Hete chocola en 'Op ‘e Hichte'
De winter mét vorst staat onverwacht snel
voor de deur. Verwarming moet een graadje
(of twee graadjes...) hoger, schaatsen zijn uit
het vet, Elfstedenkoorts dreigt met een
nationale uitbraak en de voorbereidingen
voor de feestdagen komen na de
Sinterklaasspanningen op volle stoom.
Aangebroken is de tijd van gezelligheid,
gezelschapsspelletjes, warme chocomel en
als topper het lezen van alweer het zesde
nummer van 'Op ‘e Hichte'.
Voor de redactie is, met het uitbrengen van
dit nummer, het jaar afgesloten. Met de
bijdragen van de verenigingen en onze vaste
en 'losse' schrijvers hopen wij ook volgend
jaar te kunnen genieten van vier uitgaven
van 'Op ‘e Hichte'.
Namens de redactie wens ik u fijne
feestdagen en een gelukkig nieuw jaar!
Ben de Vries
Voorzitter

Snertrit 21 november vanaf
’t Hafhoefke
Het leek de eigenaren van pensionstal
’t Hafhoefke leuk om de winter te
verwelkomen met een heuse snertrit, gereden
door de kudde die momenteel gestald staat
bij hen op de Allemawei. Ter opluistering
waren ook andere paarden uit Oudwoude
welkom om mee te rijden.

startplaats. Hier stond de snert te dampen,
alsmede de gluhwein en warme
chocolademelk. Het was waterkoud, dus de
warme versnaperingen gingen er met smaak
in!!

Het was een super geslaagde tocht, en zeker
voor herhaling vatbaar!! Mens en dier hebben
er zichtbaar van genoten
Er deden maar liefst 11 combinaties mee, van
groot tot klein, hetgeen een prachtig gezicht
was. Voorop reed een aanspanning, 9 ruiters
ertussen en achteraan weer een kar.
De rit ging door Oudwoude via Veenklooster
en het Paradyske weer terug naar de
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Iisklup Aldwald e.o.
Inmiddels zijn de eerste werkzaamheden
alweer gebeurt op en bij de ijsbaan en het
clubgebouwtje. Zaterdagmorgen 13
november waren de bestuursleden daar
bezig met de voorbereidingen voor het
komende winterseizoen. De vlaggenmasten
naar beneden om schoon te maken en er
nieuwe touwen met nieuwe haken aan te
zetten en een week later is de baan weer
onder water gezet.
Ook is er afgelopen zomer een ander
keukenplaat van roestvrijstaal met kastjes
geplaatst in het clubgebouwtje.
Voor de zomer is er een nieuwe flymo
grasmaaier gekocht, zodat de bestuursleden
daar zomers de beschikking over een eigen
grasmaaier hebben en niet altijd met de
grasmaaier van thuis hoeven te reizen
Dit jaar is er niet met de grote clubactie
loten meegedaan maar hebben we een actie
met droge worst langs de deuren gehad
Voor de stand van zaken in het kader van het
100-jarig jubileum het volgende;
de voorbereidingen van het boekwerk dat
door dhr. Reinder Postma met enige
bestuursleden wordt verzorgd is al in een

vergevorderd stadium, natuurlijk zijn er nog
altijd foto’s en leuke verhalen welkom.
Inleveren bij de bekende bestuursleden of
dhr. Reinder Postma.
Men dient de dorpskrantjes in de gaten te
houden, want vanaf ongeveer de maand
juni 2011 zal men kunnen voor intekenen
voor dit boekwerk, wat natuurlijk goedkoper
is.
Ook is er inmiddels een jubileumcommissie
samengesteld bestaande uit de Triemen 2
dames Westergeest 1 dame en Oudwoude 1
dame en 2 heren.
Op vrijdag 19 november is de algemene
ledenvergadering geweest in het MFC te
Oudwoude.
De gast die we deze avond hadden
uitgenodigd was de heer Wiebe Wieling,
thans de huidige voorzitter van het koninklijk
elfstedenbestuur, dit was voor ons de 3-de
voorzitter van dit bestuur die bij ons als gast
aanwezig is geweest op een
ledenvergadering.
De belangstelling viel net als vorig jaar
opnieuw tegen De contributie blijft voorlopig
eerst nog gehandhaafd op € 6,- voor
gezinslid en ook € 6,- voor een alleenstaand
vanaf 18 jaar.

De contributie afdracht aan de KNSB (gewest
Fryslan) wordt waarschijnlijk anders
berekend, zodat we deze bedragen in de
toekomst iets moeten gaan aanpassen.
Deze bedragen voor lidmaatschap gelden
altijd voor 1 december, na deze datum is het
dubbele als men op de baan lid wordt
(opgave lidmaatschap tel. 452637 tussen 18
en 19 uur)
Wij als bestuur hopen ook deze
winterperiode dat we opnieuw weer mogen
genieten van veel schaatsplezier aan de
Simmerwei.
Het Bestuur
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Nijs fanút Doarpsbelang
Met de kerstdagen in het vooruitzicht is 2010
bijna weer geschiedenis. Doarpsbelang heeft de
afgelopen weken veel werk moeten verzetten,
namelijk: de Visie Leefbaarheid, de
bezuinigingen op de bijdragen aan
Doarpsbelang en het verenigingsleven, de
uitvoering van de Structuurvisie, het Masterplan
Onderwijshuisvestiging, het internationale
bezoek aan Aldwâld, de 55+ -middag, het
zwemmen met de jeugd, de intocht van
Sinterklaas en de voorbereidingen voor de
feestavond. Hieronder ga ik nader in op een
aantal van de genoemde onderwerpen.

Bezuinigingen vanaf 2011

In de vorige Doarpskrante is dit onderwerp ook
al aan de orde geweest maar op dat moment
was het niet duidelijk in hoeverre de gemeente
Kollumerland Doarpsbelang (maar net zo goed
ook overige verenigingen en stichtingen) wilde
korten op de bij-dragen/subsidies.
Als Doarpsbelang Aldwâld hebben wij een
drietal brieven ontvangen waarin de volgende
kortingen/verlagingen werden aangegeven:
- Dorpsbudget; verlaging van de vaste bijdrage
van 834,45 euro naar 500,00 euro en de

bijdrage per inwoner van 0,66 euro naar 0,15
euro,
- Speeltuin; 785,00 euro naar 567,00 euro en
- Culturele Commissie van 1316,00 euro naar
0,00 euro.
Dit zijn forse bezuinigingen en het bestuur van
Doarpsbelang stond voor de vraag: WAT NU!!!
Besloten is om gezamenlijk als Westhoek (PB
De Triemen, PB Westergeest en Doarpsbelang
Aldwâld) de overige Plaatselijke- en
Dorpsbelangen uit te nodigen voor een overleg
over de voorgenomen bezuinigingen. Op 12
oktober jl. zijn de Plaatselijke- en
Dorpsbelangen in Aldwâld bij elkaar geweest en
hebben de bezuinigingen per dorp met elkaar
vergeleken, de gevolgen voor de leefbaarheid
door deze bezuinigingen en de strategie
bepaald om deze bezuinigingen te keren.
Een zijstapje, maar wel belangrijk, is dat bleek
dat drie dorpen, waaronder Aldwâld, werden
gekort op de Culturele Commissie. De overige
dorpen hadden geen brief ontvangen. Dat was
reden voor ons om navraag te doen bij de
gemeente en het bleek dat de inhoud van de
brief met betrekking tot de Culturele Commissie
niet juist was. Wij hebben een bevestiging van
de gemeente ontvangen dat de bijdrage voor

de Culturele Commissie in 2011 gelijk blijft. Een
meevaller, maar wel één die in perspectief moet
worden gezien omdat de aangekondigde
overige bezuinigingen nog steeds een fikse
financiële wissel zou trekken op onze
vereniging. En ook overige verenigingen
(bijvoorbeeld muziekkorpsen) waren forse
bezuinigingen in het vooruitzicht gesteld.
Vervolgens zijn er afspraken gemaakt om een
brief en een persbericht op te stellen om de
kortingen op het Dorpsbudget, Speeltuin en
overige verenigingen in de dorpen te keren. Op
27 oktober jl. zijn de gezamenlijke Plaatselijkeen Dorpsbelangen in Kollumerpomp in een
vervolgoverleg bij elkaar geweest om nadere
afspraken te maken over het opstellen van een
brief/persbericht, de inspraak en dergelijke.
Op 4 november ‘s ochtends heeft Stef Jorritsma
(voorzitter van PB De Triemen) na- alle
Plaatselijke- en Dorpsbelangen ingesproken in
de raadsvergadering. Helaas kwamen er geen
vragen maar wel een amendement met als doel
de voorgenomen bezuinigingen deels terug te
draaien. Dit voorstel is aangenomen en feitelijk
wordt een korting voor de gehele gemeente van
10.000 euro teruggebracht naar 2000 euro.
Al met al een intensief proces, maar wel een
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prachtig resultaat dat we gezamenlijk met alle
Plaatselijke- en Dorpsbelangen, maar ook
insprekers van de andere verenigingen, de
gemeenteraad hebben kunnen overtuigen van
de nut en noodzaak van deze bijdragen voor de
leefbaarheid in de gemeente.

de Visie Leefbaarheid nadrukkelijker de
feitelijke situatie van Aldwâld mee te nemen.
Daarnaast was het verslag van de informatieavond in Aldwâld niet in alle opzichten een
feitelijke weergave van wat er die avond is
besproken.

Visie Leefbaarheid/Masterplan
Onderwijshuisvestiging

Ook de Visie Leefbaarheid is door de
gezamenlijke Plaatselijke- en Dorpsbelangen
opgepakt. We hebben gevraagd om de
besluitvorming over de Visie Leefbaarheid uit te
stellen en de visie terug te koppelen naar de
inwoners. De gemeenteraad heeft besloten tot
uitstel en op 18 november jl. heeft de
verantwoordelijke wethouder de Visie
Leefbaarheid toegelicht. Maar dit is niet de
aanpak die de gezamenlijke Plaatselijke- en
Dorpsbelangen hadden voorgesteld. Wij willen
dat in het kader van de Visie Leefbaarheid
overleggen met de dorpen worden gepland en
dat de uitkomsten mee worden genomen in de
Visie Leefbaarheid.
De gevoeligheid van de Visie Leefbaarheid ligt
in het feit dat de dorpen aan de west- en
oostkant van de gemeente in deze visie worden
aangemerkt als woonclusters. Kollum en
Kollumerzwaag zijn niet in deze woonclusters
opgenomen.
Feitelijk wil de gemeente alle voorzieningen in
een wooncluster in stand houden. Wooncluster

De Visie Leefbaarheid is in oktober door B&W
aan de gemeenteraad aangeboden met het
verzoek hiermee in te stemmen. Als basis voor
de visie werd in elk dorp in de gemeente een
informatieavond georganiseerd. Tijdens deze
informatieavond mochten wij niet over Aldwâld
praten maar wel over de fictieve dorpen
Krimpsterterp en Groeisterwoude. Daarnaast is
een miniconferentie Leefbaarheid op 8
december 2009
input geweest
voor de Visie
Leefbaarheid.
Op 2 juni 2010
hebben wij een
brief naar B&W
en de raadsleden
gestuurd met het
verzoek om bij
het opstellen van

West (Aldwâld, De Triemen en Westergeest)
delen al veel voorzienin-gen, bijvoorbeeld: de
ijsbaan, voetbalvelden, sportzaal en de
kerkgebouwen. Het gevoelige punt is dat in de
Visie Leefbaarheid wordt gesteld dat één
basisschool voor een wooncluster het
uiteindelijke doel is of beter gezegd, kan zijn.
Tegelijk met de Visie Leefbaarheid is in een
uitwerking van deze visie het Masterplan
Onderwijshuisvestiging ontwikkeld. Uit het
Masterplan komt duidelijk naar voren dat in het
wooncluster West op langere termijn twee
scholen levensvatbaar zijn. Eén voor Aldwâld
(OBS Van Heemstra en De Tarissing onder één
dak) en één voor Westergeest/De Triemen.
Op middenlange termijn blijven de twee
basisscholen in Aldwâld in stand. De vraag of
de beide basisscholen, waarvan één feitelijk een
nevenvestiging is van de OBS Professor Casimir
uit Kollum, in Aldwâld ‘onder één dak komen’
hangt nog van veel factoren af.
In ieder geval is door het Masterplan de kou
voor Aldwâld wat betreft de Visie Leefbaarheid
grotendeels uit de lucht. Daarnaast blijven wij
het jammer vinden dat B&W niet in overleg
gaat met de dorpen om te komen tot een goed
onderbouwde en gedragen visie. Hierdoor laat
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B&W uiteindelijk ook de kansen voor het
ontwikkelen van een wooncluster liggen.

Internationaal bezoek in Aldwâld

Op 1 november heeft Doarpsbelang Aldwâld in
MFC Hústerwâld een presentatie gehouden voor
een internationaal gezelschap van
vertegenwoordigers van Dorpsbelangen uit
Moldavië, Cyprus, Estland, Turkije, Duitsland,
Spanje, Hongarije, Portugal, Roemenië, Finland,
Letland en Groot-Brittannië. De
vertegenwoordigers waren in Fryslân om te
leren hoe op een Friese wijze dorpsvisies
worden ontwikkeld.

Het internationale gezelschap werd deze dagen
door Doarpswurk begeleid. Stichting
Doarpswurk is een organisatie die zich richt op
het in stand houden en stimuleren van de
sociale samenhang en de leefbaarheid van het
Friese platteland.
Doarpswurk was zoals men aangaf ‘onder de
indruk van de slagkracht’ van Aldwâld en heeft
ons verzocht een presentatie te houden. En na
zulke mooie woorden kon-den we natuurlijk
moeilijk nee zeggen.
In een presentatie hebben we aangeven hoe
we als Doarpsbelang proberen om voor de
inwoners van Aldwâld zoveel mogelijk voor
elkaar te krijgen. Aan het internationale
gezelschap is uitgelegd dat Doarpsbelang
Aldwâld een drietal pijlers heeft:
- de belangenbehartiging,
- de activiteiten en
- het Doarpsfeest.

De ervaringen van de bezoekers met het
opstellen en realiseren van een Dorpsvisie zijn
wisselend. De vertegenwoordigers waren op
zoek naar de succesfactoren om te komen tot
de realisatie van de plannen uit de dorpsvisie.

Dorpsbelangen hebben over het algemeen
maar één pijler en dat is belangenbehar-tiging.
Het succes van drie pijlers is dat het draagvlak
voor ons Doarpsbelang groter is en dat komt de
slagvaardigheid van het bestuur ten goede!
In de presentatie zijn ondermeer de Pilot

Wenjen, de sanering van Kollum Chemie, de
bouw van het MFC Hústerwâld, de
Structuurvisie, de diverse activiteiten en het
Doarpsfeest aan de orde geweest.
Doarpsbelang heeft het internationale
gezelschap uitgelegd dat om deze projecten te
realiseren vooral geduld nodig is en een goede
samenwerking met de verschillende partijen
waaronder uiteraard de inwoners van het dorp
en de gemeente Kollumerland. Het doel hierbij
is dat Doarpsbelang Aldwâld de leefbaarheid
van het dorp wil behouden en vooral wil
stimuleren.
De buitenlandse bezoekers hadden wisselende
ervaringen met dorpsvisies. In Engeland en
Finland is de situatie heel vergelijkbaar met
Fryslân. Deze deelnemers hadden veelal
ervaring met soortgelijke aanpakken als de
Friese dorpsvisie. Anderzijds waren er ook
deelnemers uit Oost-Europa waar
dorpsbelangen en vrijwillige inzet nog
nauwelijks van de grond zijn gekomen. De
aanpak van Doarpsbelang werd door het
internationale gezelschap als zeer leerzaam
ervaren.

Structuurvisie

De uitvoering van de Structuurvisie is volop
bezig. In een publicatie van de gemeente
Kollumerland in deze Doarpskrante wordt nader
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in gegaan op een drietal onderwerpen,
namelijk: Werkzaamheden-update,
Openstelling/Gebruik en Overlast.

Oud en Nieuw

Op het moment van het schrijven van nieuws
“vanuit Doarpsbelang” zijn wij in overleg met
Café ’t Earrebarrenest over de invulling van
Oud- en Nieuw. Nader informatie volgt.

liefst zo’n 60 jongens en meiden waren present
(’n boppeslag!). Met een zevental
ouders/begeleiders en natuurlijk nog een fiks
aantal ‘rijders’ werd om 12.45 uur koers gezet
richting Dokkum.

Tenslotte wens ik, namens het bestuur van
Doarpsbelang Aldwâld, een ieder een gezond
2011 toe.
Aldwâldmersyl, 24 november 2010
Voorzitter Doarpsbelang Aldwâld, Sj. Hoekstra
----------------------------------------------------------

Zwemmen 2010

Zaterdag 13 november was het weer tijd voor
het jaarlijkse zwemmen met de jeugd. Maar

Om 13.15 lagen de jongens en meiden in het
water. Na een dik uur badderen was het tijd
voor patat en drinken…….een hele klus voor het
personeel van ’t Tolhuisbad, maar het moet
gezegd dat zij dit, evenals voorgaande jaren,
prima voor elkaar hadden.
Daarna natuurlijk nog even zwemmen en
voordat je ’t weet is het dan alweer 15.30
uur……...tijd om zo langzamerhand de douche
en handdoek weer op te zoeken. Na een
afsluitend ijsje vertrokken we om 16.00 uur
weer richting Aldwâld.

tevreden terug op deze activiteit.
Jongens en meiden….graag tot volgend jaar!!

Sinterklaas 2010

Op 20 november was het dan
zover……Sinterklaas bezocht Oudwoude. De
aankomst was dit jaar wat anders dan anders.
Met al dat gegraaf is Oudwoude over de weg
amper meer bereikbaar………….dan maar een
aankomst per boot. Of eigenlijk STOOM-boot
(met dank aan een paar echte ‘bikkel’-pieten).
Vanaf de Wygeaster brêge werd er vervolgens
in stijl met paard en wagen koers gezet richting
Hústerwâld. Daar doorliepen zo’n 70 kinderen in
de leeftijd van 21/2 tot 8 jaar een spellencircuit,
met als hoogtepunt een gesprekje met de Sint
en natuurlijk een mooi cadeau bij afloop.

Als Doarpsbelang zien wij weer bijzonder
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55+-middag

Publicatie gemeente
Kollumerland ca.
Structuurvisie Oudwoude 22 november 2010

Werkzaamheden-update.

De werkzaamheden voor de structuurvisie
Oudwoude zijn op dit moment (week46) in
volle gang. Het asfalt op de Foarwei is
aangebracht en het regenwaterriool in de J.
Binneswei is aangesloten.

Komende activiteiten Doarpsbelang
11 december;
31 december;
Earrebarrenêst
28 februari;

feestavond
oud-en-nieuw-viering in It
ledenvergadering

Door het slechte weer van de afgelopen
weken hebben de werkzaamheden enige
vertraging opgelopen. In de huidige planning
gaan we er van uit dat de meeste
werkzaamheden voor de kerst zijn afgerond.
De gekleurde slijtlagen en de print op het
asfalt worden volgend voorjaar aangebracht,
dit heeft te maken met de te lage
temperaturen en de te hoge luchtvochtigheid
in de winter.

slijtlagen en de print op het asfalt nog niet is
aangebracht zullen, indien nodig, op de
Foarwei tijdelijke snelheidsremmende
maatregelen worden aangebracht.
Het parkeren op de Jan Binneswei gebeurt
op enkele plaatsen op de trottoirs. Het
verzoek vanuit de gemeente is om dit niet te
doen. Het trottoir is bestemd voor de
voetgangers. Auto’s horen op de rijbaan
geparkeerd te worden, dit ook voor het
afremmen van de snelheid.

Overlast.

Namens de Gemeente Kollumerland c.a.
willen wij een ieder die overlast ondervindt
van de werkzaamheden bedanken voor het
tot nu toe getoonde begrip en de
medewerking.

Openstelling en gebruik.

Als alles volgens planning verloopt zullen de
betrokken wegen in Oudwoude met de kerst
vrij toegankelijk zijn. Omdat de gekleurde
Op 'e Hichte - nummer 6 Pag. 12

Nieuws van Hústerwâld
Op 4 september is de burendag geweest. Met
steun van het Oranjefonds zijn er allerlei
activiteiten verricht zoals het schoonmaken
van de buitenkant van het gebouw en
meubilair en het in de was zetten van de
vloeren. Er waren veel mensen komen
opdagen en het heeft € 470,- opgeleverd, wat
we natuurlijk goed kunnen gebruiken.
De informatie avond die we begin september
hebben georganiseerd is zeer matig bezocht.
Buiten het bestuur waren er ca. 10 personen;
veel minder als het jaar ervoor. We
beschouwen dit maar als een goed teken. Er
zijn blijkbaar niet zo veel vragen meer en de
zaak begint steeds beter te lopen. We gaan er
van uit dat we volgend jaar niet weer een
dergelijke avond plannen, tenzij er duidelijke
redenen zijn om het wel te doen of als er veel
vraag naar is.
Op de schoonmaakdag zijn een aantal
personen bezig geweest om het dorpshuis en
de gymzaal een keer extra goed onder
handen te nemen. De vrijwilligers worden hier
hartelijk voor bedankt. Overigens zijn we nog
steeds op zoek naar mensen die meer
structureel kunnen worden ingezet voor

schoonmaakwerkzaamheden. Er hebben zich
al een aantal mensen aangemeld, maar er zijn
er meer nodig. U kunt zich opgeven bij Hannie
Fennema, graag voor eind december.
Verder zijn we op zoek naar een nieuw
bestuurslid, die met ingang van april mee wil
helpen in ons bestuur. De hoeveelheid werk
valt mee, we vergaderen eens per zes of
zeven weken en het is heel gezellig. En
tenslotte kunnen we melden dat bestuurslid
Frâns, samen met zijn vriendin Tineke op 13
oktober een zoontje gekregen: Xander.

De groene koersbalmat!
Eens per twee weken worden de groene
matten voor het koersballen uitgerold in het
dorpshuis Hústerwâld. Op deze gezellige
vrijdagmiddagen wordt er fel gestreden én...
heel wat afgelachen!
Koersbal, dat oorspronkelijk in Australië
gespeeld werd, lijkt veel op Jeu de Boules.
Een acht meter lange en twee meter brede
groene mat wordt als speelveld uitgerold.
Door middel van loting worden twee teams
van twee personen gevormd. Het ene team
speelt vier zwarte ballen en het andere
bruine. Het witte doelballetje is het mikpunt.

Wie daar het dichtste bij komt met zijn
koersbal, wint punten. Omdat de koersballen
niet rond zijn en het zwaartepunt niet in het
midden zit, kan je ze in een boog laten rollen.
Vaak wordt gedacht dat het een sport voor
alleen ouderen is, maar niets is minder waar:
het gaat om tactiek en vaardigheid! En de
broodnodige beweging...
Laatst is op een woensdagmiddag met de
jeugd gespeeld. Voor de kleinkinderen was
spelen met Pake en Beppe niet alleen gezellig,
maar ook spannend. In het begin is het
moeilijk, maar na enige oefening wordt het
gezellig en geeft het verrassende situaties.
Wie mee wil doen, is welkom voor een
kennismaking op de vrijdagmiddag om de
veertien dagen. De eerstvolgende is op 17
december van 14:00 tot 16:00. Per persoon is
de bijdrage 1 euro per keer (voor de
zaalhuur). In de pauze is er tijd voor een
kopje koffie of thee met koek of cake. De
consumpties zijn voor eigen rekening.
Graag dagen wij jullie uit voor een 'strijd' op
de groene koersbalmat!
Trynstje de Boer en Saapkje Smeding
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Louw Boksma
Reinder H. Postma

Inleiding

Op de Wygeast 49 wordt in 1858 een
‘gardenierswoning’ gebouwd door Martje van
der Tuin. Het pand bestaat uit een hal, een
woonkamer met bedsteden en een stal. In de
hal is een trap naar zolder waar geslapen kan
worden.
In 1915 trekken Jacob Hoekstra en Trijntje
Niewijk in het huis. Ze hebben twee dochters:
Beitske en Grietje. Naast hen, op nummer 47
woont het gezin van Tjomme Boksma en
Betske de Jong. Eén van hun kinderen is Louw
Boksma.

Geheelonthoudersvereniging

In het begin van de 20e eeuw zijn Nederland
veel mensen lid van een
geheelonthoudersvereniging. In die tijd wordt
er in Nederland dan ook weinig alcohol
gedronken. De verenigingen zijn opgericht als
reactie op het drankgebruik van arbeiders aan
het eind van de 19e eeuw. In plaats van te
drinken worden er aantrekkelijke activiteiten
georganiseerd: dammen, schaken, toneel,
vissen en uitstapjes.
De landelijke ontwikkeling gaat Oudwoude
niet voorbij. Heel wat dorpsgenoten zijn lid
van een geheelonthoudersvereniging, zo ook
Louw Boksma. In 1910 wordt er door zijn
vereniging een uitstapje georganiseerd: hij
kan mee op een boottocht. Ze varen met zijn
allen naar Akkrum.

Op de boot

Louw heeft er veel zin in: lekker even een
dagje op stap, uit de sleur van alledag. Goed
gemutst loopt hij samen met Cornelis
Wiersma uit Oudwoude de loopplank van het
schip op. Onderweg treft hij het niet
helemaal. Siebe en Marcus van der Veen,
twee broers uit Augustinusga zitten hem bij
voortduring dwars. Ze maken maar steeds

vervelende opmerkingen. Louw probeert zich
er aanvankelijk niet veel van aan te trekken.
Hij is tenslotte mee om er eens even uit te
zijn en daarvan te genieten, maar de broers
weten niet van ophouden. Ze komen dicht bij
hem staan, Louw gaat een stapje opzij, maar
ze komen steeds dichterbij en proberen hem
in een hoekje te drijven. Hij is uit zijn aard
een rustig en goede persoon, maar nu hij zo
wordt behandeld voelt hij de boosheid
opkomen. Hij probeert de broers eerst nog
met woorden duidelijk te maken dat ze
moeten stoppen, maar als ze dan nog
doorgaan voelt hij zich zo bedreigd dat hij niet
meer helemaal helder na kan denken. Hij trekt
zijn revolver, die hij die ochtend bij zich heeft
gestoken en vuurt.
Siebe stort neer, met een kogel in zijn
ribbenkast. Hij bloedt behoorlijk. Marcus ziet
zijn broer vallen en probeert het bloeden te
stelpen. De omstanders zorgen ervoor dat er
verder geen ongelukken meer gebeuren.
Gelukkig zijn ze net in Akkrum aangemeerd en
kan de dokter gewaarschuwd worden. Die laat
Siebe naar het ziekenhuis in Groningen
brengen, waar hij een operatie ondergaat.
Tijdens de ingreep blijkt dat de kogel
muurvast tussen de 6e en de 7e rib zit. Het
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lukt de chirurg niet hem te verwijderen.
Hoewel Siebe zwaargewond is en aanvankelijk
voor zijn leven wordt gevreesd, wordt hij
gelukkig toch weer beter.

Voor de rechtbank

Al snel wordt in het dorp bekend wat er is
gebeurd. Iedereen praat erover: “Hast it al
heard fan Louw fan Tjomme’ Betske? Hy hat
ien delsketten!”
Louw moet voor de rechtbank in Leeuwarden
verschijnen. Met de pet in de handen staat hij
voor de rechter en doet zijn verhaal.
‘Ik handelde uit zelfverdediging, edelachtbare.
De broers vielen mij steeds lastig en daar kon
ik op den duur niet meer over.’
Er wordt een getuige opgeroepen: Cornelis
Wiersma uit Oudwoude, die ook op de boot
was. Hij verklaart dat Siebe verkering wilde
met een meisje uit Oudwoude en dat Louw
dat probeerde te verhinderen.

De officier van justitie vindt dat Louw geen
revolver bij zich had moeten dragen. Nu heeft
hij iemand zwaar letsel toegebracht en ook
zonder revolver kan een man zich verdedigen.
Het slachtoffer had wel dood kunnen zijn. Hij
eist zes maanden cel. De moed zakt Louw in
de schoenen: zes maanden in de cel, dat is
geen prettig vooruitzicht!
Hij herademt als de uitspraak volgt:
Vrijgesproken! De officier vindt dat Louw uit
noodweer handelde, vanuit een heftige
emotie. Wat zijn zaak goed heeft gedaan is
dat hij bekend staat als een rustig en goede
persoon en dat hij niet eerder problemen
heeft veroorzaakt. Met verende tred verlaat
Louw de rechtszaal als vrij man.

Beitske heeft het huis aan de Wygeast 49 nog
in haar bezit. Zij woont daar zelf niet, maar
verhuurt het aan Abe Nauta en Sjoukje van
Leijen met hun twee kinderen Eerde en Otto.

Bronnen en informanten

Fam. Boksma, Kromelle, Drogeham
Archief Leeuwarder Courant
Kadaster, Leeuwarden

Huwelijk

In 1916 trouwt Louw met zijn buurmeisje van
de Wygeast nummer 49: Beitske Hoekstra. Ze
krijgen vier kinderen: Jacob, Tjomme, Trijntje
en Betske. Rond 1933 verhuizen ze naar
Westergeest, waar Louw gaat werken in de
cichoreidrogerij op de Bûnte Hûn. Later
verhuizen ze naar Harkema waar Louw een
bedrijf met kippen begint.
In 1944 is Louw overleden. Ook zijn
schoonouders leven niet meer. Zijn vrouw
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SVS "Samen Vlug en Sterk"
Het turn en acro seizoen is weer begonnen.
De eerste wedstrijden staan alweer op de
agenda.
Om goed te kunnen trainen hiervoor zijn er
nieuwe matten aangeschaft.
De zogeheten puzzelmatten zijn aangeschaft
van het geld wat we verdient hebben met de
poiesz actie van afgelopen jaar.
Via deze weg willen we dan ook alle mensen
die ons daarin hebben gesteund erg
bedanken.
De puzzelmatten worden tijdens de
gymnastiek en acro lessen gebruikt.
De matten kun je aan elkaar puzzelen en een

niet telkens de losse matjes te verplaatsen.
De gymnastiek tijden zijn enigszins
veranderd na afloop van het laatste bericht
hierover.
Je kunt de nieuwe up -to date tijden vinden
op onze website. www.gymvereniging-svs.nl
Hier onder een schema wanneer er in de zaal
wordt lesgegeven.
Maandag:
Keur 2: 16.15u – 17.45u
Acro 1: 17.45u – 18.45u
Acro 2: 18.45u – 19.45u
Keur 1: 19.45u – 21.15u

jullie hebben te mailen naar het e-mailadres
van de website die ook op de website is te
vinden. Ook zouden we graag van komend
seizoen willen ontvangen zodat we er samen
voor kunnen zorgen dat de website up -to
date blijft.
Hierbij nodigen we een ieder die een kijkje
wil nemen bij de gymnastieklessen om te
kijken of je het leuk vind uit om 2 lessen
vrijblijvend mee te doen. We zien een ieder
graag terug in onze lessen.

Woensdag:
Kleuters: 16.15u – 17.00u
Gym 1: 17.00u – 18.00u
Keur 2: 18.00u – 19.30u
Keur 1: 19.30u – 20.45u
Donderdag:
Gym 2: 18.30u – 19.30u

vierkante vloer van maken. Dit scheelt veel
tijd en energie, want de meiden hoeven nu

We hebben helaas nog weinig
foto’s van activiteiten en wedstrijden van
afgelopen seizoen.
We vragen jullie dan ook om de foto’s die
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Vanuit de
activiteitencommissie
De eerste activiteiten van dit seizoen zitten er
weer op en wij kunnen terug kijken op
geslaagde momenten. In de vorige op ‘e
Hichte schreef ik, dat wij onze aandacht iets
meer op de 12+ wilden gaan richten. Zoals
beloofd is dat gebeurd. Zo hebben wij een
brainstorm- / filmavond voor deze groep
georganiseerd en de opkomst was naar
tevredenheid. Op deze avond hebben wij
ideeën aangedragen gekregen waar wij mee
aan de slag konden gaan. Inmiddels is dat

gebeurd en hebben
twee activiteiten
(één daarvan stond
al op de
activiteitenagenda)
georganiseerd >
survival en sieraden
maken. Helaas is
laatst genoemde
activiteit niet
doorgegaan i.v.m.
te weinig opgave.

Kerstmarkt gaat niet door!!!

Dit omdat wij dit jaar maar 11 standhouders
bereid konden vinden om op de markt te gaan
staan. Na onderlinge contacten hebben wij
toen het besluit genomen om het niet door te
laten gaan want wanneer wij iets organiseren
moeten wij de inwoners in en om Oudwoude
wel iets kunnen bieden en dat kon met deze
opkomst niet.

Appelflappen

Dinsdag 28 december gaat de appelflappen
bakker uit Oudwoude, Sjoerd Fennema, in
Hústerwâld over heerlijke appelflappen
bakken. Wanneer u ook zin heeft in een zak

appelflappen, €0,75 per stuk, dan kunt u deze
bestellen via telefoonnummer 0511-451918,
via de mail sjoerd.hanniefenema@knid.nl of
kunt u gewoon een briefje bij hem in de
brievenbus stoppen Foarwei 9 Oudwoude.
Doe dit echter wel voor woensdag 22
december zodat de inkoop goed geregeld kan
worden.
Op dinsdag 28 december kunt u dan uw
bestelde appelflappen halen uit Hústerwâld.
Doe dit tussen 9.30 en 17.00 uur ( het bakken
begint om 9.00 uur en stopt om 15.00 uur).
Wanneer u door omstandigheden de
bestelling niet zelf kunt ophalen, laat dit dan
ook aan Sjoerd Fennema weten, dan
bezorgen wij ze bij u thuis.
De opbrengst komt ten goede van MFC
Hústerwâld.
It bûsboekje van de activiteitencommissie.
Woensdag 26 januari 2011 kindermiddag.
Zaterdag 12 februari 2011 bingo
Woensdag 23 februari 2011 kindermiddag
Zaterdag 19 maart 2011 Voorjaarsmarkt
Woensdag 30 maart 2011 kindermiddag

Op 'e Hichte - nummer 6 Pag. 22

Toanielferiening “Bienze
Westra”
Achte doarpsgenoaten!
Toanielferiening Bienze Westra is sûnt
september al wer drok dwaande mei it
repetearjen fan in nij stik.
Dit jier sille wy foar jimme spylje:
"Famylje Postma oan de Costa".
In dol komisch stik wêr in bulte om lake
wurde sil! Wy ha no al in protte wille mei it
repetearjen!
It stik giet oer in fryske famylje dy't al foar de
tweintichste kear nei deselde Spaanske Costa
giet en ek noch yn itselde hotel. It gesin
bestiet út in lompe heit dy't it altyd better wit
en syn frou, dy't har lijen mei ynmoed
draacht. Dan is der noch de dochter in
fleuriche jongfaam dy’t in geheimke hat.
Boppedat is dit jier Pake ek mei, dy wit al lang
wêr't Abraham de moster hellet! De oarde
famylje dy't ek yn it hotel sliept, hat folle mear
poeha. Der is in kakmadam, in kloat fan in
keardel en harren soan, fan it merk suertsje

by de boadskippen. No dat moat botse fansels
en de maffe tastannen binne dan ek te
ferwachtsjen. Meitsje jim der mar klear foar!
Jimme kin it sjen op freed 28 en sneon 29
januaris yn it Husterwald!
Mar der is mear:
Dit jier is in bysûnder jier. Wy bestjinne 25
jier! Dit wolle we net ûngemorken foarby
gean litte. Wy meitsje der twa moaie
feestjûnen fan mei livemusik en dûnsjen nei
ôfrin. Wy hoopje dat jimme der allegear by
binne om dit jubileum mei ús te fieren.
Oant dan!

Oudwoudemer belang
Tumult aan de Wouddijk.

Het straatbeeld van ons dorp wordt sinds de
zomervakantie beheerst door grote kranen,
shovels, stenen en zand, drek en blubber.
Het is het gesprek van de dag natuurlijk: hoe
erg het wel niet is, hoe het eigenlijk moet
worden en vooral: hoe het niet moet worden.
Nauwlettend worden de mannen in de
feloranje hesjes gadegeslagen: “Wat doen ze
en hoe zal het straks worden?”. Immers deze
mannen zetten letterlijk de lijnen uit. Lijnen
die bepalen hoe ons dorp er voor de
komende decennia uit zal zien.
Aan de Wouddijk, waar helemaal geen
herstructurering plaatsvindt, zijn in het
geniep lijnen uitgezet waarvan we moeten
hopen dat ze niet bepalend zijn voor de
toekomst van ons dorp.
Wat is er gebeurd? Onverlaten hebben op de
auto en het huis van onze plaatselijke PVV-er
Jan Is-Lam hakenkruizen gekliederd. Hoewel
wij niks met de PVV hebben, vinden wij dit
voorval zeer betreurenswaardig.
Om een goed beeld te krijgen van de situatie
en omdat de Wouddijk in een uithoek van
Oudwoude ligt, zijn wij er naar toe getogen
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om ons in deze zaak te verdiepen.
Wat opvalt zijn de grote aantallen Friese
paarden die aan de Wouddijk lopen. De
vraag is natuurlijk of de PVV Het Friesche
Paard vanwege de huidskleur wel tolereert,
hoewel de dieren volledig autochtoon zijn
vanzelf. Toen we deze vraag voorlegden aan
de eigenaar , lachte deze en zeide dat zo’n
blonde pruik op een Fries paard misschien
wel mooi staat, maar het is zeer de vraag of
het paard de rijder gedoogt, dat zodoende.
Ook hebben wij contact gehad met Japke
van der Veen, welke jarenlang aan de
Wouddijk heeft gewoond en die vond de
drukte die de PVV maakt over de boerka
overdreven. “Het waait altijd aan de
Wouddijk en met zo’n boerka ben je dan
strontverlegen, want die waait alle kanten
op.” Persoonlijk had zij niks tegen Jan IsLam, al is hij wel zo droog als poeier en daar
heeft zij natuurlijk ook wel een beetje gelijk
aan.
Een stukje verderop was een man in de tuin
bezig, maar hij wou geen commentaar
geven, omdat een verkeerde uitspraak van
hem zijn wachtgeld in gevaar kon brengen,
zo sprak hij. Hoewel wij hier wel wat begrip
voor hebben, zou het voor de gemeente

Kollumerland een uitkomst zijn, want dan
waren ze in één keer uit de geldzorgen!
Meteen hierna kwam Liberale Bartele eraan
rijden. Bartele is natuurlijk nooit bang voor
een ferme uitspraak. ”Als Wilders alles kan
zeggen, dan kan ik het ook; de rechters
vinden het immers toch wel goed.” Hij zei
ook dat hij de PVV wel kan gedogen, maar
dat hij niet bang is voor immigranten, zolang
ze maar voldoende geld meenemen vanzelf.
Natuurlijk waren we benieuwd naar de
mening van een andere prominente bewoner
van de Wouddijk, te weten Grote Sjoerd,
voorzitter van ons aller Dorpsbelangen.
“Hoewel ik de standpunten van de PVV en
Jan Is-Lam niet deel, vind ik het erg wat er
gebeurd is. Dorpsbelangen overweegt dan
ook een speciale werkgroep in het leven te
roepen, welke zich dan met deze
problematiek gaat bezighouden, maar het
moet niet teveel kosten natuurlijk, want dan
gaat het over vanzelf.” Persoonlijk vinden wij
dit niet zo’n sterk standpunt, want het is wel
heel gemakkelijk het geld overal bij te
betrekken.
Even later kwamen we iemand tegen, die
naar eigen zeggen volledig autochtoon op de
Wouddijk is. Hij vond dat Jan Is-Lam de

laatste tijd wel erg veel in het nieuws is
geweest.
“Hij is er misschien wel niet op uit geweest,
maar het is wel zo. Voordat je het weet is hij
gedupeerde van Fryslân, zeker als hij de
gedoogsteun van het CDA krijgt. Nou, en dat
zit er wel in, want die partij waait toch met
alle winden mee.”
En zo moeten we, in ons doorgaans zo
rustige dorpje, maar afwachten of dit muisje
ook een staartje krijgt.
w.g. De Stikelstekker
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Aldwaldemer om Utens
Ik wil me even voorstellen ik ben Ljibbe
Rekker, die 23 jaar in Oudwoude gewoond
heeft.
Geboren op 20 januari 1940 aan de Lange
Ikker in Oudwoude op 5 jarige leefdstijd zijn
we verhuist naar de Pikweg wat
tegenwoordig de Akkewei heet. Ik heb in
Oudwoude een prachtige jeugd gehad mijn
vrienden wil ik ook even noemen: Jouke van
der Ploeg, Sietse Pompstra en Marten
Venema. Wij waren een hechte ploeg en
deden alles met elkaar. Ik heb na de lagere
school op De Wygeast gewoond en in Kollum
op de Ambachtschool gezeten maar ik had
de schurft aan leren en ik heb de opleiding
niet afgemaakt. Ik ben toen als
bakkersjongen bij bakker Planting in dienst
getreden . Ik verdiende ongeveer 13,00
gulden in de week. Na ongeveer 5 jaar had
ik dat ook wel gezien en ben toen in dienst
getreden bij Woude bliksemafleiders in Ee.
Dat had gevolg dat ik in Emmeloord
gestationeerd werd en daar in de kost ging
bij de fam. Smedema. Na twee jaar ben ik
terug gekeerd naar Oudwoude en ben toen
gaan werken bij Kollum Chemie aan de

Simmerwei. Daar heb ik +/- 1,5 jaar
gewerkt, ben daar gestopt en heb het
bakkersvak weer opgepakt bij bakker
Planting. Ik had inmiddels de leeftijd om
eens naar een meisje uit te zien dat waren
na wat losse scharreltjes toen de ware kwam
opdagen en dat was Aafke Geertsma uit
Kollumerzwaag. Wij hebben 7 jaar verkering
gehad en zijn in 1963 getrouwd. Wij zijn in
dat zelfde jaar vertrokken uit Oudwoude naar
Goor in Overijssel waar ik als portier
werkzaam geweest ben bij de Eternit
fabrieken. In 1966 zijn we weer
teruggekeerd naar Kollummerzwaag. We
hadden inmiddels een zoon gekregen, Sjaak.
Ik heb toen een poos voor mezelf gewerkt
namelijk weer als bakker tot mijn gezondheid
niet meer wou. 5 maagoperaties was te veel
van het goede en werd ik afgekeurd voor het
volle werk en ben toen tenslotte in dienst
getreden bij de W.S.W tot in 1978 iemand
werd gevraagd als beheerder van Fogelsangh
State. Ik heb gesolliciteerd en ben
aangenomen en ben nog steeds samen met
mijn vrouw in dienst van de Baron van
Harinckma thoe Sloten en wonen derhalve in
het grote slot. Genoeg over mezelf!

Ik kom terug in mijn jeugdtijd in Oudwoude.
Oudwoude had excentrieke inwoners. Als
eerste wil ik noemen Lytse Pieter. Tegenover
de boerderij van Lieuwes stond een huisje
achteraf. Pieter ging in de herfsttijd hout
sprokkelen voor de winter. Hij droeg altijd
alles op zijn nek en als hij dan een bos
takken op zijn nek had gingen wij met hem
oplopen en trokken dan stiekem aan een tak
zodat de takkenbos van zijn nek viel. Hij was
dan des duivels en wij zagen dan dat we
wegkwamen.
Dan hadden we Tjerk Wierda, een
heethoofd, getrouwd met Wiepkje van baas
Douwe, kapper in Oudwoude. Ze hadden een
kastanjeboom naast het huis staan dus wij
kastanjes zoeken en die gooiden we dan op
het dak net zo lang dat Tjerk buiten kwam
en schreeuwde “verrekte jongens” ik zal de
veldwachter bellen. Wij wachten daar
uiteraard niet op. Dan hadden we in het
voorjaar nesten met mussen en spreeuwen
op het schooldak zoeken. Via het platte dak
dan gingen we op zoek naar die nesten maar
Jan de Vries die vlakbij de school woonde
hield een oogje in het zeil. Zodra hij merkte
dat er wat aan de hand was kwam hij met
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veel geweld ik zal dit, ik zal dat en wij maar
roepen Papa Jan je kunt er niks van!
Dan hadden we nog Hielke van de Schaaf
getrouwd met Sûske, een heel klein
vrouwtje, woonden tegenover het
Earrebarrenest. Links van de camping waren
volkstuintjes. Op zondagmiddag vaste prik
wij daar naar toe want er groeiden heerlijke
aardbeien en als Hielke dat zag dan kwam hij
de tuin in met een grote stok en
schreeuwde: ik zal een pak slaag geven maar
daar wachten wij uiteraard niet op!
Wat annexdotus van Ljibbe Rekker.

WTOC
Het voetbalseizoen is al weer bijna
halverwege sinds het verschijnen van de
laatste dorpskrant. Voor het eerste herenteam
begon de competitie welvarend met een 6 – 0
overwinning op naaste buur vv Friese Boys.
Daarna vielen de resultaten wat tegen, maar
we hopen dat de tweede competitiehelft ons
meer punten oplevert.
Door uitgelopen onderhoudswerkzaamheden
konden we in het begin van de competitie
geen gebruik maken van het hoofdveld. Het
heeft tot 9 oktober geduurd voordat we er
weer wedstrijden op konden spelen. Dit was
het weekend waarop er tegen VIOD werd
gevoetbald. Op deze zelfde dag is een foto
gemaakt die in het weekblad Voetbal
International heeft gestaan. Elke week vullen
zij twee volledige pagina’s met een foto die zij
genomen hebben ergens bij een
amateurwedstrijd. Die week hadden ze dus
het complex van vv WTOC uitgekozen.

Leden

In 2006 heeft de KNVB de spelerspas
ingevoerd. Alle spelende leden, met
uitzondering van de MP-, F- en E- pupillen,

moeten in het bezit zijn van een spelerspas.
Vanaf de invoering van de pas geldt: geen
pas, niet spelen. De pas blijft geldig tot 5 jaar
na afgifte, dit betekent dat voor veel spelers
volgend jaar een nieuwe pas aangevraagd
moet worden. Voor sommigen loopt de pas in
januari al af, maar voor de meesten is dit in
juli. In de loop van volgend jaar, omstreeks
maart/april, zullen veel spelende leden een
pasfoto en 2,50 euro moeten inleveren.
Hierover later in het seizoen meer.
Aan- en afmeldingen kunnen worden
ingeleverd bij Wybe Jan van der Schaaf, de
Triemen 6, 9296 MB te Triemen.
Aanmeldformulieren zijn verkrijgbaar in de
kantine of te downloaden via de website van
WTOC.
Afmeldingen hadden schriftelijk voor 1 juni
binnen moeten zijn. Leden die zich vanaf nu
afmelden zijn contributie verschuldigd tot aan
1 januari 2011 voor junioren en pupillen en
tot aan 1 juli 2011 voor de senioren.

Ledenvergadering 2010

Op maandagavond 4 oktober vond de
algemene ledenvergadering plaats. Op deze
avond nam Sytske Krol afscheid van het
bestuur. Zij heeft 10 jaar de functie van
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wedstrijdsecretaresse vervuld en was in die
hoedanigheid onder andere verantwoordelijk
voor het vervaardigen van de nieuwslijn, het
plannen en regelen van wedstrijden en het
organiseren van het Driestoernooi. Voor al
deze en nog vele andere werkzaamheden die
zij gedurende deze 10 jaar voor de
voetbalvereniging heeft verricht werd zij
hartelijk bedankt. Anna Seaske Postma heeft
de taken van haar overgenomen.
In de ledenvergadering kwam tevens een
voorstel van het bestuur aan de orde om
i.v.m. stijgende kosten de contributie met
10% te verhogen. Er is vergelijking gezocht
bij Zwaagwesteinde, BCV, Oostergo en Friese
Boys, als dit voorstel doorgaat zit WTOC nog
niet hoog met de contributie. De leden gingen
mee akkoord dat de contributie per 1 oktober
2010 werd verhoogd.
Tijdens de ledenvergadering kwam een
suggestie om een activiteitencommissie op te
richten. Hier werd positief op gereageerd en
er melden zich direct al leden aan die wel
zitting wilden nemen in deze commissie. De
activiteitencommissie bestaat uit: Teade van
der Ploeg, Janneke de Poel, Maaike van
Kammen en Klaas Lieuwes.

Nieuwe trainingspakken WTOC

De eerste en tweede selectie van de heren
hebben nieuwe trainingspakken aangeboden
gekregen van de sponsorgroep. Op zaterdag 9
oktober werden deze in het bijzijn van de
sponsoren uitgereikt. Daarnaast heeft Pieter
Meerstra de 1e selectie 3 wedstrijdballen
aangeboden.

27 november.
Van de jeugd kunnen er nog 3
najaarskampioen worden. Dit zijn de E1, de
E3M en de MP’s.

Merchandise

Het jeugdbestuur heeft diverse producten te
koop. In de clubkleuren geel en blauw en met
WTOC logo zijn te koop: rugtassen,
trainingspakken, polo’s, truien, regenjacks,
voetbaltassen en handdoeken. Het één en
ander staat op de website van de club, bij
belangstelling kan er contact worden
opgenomen met één van de
jeugdbestuursleden.

Agenda
Competitie

In de beker zijn de meest teams
uitgeschakeld. WTOC 1 is de poulefase
doorgekomen en moet het in de volgende
ronde, op dinsdag 23 november, opnemen
tegen ONT. Bij het schrijven van deze tekst
was de uitslag hiervan nog niet bekend. Dit
geldt eveneens voor de andere twee teams
die nog actief zijn in het bekertoernooi: de B’s
en de Dames 1. Zij spelen deze op zaterdag

Woensdag 29 december zal de jaarlijkse
oliebollenactie worden gehouden. Alle leden
vanaf de B-junioren worden verwacht om
17:00 in de kantine.
Het mixtoernooi staat gepland in het tweede
weekend in het nieuwe jaar. Het toernooi
vindt plaats op zaterdag 8 januari in de van
der Bijhal te Kollum. Aansluitend vind de
nieuwjaarsreceptie plaats in de kantine van vv
WTOC
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Loon- en grondverzetbedrijf
Oudwoude
In deze editie zijn Erik en Jan voor de
bedrijfspresentatie op bezoek bij Gerke
Veenstra. We worden hartelijk ontvangen.
Onder het genot van een kopje koffie vragen
we Gerke hoe hij hier in Oudwoude terecht is
gekomen. Hij vertelt dat hij eerst werkzaam
was bij de praktijkschool in Oenkerk. Dit was
het toch niets voor hem. Daarna ging hij naar
Koopmans meelfabriek Leeuwarden. Dit was
het ook niet. Toen is hij samen met zijn broer
boer geworden. In 2001 zijn ze uit elkaar
gegaan en is Gerke met zijn vrouw en drie
kinderen in Oudwoude komen wonen.

Historie van het bedrijf

In 1950 is het bedrijf opgericht door de heer
Foppe Dijkstra onder de naam loonbedrijf
Dijkstra. Het is begonnen als een agrarisch
loonbedrijf. In 1982 is het bedrijf voortgezet

door Jan en Durk Dijkstra. In 2001 in het
bedrijf verder gegaan onder een nieuwe naam
'Loon- en grondverzetbedrijf Oudwoude',
onder leiding van Gerke Veenstra.

Vroeger en nu

Gerke vertelt ons dat het tegenwoordig heel
anders gaat dan vroeger. Hij zegt: 'Voorheen
werd er over het kuilen zes weken gedaan. Nu
moet het allemaal binnen een week klaar zijn.
De machines die vroeger gekocht werden,
waren vele malen goedkoper dan
tegenwoordig. Dus moeten er tegenwoordig
meer hectares, kuubs en tonnen verzet
worden met minder, maar betere machines.
Dit levert soms wel een beetje stress op.'
Gerke vertelt ons over de grote investeringen
die hij moet doen om zich als een goed bedrijf
te presenteren. Aanschaf van nieuwe
machines betekent voor Gerke bekwaam
personeel dat goed op de machines past en
ze goed onderhoudt. Aan het eind van iedere
dag worden de machines
afgetankt en schoongemaakt,
zodat ze langer meegaan. Het
personeel moet verplicht VCA
hebben voor de veiligheid voor
henzelf en de

medeweggebruikers. Zo hebben ze
maandelijks toolbox-meetings om zaken te
bespreken die beter en veiliger kunnen. Ook
hebben ze het over nieuwe machines, want
deze worden tegenwoordig door een
computer aangestuurd. Dus bij bepaalde
nieuwe machines kan het zijn dat het
personeel eerst een paar dagen op cursus
moet. Door de computergestuurde machines
ontstaan en er meer lichamelijke klachten
zoals rugklachten, omdat ze zelf minder
lichamelijk bezig zijn. Door het lange stilzitten,
wennen ze zich een verkeerde houding aan.
Hiervoor krijgen ze cursussen, zodat ze
lichamelijke klachten kunnen voorkomen.
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Verkeersveiligheid

Omdat de machines steeds breder, hoger en
langer worden, heeft het personeel het
afgelopen jaar een verkeersveiligheidscursus

gevolgd via het bedrijf. Ze moesten een route
door de gemeente rijden met een instructeur,
die hen op de vele gevaren wees en het
inschatten van bepaalde situaties. Dit heeft
volgens Gerke veel goed gedaan aan het
bedrijf en het personeel. Hij is daar zeer
tevreden over. Want veiligheid staat voorop!

Variatie in werk

Verder is het belangrijk dat het personeel zich
goed specialiseert in bepaalde dingen, zodat
ze als de drukke zomertijd voorbij is, weer
ander werk kunnen doen. Zo gaat het

kraanwerk het hele jaar door. Voor het
personeel dat dit niet doet, is naar een goede
oplossing gezocht. Zo gaan er in de
wintermaanden een aantal jongens zout
strooien. Dit levert veel werk op, vooral de
afgelopen winter toen we veertig centimeter
sneeuw hadden. Het beviel het
grondverzetbedrijf Oudwoude zo goed, dat ze
er een zoutstrooier bij hebben gekocht. Deze
is vooral voor het strooien van particuliere en
bedrijfsterreinen. Voor twee andere jongens
heeft Gerke plaats gezocht bij Nienhuis
wegbeveiliging en weer twee andere jongens
gaan naar de vuurwerkfabriek in Leeuwarden.
Ze hebben een goede samenwerking met
andere bedrijven. Daardoor hoeven de
jongens niet de hele wintertijd thuis in de
ww te zitten.

leermeestercursus. Dit neemt veel tijd in
beslag, maar dat is volgens Gerke wel de
moeite waard voor als er weer een goede
leerling afstudeert en in dienst komt bij loonen grondverzetbedrijf Oudwoude.

Toekomst

Agrarisch loonwerk zal altijd in deze regio
blijven bestaan, dus verwacht Gerke een erg
goede toekomst ondanks de zeer grote
concurrentie!
Loon- en grondverzetbedrijf Oudwoude richt
zich nu ook steeds meer op particulieren. Zo
leggen ze ook opritten aan en verrichten ze
grondwerk om het huis. Voor meer info kijk
op www.loonbedrijfoudwoude.nl

Leerlingen

De nieuwe jongens die via school bij het
bedrijf stage lopen, dienen ook VCA te
hebben in verband met de veiligheid.
Natuurlijk moeten de leerlingen ook in het
team passen en goed met de machines
omgaan. Tijdens de stages worden de
leerlingen getoetst op vakbekwaamheid.
Hiervoor volgt Gerke een
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Interview met dorpsgenoot
Wij hebben een
interview met een
van de oudste,
oorspronkelijke
inwoners van
Oudwoude,
namelijk dhr. Uilke
Dijkstra. Uilke is
geboren op 22
maart 1926 op De
Wygeast. Toevallig woont hij nu weer op het
oude plekje, waar zijn ouderlijk huis stond.
Vroeger stonden hier huisjes van de
woningbouwvereniging. Uilke is bekend bij de
schoolkinderen van de Tarissing, doordat hij al
20 jaar elke dag klaar staat met snoepjes voor
hen. Het is begonnen met de kinderen van
zijn oomzegger en de traditie was begonnen.
Sinds vorig jaar komen er geen kinderen
meer. Dit vindt hij heel erg jammer. Hij liet
ons nog een zakje snoepjes zien.
Uilke komt uit een gezin met drie zussen,
waarvan Lokke Schotanus te Kollumerzwaag
nog leeft. Vlak na zijn geboorte is het gezin
Dijkstra verhuisd naar De Wygeast 30. Zijn

vader was veekoopman en had een boerderij.
Na de lagere landbouwschool heeft Uilke nog
een cursus middenstand gedaan. Hij moest al
vroeg bijspringen, omdat zijn vader veel weg
was naar de markt. In die tijd hadden ze hulp
van een bij hen inwonende boerenknecht. Zij
molken 20 koeien, daarnaast hadden zij
hokkelingen, kalveren, schapen, varkens en
kippen. In de 80-er jaren is er een
melkmachine gekomen en werd de
boerenknecht overbodig. Op 59-jarige leeftijd
verkocht hij de boerderij aan Tjalling en Jantje
Schotanus, die er nog wonen. Het eerste jaar
kwam Uilke er nog elke dag om te helpen,
omdat Tjalling bij een timmerbedrijf werkte.
Tjalling is van koeien naar schapen
overgestapt. Uilke vindt het heel erg mooi dat
Tjalling zijn ouderlijk huis in oude stijl
renoveert.
In november 1946 is Uilke in militaire dienst
gegaan. Hij heeft een opleiding van een half
jaar gehad te Steenwijk. Vanaf de 1e dag
heeft hij hier Henk-Jan Veldhoen ontmoet, een
kameraad voor het leven. Zij hebben nog
jaren contact gehouden en hun vriendschap
was door alles wat zij hebben meegemaakt,
zeer sterk.

In juli 1947 is hij in Indië gestationeerd. Hij
zat in het 9e peloton A-compagnie. Na een
overtocht van vier weken op het schip
“Sloterdijk”, kwamen ze met het hele regiment
aan. Hier heeft hij in 2,5 jaar tijd veel gezien
en meegemaakt. Leuke en minder leuke
dingen. Tijdens een rit met het konvooi raakte
Uilke met het achterste wiel een bermbom. De
hele truck was “total loss”.Gelukkig had Uilke
alleen een lichte verwonding boven zijn oog.
Hij heeft ons een bommenscherf laten zien,
die hij had meegenomen. Aan de hand van
het fotoalbum van zijn diensttijd in Indië
kwamen de verhalen los.
De terugtocht was met een Frans schip “de
Pasteur”. Deze overtocht duurde 17 dagen. Op
dit schip zaten zo’n 2000 militairen. Hij heeft
nog lang contact gehouden met een aantal
dienstmaten, waarvan intussen al vele zijn
overleden.
Uilke is echt een gezelligheidsmens. Dit komt
tot uiting in de vele contacten die hij
onderhoudt. Hij mag graag puzzelen en lezen.
In de tuin werken lukt jammer genoeg niet
meer. Op onze vraag wat Uilke van de
dorpskrant vindt, zegt hij : “Prachtig,
hartstikke mooi! Ik lees hem helemaal door en
bewaar ze allemaal!”
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Markante Oudwoudsters V
Bearn Bilker

De bewoners van Vaartzicht
Wij gaan nog even verder met Huize
Vaartzicht en vooral wie daar gewoond
hebben.
Lucia van Heemstra, geboren Van Scheltinga
had dit huis laten bouwen en ze woonde er
tot haar dood, in 1818. Het huis komt dan
niet in handen van haar dochter, Cecilia
Johanna van Heemstra, maar van haar broer,
Martinus van Scheltinga, maar die stierf zelf
in 1820 en toen kwam zijn weduwe op
Vaartzicht wonen. Dat was trouwens niemand
minder dan Catharina Louise Antoinette
Anna, barones du Tour van Bellinchave.
Martinus en Catharina kregen twee dochters,
jawel, de oudste heette ook al weer Cecilia
Johanna en de tweede heette Constantia
Wilhelmina.
U hoeft er als lezer niet over in te zitten, het
wordt nog wel wat ingewikkelder! Maar dan
lever ik er ook wel een klein stamboompje bij,
want met al diezelfde namen, wordt het
natuurlijk wat verwarrend. Wat dat betreft
was de adel net als alle andere families,
grootouders en ooms en tantes werden steeds

vernoemd.
Maar voor wie het volgen wil, de oudste
dochter van de Scheltinga´s, Cecilia Johanna
dus, trouwde te Kollum op 7 september 1826
met Louis Gaspard Adrien, graaf van Limburg
Stirum.
Nu kun je je afvragen hoe het toch mogelijk
was dat een aanzienlijke, maar net niet van
adel zijnde, Kollumer familie met zulke hoge
adel trouwde. Eerst vader Scheltinga zelf, nu
zijn oudste dochter, nog wel met een graaf en
ook de tweede dochter trouwde een baron.
Dat had ongetwijfeld te maken met het
aanzien van de Van Scheltinga´s en vooral
met de rijkdom van vader Martinus. Zulke
lieden zijn altijd interessant!
Het jonge echtpaar Louis van Limburg Stirum
en Cecilia Johanna van Scheltinga gaan op
Huize Vaaartzicht wonen en ze kregen zeven
gezonde kinderen, die allemaal op Vaartzicht,
dus te Oudwoude, zijn geboren.
Nu moet ik eerst iets over deze interessante
familie Van Limburg Stirum vertellen. Immers,
er ligt op het kerkhof van Oudwoude een
grafkelder van deze familie en in Kollum is de
Van Limburg Stirumweg, dus ze hebben wel
hun stempel op de lokale geschiedenis
gedrukt.
De familie Van Limburg Stirum is altijd een

belangrijke familie geweest. Op de lagere
school of basisschool hebben we al mogen
leren dat het Driemanschap, dat tijdelijk de
Nederlanden regeerde in de tijd dat de
Fransen het land verlieten en de Oranjes
terugkeerden, dat was in 1813, bestond uit
Van Hogendorp, Van der Duijn van Maasdam
en Van Limburg Stirum.
En dan was er nog de bekende Mathilde van
Limburg Stirum (1854-1932), die de
aanstaande verloofde was van Willem, Prins
van Oranje, de oudste zoon van koning Willem
III. Maar dit paar mocht niet trouwen, want
Mathilde was te laag van geboorte, anders
zou een Van Limburg Stirum koningin der
Nederlanden geweest zijn.
Oorspronkelijk komt deze familie Limburg uit
Duitsland, uit Westfalen, en ze worden voor
het eerst genoemd rond 1080 en daarmee zijn
ze net iets ouder dan de Oranje-Nassaus!
Door huwelijken komen ze in Gelderland
terecht, waar ze veel bezit wisten te krijgen
en daarom is het een Nederlands, of beter
gezegd Gelders adellijk geslacht geworden.
De familie is echter zo wijdvertakt geworden,
dat er een Nederlandse, een Zweedse en een
Belgische tak is ontstaan.
Onze Louis van Limburg Stirum kwam uit de
noordelijke tak van de familie. Louis van
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Limburg Stirum was in 1802 in Groningen
geboren. Hij zou een geweldige carrière
tegemoet gaan, maar door zijn huwelijk met
de Kollumse Cecilia Johanna van Scheltinga,
werd hij het jaar na zijn huwelijk jaar al
grietman (dus burgemeester) van
Kollumerland c.a. Dat hield in dat de
toenmalige burgemeester van Kollumerland
c.a. in Oudwoude woonde en na hem zouden
dat nog twee burgervaders doen. Overigens
verhuisde hij in 1840 met zijn groter
geworden gezin naar Huis Nijenburgh in
Kollum, op steenworp afstand van Vaartzicht.
In aflevering VI verhalen wij wat Louis van
Limburg Stirum voor betekenis heeft gehad.

Alle namen bij de bovenstaande foto uit het
vijfde nummer zijn gevonden:
Van links achter naar rechts voor:
Juf Smids, Janna van der Meer, Renskje
Westra, Jan Oene Koopmans, Meester
Hoogland, Griet Beerstra, Jan Dries
Koopmans, Jacobus van der Weg, Juf P.
Koning

Bearn Bilker
6 nov 2010

Cecilia Johanna van Scheltinga uit Kollum,
geboren Kasteel Weldam te Goor 1801 en
gestorven Arnhem, 1863. Getrouwd 1826
met Louis Gaspard Adrien, graaf van Limburg
Stirum (1802-1884). Woonde Villa Vaartzicht
te Oudwoude en ligt begraven in de
grafkelder van de Limburg Stirums op het
kerkhof te Oudwoude.

Jacob Wiersma, Louw Beerstra, Ealse Stol,
Ulbe Wiersma, Dirkje van der Meer, Repke de
Boer, Geertje Dijkstra
Tjim Wiersma, Jan Beerstra, Douwe Wijbenga,
… Stol, Gertje Veenstra, Riemkje Veenstra,
Hinke Wijbenga
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Blaast de Bazuin
Alweer een aantal maanden verstreken, tijd
om weer een stukje te schrijven over het wel
en wee van onze muziekvereniging.

Collecte

Allereerst willen wij u als inwoners van
Oudwoude heel hartelijk bedanken voor de
vrijwillige bijdrage die u ook dit jaar massaal
heeft gegeven! De opbrengst ligt zelfs nog
wat hoger dan voorgaande jaren. BEDANKT!

altijd erg op prijs gesteld en door ons graag
gedaan.
Zaterdag 20 november hebben wij onze
muzikale medewerking verleend aan de
intocht van Sinterklaas.
Hij kwam dit jaar per boot aan bij de
Wygeaster brêge.
Ondanks de vele regen waren er toch een
groot aantal kinderen gekomen! Fantastisch!
Daarna direct door naar Hústerwâld waar wij
de sint en zijn Pieten ook muzikaal hebben
verwelkomd.
Nu gaan wij ons voorbereiden op onze kerst
optredens. 24 december; kerstnachtdienst in
de Maartenskerk van Kollum en 1e
kerstochtend vroeg hopen wij, mits het weer
het dit jaar toe laat, u wakker te blazen met
bekende kerstliederen.

De Tarissing doet
herfstwandeling
veenkloosterbos
Op dinsdagmiddag 9 en 16 november hebben
de groepen 5, 6 en 3, 4 deelgenomen aan een
“boskkuier” in het prachtige bos van
Veenklooster. Onder leiding van Klyster-gids
Olga Baggelaar hebben de kinderen
paddenstoelen gezocht en met lens en spiegel
bekeken, kikkers gevangen in een potje, en
natuurlijk weer vrijgelaten, heel veel
verschillende bladeren gevonden met behulp
van een zoekkaart en vooral genoten van de
geweldige verhalen van de gids. Natuurlijk
werd er ook een bezoek gebracht aan de
herten, de
hut van de
heremiet en
de ijsheuvel.

Nieuwjaars/koffie concert
Optredens

Zondagavond 3 oktober hebben wij een
concertje gegeven in ziekenhuis ’ De
Sionsberg’ in Dokkum.
Dit wordt door de patiënten en personeel

Als laatste willen wij u vast attenderen op een
Nieuwjaars/koffie concert die wij van plan zijn
te geven in januari 2011. Houd de regionale
krant(en) in de gaten.
Wij wensen u alvast hele fijne feestdagen en
alle goeds voor 2011!!
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Oud en nieuw...
Uit de verzameling van Brand de Jager

Foarwei 19
Omstreeks 1950 kwamen Kees Meijer en
Tjitske van der Veen-Meijer met de dochters
Tine, Griet en Janke hier wonen. In 1986
kocht Ljibbe Meijer dit huis van zijn oom en
kwam hier wonen met zijn vrouw. Ook zijn
ouders Willem en Minke hebben nog een
poosje bij hun gewoond. In 1988 is de oude

woning afgebroken en is deze nieuwe
woning er voor in de plaats gekomen. Op
de oude foto (1988) liggen de vloerplaten al
te wachten voor het nieuwe huis.
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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 Jacob De Vries en Ben de Vries

Nijenhof

Dellenswei
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OBS Van Heemstraschool
Beste lezer,

Wist u dat…….

op dinsdag 14 september alle leerlingen van
obs Van Heemstra een bezoek hebben
gebracht aan de Zout Express. Deze truck
toerde gedurende een aantal maanden langs
scholen in de drie Noordelijke provincies van
Nederland. Voor het bezoek aan onze school
werd al vroeg in de ochtend de truck op de
Foarwei bij de bushalte geparkeerd.
In de truck hebben de leerlingen een film
gekeken, een quiz gespeeld en proefjes
gedaan. Allemaal met als thema: zout. Ook
onze jongste leerlingen mochten even een
kijkje nemen en Oudwoude op het grote
scherm opzoeken via Google Earth.

Wist u dat………….

de leerlingen van onze school in het kader
van de Kinderboekenweek een tekenles
hebben gehad van de striptekenaar Bert
Tacoma.

Wist u dat………..

de leerlingen van groep 6, 7 en 8 tijdens de
Jantje Beton Actie een bedrag van € 350,hebben opgehaald. Een deel van de
opbrengst: € 175,- , krijgt de school. Dit deel
willen we besteden aan het opknappen van
het schoolplein.

Wist u dat………

de leerlingen van groep 4 tot en met 8 een
bezoek hebben gebracht aan het
Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden. Zij
hebben daar gezocht naar de schatten van
het museum.

Wist u dat………

we in het kader van het Noordelijke
Filmfestival met de hele school in
Leeuwarden naar de film zijn geweest.

Wist u dat …………

we sinds kort zijn gestart met de lessen van
de Vreedzame School. Tijdens de zakelijke
ouderavond op 9 november hebben de
ouders van onze school over dit onderwerp
een workshop gevolgd.
De Vreedzame School is een programma dat
streeft naar een klimaat in school en klas

waarin betrokkenheid en
verantwoordelijkheid van de leerlingen
centraal staat. De school wordt een
democratische gemeenschap, waarin alle
leden (ook de leerlingen) een stem hebben,
zich gezien en gehoord voelen en op een
positieve manier met elkaar omgaan. Hierbij
nemen we conflictoplossing als uitgangspunt.
Kinderen en leerkrachten leren hoe je met
conflicten om kunt gaan door te streven naar
oplossingen die voor beide partijen
acceptabel zijn: een win-win situatie.
De Vreedzame School is meer dan een
lesmethode. Het is een filosofie, een aanpak,
waarin de eigen kracht van kinderen centraal
staat.

Wist u dat ……………

Sint en zijn Pieten op 3 december een
bezoek zullen brengen aan onze school. Ook
voor de peuters uit het dorp neemt hij dit
jaar weer iets mee. Zij zijn van half negen tot
negen uur samen met hun ouder(s) van
harte welkom op obs Van Heemstra.

Wist u dat ………….

wij woensdag 15 december vanaf 17.00 uur
een kerstmarkt houden. De opbrengst van
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deze markt komt ten gunste van de school.
Dit geld willen we besteden aan het
opknappen van ons schoolplein. U bent
hierbij van harte uitgenodigd.

Ten slotte, wist u dat ……………….

het team, leerlingen en ouders van obs Van
Heemstra u prettige kerstdagen wenst en
een goede jaarwisseling.
Mede namens het team van obs Van
Heemstra,
José Westerhof, locatieleider

PEUTERSPEELZAAL
PJUTTERSHONK
De peuters van de peuterspeelzaal zijn in
oktober naar het bos bij Veenklooster
geweest. We waren al even bezig met het
thema herfst en zo’n uitje naar het bos hoort
er dan helemaal bij.
De ochtend dat wij gingen was het gelukkig
droog, maar het had de nacht ervoor flink
geregend en het was dan ook goed nat in het
bos. De peuters kon dat niet deren, wat is er
leuker dan met je laarzen door de plassen te
stampen??
Nadat we aan het begin een groepsfoto
hebben gemaakt zijn we richting hertjes
gelopen. Ondertussen was er van alles te
zien; eikels, mooie blaadjes, takjes en
paddenstoelen. De peuters hebben de hertjes
brood gevoerd, alhoewel een aantal het brood
zelf ook wel lekker vond.
Daarna doorlopen naar het huisje waar we
wat hebben gedronken en gegeten, want alle
peuters hadden hun tasjes meegebracht. Voor
de ouders die mee waren, en dat waren er
heel wat, was er koffie en koek.
Tot slot de heuvel opklimmen en dan er van af
rennen.

De lucht betrok al aardig en weer bijna bij de
auto’s begon het te regenen.
Het was een leuke ochtend.
Momenteel zijn we bezig met de lampion voor
Sint Maarten. Een tweetal liedjes zijn we druk
aan het oefenen, zodat er op 11 november
flink gezongen kan worden.

De ochtend van elf november brengen we dan
een bezoek aan de basisschool om onze
lampionnen te laten zien en onze liedjes te
laten horen.
De groep bestaat nu uit elf kinderen, er is dus
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nog plaats voor een aantal peuters.
Heeft u thuis een peuter en bent u
nieuwsgierig hoe het er op de peuterspeelzaal
aan toe gaat, komt u dan gerust eens langs
op een dinsdag- of donderdagochtend.
Ook voor een aanmeldformulier kunt u terecht
bij de peuterspeelzaal. Tevens is het mogelijk
uw kind aan te melden via de website van
Timpaan Peuterspeelzalen.
(www.timpaangroep.nl)
De peuterspeelzaal is gevestigd in het
multifunctioneelcentrum Husterwald aan de
Wygeast 14a te Oudwoude.
Peuterleidster is Masja Veenhuizen: Tel: 06
25337833 of 0512 360929
Openingstijden peuterspeelzaal;
dinsdagochtend:
8.30 – 11.00 uur
Donderdagochtend: 8.30 – 11.30 uur,

Doarpsagenda
December 2010
11. Winter Beauty Relaxavond MFC
11. Feestavond Doarpsbelang
17. Klaverjassen
24. Klaverjassen
28. MFC Afhaalappelflappen Actie
29. Oliebollenaktie WTOC va. 17:00
31. Oud- en Nieuwviering It Earrebarrenêst

Januari 2011

8. WTOC Mix zaalvoetbaltoernooi v/d Bijhal
vanaf B-Junioren 12.00
8. WTOC Nieuwjaarsborrel; na Mixtoernooi
14. Klaverjassen
26. Kindermiddag MFC
28. Klaverjassen

Maart 2011
11.
11.
19.
25.
30.

Klaverjassen
Kinderdisco in het MFC Husterwald
Voorjaarsmarkt MFC
Klaverjassen
Kindermiddag MFC

April 2011

8. Klaverjassen 22. Klaverjassen

Februari 2011
11.
12.
23.
25.
28.

Klaverjassen
Bingo MFC
Kindermiddag MFC
Klaverjassen
Ledenvergadering Doarpsbelang.
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Oplage 450 exemplaren – verschijnt 4 x per
jaar

Bericht voor de bewoners:

Redactie:

Ben de Vries
0511 453278
Karin Starkenburg
0511 408308
Jan Lieuwe Terpstra
0511 453006
Aren Vroegindewey
Erik de Vries
Annie Mulder
Jan de Jong
Sjoerd Dijkstra

– voorzitter, lay-out
– secretaris, lay-out
– penningmeester
– eindredacteur
– lid redactie
– lid redactie
– lid redactie
– 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
Vorm en schrijfwijze van teksten die door
anderen worden aangeleverd, wordt door de
redactie niet gecorrigeerd. Er kan
eindredactie plaatsvinden als de tekst ten
minste veertien dagen voor de deadline
aangeleverd wordt met het verzoek tot
controle. Aanpassingen en veranderingen zijn
natuurlijk in overleg met de schrijver.

Plaatsing van uw kopij:

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

Woont u buiten Aldwâld dan biedt de
redactie de volgende mogelijkheden om de
doarpskrante te lezen:
- via internet door te surfen naar onze site
www.doarpskranteopehichte.nl.
- een jaarabonnement voor €12,50
Opgave via info@doarpskranteopehichte.nl of
penningmeester Jan Lieuwe Terpstra
telefoon 0511 - 453006

Kopij voor eerstkomende Doarpskrante
s.v.p. uiterlijk inleveren op
23 februari 2011
De redactie is niet verantwoordelijk en/of
aansprakelijk voor de inhoud van de artikelen
van derden.

Tips 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
- graag bronvermelding voor tekst en/of
illustratie als deze niet van uzelf is.
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