/werkende/klussende/vakantie
vierende teamleden zodat het iedere week
weer spannend is of er wel gespeeld kan

worden. Ambitie: iedere week lekker
voetballen en winnen natuurlijk.
De jeugdteams voor dit seizoen zijn: B (elftal),
MB (elfta)l, MC (elftal), D1 elftal, D2
(zevental), E (zevental) F1 (zevental) en F2
(zevental). Er zijn bijna genoeg
jongens/meiden om nog een MPteam(
minipupillen)op te geven, ben je geboren in
2009 of 2010 aarzel niet!
Met de MC’s zijn we een samenwerking
aangegaan met Oostergo (Ee,
Engwierum,etc.) de meiden hebben zo een
vrij grote groep leeftijdsgenoten om mee te
voetballen. De naam is ST WTOC/Oostergo
MC1.

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.

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 .

AGENDA:

Koekactie tbv de WTOC jeugd op woensdag
9 september vanaf 17.00 uur.
Ledenvergadering vvWTOC: Maandag 28



september.

In het volgende Dorpskrantnummer zal
ongetwijfeld de nieuwe
Activiteitenkalender15/16 van WTOC komen
staan. Het bestuur is daar samen met de
Activiteitencommissie WTOC en andere
groepen die iets organiseren binnen WTOC
verband mee bezig.

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. Deze staat nu nog bij de
kantine maar zal binnenkort worden
verplaatst naar de hoek Jan
Binneswei/Wygeast/Eysmastrjitte, bij de
glasbak, TNT postbus en Leugenbank. De
opbrengst zal voor een deel zal ten goede
komen aan WTOC.

Namens WTOC, Wiebe de Boer (secr.)<<<
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MBVO

Het is al weer een tijd geleden, dat we een
stukje in het dorpsblad “Op ‘e Hichte”
schreven. Wij zijn een kleine groep
enthousiaste gymnastiekleerlingen. Onze
vereniging bestaat momenteel uit 14 leden.

Onze nieuwe leidster is Gerbrich de
Heij en ze komt uit Surhuisterveen.
Wij hebben 10 maanden per jaar
gymnastiek en wel van sept. t/m juni.
Eén keer per week komen wij op
dinsdagmorgen bij elkaar vanaf half 10
tot half 11. De meeste oefeningen
doen we zittend of staand achter een
stoel. Uiteraard doen we ook wel iets
met ballen/kegels/rekbanden en div.
andere attributen. Als afsluiting van het
uurtje gymnastiek gaan we gezellig
met z’n allen koffiedrinken en bij
toerbeurt wordt door een lid voor een
versnapering gezorgd. De contributie
bedraagt 10 euro per maand.
Om onze vereniging staande te houden, zijn
wij op zoek naar nieuwe leden. Kom gerust
een keertje langs op dinsdagmorgen,
we beginnen weer op 1 sept. We zitten
in de grote zaal van ons dorpshuis
“Hústerwâld”

Voor informatie kunt u terecht bij:
T.Koster
tel.453733
H.Visser
tel.452528
M.van der Velde
tel.453342
<<<
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DE BIEB IS OPEN

Natuurlijk weet heel Oudwoude van het
bestaan van de Bieb. Iedere keer wordt er wel
gebruik gemaakt door een aantal leden van
de openingstijden. Het zijn wel vaak dezelfde
mensen die we bij de volle kasten zien. Toch
valt ons op dat heel veel leden, en we hebben
er veel, nog niet zijn geweest om ook een
keuze te maken uit het grote aanbod. We
hebben daarom bedacht dat we de Bieb iets
meer in beeld moesten brengen. Een paar
creatieve mensen, w.o Bert den Brieder, zelf
deel uitmakend van ons biebteam, heeft er
aan bijgedragen dat er een heel fraai bord is
gemaakt met in niet mis te verstane woorden
”De Bieb is open”. Dit bord met een
achtergrond in zonnig geel is niet te missen.
Wanneer de Bieb open is staat dit mooie bord
boven op het bord “Hústerwâld”, vooraan bij
de weg. Kom eens binnen en sneup eens
door het aanbod. De boeken staan inmiddels
op alfabetische volgorde van de naam van
de auteur. Er is beslist iets van uw gading bij,
niet alleen streekromans, alhoewel royaal
aanwezig, maar ook veel thrillers,
beschouwende boeken, Friestalig en veel
kinderboeken. Neem ook eens een tijdschrift
of een stripverhaal mee. Het is er allemaal.
Op de woensdagmiddag is er een keer in de
maand ook één combinatie Creabea. Ook is
de tweede vrijdag van de maand “Juf Ellie

leest voor”. Mag het uitleenteam u ook de
volgende keer begroeten in de Bieb?
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Interview met (nieuwe)

dorpsgenoot

Wij zijn vanavond te gast bij een nieuwe
inwoonster van Aldwâld. Ze is zeker nieuw,
maar bij de meeste inwoners van ons dorp
een heel bekend gezicht. Waarschijnlijk heeft
u haar al herkend aan de foto met haar grote
vriend Jappie! Wij stellen toch nog maar even
aan u voor: Froukje van der Velde. Deze
jonge “blom” wordt 30 oktober 24 jaar!
Froukje is geboren en getogen in
Westergeest. Met vader Minze, moeder Trude
en grote broer Jacob, ook zeer bekend en
inwoner van Oudwoude.

Froukje en Ale kennen elkaar van de voetbal
club WTOC. Ale zei een keer tegen Froukje
haar vader “Als Froukje 16 is, dan is ze voor
mij!”. Hij moest nog maar even wachten, zei
haar vader. Nou ja, inmiddels zijn ze al 10
jaar bij elkaar!
Froukje woont al 4 jaar samen met onze
eigen Ale Boersma. Zij hebben eerst
samengewoond in Westergeest op de Flaaks
Ikker. Hier met veel plezier gewoond, maar zij
wilden toch eigenlijk een iets grotere woning.
Nou dan kan ik u vertellen dat dat is gelukt!
Zij zijn sinds een paar maanden eigenaar van
de riante woning op de Foarwei 26. Dit mooie
witte huis met een rieten kap en een mooie
lap grond deed hen vertrekken uit
Westergeest! Voor Ale een terugkeer naar zijn

mooie Oudwoude.

Froukje is tot groep 4
naar de basisschool in
de Triemen gegaan.
Froukje kon qua lezen
en schrijven niet goed
meekomen vanwege
haar dyslexie. Zij heeft
de rest van de
basisschool vervolgd op
de Twine in Dokkum. Zij
heeft het hier reuze naar
haar zin gehad en de
extra aandacht die zij
nodig had voor het
lezen en schrijven heeft
haar goed gedaan. Graag zou ze hier
voorlichting over willen geven aan ouders die
twijfelen om hun kind naar speciaal onderwijs
te sturen. Zij heeft het zo erg naar haar zin
gehad en zonder de Twine, was zij niet zo ver
gekomen als ze nu is. Na de Twine heeft
Froukje haar diploma behaald op het AOC te
Buitenpost. Zij wist hierna heel goed wat ze
wilde en heeft ze de studie maatschappelijke
zorg niveau 3 en 4 afgerond op de Friese
Poort. Door haar ijverige en leergierige
karakter heeft ze op haar jonge leeftijd al veel
stage en werkervaring. Zij heeft gewerkt bij
Talant in Kollum op verschillende plaatsen en
bij de Noorderbrug in Leeuwarden. Op het
moment werkt ze bij de Noorderbrug te

Groningen 24 uurs zorg. Hier werkt ze met
cliënten die onder andere de spierziekte
Duchenne hebben en spina bifida.

Natuurlijk heeft deze jonge meid ook hobby’s,
maar één van haar mooiste hobby’s “voetbal”
mag Froukje nooit meer uitvoeren. Froukje is
driemaal geopereerd aan haar knie. Als het
aan haar ligt, houdt dit haar niet tegen, maar
haar vriend Ale wil dit absoluut niet meer! Nou
en dan moet je op zoek naar iets anders en
dat werd paardrijden. In principe nog nooit op
een paard gezeten of überhaupt geborsteld,
was dit natuurlijk een hele uitdaging. Zij rijdt
en leert alle kneepjes van het vak op een
Fries paard van Sije en Janneke Fennema.
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Lezing Bearn Bilker Oudwoude
6 Oktober 2015 Aanvang: 20:00

1900: Wilhelmina en Hendrik in het idyllische
Schwarzburg.

Voor het vierde seizoen al weer houdt onze
dorpsgenoot Bearn Bilker een lezing, dit keer
wellicht een wat anders gekleurde lezing dan
de voorgaande. Het gaat hoofdzakelijk over
de jonge koningin Wilhelmina.
Zij werd op haar achttiende verjaardag
regerend koningin. Hoe was haar jeugd, haar
“opleiding” en haar eerste jaren als koningin?

Maar vooral, hoe kwam in 1901 haar huwelijk
tot stand met Hendrik, hertog van
MecklenburgSchwerin? Deze geschiedenis
is heel bijzonder en het is best wel een
romantisch verhaal. Toch speelde de politiek
ook een grote rol bij de totstandkoming van
dit huwelijk. Het vond allemaal plaats in het
idyllische plaatsje Schwarzburg in het
Thüringer Wald.

Hendrik en Wilhelmina ontmoetten elkaar
daar voor het eerst in mei 1900 en in mei
2000 ging Bearn Bilker er zelf op onderzoek
naar toe om daar bij stil te staan.
Dat dit mooie plekje nog een grote betekenis
in zijn eigen leven zou gaan innemen, kon hij
toen nog niet bevroeden. Het verhaal van
Wilhelmina en Hendrik wordt dit keer met

En krijgt daar ook les.
Froukje houdt er van om lekker buiten te zijn,
zo kunt u haar ook voorbij zien sjezen op de
skeelers.

Wij vonden het leuk om Froukje samen met
haar grote trots op de foto te zetten ‘de
papegaai Jappie’. Jappie hebben ze
gekregen toen hij 8 weken oud was. Hij kreeg
toen nog met een spuitje zijn eten van
Froukje. Dit doen ze zo vroeg om een goede
band te krijgen met de papegaai, zo
beschouwt hij haar als zijn moeder.

Froukje en Ale wonen met veel plezier in
Oudwoude en heeft qua mentaliteit veel van
het dorp Westergeest. Het dorpskrantje
vinden ze prachtig. Froukje heeft meestal niet
de kans om er als eerste in te kijken, want
dan heeft Ale hem al. Is ook wel zo handig,
zegt Froukje, dan vertelt hij mij welke stukken
ik MOET lezen.

Groetjes Karin en Annie<<<

prachtige foto's getoond en vast en zeker
komen er ook persoonlijk getinte beelden
tussen door.
Dit belooft een wel heel bijzondere avond te
worden!
<<<
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Opnamen Friese film in en om
de Allemastate

In de eerste week van augustus was het een
drukte van belang rond de Allemastate. Veel
auto’s bij het huis en ook op de naastliggende
wei stonden heel wat wagens geparkeerd.

Een grote generator ronkte
voortdurend: een complete
filmploeg was bij de eeuwenoude
boerderij/zaalstins neergestreken
voor de eerste opnamen van een
nieuwe Friese speelfilm: “De
smeerlappen”.

Zo’n filmploeg omvat een
begeleidend/voorbereidend
productieteam, regie,
cameralieden, belichters, decor,
geluidstechnici, schmink,
kleding, catering en natuurlijk
acteurs, voor het merendeel
jonge mensen die nog nooit
eerder samen bij hetzelfde
project betrokken waren. Er werd
geconcentreerd en enthousiast
gewerkt waardoor de opnamen
soepel verliepen en de hele
ploeg na de laatste opnamen op
vrijdag maar moeilijk afscheid
kon nemen, gezellig in de tuin onder de
kersenbomen bleef napraten en de laatsten
pas laat in de avond zeer tevreden over het
afgeleverde werk vertrokken.

Een filmploeg in huis betekent nogal wat. Op
de kreet “stilte” via de portofoons mocht
niemand meer rondlopen, er mocht zelfs niet
meer fluisterend gepraat worden. Als er “stop”
werd geroepen, kwam iedereen weer in

beweging en gingen de gesprekken verder,
een omgekeerde gang van zaken. Ook het
verkeer op de Allemawei werd door regelaars
telkens voor korte tijd tegengehouden. Dat
lukte niet met de straaljagers. Drie keer
mislukte een opname doordat de luchtmacht
met veel lawaai laag kwam overvliegen.

Ook hadden de filmmakers voortdurend
dingen nodig. Welk servies kunnen we
gebruiken? Heeft u nog een kastje? Mogen

Werkoverleg in de bibliotheek van de
Allemastate. Vooraan Derek de Lint en Brecht
de Vries, zij is Eelkje in de film. Midden achter

de regisseur Ingo Haeb

Met een sterke schijnwerper en een
spiegel aan een mast wordt “zonlicht”

in huis gebracht.
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helemaal op te nemen, een speelfilm die
mede glans moet geven aan de Culturele
Hoofdstad van Europa in 2018: Leeuwarden,
daarmee aan heel Friesland en Oudwoude in
het bijzonder…

Andreas Schelfhout
<<<

we dit bureautje gebruiken? Een
punttangetje? Een Fries vlaggetje? Kunnen
we alle bedden in één kamer zetten? Laarzen
maat 37? Mogen we de kinderboeken in deze
kast omruilen tegen studieboeken? Enzovoort
enzoverder. Slechts één ding was niet in huis:
roodwit tape om een locatie af te zetten.

De bewoners waren een week hun huis
“kwijt”. Overal stond apparatuur, lagen er
kabels, konden ze ’s avonds tussen de rekken

filmkleding nog net tv kijken
en op een morgen lagen er
overal in de keuken briefjes
met daarop de dringende
mededeling:
NIET verplaatsen,
NIET aankomen, DECOR.
De filmploeg had de avond
ervoor de keuken ingericht
voor de eerste opnamen
van de volgende dag.

Het boek “De smeerlappen”
werd in 1963 door Anne
Wadman in vijf dagen tijd
op Ameland geschreven en
veroorzaakte bij verschijnen
veel rumoer in Friesland
omdat er openlijk over seks
werd verteld en het bestaan
van God in twijfel werd
getrokken. Toen de

Nederlandse vertaling verscheen, was van
opschudding geen sprake. De landelijke
kranten vonden het een moedig, eerlijk en
integer boek.
Met de gemaakte opnamen wordt een pilot,
een korte presentatiefilm, samengesteld die
komende herfst op het Noordelijk Filmfestival
in première gaat. Met die pilot hoopt men
voldoende geld van subsidiegevers en
financiers aan te trekken om in augustus
2016 de speelfilm “De smeerlappen”

In de keuken is en staat alles gereed
voor de ontbijtopnamen.
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Auto Service Keizer

Wij, uw reporters @nkie en Erik moeten even
het dorp uit. Op de grens van Oudwoude en
Westergeest moeten we zijn, bij Auto Service
Keizer. We gaan op zoek naar Willem die nog
druk bezig is in de werkplaats, hij springt vaak
bij als er mensen op vakantie zijn. Hij is
samen met zijn vader in Westergeest
begonnen met een sloopbedrijf op de hoek
van de Simmerwei in 1988. Omdat de ruimte
daar beperkt was, gingen ze verhuizen naar
Oudwoude, slechts 50 meter verderop. In
1996 betrekken ze het nieuwe pand aan de
Simmerwei 15. Hierin is nu het garagebedrijf.
Op het terrein bevindt zich de opslag van 300
sloopauto's van diverse merken, die vanaf de
weg aan het zicht onttrokken zijn achter een
hoge groene heg. Binnen is een groot

magazijn waar alle onderdelen keurig
gerangschikt staan, o.a. motoren, plaatwerk,
versnellingsbakken, noem maar op: jij vraagt
en zij leveren. Heb je iets nodig voor je auto,
dan kun je op internet zoeken op
onderdelenlijn.nl en dan kom je al gauw uit bij
dit garagebedrijf. Reuze handig.
Hij heeft vier personeelsleden, waaronder zijn
eigen zoon, aan het werk. Ook zijn moeder is
nog van de partij en werkt op het kantoor. In
de garage staan vijf bruggen die meestal in
gebruik zijn dus, men weet autobedrijf Keizer
wel te vinden. Aan de drukke Simmerwei
staan op het voorterrein veel vlaggen en
andere uitingen van hun activiteiten: APK,
aircoservice enz. Ze zijn merkonafhankelijk, je
kunt er dus met elke auto heen. Er staan
vakkundige monteurs paraat, die
ruime ervaring hebben met de
meeste merken auto's. Ze
hebben de modernste
apparatuur tot hun beschikking.
Ook op het voorterrein staat een
selectie van diverse occasions,
maar wist je dat je ook voor een
nieuwe auto bij Keizer terecht
kunt?
Bekendheid hebben ze via
regionale kranten en maar
vooral ook door mond tot mond
reclame, van horen zeggen komt
men naar de Simmerwei.
Willem vertelt over de vele

regelingen waarmee ze te maken krijgen,
alles moet wel volgens strenge regels
gebeuren, bijvoorbeeld afvoer van vloeistoffen
in speciale tanks. Regelmatig krijgen ze een
controleur over de vloer, die overigens
vloeistofdicht is, en deze mensen kunnen
soms wel erg kritisch zijn. Zet bijvoorbeeld
even geen accu op de grond maar plaats die
gelijk in de accubak. Omdat Willem volgens
de regels werkt, is hij aangesloten bij
verschillende vakverenigingen zoals Bovag,
Stiba en ARN.
Service staat hoog in het vaandel, het woord
staat zelfs in de bedrijfsnaam. Het vertaalt
zich in een goede kwaliteit en aandacht voor
de klant. Brengt men zijn auto voor
onderhoud, staat er desnoods een leenauto
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ter beschikking. Hoeft men niet zo ver, mag
men ook op de leenfiets. In sommige gevallen
wil men de klant ook nog wel brengen en
halen. Service dus met een hoofdletter.
Vandaag de dag wordt veel informatie
verkregen via de computer:
www.autoservicekeizer.nl geeft u veel
informatie over het bedrijf en de
mogelijkheden. Bellen kan natuurlijk ook of ga
er eens heen. Bij ons vertrek kregen we een
hand van Willem, keurig schoon. Wij hebben
een goed beeld gekregen van deze
goedlopende garage. Gaat u dat ook eens
onderzoeken?
Op weg naar huis ontwaren uw reporters de
eerste tekenen van de naderende herfst:
joekels van paddenstoelen!!

@nkie en Erik<<<

Jeugdsoos Aldwâld

Het nieuwe seizoen gaat weer van start!!
De Jeugdsoos is toegankelijk voor jeugd van
12 tot 16 jaar. De soos wordt maandelijks
gehouden in MFC Hústerwâld. De activiteiten
lopen uiteen van "gewoon chillen", film kijken,
tafeltennis, darts, poolbiljart tot sporten in de
gymzaal. Toegang tot de Jeugdsoos is gratis
en er is gratis WIFI. Limonade is gratis
verkrijgbaar, voor frisdrank of eventueel een
snackje betaal je 1 euro. Tijdens de soos
wordt er toezicht gehouden door twee
volwassenen.

Kijk voor meer informatie betreffende
activiteiten/thema's, data en tijden op onze
Facebookpagina: Jeugdsoos Aldwald. Laat je
bij een bezoek aan de soos toevoegen aan
de jeugdsoos groepsapp zodat je altijd op de
hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen.

Het nieuwe en enthousiaste Jeugdsoosteam
bestaat uit:
Aukje van der Zee, Roel Prins, Luitzen de
Boer, Tineke de VriesBosma en Douwe
Arend Wijbenga.

Hier zijn alvast de jeugdsoosdata voor 2015;
zaterdag 19092015
vrijdag 23102015
zaterdag 21112015

zaterdag 19122015

Nodig je vrienden uit en laten we er samen
een gezellig seizoen van maken! Alvast tot 19
september!!

Groeten, het Jeugdsoosteam Aldwâld.<<<
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De Van Heemstraschool en haar

voorgeschiedenis

Het heeft ons allemaal geraakt dat de
openbare basisschool Van Heemstra
noodgedwongen moest sluiten, officieel per 1
augustus 2015. Er waren tenslotte, toen het
besluit vorig jaar viel, dat de school dicht zou
gaan, minder dan 23 leerlingen en het laatste
jaar van het bestaan der school, waren er nog
maar zes jongens in groep acht! Het gaat mij
er in dit artikel niet om wat er allemaal zou
hebben gekund om de school toch nog van
een voortbestaan te kunnen verzekeren, dat
laat ik graag aan anderen over, maar één
ding was zeker: het leerlingenaantal sprak
voor zich.
Ik moet zeggen dat het je wel wat doet, dat
deze oude school van Oudwoude werd
gesloten. In ieder geval werd in 1775 de
eerste steen gelegd voor een schoolgebouw
op die plek. Toen was het al een nieuw
schoolgebouw, dus dat hield in, dat er
daarvoor ook al onderwijs was.
De locatie was prachtig, men kan het zelfs
een idyllische plek noemen. De
Spoekepleats, de kerk met het kerkhof, de
pastorie, het schoolmeestershuis en dan de
school. Het is één prachtig geheel dat zich
dan nog voortzet met twee oude
boerderijtypen, die allemaal prachtig
onderhouden worden. Het maakt een
schitterend plaatje van Oudwoude. Ik wijs

bezoekers er altijd graag op.

In deze korte serie artikelen, wil ik graag wat
schrijven over het onderwijs in Oudwoude,
toegespitst op het openbaar onderwijs. Dus
over de Van Heemstraschool en wat er aan
vooraf ging.

Onderwijs was in eerdere eeuwen aan de
kerk gebonden. Vóór de Reformatie was dat
natuurlijk de RoomsKatholieke kerk. Het
waren rumoerige tijden zo tijdens en vooral
direct na na de Reformatie.
Toen alles nog katholiek was, gaven de
pastoors onderwijs. Zij waren degene die
tenminste hadden geleerd. Zij konden lezen
en schrijven.
In het Rijk van keizer Karel de Grote, (hij werd
tot keizer gekroond in het jaar 800, zoals wij
allen op school hebben geleerd!) werden al
de eerste scholen gesticht. In zijn grote
Frankische Rijk vaardigde hij wetten uit die
het onderwijs regelden. Dat had vooral te
maken met het verspreiden van het christelijk
geloof. Die scholen waren in kloosters
ondergebracht, de zogenaamde
kloosterscholen. Aangezien in heel het rijk
kloosters waren en in alle bisdommen daar
ook op werd toegezien, waren die hier
natuurlijk ook. Toch waren er maar weinig
scholen. Daar konden alleen jongens naar toe
die van goede komaf waren en die opgeleid
werden voor kerkelijke functies. Als we een

paar eeuwen later zijn, zoals in de volle
Middeleeuwen, dan gaan er ook wel jongens
naar kloosterscholen die opgeleid werden
voor een functie in het rijk, om zich te
bekwamen in bestuur, handel of verdere
studie. In de kloosterscholen ging alles in het
Latijn, dat was de taal die schriftelijk werd
gebruikt door heel Europa, in kerk en
wetenschap. Boeken waren schaars, immers
alles was met de hand geschreven.
In de Middeleeuwen veranderde er erg veel,
de steden kwamen op en steden moesten
worden bestuurd. De kerk wilde grip houden
op het geheel, dus leidde ze liever zelf de
jongens op voor zulke functies. Om de
eenheid in het rijk en in de kerk te bewaren,
zorgde de RoomsKatholieke Kerk in al die
eeuwen zelf voor het onderwijs. Tot de
negende eeuw werd het onderwijs in
kloosterscholen onderwezen.
Toen de steden en dorpen op kwamen en de
bevolking toenam en er ook meer parochies
kwamen, kwamen er ook werkelijk wel
schooltjes in de dorpen, de parochiescholen,
waarbij het onderwijs door de dorpspastoor
werd gegeven. Dan zijn we in de veertiende
eeuw. Dat soort dorpsscholen was
hoofdzakelijk bedoeld om in ieder geval lezen
en schrijven te leren. Kloosterscholen bleven
voor degene die meer wilden en moesten
leren.

Ook in Oudwoude moet er een
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onderwijs had er ook onder te leiden. Het
kwam er op neer dat de protestanten de
overhand kregen en dat voortaan het rooms
katholieke onderwijs werd verboden. Dat gold
ook voor de pastoor van Oudwoude, pastoor
Johannes Meppel, hij was hier de “lest
gewesene pastoir.” Hij bleef katholiek en hij
moest zien dat hij weg kwam. Nu ontstond
een lange tijd van verwarring, want het
mooiste zou zijn dat er nu en predikant kwam,
maar die kwam voorlopig niet. Want er
heerste onrust in dit gebied en voor je het wist
hadden misschien de katholieken weer de
overhand. Hier kwam voorlopig geen dominee
en voordat alles wat op regel was en er een
eigen predikant kwam, waren ze jaren verder.

Met het onderwijs verliep het wat beter. In
1580 ging Hendrik Hendriks (men schreef zijn
naam steeds weer anders, vaak als Henrick
Henrixz, maar ook als Hendrick Hendricks),
mee over naar de Reformatie. Hij kwam
oorspronkelijk uit Leeuwarden. Hij stond als
geestelijke onder de pastoor en was in
Oudwoude prebendaris tot 1580. Dat was een
geestelijke die bestond van de opbrengsten
van de vrije giften vanuit kloosters of
bisdommen. Veel dorpen in Friesland hadden
een prebendaris, maar lang niet elk dorp.
Sexbierum had er zelfs twee, Dronrijp,
Koudum, Zurich en natuurlijk Kollum hadden
er een. De meeste waren ook wel
plaatsvervangerpastoor en dan werd je weer

parochieschool geweest zijn, of beter gezegd,
de pastoor gaf er wel onderricht voor wie dat
wilden en konden betalen. In diezelfde tijd
werden in steden de eerste scholen gesticht
die los stonden van de RKkerk, de
stadsschool of de Latijnse School. Er was
sprake van een Laege of Cleyne School en
een Grote of Latijnse school. In dorpen was
daar geen sprake van, lesgeven bleef in
handen van de pastoor.
Het onderwijs ging wel steeds meer met de
tijd mee. De landstaal werd gebezigd, er werd
geoefend in brief schrijven en men gaf
rekenen.
Men moet niet denken dat er de hele week
les werd gegeven. De pastoor had ook wel
wat anders te doen. Er was ook geen
leerplicht. De pastoor gaf enige uren per
week les en men kon komen als men dat
wilde. Zo'n twee à drie uren per week werden
de kinderen dan wat bijgebracht. Het was
puur op de praktijk gericht.

Toen kwam de Reformatie, die begon met
Maarten Luther die in 1517 zijn vijfennegentig
stellingen tegen de deur van de slotkapel te
Wittenberg spijkerde, met tal van bezwaren
tegen de RKkerk.
Een lange strijd zou duren. De strijd barstte
hier vanaf 1570 los. In 1580 was de
Hervorming of Reformatie in Friesland, in
Oudwoude en Westergeest. Een situatie van
grote onduidelijkheid zou ontstaan. Het

vicaris genoemd. Hendriks had dus twee
functies: prebendaris en vicaris. Er was in
Oudwoude nog eens een prebendaris
geweest, misschien wel meer, maar die in
ieder geval met zijn naam bekend is; dat was
Heer Dierick. Het bedrag dat Hendrik kreeg,
de prebende, kon hem “sina cure”, geld
zonder zorg, worden geschonken. Daar komt
ons woord sinecure nog vandaan. Het kon
niet uitblijven dat prebenden steeds meer
geld kostten. Daar kwam verzet tegen, want
het moest wel allemaal uit giften, uiteindelijk
van de gewone gelovige, betaald worden. Dat
werd één van de strijdpunten van de
Reformatie tegen de RoomsKatholieke Kerk.

Hendrik Hendriks ging op tijd met de
reformatie mee over hier in Oudwoude. Hij
sloot zich aan bij de Hervormde kerk. Meteen
daarna werd hij schoolmeester. Er werd met
hem overeen gekomen, nu hij geen plaats
meer had aan het altaar en de pastoor niet
hoefde te helpen, dat hij nu: “'t Pastoorhus
bewaaren ende d'kinderen te leeren, so lang
der en predicant compt, die 't zelfs anders
stelt so de gemeente in meeninge is metten
eersten te kiesen.” Voor meester Hendrik was
het mooi te doen, want door de onzekerheid
wat er in deze streek zou gebeuren, of men
hier wel veilig genoeg was als predikant, was
er voorlopig nog geen sprake van een vaste
dominee. Dus Hendrik bleef hier wel 25 jaar
dorpsmeester, maar wel in dienst van de
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De ijsclub heeft dan ook al twee winter
seizoenen de baan niet voor het
schaatspubliek kunnen openstellen doordat
de echte vorst niet wilde doorzetten. Dat
houdt niet in dat het bestuur stil zit, ook de
maanden in de zomer niet. Er is uiteindelijk
altijd wel wat te doen bij het clubgebouw of
aan de dijken van de baan zelf. Vorig jaar
hadden we het gebouw al verlengd met de
helft. Nu hebben we dit gedeelte geïsoleerd
en van binnen afgetimmerd, ook moest het
elektrisch nog worden afgewerkt. We hebben
nu nieuwe klinkers erbij aangeschaft en die
moeten nog voor en onder de luifel worden
gestraat, bij de uitgave van dit nummer zal dit
wel al worden afgerond. Verder kunnen we
ditmaal ook niet veel vermelden van
activiteiten, omdat wij een vereniging zijn die
in hoofdzaak alleen in de winter actief kan zijn
voor het schaatspubliek.

Wat we nog wel kunnen vragen, bent U nog
geen lid dan kan men zich ten allen tijde
opgeven bij het bestuur als alleenstaande
vanaf 18 jaar € 7,50 en/of gezinslid ook €
7,50 met kinderen tot 18 jaar.

Oudwoude: Dhr. Jan de Boer
0511452637 Mob – 0629221356

Hervormde Kerk. Er zal ongetwijfeld een
gebouwtje zijn geweest, dicht bij de kerk waar
meester Hendrik ook woonde, dat was tevens
kerklokaal. Nu werd Hendrik betaald door de
kerkvoogden, maar hij moest er nu dus ook
echt wat voor doen. In de meeste gevallen
waren de schoolmeesters ook koster en
voorzanger. Hij deed het kennelijk goed, want
hij komt later in de stukken voor als “Henricus
de meister”.

Bearn Bilker<<<

Westergeest: Dhr. Ulbe de Jong
0511445158 Mob – 0643725320

Triemen: Dhr. Auke Nauta
Mob – 0653425317

Geeft U zich wel tijdig op als lid, liefst voor 1
nov. Na 1 dec. en tijdens het schaatsseizoen
wordt het verdubbeld.

De jaarlijkse ledenvergadering staat dit jaar
gepland op vrijdag 20 november en dan dit
jaar weer in het MFC Hústerwâld te
Oudwoude. Ook zijn er nog boeken te koop
van ons 100jarig jubileum nu € 10, (de
laatste)

Het bestuur<<<

IJsclub Oudwoude e.o.
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Huis aan de Wâlddyk – deel 4 –
slot
Reinder H. Postma / Yvonne te Nijenhuis

Het huis aan de Walddyk 11 kent een roerige
geschiedenis. Eens woonde hier een heuse
Ierse graaf. Later was het de woonplaats van

juist de armsten uit het dorp. In dit vierde deel
staan de bewoners vanaf 1832 centraal.

Kadaster

In 1832 wordt het kadaster aangelegd. Op de
eerste kaart zien we dat bij het huis en de
grond er omheen staat vermeld dat het
eigendom is van de armvoogdij van
Oudwoude.

1 844

In 1844 ziet een jongetje het levenslicht in het
huis van de graaf, dat inmiddels het
armenhuis wordt genoemd. In de
geboorteakte lezen we het volgende:
‘Durk Sipkes Sloot, oud tweeëndertig jaren,
arbeider te Oudwoude, dewelke verklaarde
dat aldaar op den vijftienden januari dezer
maand, des voordemiddags ten elf uur, uit
hem komparant en zijne huisvrouw Janke
Muller, zonder beroep bij hem woonachtig,
geboren is een kind der mannelijke sexe,
waaraan hij verklaarde den voornaam te
geven van Durk. Deze verklaring is gedaan in
tegenwoordigheid van Hoppe Postuma oud
57 jaren, arbeider te Kollum, en Sievert
Postma oud 52 jaren, verwer te Oudwoude.’
De blijdschap over de nieuwe boreling slaat al
snel om. Als we verder lezen in de actes, zien
we namelijk dat er een drama plaatsvindt.
Moeder Janke wordt gearresteerd en
gevangen gezet in Gouda, in een tuchthuis
voor vrouwen. Het lijkt erop dat ze zich

schuldig heeft gemaakt aan bedelarij.
Durk gaat, zo klein als hij is, met haar mee
naar het tuchthuis. Op 11 september overlijdt
hij in Gouda op de leeftijd van acht maanden.
Het duurt niet lang, of ook Janke bezwijkt. Op
24 januari 1845 overlijdt ze in Gouda. Het zit
Durk Sloot niet mee. Financieel gaat het hem
zo slecht dat hij in het armenhuis is beland.
Dan de arrestatie van zijn vrouw, het
overlijden van zijn baby, vervolgens sterft zijn
vrouw en twee jaar later staat hij alweer aan
een graf. Nu is het zijn zoon Sipke, die nog
maar tien jaar oud is. Het leven is hard in een
tijd met minimale sociale voorzieningen.

Overlijden

In de overlijdensaktes komen we af en toe
namen tegen van mensen die overlijden in
het armenhuis. Over het algemeen zijn ze
jonger dan we tegenwoordig gewend zijn.
Mensen met lichamelijke gebreken kunnen
onvoldoende geld voor zichzelf en hun gezin
verdienen en zijn overgeleverd aan de
bedeling. Dat de doodsklok vaker wordt
geluid voor bewoners van het armenhuis dan
voor die van andere woningen, mag duidelijk
zijn. In 1874 wordt aangifte gedaan van het
overlijden van Trijntje Heins. Ze is pas 49 jaar
en is geboren en getogen in Oudwoude. Ze is
ongetrouwd en als haar beroep wordt
arbeidster opgegeven, maar of ze vlak voor
haar dood nog werkt, is de vraag, anders zou
ze vast niet in het armenhuis zijn beland.
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Haar ouders zijn Willem Jans Heins en Trijntje
Hendriks Wagenaar uit Oudwoude. Fokke de
Vries en Mark de Jager zijn de mannen die
het overlijden van Trijntje komen aangeven.
Al snel volgen haar ouders haar: drie jaar

1 928

In dit jaar treffen we Jacob Bokkes Visser aan
als bewoner van het voormalig armenhuis. Hij
verdient de kost als arbeider. Hij is in 1902
met Anna Steringa getrouwd en overlijdt in
1929 in Groningen terwijl hij nog in
Oudwoude woont. Dit zou erop kunnen wijzen
dat hij in het ziekenhuis is overleden.

later overlijdt haar moeder op 76 jarige leeftijd
en vier jaar later haar vader. Dan blijkt dat ook
zij in het armenhuis woonden. De familie
Heins is bepaald niet kapitaalkrachtig, dat
mag duidelijk zijn.
Eenenveertig jaar is hij pas als hij op 14
november, ’s middags om 5 uur overlijdt in het
armenhuis: Jarig Wijbenga uit Oudwoude. Hij
is arbeider en is getrouwd met Janke
Huizenga. Ook achter dit overlijden gaat
waarschijnlijk een tragisch verhaal schuil, dat
we niet hebben kunnen achterhalen.

1 905

In dit jaar is er een verbouwing. Kennelijk is
het armenhuis toe aan uitbreiding, want er
wordt een stuk bij het huis aangebouwd. Het
zal hierna nog tien jaar dienst doen als
armenhuis.

1 91 5

Jan Spriensma uit Westergeest koopt het huis
van de kerk of armvoogden. Vanaf dit
moment is het geen armenhuis meer, maar
wordt het gebruikt voor particuliere bewoning.

1 920-1 923

In de genealogie van de familie Heins treffen
we een familielid aan op Wâlddyk nummer 6.
Het is Lieuwe Heins die daar woont met zijn
vrouw Grietje van der Veen. Lieuwe verdient
de kost door melkbussen met een zeilsloep te
vervoeren.

Lieuwe Heins

Melkboot
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1 940-1 945

In een artikel in de Leeuwarder Courant over
Clancarty wordt vermeld dat Duitse militairen
in de periode 19401945 bij het huis van de
graaf een zoeklicht hebben opgesteld. Met dit
zoeklicht worden geallieerde vliegtuigen
opgespoord en ‘vanaf Borkum aangevallen’.
Of dit geheel klopt valt te betwijfelen. Deze
informatie is namelijk nergens anders terug te
vinden. De melding dat de geallieerde
vliegtuigen vanaf Borkum werden
aangevallen, behoeft in ieder geval correctie.
De bemanningen van de zogenaamde

‘Flugwachen’ stonden in verbinding met een
Duitse centrale. Vanuit die Centrale werd de
bemanning van de Duitse jagers aangestuurd
om op een bepaalde positie een vliegtuig te
spotten en aan te vallen. Die jagers konden
net zo goed van Leeuwarden, Helgoland of
elders komen.

201 2-201 5

In 2012 wordt het huis bewoond door mw.
Toos van den Berg, zoals wordt beschreven
in het artikel dat is gepubliceerd in dorpskrant
nummer 11 van 2012. Zij heeft het in de jaren
zeventig gekocht. Begin 2013 staan de
restanten van het huis triest in het kale
winterlandschap, maar dan wordt begonnen
met een opruimactie en eind februari zijn alle
resten die nog aan het huis en de brand
herinneren, verdwenen. Slechts een stuk
grond blijft over, omzoomd door grote bomen.
Het pad en de tuin raken steeds meer
overwoekerd. In 2014 wordt de grond
verkocht aan Luuk de Boer, die dan in Stiens
woont, maar is geboren op Beintemahûs bij
Westergeest. Hij is van plan op dit mooie
plekje te zijner tijd een nieuw huis te laten
bouwen.<<<

Gezien
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Nieuws van peuterspeelzaal

Oudwoude

Na lekker te hebben genoten van een
zonnige zomervakantie, hebben we de eerste
week op de speelzaal al weer achter de rug.
De peuters hebben er weer zin in!<<<

Plaats: Oudwoude
Waar: Kantine v.v. W.T.O.C.
Aanvang: 20.00 uur
Tel. 0511 451676

201 5

Vrijdag 18 september
Vrijdag 02 oktober
Vrijdag 16 oktober
Vrijdag 30 oktober
Vrijdag 13 november
Vrijdag 27 november
Vrijdag 11 december

201 6

Vrijdag 08 januari
Vrijdag 22 januari
Vrijdag 5 februari
Vrijdag 19 februari
Vrijdag 04 maart
Vrijdag 18 maart
Vrijdag 01 april
Vrijdag 15 april
<<<

Klaverjassen seizoen 201 5-201 6
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Beestenspul in Oudwoude
“Als je vloeken wil leren, dan moet je geiten
houden”

Voor deze reportage gingen we naar één van
de mooiste straten van Oudwoude namelijk
de Lange Ikker. We zijn bij Jan Oane en
Trijntje om te praten over landgeiten. In de
straat aangekomen werden we verwelkomd
door Bommel (een hond van stand). Niet veel
later komt Jan Oane om de hoek en horen we
Trijntje die zich verdekt had opgesteld achter
de heg.
Eerst maar even op de fiets richting de
Boskreed waar de Nederlandse landgeiten op
dit moment verblijven. Op een mooi stukje
land, omgeven door sloten zien we ze lopen,
twee stuks van vier jaar oud. Met behulp van
brokjes kwamen ze al gauw bij het hek staan
dus kunnen we even mooie foto’s maken.

Landgeiten herken je vooral aan het lange
haar en de grote hoorns. In 1970 was dit ras
bijna uitgestorven, vervolgens is er een
fokprogramma opgezet en nu zijn er alweer
meer dan 1000 landgeiten in ons land, de
landgeit is gered van de ondergang.
Landgeiten zijn makkelijk te houden op een
stukje land, ze zijn niet gevoelig voor ziektes.
De brokken waren op dus we gingen maar
weer naar de Lange Ikker waar Trijntje voor
thee en een lekkere koek had gezorgd. Jan
Oane heeft al ruim 50 jaar geiten (zie foto van
kleine Jan Oane met broer en zus). Hij is
begonnen met dwerggeiten, landgeiten
kwamen 10 jaar geleden in beeld toen
buurman Douma er wel één kon missen en
een mooie landgeit over het gaas tilde.
De laatste jaren is het aantal geiten wat
verminderd, omdat Jan Oane nog een andere
uit de hand gelopen hobby heeft, namelijk

150 schapen verdeeld over verschillende
stukken land tussen Oudwoude en
Engwierum. Deze hebben wat meer
verzorging nodig dan landgeiten, Jan Oane
hoeft zich niet te vervelen.
Vele verhalen heeft Jan Oane ons verteld, we
hadden niet eens in de gaten dat Bommel (de
hond van stand) het binnenste van zijn
kussen naar buiten had gewerkt. Weer werk
voor Trijntje, naald en draad kwamen
tevoorschijn en het kussen zit alweer redelijk
in elkaar. Na een gezellige en informatieve
avond gingen we weer op de fiets huiswaarts.
Op de Foarwei zagen we onze
mederedactieleden binnen in een huis zitten
waar ze het interview hadden met een
dorpsgenoot. Vele handen gingen omhoog en
wij?.........Wij zwaaiden terug.

Wil jij ook een mooie reportage in onze
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dorpskrant over je dier(en) of iets waar je in
uitblinkt (bijvoorbeeld een sport). Neem dan
contact op met
info@doarpskranteopehichte.nl, met naam,
adres en telefoonnummer en wie weet, bellen
we de volgende keer bij jou aan.

Jetty en @nkie<<<
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Aldwaldemers om Utens –

Rjimke de Vries

Ik ben Rjimke de Vries, een dochter van
Sjoerd Jelle en Aukje de Vries(Sangers) en
zusje van Piter Imke. Ik ben geboren aan de
Eysmastrjitte, tegenover het voetbalveld. Mijn
ouders hebben een huis laten bouwen op de
Pastorijehof en daar heb ik tot mijn 19de
gewoond. Daarna ben ik in Londen en in
Frankfurt gaan wonen voor stages. Na de
Hotelschool in Groningen ben ik verhuisd
naar Den Haag. Daar woon ik nu nog steeds
met heel veel plezier.
De Tarissing was een heel leuke school. We
hadden een leuke klas en maakten veel lol
met elkaar. De meesters en juffen waren altijd
aardig. Meester Postma kon heel goed
voorlezen. Ik volg bijna alle oud klasgenoten
op Facebook en vind het leuk om te zien wat
ze allemaal aan het doen zijn. Het dorp was
(en is nog steeds) altijd klein en vertrouwd.
Iedereen kende elkaar. Iedereen was
vriendelijk en ze probeerden het altijd gezellig
te maken met z'n allen.
Het hoogtepunt was natuurlijk het dorpsfeest.
Alle spelletjes die er waren georganiseerd en
met al je buurtgenootjes op de versierde
wagen. Ik vond het ook altijd heel leuk om
paaseieren te zoeken in de Boskreet. 's
Winter was de ijsbaan af en toe open. De
wedstrijden vond ik dan het leukst. We waren
altijd buiten aan het spelen: vaak bij Oom Jan

(Sangers) bij de lammetjes en bij de Familie
Dijkstra & Westra bij de pony's.
Op zaterdag gingen we vaak Piter Imke
aanmoedigen bij WTOC. Ik zat zelf op de
gymnastiekvereniging en op de korfbalclub in
Kollum. Volgens mij zaten bijna al mijn
klasgenootjes ook op gym. Sjoukje Adema
was onze trainster. Vooral de uitvoeringen
voor familie en kennissen waren altijd heel
spannend. We gingen ook vaak bij de
wedstrijden van W.T.O.C. kijken. Mijn moeder
hielp als fysiotherapeut wel eens spelers met
een blessure. Mijn vader, Griet en Piter Imke
wonen nog in Oudwoude. Alle kinderen van
Griet en de overige familieleden wonen ook
nog in die omgeving, dus tijdens verjaardagen
en dergelijke komen wij naar Oudwoude.
Helaas kunnen we door onze werkschema's
niet heel vaak op en neer rijden.
Na mijn opleiding aan de Hotelschool ben ik
begonnen met een HBOstudie in Den Haag.
Ik ben na anderhalf jaar gestopt, omdat het
niet helemaal was waar ik naar zocht. Naast
mijn opleiding werkte ik al in de horeca om de
opleiding en mijn kamer te kunnen betalen.
Nadat ik gestopt was met mijn studie, ben ik
fulltime, als keukenhulp, in een heel mooi
restaurant gaan werken. Ik vond het werken
in de keuken vanaf het begin heel erg leuk. Ik
leerde veel nieuwe smaken kennen, had
ontzettend veel plezier met alle collega's en
merkte dat ik hield van het harde werken. Het
was in die tijd "work hard  play hard". Lange

dagen maken en dan met z'n allen de kroeg
in tot je de volgende ochtend weer moest
beginnen. In de loop der jaren heb ik in veel
mooie restaurants gewerkt, veelal als chef
kok en als leermeester.
Inmiddels heb ik een eigen cateringbedrijf. Ik
heb een "regulier" bedrijf ("Met Volle Teugen
Catering") en daarnaast sinds eind vorig jaar
een Biologisch en vegetarisch bedrijf met de
naam 'FOAM'. Hiermee specialiseer ik mij in
veganistische, glutenvrije en lactosevrije
voeding. Het bedrijf loopt goed en ik ben nu
aan het nadenken over de beste manier om
het uit te breiden. Daarnaast zit ik in het
laatste jaar van mijn opleiding tot
natuurvoedingskundige.
Ik ben getrouwd met Gilbert. We zijn bijna 12
jaar samen en hebben geen kinderen. Gilbert
werkt in Amsterdam voor een bedrijf dat
spellen voor de Playstation ontwikkeld. Een
drukke baan, maar hij vindt het geweldig. We
gaan graag samen nieuwe restaurantjes
uitproberen en spreken vaak met vrienden af
in onze favoriete kroegjes. Daarnaast reizen
we allebei heel graag.
Rjimke de Vries<<<
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Foto uit omstreeks 1 954

Deze keer een foto van de jongens en
meisjesverenigingen van ongeveer 1954,
waarvan één naam bij mij onbekend is. Op de
vorige foto heb ik helemaal geen reacties
gehad. Het zou mooi zijn als deze laatste
naam van deze foto bekend is bij één van de
lezers van de blad.

Boven v.l.n.r. Uilke Dijkstra  Tjimkje Wiersma
 Jacob de Bruin  ?  Pietje van der Ploeg
 Froukje Sangers  Tine Meijer  Libbe Meijer
 Saakje de Boer  Joute van Dijk  Jan (
Foeke ) Dijkstra – Age Stiksma.
Middelste rij v. l. n. r. Jappie Visser  Gepke
de Vries ( Veenkloooster) – Joukje van der
Ploeg  Wobbe de Bruin  Janke Meijer  Wiep
Sipkema  Aaltje de Bruin  Wob van der
Ploeg  Wietske Veenstra  Teatske Dijkstra
(Veenklooster ) – Wim Meijer  juf Arentje
Westerhof (leidster).
Onderste rij v.l.n.r. Geertje van der Wal 
chauffeur  Geertje de Vries  Froukje Westra
 Wietske Rekker  Annie Rekker  Tetje van
der Velde  Feike Rekker  Sjoerd Rekker
(leider) Ymkje de Bruin (leidster )

Brand de Jager Kollum
0511451094 of
b.dejager01@knid.nl<<<

Raad waar het staat
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Colofon

Nummer 25 – september 2015 – 6e jaargang
Oplage 450 exemplaren – verschijnt 4 x per
jaar

Redactie:

Pieter Johan Wijbenga – voorzitter
Karin Starkenburg – secretaris, layout

0511 408308
Jacob de Vries – penningmeester
Aren Vroegindewey – eindredacteur
Annie Mulder – eindredacteur
Sjoerd Dijkstra – lid redactie
Ankie Viguurs – lid redactie
Jetty Huisman – lid redactie
Ben de Vries – lid redactie, layout
Erik de Vries – lid redactie

Contactadres advertenties:

Jacob de Vries  0511 453278

Drukker:

Allprint  Dokkum

E-mailadres voor artikelen en andere

bijdragen:

info@doarpskranteopehichte.nl

Website Op 'e Hichte

www.doarpskranteopehichte.nl

Bericht voor de lezers:

Uw teksten worden door de redactie niet
geredigeerd. Als u dit wel wilt, moet uw tekst
tijdig ingeleverd worden. Liefst twee weken
voor de kopijdatum. Wanneer dit niet lukt,
kunt u contact opnemen met de redactie om
te kijken of het nog mogelijk is. Aanpassingen
en veranderingen zijn natuurlijk in overleg met
de schrijver.

Plaatsing van uw kopij:

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

Tips voor het inleveren van kopij:

– teksten liefst digitaal aanbieden in Word of
een andere tekstverwerker
– liefst in lettertype Arial in grootte 9
(– woordafbreking liefst uitschakelen)
– foto's liefst als originele foto in de
oorspronkelijke bestandsgrootte aanleveren
als bijlage bij uw email
– wanneer de tekst en/of de illustratie niet van
uzelf is, is bronvermelding verplicht in
verband met copyrightrechten.

Abonnement?

Woont u buiten Aldwâld dan biedt de redactie
de volgende mogelijkheden om de
doarpskrante te lezen:

 via internet door te surfen naar onze site
www.doarpskranteopehichte.nl.
 een jaarabonnement voor €14,00
Opgave via info@doarpskranteopehichte.nl of
penningmeester Jacob de Vries
telefoon 0511 453278

Nabestellen

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

Kopij voor eerstkomende Doarpskrante

s.v.p. uiterlijk inleveren op

25 november 201 5

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

van derden.








