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Al weer nummer 1 van

jaargang 3!

Ook dit jaar gaat de redactie er stevig
tegenaan om voor elk wat wils te doen
verschijnen: de vaste rubrieken, zoals o.a.
oud en nieuw, raad waar het staat, markante
Oudwoudsters, de Stikelstekker, maar vooral
ook het nieuws van de verenigingen, scholen,
enz.
't Gaat dus goed met ons. Ook financieel
houden we het hoofd boven water, zoals
onlangs besproken tijdens het jaarl ijks overleg
met Doarpsbelang en het MFC, naast de
adverteerders onze belangrijkste financiers.
Uiteindelijk valt of staat ons voortbestaan
door voldoende inkomsten.

De redactie streeft naar het opbouwen van
een reserve waaruit bij eventuele, ernstige
tegenslag in ieder geval de uitgave van twee
nummers betaald kan worden.
Om o.a. deze reserve op te kunnen bouwen,
hebben wij de verenigingen en andere
instel l ingen in december om een vrijwil l ige
bijdrage gevraagd. Begin januari hadden we
al twee bijdragen binnen! Waarvoor onze
hartelijke dank! ! We hopen dat dit goede
voorbeeld door de andere gevolgd gaat
worden.
Onze speciale dank gaat uit naar die lezers die
uit enthousiasme een eenmalige, vrijwil l ige
gift hebben gedaan en – bijzonder – de
vrijwil l ige donateurs!

Veel plezier met dit
lentenummer!

De redactie.

Het bord van Oudwoude op de Foarwei is nog
steeds weg.

Volgens de geruchten wordt het dorp hier
dertig meter groter.

Dit betekent twee plaatsnaamborden.
Als dit geen geldverspil len is.

Gezien
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Enige tijd geleden kwam onze vereniging in
het bezit van de oude reglementen van onze
vereniging.
Aan deze reglementen was een briefje
bevestigd met de volgende tekst:
“Dit foun ik yn in doaske fan us Mem.
Misskien is it wat foar jim archief fan de
begraf. Vereniging”

Uit dit reglement blijkt dat onze vereniging is
opgericht op 28 februari 1919.
In enkele artikelen is het volgende genoemd:
Lidmaatschap, artikel 3:
Leden van de Vereeniging kunnen zijn,
inwoners van Oudwoude met Wouddijk,
Triemen en Westergeest en met machtiging
van het Bestuur even over de grens
wonenden. Is het hoofd van een gezin l id, dan
hebben daarmede alle inwonende
huisgenooten, niet dienstboden of
kostgangers en al le uitwonende kinderen,
ongehuwde, recht op vergoeding bij
overl ijden, tenzij door bepaalde personen het
tegendeel wordt gewenscht. Dienstboden en
alle op zich zelf staande personen, niet
val lende onder de vorige alinea, die bij
overl ijden door de Vereen. wil len worden

bediend, kunnen als l id worden ingeschreven.
Contributie, artikel 9:
De contributie varieert van f 1,00 tot f 5,00
per jaar voor gezinnen en van f 0,75 tot f 2,00
voor al leenstaande personen, naar
draagkracht en ouderdom, en wordt door het
bestuur geregeld.
Boven deze contributie zal een verhooging
worden geïnd voor personen die den leeftijd
van 21 jaar zijn overschreden. Deze
verhooging zal echter in geen geval meer
bedragen dan voor ieder dezer personen de
helft van de contributie van het gezinshoofd.
De contributie wordt in 2 termijnen geïnd en
wel in april en October. Jaarl ijks voor het
innen van de eerste termijn zal door het
Bestuur of een Commissie hieruit de
Contributiel ijst worden herzien, Reclames
hiertegen kunnen bij het Bestuur worden
ingediend.

Tegenwoordig gaat het al lemaal toch heel
anders.
Onze vereniging heeft leden over de grens
wonen, bv Zuid Afrika en Denemarken.
Voor de contributie hebben we nu andere
tarieven en is het niet meer naar draagkracht
en ouderdom.
Daarnaast hebben we nu een website,
www.uitvaartvenigingoudwoude.nl.

Een site met informatie over onze vereniging
en Aula Nijenhof.
Tevens kunt u via de website geboortes en
verhuizingen doorgeven, maak hier gebruik
van, dit scheelt de bestuursleden veel werk.

Iets wat niet is gewijzigd is de algemene
ledenvergadering, deze vergadering werd voor
het eerst gehouden in 1920 en vindt ook nu
nog steeds plaats.
Op maandag 14 maart 2011 houden wij onze
algemene Ledenvergadering in MFC
Husterwald.
De vergadering begint om 20.00 uur en is
voor leden en niet leden.
Gastspreker op deze avond is Notaris Mr. W.
Beugelink in Kollum.
Dhr. Beugelink zal vertel len over erfenissen en
testamenten.

Wieger Rekker, voorzitter

Uitvaartvereniging

“De Laatste Eer”
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Nijs fanút Doarpsbelang

Nys fanút Doarpsbelang

Het bestuur van Doarpsbelang Aldwâld heeft
de afgelopen tijd een relatief rustige periode
gehad. Het is ook goed voor de bestuursleden
om na een periode van drukte in het kader
van de bezuinigingen/Visie
Leefbaarheid/Masterplan
Onderwijshuisvestiging en het internationaal
bezoek tijd te besteden aan zaken die thuis
en/of op het werk zijn blijven liggen.
Daarnaast was er volop de gelegenheid om te
kunnen schaatsen op de ijsbaan in Aldwâld en
te genieten van het prachtige winterweer.
Wij zijn bezig geweest met de voorbereiding
van de ledenvergadering die op 28 fe-bruari
wordt gehouden. De Doarpskrante verschijnt
na de ledenvergadering en daarom heeft het
bestuur besloten om het jaarverslag op te
nemen in de Doarpskrante.
Daarnaast ga ik in op de volgende
onderwerpen, namelijk: Visie Leefbaar-
heid/Masterplan Onderwijshuisvestiging,
verzelfstandiging toneelvereniging Bienze
Westra, woningbouw in Aldwâld en de
Structuurvisie.

Visie Leefbaarheid/Masterplan

Onderwijshuisvestiging

De plaatselijke belangen van de gemeente
Kollumerland ca. hebben de mogelijkheid
gekregen om in de jaarl ijks gespreksrondes
met het col lege van B&W de Visie
Leefbaarheid te bespreken. Het bestuur van
Doarpsbelang is van mening dat de tijd die
uitgetrokken wordt voor deze gespreksrondes
te kort is –er staan meer punten op de
agenda- om goed met het col lege van
gedachten te wisselen over deze visie. Het
gevoelige punt is dat in de Visie Leefbaarheid
wordt gesteld dat één basisschool voor een
wooncluster West (Westergeest/Triemen en
Oudwoude) het uiteindelijke doel is of beter
gezegd, kan zijn.

Maar daarnaast is er nog het Masterplan
Onderwijshuisvestiging. In het Masterplan
komt duidelijk naar voren dat in het
wooncluster West op langere termijn
meerdere basisscholen levensvatbaar zijn.
Voor Aldwâld, de OBS Van Heemstra en de
CBS De Tarissing (op termijn onder één dak)
en een basisschool voor Westergeest/De
Triemen.

Het Masterplan is een uitwerking van de Visie
Leefbaarheid. Wanneer in de Visie
leefbaarheid dezelfde duidelijkheid wordt
geboden is wat ons betreft de kou uit de lucht

is………maar in de gespreksronde met het
col lege van B&W werd er nogal ‘zweverig’
over de Visie Leefbaarheid gesproken. Dat
vinden wij jammer! !

Het bestuur heeft besloten om naast de
gespreksronde met het col lege van B&W onze
reactie te verwoorden in een brief. Formeel
was er ook de mogelijkheid voor de
plaatselijke belangen om te reageren op de
Visie Leefbaarheid voordat deze in de
gemeenteraad wordt behandeld.

De gemeenteraad is nu aan zet …. . en
hopelijk laat de gemeenteraad, in tegenstel-
l ing tot het col lege van B&W, de kansen voor
het ontwikkelen van een wooncluster West
niet l iggen.

Verzelfstandiging toneelvereniging

Bienze Westra

De toneelvereniging Bienze Westra is in 1986
opgericht onder de ‘paraplu’ van Do-
arpsbelang Aldwâld. In de 25 jaar van bestaan
van de toneelvereniging is er wel eens
gesproken over verzelfstandiging maar dit is
nooit concreet gemaakt. Aan de andere kant
is ook nooit duidelijk op papier gezet op welke
juridische / verzekerings-technische wijze de
toneelvereniging onder Doarpsbelang valt. Op
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31 januari j l . hebben het bestuur van de
toneelvereniging Bienze Westra en een
afvaardiging van het bestuur van
Doarpsbelang Aldwâld een overleg gehad over
de verzelfstandiging en daarbij zijn duidelijke
afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn
verwoord in een overeenkomst welke op de
ledenvergadering van Doarpsbelang op 28
februari as. wordt ondertekend.

Woningbouw in Aldwâld

Het college van B&W heeft aangegeven dat
de gemeente aan het onderzoeken is of het
mogelijk is om de bejaardenwoningen aan de
Jan Binneswei van de woning-bouwvereniging
Thús Wonen over te nemen. De gemeente wil
deze locatie gaan herontwikkelen met vrije
kavels. Het bestuur vindt dit een prima
ontwikkeling! !

Voor wat betreft de contingenten (aantal
nieuw te bouwen woningen) houdt de ge-
meente vast aan de verdeling 70% voor
Kollum, 20% voor Kollumerzwaag en 10%
voor de resterende dorpen. De reden voor
deze verdeling is om het voorzieningenni-veau
in met name Kollum en Kollumerzwaag te
behouden en waar mogelijk uit te breiden.

Toch is deze keuze wat ons betreft niet

helemaal logisch….In de dorpen is er naar
onze mening nog voldoende animo voor
nieuwbouw (vrije kavels en geen project-
bouw) terwijl juist in Kollum er relatief veel
leegstand is. Daarnaast wordt er geen re-
kening mee gehouden dat ons dorp qua
voorzieningen (winkels/supermarkten/zorg)
eigenlijk al helemaal gericht is op Kollum. Het
klinkt raar en wij wil len het misschien niet
graag horen…. .maar zo bekeken is Aldwâld
feitel ijk één van de grootste wijken van
Kollum.

Structuurvisie

Doarpsbelang Aldwâld heeft diverse, zeer
terechte, klachten gekregen over de vei-
l igheid van de weggebruikers (bewoners op
de fiets en te voet) in relatie tot de weg-
werkzaamheden op de Jan Binneswei. Vanuit
het bestuur van Doarpsbelang wil len wij dat
de veil igheid van onze dorpsbewoners wordt
gegarandeerd. Het bestuur heeft de
verantwoordelijke wethouder en betrokken
ambtenaar gevraagd deze klachten op te
pakken. Het antwoord van de gemeente is dat
de aannemer van mening is dat zij goed
rekening houden met de inwoners, zowel
gebruiker als aanwonende. De aannemer
heeft de toezegging gedaan dat de
medewerkers nog meer aandacht zul len

besteden aan de veil igheid. De aannemer
heeft een zogenaamde ‘toolbox-meeting’ met
hun medewerkers en daarin wordt nogmaals
aandacht gevraagd voor de veil igheid, de
manier van werken en de bereikbaarheid van
de basisschool De Tarissing.

Aldwâldmersyl, 23 februari 2011

Voorzitter Doarpsbelang Aldwâld,
Sj. Hoekstra
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Jaarverslag Doarpsbelang

Jaarverslag 2010

Oud nieuws

Leden van deze vereniging. Voor mij l igt het
jaarverslag 2010, vijf pagina’s met
voornamelijk oud nieuws……’lekker belangrijk’
zou mijn oudste dochter zeggen.

Maar ik ben er blij om……blij om u oud nieuws
te kunnen brengen, want dat betekent dat we
u eerder al hebben geïnformeerd. Via de
doarpskrante ‘Op ’e Hichte’ en de website
houden we u zo veel mogelijk op de hoogte
van de zaken die spelen, alsmede de
activiteiten die we organiseren.

Bestuur

Op de ledenvergadering in februari 2010
hebben wij afscheid genomen van Lieuwe Jan
Sangers en Douwe Arend Wijbenga. Pieter
Imke de Vries en Jan Henk Kampen zijn als
nieuw bestuursl id aangetreden.

Het bestuur zag er in 2010 als volgt uit:
Voorzitter Sjoerd Hoekstra
Vice-voorzitter Foeke Dirk Dijkstra
Secretaris Jan Dijkstra
2e secretaris Jan Henk Kampen

Penningmeester Tineke de Jager
2e penningmeester Coby Zuidersma
Lid Johanna Zuidersma
Lid Ben Kok
Lid Pieter Imke de Vries

De ledenadministratie wordt verzorgd door
Jan van der Veen. Aukje Dijkstra is onze vaste
notuliste.

Het aantal leden bedroeg: 307.

Herinrichting

Het afgelopen jaar was het dan eindelijk
zover…na jaren van voorbereiding gingen eind
juni de seinen op groen. De gemeenteraad
stelde extra budget beschikbaar en daarmee
kon daadwerkelijke begonnen worden met de
herinrichting. Die klus is aangenomen door
Jansma Wegen en Mil ieu te Drachten. Op 16
augustus werd begonnen met de
werkzaamheden. Inmiddels zijn we een dik
half jaar verder en wordt de nieuwe inrichting
al goed zichtbaar.

Ik denk dat we al wel vast kunnen stel len dat
Oudwoude in ieder geval qua aanzicht er een
stuk mooier op wordt, maar………het
uitgangspunt was en is een verkeersveil ige
inrichting. Dat zal zich in de praktijk nog

moeten bewijzen.

Van de gemeente hebben we de toezegging
dat er nadat de inrichting definitief is
metingen worden uitgevoerd om het effect
van de maatregelen ook objectief vast te
stel len. Mocht blijken dat de gewenste
snelheidsverlaging niet wordt gerealiseerd dan
zul len we aandringen op aanvullende
maatregelen.
Lauwersmeerweg
Het afgelopen jaar is de Lauwersmeerweg
voorzien van een nieuwe slijtlaag. Een
uitgelezen mogelijk om ook de kruispunten
Allemawei/Lauwersmeerweg en
Wâlddyk/Lauwersmeerweg opnieuw in te
richten, zodat deze veil iger wandelend en
fietsend zijn over te steken.

We hebben de provincie hier om verzocht en
werden daarbij namens de gemeente actief
gesteund door wethouder Boerema. Jammer
genoeg mocht het niet baten. Het aanpassen
van de kruispunten was volgens de provincie
te duur. In een brief werd aangegeven dat dit
zo’n 120.000 euro per kruispunt zou moeten
gaan kosten………kennelijk gaat men er van
uit dat er goudomrande verkeersl ichten
moeten komen.
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Kollum chemie

Afgelopen jaar is de sanering van het terrein
van Kollum Chemie definitief beëindigd. Het is
bekend dat op een enkel punt op het terrein
er in het grondwater nog een verontreiniging
resteert. Op ons verzoek heeft de provincie
opdracht gegeven om dit punt een laatste
maal te bemonsteren. De resultaten van deze
bemonstering bevestigen het beeld dat er nog
een restverontreiniging is, maar ook dat deze
verontreiniging stabiel is.

De resterende verontreiniging strekt zich tot
grote diepte uit, maar betreft slechts een klein
oppervlak van het perceel. Er zijn geen risico’s
voor mens en mil ieu te verwachten. Het vee
kan zonder risico’s water uit de sloten drinken
en gras van het land eten.

De sanering is derhalve afgerond. Op ons
verzoek heeft de provincie nog een toelichting
gegeven middels een artikel in de
doarpskrante Op ’e Hichte (nummer 5).

Bezuinigingen gemeente

De gemeente moet het huishoudboekje
rondkrijgen. Geen geringe opgave zeker niet
in een periode dat de rijksoverheid steeds
meer van de gemeente vraagt, maar er steeds
minder voor over heeft. Het rijk levert geen

boter bij de vis, hoogstens een mespuntje
margarine.

De gemeente moet dus bezuinigen en het viel
te verwachten dat er ook het één en ander
met de subsidies zou gaan gebeuren. Maar de
aanvankelijke voorstel len waren wel bijzonder
rigoureus. Het verenigingsleven zou
onevenredig hard worden getroffen. En ook
de snelheid waarmee dit al les in gang was
gezet was ongekend hoog. Kortom het was
menens.

Dit konden we niet zonder slag of stoot laten
passeren. Als dorpsbelangen van Westergeest,
Triemen en Oudwoude hebben we de overige
plaatselijke belangen bijeengroepen voor een
overleg in MFC Hústerwâld. Daar zijn
afspraken gemaakt over hoe verder. Er is een
brief opgesteld met een oproep aan de raad
om deze bezuinigingen terug te draaien en
daarnaast is de media gezocht. Het resultaat
hebben we gezien op onder meer Omrop
Fryslân. Op 4 november ‘s ochtends heeft Stef
Jorritsma, voorzitter van PB De Triemen,
namens al le plaatselijke belangen ingesproken
op de raadsvergadering. Uiteindelijk vonden
we in de raad een luisterend oor. Middels een
amendement werden de voorgenomen
bezuinigingen grotendeels teruggedraaid.

Ook voor het jaar 2012 zal het weer een hele
opgave worden voor de gemeente om de
begroting rond te krijgen. Desalniettemin
hopen (en verwachten) wij dat ze er opnieuw
inslagen het verenigingsleven te ontzien.
Wanneer we het hebben over leefbaarheid
dan zijn de verenigingen immers
onmisbaar……

Leefbaarheid

Leefbaarheid……daar was het al. U bent deze
term het afgelopen jaar vast en zeker
meerdere malen tegen gekomen. In het kader
van het opstel len van een gemeentelijke Visie
op leefbaarheid zijn er in maart
dorpsgesprekken geweest. Als doarpsbelang
waren wij niet gelukkig met de wijze waarop
deze gesprekken zijn opgezet. Er moest
gereageerd worden op ‘voorgekookte’
stel l ingen. Wij hebben onze bezwaren ook
papier gezet in de hoop en verwachting dat
hier wat mee zou gebeuren.

Inmiddels l igt er een concept Visie
leefbaarheid. Een rapport dat naar onze
mening geen recht doet aan hetgeen
besproken is op de dorpsavond. Ook van onze
inbreng als doarpsbelang zien wij niets terug
in het rapport. Eigenlijk straalt dit rapport
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daarmee uit dat het de inwoners van
Oudwoude en haar vertegenwoordigers niet
serieus neemt.

Waarom is dit rapport…de Visie leefbaarheid. .
zo belangrijk voor ons. Met dit document in de
hand gaat de gemeente de komende jaren
keuzes maken…soms zelfs harde keuzes. Er is
de laatste jaren nogal wat te doen geweest
omtrent de nieuw te bouwen school in
Westergeest. Vormt deze een bedreiging voor
de school De Tarissing in Oudwoude?

Uit de dorpsgesprekken komt eens te meer
duidelijk naar voren dat de inwoners van
Aldwâld de beide scholen als belangrijkste
voorzieningen voor het dorp zien. Het col lege
heeft ons meerdere malen verzekerd dat wat
hen betreft de Tarissing bestaansrecht heeft
en houdt.

Dat wil len wij dan ook terug zien in de
Visie……het al leen uitspreken volstaat niet
meer…. leg het nu ook maar eens op papier
vast.

Internationaal bezoek

Begin oktober kregen we van Doarpswurk het
verzoek een presentatie te houden 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 gemaakt en hoe er mee wordt
gewerkt. Doarpswurk was zoals men aangaf
‘onder de indruk van de slagkracht’ van
Aldwâld en heeft ons daarom verzocht een
presentatie te houden. En na zulke mooie
woorden konden we natuurl ijk moeil ijk nee
zeggen. Bovendien leverde Doarpswurk ook
een tolk en dat maakte het natuurl ijk al weer
wat eenvoudiger.

Aan het internationale gezelschap is uitgelegd
dat Doarpsbelang Aldwâld een drietal pij lers
heeft:

- de belangenbehartiging,
- de activiteiten en
- het Doarpsfeest

De meeste plaatselijke belangen hebben over
het algemeen maar één pij ler en dat is
belangenbehartiging. Onze ervaring is dat het
feit dat we activiteiten en het doarpsfeest
organiseren het draagvlak en de

slagvaardigheid ten goede komt. En dat is wat
we ook hebben proberen uit te dragen.

Speeltuin

De gemeentelijke bijdrage voor de
speeltuinvoorzieningen wordt behoorl ijk
gekort. Zaak dus om meer nog dan voorheen
ook uit te kijken naar alternatieve
inkomstenbronnen.

Dit jaar hebben we in het kader van
‘burendag’ een subsidie van 500 euro
ontvangen van het Oranjefonds voor de
aanschaf van een nieuwe tafeltennistafel.
Handelsonderneming Jel le Visser legde
belangeloos de bestrating.

Daarmee hebben we voor minimale kosten
een mooie nieuwe voorziening in de speeltuin.

Activiteiten

Het afgelopen jaar hebben we de volgende
activiteiten georganiseerd

- kinderdisco
- paaseieren zoeken en verven
- dodenherdenking 4 mei – in
samenwerking met de scholen
- tractorbehendigheidswedstrijd in
samenwerking met ‘De bikkels’
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- zeilen met de jeugd in samenwerking
met Frâns Boersma
- viswedstrijd
- 55+ middag
- jeugdzwemmen
- intocht sinterklaas
- feestavond
- oud- en nieuwviering in
samenwerking met café ’t Earrebarrebeast

Als bestuursl id van deze vereniging hoor je
wel eens opmerkingen in de trend van ‘jul l ie
organiseren altijd hetzelfde’. Dat is in grote
lijnen waar.

Maar dan vraag ik mij af is dat erg? Want we
doen dat omdat die activiteiten goed lopen.
Neem bijvoorbeeld het zwemmen met de
jeugd……….Dan zijn we dus aan het
zwemmen met meer dan 60 jongens en
meiden in de leeftijd van 9 tot en met 16 jaar.
En al die jongens en meiden hebben plezier
van begin tot eind……Mooi toch dat ze dit jaar
weer kunnen?

Tot slot,
Dit jaarverslag telt nu al ruim 4 kantjes. Het
voert te ver om uitgebreid in te gaan op al de
activiteiten die we hebben georganiseerd. Ook
hebben we nog meerdere vergaderingen

bezocht waar ik hier nu niet verder over zal
uitwijden.

Als bestuur wil len we alle inwoners bedanken
voor hun steun en vertrouwen over het
afgelopen jaar.

Al le vrijwil l igers die ons hebben geholpen met
al die activiteiten, BEDANKT ! !

Met het komende dorpsfeest hebben we weer
heel veel vrijwil l igers nodig……………we hopen
dan weer een beroep op jul l ie te mogen doen.

Namens het bestuur van Doarpsbelang
Aldwâld,

Jan Dijkstra
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Wat is er de afgelopen periode in het bestuur
van Hústerwâld gebeurd?
Via deze manier wil len wij de inwoners van
Oudwoude graag OP DE HICHTE hâlde. In de
vorige uitgave werd al aangegeven dat Frans
Wiersma zijn periode in het bestuur erop zat
en wij een oproep deden voor een nieuw
bestuursl id. Aan die oproep is echter geen
gehoor gegeven. Wij gaan nu zelf personen
benaderen die ons bestuur wil len versterken.

Verder zijn wij ook al een hele periode bezig
om de foyer een iets warmer uitstral ing te
geven. Als eerste zijn de laatste
schilderwerkzaamheden afgerond Zijn er wat
meer spotjes, met dimmers, geplaatst, en
hadden wij het idee om de muur, tegen de

herentoilet, van een
ander kleurtje te
voorzien. Na heel
wat gepraat en het
verzamelen van
ideeën zijn wij eruit.
Karin Starkenburg
gaat mbv van enkele
jongeren de muur
voorzien van ……….
Dat blijft nog even

Nieuws van Hústerwâld een geheim.

Ook de
gymnastiekzaal is
in eigendom van
het bestuur van
Hústerwâld. Dat
betekent dat ook
die goed moet
worden
onderhouden.
Afgelopen zomer
werd die al eens
helemaal schoongemaakt en toen kwamen wij
erachter dat er enkele kozijn verrot waren.
Dat is inmiddels hersteld. Dan kom je voor het
volgende, het binnenverfwerk (kleedhokjes,
gang en deuren) was niet meer van deze tijd.
Het besluit was snel genomen dat moest
anders. Een klein groepje vrijwil l igers hebben
die taak op zich genomen en hebben in ruim
één week, de genoemde zaken, voorzien van
een nieuw laagje verf.

DE POTGRONDACTIE.

Op vrijdag 18 maart, tussen 18.00 en 20.30
uur, komen er mensen van het bestuur,
activiteitencommissie en vrijwil l igers bij u aan
de deur om potgrond te verkopen. U koopt
toch ook??! ! ! Kosten €2,50 voor 20 l.

Het is altijd lastig om vrijwil l igers te bedanken
want voor je het weet vergeet je één. Daarom
doe ik het in algemene zin ALLE
VRIJWILLIGERS, die afgelopen periode in
Hústerwâld/gymnastiekzaal hebben geholpen,
BEDANKT. Zonder jul l ie hulp kunnen wij ons
Hústerwâld niet draaiende houden.

Namens het bestuur Hústerwâld, Dries
Wijbenga, Broer Vlasma, Wibo Drenth, Pauline
van ’t Land, Frans Wiersma, Sije Fennema en
Anne Koster
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Het is januari 1945, midden in de nacht. Het
is ijzig koud en de kale takken van de bomen
zijn helemaal wit. Het ziet er sprookjesachtig
uit. Over de rails komt een trein uit Groningen
aanrol len. Langzaam komt hij tot stilstand. De
grendels van de deuren van de veewagons
worden opengemaakt. Uit iedere wagon
staren 50 bleke gezichten naar het perron van
Buitenpost. De mensen zitten op een
vervuilde laag stro in de trein. Ze worden
gemaand uit te stappen. Moeizaam klimmen
ze uit de veewagons en daar staan ze dan op
het perron: een grote groep mensen uit het
zuiden van Nederland. Onder hen is de famil ie
Erdewijk uit Roermond: vader Erdewijk met
zijn vijf dochters. Moeder Erdewijk is in 1944
overleden. Ze krijgen te horen dat ze in
Buitenpost zijn; het zegt de meesten niet veel.

Roermond is onleefbaar geworden door de
oorlog. Al le inwoners moeten weg. Ze lopen
naar het stadje Brüggen in Duitsland. Mia
Erdewijk: ‘Het was een vreselijke tocht. Terwijl
we daar l iepen, kwamen er geal l ieerde
vliegtuigen, die ons beschoten. We moesten
al lemaal dekking zoeken.’ In Brüggen moeten
ze in een trein, die hen naar het noorden
brengt. De mensen worden in een veewagon
gepropt. Niemand kan er in of uit, wat heel
beangstigend is, want onderweg worden de
meeste treinen met evacués onder vuur
genomen door geal l ieerde vliegtuigen. In de
trein is geen verzorging. Er zijn geen sanitaire
voorzieningen; er is geen verwarming. Ze
zitten maar l iefst twee nachten en één dag in
de trein, niet wetend waar ze naar toe worden
gebracht.

Uiteindelijk mogen ze er in Buitenpost uit. Het
gezin Erdewijk wordt op een boerenwagen
gezet en naar Kollum vervoerd. De eerste stop
is de Roskam, waar iedereen wat te eten en
te drinken krijgt. Dan wordt de hele groep
vervoerd naar een school, waar ze kunnen
slapen op een dikke laag stro. Er volgt weer
een ijskoude nacht. De volgende dag wordt
iedereen medisch onderzocht en bestoven
met een poeder, waarschijnl ijk tegen de luizen
en vlooien en mogen ze eindelijk naar hun

eindbestemming: Oudwoude. Bij de kerk
wordt iedereen uitgeladen.

De inwoners van Oudwoude hebben te horen
gekregen dat er evacués uit het oorlogsgebied
uit het zuiden komen. Er is een comité
opgericht dat zorgt voor de organisatie van
het geheel. Het comité zorgt voor eten en
onderdak als de evacués aankomen,
verblijfadressen, verdeling van de evacués
over de gastgezinnen en voor uitbetal ing van
de vergoeding voor het verblijf. De
gastgezinnen kunnen iedere week bij het
bureau voor sociale zaken in de gemeente
geld ophalen. Gemiddeld wordt er voor de
eerste evacué f 14,-- per week uitbetaald,
voor een tweede f 8,40 en voor een kind
onder de achttien jaar wordt f 10,50
uitgekeerd.

Mia belandt met haar zus Annie bij Ebele
Dijkstra en zijn vrouw Sjouk. Zij hebben een
winkel in het huis tegenover de christel ijke
school, waar nu de famil ie Bosgraaf woont. Ze
hebben het daar geweldig. Ebele en Sjouk
hebben zelf geen kinderen en vinden het
fantastisch dat ze nu twee meisjes in huis
hebben. Ze vatten na verloop van tijd zelfs het
plan op om de meisjes te adopteren, maar
daar steekt vader Erdewijk een stokje voor.

Evacués in Oudwoude in de
hongerwinter Reinder H. Postma
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Soms mogen Mia en Annie meehelpen in de
winkel.
Zus Lenie krijgt onderdak bij dominee
Tasseron, in de pastorie aan de Foarwei. Zij

heeft het lang niet zo naar haar zin. De
dominee en zijn vrouw zijn erg streng; haar
zusjes mogen niet op bezoek komen en ze
mag verder ook niemand meenemen. Om
zeven uur ’s avonds moet ze al naar bed. In
de pastorie wonen op dat moment maar l iefst
zestien mensen, dus veel aandacht voor Lenie
zal er niet zijn geweest.
Dan is er nog zus Nell ie, die bij famil ie De
Boer, de slager, is ondergebracht.
Vader Erdwijk en Mien van negen jaar oud
verblijven bij het gezin van Berend Sangers
en Riemke Veenstra.
Een oom en tante van Mia zijn ondergebracht
bij Gjalt Scheepvaart aan de Foarwei. Hun
kinderen Mia en Nettie zijn bij bakker Dirk

Planting.
In verband met het brandstoftekort hoeven de
kinderen niet of nauwelijks naar school. Mia
speelt veel met Nettie. Ze herinnert zich dat
ze bij de schapen gingen kijken en wol uit het
gaas haalden om er iets leuks van te maken.
Af en toe pikten ze een bietje uit het veld en
knabbelden hem lekker op.

In maart is Roermond bevrijd, maar
Oudwoude nog niet. Midden april is het dan
hier ook zo ver: het verzet arresteert Duitsers
en hun handlangers en de Canadezen
bereiken Kollumerland. Eindelijk vrede! De
meeste leden van de famil ie Erdewijk wil len
graag weer naar huis. Mia: ‘Ik vond het in
Oudwoude heel mooi en wilde wel blijven.
Toen we terugkeerden, stond ons huis er nog
wel, maar al le ramen waren kapot. Mijn zus
Nell ie, die al verloofd had en bezig was met
haar uitzet, keek direct onder de vloer waar
ze haar spullen had verstopt. Maar die waren
gestolen. We hebben ze nooit terug gezien.’

In januari hebben mijn vrouw en ik een
bezoek gebracht aan Anneke Tasseron, die in
Nunspeet woont. Zij is de oudste dochter van
dominee Tasseron, die drie jaar voor de
hervormde gemeente Oudwoude-Westergeest
werkte. Zij herinnert zich evacué Lenie nog

goed, maar weet niet eens dat Lenies
famil ieleden ook in Oudwoude waren. In
oorlogstijd kon je beter maar niet te veel
weten. Zij bevestigt dat haar ouders streng
waren, maar vertelt wel waarom dat zo was
en waarom Lenie niemand mee mocht nemen.
Zelf mocht ze ook geen vriendinnetjes mee
naar huis nemen om te spelen. Dit al les had
een duidelijke reden…

Wilt u weten wat die reden was? Het is te
lezen in deel twee van ‘De oorlog een gezicht
gegeven’.
Het is een zelfstandig te lezen boek; het
verschijnt eind april en kost bij voorintekening
€ 25,--. Na 15 april is de prijs 27,50.
Reserveren kan per telefoon: 0511-452100 of
per email: nijenhuispostma@planet.nl
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De eerste wedstrijden van het seizoen zijn
weer geweest.
de al lereerst wedstrijd was voor Douwina
Hania en Femke de Bruin. Zij deden mee aan
de 3e divisie wedstrijd in Sneek op 18
december. Douwina behaalde op deze
wedstrijd een 13e plaats en Femke behaalde
met een score van 13 punten op de brug de
16e plaats.
Hun tweede wedstrijd was op 29 januari te
Sneek. Op deze wedstrijd behaalde Douwina
op de vloer een score van 12,20 waarmee ze
in het eindklassement op de 14e plaats kwam
te staan. Femke behaalde de 18e plaats in het
eindklassement.

Op 15 januari was de eerste wedstrijd voor
niveau 5 t/m7 te Sneek.
Alle meiden hadden een erg mooie brug
oefening wat resulteerde in hoge cijfers.
Etje Hania, Baukje Mellema en Aafke Steringa
deden alle drie mee op senior niveau 7 Aafke
behaalde een 12e plaats, Baukje een 14e
plaats en Etje een 21e plaats. Deze meiden
hadden nog niet eerder hun vloeroefening op
een verende vloer geturnd waardoor hier
enkele punten verloren gingen.
Lorieke Drenth en Gwenda Krol deden mee op
senior niveau 6.
Lorieke draaide een erg goede wedstrijd en
behaalde met een totaal aantal punten van
44,15 de 4e plaats en kreeg hiervoor een
medail le. Gwenda draaide ook een mooie
wedstrijd, maar door een foutje op de balk
verloor ze hier erg veel punten. Gwenda
behaalde een 16e plaats.
De tweede wedstrijd van deze meiden is op 2
april te Sneek.

Op 22 januari was de eerste wedstrijd voor
niveau 9 en 10 te Dokkum.
Bij de instap niveau 10 waren deze wedstrijd
5 deelnemers. Aebelina Kampen werd met
een 12,70 op de brug een 15e. Lieneke
Hansma behaalde een 12,30 op de sprong
wat goed was voor een 17e plaats. Bettina v.

d. West werd met een 11,85 op de sprong
een 18e plaats. Ook Annenynke de Boer
behaalde een 11,85 op de sprong zij behaalde
een 20e plaats. Jantine Koster behaalde met
een 11,90 op de brug de 19e plaats. Bij de
pupil len 2 niveau 9 deden Mariël le Hoekstra
en Marit van Rooyen mee. Ze hadden allebei
een mooie brugoefening Mariël le behaalde
13,70 punten en werd 11e. Marit behaalde op
de brug 13,45 en werd hiermee 9e. Bij de
pupil len 1 niveau 9 deden ook 2 meiden mee.
Nynke Dijkstra behaalde met een 12,85 op
brug en een 12,65 op vloer een 7e plaats.
José de Vries behaalde met 13,80 op de brug
een 8e plaats.
Op 12 februari was de wedstrijd voor niveau
11 en 12 te Damwoude.
Reina Sikkema kwam uit in jeugd 2 niveau 12.
Met een 11,83 op de vloer behaalde ze een 4e
plaats.
Elbrich de Boer deed mee bij de 6-7 jarigen
niveau 12 en behaalde met een 12,13 op
vloer een 8e plaats. Sanne Douma en Gea
Wijbenga deden beide mee op instap niveau
11. Ze draaiden beide een goede wedstrijd en
Sanne behaalde met een 13.43 op sprong een
5e plaats. Gea werd met een 13.10 op sprong
9e. Bij de 8 jarigen niveau 11 deden 3 meiden
mee. Nieske Anna Adema werd met een 12,77
op vloer 5e. Annejel Dijkstra werd 6e met een

SVS "Samen Vlug en Sterk"
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12, 20 op vloer. Nynke Emma Adema werd
met een 12,77 op sprong 10e.
Baukje Kempenaar was de laatste op deze
wedstrijd. Zij behaalde een score van 12,55
wat goed was voor een 11e plaats.

Op 22 februari was de jaarl ijkse
spelletjesmiddag.
Met spelletjes in het multifunctioneel centrum
en een tumblingbaan in de sportzaal.
De opkomst was erg groot en de kinderen
hebben veel verschil lende spectaculaire
dingen gedaan.
Na een uur springen of spelen was het tijd
voor een koekje en wat drinken. Daarna
mochten de kinderen weer verder spelen en
springen. De foto’s van deze middag zijn te
zien op de website. www.gymverenigingsvs.nl

We zijn het jaar 2011 begonnen met het
geven van een koffieconcert op zondagmiddag
23 januari.
± 65 mensen mochten we in MFC Hústerwâld
verwelkomen. Prachtig!

Ter nagedachtenis aan Foeke Meijer, ons
trouw lid overleden op 6 januari, zijn we het
concert begonnen met het spelen van een van
Foeke’s favoriete koralen: nummer 72
‘Redhead’ uit het voor ons zo bekende ‘rode
boekje’.

Daarna hebben we een gevarieerd
programma laten horen van populaire muziek.
Ook hebben onze leerl ingen Marijke, Lemke &
Mariël le voor het eerst opgetreden met
ondersteuning van Harmanna.
Dit ging erg goed. Super dames!
Op de foto kunt u de meiden aan ‘het werk’
zien.

Op dit moment zijn we ons aan het
voorbereiden op het jaarl ijks terugkerende
federatiefestival.
Hier doen alle korpsen van de Gemeente
Kollumerland aan mee.
Ook doet Harmanna mee aan het

solistenconcours wat overdag plaats vind.

Dit evenement is dit jaar op:
Zaterdag 19 Maart.

Solistenconcours: ’s ochtends vanaf 9:30

uur

Festival: ‘s avonds vanaf 19:30 uur.

Beide in de Oosterkerk te Kollum.

Supporters zijn natuurl ijk van harte welkom!
Toegang is gratis.

Zaterdag 23 april is er voor de 1e keer een
‘Kollumer Kat Kuier’. Deze tocht van 25
kilometer gaat o.a door ús Aldwâld.
Wij zijn gevraagd dit evenement muzikaal op
te luisteren in Aldwâld tussen 10 – 14 uur.
Dit zal naar verwachting zijn op de
parkeerplaats van Hústerwâld. Helemaal zeker
weet ik dat op dit moment niet. Maar u komt
maar gewoon op het geluid af.
Tot de volgende Op é Hichte.

Blaast de Bazuin
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In op ‘e Hichte blikken wij altijd even terug en
kijken wij vooruit wat wij nog graag wil len
organiseren. Bij deze eerst een korte
terugblik.
In december hebben wij een
appelflappenactie gehouden.
Appelflappenbakkers Sjoerd en Hannie
Fennema, Hil l ie Bij lstra, Dries Wijbenga en
Anne Koster stonden ’s morgen om 8.00 uur
al in de keuken, van Hústerwâld, om de eerste
appelflappen te bakken voor de dames en

heren van de gymnastiekvereniging MBVO.
Om vervolgens de goedkeuring van hen te
krijgen om verder te gaan bakken. Dat lukte
niet want de vroege boeren onderons, die een
bestel l ing hadden doorgegeven, stonden om

8.15 uur al aan de bar om hun appelflappen
op te halen en die te gaan nuttigen tijdens het
eerste bakje koffie. Van deze vroege
“vogels”kregen wij het fiat om door te gaan.
Gezien al le positieve berichten die wij hebben
ontvangen, proberen wij dit jaar weer zo’n
actie te organiseren.

Valentijn bingo. Deze gezell ige en zeer
romantische bingo werd bezocht door ruim 80
personen. Alle deelnemers tot een volgende
keer.

Met de kinderactiviteiten is er volop actie te
beleven.
In november zijn er door 32 kinderen
vogelnestkastjes geverfd. Met als doel die in
het voorjaar op te gaan hangen. In december
was er een filmmiddag met na afloop patat
eten. En in januari 2011 was het zover. Samen
met vrijwil l igers hebben de kinderen hun
vogelnestkastje opgehangen op een mooie
plaats in de tuin of in een boom vlakbij huis.
Ondertussen werd er in het MFC nog druk
geknutseld. Er was voor al le kinderen een
vogeltaart gemaakt. Deze taarten bestaande
uit (ongezouten) vet en vogelzaad werden
door de kinderen versierd met pinda’s, noten,
rozijnen, rijst en andere lekkernijen voor de
vogels.

Voor de 12 + blijft het lastig iets te
organiseren, uit de enquête bleek dat ze de
survival hoog op de agenda hadden ,maar de
opkomst in die leeftijd viel toch wat tegen. Er
kwamen voorstel len om sieraden te gaan
maken. Maar helaas toen dit op poten werd
gezet was er maar één opgave. Maar we laten
de moed niet zakken. We blijven bezig om
voor deze groep dingen te organiseren en
hopen op wat meer opkomst. De bedoeling is
om in het najaar een soort van talentenshow
te organiseren t.z. t. komt daar meer info
over.
Op dit moment loopt Gerjanna Dijkstra
maatschappelijke stage bij de
activiteitencommissie, zij helpt bij activiteiten
om aan haar stage uren te komen. Dat is dit
jaar voor het eerst dat wij hier aan mee
werken en hopen dat Gerjanna hier de nodige
ervaring op zal gaan doen, die zij in de
toekomst kan gaan gebruiken.

Wat er nog staat te gebeuren.

Voorjaarsmarkt. Zaterdag 19 maart wordt er
voor het eerst een voorjaarsmarkt in en om
Hústerwâld gehouden. Standhouders kunnen
hier hun voorjaarsspullen gaan verkopen. U
kunt denken aan wat voorjaarskleding

Vanuit de
activiteitencommissie
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(dames, kinderen en
t-shirt met fryske teksten), spul len die ervoor
zorgen dat in en om uw huis de lentesfeer
wordt gehaald en ook de mens zelf wordt niet
vergeten > denk aan een voorjaarskapsel,
massage,een schoonheidsbehandeling, een
geurtje voor haar en sieraden om het
compleet te maken. Ook kan er een klein
gokje worden gewaagd bij de verloting. Kom
tussen 10.00 en 15.00 uur even langs in
Hústerwâld! ! !
Aan de kinderen is deze dag ook gedacht.
Voor hen is er tussen 11.00 en 14.00 uur een
kinderrommelmarkt. Kinderen tm de
basisschool kunnen hier, op een eigen kleedje
dat zij zelf meenemen, hun kleine spulletjes
verkopen. Het verdiende geld is voor eigen
portemonnee. Opgave voor deze
rommelmarkt is wel nodig. Doe dit even via
mfcjeugdwerk@hotmail.com

29 April staat er een boeren buurtencircuit op
het programma. Tijdens deze activiteit moet
er gestreden worden welke groep het snelst
een koe melkt, een kruiwagenparcours af kan
leggen en nog veel meer boeren activiteiten
kan verrichten. Schroom dus niet wanneer er
iemand aan de deur komt en vraagt of je mee
wilt doen. Verdere informatie over deze
activiteit volgt.

Een activiteit kan om wat voor reden soms
niet doorgaan. Zo hadden wij de Bliide
Sjongers uit Kollum op het programma staan.
Maar helaas zij hebben te kennen gegeven
dat zij niet komen. De commissie is opzoek
om op deze dag toch iets anders te plannen.

Stoelendans in de activiteitencommissie zelf.
Enkele bestuursleden hebben te kennen
gegeven dat zij het stokje over wil len dragen.
Dus ook de activiteiten commissie is op zoek
geweest naar nieuwe bestuursleden. Nu zijn
er enkele personen benaderd en die hebben
aangegeven wel te wil len nl Rennie van der
Ploeg en Tity Reitsma. Dames bij deze een
fijne periode toegewenst in de commissie.
Ondertussen zijn er nog twee personen die
hebben aangegeven wel zitting te wil len
nemen in de commissie. Zij draaien eerst even
mee en geven dan aan of het bij hun past. Zo
ziet u maar volop actie in en met de
activiteitencommissie Hústerwâld.

Namens Wendy Dijkstra, Sytske Agema, Hil l ie
Bij lstra, Wietske Smeding, Rennie van der
Ploeg, Tity Reitsma, Berend Jan Prins, Frans
Wiersma, Lieuwe Jan Sangers, Sije Fennema
en Anne Koster tot ziens in Hústerwâld.

Uniek

Op = Op

Fotoboek Aldwâld 2006

'Een momentopname'

Dit boek is een volstrekt uniek, historisch
document. In de tweede helft van 2006 zijn
al le woningen in Aldwâld, zoveel mogelijk

samen met de bewoners, gefotografeerd. Bij
al le foto's staan korte beschrijvingen over de

bewoners. Na vijf jaar is er al veel
veranderd, waardoor zowel de historische als
de nostalgische waarde al leen maar groter

wordt.
Er is nog een zeer kleine voorraad, voorkom
dat je het boek alleen nog in de bibl iotheek

kan vinden. . .

Als je het nog niet hebt,
grijp je kans
€17,50

Inlichtingen: Aren Vroegindewey
0511 451518

Opbrengst nog steeds voor het MFC!
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De toanielferiening is oprochte yn februari
1986.
It doel is op syn minst 1 kear per jier een stik
te spiljen foar ’t doarp.
De toanielferiening is oansletten by it
Doarpsbelang, dit hat financiele redenen.
De bedoeling yn die tiid wie om sa gau
mogelik selstandig te wurden en hjir is 25 jier
oer praat en no giet ’t oan.
Wy ha der begrip foar dat it Doarsbelang fynt
dat de Toanielferiening selssatniich wurdde
moat, want der barre rare dingen as je by
toaniel sitte.
Sa is de hiele ploeg der een kear ûtsetten by
sealen Balk yn zuidhorn, der is noch in moai
skriuwen fan bewarre bleun. Der stiet noch in

bedrach van 350,00 gune iepen.
’t Bourgondisch iten waard troch de ploech
wol hiel tige by tige nommen want de bonken
fleagen ús om de earen.
Skutsje silen kin de tonielploech ek om é raak
en de âldere leden ha de hiele middei plot op
’t dek lein want de giek gie hinne en wer.
Ek op de solex kin jim mar om us tinke want
Rein en Geke ha yn harren tiid oare
ferkearsregels leard.
By yankee doodle gong it ek raar. San ploeg
hawwe se noch noait earder mei makke.
Ferklaaid en wol dûnsjend tusken de tafels
troch, wat in wil le.

Dat wy tinke dat it no wol tiid wurd om op
eigen fuotten te stean.
We doarre it no wol oan.

Toanielferiening Bienze Westra.

Eindelijk was het zover, na de bouwvak: ja
hoor daar waren de wegenbouwers! Na lang
wachten zou het dan toch heven: de wegen in
ons dorp werden eindelijk aangepakt! Nou
was dit natuurl ijk ook wel hard nodig. In de
Foarwei vielen zomaar gaten in de weg,
omdat het riool kapot was en het zand
wegspoelde. Om van de Jan Binnesweg nog
maar te zwijgen. Die was zo slecht dat je
bijna van de fiets afviel. Kortom: het was een
uitgeroepeld zootje.
Maar ze waren nog maar amper aan de gang,
of daar begon het gekrimmeneer: men kon
nergens meer langs of er stond wel een kraan
of een shovel. Sommigen werden ongedurig,
omdat ze niet konden aveseren.
Maar ja, zo sprak Grote Sjoerd (voorzitter van
DB.): het moet eerst mal gaan, voordat het
beter wordt. Deze herstructurering (duur
woord voor opknapbeurt: hij kan het weten,
omdat hij er verstand van heeft, want hij
werkt bij de provincie, dat zodoende) is hard
nodig en een opsteker voor ons dorp, waar
wij het wel mee eens zijn natuurl ijk.
Dat kan vanzelf wel zo zijn, maar er waren
goens die al ri l legau begonnen te
jeremineren. Enno Cross, die graag in dure en

Oudwoudemer belang
DREK EN KLINKERS.

25 Jier toanielferiening

“Bienze Westra”
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grote auto’s mag rondjakkeren zat te
krimeneren dat zijn auto’s onderspatten met
modder door voorbij rijdende auto’s.
Bovendien werd zo zijn erf smerig en moest
hij dat steeds schoonspuiten, maar ons lijkt
het toe dat hij dat geen straf vindt, kortom
ge-eamel om niks.
Ook Janny F. zat, laten wij het fatsoenlijk
zeggen, wakker te foeteren dat het een grote
dikke bende was. “Dy ferrekelingen hâlde
nergens rekken mei: de hiele keet sit fol drek
want Durk en ús Hans slepe al les nei binnen
ta. Boppedat sjocht ús houn der ek út as in
baarch.” Janny heeft de wegenbouwers al
even geweken genomen, maar die werden
daar niet anders van, want die zijn wel kwade
vrouwen gewend vanzelf.
Yko de Ijsmeester zat wakker in over de
stenen: de oude stenen werden weer
gebruikt, maar er gingen nogal wat kapot. Hij
hat al uitgerekend hoeveel vierkante meter er
nu tekort kwam en hoeveel dat ging kosten en
dat wees mal zo zeide hij. Maar Grote Sjoerd
stelde hem gerust door te zeggen dat dit in de
begroting zat.
Wat nieuw was, was natuurl ijk de
bestratingsmachine. Niet iedereen was
enthousiast, met name de straters natuurl ijk,
want die zagen het zwerk drijven vanzelf.
Wybren de Indiaan zei het mal weer op. “Ik

hoop dat dat ferrekte ding útinoar duvelt,
aansens sitte wij al legear yn de WW;
boppedat hat dat ding in tempo as in slak mei
rimmetiek. Se binne noch mar krekt by de
Wygeast; wy wiene allang klear west. Degene
die dat ding útfoun hat kin om myn part
stjerre!” Maar nadat Wybren een poosje bij
Henkie hat gezeten, werd hij wat milder en zei
hij dat dat ding zijn gang maar moest gaan,
maar dat hij er niks mee te maken wou
hebben.

Strater voor eigen rekening, Hedser de Hazze,
kon er niet over inzitten: “Ik ha putjes
genoch; ik ha genoch aanslag” zo zeide hij.
Gerry, stratenmaker pur sang, zat wakker in
over de kwaliteit van de door de machine
geleverde werk. Ik kan het met mijn ogen
dicht nog beter, zo sprak hij. Buurtbewoner
Jopie S. had schoon zijn nocht en
krimmeneerde wakker. “Nu heb ik verdorie
eindelijk vrije tijd, omdat ik gestopt ben met
het werk op de begraafplaats, kan ik niet eens
van mijn hiem afkomen. Bovendat staat er
zoveel water op mijn oprit dat wij de laarzens
aan moet hebben! En zo kunnen wij niet naar
Kollum vanzelf!
Ook onze beroemde dorpgenoot S. UBO was
al even fl ink aan het “oefenen” geweest. ”Die
ferrekte rotpeal len op de Jan Binneswei. Kinst

dy de bonken wol brekke en de auto’s jeie se
al legear om. Mar it minste is noch dy gall iche
hounestront dy’t by de peallen leit: stietst der
ivich mei de bonken yn.” In pear jier lyn hat
iederien in skepke krigen, mar se binne te
beroerd om it te brûken; soest se der mei foar
de harsens slaan.”
De grootste problemen liggen vanzelf op de
Foarwei. Overal hoor je dat de Foarwei nu een
racebaan is en dat er eerst ongelukken
moeten gebeuren, voordat er wat aangedaan
wordt. “waarom geen drempels of
wegversmall ingen o. i.d.?” Maar volgens Grote
Sjoerd, die zoals eerder gezegd er verstand
van schijnt te hebben, zei dat men nou niet
moest beginnen, want er was inspraak
geweest en nu moest men niet zeuren dat het
stiekem toch anders kwam. Zout als het ei op
is; volgens ons past hem dat wel.
Mejuffrouw T.W., die naar eigen zeggen niet
op het bordes gestaan heeft en ook geen
diploma heeft, maar daar gaat het nu niet om,
was puur en zei het malle weer op. Op luide
toon sprak ze “se moatte it mar witte, mar ik
donderje my fiets foar dy auto’s en mei myn
reflecterend jaske gean ik midden op de wei
stean en at it moat: 'Ik smyt mysels foar de
auto’. At it sa moat dan wurd ik kûgels en dan
moat se it mar witte!” Naar verluidt, heeft ze
op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente de
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I isklup Aldwald e.o.

Nu ik dit zit te typen is het schaatsseizoen al
weer bijna afgelopen en kunnen we
terugkijken op een vroege winter. We konden
al schaatsen op1 december en dat bleef zo tot
na de kerstdagen. Ook hebben we een
discoavond gehad op 21 december in
samenwerking met radio N.O.F. Enige
behulpzame moeders stonden ons nabij om
dit te gaan organiseren Dit was wel een
succes en is zeker voor herhaling vatbaar. De
school de Binning van de Triemen had de
schooljeugd op vrijdagmiddag 3 december
vrijaf gegeven om te gaan schaatsen
Maar de winter is nog niet afgelopen en
daarom kom ik er in een volgende uitgave op
terug.
Op dit moment is het bestuur druk met de
voorbereidingen voor het 100-jarig bestaan
van de ijsclub Oudwoude op 13 december dit
jaar. In het kader van dit jubileum hebben we
op de vergadering van de Bond van IJsclub (
KNSB gewest Fryslan ) te Leeuwarden een
aanvraag ingediend voor het kampioenschap
van Friesland voor dames. We hadden de
voorbereidingen bijna klaar en al een datum
geprikt maar de weersvooruitzichten lieten te
wensen over. Nu maar hopen op een volgende
keer.

Er is een jubileumcommissie ingesteld die er
voor zorgt dat er op vrijdagavond 16
december 2011 een feestavond wordt
georganiseerd. Deze commissie bestaat uit
zes vrijwil l igers uit Oudwoude, Westergeest
en de Triemen
Op verzoek van de IJsclub is Reinder Postma
begonnen met het samenstel len van een boek
over de historie van een dikke 100 jaar
schaatsgeschiedenis in onze contreien. Hij
wordt daarin bijgestaan door drie
bestuursleden die foto’s verzamelen,
betrokkenen benaderen enz.
Zoals het er nu naar uitziet, wordt dit een
boek van ongeveer 150 pagina’s met veel
verhalen en foto’s. We houden u op de hoogte
en zullen u in een volgend nummer laten
weten wat het gaat kosten en hoe het te
bestel len is.

burgemeester hierop aangesproken. Deze
zeide dat hij het ook een griis vond, maar dat
hijzelf nooit boven de toegestane snelheid
komt, hetgeen ook wel waar is, geloven wij.
Verder gaat het gerucht dat een aantal
Oudwoudemers de actiegroep VVO (Veil ig
Verkeer Oudwoude) op wil richten. De
actiepunten moeten nog nader worden
uitgewerkt, maar als Grote Sjoerd niet omlijk
wil, zul len zij niet benauwd zijn om erin te
batsen, dat zodoende.
Zo gaat het er aan toe in ons mooie dorp: we
moeten maar hopen dat de drek en de
klinkers resulteren in een mooi en veil ig dorp.

w.g. De Stikelstekker.
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Interview met dorpsgenoot

Interview met een dorpsgenoot
Wij zijn deze keer te gast bij Jantina
Messchendorp. Jantina is geboren en getogen
in Kollum (1965). Jantina is getrouwd geweest
en heeft uit dit huwelijk vier kinderen en een
kleinkind. De oudste dochter heet Stephanie
en is 25 jaar. Dan volgt David die 23 jaar is,
de Nynke van 21.
De 18-jarige Soschannah woont nog bij
Jantina, dus ook in Oudwoude. Stephanie
heeft één dochtertje van bijna 2 jaar. Op het
moment van dit interview horen we gebrabbel

van boven komen. Wat blijkt:…. de
kleindochter is een nachtje bij “beppe”
útfanhûs. “Dit is het mooiste wat je kan
overkomen”, zegt Jantina vol trots.

Gezin

Het gezin waarin Jantina is opgegroeid,
bestaat uit vader, moeder en zeven kinderen:
drie jongens en vier meiden. Een gezell ige
drukte dus.

Opleiding

Jantina heeft het AOC in Buitenpost gevolgd,
richting tuinbouw. Hierna heeft ze een
vakdiploma voor bloembindster gehaald in
Leeuwarden. Na deze opleiding kwam ze aan
het werk bij bloemenwinkel “Artifleur” in
Kollum. Hier is ze een paar jaar gebleven.
Daarna heeft ze gewerkt bij bloemenwinkel
“Banga” en bij “Hedera”, beide in Buitenpost.
Hier had ze samen met haar vriendin Sietske
zoveel ervaring opgedaan, dat ze de stap wel
aandurfden om een eigen zaak op poten te
zetten.
Dit werd “de Kosterij” in Kollum. Er was al leen
wel een middenstandsdiploma nodig. . . Dit
hebben ze al lebei met vlag en wimpel
gehaald.
Het was een prachtige tijd om samen met je
vriendin een winkel te kunnen runnen en van

je hobby je werk te maken. De winkel heeft
13 jaar goed gelopen.

Wat doe je nu zoal?
Hoewel Jantina en Sietske gestopt waren met
de winkel, kregen ze toch nog veel vraag naar
bruids- en grafwerk enz. Samen hebben ze
toen besloten om in opdracht vanuit huis
verder te werken. Het loopt als een trein en
het is goed te combineren met de baan die
Jantina er naast heeft. Ze werkt namelijk ook
nog 3 dagen in de week bij “Groenrijk” in
Zwaagwesteinde. De werkzaamheden hier
sluiten erg mooi aan bij de stukken die ze
samen met Sietske maakt. Ze hebben een
internetsite: www.dekosterij.nl. Ook geeft
Jantina workshops. Dit vindt ze eigenlijk geen
werk, zó mooi vindt ze dat om te doen, het is
meer een uit de hand gelopen hobby! Rond
de kerst verzorgt Jantina al jaren de
aankleding van het kerkje in Augsbuurt. Zo
zijn er nog talrijke dingen te noemen waar ze
haar schaarse vrije uurtjes mee vult. Aan het
hele interieur van haar nieuwe woning is wel
af te leiden, dat ze het niet kan laten om
overal haar “handtekening” achter te laten. De
kamer en keuken zijn erg sfeervol en gezell ig
aangekleed.
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WTOC

Het is al weer maart en dan kunnen we de
winterperiode achter ons laten en op gaan
voor de tweede competitieronde op het veld.
Het eerste is alvast goed uit de winter
gekomen, ze zijn in de eerste drie
competitiewedstrijden ongeslagen gebleven
met 2 gelijke spelen en 1 overwinning. De
andere seniorenteams komen pas in het
laatste weekend van februari voor het eerst in
actie, voor de jeugd geldt dit een week later.
Dit is ook de reden dat er deze keer geen
standenoverzicht is opgenomen, in
vergelijking met de laatste dorpskrant is deze
maar weinig veranderd.
In de afgelopen periode is er wel veel in de
zaal gevoetbald. Voor het eerst werd er dit
keer door het FVVK ook een zaaltoernooi voor
de dames georganiseerd. Voor WTOC deden
twee damesteams mee en zij deden dit niet
onverdienstelijk. Zij wonnen beiden hun
poule, in de halve finales sneuvelde WTOC 2
maar WTOC 1 bereikte de finale ten koste van
Kollum 1. Hierin wonnen zij overtuigend van
de Lauwers 2 en konden zij zich dus winnaar
noemen van de eerste editie van het FVVK
dames zaalvoetbaltoernooi. Voor het eerst in
de historie van het FVVK Lauwersland
Zaalvoetbaltoernooi was er dit winterseizoen

een minipupil lentoernooi. De WTOC
minipupil len werden kampioen.

Leden
In de vorige dorpskrant hadden we het er al
over dat de spelerspas van veel spelende
leden dit seizoen zal aflopen. De
geldigheidsduur van een spelerspas is sinds 1
december 2010 veranderd. Een spelerspas die
voor deze datum was aangevraagd heeft een
geldigheidsduur van 5 jaar. Spelerspassen na
deze datum hebben een geldigheidsduur van
10 jaar voor senioren en een geldigheidsduur
van 4 jaar voor junioren en D-pupil len. Het
systeem van spelerspassen is in 2006
ingevoerd, passen die toen zijn uitgegeven
moeten dus in 2011 worden vervangen. Dat
betekent dat de meeste senioren en de

Het dorp

Jantina heeft er bewust voor gekozen om na
haar scheiding in Oudwoude te gaan wonen.
Het leek haar een heel gezel l ig dorp waar de
mensen niet áchter, maar náást elkaar staan.
Op de vraag wat ze van onze dorpskrant
vindt, zegt ze dat ze al twee nummers van
“Op 'e Hichte” in de bus had gevonden en
dacht: ”daar wil ik wel een abonnement op
nemen”.
Dit is dus niet nodig, omdat ze hem gewoon 4
keer in het jaar krijgt. Jantina vindt het een
prachtig boekje, dat goed weerspiegelt, wat
er in het dorp leeft, zowel bij jong als oud.
Kortom: We hebben er met Jantina en haar
dochter Soschannah, een stel leuke, nieuwe
inwoonsters bij gekregen en we hopen dat ze
hier met plezier zul len wonen.
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meeste B-junioren dit seizoen een pasfoto en
2,50 euro moeten inleveren. Als dit voor jou
geldt, dan zal de leider dit bij jou aangeven.

Competitie
We zijn alweer met de voorjaarscompetitie
bezig maar ten tijde van de vorige dorpskrant
waren nog niet al le uitslagen van de
najaarsreeks bekend. Door de vroege inval
van de winter zijn er echter vanaf toen ook
geen wedstrijden meer gespeeld. Op dat
moment stonden er twee teams van WTOC
bovenaan, namelijk de C’s en de E1-pupil len.
Zij zijn dus herfstkampioen geworden en dit
is, hetzij wat verlaat, gevierd op zaterdag 15
januari.
In het bekertoernooi zijn beide eerste elftal len
in de volgende ronde gestrand. Het eerste
herenteam is door ONT uitgeschakeld, het
eerste damesteam door AVC. Alleen de B’s
zijn nu nog actief in het bekertoernooi. Na de
poulefase winnend te hebben afgesloten
hebben zij in de eerste ronde de klasse hoger
spelende GOMOS uit met 2 – 1 weten te
verslaan. Op zaterdag 26 februari moeten de
B’s het in de tweede ronde opnemen tegen
Harkema Opeinde.

Jeugdsponsoractie Poiesz
De jeugdsponsoractie van de Poiesz

Supermarkt komt er weer aan. Enkele jaren
geleden is de supermarkt keten Poiesz gestart
met een muntensponsoractie voor
verenigingen. Klanten krijgen, bij aankoop van
geselecteerde producten, tijdens de
actieperiode muntjes cadeau. Deze kunnen
worden gedoneerd aan verenigingen uit de
nabije omgeving van de betreffende vestiging.
Van de 800 clubs mogen maar 300 clubs mee
doen, WTOC is hier één van. Van 7 februari
tot en met 2 april kunnen sponsormunten
worden gespaard voor de club. Hiervoor komt
een koker te hangen, voor WTOC is dat in de
Poiesz aan de Mr. Andreastraat in Kollum. Het
aantal sponsormunten bepaalt de sponsoring
die we van Poiesz ontvangen. We proberen
natuurl ijk met ons al len weer zoveel mogelijk
munten bij elkaar te krijgen, zodat we dit geld
weer kunnen besteden aan onze jeugdleden.

Na een klein jaartje is onze kameraad 'Arjen
Lieuwes' weer terug uit Canada, waar hij tien
maanden als chauffeur heeft gewerkt. I.v.m.
de verzekering van het bedrijf moest hij
tijdens de eerste vier weken zijn Canadees
auto- en vrachtwagenrijbewijs halen. Dit was
voor Arjen natuurl ijk 'a piece of cake'. De
vrachtwagen waar hij op reed, was een
Freightl iner Columbia.
Arjen ging aan het werk bij 'H and R
transport' uit Lethbridge (Alberta). Hij reed
voornamelijk met vlees van Canada naar
Amerika en nam groente en fruit weer mee
terug. Dit waren wel afstanden van 3500 km
naar het zuiden en 5500 km van oost naar
west! Door het rijden van deze enorme

Bikkelhok



37Pag.Op 'e Hichte - nummer 7

gereisd'. Daar moet je wel een beetje
rekening mee houden, want anders kom je
een uur te laat op je bestemming en als je te
laat komt, kost het de chauffeur 75 dollar. Dat
is natuurl ijk niet de bedoeling.
Arjen heeft in de tien maanden maar één
bekeuring gehad. Dit was wel gelijk een
'dikke' van 200 dollar voor het parkeren op
een plaats waar geen vrachtauto's mochten
komen. En hij stond nog wel naast het bedrijf
waar hij moest lossen. (Weer een avondje
minder op stap.)
Ook heeft hij de populatie reeën even naar
beneden geholpen. . . Arjen kwam met een
snelheid van 110 km van de berg naar
beneden en toen dacht een ree dat hij het
eeuwige leven had. Er zat een beste deuk in
de bumper en een overleden mistlamp, verder
ging het gelukkig al lemaal goed. Jammer
genoeg was er niet veel van Bambi over. De
meeste grote ergernissen hier zijn de
grensovergangen, als hij van noord naar zuid
reed, regelde de planner al le papieren. Maar
als hij terug ging, moest hij al les zelf regelen.
Er moesten papieren ingevuld worden met
wat werd vervoerd en hierop moest een
barcodesticker geplakt, dit moest dan worden
gefaxt. Als er maar één foutje in zat, mocht je
niet over de grens. Natuurl ijk heeft Arjen het
gepresteerd om de barcode op de verkeerde

papieren te plakken en mocht zo dus niet over
de grens. . . (verrekte koekwous)

Jetty is vijf weken lang samen met Arjen op
pad geweest. Dit was natuurl ijk heel erg
gezell ig!
Samen zijn ze naar de Niagara Fal ls geweest:
zeer indrukwekkend!
In de laatste week van haar bezoek had Arjen
nog een paar dagen vrij en zijn zij te paard de
Rocky Mountains in geweest! Ondanks dat zij
weinig ervaring met paardrijden hadden, was
dit toch een superrit (met heel veel
zadelpijn! ! ).

Arjen is gelukkig wat eerder terug gekomen.
De winters zijn daar aardig streng en de
trucks zijn niet zo modern. Hij had verhalen
gehoord van andere chauffeurs met bevroren
tenen en daar had hij niet zoveel zin in.
Volgens óns zag hij het niet zitten om zonder
ons kerst en oud en nieuw te vieren. Dit werd
natuurl ijk zeer gewaardeerd, dus hebben een
aantal mannen een 'Welkomstfeest'
georganiseerd m.m.v. 'DE HÛNEKOP'en 'It
Earrebarrenêst'. Dit was een zeer geslaagde
avond met heel veel vrienden en bekenden!

afstanden heeft hij 31 staten (USA) en vijf
provincies (Canada) gezien. De mooiste staten
vindt hij Washington, Oregon, California en
British Columbia.
Arjen reed weleens van -2 C naar +35 C, of
van +20C, door de sneeuw naar -10. Dat is
dan een hele omschakeling en die
Amerikaanse trucks lijken heel wat, maar qua
techniek en isolatie lopen ze ongeveer 15 jaar
achter.
Wat hij heel gek vond, als je zulke grote
afstanden reist, was dat je een klein bordje in
de ‘middel of nowhere’ tegenkwam waar dan
op stond 'dat je een uur door de tijd had
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Een perfect verzorgde uitvaart.

Uitvaartverzorging H.S. Fennema

In deze editie zijn we voor het
bedrijfsinterview bij
Uitvaartverzorging H.S.
Fennema uit Kollum. Wij, Erik
en Jan, worden ontvangen
met koffie. Na een leuk
praatje gaan we het hebben
over het bedrijf en waarom
Henk voor dit vak gekozen
heeft. Na de middelbare
landbouwschool werd hij door
zijn oom gevraagd om de
begraafplaats bij de kerk te
onderhouden, dus heg
knippen, grasmaaien en
bladeren ruimen. Dit ging al lemaal erg goed.
Henk had er wel aanleg voor en zodoende
neemt hij op 21-jarige leeftijd ook het werk
van de grafdelver over. Hierin vind hij zijn
passie. In het dagelijks leven was hij
vertegenwoordiger bij o.a. Steenhouwerij
Hutting in Leeuwarden en later bij De Vries
Buitenpost. Na een poosje wil Henk graag
uitvaartverzorger worden. Hij begint aan de
opleiding voor uitvaartverzorger en slaagt met
vlag en wimpel. In 2003 start Henk zijn eigen
uitvaartonderneming onder de naam

'Uitvaartverzorging H.S. Fennema'.

24 uur per dag en zeven dagen in de

week.

Het is een beroep waarbij je altijd
paraat moet staan. De mensen
kunnen te al len tijde bellen, maar
dat maakt Henk niets uit, het is
ten slotte zijn werk. Hij deed eerst
het werk al lemaal zelf, maar sinds
maart 2010 heeft hij Wietske
Bosch-Jeeninga in dienst
genomen. Hierdoor kan hij om de
veertien dagen een weekend vrij
nemen. Gezien de groei van zijn
bedrijf bevalt hem dit goed.
De uitvaartonderneming richt zich
op een professionele en

respectvolle uitvaart. Ze regelen al les bij een
uitvaart: de rouwauto, de muziek, het
drukwerk - ze hebben een eigen collectie
kaarten, die in eigen beheer worden gedrukt,
enz. In sommige situaties vinden vroegtijdig
gesprekken plaats om alles te regelen.
Ze bieden hun diensten aan particul ieren,
maar ook aan mensen die al leen maar een
uitvaart- of levensverzekering hebben
afgesloten. Ook werken ze veel voor de
uitvaartverenigingen in dorpen in de regio.
Uitvaartverzorging H.S. Fennema heeft

inmiddels bekendheid gekregen door het
professionele werk dat ze leveren. Op deze
manier wordt het voor famil ie en vrienden een
respectvolle en persoonlijke uitvaart.

Vroeger en nu.

Tijden en gebruiken veranderen. Vroeger
stonden bij een uitvaart de regels en
gewoontes van de kerk centraal. De dienst
verl iep volgens een vast patroon. Nu is er ook
in de kerk veel mogelijk. Men houdt veel meer
rekening met de wensen van de overledene
en de famil ie, er kan bv. eigen muziek
gespeeld worden. In het verleden was het de
gewoonte drie rondjes om de kerk te lopen.
Zo werden de boze geesten op een
dwaalspoor gebracht en konden ze het graf
niet meer vinden. Nu kan men voor deze
traditie kiezen of niet. Natuurl ijk kan men ook
voor een crematie – wat vaker dan voorheen
wordt gekozen – op het bedrijf van Henk
rekenen.
Uitvaartverzorging H.S. Fennema volgt de tijd
op de voet en staat op die manier garant voor
de persoonlijke en respectvolle uitvaart die
men wenst.

Voor meer informatie:
www.fennema-uitvaart.nl
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Louis Gaspard van Limburg Stirum

Op Huize Vaartzicht onder Oudwoude, zo
mooi verscholen achter een fraaie lange oprit,
woonden Louis Gaspard Adrien graaf van
Limburg Stirum en zijn Kollumse vrouw,
Cecil ia Johanna van Scheltinga.
Wie was deze Louis Gaspard? Zijn vader was
Otto Ernst Gelder van Limburg Strium. Deze
was afkomstig uit Meppel, want diens
grootvader was naar Drenthe verhuisd, omdat
die zich daar bezighield met de ontginning en
de vervening van de Drentse veengebieden.
Net voor de Franse tijd was vader Otto Ernst
Gelder provinciaal commandant van de
provincies Groningen en Drenthe. Hij was
daarvoor al in Statendienst geweest, en
doorl iep daarna een boeiende mil itaire
carrière. Hij werd vervolgens gouverneur van
de stad Leeuwarden en bracht het tot kolonel-
commandant. In deze spannende tijden van
prinsgezinden en patriotten was het moeil ijk
laveren tussen al die partijen. En toen de
Fransen kwamen, nam hij bestuurl ijk functies
waar, wat wel eigenaardig was, want de adel
werd meestal gedwongen te vertrekken. Hij
werd Gedeputeerde van het departement

Boven-IJssel. (De Fransen hadden ons land
net als in Frankrijk zelf, verdeeld in
departementen die ze veelal noemden naar
wateren). Nadat de Fransen het land uit
waren, werd Otto Ernst Gelder gedeputeerde
van Groningen. Hij stierf in Leeuwarden, in
1826. Hij was getrouwd met een Groningse:
Albertina von Maneil.
Anderhalve maand na de dood van Otto Ernst
Gelder, trouwde hun zoon, Louis Gaspard
Adrien met Cecil ia Johanna van Scheltinga in
Kollum op 7 september 1826.
Ze kregen zeven gezonden kinderen, die al len
op Vaartzicht werden geboren. (Later wordt
over deze kinderen geschreven). In 1840
verhuisde het gezin naar Huize Nijenburgh,
net over de Kruisweg, dat net onder Kollum
viel. De huizen Vaartzicht en Nijenburgh lagen
op steenworp afstand van elkaar.

Grondwet van 1848

Nu Louis Gaspard met Cecil ia Johanna was
getrouwd, en zich in Friesland vestigde, mocht
hij toe treden tot de Friese adel en dat
gebeurde meteen al in 1826. Hij was op 10
januari 1802 te Groningen geboren en was op
zijn 18e al met zijn mil itaire loopban
begonnen. Maar in 1826 beëindigde hij als
eerste luitenant zijn mil itaire carrière.
In 1827 al, dus amper 25 jaar, werd hij

grietman van Kollumerland en Nieuwkruisland,
dus burgemeester. Hij zou dat maar l iefst 23
jaar doen.
Eveneens in 1827, werd hij l id van de
provinciale staten van Friesland. Daar speelde
hij nog een interessante rol, dat was in 1844,
toen in de Friese Staten een voorstel aan de
orde kwam om de koning, ministers en
Tweede Kamer te verzoeken een nieuwe
grondwet op te stel len. Schelte van Heemstra
riep zijn Friese collega’s op, om een
verzoekschrift, een petitie te ondertekenen
om het mogelijk te maken in Den Haag een
liberale grondwet aan te nemen. Fel le
debatten waren het gevolg. Maar van Limburg
Stirum steunde hem en daardoor viel hij op.
Hij verstond zijn tijd doordat hij een
parlementaire democratie wenste. Dat was
ook de reden dat hij in de Eerste Kamer
kwam. Niemand minder dan koning Wil lem II
benoemde hem tot l id van de Eerste Kamer,
dat was in het revolutiejaar 1848. Er waarde
toen een liberale omwenteling door Europa,
die vele koningen de troon kostte, maar
Wil lem II begreep op tijd dat hij de bakens
moest verzetten en hij benoemde Johan
Rudolph Thorbecke tot degene die met een
commissie van wijze mannen de nieuwe
grondwet moest opstel len. De macht van de
koning werd beperkt, de ministers kregen de

Markante Oudwoudsters VI
Bearn Bilker
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uitoerende macht en de Tweede Kamer zou
de controlerende macht krijgen. Wil lem II
wenste dan ook dat er l ieden in de Eerste
Kamer zouden komen die dat zouden steunen
en hij wist van Van Limburg Stirum, dat dat
het geval was.

Voorzitter Eerste Kamer

Hij steunde dan ook de voorstel tot de nieuwe
grondwet. De Eerste en de Tweede Kamer
werden ontbonden en nieuwe verkiezingen
werden gehouden en zo kwamen er een
nieuwe Tweede Kamer en Eerste Kamer, maar
ook een nieuwe regering, (de regering
Thorbecke I) die al le geheel volgens de
nieuwe grondwet moesten handelen: in een
parlementaire constitutionele democratie en
monarchie. Als één van de weinigen keerde
Van Limburg Stirum terug in de Eerste Kamer.
Tot ieders verrassing werd hij gekozen tot
eerste voorzitter van die vernieuwde Eerste
Kamer. Ook tot zijn eigen verrassing, want
hoewel Van der Oudermeulen was gekozen,
bedankte deze voor de eer en vervolgens
werd de voormalig Oudwoudster gekozen.
Daarmee was hij meten de eerste voorzitter
van de gezamenlijke Staten Generaal, die
vergaderden op Prinsjesdag, als de troonrede
werd voorgelezen en als er zeer
belangwekkende agendapunten in

gezamenlijkheid moest en worden besproken,
zoals dat eigenlijk al leen gebeurt bij de
slotbespreking over een nieuwe grondwet, en
dat gebeurt zelden. Zo mogen we dan ook
gerust stel len dat de eerste voorzitter van de
Eerste Kamer, zoals die nu nog steeds
functioneert, én van de nieuwe Staten
Generaal, een inwoner van Kollumerland was!
Hij bleef eerst nog wel even gewoon

burgemeester van Kollumerland c.a., maar in
1850 legde hij dit ambt neer.
Overigens bleef Van Limburg Stirum niet lang
voorzitter van de Eerste Kamer, want in 1851
werd hij Commissaris des Konings in
Groningen. Dat was door toedoen van
Thorbecke zelf, die aan de koning schreef
dat Van Limburg Stirum toch wat te veel
hechtte aan de “oude elementen der
maatschappij.” Dus na bewezen diensten kon
Limburg Stirum wel weer verdwijnen! Als Van
Limburg Stirum die functie niet wilde, dan
zou de burgemeester van Ferwerderadeel
Commissaris in Groningen geworden zijn! Hij
ging toen ook in Groningen wonen. Ook dat
duurde niet lang, want hij werd een jaar later
al benoemd tot Commissaris des Konings in
de mooie provincie Gelderland en dat is hij
gebleven van 1853 tot 1881. Dat is best lang,
28 jaar! Op 79 jarige leeftijd nam hij ontslag
en werd toch nog (opnieuw) lid van de Eerste
Kamer tot zijn dood, drie jaar later.
Het echtpaar bleef toen in Arnhem wonen.
Zijn vrouw heeft dit al lemaal niet meer mee
gemaakt, want Cecil ia Johanna van Scheltinga
was al in 1863 te Arnhem overleden en werd
in Oudwoude begraven.

Opperschenker

Het laatste dat ik nog wil vertel len over Louis
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Gaspard, is dat hij interessante hoffuncties
vervulde. Zo was hij opperschenker aan het
hof van koning Wil lem III. Die functie
bekleedde hij vanaf 1855, en daarna werd hij
opperjagermeester van de koning vanaf 1872,
Dat betekende dat hij zo nu en dan dienst had
aan het hof, om de koning gezelschap te
houden en hem door middel van gesprekken
bezig te houden en inderdaad, wel aan diners
en jachtpartijen moest deelnemen. Maar dat
was de hoge adel wel gewend en het was
voor hen een grote eer om zo het hof, dus
hun koning, te mogen dienen.

Aan dit arbeidzame en politiek-bestuurl ijke
actieve leven van 57 jaar van deze bekende
Oudwoudster, kwam op 30 augustus 1884 een
einde, toen hij in Arnhem op 82 jarige leeftijd
stierf. Hij werd begraven bij zijn vrouw, in de
grafruimte op het kerkhof te Oudwoude.
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Oud en nieuw...

Uit de verzameling van Brand de Jager

De korenmolen is gebouwd in 1858, in
opdracht van D. Kooi uit Kollum. Daarna
werd Binne v.d. Veen eigenaar. Andere
eigenaars waren o.a. de Gebr. Rindert en
Sjoerd Hiemstra, Muda, A. v. Dam.
H. Deelstra was de laatste eigenaar, tot de
bovenbouw werd afgebroken in 1941.
Uit de krant van 10 jan. 1941: 'Wat zijn er de
laatste tijd veel molens, die ons landschap zo
mooi sieren, onder slopershanden gevallen.
De grote korenmolen onder Huisternoord bij
Oudwoude is een sieraad voor de omgeving,

maar zal het hier niet lang meer bolwerken.
De tegenwoordige eigenaar (H. Deelstra) is
brandstofhandelaar en heeft geen belang
meer bij de molen. '
Zuivelfabriek Huisternoord kocht toen het
hele terrein met het huis, dat werd verhuurd,
maar de romp van de molen werd door
Huisternoord als opslagruimte gebruikt. In de
zestiger jaren van de vorige eeuw zijn er
al lemaal stel l ingen in gemaakt door
timmerbedrijf M. de Jager (ik heb daar zelf
nog aan meegewerkt. . .) voor de kaas die in

de zuivelfabriek werd gemaakt.
In 1965 kocht Jan v. d. Zwaag het huis van
Huisternoord en ongeveer zeven jaar later
ook de romp van de molen. Fam. Minnema –
de huidige bewoners – hebben het geheel in
december 1988 gekocht. Ook zij gebruiken
de romp voor opslag.
Het is heel jammer dat de molen nooit is
gerestaureerd, zoals wel is gebeurd met de
molens van Burum en Munnekezij l .

Brand de Jager, Kollum.
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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.

U kunt ook zelf een foto inzenden. Stuur uw foto naar
info@doarpskranteopehichte.nl en well icht gebruiken wij deze voor
de volgende uitgave.

Foto's door Jacob De Vries en Ben de Vries

Oplossingen van Op 'e Hichte nummer 4

Allemawei De Wygeast
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OBS Van Heemstraschool

Waar hielden de leerl ingen en het team van
obs Van Heemstra zich zo de eerste maanden
van het nieuwe jaar mee bezig?

In december en januari hebben de leerl ingen
van groep 5 tot en met 8 intensief geoefend
met het spel ’24 game’. Het doel van het spel
is dat de leerl ingen met vier getal len onder de
tien een som maken met als uitkomst 24. De
voorwaarde is dat al le vier getal len worden
gebruikt. Je mag de getal len
vermenigvuldigen, delen, optel len en
aftrekken.
Na weken van intensief oefenen konden de
leerl ingen op woensdag 2 februari tijdens het
schoolkampioenschap ’24 games’ laten zien
hoe goed ze kunnen rekenen.
Per opgave kregen vier leerl ingen één minuut
de tijd om zo snel mogelijk de oplossing te
vinden. Als een leerl ing de oplossing wist,
tikte het met de vinger op de tafel en mocht
het de oplossing vertel len. Was deze oplossing
juist dan kreeg de leerl ing één, twee of drie
punten. Na zes opgaven stopte het spel en
werden de verkregen punten opgeteld. De
leerl ing met de meeste punten was de
winnaar van die ronde.
Na een uur spelen waren de winaars bekend.

In groep 5 was Lysanne Jansma uit Buitenpost
de kampioen. Nienke Dijkstra uit Oudwoude
was in groep 6 de beste. Petra Zuidersma uit
Oudwoude ging in groep 7 met de eer
strijken. Bovendien had zij de meeste punten
van alle kampioenen en werd daarmee ook
nog eens de schoolkampioen van obs Van
Heemstra. Voor al le kampioenen was er een
oorkonde en natuurl ijk eeuwige roem.
De kampioenen van obs Van Heemstra
mochten bovendien de eer van de school
verdedigen tijdens de ‘24 games
kampioenschap’ van al le scholen binnen ons
bestuur. Ben Flikkema uit Kollum is dit jaar de
enige leerl ing in groep 8. Hij
vertegenwoordigde tijdens dit kampioenschap
onze school namens groep 8. Ondanks de
geweldige inzet van onze kampioenen vielen
we tijdens dit kampioenschap niet in de
prijzen.

Januari en begin februari is de tijd van de
CITO toetsen. Alle leerl ingen worden dan
getoetst op hun kennis van rekenen, taal,
lezen en spell ing. Voor groep 8 is het
helemaal een spannende tijd, want zij maken
de CITO eindtoets.
Omdat we dit jaar één leerl ing in groep 8
hebben, mochten ook de leerl ingen van groep
7 mee naar de open dag van een school voor

voortgezet onderwijs. Dit was voor de meeste
leerl ingen een eerste kennismaking met het
voortgezet onderwijs. Na het bezoek kwamen
de leerl ingen enthousiast terug op school.
Vooral de proefles in het technieklokaal had
veel indruk op hen gemaakt. Hier hadden ze
een klokje van metaal gemaakt.

De leerl ingen van groep 3 en 4 hebben een
bezoek gebracht aan de voorstel l ing ‘De wolf
en de 7 geitjes’. Jaarl ijks brengen wij met al le
leerl ingen een bezoek aan een voorstel l ing.
Hier moeten we altijd voor reizen, maar deze
voorstel l ing werd wel heel dicht in de buurt
opgevoerd. De uitvoering was namelijk op De
Tarissing. Mooier kon het niet. De leerl ingen
en leerkracht konden er lopend naar toe.

Het team is druk bezig met het voorbereiden
van de open dag op dinsdag 15 maart. Het
thema van de open dag zal zijn: ‘Lezen’.
Mocht u onze open dag wil len bezoeken dan
bent u van harte welkom ’s ochtends van 9.00
uur tot 11.30 uur en ’s middags van 15.30 uur
tot 17.30 uur.

15 Maart

Open dag op OBS Van Heemstra

José Westerhof, locatieleider
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bedrijvigheid in een heel ander Oudwoude dan
dat van nu. Laat in uw fantasie even alle
nieuwbouw weg en u hebt een goed beeld van
het dorp uit de jaren 1940 — 1950.
Oudwoude uit mijn jeugdjaren is in veel
opzichten niet te vergelijken met het huidige
dorp. De middenstand en het gemengd bedrijf
namen een belangrijke plaats in. “Eltsenien hie
wat om hannen”.
Er waren 3 kruideniers, 5 bakkers 1 smederij, 3
rijwielherstel lers, 3 slagers, 3 timmerbedrijven,
2 vervoersbedrijven, 1 schildersbedrijf, 2
meikboeren, 2 fouragebedrijven, 2 kappers en
uit de omliggende dorpen kwamen ook nog
middenstanders om producten aan de man te
brengen op grond van famil ierelaties of
kerkelijke gezindheid. Boeren, middenstanders,
de melkfabriek “Huisternoord”en de Gemeente
waren meestal de werkgevers.
In het dorp was dus heel veel bedrijvigheid.
Al le vervoer vond plaats per handkar baktiets,
fiets en paard-en-wagen. Auto’s en
vrachtauto’s kwamen sporadisch in het
straatbeeld voor. Na de oorlog in 1945
veranderde dit heel snel.
Iedereen was bezig om zich een bestaan te
verwerven, weliswaar een karig bestaan maar
de dorpsgemeenschap wist vaak met humor en
tevredenheid het eenvoudige bestaan op te
fleuren.
Het leven werd gekenmerkt door eenvoud.

Bijna iedereen had een groententuin(tje),
fruitbomen, een varken en/of kippen. Het
water kwam uit de pomp, regenwaterbak of
sloot. De ene kachel in huis die gestookt werd
met hout, turf en/of steenkolen zgn “swarte
brand” ging ‘s avonds uit. Telefoon en in
mindere mate de radio (tijdens de oorlog
streng verboden) ontbraken in heel veel
gezinnen.
Alle moderne gemakken zoals waterleiding en
gas waren er niet. Stelt u zich eens een leven
zonder dit comfort voor! !
De oorlog, de bezetting door de Duitsers, ging
voor ons als kinderen zonder zorgen voorbij.
Heiten en memmen deelden hun angsten en
zorgen niet met hun kinderen. . Men probeerde
het leven zo normaal mogelijk te laten
verlopen.
Toch wil ik een paar gebeurtenissen naar voren
halen die veel indruk op mij hebben gemaakt:
Het plotseling niet meer aanwezig zijn van mijn
speelkameraad Juultje, een Joods jongetje dat
was ondergedoken bij Rochus — lngeltsje en
dat ternauwernood ontsnapt is aan de bezetter.

De Engelse en Amerikaanse bommenwerpers
die overdag en ‘s nachts over Aldwâld vlogen,
richting Duitsland.”De kopkes stienne soms by
ûs op ‘e tafel te rinkeljen”.
‘s Avonds rondom het huis lopen om te zien of
al les wel goed verduisterd was, er mocht

“Als de klokken der herinnering luiden, wordt
het zondag in het hart”.
Met deze zegswijze wil ik beginnen om aan het
verzoek van de redactie van “Op e Hichte” te
voldoen om herinneringen op te halen aan mijn
jeugdjaren in Aldwâld en mijn verdere leven.
Allereerst wil ik mij voorstel len aan de lezer:
Mijn naam is Andries Wieger Sikkema, voor de
ouderen onder u ‘Dries fan Wiegers Doete”. Ik
ben geboren op 16jul i1937 te Oudwoude,
Foarwei 28. Het huis waar ik ben opgegroeid
staat op de hoek Foarwei/ Jan Binneswei/
Wygeast.
Het gezin waarin ik ben opgegroeid behoorde
tot de middenstand van het dorp. We hadden
een kruidenierswinkel, fourage- en
kunstmesthandel, veehouderij en een
varkensmesterij. Van ‘s morgens vroeg tot ‘s
avonds laat volop bedrijvigheid. Een gelukkige
jeugd is velen van ons in Oudwoude ten deel
geval len. De wereld was klein en overzichtelijk.
Heit, mem, de dominee, meester en juffrouw
en de oudere, door het leven wijs geworden
bewoners bepaalden voor ons als kinderen en
jongeren wat wel en niet geoorloofd was.
‘s Morgens als de hanen kraaiden de honden
blaften en de boerenweinen troch de Wygeast
ratelden, begon de dag. Een dag vol leven en

Aldwaldumer om Utens

A. W. Sikkema.
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Hofman.
Het probleem luizen, vlooien en schurit werd te
lijf gegaan met o.a. de luizenkam, petroleum,
zalf en D.D.T. (een probaat middel! ! )
Toen in mei/juni 1945 de evacué’s weer naar
hun verwoeste steden en dorpen teruggingen
zei een van hun tegen mem : “Nu verlaat het
laatste restje beschaving het dorp”, waarop
mem antwoordde: “Ik zie je nog komen, zo
mager als een lat en onder de luizen, vlooien
en schurft”.
De bevrijding, de eerste Canadese
gevechtswagen, het sneuvelen en de
begrafenis van Heine de Bruin, het
langstrekken van gevangen genomen Duitse
soldaten met hun handlangers, het eerste

stukje chocola, ijsco, sinaasappel enz Aan een
duistere periode kwam in 1945 een einde en
het leven kreeg langzaam maar zeker weer zijn
normale gang. .
Ik ben in Oudwoude op de Openbare School
geweest. Het begin van het schooljaar was 1
april en omdat ik in jul i jarig ben was ik bijna 7
jaar toen ik voor het eerst naar school ging. Ik
bewaar hele goede herinneringen aan de
school en aan juffrouw de Jong en meester
Tolsma.
Na schooltijd speelden we buiten. De sloot was
een geliefd speelterrein en dat gold voor al le
vier seizoenen: vissen, slootjespringen,
polsstokspringen, schaatsen, skoskesette,. De
andere spelen waren b.v. knikkeren, hoepelen,

absoluut geen schijnsel l icht door een kiertje in
het gordijn schijnen.
Op de fiets naar Zandbulten naar het spoor,
wachten tot er een trein aan kwam. Een
stoomlocomotief met daar achter een lange
platte wagen met daarop afweergeschut, de
zgn. Flak (Flugzeug Abwehr Kanone) bemand
met soldaten in zwarte uniformen en een
zwarte helm op. Dit maakte een diepe indruk
op ons.
De komst van de evacué’s in 1944,
vluchtelingen uit het Limburgse Roermond. Ze
waren vermagerd, haveloos gekleed en ze
hadden veel last van luizen, vlooien en schurft.
Waar mogelijk werden ze ingekwartierd. . Bij
ons kwamen twee meisjes: Nettie en Fientje
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dientengevolge gaan we als trotse pake en
beppe van vijf kleinkinderen door het leven.
Nadat ik de Kweekschool (tegenwoordige
PABO) had doorlopen, moest ik in mil itaire
dienst. Na de diensttijd ging ik werken bij het
Lager Onderwijs in Dokkum. Na enkele jaren
werd ik benoemd tot leraar A.V.O. (Algemeen
Vormend Onderwijs) aan de Lagere Technische
School aan de Rondweg te Dokkum.
Met heel veel genoegen heb ik tot mijn
pensionering aan deze school gewerkt.
Buiten mijn werkzaamheden heb ik geprobeerd
me nuttig te maken voor kerk, staat en
maatschappij en mee daardoor heb ik veel fijne
mensen ontmoet. Omdat ik in de gelegenheid
was veel te reizen heb ik meer begrip gekregen
voor andere culturen en godsdiensten, hetgeen
ik ervaar als een verrijking van mijn leven.
Tot slot: Toen ik een aantal jaren geleden op
oudejaarsdag door Oudwoude fietste, was het
daar een drukte van belang. Op mijn vraag wat
er gaande was, kreeg ik als antwoord:
“Klompenrace”.
Even later hoorde ik iemand vragen: “Hwa wie
dy âld man?” Ik hoorde het antwoord:
“Ik soe ‘t net witte”
Wijzer geworden heb ik mij maar op weg
begeven naar Dokkum. “Tiiden binne tijden”,
en sa is it mar krekt.

“Vroeger”was het voor de meesten wel
duidelijk: de vogelwacht zorgde ervoor dat de
eieren van de vogels opgezocht werden
voordat de boeren gingen maaien.
Tegenwoordig doet de vogelwacht veel meer.
Dat dit lang niet bij iedereen bekend is komt
ook omdat in het algemeen de mensen
minder dan vroeger bekend zijn met datgene
wat zich in het veld afspeelt. De Fûgelwacht
Aldwâld houdt zich o.a. bezig met de
volgende zaken:

Weidevogels

Zoals gezegd, het beschermen van de nesten
van weidevogels is al sinds jaren een
belangrijke activiteit van de vogelwacht. De
nesten werden opgezocht, gemarkeerd met
een stok en de boer wist waar de nesten
waren als hij ging maaien.
Het is inmiddels duidelijk geworden dat dit
lang niet meer voldoende is. Dit bl ijkt ook wel
uit het feit dat het aantal weidevogels
achteruitloopt, hetgeen uit de onderstaande
tabel bl ijkt. Geteld zijn het aantal broedparen
in het gebied van de Fûgelwacht Aldwâld.

Hiervoor zijn o.a. de volgende oorzaken aan
te wijzen:

Fûgelwacht Aldwâlddraakje (vliegeren) blikspuit, topje of topjeije,
verstoppertje spelen. Elk seizoen had zijn eigen
spelletjes. .
Op tienjarige leeftijd moest ik meehelpen in de
winkel. Met boodschappen “by de streek
lâns”en later bij de boeren langs om veevoer,
kunstmest ed. te bezorgen. Dit gebeurde met
paard en wagen. Ik moest bijspringen in de
stal zoals fuorje, melke en mjuksje en in de
varkensmesterij (It bargehok) werkzaamheden
verrichten. Een mooie periode in mijn leven
waar ik over het algemeen met veel plezier aan
terug denk, hoewel dik winter, gladde wegen
en dan ‘s avonds in het pikkedonker op de fiets
met boodschappen nog naar “de Wâlddyk” Het
was niet al les rozengeur en manenschijn! !
Na mijn lagere schooltijd ging ik naar de
Openbare U.L.O. in Kollum, een periode waar
ik met zeer gemengde gevoelens aan terug
denk.
Toen ik het examen had gehaald ben ik naar
de Christel ijke Kweekschool te Dokkum gegaan
om de opleiding te volgen voor onderwijzer. De
opleiding duurde 5 jaar en ik haalde eerst de
lagere akte en daarna de hoofdakte. Een hele
mooie, leerzame periode, prima leraren, fijne
sfeer en hier ontmoette ik ook “in al leraardichst
leaf famke”, dat in dezelfde klas zat als ik.
Kathy Gardenier uit Oosternijkerk en ik zijn
inmiddels bijna 50 jaar getrouwd, we kregen
twee dochters die beide getrouwd zijn en
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Moderne landbouw met grote egale percelen,
die ook nog eens vaak tegelijk gemaaid
worden met grote machines (10 meter en
meer is geen uitzondering). Bovendien werd
er vroeger werd veel ruige mest gebruikt;
tegenwoordig veel drijfmest. Deze mest bevat
veel minder insecten en grote oppervlakten
worden in één keer bemest, zodat de vogels
niet uit kunnen wijken.
Predatie: De sterk toegenomen predatie heeft
eraan bijgedragen dat er niet al leen eieren
worden geroofd, maar dat er vooral veel
kuikens worden opgevreten. Dit is een zeer
slechte ontwikkeling, want een vogel die haar
legsel kwijtraakt legt opnieuw, maar raakt ze
haar kuikens kwijt, dan zal ze zich in dat jaar
niet meer voortplanten. De volgende
predators zijn in ons gebied de voornaamste:
kraai, buizerd, vos, wezel, hermelijn en niet te
vergeten: de verwilderde kat. Bomen geven
de roofvogels een hele mooie uitkijkpost en
nestgelegenheid. De weidevogels blijven liever

uit de buurt: hierdoor wordt het voor
weidevogels geschikte gebied helaas wel
verkleind.
Versnippering van het landelijk gebied: aanleg
van wegen, fietspaden e.d. door
weidevogelgebieden. Bedenk dat weidevogels
hier het l iefst 200 m. vanaf blijven. De aanleg
van het fietspad langs de zwemmer ( van het
Prel lepâd tot de Wygeaster brêge) heeft er
voor gezorgd dat het gebied tussen
Oudwoude en de Zwemmer feitel ijk
ongeschikt is geworden voor weidevogels.
(fietsen, brommers met lawaai en vooral
honden.)
Eén en ander heeft er toe geleid dat de
Skriezekriten zijn opgericht. Voor Oudwoude
betreft het gebied gelegen ten noordwesten
van ons dorp. Ook elders in ons land zijn van
dergelijke gruttokringen opgericht. Het zijn
gebieden waar zich nog veel weidevogels
bevinden en waarvan men denkt een
verbetering van de leefomstandigheden van
de weidevogels in zo’n gebied zal leiden tot
een groter broedsucces. In een dergelijke
krite (gebied) probeert men de toestand van
30 á 40 jaar geleden weer terug te brengen
door de bemesting aan te passen, de percelen
grasland niet al lemaal tegelijk te maaien en
verscheidene percelen te beweiden. Soms
wordt het waterpeil verhoogd en/of een

perceel plas-dras gezet. Dit wil zeggen dat
een gedeelte van het perceel onder water
staat en een gedeelte niet. Omdat bij de
overgang van land naar water de bodem vol
met voedsel voor de weidevogels zit, is het
eldorado voor vogels. Indien nodig krijgen de
boeren hier een vergoeding voor.
Variatie in gebruik van het land moet ervoor
zorgen dat er meer kuikens groot worden:
immers er is nu een veel constanter
voedselaanbod en de kuikens kunnen nu bijna
altijd wel een perceel vinden met voldoende
dekking i.v.m. predators. Het ouderpaar
(mannetje en wijfje) zorgt ervoor dat de
kuikens naar het goede perceel geleid
worden. Dit kan soms een afstand van enkele
kilometers zijn! De nazorgers van vogelwacht
zorgen er niet al leen voor dat de nesten
gemarkeerd worden, maar spelen ook een
belangrijke rol in het overleg met de boer (
geschikte percelen uitzoeken, nesten
markeren en kuikens wegjagen m.b.v plastic
zakken een dag voor het maaien,
nestbeschermers plaatsen i.v.m. beweiding
e.d.) . Renze de Jager is voor onze vogelwacht
verantwoordelijk voor de coördinatie en
aansturing van het geheel.
Verder beschikt de Fûgelwacht Aldwâld over
een aantal zaken die zeer de moeite waard
zijn:
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11. Kinderdisco in MFC Doarpsbelangen
11. Klaverjassen WTOC
14. Ledenvergadering Uitvaartvereniging De
Laatste Eer

Doarpsagenda

19. Voorjaarsmarkt MFC
25. Klaverjassen WTOC
30. Kindermiddag MFC

April 2011

4. TryaterCafé
8. Klaverjassen WTOC
19. Fitheidstest WTOC
22. klaverjassen WTOC
23. Kollumerkat Kuierdoor Aldwâld
23. Bandstoottoernooi Café
24. Stamppot Buffet Café
25. Paasei zoeken en verven in MFC
Doapsbelangen
29. Buurt tegen Buurt MFC

Mei 2011

Juni 2011

16. Doarpsfeest
17. Doarpsfeest
18. Doarpsfeest
19. Doarpsfeest

Juli 2011

2. Palingrokerij Café
8. Viswedstrijd Doapsbelangen
15. Trekkerbehendigheidswedstrijd
Doarpsbelangen

De Steltrinner

De Steltrinner is toch wel de trots van onze
vereniging. De Steltrinner is onze mobiele
vogelkijkhut en , het woord zegt het al, staat
hoog op de poten, zodat je een goed uitzicht
hebt. Met behulp van een tractor kan deze
vogelkijkhut verplaatst worden. Zo kan de
kijkhut elk jaar en, indien gewenst vaker, naar
een vogelrijke plaats worden gebracht. Dit
jaar staat de Steltrinner in de Warren (bij
Ferry Eek rechtdoor). Hier vlakbij is een
perceel dat plas-dras staat. Uiteraard hopen
we dat de vogels in de buurt van dit perceel
broeden en profiteren van de Skriezekrite.
Iedereen kan eens een bezoekje brengen aan
de Steltrinner en genieten van de vogels. De
fiets bij het begin van het pad laten staan en
rustig naar de kijkhut lopen, zodat een
minimum aan verstoring optreedt.

Nestkastjes

In Oudwoude zijn ca. 45 nestkastjes in beheer

van de vogelwacht. Ze hangen verspreid door
het hele dorp. Johannes de Jager zorgt ervoor
dat de kastjes elk jaar schoongemaakt
worden. Dit is erg belangrijk, omdat in de
kastjes achterblijvend nestmateriaal een
ideale plek is al lerhande insecten die
schadelijk zijn voor de vogels. Ook verzorgt
Johannes de reparaties van de kastjes. Sinds
kort zijn de kastjes voorzien van een metalen
plaatje met een gat erin. Dit was nodig omdat
er in Oudwoude een aantal spechten wonen
die voor timmerman leren en de gaten van de
kastjes wel erg groot maken. Dit is het geen
veil ige plek meer voor de kleine vogeltjes
uiteraard. Johannes de Jager houdt
nauwkeurig in de gaten welke vogels in de
kastjes hebben gebroed en om welke
aantal len het gaat. De resultaten van het
afgelopen jaar waren: Pimpelmees: 3
succesvol gebroed : koolmees 6x ringmus
18x. Op 14 februari j l . waren de koolmezen al
weer aan de leg: in een nestkastje werden
door Johannes twee eitjes gevonden!
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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
natuurl ijk in overleg met de schrijver.

Plaatsing van uw kopij:

De redactie beslist wanneer aangeleverd
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penningmeester Jan Lieuwe Terpstra
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