Redactioneel
Het einde van het jaar nadert met rasse
schreden. De maand december is weer
aangebroken. Waar Sinterklaas met zijn
Pieten nog maar net het land heeft verlaten,
daar doet de Kerstman al zijn entree met
Rudolf het rendier... Voor je het weet, staan
we met zijn allen vuurpijlen richting de maan
te schieten of wordt er weer traditioneel aan
carbidschieten gedaan.
Het jaar 2015 had zijn hoogte en
dieptepunten. Zo was ons Dorpsfeest
ongetwijfeld een hoogtepunt, maar een
absoluut dieptepunt is toch de sluiting van
onze openbare basisschool de Van Heemstra.
De oudste school in Friesland. Zo heeft u dit
jaar ongetwijfeld ook uw eigen hoogte en
dieptepunten meegemaakt.
Dit jaar hebben wij opnieuw met veel plezier
de dorpskrant voor u samengesteld. Met uw
hulp, uw mooie verhalen, de interviews
enzovoort voor onze dorpskrant, hebben wij
er weer een mooi jaar van kunnen maken. In
dit redactionele stukje heb ik het al meerdere
malen gezegd wellicht, maar ik kan het niet
vaak genoeg benadrukken. Sámen maken wij
de dorpskrant tot wat het is. Gezien het feit
dat we eigenlijk bijna altijd genoeg krijgen
aangeleverd, is een dankwoord aan de
inzenders dan ook zeker op zijn plaats. Laten
we deze lijn vooral voortzetten!

Eveneens een dankwoord aan Sjoerd
Dijkstra. Vanaf het eerste uur was hij samen
met Aren Vroegindewey de grondlegger van
deze dorpskrant. Sjoerd heeft dus veel
betekend voor de dorpskrant. In verband met
zijn gezondheid was het echter verstandiger
dat hij een stapje terug doet. Als redactie
zullen we hem nog vaak raadplegen vanwege
zijn uitgebreide kennis van ons dorp. Ik wil,
ook namens de redactie, Sjoerd bedanken
voor de geweldige samenwerking, die wij
hebben gehad tijdens onze tijd bij Op 'e
Hichte.
Sjoerd is echter niet de enige van wie we
afscheid moeten nemen. Onze Stikelstekker
heeft zijn laatste ‘Stikel’ geschreven! Na vele
jaren onze dorpskrant te hebben voorzien van
prachtige verhalen, zet hij (of zij...) er een
streep onder. De reden om te stoppen heeft
deze zelf in dit nummer geschreven. Als
redactie vinden wij het heel jammer dat de
Stikelstekker de pen aan de wilgen heeft
gehangen. Het was een prachtige, soms
prikkelende rubriek. Langs deze weg wil ik
deze, soms uitdagende, schrijver bedanken
voor de waardevolle bijdragen. En mochten
de vingers van de Stikelstekker toch weer
gaan jeuken: onze brievenbus staat altijd
open!
Voor nu wens ik onze lezers veel plezier met
het winternummer. December is een drukke
maand, maar u maakt natuurlijk tijd vrij om
even de dorpskrant te lezen... Daar twijfel ik

niet aan!
Tot slot rest mij nog iedereen, mede namens
de redactie, prettige Kerstdagen en een
gelukkig en gezond 2016 te wensen. Ik hoop
u het komende jaar weer te mogen
begroeten. Tot dan!

Groet,
Pieter Johan Wijbenga,
voorzitter.
<<<
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Nys fanút Doarpsbelang
Weer een jaar voorbij, binnenkort is 2015 een
feit. De dagen worden korter en korter, wij
kijken uit naar de kerstdagen en de
jaarwisseling en hopelijk dit eind dit jaar of
begin volgend jaar schaatsweer!
De afgelopen maanden hebben wij een leuke
55 plus middag in het MFC Hústerwâld
gehad. De kinderen vanaf groep 5 van de
basisschool hebben op zaterdag 14
november in het Tolhuisbad in Dokkum
gezwommen. De kinderen t/m groep 4
hebben zaterdag 22 november Sinterklaas
met de Zwarte Pieten op een spectaculaire
manier gevierd. Daarnaast hebben wij een
gezellige burendag met barbecue in het MFC
Hústerwâld gehad.
Bestuurlijk is Doarpsbelang vertegenwoordigd
bij het jaarlijks overleg van alle Plaatselijke
en Doarpsbelangen in Kollumerland ca. in
Kollumerzwaag, de viering van 75 jaar De
Triemen, de regiobijeenkomst ANNO in de
Westereen met als belangrijk onderdeel voor
Aldwâld de subsidiemogelijkheden in het
kader van het Iepen Mienskip Fûns, Avond

van de Krimp in Leeuwarden, de dorpendag
van Doarpswurk in Raerd. Daarnaast zijn er
diverse overleggen gevoerd/contact geweest
met partijen over het opschorten van de sloop
en de toekomst van de huurwoningen aan de
Eysmastrjitte met de nummers 1, 3, 5 en 7
voor onbepaalde tijd, met het MFC
Hústerwâld over de toekomst en specifiek de
zeer onrendabele gymzaal, Gaswinning door
de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., it
slûskompleks mei de brêge yn Aldwâldmersyl,
de verkoop/tijdelijke verhuur door Carex van
de OBS Van Heemstra, het verplaatsen van
het monument van Kollum Chemie, het rooien
van de grote bomen langs de Simmerwei en
de daarmee samenhangende herplantplicht.

Collectes in Oudwoude
Ons dorp doet bij de collectes voor de goede
doelen altijd zijn best. Zo maar wat
opbrengsten in 2015:
– Brandwondencollecte
Westergeest/Oudwoude: € 678,53
– de Alzheimer collecte Oudwoude: € 475,47
Goed voorbeeld voor menig dorp of stad!
<<<

Tenslotte wens ik, namens het bestuur van
Doarpsbelang, alle lêzers noflike krystdagen
en een sûn 2016 ta.
Aldwâldmersyl, 21 november 2015
Foarsitter Doarpsbelang Aldwâld, Sj.
Hoekstra
<<<
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Aldwâld krijgt kleur!
Samen met de leerlingen van basisschool de
Tarissing en Doarpsbelang Aldwâld werden er
op woensdag 11 november meer dan 2000
bloembollen geplant, waaronder krokussen
en narcissen. Een aantal jaren geleden
onderhield de groenvoorziening van de
gemeente nog een groot aantal bloemperken
in ons mooie dorp. Aangezien er door de
gemeente flink is bezuinigd op het onderhoud
hiervan, zijn veel van deze perkjes
verdwenen. Uiteraard betreurt Doarpsbelang
deze gang van zaken en heeft daarom zelf
het initiatief genomen om een groot aantal
voorjaarsbloeiers te planten. Samen met alle
leerlingen, leerkrachten, ouders van de
Tarissing en bestuursleden van Doarpsbelang
gingen de bollen onder ideale
omstandigheden de grond in. Samen met de
leerlingen van de Tarissing werd het een
gezellige ochtend. Als beloning kreeg
iedereen een heerlijke mandarijn
aangeboden.
Wat het resultaat is geworden kunnen jullie in
het vroege voorjaar zien!
<<<

Viswedstrijd

Burendag 201 5

Op vrijdag 28 Augustus werd de jaarlijkse
viswedstrijd op Parc de L’eau georganiseerd.
De viswedstrijd begon om 19.00 uur onder
prachtige weersomstandigheden met 40
deelnemers.
De visvangst was verschillend: van geen vis
tot een lengte van 2.96 meter. De grootste vis
die gevangen werd was 18 cm en de kleinste
vis 7 cm. Na het meten werd de vis weer
terug gezet.

Vrijdag 25 september werd de jaarlijkse
Burendag georganiseerd. Deze dag werd
georganiseerd door Doarpsbelang Aldwâld en
Mfc Hûsterwâld. Onder zonnige, maar frisse
omstandigheden werd er een Jeu de Boules
toernooi georganiseerd waar zich een 25
dorpsgenoten voor hadden aangemeld.
De jeugd vanaf 12 jaar kon zich uitleven op
de Kûpkestekbaan. Na jaren weg geweest te
zijn uit Oudwoude was hij weer terug,
eenvoud in zijn soort maar met groot
vermaak. Een evenement dat zeker voor
herhaling vatbaar is. Ondanks het frisse weer
werd er volop en dapper gestreden. Voor de
jongste jeugd was er een springkussen
aanwezig en ook vermaakten ze zich met de
pingpongtafel en tafelvoetbal. De gratis BBQ
werd aangeboden door Hûsterwâld en
Doarpsbelang Aldwâld wat menigeen zich
prima liet smaken.

De uitslag van de viswedstrijd 0 t/m 12 jaar is
geworden:
1e prijs Sil Hoekstra
2e prijs Jesse Hoekstra
3e prijs Lisa Eekels

1 meter en 39 cm
1 meter en 37 cm
1 meter en 5 cm

De uitslag van 12 jaar en ouder is geworden:
1e prijs Tjalling Kamstra
2 meter en 96 cm
2e prijs Jan Bart de Bruin 2 meter en 72 cm
3e prijs Auke Kamstra
1 meter en 77 cm
De poedelprijs ging naar Gerlof de Bruin, hij
gooide per ongeluk zijn telefoon in het water.
Het was weer een geslaagde avond.
<<<

Uitslagen:

Kûpkestekke
1e prijs Nynke Dijkstra en Marije Zandstra
2e prijs Æbelina Kampen
3e prijs Frans Turkstra

Jeu de Boules
1e prijs Joop Smeding
2e prijs Roel Planting<<<
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55+ Middag
Woensdag 4 November werd er weer een
gezellige 55+ middag georganiseerd door het
Dorpsbelang. Onder het genot van een bakje
koffie/thee en een stukje oranjekoek kon de
organisatie 45 personen welkom heten.
Na een 2e bakje begon het optreden van
Jong Belegen, dat bestaat uit twee mannen
en twee vrouwen. Zij zongen Duitse, Friese
en Groningse liederen onder begeleiding van
gitaar en accordeon.
Hierna werd er een rondje bingo gespeeld
met leuke prijzen.
1e prijs was een waardebon,
2e prijs een winterpakket voor de vogels
3e prijs een bloembollen pakket.
Tijdens de bingo werd iedereen voorzien van
een borrel of frisdrank en getrakteerd op een
warme hap.
Sjoerd en Hannie Fennema hadden het
heugelijk feit te vieren dat ze deze dag 44 jaar
getrouwd waren. Natuurlijk werd er voor hen
gezongen. Zij trakteerden de zaal op een
borrel of fris.
Daarna kregen we het 2e optreden van Jong
Belegen te horen. Na afloop werd hen een
bos bloemen en een envelop met inhoud
gegeven.

Hierna werd er nog een rondje bingo gedaan
en kreeg iedereen nog een consumptie.
Ondertussen werden de tafels gereed
gemaakt voor de broodmaaltijd. De
broodmaaltijd zag er geweldig uit en iedereen
kon rond 18:30 uur verzadigd naar huis
vertrekken.
Namens de 55+ bedankte Bartele Bosma
iedereen voor de gezellige middag.
Het Dorpsbelang kan terugzien op een
geslaagde middag.
<<<
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Overtuigende pilot film
“De Smeerlappen”
Door Andreas Schelfhout

Zondagmiddag 15 november, de laatste dag
van het Noordelijk Film Festival in de
Harmonie te Leeuwarden, werd de pilot van
de film De Smeerlappen, op basis van de
gelijknamige roman van Anne Wadman, met
applaus van een goedgevulde zaal
ontvangen, een applaus dat acteurs en
filmploeg trots en tevreden in ontvangst
namen.
Wie denkt dat de film, evenals de roman bij
verschijnen, tot discussies, tot opwinding, zou
leiden of kunnen leiden, vergist zich. De pilot,
een werkstuk dat subsidiegevers moet
overtuigen financieel deel te nemen aan de
productie van de hele speelfilm, geeft een
ontroerend en indringend beeld van een

wereld die ons ontglipt,
een wereld die langzaam
en daardoor ongemerkt
aan het verdwijnen is.
Gevat in prachtige
beelden van het Friese
landschap, wordt de
geschiedenis verteld van
mensen die proberen
vast te houden aan een
leven waaraan ze
gewend zijn, maar dat
hen uit handen wordt
genomen door de
tijdgeest.
Het Friese landschap past naadloos in het
verhaal van een in het verleden levende
vader, diep teleurgesteld door de dood van
zijn vrouw en het gemis van een zoon als
opvolger in het boerenbedrijf en met een
dochter vol verlangen naar vrijheid en liefde.
Het weidse landschap geeft dat verhaal een
extra dimensie terwijl de twee
hoofdrolspelers, Brecht de Vries en Derek de
Lint, overtuigend hun personages neerzetten:
de stroeve, in zichzelf gekeerde vader met
een dwarse, zich onbegrepen voelende
dochter.

Als eerder beschreven is een deel van de
pilot in en om de Allemastate opgenomen. Ik
moet u zeggen, het is een aparte ervaring om
onze eigen keuken en servies op een enorm
bioscoopscherm terug te zien tot de
spijkertjes in de muur op de achtergrond aan
toe. Daaraan hangen normaal de fotootjes
van onze kleinkinderen…
<<<

Heit: 'Wanneer kan ik eindelijk eens een keer
trots op je zijn?'
Eelkje: 'Ben ik net zo mooi als mama? Net zo
mooi?'
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MFC Hústerwâld
Oud en Nieuw met de Kolkenblazer!
Net als vorig jaar komt de Kolkenblazer uit
Anjum vanaf 16.00 uur in het MFC. U kunt
dan gezellig een drankje nemen en alvast in
de stemming komen voor de Oudejaarsnacht.
Over een leuke activiteit voor de kinderen
wordt nog nagedacht. Houdt de dorpsagenda
in de gaten!!!

De treie trûbadours yn 't MFC
Op 18 septimber hienen we in optreden fan
Piter Wilkens, Gurbe Douwstra en Marcel
Smit yn de grutte seal fan Hústerwâld.
Jongejonge, hwat in folle bak! "Sochs kin wol
faker" hearden we en "at se oar jier wer
komme, binne we d'r seker wer by" en ek de
mannen sels wienen dik tefreden. In moai
"format" sa mei treie hiel ferskillende sjongers
dy't d'r mei elkoar in fleurich, humoristisch
barren fan meitsje. Mei ek in hiel gefoelige
toan op'e tiid. Sa at it no liket komme se oar
jier wer, dat hâld ús doarpsaginda yn é
gaten!! Mei dank oan Marijke Jansma fan it
Hafhoefke, foar har goede idee!!

Lezing van dhr. Bilker.
Op 6 oktober hield dhr. Bilker weer één van

zijn gewaardeerde lezingen. Belangstellenden
uit Oudwoude en omstreken kwamen voor
een boeiend verhaal over de jeugd en het
leven van koningin Wilhelmina. Deze vrouw,
bekend als een in alle opzichten ‘stevige’
dame, is uiteraard ook ooit een jong en
onschuldig meisje geweest.
Dat haar jeugd bijzonder is geweest, werd wel
duidelijk uit het verhaal van dhr. Bilker.
Waarschijnlijk zou menigeen niet hebben
willen ruilen met de eenzame manier waarop
zij is opgegroeid. Stel je eens voor, altijd
alleen in een klasje met de onderwijzer
tegenover je en met een gouvernante op de
achtergrond die angstvallig in de gaten hield
of je wel goed oplette. Contacten met andere
kinderen waren er nauwelijks en later moest
een toekomstige echtgenoot met zorg worden
uitgekozen. Het was interessant om te horen
wat er georganiseerd moest worden om de
jonge Wilhelmina ‘aan de man’ te krijgen.
Wilhelmina heeft volgens het verhaal nooit
geweten dat de ontmoeting met Hendrik,
geen spontane is geweest. Ze viel als een
blok voor hem, want binnen 10 minuten was
het voor beide duidelijk dat ze wel samen
door het leven wilden gaan. Het is erg leuk
om te weten dat de omgeving (het mooie
Thüringen in Duitsland) waar die twee elkaar
ontmoetten een bijzondere relatie heeft met
het privéleven van onze burgemeester. Hij is
daar getrouwd met zijn tweede echtgenote.
Getuige van dat huwelijk was de 93jarige

hertogin van MecklenburgSchwerin, een
familielid van Hendrik.
Dit en nog veel meer feiten, foto’s en leuke
anekdotes werd het publiek voorgeschoteld.
Wij zijn onze burgemeester veel dank
verschuldigd dat hij, ondanks alle drukte rond
de vluchtelingenopvang in die tijd, bereid was
om zijn lezing te geven.

Zwanzig, fünf,
sechsundsechzigGGGG.Bingooooooooo
!!!!
17 oktober kon iedereen die dat wilde,
meedoen aan de bingo, die deze keer een
Oktoberfesttintje had! Wederom had de
organisatie voor leuke, passende prijzen
gezorgd. Opvallend blijft  dat net als bij veel
verlotingen  het geluk heel vaak bij dezelfde
mensen zit en dus ook de prijzen... Zo sneu
voor de rest!!
Maar hoe dan ook, het was weer heel
gezellig, dankzij de “begeisterunde” leiding
van de drie J’s: KlaasJan, LieuweJan en
BerendJan. We mogen ook Wietske niet
vergeten! Na de bingo is er nog tot in de late
uurtjes gedanst in de foyer. Het gezelschap
werd wel steeds kleiner, maar dat mocht de
pret niet drukken. Oud en (piep)jong bleef tot
in de zeer late uurtjes hangen en dansen.
Namen noemen we maar niet maar gezellig
was het zeker!!!
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Halloween- weekend!!
Op 30 en 31 oktober was het MFC
omgebouwd tot een spookhol, vol
spinnewebben, griezels en met heel veel
heksen. Vrijdagavond ging het dak eraf bij de
disco voor de kinderen van de basisschool.
DJ Alex bracht een spookachtige sfeer tot
leven met zijn doodgraversoutfit. Aan de
foto’s en filmpjes die op Facebook te zien zijn
en op onze website: www.husterwald.nl is wel
te zien dat de kinderen superenthousiast
waren.
Zaterdagavond was het de beurt aan
coverband Traxion om er een feestje van te
maken en dat was hen zeker toevertrouwd!
Wat een geweldige band! Halverwege de
avond kregen we bezoek van een paar enge
gasten, personen die je liever niet ’s nachts in
je eentje tegen zou willen komen. Achteraf
bleek het om verklede “Aldwâldemers” te
gaan. Mannen die in het dagelijks leven geen
vlieg kwaad zouden doen, een hele
opluchting!
Ook van dit evenement zijn foto’s te zien op
Facebook en op onze website.
<<<

Uitnodiging voor alle inwoners
van Oudwoude
CBS de Tarissing en MFC Hústerwâld
hebben de handen ineen geslagen en
organiseren dit jaar gezamenlijk het
dorpskerstfeest.
Op zoek naar de Vrede Koning
Op 17 december bent u allemaal uitgenodigd
om om 18.15 uur aanwezig te zijn in de kerk
aan de Foarwei. Vanuit de kerk vertrekken we
met kinderen, ouders, pakes en beppes en
andere belangstellenden, in groepen van
ongeveer 20 personen om samen in een
bijzondere ontdekkingstocht op zoek te gaan
naar de Vrede Koning.

ten behoeve van Blessed Generation.
Vriendelijk verzoek: Het zou prachtig zijn als
tijdens de ontdekkingstocht overal lichtjes
branden. De tocht gaat langs het paadje van
de van Heemstraschool naar de Ribes, de
Ribes, Jan Binneswei, Pastorijehof,
Eysmastrjitte, de speeltuin, de Wygeast tot
het dorpshuis. Zouden de bewoners van
genoemde straten een lantaarntje of een lege
jampot met een waxinelichtje langs de weg
willen plaatsen?
We hopen u te mogen begroeten!
Hartelijke groeten
van het bestuur van het MFC Hústerwâld en
het team van de Tarissing.
<<<

Nadat de Vrede Koning is gevonden, is
iedereen uitgenodigd in het dorpshuis dat
vanaf 19.00 uur geopend is. Ook degenen die
niet de tocht mee lopen zijn van harte
welkom. In het dorpshuis is gelegenheid om
elkaar te ontmoeten onder het genot van
warme chocolademelk of een glas glühwein
of wat u maar wilt. Voor de kinderen is er een
film en ook de gelegenheid om even te
tekenen of een kerstknutsel te maken. Het
geheel zal muzikaal omlijst worden door het
dorpspopkoor. Degenen die dat willen kunnen
tegen een zelf te bepalen bedrag een kaarsje
kopen en in het hart op het podium plaatsen
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November 2015
Het einde van 2015 is in zicht en dat betekent
dat het wedstrijdseizoen voor de turnsters en
de acrogymnasten bijna van start gaat. De
lessen staan dan momenteel ook in het teken
van het oefenen van de wedstrijdoefeningen.
De leden van de acrogym zullen hun
oefeningen op 12 december al tonen in de
gymzaal van Augustinusga. Daar wordt dan
een onderlinge wedstrijd georganiseerd met
een aantal verenigingen uit de buurt, om
alvast enige wedstrijdervaring op te doen.
Een mooi moment om te kijken waar de
puntjes nog op de i moeten. In januari gaat
dan het echte wedstrijdseizoen van start. De
plaats en data van deze wedstrijden kunt u
vinden op onze site.
Op 6 november j.l. werd er een vriendjes en
vriendinnetjesles georganiseerd bij de peuter
en kleutergymnastiek. Helaas was de
opkomst van vriendjes en vriendinnetjes niet
heel groot. De groep is momenteel klein, dus
voor het doen van spelletjes en het indelen in
groepjes kunnen we nog wel wat jonge
gymnasten gebruiken. Alle peuters en
kleuters vanaf 3 jaar zijn welkom om op de
vrijdagmiddag mee te komen gymmen. De

eerste twee keer mag er vrijblijvend mee
worden gedaan om te kijken of het iets voor je
is. Dit laatste geldt overigens voor alle
aangeboden gymlessen.
De eerste week van november zijn we langs
de deuren geweest met onze jaarlijkse
koekactie. Een groot succes dankzij de inzet
van onze leden! Leden bedankt voor jullie
inzet en dorpsgenoten bedankt voor jullie
steun!
Naast de organisatorische zaken rondom het
wedstrijdseizoen, wordt er ook dit seizoen
weer een spelletjes en instuifmiddag
georganiseerd in de voorjaarsvakantie. Op
dinsdagmiddag 1 maart 2016 is iedereen
weer welkom in de gymzaal van Oudwoude
om hieraan mee te doen. Meer details zijn te
zijner tijd te vinden op onze site, maar noteer
de datum vast in de agenda.
Algemene informatie over de lessen en het
lidmaatschap is te vinden op
www.gymverenigingsvs.nl of verkrijgbaar via
gymverenigingsvs@hotmail.com.

Gezien

Wij wensen een ieder alvast een goed
uiteinde en een sportief 2016 toe!
Gymvereniging SVS
<<<
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Circus Sarrasani in miniatuur in
Oudwoude in winterkwartier
Door Andreas Schelfhout
Na succesvolle exposities, voorstellingen
moet ik eigenlijk zeggen, in Galerie
Noordvleugel te Veenklooster, Kunsthandel
Simonis & Buunk te Ede en het Kermis en
Circusmuseum in Steenwijk, staat Circus
Sarrasani in winterkwartier in de bibliotheek
van de Allemastate. Voorjaar 2016 vertrekt
het circus naar Hilversum om aldaar
bewonderd te worden.
Het verhaal over dit miniatuurcircus begint in
de jaren dertig vorige eeuw. Circus Sarrasani,

toen het grootste en mooiste circus van
Europa en net terug van een succesvolle
tournee door ZuidAmerika, reist door
Nederland en België.
Samen met zijn vader, kunstschilder Lodewijk
Schelfhout (18811943), woont mijn vader,
Andreas (Bob) Schelfhout (19161999) een
voorstelling bij. Hij is zo onder de indruk dat
hij besluit het circus in miniatuur na te
bouwen. In twee jaar maakt hij niet alleen
nauwkeurig de façade na, de monumentale
Oosterse ingangspartij, maar ook de
verschillende circuswagens, de speeltent met
piste, orkestbak en tribune, staltenten en de
bijzondere, houten olifantenstal die van het

Circus Sarrasani, begin jaren dertig vorige eeuw, in
Eindhoven.

echte Sarrasani op rampzalige wijze in
Berchem bij Antwerpen in vlammen zou
opgaan.
Van zijn zakgeld koopt hij iedere week
elastolin figuren en dieren, in huis ‘verzamelt’
Bob alles wat hij voor de bouw kan gebruiken:
damschijven als wielen voor de wagentjes
bijvoorbeeld en zaagt hij voor de mastjes de
spijlen uit het droogrek van zijn moeder. Na
ongeveer twee jaar stopt het geknutsel. Mijn
vader loopt van huis weg en gaat met Circus
Amanda Roberti op reis. Het miniatuurcircus
verdwijnt in kisten op zolder om pas vele
jaren later, tijdens de hongerwinter van
1944/45, weer te voorschijn te worden

Circus Sarrasani in miniatuur op de presentatietafel in de
Allemastate.
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gehaald. In die barre maanden van
onderduik, vervolmaakt Bob ‘zijn’ Sarrasani.
Bij een Hilversumse fietsenmaker laat hij van
fietsspaken een roofdierenkooi maken,
precies zoals zo’n kooi hoort te zijn: in losse,
draagbare delen. Als de man de kooi komt
brengen, is mijn moeder toch wel boos: “Hoe
kun je zoveel geld uitgeven aan een kooi, we
hebben niks te eten.” Mijn vader: “Niemand
heeft wat te eten en dus zijn die paar honderd
gulden goed besteed.”
Na de oorlog wordt het circus enkele malen
tentoongesteld, in Hilversum, in Laren en in
Den Haag. Daar wordt het gezien door de
Zwitserse orgelbouwer Brechbühl. Die is zo

onder de indruk dat hij het circus per se willen
hebben en voor 15.000 Zwitserse franks
koopt en naar Thun overbrengt. Daar staat
het vele jaren opgesteld tot de heer
Brechbühl overlijdt. Vorig jaar werd ik door de
familie Brechbühl benaderd, of ik het circus
wilde terugkopen. Dat heb ik onmiddellijk
gedaan. Na enige restauratie volgden de
genoemde exposities en trok het vele
honderden bezoekers.
Aan het circus is te zien dat het met
bescheiden middelen maar met veel geduld
en liefde is gemaakt met slechts een
figuurzaagje en een schoenmakershamertje
als gereedschap. Als een echt reizend circus

Het opzetten is een heel gepruts. Het hele circus kan
uiteengenomen worden en past dan precies in de
wagentjes.

is Sarrasani in miniatuur sleets, niets aan de
tenten en wagentjes is perfect en is er hier en
daar opgelopen schade te zien. Of je nu met
een groot of klein circus reist, dat hoort er nu
eenmaal bij en geeft het zeker aan het
miniatuurcircus een romantische, ontroerende
sfeer.
In tegenstelling tot de meeste circussen in
Europa was Circus Sarrasani een
exotencircus. Reisde Circus Strassburger
bijvoorbeeld met meer dan honderd paarden,
Sarrasani met meer dan honderd leeuwen,
maar ook tijgers, panters, kamelen, giraffen,
zebra’s, gnoes, nijlpaarden, neushoorns. Te
veel om allemaal op te noemen. Eens per jaar

Een kijkje langs de grote exotentent met tal van verschillende
dieren.
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Een roofdierwagen. De oppasser komt
eraan met een bak vlees.
trok Hans Stosch Sarrasani naar Afrika om
dieren te vangen, niet alleen voor zijn eigen
circus, ook voor dierentuinen.
De medewerkers kwamen uit alle
windstreken, uit Indië en India, China en
Japan, Afrika en Amerika. Beroemd werd
Sarrasani met een Indianen en cowboygroep
die een krijgshaftig, spannend nummer
opvoerden.
In de opstelling van Circus Sarrasani in
miniatuur is het negen uur in de morgen, de
Probe, de generale repetitie voor de middag
en avondvoorstelling, is begonnen. Hans
Stosch Sarrasani oefent met een
leeuwengroep. Als hij klaar is, komt een
tussennummer in de piste, een grote en een
kleine olifant voor het komische nummer
Groot en Klein om het publiek te amuseren

tijdens het afbreken van de kooi. Normaal is
dit een paardennummer, maar met olifanten
kan het ook. Ze staan al gereed bij de
wachttent.
In de wachtent staat ook het volgende
nummer al klaar, de beroemde dresseur
Schumann met zijn paarden. Boven de kooi
oefent de acrobate Denise Cancel, zij werkte
altijd zonder veiligheidslijn of vangnet. In 1943
zou haar dat in Breslau tijdens een
voorstelling fataal worden. Op de tribune, het
gradin, zitten circusartiesten en vooral de
circuskinderen toe te kijken.
Ondertussen worden de
dieren in de roofdierwagens
en de stallen gevoederd.
Natuurlijk worden de stallen
en dierenwagens
schoongemaakt. De kassa’s
zijn open. Er komt al een
man aangelopen om
kaartjes te kopen. Bij
Sarrasani moest je er vroeg
bij zijn, alle voorstellingen
waren altijd uitverkocht.
Over het circusleven van
mijn vader heb ik een boek
geschreven: Zwart paard
gezien bij Circus
Strassburger, via bol.com te
koop of te bestellen in de
boekhandel. Veel over Circus

Sarrasani in miniatuur is te lezen en te
bekijken op de gelijknamige pagina op
Facebook.
<<<

De expositie in Ede. Vrijwel alle scholen in Ede zijn
gaan kijken. Er werden zelfs spreekbeurten
gehouden. Het meisje op de foto kreeg een 8,5.
Goed gedaan, Tess!
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Nijs fan ’e Fûgelwacht
Het is al weer bijna een jaar geleden dat we
van ons hebben laten horen. Hoogste tijd dus
voor een update.
Het voorjaar van 2015 was droog, winderig en
behoorlijk koud. Voor de weidevogels zijn dat
niet al te gunstige omstandigheden. Aan de
andere kant was het aaisykjen dit jaar voor
het eerst verboden. Faunabescherming had
uiteindelijk haar zin gekregen bij de rechter.
Volgens Faunabescherming is het aaisykjen
slecht voor de kievitstand. Het niet zoeken
zou dus weer een gunstige omstandigheid
moeten zijn.
Omtrent het ljipaaisykjen wordt al jarenlang
gesteggeld. Feit is dat de Raad van State het
afgelopen jaar heeft geconcludeerd dat de
door de provincie afgegeven ontheffing niet
voldoende was onderbouwd. Het aaisykjen
werd verboden en of dit verbod het komend
jaar wordt opgeheven (de BFVW laat
aanvullend wetenschappelijk onderzoek doen
door het SOVON) is maar zeer de vraag. Los
van hoe een ieder er over denkt… nu er voor
het eerst geen ljipaaien gezocht mochten
worden, was het natuurlijk bijzonder
‘nijskjirrich’ om te zien wat dit zou gaan
betekenen voor de kievitstand in ons rayon.
Aan het eind van het broedseizoen konden
we de balans opmaken… en de resultaten
waren eigenlijk enigszins teleurstellend.

Weliswaar hebben we meer legsels mogen
vinden, maar uiteindelijk hebben we niet de
indruk dat er meer kuikens groot geworden
zijn. Hiervoor zijn meerdere redenen aan te
wijzen. De vroege legsels (die normaal
gesproken worden weggeraapt) kwamen nu
wel uit. De overlevingskansen voor de jongen
werden echter beperkt door de kou, predatie
(het gras is zo vroeg in het seizoen nog erg
kort, er is dus weinig dekking) en, in mindere
mate, de vroege landbouwwerkzaamheden
als bijvoorbeeld het ‘sleepslangjen’.
Wat heeft het verbod op aaisykjen dan
uiteindelijk opgeleverd? Wel… de eerlijkheid
gebiedt te zeggen dat op basis van één
‘aaisykloos jaar’ er eigenlijk weinig harde
conclusies zijn te trekken, behalve dan
misschien de volgende: ondanks de ‘inzet’
van Faunabescherming is de kievitstand in
ons rayon in 2015 niet toegenomen… maar
dankzij de daadwerkelijke inzet in het veld
van onze nazorgers en boeren is de afname
wel beperkt.
Ook voor de grutto en tureluur geldt dat in
2015 de opbrengsten wat minder waren dan
in de voorgaande jaren. Voor wat betreft de
scholekster was er echter een duidelijke plus!
En daarmee eindigen we deze ‘Nijs fan ’e
Fûgelwacht’ toch nog positief.
Voor in de agenda: 11 maart
ledenvergadering in het MFC Hústerwâld.
Medio januari komen we weer langs met de
jaarlijks koekactie.

Heeft u of nog bijzondere
vogelwetenswaardigheden… een leuke foto,
een bijzondere waarneming, of wellicht wilt u
lid worden voor het schamele bedrag van 5
euro per jaar? Geef het door
(fugelwachtaldwald@gmail.com).
Namens het bestuur van
Fûgelwacht Aldwâld
Jan Dijkstra
<<<

Computercursus in de Tredder
We hebben inmiddels twee belangstellenden
voor een cursus Windows 7/8.1. Wie voegt
zich bij deze dames, zodat er een groepje van
minimaal 5 à 6 personen gevormd kan
worden en de cursus door kan gaan?
Vanaf nu krijgt iedereen, die een Windows
versie 7 of 8.1 heeft, een melding op het
scherm voor een gratis update mogelijkheid
naar Windows 10. Mogelijk kan daar hulp bij
nodig zijn.
Inschrijving is vanaf nu mogelijk, door te
bellen met Jantsje Wiersma
op telefoonnummer 0511444726. Graag
opgeven voor 19 december.
Het bestuur van de Tredder.
<<<
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WTOC

prijzen voor de mooiste uitdossing uitgereikt.
Al met al een geslaagde avond.

Ontbijt voor scheidsrechters WTOC

Ledenvergadering 28 september 201 5:
Sjoerd Dijkstra neemt afscheid van het
bestuur
Op de Ledenvergadering van 28 september
2015 heeft Sjoerd F. Dijkstra afscheid
genomen van het bestuur van WTOC na 24
jaar bestuurslid geweest te zijn. Van het
bestuur kreeg Sjoerd een aandenken en een
prachtig bos bloemen. Tevens werd hij
benoemd tot lid van verdienste.

flink maar sportief gestreden. Wie had de
meeste antwoorden goed? Het werd een
gezellige avond en zeker voor herhaling
vatbaar.
Op zaterdag 24 oktober 2015 was er een
heus Oktoberfest in de kantine. Dit werd ook
georganiseerd door de Activiteiten

Van zaterdag 3 tot en met zondag 11 oktober
2015 is het de Week van de Scheidsrechter.
Het uitspreken van waardering naar de
scheidsrechters staat deze week centraal.
Want de bijna 30.000 scheidsrechters maken
het mede mogelijk dat zo veel voetballers
wekelijks op het veld van het spelletje kunnen
genieten!
Bij WTOC deed men dat 10 oktober 2015 in
de vorm van het aanbieden van een heerlijk
ontbijt, waar gretig gebruik van werd
gemaakt.
De scheidsrechters van WTOC werden allen
hartelijk bedankt voor hun inzet.

Bouw/renovatie update.

Ondertussen is het nieuwe ballenhok/opslag
en behandelkamer (massageruimte) gereed.

Henk de Vries 25 jaar spelend lid
Tijdens deze Ledenvergadering werd ook
Henk de Vries in het zonnetje gezet. Hij kreeg
een aandenken en een prachtig bos bloemen,
omdat hij 25 jaar achtereen spelend lid is
geweest bij WTOC.

Pub quiz en Oktoberfest.
In september werd er door de Activiteiten
Commissie een PubQuiz gehouden, er werd

Commissie. Ze hadden de kantine mooi
aangekleed in Duitse stijl. Er werden diverse
hilarische spellen gespeeld, er werd volop
genoten door de aanwezigen. Ook werden er
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De laatste zaken buiten moeten nog wat
worden opgeruimd. We zijn zeer trots op het
resultaat! Dank aan de vele vrijwilligers die
hun steentje hebben bijgedragen De
volgende uitdaging is om enkele douches te
maken in de oude behandelkamer
(massageruimte). Dan kunnen de meiden uit
de gemengde teams straks ook fatsoenlijk
douchen en houden de scheidsrechters hun
kleedruimte voor hun zelf. Als dat gereed is
wordt het tijd om te kijken wat we met de
oude koffieverkoophoek buiten doen.
Opknappen, afbreken of er een buitenberging
van maken. Ideeën zijn welkom…
Presentatie nieuwe website WTOC
De nieuwe website van WTOC is
gepresenteerd door Geoffry Hoiting tijdens de
ledenvergadering. De komende weken moet
de website nog verder gevuld worden. We
hopen in de winterstop over te kunnen gaan
op de nieuwe website. De site is te vinden op
www.wtoc.frl. De oude website blijft in de lucht
en zal dan als archief kunnen worden
geraadpleegd.

willen bovenin meedraaien, dat moet ook wel
kunnen maar ben je ook wat geluk nodig.
WTOC heren 2 staat in de staart van de
middenmoot, het wordt weer tijd om punten te
pakken.
WTOC VR 2 speelde 3 keer op een
vrijdagavond een 7x7 toernooi en zijn Herfst
Kampioen geworden. Een topprestatie! En
natuurlijk een lekker feestje gevierd na de
laatste voetbalavond.
WTOC 3 speelt zo nu en dan een topwedstrijd
en dan weer eens wat minder, ze doen lekker
mee in de competitie. En zoals het hoort is de
3e helft altijd goed.
De resultaten van de jeugdteams in de
competitie zijn wisselend maar in ieder geval
spannend, misschien komen er nog
herfstkampioenen. Alleen de D pupillen
spelen nog in de beker De andere teams zijn
ondertussen uitgeschakeld. Nieuw bij de
jeugd is een MP (minipupillen) 4x4 team, er
zijn voor deze jonge voetballers speciale
kleine goals aangeschaft. We hopen dat ze er
veel speelplezier aan beleven.

Voetbalnieuws:

Zaalvoetbal FVVK

De competitie is op het moment van schrijven
nog volop bezig. Nog enkele weken te gaan
tot de winterstop. WTOC heren 1 is op dit
moment koploper in de 4e klas, de 1e periode
titel ging helaas net aan hun neus voorbij. De
ST WTOC/VVZ VR1 heeft wisselende
resultaten, ze staan in de middenmoot maar

Het zaalvoetbal seizoen 2015/2016
georganiseerd door de Federatie Voetbal
Verenigingen Kollumerland (FVVK) staat weer
op het punt van het beginnen. Voor de 27e
maal is het bestuur van de FVVK er in
geslaagd om een aantrekkelijk zaalvoetbal
programma voor onze jeugdspelers te

organiseren. De voorgaande 26 edities zijn
bijzonder succesvol verlopen en dat is toch
iets waar wij met gepaste trots op terug
kijken. Op deze manier blijven ook tijdens de
winterstop onze jeugdspelers actief bij het
voetbal betrokken en kunnen zij in de zaal
met name hun technische vaardigheden
verbeteren. Als bestuur van de FVVK zijn we
erg tevreden over de goede samenwerking en
medewerking van onze vier voetbal
verenigingen in de gemeente Kollumerland
ca. dit is de basis voor een succesvol FVVK
seizoen. Natuurlijk is hierbij ook een woord
van dank verschuldigd aan onze
hoofdsponsor Health2Work en de vele andere
advertentie sponsors in ons
programmaboekje. Zonder hun financiële
steun is het onmogelijk om dit evenement te
organiseren.
We hopen dat u als leider, ouder, supporter
en speler veel plezier zult beleven aan dit
toernooi en dat wij u geregeld in Kollum of
Kollumerzwaag mogen begroeten. Uw
bezoek zal zeker een stimulans zijn voor onze
jonge voetballers en voetbalsters.
Jelle Boerema, Voorzitter FVVK.

AGENDA WTOC:
Oliebollenactie: verkoop Huis aan Huis in
Westergeest Triemen en Oudwoude tbv
WTOC op dinsdag 29 december vanaf 17.00
uur.
Mixtoernooi dames/heren
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supporters/leden/vrijwilligers vd Bijhal Kollum
van 13.00 tot 17.00 uur, opgave in de kantine.
Nieuwjaarsreceptie WTOC en club van
Honderd zaterdag 2 januari vanaf 17.00 uur.
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 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.
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 en www.wtoc.frl op facebook:
V.V.WTOC (openbare groep) even “liken” en
op twitter :@vvWTOC.
Namens WTOC,
Wiebe de Boer (secr.)<<<

MFC Hûsterwald
Beste dorpsgenoten,
Via deze weg willen we u een update geven
waar wij als Stichting MFC Hûsterwald
bestuur mee bezig zijn.
Zoals u allen heeft gemerkt, hebben we vlak
voor de motorbeurs het kozijn tussen de
gymzaal en de foyer laten verwijderen in
overleg met gemeente en brandweer. De
bedoeling was en is nog steeds dat daar een
nieuw kozijn in komt met openslaande deuren
zodat we de gymzaal multifunctioneel kunnen
gebruiken.
De gemeente is, na het weghalen van het
kozijn, weer teruggekomen op eerdere
toezeggingen. We zijn nog steeds met de
gemeente in gesprek over het plaatsen van
het nieuwe kozijn. Het gaat vooral om de
vergunningen die dan verkregen moeten
worden.

verlies.
Het plafond van de gymzaal is namelijk
afgekeurd door de brandweer en zou
opgeknapt/ vervangen moeten worden.
Tevens zijn de kachels zo oud dat ze
vervangen moeten worden.
Al met al moeten we aan erg veel regels en
eisen voldoen en is dat een zeer lastige en
kostbare klus. U merkt dat we druk bezig zijn
met de perikelen rond de gymzaal en vragen
u geduld en begrip hiervoor. We doen onze
uiterste best om het dorpshuis en de gymzaal
voor het dorp beschikbaar te houden.
Met vriendelijke groeten Bestuur MFC
Hûsterwald
Dries Wijbenga
Broer Vlasma
Wibo Drenth
Wilma Langenberg
Ben Osinga
Pauline van ‘t Land
<<<

De vergunningen en aanpassingen aan het
gebouw zijn nodig voor het houden van
evenementen.
Deze evenementen hebben we voor 100%
nodig om de gymzaal financieel gezond te
houden. De gymzaal vraagt namelijk veel
onderhoud. Door het wegvallen van
inkomsten door de scholen De Binning en De
Van Heemstra hebben we ieder jaar een groot
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Ribesperikelen
Voor wie in het dorp nog niet weet waar de
Ribes is: de straat die om de speeltuin, het
Itelân, loopt. Bijna 16 jaar woon ik er met veel
plezier. Tegenover ons huis staan
ribesstruiken die heel goed verzorgd worden
door de heren van de gemeentelijke
plantsoenendienst. Het zijn de struiken die
het eerst bloeien in het voorjaar. De speeltuin
is een oase voor de kinderen. We genieten
van de kinderstemmen die ons tegemoet
komen; ze lachen, gieren, brullen, vechten en
schelden.
Tot vorige week, eind september. Er werd
oorlogje gespeeld en daarbij moet je je
kunnen verstoppen. Tsja, waar doe je dat?
Nou daar gebruik je de ribesstruiken voor. Als
dekking moest er ook een hut komen. En hoe
doe je dat? Gewoon, je breekt zoveel
mogelijk ribestakken af, stapelt ze op in een
vierkant en binnenin trap je alles plat. Om
daar met een paar man in te kunnen zitten,
moet er heel wat afgebroken worden. En zo
gebeurde.
Zowel meisjes als jongens, in de
leeftijdsgroep tussen de 8 en 10 jaar, hadden
tijdens hun spel ontzettend veel lol. Ze rolden
letterlijk voor dood uit de struiken het gras op
en bleven zo even liggen. Net als in het
echt… 'Zou er nou niet één door de katten– of

hondenpoep rollen?' dacht ik nog...

redenen de rozenstruiken zijn verwijderd.

Nu sta ik niet altijd voor het raam te loeren,
maar op een gegeven moment hoorde ik zo’n
kabaal op straat dat mijn nieuwsgierigheid
gewekt werd. Krak, krak, rennen, schreeuwen
en het ging maar door. M’n raam geopend en
de “heren” gevraagd te stoppen met het
afbreken van de takken. Ze keken me aan en
zeiden: oké en liepen weg, de hoek om naar
de speeltuin. Heel braaf. Een uur later waren
ze terug. Ik ben maar eens gaan kijken waar
ze mee bezig waren. Geschrokken vroeg ik
ze hoe ze het zelf vonden wat ze verwoest
hadden. Zegt een jonkie van hooguit 8, 9 jaar:
“Het is toch van de gemeente!”
M.a.w. dan mag je het vernielen? Ik vraag me
toch echt af van wie zo’n uitspraak komt.
Daarbij: dagelijks lopen er wel 10 tot 15
mensen met hun honden over dat paadje
achter de ribesstruiken, maar niemand zegt
iets over de vernielingen.

Suggestie: is er niet ergens een loze plek in
het dorp waar de kinderen op hun fietsjes
naar toe kunnen om hutten te bouwen?
De ouders hoeven niet met het excuus te
komen dat ze hun kinderen dan niet zien,
want ik zie ze hier ook niet.
Erica de Brieder
<<<

De heren van de plantsoenendienst worden
er moedeloos van. Ze zijn twee dagdelen
bezig geweest om de bende op te ruimen en
vertelden dat ze het zó nog niet eerder
hadden meegemaakt. (Ook het schoffelen
door de hondendrollen is een ergernis.) Het
kost twee jaar voor alles is aangegroeid. Als
de vernielingen toch doorgaan, zullen de
struiken worden verwijderd en komt er gras.
Net als elders in de buurt waar om dezelfde
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Popkoor De Sangersjongers
samen met orkest Hamme Hos
in het MFC op 28 november
Wat heeft het publiek kunnen genieten van
het middag optreden van ons Oudwoudster
popkoor De Sangersjongers, onder leiding
van Rika Feringa. Tezamen met het 55+
orkest Hamme Hos uit Dokkum werd er een
optreden verzorgd onder orkestleiding van
Zwaanette Dijkstra. Het in 2000 opgerichte
orkest met instrumentale ondersteuning van
o.a. hobo, blokfluit, gitaar en slagwerk bracht
bekende en minder bekende nummers ten
gehore. Een medley ( een paar liedjes samen
gevoegd tot één liedje ) van Malando, klonk
velen bekend in de oren, en ook een
gezongen nummer van Frank Sinatra was
bekend. Apart van het orkest traden de
Sangersjongers op, nu aanwezig met 27
mannen en vrouwen. Rika verzorgde
begeleiding op de piano, haar zoon Wiebe
deed slagwerk. Omdat we het popkoor al een
keer hebben zien optreden, tijdens ons
dorpsfeest eerder dit jaar, klonken er een
paar bekende liedjes, w.o. het Bûthúsbankje
en Country Road, in beide gevallen met een
solo van Ruurd Lieuwes. Het orkest en het
koor deden ook een aantal mooie liedjes
samen. Even kippevel kreeg ik van het
nummer This world van Beethoven dat
meerstemmig door het koor werd gebracht.

Het klonk zó mooi. Ook het nummer Unchain
my hearth van Joe Cocker gaf hetzelfde
gevoel. Leuk was te zien, vanuit het publiek,
hoe er twee dirigenten aan het werk waren.
De bijna synchroon lopende bewegingen van
Rika naar haar koor toe en Zwaanette naar
haar op het podium zittende orkest kwamen
professioneel over. Het is indrukwekkend,
vooral als je beseft dat “ons” koor nog maar
net een jaar bestaat. Een recent ingestudeerd
nummer is het alom bekende “Pastorale” van
Ramses Shaffy en Liesbeth List. Een moeilijk
nummer dat de nodige voorbereiding heeft
gevraagd van de koorleden, de mannen in het
bijzonder met een extra oefenmiddag. De
vertolking was prachtig. Handig voor het
publiek was de aanwezigheid van een scherm
waarop de aangekondige nummers, soms
met een tekst of refrein kon worden

meegelezen. Het programma was in twee
delen met een pauze daartussen om even de
benen te strekken of om iets bij de bar te
gaan drinken. Daar bleek dat de luisteraars
niet alleen afkomstig waren uit het dorp, want
zelfs uit Burdaard was er bezoek. Er zaten ca
40 mensen in de zaal als publiek. Zo tegen 5
uur kwam er een einde aan het vermaak met
een gezamelijke vertolking van Joost Nuissl,
“ik ben blij dat ik je niet vergeten ben”. Het
liedje werd wel twee keer gebracht, een
mooie uitsmijter. Veel mensen w.o de orkest
en koorleden, bleven nog even napraten met
een drankje bij de bar. Wat een fijne middag
en wat een popkoor om trots op te zijn.
(tekst: Erik de Vries, redactielid Doarpskrante
Op 'e hichte, foto: Wiebe, zoon van Rika)
<<<
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De Stikelstekker
Op een mistige decembermorgen zit de
Stikelstekker in de “Op 'e Hichte Trein” en
staart in de mist.
Het is de trein van de dorpskrant die de
inwoners van Oudwoude voorziet van
informatie en leuke weetjes en vier keer per
jaar halt houdt.
Ongeveer vijf jaar lang heeft de Stikelstekker
een stukje geschreven voor deze dorpskrant,

maar het werd de laatste tijd steeds moeilijker
om weer iets te bedenken. Zeg nou zelf:
zoveel gebeurt er nou ook weer niet in ons
dorpje...
Bovendien: naar het schijnt kan Grote Sjoerd
de nachten, voordat een nieuw nummer van
“Op 'e Hichte” verschijnt, erg slecht slapen,
omdat hij dan weer moet lezen wat hij
eventueel gezegd of gedaan zou kunnen
hebben. Tenminste dit heeft zijn vrouw ons in
vertrouwen verteld, dat zodoende. Dit kan
natuurlijk niet doorgaan, want wij hebben

recht op een goed uitgeslapen voorzitter, of
niet dan...
De Stikelstekker was nog wel van plan een
stukje over het voetbal te schrijven, maar er
zijn al genoeg die over voetbal eamelen.
Bovendien: WTOC staat op dit moment
bovenaan, tja wat moet de Stikelstekker er
dan nog over schrijven?
Nee, het is zo wel mooi geweest, mijmert de
Stikelstekker. Op de decemberhalte stapt hij
uit de trein en verdwijnt in de mist. Een
bundeltje verhalen neemt hij mee onder zijn
arm………..
<<<

Foto: Björn Nielsen
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Twee jonge kerkuilen geringd in
Oudwoude
Vrijdagavond kwamen de vrijwilligers van
Kerkuilengroep Kollum naar de boerderij van
Uilke en Griet Dijkstra aan de Jan Binneswei
in Oudwoude om twee jonge kerkuilen te
ringen.
De heer Dijkstra vertelde, dat ze nog niet
eerder uilen hadden gehad in deze boerderij.
Er is op een gegeven moment een gat
gemaakt in het “ûleboerd” en toen was het
wachten op de komst van kerkuilen en dat is
gelukt. Een eerste teken van hun
aanwezigheid was de witte poep in de schuur.
De vrijwilligers, Koos Huizinga en Gerry
Dijkstra, moesten omhoog klimmen in de
schuur om de jonge uilen op te halen. De
kerkuilen lieten zich niet gemakkelijk pakken,
dus het duurde even, voordat de aanwezige
belangstellenden ze konden bewonderen.
De twee jonge kerkuilen waren ongeveer acht
weken oud, het waren een mannetje en een
vrouwtje. Het gewicht was rond de 300 gram.
“Ze zijn nu al in staat om een muis in zijn
geheel door te slikken.” aldus de heer Arno
Paulus, vrijwilliger van de Kerkuilengroep. Ze
moeten eerst wel even leren dat ze niet bij de
staart moeten beginnen te eten, dan lukt het
niet. Ze vliegen over ongeveer twee weken
uit. De ouders blijven ze dan nog twee weken
begeleiden en dan worden ze weggejaagd.
De oude uilen blijven op deze boerderij.

De uilen worden meestal niet heel oud,
namelijk gemiddeld slechts 1,5 jaar: 75% van
de jonge uilen sterft in het eerste levensjaar.
Ze worden helaas vaak doodgereden.
De gegevens van de kerkuilen worden
opgestuurd naar het Vogeltrekstation in
Heteren. Daar worden alle gegevens van
Nederland opgeslagen. Wordt er een uil
ergens dood aangetroffen, dan kan aan de
hand van de ring afgeleid worden, waar de uil
geboren is.<<<

Toaniel
Doarpsgenoaten!
Toanielferieng 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!<<<

it Tichtsteby
Woensdagavond 28 oktober werden de
prijzen uitgereikt aan de winnaars van dit
seizoen jeu de boules spelen.
Ter afsluiting hadden we in MFC Hústerwâld
een gezellige avond met een hapje en een
drankje, daarna werden de winnaars bekend
gemaakt.
De voorzitter van het MFC dhr Dries Wijbenga
reikte de bekers uit.
1e prijs Jopie Smeding
2e prijs Cornelis Fennema
3e prijs Lieuwe Zevenhoeken
Nieuwe leden zijn van harte welkom!
Kom eens kijken en spelen in het nieuwe
seizoen!
Het seizoen begint weer op 4 april 2016 op de
mooie banen van “it Tichtsteby” achter
Hústerwâld. We spelen op de maandagavond
om 19.00 uur en op de woensdagmiddag om
14.00 uur.
Opgave bij Sjoerd Fennema
Tel: 0511451918
<<<
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SPORTMAN VAN OUDWOUDE

Deze keer even wat anders dan “het
beestenspul van Oudwoude”, want we
hebben hier ook veel sporters. Wij (Jetty en
@nkie) waren deze keer te gast bij Anne en
Ida, sinds kort wonende op de Wygeast. Anne
is een echte Oudwoudemer ………hij groeide
op in Oudwoude en is geboren waar nu het
Hafhoefke is. We werden ontvangen met een
lekker bakje thee en een lekkere
versnapering erbij. In het dagelijkse leven is
hij dataanalist bij het Ministerie van
Economische Zaken in Assen. Verder is hij al
tien jaar bezig met zijn eigen
bamboekwekerij, op dit moment heeft hij zo’n
15 verschillende soorten bamboe waarvan de
meeste ook in de winter groen blijven. Hij
levert veel aan tuincentra, maar ook jij bent
van harte welkom... Tijdens het interview

hadden we muziek op de achtergrond,
dochter Felien zong zichzelf in slaap en wij
konden meegenieten via de babyfoon. Altijd
gezellig.
Maar we zijn hier voor de sportman Anne
Bierma. Anne is namelijk Nederlands
kampioen powerliften. Wat is powerlifting
eigenlijk vroegen wij ons af en Anne begint
enthousiast te vertellen. Powerlifting is in de
jaren 70 uitgevonden om te kijken hoe sterk
iemand is. Het is verdeeld in drie onderdelen:
benen, rug en borst. Je kunt vanaf 14 jaar tot
oneindig meedoen met wedstrijden, op de
wedstrijden is alles in leeftijd gerangschikt en
per leeftijd zijn er verschillende
gewichtsklassen. Bij Anne zelf zijn de benen
het beste en de rug wat minder, maar alle drie
onderdelen bij elkaar geven hem meestal
toch een hoge score. Vanaf zijn 13e jaar is hij
hier voor aan het trainen, destijds bijna
dagelijks nu vier keer in de week. Al
verschillende keren is hij Nederlands
kampioen geworden en heeft meerdere
nederlandse records op naam staan. Bij de
Westeuropese kampioenschappen is Anne
tweede geworden. Als je aan wedstrijden mee
wilt doen, moet je aangesloten zijn bij een
bond en kun je regelmatig dopingcontrole
krijgen. Het kan zo maar zijn dat er iemand
onverwachts aanbelt voor een controle. Het is
“nog” geen olympische sport, maar wat niet is,
kan nog komen. We kregen filmpjes te zien

via YouTube waar we Anne aan het werk
konden zien, wij waren zeer onder de indruk.
In de tuin is een hok waarin een
trainingsruimte is gemaakt. Deze is nog niet
helemaal klaar, maar er wordt al flink getraind.
Niet alleen door Anne, want er komen ook
regelmatig andere sterke mannen over de
vloer om mee te trainen. Dochter Felien heeft
hier ook haar eigen fitnessapparaat, mooi
van schuimrubber. We zijn even in deze
ruimte wezen kijken en kwamen onderweg
nog wat beestenspul tegen, een hond, een
pony en een paard. In de trainingsruimte
kregen we niet alleen de fitnessapparatuur te
zien, maar ook de strakke pakjes waar hij zich
elke keer in moet hijsen. De knieën worden,
door middel van een bandage voorzien van
steun. Anne vroeg aan Jetty of ze last van
haar knieën had, dat was niet het geval dus
Jetty was het proefkonijn om te laten zien hoe
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Raad waar het staat

dit in zijn werk gaat. Nou geloof ons maar, je
knie kan geen kant meer op. Zelfs opstaan is
al een fitnessoefening op zich.
We hadden een gezellige avond bij Anne en
Ida die al 14 jaar gelukkig samen zijn. Nog
niet getrouwd, maar daar kan zo maar
verandering in komen, wie weet gaat Anne
eerdaags op zijn knieën?
Wil jij ook een mooie reportage in onze
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
<<<

Terug te vinden op Google Earth...
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De Van Heemstraschool en de
geschiedenis van het onderwijs
in Oudwoude
Deel 2: 16831774
We slaan een eeuw over als het gaat om het
onderwijs in Oudwoude. Werden we nog
keurig op de hoogte gehouden van de eerste
echte schoolmeester in 1581, Henrick
Henrixz, die na de reformatie als eerste
betaald werd door de kerkvoogdij en die
daarvoor allerlei werkzaamheden moest
doen. Na hem tasten we in het duister wie er
allemaal meester geweest zijn. De
kerkboeken waar we het uit moeten halen,
vermelden niets. Pas in 1683 kunnen we
putten uit rekeningboeken, wanneer iemand
werd aangesteld en wat hij uitbetaald kreeg.
Het traktement van de schoolmeester werd
door de kerk betaald. School en
schoolmeestershuis stonden pal naast elkaar
en in vele gevallen zelfs onder één dak. Het
was allemaal van de kerkvoogdij.
De eerste schoolmeester die dan weer op
duikt is Jan Pijters. Op 22 maart 1683 kreeg
hij uit handen van de kerkvoogd Petrus van
Rosema 9 gulden en 4 stuivers, als de rest
van zijn traktement over 1683. Later kreeg hij
steeds het hele traktement uitbetaald, van 50
gulden. Dat bedrag bleef jaren gehandhaafd.
Het beroep van Jan Pijters wordt in 1683
omschreven als: “schooldinaer ende

foirsinger van den dorpe
Oudwoude.” Dus hij was ook
tijdens de kerkdiensten actief als
voorzanger. Een orgel kende men
nog niet, de voorzanger gaf de
toon en de melodie aan om de
psalmen te zingen tijdens de
eredienst. Petrus van Rosema
was de bewoner en eigenaar van
Fogelsanghstate te Veenklooster,
dat bij Oudwoude behoorde.
Pijters was er al in 1682, want
daar wordt ook nog een bedrag
voor uitbetaald, maar wanneer hij
exact is gekomen, wordt niet
vermeld. Hij is lang gebleven, want
in 1725 was hij er nog steeds. Hij
is het in ieder geval 43 jaar
geweest. Was dat lang? Voor onze begrippen
wel, maar men deed destijds niet aan
carrièreplanning om steeds weer te wisselen
van betrekking. Dat kon ook niet, want je kon
geen pensioen opbouwen, dat bestond niet.
Dus men bleef liever in de vertrouwde
omgeving tot men stierf. Zo was het record in
handen van Sijmen Jurjens uit Boksum, die is
liefst 70 jaar schoolmeester geweest! Als een
schoolmeester vertrok, was dat als hij echt
niet beviel. Dan werd hij niet meer uitbetaald
en kon hij naar een andere plek gaan zoeken.
Of iemand moest echt heel goed zijn, zodat
hij naar een beter betaalde plek kon en dat
gebeurde ook.

In 1726 kwam er een nieuwe schoolmeester.
Dat was Reijnder Rijtskes of Ritskes. Die
bleef maar twee jaar, dan is er vrij lang een
vacature, want pas op 1 november 1730 komt
er weer een nieuwe, dat was Rikkert Heeres.
Die bleef weer een lange tijd: maar liefst 44
jaar.
Het schoolgebouw was net weer wat
opgeknapt, de plannen werden daarvoor in
1730 geconcretiseerd en op 12 november
kreeg Luitjen Eilerts, de meestertimmerman
van het dorp 13 gulden voor werkzaamheden
aan school. Daarna lees je in de
rekeningboeken van de kerk, dat er
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regelmatig geld werd uitgegeven voor
onderhoud van het schooltje. Tussen 1753 en
1756 zijn er in totaal 440 “dakschoven” voor
de school geleverd. Ook het
schoolmeestershuis moest regelmatig
onderhouden worden, er werd verf geleverd
en één keer een plaat voor de open haard.
Rikkert Heeres was vast en zeker een
uitstekende onderwijzer, kennelijk werd hij
ook als een wijs en verstandig man gezien,
want hij werd zelfs dorpsrechter. Die functie
was altijd voorbehouden aan een van de
vooraanstaande boeren. Rikkert Heeres
moest wel bijverdienen, want het traktement
was laag, hij kon daarvan alleen niet leven.
Vanaf 1751 was hij ook degene die de
rekeningen van de kerk uitschreef, want niet
alle kerkvoogden konden zelf schrijven. Dat
leverde hem 2 gulden per jaar op. Hij deed
ook aan handwerk, want hij heeft de sloot van
de kerkboerderij uitgediept (yn it Frysk:
slatte). Dat deed hij ook een poosje op de
kerklanden van Westergeest.
In 1731 stierf de schoolmeester van
Westergeest. Heeres nam toen voor een
poosje het schooltje van Westergeest erbij.
De vacature werd daar snel weer opgevuld en
toen na zestien jaar die onderwijzer ook weer
vertrok, heeft Heeres niet weer
waargenomen, maar wel werd hij zolang
voorzanger in de kerk van Westergeest. Dat

duurde van mei 1757 tot februari 1759.
In 1750 kreeg Westergeest weer een eigen
schoolmeester, de bekende Eelke Meinderts.
Hij werd later één van onze bekende Friese
schrijvers en dichters uit de achttiende eeuw.
Heeres bleef in Oudwoude tot 1774, want op
1 november van dat jaar, kwam er een
nieuwe “school en kerkedienaar” in de
persoon van Sjouke Gabes, hij kwam uit
Driezum.
Hoe moeten wij ons nu het onderwijs in de
17e en 18e eeuw in Oudwoude of elders,
voorstellen? Dat is niet eenvoudig weer te
geven. We weten er namelijk niet echt veel
van. Er was groot onderscheid in de 18e
eeuw, onderscheid tussen de klassen en de
standen. Adellijke kinderen, kinderen van rijke
kooplieden en van rijke burgers en vast ook
van heel rijke boeren (zoals in Groningen)
kregen wel goed onderwijs, zij werden in
diverse vakken onderwezen, zelfs in
klassieke talen of in ieder geval altijd in het
Frans. Maar kinderen op kleine dorpsscholen
van eenvoudige boeren en werklieden, daar
werd geen eenduidige soort van onderwijs
gegeven.
Het was vaak willekeur en het hing van de
onderwijzer af hoe het onderwijs werd
aangeboden. Toch waren er wel richtlijnen.
De kinderen leerden in ieder geval lezen,
schrijven in in sommige gevallen rekenen. Nu
werd er voor die extra vakken betaald.

Kinderen moesten stuivers betalen als ze
bijvoorbeeld rekenlessen wilden hebben.
Rekenen was een duur vak, dus lang niet
iedereen kreeg rekenles. Leerplicht was er
niet, dus kinderen van de allerarmsten gingen
niet naar school. In de loop van de 18e eeuw
werd dat zelfs minder, want de armoe nam
toe. Er waren in de achttiende eeuw nogal
wat tegenslagen in de landbouw, misoogsten
door overstromingen en veepest, dus juist in
de jaren 17601780 was er voortdurend crisis.
Die crisis hield aan en het werd zelfs een
politieke crisis, waardoor de onrust toenam en
mensen en groepen tegenover elkaar
kwamen te staan. (in de volgend aflevering
daarover meer). Dat heeft de kwaliteit van het
onderwijs niet bevorderd.
Er waren geen klassen of groepen in school.
Iedere leerling kreeg een soort van
individueel onderwijs, hoofdelijk onderwijs
geheten. De leerling kreeg immers waar voor
zijn geld. Dus hij kreeg een opdracht van de
meester en die moest hij uitvoeren. De
opdracht werd dan nagekeken of de scholier
werd overhoord en dan ging hij weer verder.
Of je nu knap of dom was, maakte niets uit,
want de meester paste natuurlijk de opdracht
aan en omdat er geen klassen of groepen
waren, kon je ook niet blijven zitten.
De scholen stonden wel onder het gezag van
de burgerlijke autoriteiten, ook zeker in de
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18e eeuw. Het was vastgelegd in “Reglement
van burgemeesteren en de raadt op de
Nederlandse schoolmeesteren en haar
diensten.” Dus een soort van algemeen
reglement, om toch iets van een niveau te
bewaken. De reglementen waren op
onderdelen en per plaats weer verschillend,
maar het kwam er op neer dat ze een
uitwerking waren van de voorschriften van de
nationale Synode van Dordrecht van 1618.

Nu vond er in de achttiende eeuw een
algehele vervlakking plaats. De eeuw
daarvoor was het immers de Gouden Eeuw
geweest, de 18e eeuw wordt vaak de Zilveren
Eeuw genoemd, maar zoveel zilver was er nu
ook niet wat er blonk. Het was net of de
handelsgeest met alle creativiteit van dien,
indutte. Over godsdienst bijvoorbeeld trad er
onverschilligheid op. Men nam het allemaal
niet zo nauw meer met het geloof, met regels
en met de samenleving. Overal heerste
onverschilligheid en dat kreeg grote gevolgen.
Zo was er op scholen wél toezicht. Het
godsdienstonderwijs was niet vrijblijvend. De
predikanten moesten daar op toezien.
Onderwijzers die werden benoemd, moesten
beloven dat zij “de enige ware godsdienst
aanhingen”. Maar de predikanten, vooral in
de tweede helft van de achttiende eeuw,
waren ook al niet meer zo orthodox. Ze
volgden grotendeels de algemene opinie, ze
waren “verlicht” en hingen niet zo aan de
dogma's van de gereformeerde kerk, die alles
had vastgelegd in de Synode van Dordrecht.
Dus het hing van de predikant af wat de
onderwijzer mocht verkondigen in school
omtrent het godsdienstonderwijs. Er werd
sterk gelet op de onderwijzer of hij wel goed
kon schrijven, of hij luid psalmen kon zingen
en of hij moeilijke rekensommen kon
oplossen. Elders in dorpen waar een kasteel
stond, zoals grotendeels in Overijssel en
Gelderland, hadden de kasteelheren het voor

het zeggen. Hoe dat precies in Oudwoude
ging, heb ik nog niet helemaal kunnen
ontdekken, want ook hier hadden we een
kasteel, Fogelsanghstate, waar destijds de
familie Van Heemstra het voor het zeggen
had. Die hadden wel degelijk invloed op de
school, maar of ze nu controle uitoefenden op
de kwaliteit van het onderwijs, heb ik in ieder
geval niet kunnen vaststellen. Die indruk heb
ik niet.
Het is altijd zo in de geschiedenis, het moet
eerst slechter worden en helemaal afglijden,
voordat men wakker wordt en het weer beter
wordt. Dat gold ook voor de kwaliteit van het
onderwijs in de achttiende eeuw.
In de volgende aflevering kunnen we lezen,
dat er in Oudwoude een opleving komt van
het onderwijs, zowel wat het gebouw als de
inhoud betreft.
Bearn Bilker, 22 november 2015
<<<
Voor dit artikel heb ik dankbaar gebruik
gemaakt van
– dr. Oebele Vries “Oer skoalle en
skoalmasters fan Aldwâld” een artikel uit 1975
– A. Algra 'De historie gaat door het eigen
dorp deel V.' Leeuwarden 1964.
– G.R. Leijsen Artikel: Onderwijsgeschiedenis
 Onderwijs en opvoeding in de 18e eeuw. z.j.
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Over kliko's en paarden, de
wereld achter BEVETRA

Wie kent ze niet de grijze en groene en maar
ook in andere kleuren beschikbare
afvalbakken. Bijna iedereen heeft er wel een
paar bij de deur staan. Maar wist u ook dat er
een levendige handel is in die dingen en dat
ze de hele wereld over gaan? Lees maar
verder. Uw reporter Erik, dit keer zonder
Ankie, draait het erf op van
handelsonderneming en transportbedrijf
BEVETRA, sinds 2009 gevestigd aan het
Wyldpaed 14 in Kollumerzwaag.
Gelegen in het buitengebied op een terrein
van twee hectare staan de woning en
gebouwen van deze transporteur. Ik word
verwelkomd door een stel blaffende honden,
gelukkig achter een hek... “Een bel is hier niet
nodig” wordt mij door de inmiddels geopende

deur al toegeroepen. In de deur staat de
ondernemer zelf, Piet Beerda een stevige
vent die eruitziet niet voor een kleintje
vervaard te zijn. Binnen is Alina Beerda –
Dijkstra, zijn vrouw en medeondernemer, ja,
ze doen bijna alles samen. Aan de tafel in de
woonkeuken starten we met een lekkere bak
koffie en de vlot van de tongriem gesneden
Piet doet zijn verhaal. Alina vult aan.
Bevetra is een van onze adverteerders die
behoorlijk ver van Oudwoude af ligt. Hoe dan
toch die relatie met Oudwoude vraagt u zich
wellicht af. Piet vertelt over zijn
werkzaamheden en dat onze dorpsgenoot
Arjen Lieuwes bij hem heeft gewerkt en dat
ook Alina geen vreemde is in Oudwoude, ook
zij kwam bij de Lieuwesen over de vloer via
het bekende Hokje. Ze zijn ook
goed op de hoogte van het
reilen en zeilen in ons dorp. Hij
weet alles van vuilcontainers en
kliko's en hij heeft er dan ook de
vinger achter dat deze bakken,
groot en klein over de aardbol
gaan. Uitvoerig vertelt hij over
de verschillende systemen van
de kliko's in Nederland en hoe
hij ze van hot naar her
transporteert, soms zelf met zijn
eigen wagen of vaak door
anderen tot in Roemenië en
zelfs naar Ethiopië. Ook
reparatie doet hij zelf. Soms op

locatie in het buitenland of op eigen erf. Hij
heeft zelf de nodige onderdelen en herstelt
snel en handig. Wat echt kapot is, wordt tot
kleine korrels verschredderd, de basis voor
weer nieuwe containers.
De geboren Kollumerzwaagster is in 1995
begonnen met transport van koeien, maar de
regelgeving hiervan begon hem toch te lastig
te worden. Het vervoer van paarden ligt wat
eenvoudiger. Dat wil niet zeggen dat je maar
alles kunt doen, de NVWA (Nederlandse
Voedsel en Warenautoriteiten) houdt scherp
de boel in de gaten. Het gaat uiteindelijk ook
over het welzijn van levende dieren.
Momenteel hebben Piet en Alina een
moderne truck met oplegger die geheel is
ingericht voor comfortabel vervoer van

Op 'e Hichte  nummer 26 Pag.

45

Op 'e Hichte  nummer 26 Pag.

46

maximaal 17 paarden per lading. De dieren
staan allen apart in een box op een dikke laag
stro. Je staat er niet bij stil, maar er dient ook
het nodige water en voer te worden
meegenomen. Dit vraagt ook de nodige
ruimte. Vanuit de cabine is permanent
cameratoezicht op de lading achterin. De
ritten gaan tegenwoordig veelal naar Spanje,
Portugal en Frankrijk. Samen rijden ze
jaarlijks wel 150.000 km. Ook Alina beschikt
over het groot rijbewijs en kruipt regelmatig
achter het stuur. Als ze samen weg zijn, zijn
de kinderen bij pake en beppe. In dat geval
zijn ze maximaal een week onderweg en wel
twee weken als Piet alleen gaat. De klanten

zijn handelaren en ook vaak
particulieren die door de
goede ervaring met Bevetra
geregeld terugkomen.
Intussen is op de
achtergrond van de woning
geluid te horen uit de
kinderkamer. Lytse Gaele,
zoon van ruim een jaar
meldt zich, omdat hij is
uitgeslapen. Alina haalt hem
er even bij en de kleine man
oogt zeer wakker. Hij
dribbelt wat om de tafel
heen, bekijkt het laatste
nummer van onze
dorpskrant en aanschouwt
de vreemde bezoeker aan
tafel. Piet en Alina hebben
samen twee kinderen, Cornelis en Gaele en
twee van Piet uit een eerdere relatie: Grietsje
en DouweJan, die niet op nummer 14
wonen. Verder bestaat het huishouden uit een
Spaans showpaard, een ezel, een pony en
een paar beste honden.
Weer terug naar het verhaal over de paarden
vertelt Piet dat hij tegenwoordig veel handelt
via Facebook. Het nog niet zo heel lang
bestaande medium is van grote waarde voor
hem. Met een speciale app communiceert hij
in verschillende talen met zijn klanten. Ook de
klikohandel floreert mede daardoor en staat in
wel 40 talen op de digitale snelweg. Het

ondernemende duo heeft ook nog een
compagnon, Tommy van Tokatrans, hij is altijd
onderweg. Piet doet niet alleen transport, hij
verzorgt ook de planning. Een laatste
aanwinst is een gele vrachtwagen voor Alina.
Kan ze ook zelfstandig de weg op. En als ze
even wat anders zou willen, kan ze aan de
slag bij Zorgcentrum Brugchelencamp in
Zwaagwesteinde. Afsluitend wordt nog even
getoond hoe bezoekende transporteurs
ontvangen worden, chauffeurs die
bijvoorbeeld containers komen halen of
brengen. In een aparte ruimte is voor hen een
ruime keuken met grote tafel en goede
stoelen, aparte badkamer en toilet
beschikbaar. Keurig en met alle comfort.
Slapen doet men veelal in de cabine van de
vrachtwagen die dan op het erf geparkeerd
kan worden. Dit rondje door de woning is
tevens de afsluiting van een leuk interview
met twee gedreven ondernemers en
paardenliefhebbers. Gaele ligt intussen weer
in zijn bedje. Zal hij ooit ook achter het stuur
klimmen? De tijd zal het leren.
<<<
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Aldwaldemers om útens
Herinneringen aan de Wygeast 41.
De “Einemân” werd mijn vader, na een paar
jaar aan de Wygeast 41, genoemd. In 1971
hebben mijn ouders het huis gekocht, na
eerst een half jaartje in een tijdelijk huis in
Kollum te hebben gewoond. Omdat mijn
vader rugproblemen had, kon hij het zware
bakkersvak in een klein dorpje in Groningen,
Zuurdijk, niet meer uitvoeren en kreeg een
baan aangeboden als kok in
verzorgingstehuis Bethesda in Kollum. In
Zuurdijk was hij al wat begonnen met wat
vogels: kanaries, fazanten, een papegaai.
Maar eenmaal in Oudwoude, in een huis met
wat grond erbij, was er geen houden meer
aan. Binnen de kortste keren was het stukje
grond volgebouwd met hokken en vijvers en
werden de kanaries ingeruild voor eenden,
ganzen, zwanen, kippen en meer. De
vogelhobby nam veel tijd in beslag. Dagelijks
kwamen er veel mensen op het erf om vogels
te kijken en te kopen.
Omdat hij tijd en plek had zijn hobby uit te
bouwen, is mijn vader lange tijd prima op z’n
plek geweest aan de Wygeast en mijn
moeder was gelukkig waar mijn vader
gelukkig was. Voor mij, mijn broers en zussen
maakte het eigenlijk niet veel uit waar we
woonden. De overgang van Groningen naar

Friesland was niet lastig, we spraken dan
wel Gronings in huis, maar, als kinderen
van Friese ouders, verstonden we prima
Fries. Met de ‘Aldwaldemers’ hadden we
niet erg veel contact. We gingen naar de
basisschool in Kootstertille, naar de kerk
in Buitenpost, en later naar het
voortgezet onderwijs in Groningen.
Een van mijn leukste herinneringen aan
Oudwoude heeft plaats gevonden op de
ijsbaan. Ik kon als meisje van 13 á 14
jaar aardig schaatsen. Toen er een
estafette werd georganiseerd door de
ijsvereniging, was de eis dat ieder team
moest bestaan uit twee mannen en één
vrouw. Ik kende echt niemand op de
ijsbaan en plotseling werd ik gevraagd
om mee te doen door twee ‘vreemde'
mannen. We wonnen de estafette... Ik
verdiende er 25 gulden mee!
Ik moet eerlijk bekennen dat ik van de 9 jaren,
die ik in Oudwoude gewoond heb, niet veel
herinneringen heb aan mensen. Met een paar
uitzonderingen: Halbe en Heine Turkstra, Piet
en Willemien Rekker, buurvrouw De Jager.
Halbe Turkstra was melkrijder, woonde naast
ons en was, in mijn ogen toen, een beetje een
zonderlinge man. Elke dag kwam Halbe bij
ons koffiedrinken. Klokslag half 4, als mijn
vader thuiskwam van zijn werk, riep hij, vlak
voor hij binnenkwam: “Halbe, koffie!”. Elke
dag riep Halbe terug: “Joe!”, en slofte dan

richting ons huis, zat er een half uurtje, dronk
twee bakjes koffie en zei dan: “No, dan mat
we mar wer”. Als mijn vader niet riep, kwam
Halbe niet. Dat is, tot aan Halbe‘s overlijden,
niet vaak gebeurd. Heine, Halbe‘s broer,
kwam zo nu en dan ook mee. Sinterklaas
vierden ze met ons mee. Mijn moeder breide
dan vaak een trui voor Halbe en Heine en wij
kregen altijd mooie cadeautjes van ze. De
meisjes kregen echt meisjescadeautjes, zoals
parfum, sieraden, mooie boeken en daar
verbaasden we ons elke keer weer over. We
vonden het knap van Halbe en Heine dat ze
dat zo goed voor ons uitgezocht hadden. Nu
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denk ik: “Zou iemand anders het
misschien……”
Piet en Willemien Rekker herinner ik me,
omdat het de buren aan de andere kant
waren. Het waren lieve mensen. Ik geloof niet
dat we de vloer bij elkaar plat liepen, maar er
was een soort vertrouwdheid. Als het nodig
was hadden we wat aan elkaar.
Buurvrouw De Jager kwam vaak bij ons de
telefoon gebruiken, tot het moment dat we
een felle, kleine terriër kregen. Buurvrouw De
Jager was een beetje bang voor het hondje
en ik denk dat ze toen zelf een telefoon
aangeschaft heeft.
Behalve deze mensen schiet me nu nog een

naam te binnen, hoewel ik daar geen gezicht
bij heb: “Jouke Patat”. Jouke Patat is voor mij
niet echt een persoon, maar meer een
prettige bijkomstigheid van mijn vaders hobby.
Als er op zaterdag veel vogels verkocht
waren, trakteerde mijn vader op een patatje
van de snackwagen van Jouke Patat. In de
loop van de dag hadden we al wel in de gaten
of het er van zou komen en verheugden we
ons er al op.
Door mijn vaders vogelhobby was het wel
eens zoeken naar “patijd”. Op zondag was
die tijd er vaak wel. Dan kwam de gitaar te
voorschijn en gingen we samen zingen. Mijn
ouders kwamen beide uit gezinnen waar veel
gezongen werd, het liefst vierstemmig
en wij als kinderen vonden het eigenlijk
de gewoonste zaak van de wereld dat
wij dat ook deden. Ik weet nog dat de
chauffeur van het busje, waarmee we
elke dag naar de basisschool gebracht
werden, zich verbaasde over de
driestemmigheid waarmee we in het
busje liedjes zongen. Onze favorieten
waren toch wel de smartlappen die pa
voor ons zong. Soms lieten we een
traantje en snikten meerstemmig mee.
Samen met ooms, tantes, neven en
nichten werd er een familiekoor
opgericht ter gelegenheid van een
huwelijksjubileum in de familie. Dit koor
heeft ongeveer 25 jaar bestaan.
Tijdens een concertje van dit koor

hebben wij als gezin Krol een optreden
verzorgd. De geluidsopname van dit optreden
heeft mijn moeder, na een oproep van Ted de
Braak voor muzikale families, opgestuurd en
werden we uitgenodigd voor een auditie. Het
niet heel serieus nemend zijn we naar
Hilversum getogen, hebben verbaasd om ons
heen gekeken naar al die families bepakt en
bezakt met kostuums, violen, cello’s ed. en
hebben we tijdens de auditie een paar liedjes
gezongen. Dit was het begin van een
muzikaal avontuur wat heeft geresulteerd in 3
cd’s, twee tvspecials, ongeveer 10 kortere tv
opnames en veel optredens in theaters,
kerken, bejaardentehuizen, enz. We hebben
hier veel leuke herinneringen aan, maar na
verloop van tijd merkten we dat we niet meer
zongen als we bij elkaar waren. De
spontaniteit, het ontspannen zingen
verdween. Er moest serieus gerepeteerd
worden als we een optreden voor de boeg
hadden en hierdoor verdween het plezier in
zingen. Na ongeveer vijf jaar hebben we
besloten dat het een mooie tijd was geweest,
maar dat het ook mooi moest blijven.
In 1998 hebben mijn ouders het huis aan de
Wygeast verkocht. Mijn vader wilde graag
meer land bij huis. Hij had al een perceeltje
erbij gekocht tegenover het huis, maar hij
werd, naar zijn idee, belemmerd in zijn
vrijheid om op dat stukje grond te doen wat hij
wilde; vijvers aanleggen, hokken bouwen,
meer dieren houden. In Siegerswoude, dicht
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bij Ureterp waar ze allebei vandaan kwamen,
vonden mijn ouders een boerderij met een
hectare grond. Hier is mijn vader weer
enthousiast begonnen met zijn hobby. Na een
jaar hebben mijn man en ik de helft van de
boerderij gekocht, wat vanaf het begin ook de
bedoeling was, en heeft mijn man de schuur
verbouwd tot een woonhuis voor ons gezin.
Mijn vader heeft het 7 jaar heel erg naar zijn
zin gehad in Siegerswoude. Hij had alle
ruimte en kon doen en laten wat hij wilde. In
2005 is hij plotseling overleden. Hij was 69
jaar. Mijn moeder kreeg in 2009 de diagnose
Alzheimer en is in 2014 opgenomen in een
verpleegtehuis.
Omdat het “Aldwaldemers om útens” is, nog
een kort overzichtje waar we allemaal
gebleven zijn:
Tepske woont in Ermelo, (is nu 3 maanden in
Australië) en is ambulant begeleider bij
Stichting Bartimeüs. Tepske zingt in een pop
koor in Harderwijk.
Hieke woont in Siegerswoude, is docent op
een MBOschool in Groningen, heeft een
eigen bedrijf als onderwijscoach, is dirigent
van twee koren en zingt samen met Jaap en
Maaike Ierse liedjes.
Jaap woont in Buitenpost, is filiaalleider van
NVB Ubbens Bouwstoffen in Oldekerk en
zingt samen met Hieke en Maaike Ierse
liedjes.
Yteke woont in Hoogkerk, is docent op een
VMBOschool in Groningen en zingt mee in

gelegenheidsgroepjes.
Jan woont in Zelhem, is medewerker
crisisdienst GGZ in Arnhem, heeft een eigen
bouwbedrijf en zingt met zijn kinderen.
Maaike woont in Siegerswoude, is
administratief medewerker bij een ecologisch
onderzoeksbedrijf en zingt Ierse liedjes met
Hieke en Jaap.
Hieke Krol
<<<

IJsclub Oudwoude e.o.
Hoewel er op het moment van schrijven
zomerse temperaturen zijn, is het bestuur al
weer druk in de weer om de ijsbaan winter
klaar te maken. Dit jaar is er weer veel werk
verzet bij het clubgebouw aan de Simmerwei.
Ook heeft het bestuur zich weer ingezet om
het Fries kampioenschap
kortebaanwedstrijden naar Oudwoude te
krijgen. Inmiddels is bekend gemaakt tijdens
de gewestelijke algemene ledenvergadering
van de KNSB te Joure op dinsdag 17
november dat wij, mocht het ijs dik genoeg
gaan worden, de FK Cjunioren korte baan
jongens en meisjes mogen gaan organiseren.
Hierbij gaan we dan ook een beroep op
sponsoren en vrijwilligers doen.
Intussen is onze droge worstactie de deuren
in Oudwoude, Westergeest en de Triemen
langs gegaan, alle vrijwilligers en kopers
bedankt!

Mocht er kunnen worden geschaatst, dan
heeft het bestuur weer vele leuke en
sportieve activiteiten zoals een schaatsclinic
voor de jeugd, kinderdisco,
priksleewedstrijden en eventueel
ijshockeywedstrijden.
Bent u nog geen lid, dan kunt u dit altijd nog
doen, voor maar €7,50 is het hele gezin (t/m
18 jaar) lid.
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u
contact opnemen met:
Jan de Boer
0511452637 of 0629221356
Het Bestuur
<<<
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Brief van Weit Hamersma –
deel 1

Reinder H. Postma / Yvonne te Nijenhuis

Inleiding
Het is 1947. In Nederland is de oorlog voorbij,
maar ver weg, in Nederlands Indië, woedt een
felle strijd. Wat begon als het verdrijven van
de bezettende Japanners is uitgemond in een
koloniale oorlog. De inwoners van Nederlands
Indië willen onafhankelijk worden, maar
Nederland is niet van plan de winstgevende
kolonie op te geven. Nederlandse jongens
worden opgeroepen om hun dienstplicht te
vervullen in een land met een klimaat, een
landschap en gewoontes die enorm
verschillen van wat ze gewend zijn.
In een tijd zonder email of whatsapp is
iedereen aangewezen op wat we nu slow
mail noemen. Honderdduizenden brieven
gaan heen en weer tussen Nederland en
Indië. Op 20 november 1947 gaat Weit

Hamersma uit Oudwoude er eens goed voor
zitten. Hij begint een brief aan Jaap
Broersma, een achterneef van zijn vrouw
Sipkje Wiersma: Beste Vriend Jacob, De
kalender wijst 20 Nov. aan. Hierna verhaalt hij
van het leven van alledag in het Oudwoude
van 1947. We doen een stap van 68 jaar
terug in de tijd.

Het weer
Weit is bij de kachel gaan zitten om de brief te
schrijven omdat het koud is. ’s Nachts heeft
het gevroren en de hele middag heeft het
geregend. Buiten is het een graad of 5 en de
zon laat zich niet zien. Hoe anders is het weer
bij Jaap in Indië. Daar schijnt iedere dag de
warme tropenzon en de thermometer wijst
geregeld 40 graden aan. ‘Schaatsen weten ze
daar niet wat het is’ schrijft Weit. Schaatsen is
voor hem en zijn gezin van groot belang, zijn
vrouw en kinderen winnen geregeld prijzen
als ze aan schaatswedstrijden meedoen.

Indiëgangers
Weit schijft over Douwe de Jong die weer
thuis is en aan het werk is gegaan bij Doeke
Kloppenburg. Eigenlijk zou hij als
dienstplichtig militair in de kazerne van
Leeuwarden moeten zijn, maar hij heeft zich
tijdens zijn verlof ziek gemeld. Dat dat een
smoesje is, zal al snel blijken. Niet lang na
zijn ziekmelding staat er een auto van het
Rode Kruis voor zijn deur. Douwe, die druk

bezig is met het melken van de koeien,
probeert nog snel in bed te gaan liggen als
bewijs dat hij zich toch echt niet lekker voelt,
maar het is te laat. Hij moet meekomen naar
Leeuwarden. Hij zal naar Indië vertrekken, net
als Foppe Dijkstra. Jan Sangers komt weer
naar huis uit Indië; hij is afgekeurd vanwege
platvoeten en zijn slechte gehoor.

Jan Sangers uit Oudwoude
Jan Sangers hoeft in eerste instantie niet in
dienst, omdat zijn broer zich als vrijwilliger
heeft opgegeven; dan hadden andere
jongens uit het gezin namelijk een vrijstelling.
Als zijn broer weer naar huis wordt gestuurd,
moet hij er toch nog aan geloven. Na een
militaire opleiding gaat hij per boot naar Indië.
De overtocht herinnert hij zich nog goed: ‘Op
7 februari 1947 voeren we door de golf van
Biskaje. Het was toen erg slecht weer:
windkracht 9; de storm raasde en de golven
waren huizenhoog. Ik had gelukkig geen last
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van zeeziekte, maar veel anderen waren de
pisang. Ze zaten drie rijen dik op het dek over
elkaar heen over te geven.’
In Indië werkt hij voornamelijk in de garage,
waar hij oude motoren en vrachtwagens
opknapt die van de Amerikanen zijn geweest.
In juni meldt de luitenant dat hij Japanse
gevangenen op gaat halen uit Kobe, een
havenstad in Japan.
Via Hongkong, Sjanghai, Nagasaki en
Nagoya reist hij naar Kobe. In de genoemde
steden mag hij van boord. Hij kijkt zijn ogen
uit: wat een andere samenleving dan het
kleine bekende Oudwoude. In Hongkong is
van alles te koop: kauwgum, koekjes,
snoepjes, allemaal dingen die hij in Nederland
door de oorlog lang niet meer heeft gezien.
Hij koopt een horloge. In Nagasaki is het op
dat moment twee jaar geleden dat Amerika
een atoombom op de stad heeft gegooid. Dat
Jan wordt blootgesteld aan een flinke dosis
radioactieve straling wordt hem niet
meegedeeld en hij heeft er totaal geen erg in.
In Kobe komen de 18 Japanse
oorlogsmisdadigers aan boord. Jan: ‘Er was
één oud mannetje bij, van wie ik me afvroeg
wat hij nu gedaan kon hebben. Iemand
vertelde mij dat hij juist degene was die de
ergste dingen had gedaan. Hij had in de
Cipinang gevangenis gewerkt, waar hij per
dag zo’n 300 à 400 mensen had gedood…’
De gevangenen gaan in Priok van boord,
waarna Jan weer teruggaat naar zijn bataljon

en zijn werk in de garage hervat. In
september wordt hij afgekeurd voor verdere
tropendienst en kan hij weer naar huis. De
terugreis duurt een maand, maar dan is hij
weer terug op zijn oude vertrouwde plekje bij
familie, vrienden en niet te vergeten zijn
vriendin Alie, die hij na bijna een jaar
afwezigheid weer terugziet.

Inbraak
In zijn brief aan Jaap vertelt Weit over Jan
Merkus uit de Wygeast, de zoon van Jentje
Merkus en Anna Zuidema. Hij heeft
ingebroken in de arbeiderswoning van Wieger
Sikkema aan de Wouddijk, waar Wijtze
Mulder en zijn vrouw wonen. Ze hebben Jan
gepakt en hij heeft bekend.
In 2015 weet Jaap het nog precies: ‘Jan heeft
zichzelf eigenlijk verraden. Na de inbraak
fietste hij namelijk terug over de Wouddijk en
daar kwam hij een bekende uit Westergeest
tegen. Hij zei tegen hem: ‘Ze hebben
ingebroken bij Wijtze Mulder.’ Toen Wijtze en
zijn vrouw thuiskwamen uit de kerk, ontdekten
ze de inbraak en deden ze aangifte bij de
politie. Tijdens het politieonderzoek kwam aan
het licht dat iemand al van de inbraak wist
voor de bewoners die hadden ontdekt. Dat
was verdacht. De fietser uit Westergeest werd
gevonden en het spoor leidde toen al snel
naar Jan Merkus. Na verhoor bekende hij de
inbraak.’

Jaap
In zijn periode in Indië ontvangt Jaap, die uit
Ee komt, ruwweg 1000 brieven en stuurt hij er
wekelijks gemiddeld drie à vier terug. De
brieven zijn zijn levenslijn met de streek waar
hij geboren en getogen is. Bij terugkomst in
Nederland is hij uitstekend geïnformeerd over
alles wat zich heeft voorgedaan. In een
volgende aflevering meer over de brief van
Weit Hamersma.<<<
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Nieuws van peuterspeelzaal
Oudwoude
We zijn met het thema 'herfst en wonen' bezig
op de peuterspeelzaal. Ook zijn we naar het
Veenkloosterbos geweest, samen met een
aantal ouders. Dit was erg leuk! We hebben
gezellig in het kleine huisje wat gedronken en
een koekje gegeten.
Ook gingen wij een mooie lampion maken:
'De mooiste vis van de zee.' Dit gingen we
samen doen met de ouders. We gingen ook
even naar groep 1 van CBS de Tarissing. Dit
was erg gezellig. We hebben samen liedjes
gezongen, elkaars lampion bekeken en
daarna kregen we wat lekkers.
<<<
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Interview dorpsgenoot
We zijn vandaag te gast bij meneer Wieger
Bosgraaf van de Lange Ikker.

Wieger opent de deur met de woorden:” Jim
binne dochs noch te betiid!” De thuiszorg was
nog niet geweest. Wieger is vorige week
geopereerd en heeft nog wat hand en
spandiensten nodig, maar dit terzijde.
Wieger Bosgraaf is geboren op 23 juni 1927
aan de Wygeast in Oudwoude. Wieger was
de jongste in een gezin met 10 kinderen
(waarvan er twee vlak na de geboorte zijn
overleden). Vanaf hier is hij verhuisd naar
Gaarkeuken in Groningerland. Het vee, wat
een arbeider had, verhuisde mee. (De familie

Bosgraaf is vaak verhuisd. Zo ging dat in die
tijd als je vader boerenarbeider was.) In
Gaarkeuken was het een armoedige bende.
Op een dag kon Wieger zijn vader werk
krijgen bij een boer in Kollumerpomp, ze
werden gehaald met een auto!
Kregen koffie in huis! En weer thuis
gebracht. Het gezin verhuisde naar
Kollumerpomp. Het was een
“minne” boer. Wieger zijn vader is
daarna nooit weer met een voet
binnen de deuren van het huis
geweest en koffie dronk hij in de
schuur.
Wieger ging in Kollumerpomp naar
school. De school had één meester
voor één klas:. alle klassen zaten bij
elkaar. Al vrij snel ging dit schooltje
dicht. Er woonden intussen nog
maar een stuk of vier kinderen
thuis.
Toen het gezin naar Oudwoude kon
verhuizen, grepen ze dat met beide handen
aan. Op de Dellenswei bij boer Oostenbrug
kon de vader aan de slag. Dit was een mooie
tijd. In het eerste jaar van de oorlog kwam
Wieger zijn vader te overlijden en eigenlijk
moest het gezin uit het arbeiderswoninkje,
maar zoon Durk heeft toen vaders plekje
overgenomen. Toen Durk echter ging
trouwen, moesten ze er toch echt uit. Wieger
en zijn moeder zijn toen een jaar lang dakloos
geweest. Ze zwierven wat rond tussen de

huizen van de kinderen, weekje hier, maandje
daar. In deze tijd is Wieger een half jaar bij
zijn broer in de kost geweest in Drenthe. Veen
ontginnen. Zwaar werk. Met een schepje hele
stukken land omscheppen tot een meter diep!
Het was nog oorlog en er waren in dat gebied
veel joden aan 't werk die stiekem gekookte
aardappels van Wieger zijn broer te eten
kregen. Hij zette het eten ’s nachts achter in
het land en de volgende morgen was de hele
bak leeg gegeten. Vanuit Drenthe kwam
Wieger aan het werk in Buitenpost bij “de
Gebroeders v/d Meulen”. Hij moest houten
speelgoedpaardjes in elkaar zetten. Later
ging hij houten kinderwagentjes, staande
lampen en dressoirs spuiten. Op een
gegeven moment werd het te gevaarlijk bij
“van der Meulen” (i.v.m. de ondergrondse) en
het materiaal raakte op. Toen zijn ze
begonnen met “vloerzeil” te spuiten: heel dun
karton met 2 laagjesverf bespuiten, daarna
met verdunning besprenkelen waardoor er
kale plekjes verschenen. Zo leek het gestipte
vloerbedekking.
Inmiddels woonden mem en Wieger in
Westergeest aan de Trekweg, later in
Westergeest zelf. Wieger was druk aan het
spinnen, omdat er geen werk was.
Gesponnen garen kon worden geruild tegen
spek of suikerbonnen. Toen de oorlog voorbij
was, werd er een week feestgevierd, OP
SOKKEN!!!! Schoenen hadden de meesten
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niet! En als ze die wel hadden, dan deden ze
de schoenen uit en dansten op sokken zodat
de zolen niet sleten!
Wieger is na de oorlog op de fiets naar
Dokkum gegaan en is daar aan het werk
gekomen bij garage `Wouda”. Hier knapten ze
de auto’s op die verstopt hadden gestaan in
de oorlog. Later kocht Wouda nog een pand
in Kollum en daar mocht Wieger aan het
werk. Hij was monteur en kraanmachinist.
Intussen is Wieger getrouwd met Rinskje
Talsma uit Ternaard. Ze hebben samen vier
kinderen gekregen: Durk, Willem, Kees en
Maaike. Wieger en Rinskje hebben gewoond
in Westergeest, boven de garage in Kollum
en aan de Bernardlaan in Kollum. Na 30 jaar
huwelijk zijn zij gescheiden.
Intussen wou Wieger wel ergens anders aan

het werk. Toen Wieger bij
Wouda vertelde dat hij bij
“Stertil” aan het werk kon, had
hij een opzegtermijn van zes
weken. Dit werden helse weken
waar hij verder niet over
uitweidt, maar het gezin moest
dezelfde dag nog het huis boven
de garage verlaten!
Het werk bij ”Stertil” werd beter
betaald en was erg relaxed. Ze
zaten vaak met twee
machinisten op de kraan en
hadden een stuk schuimrubber
achterin liggen, zodat ze om de
beurt konden slapen. Hier heeft
Wieger ook zijn eerste kerstpakket gekregen.
Haha, dat weet hij nog goed: 'Ik kon er haast
niet overheen kijken, zó groot. Dit kon
natuurlijk niet goed gaan en inderdaad werd
het scheepswerf gedeelte afgestoten. Wieger
moest voor het eerst van zijn leven in de w.w.
Om een lang verhaal kort te maken: Wieger
heeft nog bij een paar garages gewerkt en
kon uiteindelijk een taxi overnemen voor f
500,00.
Wieger ging naar de gemeente om het een en
ander te regelen, maar daar zeiden ze: “Zo
gaat dat niet! Eerst een diploma halen!”
Hiervoor heeft Wieger tien dagen lang naar
Voorschoten moeten reizen om het diploma
taxiondernemer te behalen. Intussen lukte het
hem steeds niet om alles bij de gemeente

voor elkaar te krijgen. Ten einde raad is
Wieger naar Tibma geweest waar minister
Hans Wiegel zijn weekenden vaak
doorbracht. De boer, die ernaast woonde,
beloofde om Wieger te bellen als Hans
Wiegel eens een weekend zonder bewaking
in zijn huis verbleef. Dit gebeurde. Wieger is
erheen gereden en heeft zijn hele verhaal uit
de doeken gedaan. Hans Wiegel zei: “Dit kan
natuurlijk niet, ik zal zorgen dat de mensen
van het gemeentehuis de oren eens even
goed worden gewassen!” Toen was de
vergunning binnen een week een feit!
Wieger is aan de Bernardlaan begonnen met
één taxi. Daarna heeft hij een loods en een
werkplaats gekocht in Kollum. Intussen
timmerde hij behoorlijk aan de weg. Zo had
Bosgraaf als eerste in Kollumerland een
éénpersoons rolstoeltaxi met een klep, die je
elektrisch kon laten zakken om er een rolstoel
in te laten rijden.
Wieger is op zijn 50ste met één taxi
begonnen, na 15 jaar had hij een bloeiend
bedrijf opgebouwd met 7 taxi’s en was
intussen de grootste van Kollumerland.
Wieger heeft tot zijn 67ste jaar dit taxibedrijf
gehad. (Zijn zoon Durk heeft het bedrijf
overgenomen.) Het was een mooie, maar
moeilijke tijd.
Op de vraag wat zijn hobby’s zijn: vakantie
vieren! Koste wat ’t kost elk jaar een keer op
vakantie. Zijn zelf gemaakte caravan mee op
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een onderstel van een Opel Kapitän. Hiermee
gingen ze niet naar het buitenland, want de
caravan was een beetje topzwaar en je moest
beslist niet naast de weg komen, want dan
kiepte het hele zooitje om.
Tijdens zijn werk als chauffeur leerde Wieger
Lenie kennen. Het was de buurvrouw uit de
Bernardlaan. Ze deed veel trouwritjes voor
hem en maakte mooie bloemstukken voor in
en op de auto. Later deed ze ook de
administratie voor Wieger, want daar had hij
geen brood van gegeten. Samen hebben ze
een prachttijd gehad. Hebben de hele wereld
gezien en mooie reizen gemaakt. Lenie is
ziek geworden, weer opgeknapt maar
uiteindelijk toch na zes jaar ziek te zijn
geweest, overleden aan de Lange Ikker in
Oudwoude. Wieger houdt van een praatje en
een grapje en vindt de weekenden stil. Sinds
kort heeft hij dan ook, zoals hij het zelf noemt,
een “weekendvriendin”. Prachtig toch!
Wij zijn na een gezellige ochtend van zo’n
tweeeneenhalf uur koffiedrinken en kletsen
weer vertrokken. Wat een prachtige man en
wat een leven! Een vader om trots op te zijn,
vinden wij. Wieger bedankt!
Annie en Karin
<<<

SAMEN ETEN
Het project “Samen eten” is een succes
gebleken. Per avond zaten we met gemiddeld
15 tot 20 mensen aan tafel.
De meesten wilden er het volgende seizoen
mee doorgaan. En dat gaan we doen.
Voor de duidelijkheid het volgende:

Januari 2016 opgave voor zaterdag de 16e,
maaltijd dinsdag de 19e (it Tiksel)
Februari 2016 opagave voor zaterdag de 13e,
maaltijd dinsdag de 16e (it Tiksel)
Maart 2016 opgave voor zaterdag de 12e,
maaltijd dinsdag de 15e (it Tiksel)
Wilt u mee eten, dan kunt u zich opgeven:

We komen in het winterseizoen, één keer per
maand, in het Tiksel te Westergeest bij elkaar
om daar samen te eten.
Het gaat om eenvoudige betaalbare
maaltijden.
We doen het voor de gezelligheid en het gaat
om het contact.
Het is een initiatief vanuit kerkleden, maar
het is niet specifiek bedoeld voor kerkleden.
Wie in Oudwoude, Westergeest, Triemen of
Veenklooster woont en het leuk lijkt om mee
te eten, kan zich opgeven.
Het is van 18.00 uur tot ongeveer 19.30 uur.
De kosten zijn € 5,00 per persoon.
Voor die prijs wordt er een maaltijd bedacht
en gekookt.
Het zal iedere keer een verrassing zijn. B.v.
een lekkere maaltijdsoep met.... of een
stamppotje met .... of iets anders.

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

Voor het gemak vragen we om uw eigen
soepkop, bord en bestek mee te nemen.
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Tarissing
De kinderen schrijven over
de Tsjek opnames (30
oktober 2015) terug te zien
op: http://www.skoal.tv/utstjoering/tsjek3
novimber2015
Op vrijdag 30 oktober 2015 kwam Tsjek op
school. Ik vond het heel leuk. We moesten op
het achterplein beginnen. De opname op het
achterplein duurde heel lang, want het moest
steeds overnieuw. Toen we met de opname in
de klas waren begonnen, duurde het ook best
lang. Het vreemde was, we moesten naar een
leeg bord kijken. Nou, hoe gek is dat! Dat
komt omdat Alyt zwanger is en de opnames
waren eerder gefilmd. Volgens mij was ze op
die dag uitgerekend. Bij het liedje kwam ik
een paar keer in beeld en verder ook wel
eens. Kortom het was een topdag!
 Chayenne Tjoelker
Hey du Tsjek was heel erg leuk, omdat er
doen heel veel scholen aan mee en als dan
jouw school mee doet is dat wel heel cool.
Het was alleen niet fijn, dat we het heel vaak
overnieuw moesten doen. Maar toen toen we
het dinsdag op school zagen, was het wel
mooi gelukt. En het was ook wel grappig toen
Famke zei: ’Oke, dan zet ik even mijn pony in
het fietsenhok.’ En de skoalscrabblebattle ook

wel leuk, maar het was wel moeilijk om een
woord te maken.
– Ilse Boersma
Tsjek, ik vond het erg leuk en ik vond dat ik
vaak op tv kwam. Raynaud is best wel
grappig en het was supergezellig.
– Jildou vd Veen
Tsjek, ik vond het wel spannend, omdat ik dit
nog nooit heb gedaan. Ja ik ben wel twee
keer op de radio geweest, dat was wel saai.
Maar het was wel een beetje gek, omdat
Raynaud zo dicht op de camera zat. Ik zat
niet zo dicht op de camera en ben ook niet zo
vaak op de camera geweest.
– Janke de Bruin
Tsjek, deze week is Tsjek op school geweest
dat was leuk maar het moest soms wel 10 x
over. En dat was niet zo leuk. Maar de rest
wel. Ik kwam ook op de camera en dat was
ook leuk.
– Renzo Ros
Hallow, en dit keer over Tsjek. Ik vond het
suuuuper leuk! Maar ook wel spannend en
gek. Maar het aller aller, aller leukste was, dat
pony Famke ook mee mocht doen op haar
20e. En om mijzelf te zien op televisie. Zo
eng! En Raynaud is ook super grappig met
zijn rare selfies. Haha.
– Famke Dijkstra

Hey du! Ik foen et echt heel leuk by Tsjek. Mar
ik foen et net heel erg eng of spannend want
ik hy saiets ol es eerder meimakke. Oh sorry
ik sil efen ien et Nederlands skriuwe in plaats
van ien et Frysk. Nou ik vond het verder heel
erg leuk want mijn vader is fan van hem. En
als je dan zo’n iemand mag ontmoeten en
ook nog eens een handtekening krijgt, is dat
best wel gaaf en cool. Ik ben best wel vaak in
beeld gekomen. Tsjek, sjoch en untdek!
– Klasina Kampen
Ik vond Tsjek heel leuk en ik ben in beeld
geweest. Ik vond het ook wel grappig.
– Alwin Thalen
Hey du! Ik vond het wel leuk toen Tsjek op
school was maar ook wel weer spannend. En
ik ben goed in beeld gekomen vind ik. En ik
vind het ook leuk dat we op de 4e plaats
staan bij het spel. En het lied vond ik ook
leuk, dat we om de boom moesten lopen,
want anders sta je de hele tijd stil en dat is
niet heel erg leuk. Tsjek op school was: super,
cool, leuk, gaaf, chill, happy, grappig en
lachwekkend.
– Nynke van Dijk
<<<
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Foto uit omstreeks 1 954
In 1954 werd in Oudwoude een reisvereniging
opgericht met de naam “De gezellige club“.
Bestuursleden waren Marten Dijkstra
voorzitter en Klaas van der Veen? De foto is
van een paar jaar later.
bovenste rij v.l.n.r.: Hendrik Bosgraaf  Douwe
Wijbenga  Joke Wijbenga  Rindert de Vries 
Tjeertje de Vries  Jan Jilles Dijkstra  Aukje
Dijkstra – Klaas Mijkes  Griet Mijkes  Sietske
Rekker  Teadske Dijkstra  Marten Dijkstra.
Rij 2: Abele Dijkstra  Anneke Dijkstra 
Lieuwe Westra (met hoed)  Pieter van der
Ploeg  Feike Rekker  Klaas Mijkes (senior).
Rij 3: Sjirk Hoekstra  Sibilla Hoekstra 
Lubbert Klaver  Johanna Klaver  Sjoukje
Nauta  Abe Nauta  Pieter Westra  Trijntje
Westra  Klaske Westra  Repke de Boer.
rij 4 : chauffeur  Uilkje Wiersma  Oedske de
Meer ( woonde bij Sietse Postma ) – Sietse
Postma  Juliaantje Postma  Lieuwkje
Schotanus  Nieske Dijkstra  Hiltje Rekker 
Hendrikje Westra  Atje de Boer  Gerrit
Dijkstra – links voor de bank staande is
Cornelis Wiersma.

Brand de Jager

Kollum

Opmerkingen en aanvullingen graag naar mij:
0511451094 of b.dejager01@knid.nl
<<<

De ontbrekende naam van de vorige foto in
nr. 25 is waarschijnlijk Etje Westra van
Johannes en Hendrikje Westra.
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Hey du!

www.tsjek.nl, klik op de uitzending van 3
november.
Hieronder vertellen een paar kinderen van
groep 7 over deze bijzondere ochtend.
Ik vond Tsjek heel leuk en ik ben in beeld
geweest. Ik vond het ook wel grappig.
Alwin Thalen
Tsjek was heel erg leuk omdat er heel veel
scholen meedoen en als jouw school dan
meedoet is dat wel heel cool.
Het was alleen niet fijn dat we het heel vaak
overnieuw moesten doen maar toen we het
dinsdag op school zagen was het wel heel
mooi gelukt!
En het was grappig dat Famke zei: “Oké dan
zet ik even m’n pony in het fietsenhok.” En de
Skoal Scrabble Battle was ook wel leuk maar
het was moeilijk om een woord te maken!
Ilse Boersma

Het zal niemand zijn ontgaan: op 30 oktober
was Omrop Fryslân op de Tarissing om
opnames te maken voor het programma
‘Tsjek’. De hele ochtend werden er kinderen
geïnterviewd, liep presentator Raynoud in en
om school en werd de Skoal Scrabble Battle
gespeeld. Het resultaat is te bekijken op

Ik vond het wel leuk toen Tsjek op school was
maar ook wel weer spannend. En ik ben goed
in beeld gekomen vind ik zelf. En ik vind het
ook leuk dat we op de 4e plaats staan bij het
spel. Het lied vond ik ook leuk, dat we om de
boom moesten lopen, want anders sta je de
hele tijd stil en dat is niet heel erg leuk.
Nynke van <<<
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