De Redactie
Terugblik op de 1e jaargang
Als ik terugblik op het afgelopen jaar dan mag
ik toch zeggen dat er veel fantastisch werk is
verzet om de eerste jaargang van Op ‘e
Hichte mogelijk te maken. Daarbij doel ik niet
alleen op het werk van de redactie.
Het begin kende een flitsende start,
aangejaagd door Aren Vroegindewey en
Sjoerd Dijkstra. In een kort tijdsbestek van
drie maanden zijn zowel de ideeën voor een
dorpskrant uitgewerkt, adverteerders
gevonden, een redactie gevormd als het
eerste nummer uitgebracht. De redactie loopt
vanaf het begin gesmeerd en de redactieleden
zijn zeer gemotiveerd om het volgende
nummer weer uit te brengen.
De redactie stelt Op ‘e Hichte samen, onze
dorpsgenoten maken eigenlijk de krant. De
verhalen, nieuwtjes en andere
wetenswaardigheden zijn door hen en de
verenigingen geschreven of doorgegeven.
Door de adverteerders en giften is het
mogelijk om de komende jaargang weer uit te
geven.

De redactie wordt overspoeld met positieve
reacties van dorpsgenoten en exdorpsgenoten, en dat doet deugd. Ook krijgen
we ideeën en verbeterpunten gestuurd die we
voor een volgend nummer kunnen gebruiken.
Zo hebben we veel rondom de Op ‘e Hichte
kunnen realiseren, zoals een website met een
digitale versie en de mogelijkheid om de Op ‘e
Hichte buiten ons dorp te ontvangen.
Wij als redactie hebben met veel plezier aan
de eerste jaargang van de Op 'e Hichte
gewerkt en gaan vol goede moed en veel
plezier aan de tweede jaargang beginnen
zoals u aan dit nummer kunt zien. Hopelijk
hebt u hetzelfde plezier met het lezen als wij
met het samenstellen!
Namens de Redactie,
Ben de Vries
Voorzitter Op ‘e Hichte

Magda
Bekend, gezien, geliefd, vertrouwd...
Magda Jellema, vrouw van Bearn Bilker, is
niet meer. Door haar totaal onverwachte
overlijden is ons dorp een fijne, zeer bij het
dorp betrokken inwoonster kwijtgeraakt.
Zoals Bearn in zijn dankwoord schrijft,
voelde zij zich in Oudwoude meer dan thuis
als lid van de dorpsgemeenschap. Behalve
het bezoeken en het genieten van de
activiteiten in het dorp, haar persoonlijke
contacten met menig Oudwoudster, zette zij
zich actief in om dingen mogelijk te maken,
zoals bv. tijdens haar lidmaatschap van de
Sponsorcommissie voor het MFC. Anderen
kijken met veel plezier terug op haar
presentaties over haar werk als trouwambtenaar.
Wij zullen haar missen.
Wij wensen Bearn en de familie de kracht
toe om met dit onverwachte verlies om te
gaan.
Redactie Op 'e Hichte.
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Uitvaartvereniging
“De Laatste Eer"

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer"
Oudwoude
Bij de vorige uitgave Doarpskrante Op 'e
Hichte schreven we over het afscheid van
Jan R.de Boer als bestuurslid van onze
vereniging.
In de plaats van Jan kwam een nieuw
bestuurslid in de persoon van Harry Merkus.
Harry zal de taken van Jan overnemen en
hierbij wensen wij hem veel succes toe.
Het bestuur ziet er nu als volgt uit:
Voorzitter:
Wieger Rekker
telefoon nr. 0511-452890 / 06-53740052
Secretaris:
Harry Merkus
telefoon nr. 0511-453163
Penningmeester:
Aukje Dijkstra
telefoon nr. 0511-451231
Ledenadministratie:
Aaltsje Timersma
telefoon nr. 0511-451868

Algemeen bestuurslid:
Jille Kuipers
telefoon nr. 0511-451942
Uitvaartverzorgers:
De vereniging heeft twee uitvaartverzorgers.
Eerste uitvaartverzorger:
Henk Fennema
telefoon nr. 0511-454009/06-13075938
Tweede uitvaartverzorger:
Marjanne Zeilinga
telefoon nr. 06-12839195
Dragers:
Als vereniging zijn wij zeer tevreden met de
7 dragers welke wij hebben, dorpsgenoten
welke op verdrietige momenten samen met
de uitvaartverzorger belangrijk werk doen.

Ledenadministratie:
De vereniging maakt sinds dit jaar gebruik
van een ander pakket voor de
ledenadministratie.
Voor leden welke automatisch de contributie
betalen zijn er geen wijzigingen.
Voor leden welke NIET automatisch betalen
wordt er voor de extra verwerkingen 2 euro
extra gevraagd.
Mocht u vragen hebben en/of lid willen
worden van onze vereniging neem dan
gerust contact op met een van de
bestuursleden.

Website:
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan
de website voor onze vereniging.
In de volgende Doarpskrante kunnen wij
vertellen waar u ons kunt vinden op internet.
De website verschaft u informatie over onze
vereniging en Aula Nijenhof”
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4

Vanuit Doarpsbelang Aldwâld
De zomervakantie zit er op en de scholen,
(vrijwilligers)werk en het verenigingsleven zijn
weer begonnen. De onderwerpen die ik in
deze doarpskrante wil behandelen zijn: Het
voornemen van de gemeente Kollumerland ca.
om te gaan bezuinigen op de
bijdragen/subsidies aan Doarpsbelang. Voor
de leefbaarheid in ons dorp is dat zeer
zorgelijk! Verder nog aandacht voor de
Structuurvisie en het Doarpsfeest.
Bezuinigingen vanaf 2011
De gemeente Kollumerland heeft
Doarpsbelang –en overige verenigingen en
stichtingen- via een brief in kennis gesteld van
het voornemen te willen bezuinigingen op de
bijdragen/subsidies die Doarpsbelang van de
gemeente ontvangt. Dit is niet de eerst keer,
het college van B&W heeft in februari jl.
duidelijk gemaakt dat de gemeente flink moet
bezuinigen.
Het voornemen van B&W aan de
gemeenteraad is een vermindering of een
volledige afschaffing van de
bijdragen/subsidies aan Doarpsbelang. De
bijdragen/subsidies van de gemeente aan
Doarpsbelang Aldwâld is ongeveer 2700 euro

op jaarbasis. Bij een volledige afschaffing is
dit ongeveer 8 á 9 euro per lid. Het is niet
reëel van B&W om te denken dat
Doarpsbelang de contributie zomaar even kan
verhogen om dit op te vangen.
Bezuinigen op de begroting van Doarpsbelang
is ook een mogelijkheid maar dat zal altijd
betekenen dat dorpsgenoten een hogere
eigen bijdrage aan een activiteit moeten gaan
betalen of dat activiteiten moeten worden
geschrapt.
Als bestuur van Doarpsbelang houden we de
besluitvorming nauwlettend in de gaten. Waar
nodig zullen we proberen met andere
Dorpsbelangen op te trekken om alles aan
doen om dit ‘sociaal drama’ te voorkomen.
Deze –voorgenomen- bezuiniging gaat ten
koste van de LEEFBAARHEID en dat is in
tijden van KRIMP van de bevolking niet
wenselijk. Aldwâld moet interessant blijven
om er te komen wonen en te blijven wonen.

Structuurvisie

De aanbesteding van de Structuurvisie is
hoger uitgevallen dan het beschikbare budget
van ongeveer 1.000.000 euro. De gemeente
kon in deze situatie het werk niet gunnen aan
aannemer Jansma, de laagste inschrijver.

Om over te gaan tot gunning had de
gemeente een drietal opties: of het
versoberen (planaanpassingen) van de
Structuurvisie, of het budget verhogen of een
combinatie van beide. De gemeente heeft
gekozen voor optie drie. Versobering vindt
plaats door de klinkerpartijen in de
Structuurvisie te verkleinen, de omgeving van
de leugenbank als leerproject door het ROC
Friese Poort te laten voorbereiden/uitvoeren
en de bocht-aanpassing bij restaurant
Lauwersland te laten vervallen.
Daarnaast heeft de gemeenteraad in de
raadsvergadering van 24 juni het besluit
genomen dat het budget met ongeveer
400.000 euro wordt verhoogd. Het is een
opsteker voor Aldwâld dat de gemeente in
financieel minder toch extra geld beschikbaar
stelt voor de Structuurvisie. Als bestuur van
Doarpsbelang zijn we tevreden met de
gekozen oplossing waarin –door het budget te
verhogen en een beperkte planaanpassing- de
afspraken die met het dorp zijn gemaakt ook
doorgaan.
De Structuurvisie is na het besluit van de
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gemeenteraad aan de aannemer Jansma
gegund. Het uitstellen van de gunning aan
Jansma heeft wel tot gevolg gehad dat de
voorgenomen planning niet is gehaald. De
planning van de Structuurvisie is dat Jansma
die inmiddels is gestart het werk half
december 2010 afrondt. De slijtlagen en
beplanting op de Foarwei kunnen i.v.m. de
winterperiode pas in het voorjaar van 2011
worden uitgevoerd.

Doarpfeest 2011

Op basis van onze oproep in de Doarpskrante
zijn er verschillende reacties bij het bestuur
binnen gekomen. De muziekkeuze wordt
regelmatig genoemd. Het bestuur heeft
besloten om volgend jaar afscheid te nemen
van Butterfly en op zoek te gaan naar een
geschikt band voor zaterdagavond. Dat is
gelukt na een selectie, het luisteren en sfeer
proeven van de band in een feesttent. De
bandnaam blijft een verrassing maar wij
hebben er vertrouwen in.
Ideeën over de invulling –bijvoorbeeld:
programma, muziek, optocht ed.- van het
Doarpsfeest zijn nog steeds welkom. Deze
ideeën kunnen naar ons mailadres
(dorpsbelangen@aldwald.nl) worden gemaild

of kenbaar gemaakt worden door één van de
bestuursleden aan te spreken.
Aldwâldmersyl, 25 augustus 2010
Voorzitter Doarpsbelang Aldwâld, Sj.
Hoekstra
Beëindiging grondwatersanering terrein
Kollum Chemie
Eerder al hebben we in Op ’e Hichte bericht
over de voorgenomen beëindiging van de
grondwatersanering op het voormalige terrein
van Kollum Chemie.
Zoals inmiddels wellicht bekend zal zijn is op
een enkel punt op het terrein het grondwater
nog vervuild.

De vervuiling is niet dusdanig dat er nog
gezondheidsrisico’s zijn te verwachten, ook
verspreid de vervuiling zich niet verder. Verder
is door de provincie andermaal benadrukt dat
er ook geen risico’s zijn bij veedrenking. De
provincie heeft de grondwatersanering
inmiddels definitief beëindigd en als bestuur
kunnen we ons daarin vinden. Ook het terrein
is inmiddels verkocht en de loods afgebroken.
Kollum Chemie heeft in het verleden
(letterlijk) veel stof doen opwaaien. Met de
beëindiging van de grondwatersanering en de
verkoop van het terrein is een minder plezierig
hoofdstuk uit de historie van Aldwâld definitief
afgesloten.
Verderop in dit nummer van de Doarpskrante
vindt u een persbericht van de provincie.

Tractorbehendigheid

(foto 1998 – start sanering)

Vrijdag 16 juli j.l. werd voor de heel-veelste
keer de tractorbehendigheidswedstrijd
georganiseerd. Door de commissie was een
mooi parcours uitgezet en ook de
‘omballingen’ waren goed verzorgd. De
deelname kwam wat laat op gang, maar
uiteindelijk bleken toch maar liefst 40
tractorchauffeurs – en chauffeuses bereid om
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het tegen elkaar op te nemen. Na een enkele
spat regen klaarde de lucht al gauw op en
bleef het de rest van de avond droog. Al met
al waren alle ingrediënten voor een sportieve
en gezellige avond aanwezig …. En dat werd
het ook beslist. De uiteindelijke winnaars:

organiseren van de tractorbehendigheid
bijgestaan door een min of meer vaste
commissie. Die commissie bestaat voor een
groot gedeelte uit oudere jongeren (de
‘Bikkels’). Dit heeft geresulteerd in een
‘professionalisering’ van deze activiteit, een
vernieuwend parcours en een toenemend
aantal sponsors. Bij deze willen we de
commissie en de sponsors van harte
bedanken!
Veel meer mooie foto’s kunt u vinden op onze
website www.aldwald.nl.

Het Roode Hooft voor jeugd uit Aldwâld!
heren:
1)
Klaas Dijkstra
strafpunten)
2)
Joop Dijkstra
strapunten)
3)
Auke Nauta
strafpunten)

(430
(490
(502

Dames:
1)
Ingrid Hoekstra (625 strafpunten)
2)
Corrie Wijbenga (705 strafpunten)
De laatste jaren worden we voor het

Woensdag 25 augustus stond varen met Frâns
Boersma voor de jeugd in de leeftijd van 12
t/m 15 jaar weer op de agenda. Een activiteit
die jaarlijks door Doarpsbelang Aldwâld in
samenwerking met Frâns Boersma wordt
georganiseerd.
Met een groep van 10 jongens en 2 meiden
zijn wij om half negen vanuit Aldwâld naar
Dokkumer Nieuwe Zijlen vertrokken. Daar lag
het skûtsje de 'Gerrit Witteveen' bij de steiger
van de oude sluis.
Met wat bewolking en zo nu en dan de zon
was het prima zeilweer. We zijn meteen

opgestapt en daarna zijn wij op de motor, met
een flinke westelijke wind, naar het
Lauwersmeer gevaren.
De werkzaamheden van de jeugd op het
skûtsje waren de mast omhoog trekken, het
grootzeil en de fok hijsen. Op het
Lauwersmeer waaide het hard en met een
flinke snelheid zijn wij het meer over gezeild.
Met de 'Gerrit Witteveen' lagen we binnen een
uur voor de sluizen van Lauwersoog. Het was
even wachten voor we door de sluizen konden
varen en die tijd werd benut om de
zwemvesten aan te trekken.
Eénmaal door de sluis zijn we de Waddenzee
opgevaren richting Schiermonnikoog. Met de
aantrekkende wind kwamen de golven over
de boeg en de jeugdige fokkenist en helpers
werden drijfnat. Dit mocht de pret niet
drukken en binnen de kortste keren werd er
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vanaf het achterdek geroepen dat een andere
groep jeugd bij de fok wilde zitten om
natuurlijk te kunnen genieten van de golven.
Dit was sensatie en dat vind de jeugd
prachtig!

Wij zijn langs de zandplaat ‘het Roode Hooft’
gevaren. Met de grote golven en het scheef
hangen van het skûtsje waren er toch een
aantal van de groep die wat stiller en bleker
werden. Zeeziek of onder de indruk van het
spektakel op de Waddenzee? Wij hebben een
grote slag langs de zandplaat ‘het Roode
Hooft’ gemaakt –met een prachtig uitzicht op
Schiermonnikoog- en zijn toen weer richting
de sluizen van Lauwersoog gevaren.
Voor de sluizen lagen een flink aantal schepen
te wachten en wij hebben even moeten
wachten voordat wij door de sluis konden

varen. Dit was wel even passen en meten.
Daarna hebben wij nog uurtje gezeild op het
Lauwersmeer voordat wij bij een eilandje
hebben aangemeerd. Op het eilandje kon de
jeugd gaan zwemmen en zonnen. Door het
uitstapje op de Waddenzee –en de harde
wind- was er dit jaar geen tijd voor het
traditionele volleyballen. Dit is vervangen door
fierljeppen met een vaarboom. Dat was een
succes!
Na deze activiteiten hebben wij ’s middags om
twee uur onze soep met de broodjes
opgegeten, de zeilen gehesen en het
Lauwersmeer weer op. De wind was flink
aangetrokken, de witte koppen stonden op de
golven. De jeugd werd steeds enthousiaster
en wilde met een touw achter het skûtsje
hangen. Het stuk touw kwam achter de boot
en meteen sprongen de eerste vier
vrijwilligers over boord. Dit duurde echter niet
lang en de jongens werden weer aan boord
getild.
Na een paar spectaculaire 'overstagmanoeuvres' gingen wij met een enorme
snelheid over het Lauwersmeer richting
Dokkumer Nieuwe Zijlen.
Rond half zes kwamen wij hier aan. De zeilen
werden gestreken en het skûtsje werd aan de

steiger bij de oude sluis afgemeerd.
Vervolgens hebben wij afscheid genomen van
Frâns en zijn wij in de auto's richting Aldwâld
vertrokken, waar wij rond kwart voor zes
aankwamen.

Daarmee kwam een einde aan een
spectaculaire zeildag over het Lauwersmeer
en de Waddenzee. Het was de eerste keer dat
de jeugd van Aldwâld op de Waddenzee heeft
gevaren. Het uitstapje langs ‘het Roode Hooft’
was een succes en is zeker –natuurlijk
afhankelijk van de wind- voor herhaling
vatbaar. En dat de jeugd daar ook zo over
dacht blijkt wel uit de enthousiaste reacties en
het feit dat men zich nu al weer wilde
opgeven voor volgend jaar.
Een uitgebreid fotoverslag van deze zeildag is
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terug te vinden op onze website
www.aldwald.nl
Sj. Hoekstra

Komende activiteiten Doarpsbelang

55+-middag:
Doarpsbelang Aldwâld organiseert op
woensdag 13 oktober een gezellige middag
voor de 55 plussers van Aldwâld. Teake v/d
Meer zal aan deze middag zijn medewerking
verlenen.
Om 14.00 uur staat de koffie klaar in MFC
Hústerwâld. En na de borrel volgt een
uitgebreid stamppot buffet.
Alle 55 plusser ontvangen nog een
opgaveformulierpapier.
Speeltuin:
In het kader van burendag hebben we van
het Oranjefonds subsidie gekregen voor de
aanschaf van een buitentafeltennistafel voor
in de speeltuin. Het voornemen is om deze op
25 september feestelijk in gebruik te nemen.
Op de website volgt meer informatie.

Provincie rondt sanering Kollum Chemie
af

De sanering van het bedrijfsterrein van Kollum
Chemie is af. De productie van
bestrijdingsmiddelen heeft van 1964 tot 1981
geleid tot zware bodemverontreiniging. Na het
faillissement van Kollum Chemie bleken de
grond, het grondwater en het slib in de sloten
ernstig vervuild met bestrijdingsmiddelen en
oplosmiddelen. In 1995 besloten Rijk,
provincie en gemeente het terrein te saneren.
De sanering vond plaats in verschillende
fasen. De grootste klus, het afgraven van de
grond van het voormalige bedrijfsterrein zelf,
is geklaard tussen maart 1998 en juni 1999.
Een zuiveringsinstallatie heeft in die periode
het vrijkomende bemalingswater
schoongemaakt. Na de ontgraving is de
zuivering vervolgens ingezet voor de sanering
van het grondwater.

te lozen, daarna is met monitoring van het
grondwater de kwaliteit in de gaten
gehouden.
Van 2004 tot 2010 is het grondwater
meerdere malen onderzocht. Op één plek
blijkt dat het grondwater nog sterk
verontreinigd is met bestrijdingsmiddelen.
Deze verontreiniging strekt zich tot grote
diepte uit, maar betreft slechts een klein
oppervlak van het perceel. Daarom zijn geen
risico’s voor mens en milieu te verwachten.
Het vee kan zonder risico’s water uit de sloten
drinken en gras van het land eten. Omdat de
risico’s nu zijn opgelost, kan de provincie de
sanering afronden. De Staat heeft daarom het
laatste deel van het bedrijfsterrein verkocht
en de op het terrein aanwezige loods zal
worden gesloopt. De sanering heeft in totaal
ruim 9 miljoen euro gekost.

Vanaf juni 1999 heeft de installatie
verontreinigd grondwater gedurende een
periode van 2 jaar opgepompt, gezuiverd en
daarna weer teruggebracht in de bodem. In
juli 2001 bleek het grondwater schoon
genoeg. Daarna was het nog drie jaar nodig
het grondwater op te pompen en op het riool
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Nieuws van Hústerwâld
Hústerwald kan nu gevonden worden! Zoals
we in een eerdere Op 'e Hichte gemeld
hebben heeft Lieuwe Cnossen een mooi bord
gemaakt om de plek van Hústerwâld duidelijk
aan te geven. Het bord is ondertussen bij de
weg geplaatst door Berend Jan Prins. Op deze
manier kan iedereen, en natuurlijk vooral de
in het dorp minder bekenden, het dorpshuis
goed vinden. We zijn hier erg blij mee en we
willen Lieuwe en Berend Jan hartelijk
bedanken voor hun inzet.
In het peuterspeellokaal had men altijd
behoorlijk last van de zon op de ramen,
waardoor het binnen veel te warm werd. We
hebben met subsidie van de gemeente een
volautomatisch zonnescherm kunnen
plaatsen. Deze sluit zich zodra de zon te fel
schijnt op de achtergevel van het MFC. We
mogen aannemen dat het voor de peuters en
de begeleidsters nu bij warm weer veel
comfortabeler blijft in hun ruimte.
De tuin achter Hústerwâld is nu geheel
ingericht. Er is gestraat en er is nieuw gras
ingezaaid. Dit kwam mooi uit toen er eind juni
een barbecue georganiseerd werd. Het was
schitterend weer, dus konden we heerlijk
buiten zitten. Bij die gelegenheid zijn Hannie

Fennema en Jan van der Veen bedankt voor
hun inzet als bestuurslid en anderszins voor
het dorpshuis in de afgelopen jaren
Op 25 september
wordt er een
schoonmaakdag
georganiseerd. Om
8.30 uur kunt u aan
de slag om het
dorpshuis weer een
keer goed schoon te
maken. Neemt u wel
zo veel mogelijk uw
eigen
schoonmaakspullen
als emmers, doeken,
borstels en ladders
mee. We willen
proberen een vaste
schoonmaakploeg bij
elkaar te krijgen, die bv. eens in de maand de
boel eens goed onder handen neemt. Hannie
Fennema wil dit wel coördineren en u kunt
zich als vrijwilliger bij haar opgeven.
Naar aanleiding van de informatieavond die
op het moment van schrijven nog moet
plaatsvinden hebben we ook nagedacht over

de nabije toekomst van Hústerwâld. We zullen
er voor moeten zorgen dat Hústerwâld goed
draait, met een grotere opbrengst dan nu het
geval is. Dat kan door de bezettingsgraad van
het MFC omhoog te draaien.
Omdat lang niet alle gebruik van
de zalen betaald is, zullen we
vooral door een verhoogde
consumptie meer geld moeten
genereren. Via sponsoracties
willen we eveneens proberen
meer geld binnen te halen. Het
gebruik van de gymzaal zou
omhoog moeten. We zouden
kunnen proberen om nieuwe
sportclubs in het gebouw te
krijgen. Te denken valt aan
volleybal, badminton of
zaalvoetbal. De zaal leent zich
hier uitstekend voor. Verder zal
er, om op termijn minder kosten te hebben,
het nodige aan energiebesparing gedaan
moeten worden door bv. de ruiten in het
gymnastiekgebouw te vervangen door
dubbele beglazing. Een (groot) deel van de
kosten hiervan zijn te verhalen op de
gemeente.
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Een aviateur in Kollum
Reinder H. Postma

Het begin van de luchtvaart

Vogels kunnen vliegen en mensen niet. Toch
zijn er altijd mensen geweest die deze
beperking van de mens als een uitdaging
zagen en op de één of andere manier de lucht
in probeerden te gaan. Dit was meestal geen
succes, maar aan het eind van de 19e eeuw
was de techniek zo ver gevorderd dat het
erop leek dat de mens op korte termijn
gemotoriseerd zou kunnen vliegen. Uitvinders
waren druk aan het experimenteren. De
gebroeders Wright uit de Verenigde Staten
waren de eersten die het echt lukte. In 1903
maakten zij met hun gemotoriseerde vliegtuig
de eerste officiële gecontroleerde vlucht met
een toestel dat 340 kg woog. Ze vlogen 36
meter en deden daar 12 seconden over; dat
was maar kort natuurlijk, maar het begin was
er en de vluchten werden steeds langer. In
1909 lukte het de Fransman Louis Blériot het
Kanaal over te vliegen.
Vliegen was in het begin vooral een hobby,
een dure hobby. Uitvinders moesten alles zelf
betalen of een sponsor zoeken om het vliegen
te bekostigen. Rond 1910 kwam daarin
verandering. Regeringen begrepen dat

vliegtuigen goed gebruikt konden worden in
de moderne oorlogsvoering. Vliegtuigen
zouden de doorbraak kunnen zijn om een
oorlog te winnen. Je kon de vijand vanuit de
lucht gemakkelijker opsporen en de posities
aan de grondtroepen doorgeven. De
regeringen gaven geld om de ontwikkeling
van vliegtuigen te stimuleren en daardoor
kwamen er steeds snellere vliegtuigen, die al
maar verder konden vliegen. Zo werd in 1919
de eerste non-stop vlucht over de Atlantische
Oceaan een feit.

De luchtvaart in Nederland

In Nederland waren Jan Olieslager en zijn
broer Max actief in de luchtvaart. Zij gaven
onder andere een demonstratie in Haren en in
Leeuwarden in juli 1911. Die laatste ging
behoorlijk mis: hoewel hij zijn vliegbrevet nog
niet had, dacht Max dat hij wel klaar was om
te vliegen en zou hij laten zien wat hij kon.
Helaas reed hij bij het opstijgen met een
noodgang het publiek in. Toen de restanten
van zijn Blériot waren geruimd, bleek dat vier
dames zwaar gewond waren. Dit ongeluk had
tot gevolg dat de pers aandrong op scherpere
maatregelen bij vliegdemonstraties.
In Alkmaar gebeurde daarna ook nog een
ongeluk, zodat het vliegen in Nederland wat

op de achtergrond raakte. Vanuit het
buitenland kwamen er wel vliegtuigen ons
land binnen; dat was te danken aan het feit
dat in Frankrijk prijzen werden uitgeloofd voor
langeafstandsvluchten. Op die manier landde
er wel eens een Frans toestel in Nederland.

Van Biarritz naar Friesland

Op de avond van 27 april 1913 hoorden de
inwoners van Oudwoude een vreemd geluid in
de lucht. Ze liepen naar buiten en zagen daar
tot hun grote verbazing een vliegtuigje door
de lucht vliegen. Voor velen was dit de eerste
keer dat ze een vliegtuig zagen vliegen. Met
open mond staarden ze omhoog. Het vliegtuig
vloog nog een tijdje door richting Kollum en
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nog net was te zien dat hij naar beneden
ging. Iedereen hield zijn hart vast. Zou hij
neerstorten? Gelukkig landde het Franse
vliegtuig veilig in de weilanden bij Kollum.
Nieuwsgierige inwoners van Oudwoude
vertrokken naar Kollum om te zien wat er was
gebeurd. Vanuit de hele omgeving stroomden
toeschouwers toe om het schouwspel te zien.
Enkele dagen later verscheen dit bericht in de
krant:
“Gisteravond te ruim 7 uur, dus schrijft men
ons uit Kollum, daalde op een weiland ten
oosten van deze plaats neer, met een
aeroplane Clement-Bayard, de militaire
aviateur Maurice Guillaux uit Parijs. De vlieger
deelde omtrent zijn tocht mede, ‘s morgens te
4 uur 42 min. te Biarritz te zijn opgestegen.
Hij was drie malen geland, n.l. te Bordeaux,
te Parijs en te Athene. Van de laatste plaats,
alwaar hij 2 uur had getoefd, vertrok hij te 4
uur in den namiddag.
Het vliegtuig, dat uit elkaar zal worden
genomen, om vervolgens van Buitenpost per
spoor te worden vervoerd, is bij de landing,
tengevolge van puntdraad en oneffen terrein,
defect geworden. Een grote menigte maakte
van de gelegenheid gebruik, een aeroplaan
van nabij te bezien. De aviateur was
uitermate vermoeid, voornamelijk zijn armen.”

Kollum, Aviateur Guillaux met K. Stuur, 1913. Op de foto,
gemaakt door Egbert Beitschat, is hij bezig met
rijwielhandelaar K. Stuur om zijn machine te demonteren.

Winnaar van de prijs

Enkele dagen later verscheen er een nieuw
bericht. Dat meldde dat Guillaux, die
zondagavond in Kollum landde, de winnaar
was geworden van de luchtvaartwedstrijd
omdat hij de langste afstand in rechte lijn
vanaf Biarritz had gevlogen. Hiermee had hij
de Pommerybeker gewonnen. Guillaux was
alweer naar Parijs vertrokken, maar had de
burgemeester van Kollumerland nog wel het
volgende bericht gestuurd: “Je vous remercie
beaucoup pour votre très grande amabilité et
vous prie d’ agréer mes meilleurs sentiments.

Je garde de Kollum un très beau souvenir.”
(Vertaling: Ik dank u zeer voor uw grote
vriendschap en verzoek u mijn beste wensen
te willen aannemen. Aan Kollum zal ik een
zeer aangename herinnering houden).
In Parijs werd Guillaux in Parijs met groot
enthousiasme verwelkomd. Een groot aantal
autoriteiten op luchtvaartgebied waren
aanwezig. De vlieger werd allerhartelijkst
toegesproken. In zijn eigen toespraak noemde
hij dat hij in Kollum alle mogelijke hulp had
gekregen, waarvoor hij de Nederlanders in het
bijzonder bedankte. Hij vertelde ook dat hij
nog geen genoeg van het vliegen had en dat
hij opnieuw een poging zou wagen zo ver
mogelijk te vliegen. Zijn nieuwe doel was van
Biarritz naar Hambug, Kiel of Denemarken te
vliegen.

Maurice Guillaux and his plane, 1914, by Alfred Searcy
Copyprint PXA 647 (Original held State Library of South
Australia)
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Rijnbode

In de Rijnbode stond tenslotte ook nog een
mooi verslag over de vlucht:
Ons land heeft bezoek gehad van een
aviateur. Boven Kampen en Steenwijk is hij
gezien. Het was de Fransche luchtschipper
Guillaux. Hij stelde zich voor van Biarratz over
Bordeaux, Poitiers en Parijs naar Amsterdam
te gaan maar is zijn doel voorbij gestreefd.
De prijs van de tocht gold de Pommerybeker.
Om die te winnen moest de vlieger na ’t
opgaan der zon in rechte lijn een afstand
afleggen, die meer bedroeg dan die van Parijs
naar Midin-del-Campo, een tocht van
ongeveer 1020 kilometer die staat op naam
van Guilbert.
Guillaux schrijft over zijn tocht het volgende:
“Ik trok over Amsterdam te 5 uur, na Brussel,
Antwerpen en Breda te hebben gepasseerd.
Er was enige moed toe nodig om de reis nog
voort te zetten, want feitelijk had ik de beker
al gewonnen en de wind werd hoe langer hoe
sterker. Maar ik wilde nu eenmaal verder
gaan. Boven de Zuiderzee, die ik dwars
overstak, werd ik in dikke mist gehuld. Mijn
kaart reikte niet verder dan Breda en ik
stuurde op mijn kompas. De wind draaide en
bracht mij enige tijd boven de Noordzee. Ik
daalde om na te gaan waar ik was en volgde

toen de kust. Langer dan een uur duurde het
voor ik een plaats of een stad zag. Het was
zeven uur. Ik besloot toen te dalen en kwam
bij Kollum neer. Door de burgemeester van de
plaats werd ik hartelijk ontvangen en naar een
hotel gebracht.
Een politieagent bewaakte zorgvuldig mijn
toestel, dat spoedig door een honderdtal
personen omringd was. Des avonds na het
eten trok een groot aantal jongelui mooi
zingende door de straten. Ik vind het een
genot op die dag drie landen te hebben
gepasseerd.

Programma 55+ 2010-2011
Oudwoude-Westergeest-Triemen
16-sept bezoek kruidentuin Buitenpost
aanvang 15.30 uur
Koffie met gebak borrel en warme maaltijd
21-okt 14.00 uur Westergeest
Fokkemapleats - Spelmiddag
25 nov 14.00 uur te Oudwoude M.F.C.
Volksdansgroep van Kollum
23 dec 17.00 uur kerstviering +
broodmaaltijd Fokkemapleats te Westergeest
27 jan 14.00 uur te Oudwoude M.F.C.
Activiteit nog onbekend
24 febr 14.00 uur te Westergeest
Journaliste Leeuwarder courant
24 maart 14.00 uur te Oudwoude M.F.C.
Gezellige middag sjoelen
Kosten 15,00 euro p.p.
Froukje de Jager tel- 0511451704 / Anneke
Dijkstra tel-0511452556
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SVS "Samen Vlug en Sterk"
Het nieuwe seizoen is weer aangebroken,
maar eerst een kleine terugblik van de
activiteiten die voor de vakantie zijn geweest.
Voor de vakantie is er een onderlinge
wedstrijd geweest. Hierbij hebben alle leden
zich erg goed ingezet. Van jong tot oud
konden de meiden hun kunsten laten zien op
de verschillende onderdelen die voorbij
kwamen. Voor ouders en opa’s en oma’s een
mooie kans, omdat je hiervoor niet ver hoeft
te reizen. Ook is dit een kans om te zien
hoever iedereen nog kan groeien, omdat alle
niveaus die binnen de vereniging zijn voorbij
komen.

Na afloop hebben de prijswinnaars een
medaille ontvangen en heeft iedereen een

diploma gekregen met de behaalde cijfers.
De volgende meiden hebben een eerste plaats
behaald op hun niveau. Jildou de Boer Niveau
15, Sanne Douma Niveau 14, Petra Bosgraaf
Niveau 13, Annejel Dijkstra Niveau 12, José
de Vries Niveau 11, Bente Meijer Niveau 10,
Marissa Krol Niveau 8, Gwenda Krol Niveau 7.
Ook bij de acro is er een moment geweest
waarbij alle leden konden laten zien wat ze
het afgelopen jaar hebben geleerd. Dit werd
in een uitvoering gepresenteerd. Er werd door
elk duo of trio een oefening getoond en ook
was er een demo ingestudeerd door de
maandag en de woensdag groep. Hierin
konden de leden dingen laten zien
die je niet op een uitvoering kunt
doen. Er was hierbij een grote
opkomst en hierdoor zijn weer
nieuwe leden erbij gekomen.
Al met al twee geslaagde dagen
waarbij veel verschillende
oefeningen zijn langsgekomen.
Heb je mooie foto’s gemaakt en wil
je ze met ons delen zodat we de
website up to date kunnen houden
dan ontvangen we die graag op:
gymvereniging-svs@hotmail.com

Moet jij dit jaar of volgend jaar een
maatschappelijke stage lopen en heb je nog
geen idee waar je dat wilt gaan doen? Bij
Gymnastiek vereniging SVS bieden ze jou de
mogelijkheid om tijdens de turn en/ of
gymnastiek lessen te helpen en zo enige
ervaring op te doen met het lesgeven. Voor
informatie kun je hiervoor contact opnemen
met de voorzitter: Annet Hansma.
Wil je op de gymnastiek, maar weet je niet
zeker of je het wel echt leuk vind? Bij SVS
krijg je de kans om 2 lessen gratis mee te
draaien. Na deze 2 lessen moet je beslissen of
je wel of niet mee wil blijven doen. De
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kleutergym is voor kinderen vanaf 3 jaar. Voor
informatie over de tijden kunt u terecht bij
Annet Hansma tel: 0511-453625 of kijken op
onze website www.gymverenigingsvs.nl .
De tijden en dagen van de lessen van Gwenda
zijn nog onder voorbehoud i.v.m. het
schoolrooster.
Maandag
16.15 uur tot 17.45 uur Keur 2
- onder leiding van Jetty
17.45 uur tot 18.45 uur Acro- groep 1
- onder leiding van Jetty
18.45 uur tot 19.45 uur Acro- groep 2
- onder leiding van Jetty
19.45 uur tot 21.15 uur Keur 1
- onder leiding van Jetty
Dinsdag
16.45 uur tot 17.30 uur Kleuters t/m gr. 2
- onder leiding van Gwenda
17.30 uur tot 18.30 uur Gym 1 gr. 3 t/m gr.5
- onder leiding van Gwenda
18.30 uur tot 19.30 uur Gym 2 gr. 6 t/m v.o.
- onder leiding van Gwenda
Woensdag
17.00 uur tot 18.30 uur Keur 2
- onder leiding van Gwenda
18.30 uur tot 20.00 uur Keur 1
- onder leiding van Gwenda

Dankwoord
Overweldigend veel reacties van medeleven
hebben mijn familie en ik mogen ontvangen,
nadat mijn vrouw Magda Jellema op 28 juli j.l.
is overleden.

vanuit Oudwoude geplaatst waren. Dat gaf
een warm gevoel.
Wij willen u daar allen zeer hartelijk dank voor
zeggen.
Bearn Bilker en familie

Het overlijden kwam totaal onverwachts. We
hadden net samen een prachtige vakantie in
de Verenigde Staten gehad. En na één week
thuis, kreeg zij een herseninfarct. Binnen twee
dagen was ze gestorven.
Magda voelde zich vrij meteen al thuis in
Oudwoude. (Ik had wat langer tijd nodig om
te wennen.) Ons huis was haar dierbaar en de
tuin was net op orde en daar genoot ze van.
In korte tijd had zij hier ook haar plek onder
de mensen gevonden. Wij vonden het altijd
gezellig om naar speciale avonden te gaan,
zoals toneel en dorpsfeest en de
jaarvergadering van dorpsbelangen. Door de
vele reacties op haar overlijden, merk ik dat
ze zich inderdaad een plekje in de harten had
veroverd. Er hebben veel Oudwoudsters een
kaart gestuurd, erg veel zelfs, en er zijn
mensen aan de deur en op de begrafenis
geweest. Het bleek ook uit de advertenties die
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Steenmarters ook in
Oudwoude
In het Nieuwsblad van N.O. Friesland stond
begin juli een foto van een jonge steenmarter
die was gespot bij de Hammeren in Kollum.
Dit was een ouder met twee jongen. Ruim
een week eerder heb ik op vrijdagmorgen 25
juni met mijn eigen ogen drie volwassen
steenmarters kunnen aanschouwen boven op
het dak van de oude kippenschuur van mevr.
Wijbenga aan de Wygeast.
Ik dacht eerst dat er een stel katten aan het
vechten was. Daarom ben ik op onderzoek
uitgegaan. Op ongeveer 15 tot 20 meter
afstand zag ik dat drie dieren ruzie hadden
(dacht ik). Maar na zoeken op internet blijkt
dat dit de paartijd van deze roofdieren is.
Waarschijnlijk is het een vrouwtje met twee
mannetjes.
Toen ik deze beesten in hun spel liet
schrikken, viel er ééntje bij de gevel van het
hok naar beneden, waarna de volgende twee
naar beneden sprongen. Hier ging het
geschreeuw weer door, totdat ik opnieuw
dichterbij kwam en in mijn handen klapte. De
groep verspreidde zich onder mijn coniferen

via de droge sloot.

en ze wettelijk beschermd zijn, kan het
onplezierig zijn om ze op je erf te hebben. Als
je deze beesten binnenshuis hebt, kunnen ze
vele vernielingen aanrichten op zolders en
tussen de plafonds. Mijn vraag is: zijn er
meerdere inwoners van ons dorp die deze
beesten hebben waargenomen?

Ongeveer 20 minuten later zag ik via deze
sloot weer ééntje door een gat in de deur van
de kippenschuur naar binnen vluchten.
Daarna heb ik tweemaal binnen een
tijdsbestek van een half uur nog weer ééntje
waargenomen bij mij in de tuin, in de buurt
van deze sloot en de coniferen .Tot nu toe heb Ik ben hier erg benieuwd na en zou dat graag
ik ze niet weer kunnen ontdekken.
willen horen.
Op Youtube kan men leuke filmpjes van deze
dieren bekijken. Hoewel het een prachtdier is

Dhr. Jan de Boer
0511-452637

Zandracen te Oudwoude
OUDWOUDE - Wat
voor vele inwoners
van Oudwoude een
ergernis is, is voor de
kinderen van de Jan
Binneswei een feest.
Ze houden dagelijks
na 16.00 uur, als de
werkzaamheden
gestopt zijn, fiets
races. De winnaars
worden beloond met
zelfgemaakte medailles. Groot en klein doen mee aan de race. M.v.g. Rolien verbeek
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We willen graag weten wie er op staat, namen doorgeven aan Jan de Boer of Reinder Postma
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Vanuit de
activiteitencommissie
Nu de meeste vakanties weer achter de rug
zijn, beginnen de vergaderingen in het
algemeen ook weer. Zo zijn wij ook weer
begonnen met de eerste bijeenkomst. En
hebben alweer een begin gemaakt met een
programma voor het komende seizoen.
Voor de basisschoolkinderen is de eerste
woensdagmiddag achter de rug. Het thema
was politie. Er was een echte politie in
Hústerwâld en de kinderen mochten alles aan
hem vragen en kregen daar een zo’n goed
mogelijk antwoord op. Verder waren er deze
middag ook nog spelletjes : politie tikkertje en
levend ganzenbord met als thema POLITIE.
Het was zelfs zo dat de kinderen in een echte
politie auto mochten plaatsnemen.
Voor 29 september zijn de commissieleden
ook al druk mee aan het voorbereiden. Dan is
het thema DIERENMIDDAG. Voor €2,50
kunnen de kinderen meedoen aan activiteiten,
dieren bewonderen, mag elke kind één
huisdier meenemen naar Hústerwâld en wordt
dat dier gekeurd door een professionele
keurmeester. En krijgt het baasje met het
mooiste huisdier een prijsje. Verder kan er
een ritje op een paard gemaakt worden en

mogen de kinderen een blokje
om in paard met wagen.
Nieuwsgierig geworden? kijk
dan op de site en geef je op
(want dat is wel belangrijk als
je dat doet)
Voor de 12 + willen wij ook
graag iets organiseren. Maar
wat? We zouden het enorm
opprijs stellen wanneer jullie
zelf met ideeën zouden
komen. Dus bij deze worden
jullie uitgedaagd en kom met een idee. Heb je
iets bedacht?! Neem dan contact op met
Wietske Smeding.
Ook zijn wij in overleg met een medewerker
van Timpaan (jongerenwerker) maar door
veranderingen van werkplek is het erg lastig
om iets op te zetten.
Op 25 september hebben wij voor de BINGO
liefhebbers weer een bingo avond
georganiseerd. Tijdens het spel zijn er weer
mooie prijzen te winnen voor jong en oud. De
verkoop van bingoboekjes gaat om 19.30 uur
beginnen en om 20.00 uur start het spel.

’t Is FEEST Klún en Knoffelhakke.

Yn it lytse doarpke Prottelstum, earne yn
Fryslân, stiet de boel op 'e kop! De pleatslike
feestkommisje fiert harren 15 jierrige jubileum
en dat moat in hiel grut feest wurde! Mar de
tariedingen geane net sa soepel. De iene wol
dit en de oare wol dat, wol as gjin flachjes,
feestpeallen as fersiering yn 'e tún. Kin dat
net ris oars? It is ek hast alle kearen itselde.
En dan altyd en ivich dat smoarge jild. Lokkich
nimme Joop & Joop, fan it recycling bedriuw
mei deselde namme, de sponsoring fan it
feest op harren. Mar oft dit wol sa’n lokkige
kar is...
Wolle je witte hoe it giet?

Op 'e Hichte - nummer 5 Pag. 27

Kom dan op 02-10-2010 nei Hústerwâld yn
Aldwâld. De seal giet om 20.00 oere iepen en
it duo begjint om 20.30 oere te spyljen.
De kaarten oan de kassa binne €10,00 p.p. Yn
de foarferkeap is it € 7,00 en dy kinne dan
helle wurde by A. Koster Eysmastrjitte 26
Aldwâld
Survival,
Halverwege augustus zijn er enkele personen
uit de commissie op pad geweest door
Oudwoude en hebben een mooie en
uitdagende route uitgezet. De reacties van de
vorige keer hebben wij meegenomen en
hebben de opdracht aan WADRO
(survivalgroep uit Kootstertille) gegeven om
de hindernissen iets lastiger te maken.
Verdere informatie etc wordt t.z.t. op de site
gezet.
Natuurlijk kunt u ook altijd even een kijkje
nemen op de site want ook daar staat veel
info www.husterwald.nl
Tot slot sluit ik af met de woorden;
Een vriendelijke, actieve groet namens de
activiteitencommissie.
Wendy Dijkstra, Sytske Agema, Wietske

Smeding, Hillie Bijlstra, Berend Jan Prins,
Frans Wiersma, Lieuwe Jan Sangers, Sije
Fennema en Anne Koster
En ik hoop u met enige regelmaat te kunnen
begroeten in ús Hústerwâld.

Toanielferiening “Bienze
Westra”
Wy binne 1 Septimber wer út ein set mei it
nije stik.
It belooft in prachtige jûne te wurden en dat
mei ek wol, omdat “Bienze Wstra”dit jier al 25
jier moaie stikken op de planken bringt.
Hâld er alfêst rekken mei dat er beide jûnen
mear as allinne toaniel is te heljen.
Skriuw de útfieringsdagen alfêst op yn de
aginda; 28 en 29 Jannewaris 2011.
Mear nijs hjiroer folget yn it nije nûmer fan:
”Op 'e Hichte”.

Oudwoudemer belang

Openbare Dames en dikke konten.
Enige tijd geleden lazen wij in de
zaterdagbijlage van de Leeuwarder Courant
een groot verhaal over de openbare dames
van ons mooie dorp. Het was vanzelf een
bovenslag dat Oudwoude weer zo goed in het
nieuws komt, maar om hier nou meteen maar
een hele bladzijde aan te wijden lijkt ons wat
overdreven, maar het valt natuurlijk niet toe
elke week de zaterdagbijlage vol te krijgen,
zoals dat wel vaker het geval is bij dit soort
van rubrieken; de schrijver dezes kan hierover
meepraten, dat zodoende.
Maar waar gaat het nu over: er is een groepje
dames dat zich al jarenlang inzet voor het
openbaar onderwijs in ons dorp, daarom ook
wel openbare dames genoemd. Zij zijn voor
het behoud van de Van Heemstra School,
hetgeen natuurlijk een goede zaak is, want
men moet de fijnen en de grouwen wel van
elkaar scheiden; alles op een bult gooien,
daar komt niet veel goeds van, zo zeggen de
mensen, al moet men niet teveel overdrijven
vanzelf, hetgeen maar al te vaak gebeurt.
De dames vergaderen om de veertien dagen
en ze gaan dan sjoelen, bloemschikken en zo.
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Naast andere sprekers is ook onze
burgemeester BB een keer geweest om over
het koningshuis van Oranje te spreken en de
dames hebben toen wekenlang geoefend met
het zingen, want het moest wel goed klinken
vanzelf.
De openbare dames (anderen noemen hen
ook wel de vrijzinnigen) citeren graag Toon
Hermans. Tot slot wordt er gezongen en dan
gaat het niet over die beroemde gehaktbal,
maar over het vertrek van de winter en het
ontluiken van de lente:
“Hopsa heisa-sa ’t is in de maand van mei
jaja.
Rooie neuzen zijn verdwenen, dooie vingers
prikkeltenen.
Al dat kil en koud verdriet, dat heb je in de
meimaand niet".
Maar het zou ook heel goed mogelijk zijn dat
de dames hier niet de winter en de lente
bedoelen, maar dat het gaat over de
verhouding tussen de beide scholen van
Oudwoude, de Van Heemstra School en de
CBS De Tarissing. Met andere woorden: er
wordt uitgekeken naar lente tussen deze
scholen, laten wij het “ perestroika” noemen.
Maar even terug naar vroeger. Vroeger werd

er door de dames geld voor benzine
ingezameld voor de meester. Zo kon deze
kinderen die ver weg woonden met de auto
halen en brengen naar de Van Heemstra
School te Oudwoude.
Het zal de dames toch wel zijn opgevallen, dat
wat dit betreft er veel veranderd is. Met het
halen en brengen van de kinderen rijdt de ene
bolide achter de andere aan en stapt de ene
na de andere dikke kont uit de auto. Zelfs
kinderen die vlakbij school wonen, worden
met de auto gebracht. Ook de kinderen zijn zo
vet als blabber, want als ze niet achter de
computer zitten, zitten ze wel voor de tv of op
de achterbank van de auto. Op de andere
school van Oudwoude, de “Tarissing’ is het al
niet beter gesteld. Ook hier blabbervette
kinderen die door memmen en heiten met
veel te dikke konten in dure bolides naar
school worden gebracht, terwijl de school
midden in het dorp staat.
Eén van de openbare dames, te weten Japke
D. is er puur op tegen dat de kinderen altijd
met de auto heen worden gebracht. En Japke
D. heeft natuurlijk recht van spreken, want zij
doet alles op de fiets. En daar bij de Tarissing,
dat is hun eigen schuld, want dan hadden ze
maar niet zo’n groot parkeerterrein aan
moeten leggen, want nu komen ze zeker met

de auto. Jáá, zo zeide Japke D: “Onze zoon en
zijn kornuiten die waren er toen puur op
tegen en ze hebben toen ook nog een
vereniging opgericht tegen het dorpshuis en
het parkeerterrein, maar het is er toch van
gekomen. Maar nu het dorphuis er toch staat,
komen ze er wel hoor.”
Navraag op de “Bining” te
Triemen/Westergeest leerde dat het daar met
de dikke konten en blabbervette kinderen ook
niet beter gesteld is. Veel pk’s en weinig
beweging, zo werd er gezegd. Bovendien
zitten ze daar met een school die bijna op
instorten staat en hoewel er concrete plannen
zijn voor nieuwbouw bij Westergeest, zit er
geen avesaasje meer in sinds de financiële
crises, dat zodoende.
Zou het dan niet veel beter zijn één nieuwe
basisschool te bouwen die de andere drie
vervangt. Locatie: aan de Simmerwei. Het
zou dan verstandig zijn langs de Simmerwei
een goed fietspad aan te leggen en geen
parkeerterrein bij de school, zodat iedereen
dan wel op de fiets naar school moet! De club
van openbare dames zou dan verrijkt kunnen
met andere dames en heren (als de
reglementen van de vrouwenverenigingen ten
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minste aangepast worden...) van andere
gezindten. Als het koud weer is, klaarstaan
met warme choclademelk en met warm weer
een glas cola. En er zou een bandenplak-pake
of -beppe op kunnen staan. Perestroika????
w.g. De Stikelstekker

WTOC

meisjesteam.

Het seizoen 2010-2011 is begonnen. De
trainingen zijn al een paar weken aan de
gang, het eerste elftal is derde geëindigd op
het Lauwersmeertoernooi te Kollum en de
eerste bekerwedstrijden zijn ook al weer
afgewerkt. In het eerste weekend van
september zullen de eerste
competitiewedstrijden op het programma
staan.
In de zomerstop is het allesbehalve rustig
geweest op ons sportcomplex. Er is een
ballonvaartfestijn georganiseerd, er is groot
onderhoud verricht aan de velden en de
kantine is gerenoveerd. Hierover later meer.

Ballonvaartfestijn

Voetbalseizoen 2010-2011

Het nieuwe seizoen is begonnen met één
heren- en één damesteam minder dan vorig
seizoen. Om elke week 4 heren- en 3
damesteams te laten voetballen bleek vorig
jaar een moeilijke opgave. Van deze teams zal
alleen het derde herenelftal niet in de beker
uitkomen.
Ook dit seizoen zal er geen A-junioren team
zijn. In de overige leeftijdscategorieën zijn we
wel vertegenwoordigd. Er zijn zelfs 3 Epupillenteams, hiervan is de E3 een

Op vrijdag 9 juli zijn vanaf het B-veld (het
hoofdveld moest worden gespaard) vier
reusachtige luchtballonnen opgestegen. Voor
de deelnemers een droom die werkelijkheid is
geworden en waarover nog heel lang, in
positieve zin, zal worden gepraat. Voor het in
grote getallen opgekomen publiek een
prachtig gezicht. Ook na het oplaten van de
enorme grote luchtballonnen was het zeer
gezellig op sportpark “de Wygeast”. De
muzikale omlijsting was in handen van “Grutte
Geart”. De organisatie van dit
ballonvaartfestijn was in handen van de
promotiecommissie W.T.O.C. Iedereen kan
met een heel goed gevoel terugkijken op een
geslaagd evenement.

Onderhoud velden

Zoals elk jaar hebben er in de zomerstop
onderhoudswerkzaamheden aan de
sportvelden plaatsgevonden. De afwatering
van de zuidzijde van het hoofdveld was
dermate slecht dat er voor gekozen was om
hier een nieuw zandpakket aan te brengen
voor een betere afstroom naar de drains. Een
strook van 16 bij 40 moest hierbij worden
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afgegraven. Begin juli waren deze
werkzaamheden afgerond, maar het resultaat
was allesbehalve acceptabel. Er was namelijk
een hoogteverschil van 10cm ontstaan met de
rest van het veld. Eind juli is dit hersteld,
echter het zal waarschijnlijk tot ver in
september duren voordat er op het hoofdveld
gespeeld kan worden. Van de KNVB heeft
WTOC tot aan 1 oktober toestemming
gekregen om met het eerste elftal op het Bveld te spelen. Daarbij moet wel worden
voldaan aan een aantal eisen van de KNVB.
Eentje daarvan is dat er een afrastering om
het gehele veld aanwezig is, deze is door de
gemeente aangelegd.

Renovatie Kantine

Verleden jaar zijn de kleedboxen volledig
gerenoveerd, deze zomerstop was de kantine
aan de beurt. Direct na het ballonvaartfestijn
zijn de werkzaamheden hiervan begonnen. De
bedoeling was om de kantine van eenzelfde
vloer te voorzien als die van in de kleedboxen.
Net als bij de velden hadden we hier ook te
maken met wat tegenslag. Van de bestaande
tegels bleek een groot deel los te zitten
waardoor eerst de bestaande vloer moest
worden uitgebroken. Naast de nieuwe vloer is
de kantine ook van een nieuw likje verf
voorzien en ligt het in de planning om de
inventaris wat te vernieuwen. Het één en
ander is wat uitgelopen, maar we hebben de

kantine net voor de eerste bekerwedstrijd
weer in gebruik kunnen nemen.

Agenda

Ledenvergadering 4 oktober 2010
Mixtoernooi 8 januari 2011
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Sita’s voetenzorg,
voetverzorger en pedicure

onderneming is aangesloten bij de landelijke
organisatie Provoet wat het voordeel geeft
van informatie over de nieuwste methodes,
mogelijkheden en instrumenten. Daarnaast
wordt haar kennis bijgehouden door bezoeken
aan beurzen en het volgen van cursussen.

Inmiddels staat in iedere uitgave van Op ’e
Hichte een interview met een adverteerder.
Vandaag richten wij, redactieleden Jan en
Erik, onze blik op Sita’s voetenzorg,
voetverzorger en pedicure in Oudwoude.
Het bordje in de tuin verraadt dat er een
bedrijf is gevestigd in de vrijstaande woning
aan de Pastorijehof 23. Een paadje links van
de woning brengt de bezoeker bij de ingang
van de pedicuresalon waar je bij binnenkomst
in de wachtkamer wordt ontvangen. Daar krijg
je gelijk een beeld van wat hier gebeurt,
voetverzorging in de brede zin van het woord.
We worden ontvangen door Sita van der
Schaaf – Visser, die ons met enthousiasme
vertelt over hoe het zo geworden is. Ze zocht
een doel voor zichzelf, na de groter wordende
kinderen en bedacht iets in de sfeer van
schoonheidsspecialist. Nu doet zich de situatie
voor dat haar zoon diabetes heeft en een
plekje kreeg op zijn voet waaraan in het
ziekenhuis aandacht moest worden besteed.
Dat behandelen kon Sita zelf ook wel bleek

snel en met de combinatie van
voetbehandeling en ervaring met diabetes
was het zaadje geplant voor wat is
uitgegroeid tot een goed lopend bedrijf.
Al in de opleiding is Sita begonnen met het
opbouwen van een klantenkring, werd er
gewerkt met modellen en gaf ze bekendheid
aan haar onderneming in contacten met
huisartsen. De huisarts is vaak het eerste
contact als er problemen zijn en er een
doorverwijzing nodig is naar specialisten. De
behandelingen worden veelal vergoed door de
zorgverzekeraars. Haar kwaliteit van werken
heeft er ook toegeleid dat tevreden cliënten
het wel doorvertellen en dat daarmee haar
klantenkring fors is toegenomen. Sita’s

De werkzaamheden gaan verder dan alleen
nagels knippen en een eeltbehandeling. Ze
heeft als gediplomeerd pedicure ook de
aantekening reuma en diabetes. Met deze
laatste heeft ze goede ervaringen vanuit de
privésituatie en dat benut ze nu geheel voor
haar cliënten. Bij diabetespatiënten speelt
vaak een minder goed gevoel in het lichaam
een rol, wat er toe leidt dat een verwonding
niet snel wordt opgemerkt. Sita heeft dan
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speciale instrumenten ter voorkoming van
wondjes. In het geval van reuma is er vaak
sprake van vergroeiing. Met behulp van door
haar zelf gemaakte ortheses kan ze
teencorrecties behandelen en met speciale
kunststof beugeltjes (sparge) pakt ze het
probleem van ingegroeide teennagels aan. Ze
toont ons de door haar gebruikte voorwerpen.
Het zijn heel kleine steuntjes en beugeltjes en
ze zien er zeer patiëntvriendelijk uit. Je hoeft
echter geen diabetes of reuma te hebben om
bij Sita’s voetenzorg goed bediend te worden,
ook voor een spa-voetbehandeling,
zeezoutbehandeling, massage of kleipakking,
kun je er goed terecht. En zegt Sita, het is
niet alleen voor dames. Op tijd afspreken is
wel belangrijk, drukt ze ons op het hart, want
er is een wachtlijst van 6 à 7 weken,
spoedgevallen uitgezonderd. Een
standaardbehandeling duurt een half uur tot
drie kwartier. Kwaliteit staat voorop.
Sita werkt drie dagen in de week, want ze
vertelt dat ze er als echtgenoot en moeder
ook wil zijn en daarnaast ook aandacht wil
geven aan haar moeder en de anderen in
haar grote familie. Tuinieren vindt ze ook leuk.
Dat ze dat ook goed in de vingers heeft,

Bikkelhok
De Ielreager

kunnen haar cliënten goed zien. Gezeten in
een comfortabele stoel in haar prachtige
compleet uitgeruste behandelkamer, hebben
zij een goed uitzicht over de fraaie tuin.
Of ze wel eens wat grappigs meemaakt,
vragen we haar. Ze vertelt al weer lachend dat
er een man bij haar kwam met voetklachten
die haar meedeelde alleen dàn te komen,
want het zal wel niets voor hem zijn. Hij komt
nu geregeld al weer zo’n twee jaar. Het is zo
goed bevallen. Waarmee wij maar willen
zeggen als afsluiting dat niet alleen
damesvoeten, maar dus ook die van mannen
bij ProVoet in goede handen zijn.

Begin het jaar 2010 hebben Sjoerd Lieuwes
en Eduard van der Zaag een boot gekocht.
Zij zochten een grote boot waar veel mensen
op konden en geen vaarbewijs voor nodig
was.
Deze zoektocht duurde gelukkig niet lang, na
1 ochtend op het internet was de droomboot
gevonden.
De boot is 14,90 m, bij 15 m is een
vaarbewijs nodig......
De boot was een duidelijke opknapper, de
meeste Bikkels zagen hier eigenlijk geen heil
in, maar hebben hun commentaar gelukkig
voor zich gehouden, want het is een
prachtboot geworden.
De boot is met de tractor en een dieplader uit
Marssum door Pieter Veenstra opgehaald. De
rit was een heel avontuur van ongeveer 5 uur,
voordat de boot de thuishaven bereikte op de
Wygeast.
Op het erf van fam. Lieuwes zijn de mannen
4 maanden lang bijna dag en nacht aan het
klussen geweest. Eduard en Sjoerd hebben de
boot een complete metamorfose gegeven.
Als eerste natuurlijk het leuke schuur- en
verfwerk. Ook hebben zij; de gehele bodem
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lekdicht gemaakt met o.a. 1 cm teer, een
nieuwe vloer gelegd en verder voorzien van
een muziekinstallatie, 3 koelkasten, een
barbecue, enz. Het meest speciale aan de
boot zijn de 24 blauwe stoeltjes die uit het
Abe Lenstra stadion komen!
Op 15-5-2010 is de Ielreager te water
gelaten. Helaas kwam na 500 m aan dit
feestje een einde. De motor had een lekke
koppakking. Dit was een zeer zware
tegenslag, gelukkig hebben zij vrij vlot een
andere (goede) motor gekocht, waardoor
deze tegenslag uiteindelijk meeviel.
Met hulp van tientallen vrijwilligers is de
Ielreager nu een ideale feestboot!
Eduard en Sjoerd willen graag iedereen
bedanken die hebben meegeholpen aan de
Ielreager.

Nieuws van de Tarissing

passen? Op school zijn we er blij mee.

We zijn weer begonnen. Maandagochtend 23
augustus mochten we alle kinderen weer in
goeie gezondheid begroeten. Wat een
rijkdom!
Ondanks het slechte weer was de start heel
gezellig. Er kwamen veel ouders even samen
met hun kinderen naar binnen om de nieuwe
plaats in de groep op te zoeken en een kopje
koffie te drinken.
Als leerkrachten beginnen we ook vol
enthousiasme aan het nieuwe schooljaar, we
hebben er zin in.

Met vriendelijke groet,

In dit bericht willen we graag uw aandacht
vragen voor onze spaaractie: WECYCLE
Op onze school sparen we kapotte
huishoudelijke apparaten zodat ze gerecycled
kunnen worden. Dit is heel goed voor het
milieu en voor de bewustwording van de
kinderen. Bovendien levert elk gespaard
apparaat ons een spaarpunt op. Voor deze
spaarpunten kunnen we allerlei educatieve
materialen kiezen. We doen sinds april aan de
actie mee en hebben inmiddels al meer dan
honderd apparaten gespaard.
Hebt u oude, kapotte elektrische
huishoudelijke apparaten die in een plastic tas

Het team van CBS De Tarissing
De Wygeast 10
Tel. 0511-452500
www.tarissing.eu

Gezien

Zwaluwen die net het nest verlaten.
Ingezonden door Annie Mulder
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Aktiviteiten Iisklup Aldwald
e.o.
Voor de tweede achtereen volgende keer
hadden we opnieuw weer een schaatswinter
op natuurijs op de nieuwe ijsbaan aan de
Simmerwei
De eerste vorstnacht was 13 december en de
baan was voorzien van een mooie ijsvloer,
maar helaas gooide de sneeuwstorm van 16
en 17 december roet in het eten en tot de
kerstdagen lag er en dikke laag sneeuw.
Hierna een lichte dooiaanval maar te weinig
om het sneeuw geheel van de baan te krijgen,
maar vanaf 30 december weer vorst en begin
januari weer opnieuw sneeuw, uiteindelijk
hebben we zondagmorgen 3 januari met
enkele vrijwilligers een baan er door gemaakt
zodat de schaatsliefhebbers ‘s middags naar
hartelust konden genieten
Dit was het begin van een erg lange
winterperiode want uiteindelijk hebben we
kunnen schaatsen tot zondag 21 februari
Het bestuur heeft dan ook een drukke periode
gehad deze winter omdat er ook regelmatig
sneeuw moest worden geruimd.
We hadden er vorig jaar een tweede
veegmachine 2e-de hands bij aangeschaft,
maar hiermee kregen we een vastloper, zodat

we weer alleen gebruik konden maken van de
oude sneeuwruimer. De stichting Algemene
Belangen Westergeest was ook nog in het
bezit van een dergelijke sneeuwruimer die in
geen jaren was gebruikt. Dezen stelden voor
dat wij deze machine mochten gebruiken,
zodat wij deze winter geen problemen met de
sneeuwruimer meer hadden.Uiteraard wel met
de hoeveelheden sneeuw die ons nog te
wachten stond
Op zaterdagmiddag 13 februari hadden we
een kortebaanrijderij (de Jeen van den Berg
wisselbeker) georganiseerd voor jongens en
meisjes tot 15 jaar, de wisselbeker werd
uitgereikt aan Siewart Wiersma uit
Wâlterswâld bij de jongens en Anne Griet
Pompstra uit Westergeest bij de meisjes, als
sponsor hiervan im- en export paardenhandel
P. Wijbenga uit Oudwoude. De uitslagen
hiervan stonden al vermeld in de vorige
uitgave van de dorpskrantjes in de 3 dorpen
Oudwoude, Westergeest en de Triemen.
De eerste drie prijswinnaars jongens en
meisjes hadden verder ook nog een geldprijs,
alle andere deelnemers hieraan hebben een
medaille ontvangen van de iisklup Aldwâld
e.o.
De scholen in Oudwoude dat zijn de” van
Heemstra “en de ” Tarissing” hebben rijderijen

gehouden op donderdag middag 15 januari .
De school “de Binning”Triemen/ Westergeest
heeft de rijderij een dag later vrijdagmiddag
16 januari gehouden. Alleen jammer dat een
meisje van de “Tarissing” bij een val armbreuk
opliep.
Het bestuur van de iisklup is door
installatietechniek A. Hoekstra Aldwald en
Loonbedrijf Oudwoude van warme
winterjassen voorzien. Het reklamebedrijf BEK
uit Kollumezwaag heeft dezen verzorgd
Wij als bestuur zijn erg tevreden dat de
mensen dit jaar niet zoveel rommel als oude
stoelen etc. hebben meegenomen naar de
ijsbaan, want wij moeten dit ook afvoeren via
de bestuursleden naar de gemeentelijke
stortplaats
Is er nog iemand die een kledingstuk heeft
laten liggen in het clubgebouw die kan dit
vragen bij een bestuurslid
Verder willen we alle vrijwillgers/sters die ons
hebben bijgestaan deze winterperiode
hartelijk bedanken voor hun inzet
Het Bestuur
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OBS Van Heemstra School
Wanneer u dit stukje leest is het nieuwe
schooljaar alweer begonnen.
De eerste schooldag hebben we samen met
de ouders en leerlingen van onze school
ingeluid onder het genot van een kopje koffie,
thee of limonade.
Na het uitwisselen van de vele fijne
vakantieherinneringen was het voor de
kinderen tijd om hun nieuwe plaatsje in de
klas op te zoeken. Al gauw waren de meeste
kinderen weer gewend.

Tijdens het afscheidsfeest op het schoolplein
is zij door de leerlingen van de school
toegezongen en heeft ze vele mooie cadeaus
mogen ontvangen. Als verrassing werden juf
Anneke en haar man vooraf door Joute en
Berber Strampel met paard en koets
opgehaald vanaf Lauwersland. Hier hadden zij
samen met de familie een lunch aangeboden
gekregen.

Toch zal niet alles dit schooljaar oud en
vertrouwd zijn voor het team, de leerlingen en
onze ouders van de school.
Zo starten we dit schooljaar met een nieuwe
directeur, mevrouw Douwina Noordmans.
Op de laatste schooldag voor de grote
vakantie heeft onze vorige directeur, mevrouw
Anneke van Dellen, afscheid genomen als
directeur van obs Van Heemstra en de
Professor Casimir in Kollum. Na vele jaren
werkzaam geweest te zijn in het onderwijs,
waarvan de laatste vijf jaar als directeur van
obs Van Heemstra, gaat zij nu genieten van
haar vrije tijd.

Een andere grote verandering dit jaar zal de
interne verbouw van de school zijn. Op dit
moment telt onze school drie leslokalen en
een personeelsruimte.
Tijdens de verbouwing zal onze school
dusdanig worden aangepast zodat wij
onderwijs kunnen blijven geven passende bij
de eisen die er aan het huidige onderwijs
worden gesteld. In het hart van de school zal
een lesplein worden gecreëerd. Hier kunnen

kinderen zelfstandig werken, werken in een
groepje aan een opdracht, een voorstelling
verzorgen voor de andere kinderen of eens
samen met een leerling uit de andere groep
aan het werk.
De personeelskamer zal worden opgeknapt en
opnieuw worden ingericht. Zowel de intern
begeleider als de locatieleider krijgt een eigen
werkruimte binnen de school.
Natuurlijk blijft er ook veel bij het oude
vertrouwde. Naast het werken in de klas
hebben wij bijvoorbeeld in oktober weer het
nationale schoolontbijt, komt in september de
zoutxpress bij ons op school, zijn er begin
september voor de basisschoolkinderen sport
en spelletjes op het schoolplein, bezoeken alle
groepen weer een toneelvoorstelling,
besteden we in alle groepen aandacht aan de
Kinderboekenweek en gaan we met de klas
naar buiten om het kabouterpad te lopen, te
struinen over het wad of aan het werk op het
land.
Kortom, het belooft weer een leerzaam jaar te
worden.
José Westerhof
Locatieleider
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Interview met dorpsgenoot
Ditmaal hebben wij Hans Ramaker en Pauline
van ’t Land vereerd met een bezoekje.
Hans en Pauline zijn januari 2005 hier komen
wonen. Zij hebben een heel mooi plekje
veroverd aan de Wygeast. Zij hebben dit
gekocht van Gerrit Koster en Maaike Sterk.
Maaike heeft in de vorige editie een stukje
geschreven voor onze dorpskrant.
Hans is geboren op 16-03-1973 en is
opgegroeid in een gezin met twee jongens in
het Groningse dorpje Ezinge. Zijn vader was
hier huisarts, mede hierdoor is Hans
gestimuleerd om medicijnen te studeren.
Hij heeft zes jaar gestudeerd voor arts met
daarna nog 3 jaar de specialisatie voor
huisarts.

Pauline is opgegroeid in een gezin met twee
meiden in het Groningse dorpje Leens.
Zij heeft hbo-verpleging gestudeerd, daarna
gewerkt in de thuiszorg. Het werk in de
thuiszorg beviel haar niet en ze wilde graag
haar horizon verbreden. Zij kreeg een baan
als praktijkondersteuner in een
huisartsenpraktijk in Rottevalle en Ureterp.
Een praktijkondersteuner is iemand die werk
uit handen neemt van een huisarts. Paulien
behandelt dan voornamelijk de cliënten met
een chronische aandoening zoals astma, copd,
hoge bloeddruk en diabetes.
Ondertussen liep Hans stage bij dokter
Douma te Kollum. Via Pauline kreeg hij en
baan bij dezelfde praktijk in Rottevalle.
Sinds 1 juli 2008 hebben zij een praktijk in
Surhuisterveen overgenomen. Na ongeveer
een half jaar hebben zij samen met twee
praktijken en de apotheek een
gezondheidscentrum laten bouwen. Paulien
doet inmiddels de administratie van de
praktijk van Hans.
Sinds acht jaar hoeft een huisarts niet meer
naast de praktijk te wonen. Dit komt door de
vijf huisartsenposten door heel Friesland.
Hierdoor hoeft een huisarts niet meer elke
nacht bereikbaar te zijn. Wel moet Hans

ongeveer één keer in de 10 dagen dienst
draaien op de huisartsenpost in Drachten
(soms in Dokkum).
Inmiddels hebben Hans en Pauline twee
kinderen en de derde is op komst! Liesbeth is
van 1-8-2007 en Johannes is van 1-1-2009.
Sinds de koop in 2004 zijn zij in verschillende
fases aan het verbouwen. Het huis en het erf
is nu grotendeels klaar. De van oudsher
kippenboerderij is het intussen weer waard
om gezien te worden: waar vroeger de kippen
en het jongvee stonden (lyts hûs) zijn nu drie
prachtige slaapkamers gebouwd.
Hans en Pauline delen dezelfde hobby’s zoals ,
paardrijden, wadlopen en eigenlijk alle
buitensporten.
Tot slot toonde Hans ons zijn nieuwste hobby
‘fotografie’ aan de hand van een reportage
van de geslaagde ballonvaart vanuit
Oudwoude. En het leukste is natuurlijke de
mooie kiekjes van de kinderen in huiselijke
sferen.
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Het 1 00-jarig bestaan IJsclub
Oudwoude e.o.
Zoals een ieder heeft kunnen lezen in de
vorige uitgave van de dorpskranten is het
bestuur vanaf april/mei bezig met de
voorbereidingen van het 100-jarig jubileum,
dat in december 2011 zal gaan plaatsvinden.
De eerste voorbereidingen hiervoor zijn
geweest.
Dhr. Reinder Postma is bezig de historie van
deze vereniging wat te achterhalen, en dan
zijn er de plannen om hier een boekwerk van
te gaan maken
Inmiddels hebben een drietal bestuursleden
en Reinder al vergevorderde resultaten
verkregen van inwoners, door middel van het
inbrengen van foto’s en zijn er aan een aantal
interview’s geweest met inwoners uit de
omgeving, maar er kunnen er natuurlijk veel
meer komen
Wij hebben de hulp van de inwoners in deze
omgeving natuurlijk wel nodig.
Wij willen bij dezen nogmaals graag een
oproep aan de inwoners van de omliggende
dorpen doen, om oude foto’s te gaan zoeken
en deze dan even in bruikleen te geven aan
het bestuur van de IJsclub
Ook willen we graag dat er inwoners of oud-

inwoners een leuke reactie op papier
schrijven/zetten van wat ze op de ijsbaan
hebben beleefd en dit aan het bestuur of
Reinder Postma kunnen doorgeven, dit kan
door zowel jong en oud worden ingeleverd
Bijna iedereen weet wel iets te melden uit hun
jaren dat ze met schaatsen bezig waren
.Het zou heel mooi zijn dat we ook nog meer
oude foto’s kunnen bemachtigen, daarom ook
de vraag dat de oudere generatie hun oude
fotoboeken even gaan doorbladeren
Vanzelfsprekend zijn alle foto’s welkom die
zijn gemaakt op of bij de ijsbaan
Ook oude foto’s van bestuursleden of
bestuursfoto’s willen we graag
Fotomateriaal dat wordt ingeleverd moet op
de achterkant worden voorzien van de naam
van de eigenaar, zodat de rechtmatige
eigenaar zijn/haar foto weer terug krijgt
Ook graag de namen van de personen
vermelden op de achterkant of bijgevoegd op
een briefje in een envelop
Deze reacties en foto’s kunnen worden
ingeleverd bij:
dhr. Reinder Postma de Wygeast 49 9294
KR Oudwoude

Voorzitter Dhr. I. Hoekstra
Jan Binneswei 10 Oudwoude
Tel. Mob. 0634913001
Secretaris Dhr. J. de Boer
de Wygeast 33 Oudwoude
Tel. 0511-452637
Penningm. Dhr. P. Meerstra
Pastorijehof 20 Oudwoude
Tel. 0511-452417
Dhr. W. Dijkstra
Eysmastrjitte 3 Oudwoude
Tel. Mob. 0613415707
Dhr. L. de Boer
Jan Binneswei 15 Oudwoude
Tel. 0511-454307
Dhr. U. de Jong
Bumawei 2
Westergeest
Tel 0511-445158
Dhr. D. v.d. Kloet de Woarven 41
Westergeest Tel. 0511-441351
Natuurlijk kan er ook worden gebeld bij de
bestuursleden voor het eventueel regelen
voor deze inname van de foto’s
We rekenen erop dat ieder z’n best hiervoor
wil doen om dit boekwerk tot stand te
brengen en te doen slagen
Het Bestuur
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Blaast de Bazuin
Weer een nieuw seizoen voor de boeg…. Na
zes weken zomervakantie gaan we weer los!
Tenminste.. dit willen we graag! Maar we
zitten met een ernstig probleem. We hebben,
zoals al eens eerder vermeld, nl. een fiks
ledentekort!!!! En wel zo ernstig dat we
twijfelen of we als muziekvereniging wel door
kunnen gaan... of dat we de vereniging na
dik 85 jaar op moeten heffen!
Maar dit kunnen we nog niet over ons hart
verkrijgen, want voor de zomerstop hebben
we een viertal nieuwe leerlingen mogen
verwelkomen. Vier zeer enthousiaste jonge
meiden die “baalden als een stekker” dat ze
vakantie hadden van “het toeteren”...
Fantastisch!! Heerlijk, dat fanatisme!
Dus namens deze meiden: Marijke Sangers,
Ilse Marije de Boer, Lemke Dijkstra en Mariëlle
Hoekstra, maar ook namens de leden van
'Blaast de Bazuin' doen wij een

oproep:
(nieuwe) inwoners van Oudwoude &
Omstreken... jong, oud, al muzikant of nog
niet:

Donderdag 26 augustus starten we weer met
de repetitie en de voorbereiding op zondag 3
oktober. Dan verzorgen wij het muzikale
uurtje in ziekenhuis 'De Sionsberg' te Dokkum.

Help ons door deze moeilijke tijd heen en kom
bij ons spelen!!
'Blaast de Bazuin' is een dorpsorkest, dat aan
verschillende dorpsactiviteiten meedoet, maar
daarnaast ook 1 à 2 keer in het jaar op
concoursen en/of festivals speelt voor het wat
serieuzere werk.

Weet u nog muzikanten die wel (weer)
willen blazen, geef het aan ons door.

Maar ook nieuwe leerlingen (klasgenoten van
de meiden???) zijn meer dan welkom! Want
wie de jeugd heeft, heeft de toekomst...
Voor alle informatie omtrent de vereniging:

www.blaastdebazuin.aldwald.nl
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Oud en nieuw...
Uit de verzameling van Brand de Jager

De oude foto van Jan Binneswei 16 is
ongeveer van 1935. De auto op de foto is
van Jarig Vlasman, die woonde aan de Jan
Binneswei 13. Dit pand werd in 1923 als
werkplaats en winkel gebouwd door Jan
Sangers. De fam. Sangers woonde ernaast
op nr. 14. Jan Sangers overleed in 1926.
Zijn vrouw, die met 11 kinderen achterbleef,
zette het bedrijf voort. In 1942 werd er voor

zoon Berend en zijn vrouw een
woongedeelte gemaakt. Later trokken zij in
op nr. 14. In 1952 trouwde zoon Jan
Sangers met Alie Boersma. Zij gingen op nr.
16 bij de zaak wonen. Een veelzijdige zaak:
electro-installatie, fietsenhandel en
reparatie, huishoudelijke apparatuur,
speelgoed voor Sinterklaas (midden jaren
vijftig) Ook dreven zij hier vele jaren het

hulppostkantoor.
Jan en Alie wonen hier nog steeds.
BRAND DE JAGER
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Raad waar het staat

De naam van de weg waaraan het staat is de oplossing.
De oplossing vindt u in het volgend nummer.

Oplossingen van Op 'e Hichte nummer 4

U kunt ook zelf een foto inzenden. Stuur uw foto naar
info@doarpskranteopehichte.nl en wellicht gebruiken wij deze voor
de volgende uitgave.
Foto's door Ben de Vries

De Wygeast

Feartsichtwei
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Vrouwenverenigingen
Eind mei stond in de weekendbijlage van de
Leeuwarder Courant een groot artikel over
vrouwenvereniging 'Samenwerking' uit
Oudwoude. De schrijfster van dit artikel,
Marja Boonstra, noemt de vrouwenvereniging
“één van de vele verenigingen die op het
platteland het cement van de samenleving
vormen”.
Oudwoude heeft als klein dorp maar liefst
twee vrouwenverenigingen, vroeger zelfs drie:
er was ook een gereformeerde
vrouwenvereniging.
Het leek de redactie interessant om hier meer
van te weten. Daarom een gesprek met Janke
Dijkstra en Truus Bruinings van
'Samenwerking' en Griet de Bruin en Janke
Klaver van de 'Hervormde
Vrouwenvereniging'. Behalve achter de
geschiedenisfeiten proberen we er ook achter
te komen wat de overeenkomsten én
verschillen zijn en wat de rol van de
vrouwenvereniging vandaag is of zou kunnen
zijn.

Ontstaan

In de jaren dertig van de vorige eeuw was er

ook een wereldwijde crisisperiode.
Vermoedelijk heeft dit in die tijd bij het
ontstaan van vrouwenverenigingen een
belangrijke rol gespeeld. Uit de reglementen
en de verhalen blijkt de betrokkenheid bij de
maatschappij. Enerzijds werken aan kennis en
anderzijds inzetten voor die mensen die het
slecht hebben.
Als doel staat in het reglement van
'Samenwerking':
“De vereniging stelt zich ten doel door
samenkomsten de algemene ontwikkeling te
bevorderen en door het maken van
eenvoudige kleding in staat te zijn de nood
der behoeftigen te kunnen lenigen.”
We kunnen het ons in 2010 niet meer
voorstellen, maar in groot deel van de vorige
eeuw vormden vrouwen een achtergestelde
groep! Wettelijk zelfs tot eind vijftiger jaren
werd de vrouw handelingsonbekwaam geacht!
Dit blijkt bv. bij de oprichting van de
'Hervormde Vrouwenvereniging'. Er waren
mannen in het dorp die erop tegen waren,
omdat zij vonden dat de vrouw thuis hoorde
te zijn én te blijven. Door tussenkomst van ds.
Luring ging de oprichting in januari 1935 toch
door. Truus Bruinings vertelt naar aanleiding
hiervan dat, toen zij in 1961 trouwde, haar
buurvrouw na enige tijd vroeg of zij een paar

uur per week werk wilde doen voor het bedrijf
van de buren. Dit deed zij met veel plezier.
Maar al na een week kwam de dominee langs
en zei tegen haar man dat dat niet kon voor
een getrouwde vrouw en hoewel haar man
geen 'doetje' was (zoals zij zei), ging het
werken niet meer door! Anno 1961, voor ons
vandaag de dag onvoorstelbaar, maar nog
maar vijftig jaar geleden ging het zo!

Overeenkomsten

De overeenkomsten tussen beide
verenigingen zijn groot: sinds jaar en dag
komt men om de veertien dagen bij elkaar,
heel lang werd er gebreid, organiseerde men
bazaars, excursies, lezingen, enz. De
opbrengsten werden (en worden) gebruikt
voor allerlei steun. Door tijdens het
handwerken boeken voor te lezen en door
sprekers uit te nodigen over allerlei
gevarieerde onderwerpen werd aan de
ontwikkeling gewerkt. Centraal bij beide
verenigingen staat het helpen van anderen.

Verschillen

De oorsprong is verschillend. De 'Hervormde
Vrouwenvereniging' komt voort uit de
Hervormde kerk. Deze kende een provinciale
en een landelijke structuur voor Hervormde
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vrouwengroepen (HVG). Zo waren er
ringvergaderingen waar de regionale
Hervormde vrouwenverenigingen (o.a. uit
Burum, Kollum, Buitenpost, enz.) om en om
bij elkaar kwamen. De Hervormde
vrouwenverenigingen, die bij de HVG waren
aangesloten, hadden ook jaarlijks
bijeenkomsten in het land, zg. toogdagen.
Maar deze landelijke overkoepeling is
grotendeels verdwenen.
Uit het feestgedicht bij het twintigjarig
bestaan van 'Samenwerking' blijkt dat mw.
Veenstra en mw. Miedema, moeders van
kinderen van de openbare lagere school, met
het idee voor de oprichting van een neutrale
vrouwenvereniging naar meester Pynacker

zijn gegaan. Zo was de oprichting van
vrouwenvereniging 'Samenwerking' op 18
november 1934 een feit. In het reglement is
vastgelegd dat de samenkomsten, op bij
voorkeur woensdagavond, worden gehouden
in het gebouw van de school. Dit gebeurt tot
op de dag van vandaag.
De 'Hervormde Vrouwenvereniging' kwam
oorspronkelijk bijeen in het gebouw bij de
kerk en tegenwoordig na wat omzwervingen
in Hústerwâld.

Tegenwoordig

In de loop van de jaren is het ledenaantal bij
beide steeds lager geworden. 'Samenwerking'
heeft nu nog tien leden en de 'Hervormde
Vrouwenvereniging' achttien.
Eigenlijk is het zo dat er geen
jongere leden bijkomen, zodat
door verouderen of door
overlijden de verenigingen
steeds kleiner worden.
Daardoor veranderen de
besturen ook nauwelijks
meer: het gaat goed zoals het
gaat, men heeft geen
behoefte aan een rooster van
aftreden, want niemand wil
een bestuursfunctie

overnemen... Natuurlijk vinden de mensen het
jammer dat er geen nieuwe leden bijkomen,
want naast de oorspronkelijke doelstellingen
staat de gezelligheid samen zeer hoog in het
vaandel. Het laatste komt vooral tot uiting in
het spelen van gezelschapsspelen, excursies
en het jaarlijkse reisje. Dit allemaal uiteraard
binnen de krappe financiën.
Toch wordt de serieuze kant niet uit het oog
verloren. 'Samenwerking' start elke
bijeenkomst met een artikel, een tekst, een
gedicht en over het beschreven thema wordt
dan gediscussieerd. De 'Hervormde
Vrouwenvereniging' start met een
bijbeloverdenking waarbij de discussie over
een bijbeltekst centraal staat. En daarna los
met de geplande activiteiten!
Beide verenigingen kiezen elk jaar een goed
doel om het bij elkaar gebrachte geld aan te
besteden. In het verleden bestemde
'Samenwerking' het geld voor de openbare
school om allerlei zaken mogelijk te maken
waarvoor de overheid geen of onvoldoende
geld ter beschikking stelde. De 'Hervormde
Vrouwenvereniging' gaf het geld vroeger aan
de kerk.

Samengaan

Op onze vraag of er weleens over samengaan
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was nagedacht, reageerde men licht
verbaasd. In het verleden heeft men een
aantal keren gezamenlijk kerst gevierd.
Waarom dat gestopt is, weet men eigenlijk
niet. Zeker in deze tijd zou herbezinning op de
oorspronkelijk start misschien een mooi begin
van iets nieuws zijn. Daar waar vroeger veel
sterker in zuilen werd gedacht en geleefd
(hervormde verenigingen voor hervormden,
gereformeerde voor gereformeerden,
katholieke voor katholieken, neutrale voor wie
zich niet vanuit een kerkelijke grondslag wilde
verenigen, enz.), is het tegenwoordig
logischer om je te organiseren rondom één
doel en daarbij juist gebruik te maken van
elkaars verschillende achtergrond. Misschien
zou het dan ook aantrekkelijker worden voor
jongere personen en daardoor een centralere
plaats in onze dorpsgemeenschap innemen.
Het neemt niet weg, dat hoe het ook verder
gaat, beide verenigingen ruimschoots hun
sporen in het dorp verdiend hebben en voor
de huidige leden een waardevolle
tijdsbesteding is. Ze zijn inderdaad 'het
cement van de samenleving'!

Agenda Klaverjassen

Doarpsagenda

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

September

2010
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

24 september
8 oktober
22 oktober
5 november
19 november
3 december
17 december
24 december

2011
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

14 januari
28 januari
11 februari
25 februari
11 maart
25 maart
8 april
22 april

3./4.Trekkerbehendigheidswedstrijd
25. Bingo Hústerwâld
25. Jaarlijkse schoonmaak Hústerwâld
25. Plaatsing Tafeltennistafel Speeltuin
29. Dierendag Hústerwâld

Oktober

2. Feest Mei Klún en Knoffelhakke
4. Ledenvergadering Doarpsbelang
13. 55+ middag
29. Survival

November

13. Jeugdzwemmen
20. Sinterklaasfeest

December

11. Feestavond
11. Kerstmarkt Hústerwâld
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Oplage 450 exemplaren – verschijnt 4 x per
jaar

Bericht voor de bewoners:

Redactie:

Ben de Vries
– voorzitter, lay-out
0511 453278
Karin Starkenburg
– secretaris, lay-out
0511 408308
Jan Lieuwe Terpstra – penningmeester
0511 453006
Aren Vroegindewey – Eindredacteur
Erik de Vries
– lid redactie
Annie Mulder
– lid redactie
Jan de Jong
– lid redactie
Pieter Johan Wijbenga – lid redactie
Sjoerd Dijkstra
– lid redactie

Contactadres advertenties:

Jan Lieuwe Terpstra - 0511 453006

Drukker: Allprint - Dokkum
E-mailadres voor artikelen en andere
bijdragen:
info@doarpskranteopehichte.nl

www.doarpskranteopehichte.nl
Teksten worden aangeleverd in Word,
digitaal aan het emailadres van de
dorpskrant.
Foto’s worden zoveel mogelijk digitaal
aangeleverd als originele foto.

Plaatsing van uw kopij:

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

- via internet door te surfen naar onze site
www.doarpskranteopehichte.nl.
- door een jaarabonnement te nemen voor
€12,50 (opgave via
info@doarpskranteopehichte.nl)

Kopij voor eerstkomende Doarpskrante
s.v.p. uiterlijk inleveren op
24 november 2010

De redactie is niet verantwoordelijk en/of
aansprakelijk voor de inhoud van de artikelen
van derden.
Graag bronvermelding voor tekst en/of
illustratie als deze niet van uzelf is.

Tip voor het inleveren van kopij:

- teksten liefst digitaal aanbieden in Word of
als een tekst in een 'gewoon' txt-bestand
- foto's liefst als originele foto in de
oorspronkelijke bestandsgrootte aanleveren
als bijlage bij uw e-mail
Woont u buiten Aldwâld dan biedt de
redactie de volgende mogelijkheden om de
doarpskrante te lezen:
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