“Het is een
bewaarexemplaar!”
Het achtste nummer ligt nu voor u open en
hiermee is het tweede jaar alweer vol. Zijn dit
samen acht nummers op úw boekenplank?
De productie van het eerste nummer weet de
redactie nog goed: in een eigenlijk te korte
tijd een zo goed mogelijk product maken. Niet
direct garantie voor kwaliteit en toch bleek het
een geweldige eerste uitgave. Nummer twee
ging nog beter. Ervaring heeft doen leren dat
de voorbereiding het halve werk is. De
redactie begint dan ook één maand voor de
kopijdatum met de eerste vergadering.
Tijdens deze vergadering wordt er
teruggeblikt op de vorige uitgave en worden
reacties van dorpsgenoten uitgewisseld. Eén
van de reacties die wij vaak horen, is: “Het is
een bewaarexemplaar!”. Dit is een heus
compliment en motiveert ons bij het maken
van het volgende nummer.
Per nummer hebben we drie vergaderingen.
De tweede vergadering is een tussentijdse
bespreking van redactionele stukken,
interviews worden ingedeeld en een kopijlijst
wordt samengesteld en er wordt bekeken wat
nog moet binnenkomen. Na de kopijdatum

volgt de derde vergadering. Dan wordt het
eerste concept besproken en zetten we de
puntjes op de spreekwoordelijke Ï. Dit leidt
meestal tot een tweede concept en daarna
wordt de aflevering drukklaar gemaakt.

Gezien

Gelukkig worden er meer dan voldoende
stukken ingezonden en daarnaast maakt de
doarpskrante het voor de verenigingen en
stichtingen een stuk eenvoudiger om eigen
nieuws en wetenswaardigheden aan de man
te brengen. Daar wordt, zoals u steeds kunt
lezen, dankbaar gebruik van gemaakt.
En u? U bent alweer begonnen met lezen van
het achtste nummer, boordevol informatie
geschreven dóór dorpsgenoten, verenigingen
en stichtingen vóór dorpsgenoten! Wij wensen
u veel leesplezier. Na het lezen, zal dit
exemplaar u twee complete jaren ‘Op ‘e
Hichte’ op uw boekenplank geven.
Namens de redactie,

De omgeving van de leugenbank heeft een
opknapbeurt gehad. Naast het verkrijgen van
dorpsinformatie kunnen nu ook de brieven
hier worden gepost.
En ook de roddels en de dorpsleugentjes
kunnen weer rond...

Ben de Vries
Voorzitter Doarpskrante ‘Op ‘e Hichte’
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Nijs fanút Doarpsbelang
Nys fanút Doarpsbelang
Na de ledenvergadering in februari jl. zijn de
bestuursfuncties verdeeld. Daarnaast hebben
wij de activiteiten en de commissies van het
Doarpsfeest onder de bestuursleden verdeeld.
In de deze Doarpskrante ga ik in op het
Doarpsfeest, de Visie Leefbaarheid/Masterplan
Onderwijshuisvestiging, Vrije bouwkavels in
Aldwâld, de Structuurvisie en de Feestelijke
afsluiting van de projecten uit de Doarpsfisy
2002.

Doarpsfeest 2011

Het bestuur van Doarpsbelang Aldwâld is
samen met de commissies volop bezig met de
voorbereiding van het Doarpsfeest 2011. In
deze Doarpskrante ga ik in op het programma
van het Dorpsfeest welke gehouden wordt van
donderdag 16 juni t/m zondag 19 juni. Het
programma voor 2011 ziet er als volgt uit:
Donderdag : Zeskamp en Feestavond
Vrijdag : Optocht, Kindermiddag, ” Aldwâld
got Talent”en Feestavond;
Zaterdag : Optocht, Matinee, Tally Ho en
Feestavond
Zondag : koffieconcert met Blaast de Bazuin

In juni wordt het programmaboekje
rondgebracht. Tevens wordt begin juni de
vrijwillige bijdrage voor het Doarpsfeest door
één van de bestuursleden van Doarpsbelang
opgehaald. Tenslotte vraag ik nog aandacht
voor de aanmelding van deelname aan de
verschillende programmaonderdelen van het
Doarpsfeest, zoals bijvoorbeeld: de Zeskamp,
Tally Ho en Aldwâld got Talent.

Visie Leefbaarheid/Masterplan

Onderwijshuisvestiging
De Visie Leefbaarheid is door de
gemeenteraad vastgesteld. Hiermee ook het
gevoelige punt dat één basisschool voor een
wooncluster West (Westergeest/Triemen en
Oudwoude) het uiteindelijke doel is of beter
gezegd, kan zijn. Waarschijnlijk wordt voor de
zomervakantie het Masterplan
Onderwijshuisvestiging door de
raadscommissie en de gemeenteraad
behandeld. Doarpsbelang Aldwâld gaat de
besluitvorming rond het Masterplan
nauwlettend volgen. Het Masterplan past in
de visie van Doarpsbelang, namelijk: dat in
het wooncluster West op langere termijn
meerdere scholen levensvatbaar zijn. Voor
Aldwâld, de Van Heemstra en De Tarissing (op
termijn onder één dak) en een school voor
Westergeest/De Triemen. Het Mas-terplan is

een uitwerking van de Visie Leefbaarheid. Bij
de vaststelling van het Masterplan –zoals deze
er nu ligt- wordt vanuit de gemeente
duidelijkheid geboden. Daarnaast speelt nog
de visies van het VCBO en de ROOBOL.
Uiteindelijk is het een samenspel tussen het
VCBO/ROOBOL en de gemeente.
Doarpsbelang zal de ontwikkeling op
onderwijsgebied en met name de
Basisscholen nauwlettend volgen en gaat hier
proactief mee bezig.

Vrije bouwkavels in Aldwâld

Op de ledenvergadering heb ik de vraag
gesteld of er belangstelling is voor vrije kavels
in Aldwâld. Belangstellend –die nog niet
hebben gereageerd- kunnen contact opnemen
met één van de bestuursleden.

Structuurvisie

De uitvoering Structuurvisie is bijna gereed.
De streetprint, de slijtlagen, bermverharding
en de bomen vormen de afronding. Daarnaast
is de omgeving rond het leugenbankje in een
leerproject aangepakt. De vlaggenmast is
verplaatst van de voormalige
bejaardenwoningen –in verband met sloop op
termijn- naar de leugenbank.
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Feestelijke afsluiting van de projecten
uit de Doarpsfisy

De actiepunten uit Doarpsfisy 2002 met de
titel Aldwâld, ús plakje groun, ek nei 2012 zijn
met bijvoorbeeld: het MFC Hústerwâld, de
Doarpskrante Op ‘e Hichte, de Pilot Wenjen en
de Structuurvisie gerealiseerd. Het oppakken
van de actiepunten uit Doarpsfisy is zeer
succesvol verlopen. Dit is een verdienste voor
alle vrijwilligers uit Aldwâld en alle overige
partijen, zoals ondermeer de gemeente
Kollumerland, Doarpswurk, de Provincie
Fryslân en Thús Wonen.
Om dit succes te vieren wordt na de zomer de
Doarpsfisy 2002 feestelijk afgesloten.
De focus ligt op dit moment op het
Doarpsfeest 2011. Op voorhand wil ik alle
vrijwilligers bedanken voor hun inzet om dit
feest tot een succes te maken.
Aldwâldmersyl, 21 mei 2011
Voorzitter Doarpsbelang Aldwâld,
Sj. Hoekstra

Ledenvergadering 2011
Ledenvergadering

Afgelopen maandag 28 februari werd er op de
laatste maandag van de maand de jaarlijkse
ledenvergadering van Doarspbelang
gehouden.
Het bestuur kon een kleine 70 leden welkom
heten en nog een aantal raadsleden en
bestuursleden van omringende dorpen. Al met
al een geweldige opkomst.
In het openingswoord door voorzitter Sjoerd
Hoekstra is gesproken over: de Doarpsfisy
2002 die bijna is afgerond, de herinrichting
van de Foarwei en Jan Binneswei die in een
afrondende fase is en over het komende
dorpsfeest.

Jaarverslag

Het jaarverslag van 2010, voorgelezen door
Jan Dijkstra, is reeds gepubliceerd in het
vorige nummer van “Op’e Hichte”. Wat
duidelijk naar voren kwam, zijn de vele
activiteiten die door Doarpsbelang
georganiseerd worden, de inzet van vele
vrijwilligers bij de activiteiten en met name de
betrokkenheid van Doarspbelang binnen onze
gemeente Kollumerland c.a.
Het financieel verslag en de notulen leverden

geen vragen en- of opmerkingen op en
werden door alle leden goed gekeurd met een
groot applaus.
Aftreden bestuursleden
Na een aantal jaren zitting genomen te
hebben in het bestuur van Doarspbelang
Aldwâld werd er afscheid genomen van 3
bestuursleden te weten Coby Zuidersma,
Tineke de Jager en Jan Dijkstra. 3
Dorpsgenoten die zich de laatste jaren heel
intensief hebben ingezet voor de leefbaarheid
van ons mooie dorp. Nogmaals bedankt voor
jullie inzet!
Hiervoor zijn in de plaats gekomen Sjouke
Veenstra, Suzan Wiegersma en Willy de Bruin.
Verzelfstandiging Bienze Westra
Na 25 jaar onder de ` paraplu΄ van
Doarspbelang opgetreden te hebben werd de
verzelfstandiging van toneelvereniging “Bienze
Westra” een feit. Dit werd bekrachtigd met
het ondertekenen van afspraken welke zijn
verwoord in een overeenkomst.

Rondvraag

Tijdens de rondvraag kwam naar voren dat
overlast van hondenpoep nog steeds een
probleem is. Indertijd zijn er schepjes
uitgedeeld waar nog te weinig gebruikt van
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wordt gemaakt.
Op de vraag over straatverlichting in het
buitengebied gaf wethouder Boerema aan dat
men deze tot een minimum, i.v.m. lichthinder,
wil beperken.
De bejaardenwoningen zoals deze er nu
bijstaan heeft zeker de aandacht van
Doarpsbelang, Het terrein is nu nog van de
woningstichting, maar mogelijk dat de
gemeente het overneemt. Hierover heeft
doarpsbelang nog geen duidelijkheid. Tot die
tijd worden de woningen via de
woningstichting verhuurd aan Carex.
Overige vragen gingen met name over de
herinrichting van de Foarwei en Jan
Binneswei. Aangezien de inrichting nog niet is
afgerond, is er met de gemeente afgesproken
dat er een evaluatie komt wanneer de gehele
herinrichting is opgeleverd.

Film dorpsfeest
Na het officiële gedeelte vertoonde Renze de
Jager enkele fragmenten van een aantal
dorpsfeesten van de laatste 10 jaar. Dit
leverde vele mooie en memorabele momenten
op en veel stof om op door te praten.

jierren komme te sjen.
De measte spilers komme út it doarp sels.
Rein en Geke Bulstra binnen lid fanôf de
oprjochting en hawwe al mannich stik spile.
Sels in programma “Hea” hat hjir wiidweidich
oantinken oan skonken.

Voorzitter Sjoerd Hoekstra wenste om half elf
een ieder een wel thuis toe.

Spilers fan dit moment binne:
Rein Bulstra, Geke Bulstra, Karin Starkenburg,
Gerrie Dijkstra, Akkie Dijk,
Harm Nicolai, Gerrie Dijk, Jan Henk Kampen,
Alie de Boer, Geert Kempenaar,
Jaccomien Hoekstra, Johanna de Boer, Janke
de Boer (gryme), Jan Bosch (ljocht en lûd),
Douwe Terpstra (ljocht en lûd), Klaas Jan
Smeding (foarsitter)

Aldwâld Award
Tonielferiening Bienze Westra.
As ûnderdiel fan Doarpsbelang Aldwâld is de
toanielferiening Bienze Westra 25 jier lyn yn
1986 oprjochte. Feriening is ferneamd nei de
heit fan Rinse Westra.
It doel wie om mei doarpsfeesten in fleurich
stik te spyljen, dit fûnen de doarpsgenoaten
sa'n goed idee dat mar besletten waard om ek
by 't winter in stik te spyljen. Yn 't begjin wie
der noch gjin rûmte om te oefenjen. Sa
waarden de earste stikken by minsken thús yn
de wenkeamer ynstudearre.
Letter krige de toanielferiening in plakje yn “ it
Earrebarrenêst” om te oefenjen en te spyljen.
De lêste tiid makket de feriening gebrûk fan it
MFC Hústerwâld. De feriening libbet yn it
doarp, sjoen de stipers en besikers die’t alle

Wa as foaral net ferjitte wurde moat binne
alle spilers, spylster en regiseurs dy ’t harren
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yn it ferline ynset hawwe. Mei troch harren
bestiet Bienze Westra al 25 jier.
Bienze Westra, fan herte lokwinske mei de
Aldwâld Award 2011!

Paaseieren zoeken

Paasmaandag - Traditiegetrouw werd er op
tweede paasdag aan de Boskreed te
Oudwoude eieren gezocht door de jeugd van
de basisschool. Doarpsbelang Aldwâld had
ruim 600 kippeneieren verstopt over drie
weilanden van familie S. Fennema. Vanaf half
elf werd het startsein gegeven en konden
ongeveer 70 kinderen met zoeken beginnen.
Op elk veld was ook een gouden ei verstopt,
wie die vond kreeg een prijs. Het zoeken was
dit jaar extra lastig doordat het gras al vrij
lang was. Na het zoeken gingen de kinderen

gewapend met goed gevulde emmers
richting MFC Hústerwâld om daar de eieren
te schilderen en kreeg men namens
Doarpsbelang ranja en patat aangeboden
De gelukkige vinders van de gouden eieren
waren Simen Jelle Kampen, Jordin Breider en
Mariëlle Hoekstra. De kinderen en het
doarpsbelang Aldwâld kunnen terug kijken
op een geslaagd evenement

En het kan natuurlijk nooit kwaad om zelf
ook eens in de speeltuin te kijken hoe e.e.a.
er aan
toe gaat.
Speeltuincommissie It Itelân

Verslag speeltuincommissie

Zaterdag 7 mei zijn de nodige
werkzaamheden uitgevoerd in de speeltuin It
Itelân.
Vooreerst staat de speeltuin er weer mooi
bij. Met dank aan de opgekomen vrijwilligers!
Aan de ouders van al die kinderen die graag
naar de speeltuin komen (en dat zijn er heel
wat)
nog een vriendelijk maar wel dringend
verzoek:
- Wanneer u de kinderen drinken
meegeeft…….. geef ze dan ook nog even
mee dat de pakjes/flesjes in de prullenbak
worden gegooid.
Op 'e Hichte - nummer 8 Pag. 10
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Krimp
Gelukkig is in ons dorp de rust bijna
wedergekeerd, nu alle wegwerkzaamheden
bijna zijn voltooid.
Het was vanzelf een heel oeheden en het
duurde maanden langer dan gepland, maar
ons dorp is er best van opgeknapt en daar
ging het vanzelf om. Alleen de paaltjes…. Ze
stonden aan beide kanten van de weg en dan
kon het loonbedrijf er niet langs en dat moet
vanzelf wel. Aan één kant van de weg hebben
ze toen de paaltjes weggehaald en toen was
het probleem opgelost……, nou ja af en toe
wordt er nog één omgejaagd en dat zal ook
wel zo blijven.
Deze grote opknapbeurt is erg goed voor de
leefbaarheid van ons dorp en dat is
tegenwoordig erg belangrijk, want men heeft
overal last van krimp, d.w.z. dat de bevolking
niet meer groeit. Omdat dit onderwerp in de
politiek erg actueel is, gingen wij naar het
gemeentehuis, waar wij onze eigen CDA
prominent Attie Klaver tegen het lijf liepen.
Wij vroegen haar naar haar mening over deze
problematiek. Attie zei, dat “krimp” bij haar
partij hoog op de agenda staat en dat haar
partij er alles aan zal doen om de gevolgen
van krimp voor onze regio zo klein mogelijk te

laten zijn. Naar eigen zeggen was het CDA
doemscenario dat alle gemeenten in
noordoost Friesland op een bult geveegd
zouden worden tot één grote gemeente. De
afstand van de politiek tot de burger zou dan
veel te groot worden en de gemeente een log
bestuursapparaat. Toen wij de vraag stelden
hoe het dan komt met haar eigen politieke
leven trok ze wit weg, hetgeen wij ook wel
begrijpen, want het gaat toch al poermin met
het CDA en in een eventuele nieuwe situatie
zijn er dan nog maar een handjevol
raadsleden nodig vanzelf. Ook het aantal
burgemeesters wordt fors lager; al met al een
behoorlijke besparing lijkt ons. Het was wel
duidelijk: de politiek zal tegen wil en dank
toch aansturen op grote gemeentes. Maar kun
je daar krimp mee voorkomen? Nee natuurlijk,
krimp bestrijd je alleen maar door
bevolkingsgroei, oftewel er moeten meer
poppen geboren worden!
Op de terugweg kwamen we mej. T. voorbij.
Omdat zij een autochtone Oudwoudemer is
met heel wat dienstjaren vroegen wij haar
mening over deze materie. Op haar
welbekende manier, luid en duidelijk, (de
politiek kan er wat van leren) verklaarde zij
dat krimp ook geen wonder was, omdat sinds
de invoering van de pil iedereen maar kan

doen wat ie wil. Vroeger waren de vrouwlui
gewoon thuis en zorgden voor de kinderen en
deden de was; tegenwoordig jakkeren ze de
hele dag in de auto: didelkonten zijn het!
Bovendien gaan er veel Kollumer kinderen
naar de Van Heemstra School en dat moet
anders! Overbuurman Sije Koetje kwam ook
aangelopen, want hij was vanzelf nieuwsgierig
waar de discussie over ging. Hij verklaarde
dat hij ook puur op krimp tegen was en
daarom kocht hij elk jaar quotum bij en hij
had ook al snode plannen om een megastal te
bouwen, waar de gemeente op tegen is, maar
dat kan hem niks schelen, want groeien moet!
Jan Oane Bokje, welke eraan kwam met de
hond, zei dat mej. T. makkelijk praten heeft,
maar kinderen zijn duur: de ouders worden
gestruipt. Bovendien zijn ze eeuwig de hort op
en kun je ’s nachts niet slapen, omdat ze
stervense laat thuiskomen. Bij zijn geiten had
de krimp al ingezet: weinig lammeren en dan
ook nog veel bokken. Misschien komt het,
omdat de bok afgelopen herfst niet recht halig
is geweest, wie zal het zeggen. Krimp dus...
Vanzelf gingen we naar her “Earrebarrenêst”,
want waar de earrebarre is, zijn poppen zou
men zeggen. Maar Henkie pochte niet zo:
“Hier zijn heel wat stelletjes ontstaan, maar
dan duurt het nog jaren, voordat de
earrebarre er aan te pas komt en als die
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kleine spruit wat groter wordt gaan ze naar
het dorpshuis voor de activiteiten. Nee ik heb
er niet zoveel aan. Krimp dus.
Uiteraard gingen we naar het “Bikkelhok”,
want daar kunnen uiteindelijk ook veel
poppen vandaan komen. Het “Bikkelhok”was
gesloten, zodat we even naar Pake Lieuwes
gingen om te vragen hoe de vlag er bij hing.
Pake Lieuwes zei dat er genoeg mooie
vrouwen naar het “Bikkelhok”komen. “En ik
kin it witte, want dêr ha’k ferstân fan. Mar
grut wurk komt der net sa faak fan: hja libje
tsjinwurdich te weelderich. It gie yn ús tiid
wol oars: elk skot wie hast in einfûgel”
Krimp dus.
Vanzelf: op de beide basisscholen die ons
dorp rijk is volgt men het aantal geboortes
nauwlettend; immers hoe groter het aantal
leerlingen des te meer geld er uit Den Haag
komt. Bovendien: bij te laag leerlingenaantal
kan de boel op één hoop geveegd worden en
dat is voor de echte openbaren en
protestanten een griis natuurlijk. Over één
ding zijn ze het echter roerend met elkaar
eens: hoe meer poppen hoe liever!
Nou is het vanzelf wel zo dat men de laatste
jaren in Oudwoude niet heeft stilgezeten en er

de laatste jaren best veel poppen geboren
zijn. Maar regeren is vooruit zien en men
moet op tijd maatregelen treffen. Eén van de
belangrijkste dingen daarbij is leefbaarheid
van ons dorp, zo lijkt ons. De, zoals al eerder
genoemde verbetering van de wegen in
Oudwoude, is daar een goed voorbeeld van.
Wat verder erg belangrijk is, is een goed
functionerend Dorpsbelang Oudwoude en
dorphuis “Hústerwâld”. Helaas moeten we
constateren dat de sleet er een beetje op zit:
geen Oudejaarsactiviteit in de kroeg en met
koninginnedag touwluiken bij het dorpshuis.

echo-filmpjes van de ongeboren spruit. Deze
filmpjes kunnen de vader en moeder
prenataal meekrijgen, zodat de hele familie
alvast kan beren over de ongeboren spruit. Zo
hebben de ouders al voor de geboorte
verschillende soorten wille. Op onze vraag hoe
er voor gezorgd kan worden dat er voldoende
poppen geboren worden in ons dorp, zei ze
dat we het positief moesten benaderen en
vooral niet over kinderbijslag moesten
beginnen, want dat is tegenwoordig zo’n klein
beetje dat de meeste ouders dan meteen
geen aanstrijd meer hebben.

Ook bij ons voetbalcluppie WTOC is het
grijmen en degraderen dreigt! Bovendien lijkt
het er wel op dat sinds onze keeper Foeke de
Rat voor zichzelf begonnen is, hij meer ratten
vangt dan ballen. Binnenkort dorpsfeest: laten
we hopen dat we er weer een ouderwets
feest van maken; Oudwoude waardig!
Hopelijk scherpen zij zich op, want het
dorpfeest moet wel een feest zijn!!

Tja, positief benaderen, dat is nog niet zo
gemakkelijk. Maar wij hebben de koppen bij
elkaar gestoken en de volgende stimulerende
maatregelen bedacht:

Maar terug naar de kern van de zaak: “hoe
kunnen we ervoor zorgen dat er voldoende
poppen in Oudwoude geboren worden en dat
dit ook zo blijft?” We hebben ons licht
opgestoken bij onze voorplantingsdeskundige
Tineke fan de “Spûkepleats”. Zij maakt o.a.

- De Snackmobiel: De Snackmobiel doet ééns
per week ons dorp aan en ook nog wel ’s
avonds: vaak in de schemering. …….. en als
er een kleine ruimte bij wordt gemaakt waar
men een beetje knus kan staan…… en als het
assortiment dan eens wordt uitgebreid met
bijvoorbeeld een patatje-verleiding of een
broodje knuffel extra speciaal of zoiets……. en
als……..
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- Een hele sterke stimuleringsmaatregel is
volgens ons het inzetten van de Aldwâldaward. Dorpsbelang kan de Aldwâld-award
uitreiken aan het ouderpaar die het zevende
kind (dit vinden wij een mooi getal) heeft
gekregen. Uiteraard mag voorzitter Grote
Sjoerd niet meedoen, want dat zou uitgelegd
kunnen worden als handelen met voorkennis.
- Maar de grootste kans om er voor te zorgen
dat er genoeg poppen worden geboren ligt
voor ons : het dorpsfeest! Iedereen is dan
natuurlijk wat los van het ket en doet dingen,
waar men de laatste tijd soms niet over gaar
gekomen is of nog nooit heeft gedaan.
Sommigen slaan dan wat door en gaan aan
het sleatsjebruien; hierover vellen wij geen
oordeel, verzachtende omstandigheden? Maar
nu even terug naar onze
voorplantingsdeskundige Tineke van de
“Spûkepleats” met haar “positieve
benadering”. En dan weten we dat er achter
de tent van alles en nog wat gebeurt: met
name anti-krimp activiteiten. Maar het is wel
buiten: in weer en wind; bovendien gaan veel
mannen niet naar het toilet en lozen het
afgewerkte bier ergens achter de tent…… Is
het dan niet veel beter aan de rand van het
terrein anti-krimptentjes te plaatsen, zodat
niets en niemand de verleiding kan

weerstaan? Grote Sjoerd zal nog wel even
tegen de extra uitgaven aanhikken, maar de
kost gaat nu eenmaal voor de baat of niet
dan. Bovendien:
Door u ferlet wordt ons dorp gered!
w.g. de Stikelstekker

Acrogym
Het seizoen loopt alweer na het einde toe.
We hebben weer een mooi seizoen achter de
rug.

ze in de middenmoot terecht.
Lorieke Drenth en Femke de Bruin kwamen
ook uit in de D niveau.
Een keurig oefening hebben zij laten zien.
Het niveau op deze dag was erg hoog,
waardoor ze helaas niet in de prijzen vielen.
Op 2 juli hebben de acrogymmers de laatste
wedstrijd van het seizoen.
Het open Friese Kampioenschap. Iedereen
veel succes toegewenst.

Wedstrijden:

Dit jaar zal er evenals de andere jaren een
uitvoering plaatsvinden.
De datum hiervan is echter nog niet bekend.

D niveau:
Het trio Gwenda Krol, Etje Hania en Baukje
Femke de Boer deden hieraan mee.
Met een oefening die netjes verliep kwamen

Boven van links naar rechts
Etje Hania - Lorieke Drenth - Gwenda Krol
Onder van links naar rechts:
Femke de Bruin - Baukje Femke de Boer

E niveau:
Bijna iedereen van de vereniging deed hieraan
mee.
Er waren een aantal groepjes die reserve
stonden voor de Friese Kampioenschappen.
Douwina Hania en Lieneke Hansma deden
echter wel mee aan de Friese
Kampioenschappen.
Met een nette oefening net niet door naar de
district kampioenschappen.
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Hans Blom in Argentinië
Reinder H. Postma

Emigratie

Emigratie is van alle tijden. De trek naar de
Verenigde Staten, Canada en Australië is
natuurlijk zeer bekend, maar dat er in de 19e
eeuw honderden mensen vanuit Noordoost
Friesland naar Argentinië zijn geëmigreerd, is
iets wat veel mensen niet weten.

ontstaat er in de jaren 1888 en 1889 een golf
van emigratie naar Argentinië. Veel mensen
weten nauwelijks waar ze terecht komen. Dat
Zuid-Amerika heel iets anders is dan NoordAmerika is niet bekend. Voor veel mensen
wordt de emigratie een fiasco. Tweederde
komt terug of trekt door naar de Verenigde
Staten.

Oproep

Zo rond 1887 / 1888 plaatst de Argentijnse
consul advertenties in de Nederlandse kranten
waarin mensen worden opgeroepen naar
Argentinië te emigreren. Er worden lezingen
gehouden over het land en mensen kunnen
inlichtingen inwinnen bij lokale agenten. In
onze buurt is dat Wijkstra uit Ee. Hij is
commissionair in hooi en stro en komt daarom
veel bij boeren thuis. Hij probeert hen over te
halen naar Argentinië te gaan. Als hem dit
lukt, krijgt hij een provisie. In Argentinië is de
welvaart op dat moment groot en er is grote
behoefte aan werkvolk en boeren. Je kunt er
gemakkelijk werk krijgen en goed verdienen.
En als je geen geld hebt voor de reis wil de
Argentijnse regering het geld voor de
overtocht wel voorschieten.
Veel mensen zien het wel zitten en daarom

Oudwoude

Ook uit Oudwoude vertrekt een gezin,
aangelokt door de mooie beloftes, oostwaarts.
Het zijn Hans Blom, Martje Meinema en hun
kinderen Freerkje van elf, Wijtze van acht,
Riemke van zes en Klaas van vier jaar. Ze
laten hun familie achter, onder wie Hans’
moeder Riemke Pieters van Lune en Martjes
moeder Freerkje Bienzes Westra. Aan deze
namen kunnen we zien dat er in Oudwoude
nog steeds familie van hen woont. Op 9 maart
1889 begint de grote reis met het stoomschip

‘Schiedam’.

De reis

Aan boord van de Schiedam zijn meer families
uit Kollumerland te vinden, dus Hans en
Martje hebben aanspraak en de kinderen
speelkameraadjes. Tijdens de reis gebeuren
er dingen die ze zich waarschijnlijk hun leven
lang zullen herinneren. De inwoners van
Kollumerland lezen erover in de Kollumer
krant:
‘Zaterdag 13 april 1889
Aan boord van het stoomschip ‘Schiedam’
naar Argentinië zijn vier kinderen gestorven,
waarvan twee uit Kollum, nl. Trijntje en Grietje
Bloemsma, respectievelijk 28 weken en 2 jaar
oud, de eerste werd ziek 20 februari en
overleed 1 maart aan kramp in de maag, het
tweede kreeg 26 februari last van wurmen en
stierf reeds den 3 maart. Verder was Jan
Westra van Oudwoude, 3½ jaar, lijdende aan
mazelen, maar gelukkig weer hersteld.
Hartroerend was de begrafenis van de twee
kinderen van Bloemsma, menschen, die
blijkbaar zielsveel van die twee kleinen
hielden. De kinderen werden des nachts te 12
ure begraven. Toen het eerste kindje stierf,
moest de moeder bewusteloos worden
weggedragen; de vader woonde de begrafenis
bij, gebroken van smart. Nadat het lijkje in
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een kistje was gelegd, werd het door twee
matrozen opgetild en op de verschansing
gezet; hier werd een strop om het kistje
geslagen en nu ontblootten alle aanwezigen
het hoofd, nl. de bemanning van het schip, de
eerste klas passagiers en enige
tusschendekspassagiers. De kapitein was
zichtbaar geroerd. ‘God heeft dit kind op den
Oceaan tot Zich geroepen - aldus sprak hij wij vertrouwen het lijkje daarom ook aan den
Oceaan toe.’ En op een wenk, vierden de
matrozen het touw en nauwelijks had het
kistje de golven geraakt, of het schoot uit den
strop en verzonk in de diepte. Met een doffen
slag viel de vader op het dek neer; hij moest
naar zijn kooi gedragen worden. Juist op dat
ogenblik stierf zijn tweede kind.

Volkstelling

Het gezin Blom arriveert veilig in Argentinië
en kan direct aan de slag. Ze kopen grond en
bouwen een goed bestaan op. Met de Friese

namen hebben de Argentijnen moeite, dus
Hans wordt Juan, Martje wordt Marta,
Freerkje wordt Federica, Wijtze wordt Luis,
Riemke wordt Luisa en Klaas wordt Nicolas
genoemd. Zes jaar na hun emigratie wonen
ze in Saavedra (Partido), Buenos Aires.
In 1902 vinden we Hans in een register. Hij is
dan arbeider in Puan. Klaas/Nicolas is
landbouwer in Puan en Wijtze/Luis oefent
datzelfde beroep uit in Coronel Suarez, een
kolonie waar veel Nederlandse emigranten zijn
gaan wonen.

Brief

In november van 1889 schrijft Hans een brief
naar zijn familie in Oudwoude. Deze brief
komt bij de Leeuwarder Courant die hem
afdrukt. Hans schrijft het volgende:
‘Wij hebben 182 hectare land, waarvan 180
pondemaat is omgeploegd en daarin hebben
wij weit gezaaid. Ook poten wij aardappelen
en maïs. Ons huis is zeer nederig maar aan
eten en vooral aan vlees hebben wij geen
gebrek, al moeten wij het van een wit
geschuurde tafel gebruiken, wij lusten het
wel. Er wordt ons meer aangebracht dan wij
kunnen eten. Het kost slechts 7 ½ cent de
kilo. Wij hebben 21 paarden, waaronder 2
veulen en twee merries die niet trekken. De
landbouw kan hier wel een bestaan geven

want de grond is vet en voor alles geschikt.
Ons vertrek uit Nederland berouwt ons niet,
vooral ook met het oog op onze kinderen. Ook
zijn wij blijde, dat wij met de eerste boot zijn
gekomen, want wij moeten 90 nationaal voor
het land per hectare betalen; zij die met de
tweede boot zijn gekomen, moeten 100 geven
en men zegt, dat het met iedere boot opslaat.
Mijn vrouw heeft het hier veel beter dan in
Friesland want zij kan nu thuis blijven omdat
ze niet mee naar het veld hoeft en zodoende
de huishouding in orde kan houden. Zeer
gaarne wensten wij, dat hier een school was,
om de Spaanse taal te leren!’

Blom nu in Argentinië

Ook nu nog bestaat de naam Blom in
Argentinië. In het telefoonboek van Buenos
Aires vinden we Carmen, Gladys, Juan,
Liliana, Monica en Nancy Blom. Familie?
Wellicht daarover in een volgende aflevering
meer.
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SVS "Samen Vlug en Sterk"
De onderlinge wedstrijd.

Dit jaar werd er op 14 mei weer een
onderlinge wedstrijd georganiseerd in de
gymzaal van Oudwoude.
Alle leden van de Gymvereniging konden mee
doen aan deze wedstrijd.
Hier bij nog even de prijs winaars.

Niveau 11
1, Sanne Douma
2, Lourentia Golverdingen
3, Petra Bosgraaf
Niveau 10
1, Lieneke Hansma
2, Bettina v.d. West
3, Æbelina Kampen

Niveau 15
1, Lieke de Bruin
2, Chefira Tjoelker
3, Sylke Dijkstra

Niveau 9
1, Femke de Bruin
2, José de Vries
3, Marielle Hoekstra

Niveau 14
1, Lyan van der veen
2, Jildou de Boer
3, Rianne van Rooijen

Niveau 8
1, Marissa Krol
2, Eliza Elzinga
3, Silke Drenth

Niveau 13
1, Anna Kok
2, Sjoukje Smid
3, Emmy Bloemsma

Niveau 7
1, Etje Hania
2, Aafke Steringa
3, Baukje Mellema

Niveau 12
1, Elbrich de Boer
2, Baukje Kempenaar
3, Gea Wijbenga

Niveau 6
1, Douwina Hania
2, Gwenda Krol

Van al deze deelnemers waren er nog 3
deelnemers die de wisselbeker mee naar huis
mochten.
Van niveau 15/14/13 kreeg Lieke de Bruin de
beker, Zij was van alle leden de jongste en
had bij deze niveau` s de hoogste punten
gescoord.
Van niveau 12/11/10/9 kreeg Lieneke Hansma
de beker,
En van niveau 8/7/6 kreeg Etje Hania de
beker.

Uitvoering

Alvast voor in de agenda: Op 24 Juni houden
wij onze uitvoering in de van der bij hal in
Kollum.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij
onze site: www.gymverenigingsvs.nl
Daar staan ook alle foto` s op van de
onderlinge wedstrijd.
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Blaast de Bazuin
Al weer het laatste artikel voor de
zomervakantie..

Kollumer Kat Kuier + actie

Zaterdag 23 april werd de 1e editie gehouden
van de Kollumer Kat Kuier.
Deze ging o.a. langs Oudwoude. Daarom
mochten wij de wandelaars hier muzikaal
verwelkomen.
Onder prachtige weersomstandigheden
hebben wij een feestelijk programma ten
gehore gebracht, dat veel positieve reacties
heeft opgeleverd.

gehore gebracht. Het kostte ons de nodige
liters vocht & inspanning i.v.m. de hoge
temperaturen, maar het wordt zo op prijs
gesteld, dat wij dit er graag voor over hebben.

Aankomende optredens:
Dorpsfeest

Ook was het de bedoeling dat we op deze
plaats onze overheerlijke zakken drop zouden
‘slijten’, maar omdat dit niet helemaal naar
onze zin was gegaan, hebben wij een huisaan-huisactie opgezet op dinsdag 26 april.
Op deze dinsdagavond hebben wij nog heel
veel zakken drop kunnen verkopen.
Hartstikke bedankt hiervoor!!

Zoals u gewend bent zullen wij, ook dit jaar,
de optochten van versierde wagens & fietsen
(?) muzikaal ondersteunen.
Maar.. Wij zijn kort geleden ook gevraagd om
het afsluitende gedeelte op de zondagmiddag
helemaal te verzorgen. Onder het mom: ‘doe
maar wat leuks’. .
Wij gaan proberen voor iedereen, voor elke
leeftijd, een aantrekkelijk programma op te
stellen om het dorpsfeest muzikaal-feestelijk
af te sluiten.
U moet denken aan vlotte marsjes, muziek
van de populaire zangers uit Volendam.. enz.
enz. en natuurlijk mag ons eigen
‘Aldwaldemer Volkslied’ niet ontbreken.
Tijdstip e.d. kunt u lezen in het
programmaboekje van Dorpsbelangen.

Sionsberg

Kerkdienst Jelsum

Zondagavond 15 mei hebben wij voor de
patiënten & bewoners van Talma Sionsberg
weer een mooi gevarieerd programma ten

begeleiden in de tuin van ’Dekema State’ op
zondag 3 juli a.s.
Dit is voor ons het laatste optreden voor de
zomervakantie.
Wat het programma wordt voor het komende
seizoen kunt u lezen in de volgende ‘Op e
Hichte’.
Wij wensen alle inwoners van Oudwoude een
hele fijne, warme zomer toe!

Jelsum zult u denken?? Ja, Blaast de Bazuin is
blijkbaar in de wijde omtrek bekend.. dus
werden wij gevraagd om een kerkdienst te
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Vanuit de
activiteitencommissie
Het eerste maanden van het jaar zijn weer
voorbij en de activiteiten commissie kan terug
zien om een paar geslaagde activiteiten. Er
was een potgrond actie op 18 maart, waar we
samen met een aantal vrijwilligers en de
activiteitencommissie huis aan huis in
Oudwoude potgrond hebben verkocht. Deze
actie verliep zo goed, dat zelfs een aantal
jongens met trekkker en aanhanger na de
Formido zijn geweest om nieuwe te halen.
De volgende dag 19 maart was de
voorjaarsmarkt in Hûsterwald. Er waren vele
kraampjes en ook de kinderen konden hun
spulletjes in het gymlokaal verkopen. De

activiteitencommissie had nog een
enveloppenactie waar je vele mooie
prijzen mee kon winnen. Met het
voorjaarszonnetje erbij en veel plublieke
belangstelling was ook deze actie zeer
geslaagd en voor herhaling vatbaar.
Er was ook een grote verandering in de
activiteiten commissie.
De leden ( Frans, Wendy, Anne en Sije)
die al sinds het begin bij de opzet van de
activiteiten commissie zaten, hadden
(vooraf) aangegeven om te stoppen met
de activiteiten commissie.
Er zijn nieuwe leden gevonden en de
activiteiten commissie gaat nu door met de
volgende leden Wietske, Hillie, Lieuwe-Jan,
Douwe en Karin, Berend-jan en
Sytske.
Voor ideeën, tips of een mededeling
kunt u ons bereiken via de mail …
(volgt nog)
Ook de kinderactiviteiten was op 27
april weer voor het laatst, het
nieuwe seizoen begint weer in
augustus.
Na de winterperiode met de
vogelhuisje hebben we een carnaval
middag gehad. Hierbij konden de

kinderen zelf met karaoke hun carnavals
krakers meezingen.
In Maart was er een uitje geregeld naar de
uilentuin in Harkema.
Een gezellige en informatieve middag waarin
we veel geleerd hebben over de uilen.
In April was de afsluiting met een
koersbaltoernooi. De kinderen konden samen
met hun pake, beppe of een van de leden van
de koersbalvereniging als koppel strijden om
de MFC koersbalbekers.
De nieuwe ideeën voor het volgende seizoen
zijn weer in het achterhoofd. De kinderen,
ouders, pakes, beppes en vrijwilligers worden
bedankt voor hun inzet van het afgelopen
seizoen.
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Toanielferiening
“Bienze Westra”
Hjir wer ris in berjochtje fan ús
toanielferiening, “Bienze Westra”.
Wy binne drok oan it oefenjen om op de
“Holland got Talent” jûn op it doarpsfeest, as
toanielploech fansels ús talenten sjen te litten.
Elts jier gean wy ek mei de ploech in jûntsje
fuort. Dat wie saterdei 14 maaie. De jûn wie
organisearre troch Karin, Jan en Jaccomien
dat, wie wiene beneid!
Wy moasten ús om healwei sânen melde by it
MFC en fan dêr ut soene we dan ôfstekke.
Doe’t we by it MFC stiene te wachtsjen, krigen
we allegear in kadootsje! No al hiel febjustere
krigen wy te hearren dat wy it kadootje pas
as we riden iepen meitsje mochten en dat wy
wat der yn siet de hiele jûn, yn it sicht, by ús
hâlde moasten! No dat wie hilariteit fansels,
want yn de kadootsjes sieten prûken,
sjaaltsjes, taskes en huodden!
De autorit gie nei “De Zeearend” yn
Zoutkamp. Se sille dêr wol frjemd sjoen ha,
doe’t de toanielploech binnen kaam mei al die
“fersiersels”. Earst mar oan de kofje as thee.
Dêrnei oan de barbecue. No dat wie goed
fersoarge hjer! Nei in pear oerkes lekker ite

en prate, begûn it “kegeljen mei handicap”.
No dy handicap hiene wy al mei al die prûken
en taskes en wat al net mear! Mar it koe noch
mâlder. Der waard troch de man van de
Zeearend fan alles betocht, achterstefoaren,
ûnder de fuotten troch, mei syn twa’en tagelik
en sa fuort hinne. Wat ha wy in wille hân! De
triennen rûnen ús betiden oer de wangen.
Rein Bulstra prestearde it om in bal te smiten
dy’t ut himsels wer werom kaam! Applaus! En
Geke gie der by lizzen, dat joech wat mear
effekt! Jan Henk wie in bêste smiter, sels mei
hândtaske, mar de earste priis gie dizze jûn
nei Wietske. Sy wie de winnares fan de finale
en gie nei hûs mei in prachtige beker!
Wy ha in machtig moai jûntsje fuort hân!

Minnema Auto’s bv

In deze editie van ‘Op ‘e Hichte’ zijn we voor
het bedrijfsinterview bij de familie Minnema te
Oudwoude/Damwoude. Wij, Erik en Jan,
worden zoals gewoonlijk hartelijk ontvangen
met koffie, altijd goed natuurlijk! Na een leuk
praatje gaan we het hebben over hoe het
bedrijf is ontstaan.

Ontstaan

eerste priis is wûn troch Wietske Smeding
2de troch Alie de Boer en de tredde priis wie
foar Jentsje v/d Veen.

Sybe vertelt ons dat het er al vroeg in zat,
eerst werkte hij in de vangrails en als
betonboorder. Maar naast zijn werk
repareerde en handelde hij vroeger al in
brommers vooral Kreidlers en Zündapps. Toen
woonde hij nog in Nes. Maar de autohandel
begon pas toen Sybe en Hiltje in Oudwoude
kwamen wonen op de Foarwei. Daar ging het
zo goed met de autohandel dat het erf al snel
te klein werd, waarop ze na acht jaar besloten
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te verhuizen naar Huisternoord. Het erf was
hier groter, maar na tweeëntwintig jaar,
kwamen ze ook hier met ruimtegebrek te
zitten. Toen stond er in Damwoude een mooi
pand met een ruim bedrijfsterrein te koop en
daar zitten ze nu nog steeds.

voorraad van verschillende merken luxe
personenauto’s, maar ook bedrijfswagens. De
auto’s zijn van drie tot zes jaar oud en van de
eerste eigenaar. Inruil van eigen auto is
mogelijk bij Minnema Auto’s bv.

Het bedrijf

Ondanks het succes, blijven Sybe en Hiltje
gewoon. Ze vinden het belangrijk dat een
ieder kan doen wat hij leuk vindt én waar hij
goed in is, zodat het bedrijf soepel loopt en
het gezellig is op de werkvloer.

Minnema Auto’s bv is het bedrijf dat Sybe en
Hiltje samen hebben opgericht. Sybe hield
zich vooral bezig met de handel en het
transport, Hiltje deed de boekhouding. Na een
aantal jaren zijn drie van de vier zoons in het
bedrijf gekomen. Hiervan zijn er tegenwoordig
nog steeds twee werkzaam binnen het
familiebedrijf: Andries en Gerrit. De eerste
heeft eerst een tijdje in de
wegenbouw gezeten, maar is nu
een erg goede verkoper, zo vertelt
Sybe. Gerrit is inkoper en regelt het
transport. Dit doet hij met een
vrachtauto en aanhanger waar
negen auto’s op kunnen. Verder
hebben ze nog een monteur in
dienst. Ook wordt er veel gebruik
gemaakt van ZZP’ers, die hun vak
goed verstaan.

Oranjefeest toen, Dorpsfeest nu

Tot slot

Kijk voor een occasion op www.minnemaautosbv.nl of kom eens langs op de Conradi
Veenlandstraat 100 te Damwoude.

Aanbod

Het aanbod bestaat uit een grote
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Iisklup Aldwald e.o.
We hebben een zomerse periode achter ons
liggen en zijn de koude winterdagen al bijna
vergeten. In het vorige nummer van de
dorpskrant in Oudwoude, Westergeest en de
Triemen hebben we al verschillende
activiteiten van de winter vermeld.
Tot 21 december met de disco was het druk
op de ijsbaan maar rond de kerst waren er
steeds minder mensen en hebben we de baan
s’avonds niet meer open gesteld.
Tijdens het tweede en derde wintertje eind
januari en februari is de baan opnieuw
dichtgevroren maar was het ijs niet zo sterk
dat er geschaatst kon worden.
Dan kunnen we vermelden dat er in april
onderhoud aan de dijken is gepleegd. We
hebben de dijk achter het club gebouwtje
over een lengte van 60 meter breder gemaakt
en verhoogd. Tevens is het talud aan de
zuidkant van het gebouwtje aangepast.
Er zijn zes kippers grond aangevoerd. De
grond is gestort en uitgevlakt, daarna is er
opnieuw gras ingezaaid. Door deze actie kan
het waterpeil omhoog worden gebracht en
kan de ware grootte van de 400 meter baan
in de bochten volledig worden uitgezet.
De nieuwe veegmachine die in december was

besteld, is inmiddels gearriveerd. We zijn we
er voor de volgende winter weer op
voorbereidt.

Verzendkosten binnen Nederland € 4,00
Banknummer 333383079
T.n.v. IJsclub Oudwoude

Jubileumboek 100 jaar IJsclub

Deze boeken kunnen ook tegen contante
betaling na de jubileumavond van 16
december worden afgehaald bij de
bovengenoemde adressen.
Tip: Misschien is dit wel een mooi
Sinterklaascadeau.

Het jubileumboek dat door Reinder Postma
met Yvonne te Nijenhuis en drie
bestuursleden wordt geschreven, is in een
gevorderd stadium gekomen. Er is al overleg
met de drukker geweest en het wordt
helemaal mooi.
Vanaf 1 september kunt u het boek bij
voorintekening reserveren bij de volgende
personen:
Reinder Postma
De Wygeast 49, 9294 KR Oudwoude
0511-452100, rhpostma@planet.nl

De volgende keer meer over de
jubileumavond op vrijdag 16 december, de
jubileumcommissie is hier druk mee bezig.
Na de vakanties starten we met de verkoop
van loten in de dorpen de trekking van de
prijzen is tevens op deze feestavond.

Jan de Boer
De Wygeast 33, 9294 KP Oudwoude
0511-452637, jandeboer@knid.nl
Ulbe de Jong
Bumawei 2, 9295 KE Westergeest
0511-445158, u.dejong@knid.nl
De prijs bedraagt bij voorintekening € 16,00
Na 1 januari € 18,50
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Interview met dorpsgenoot
We zijn vanmorgen te gast bij Jan Oane
Botma. De reden waarom we hier zijn, is dat
Jan Oane het Elfstedenbrevet heeft gekregen.
Maar daarover straks meer.
Jan Oane is geboren op 27 maart 1959 in
Engwierum. Hier woonde hij op een grote
boerderij samen met zijn vader en moeder,
broer Jaap en zus Ant en broer(tje) Jetze. Het

boerderijleven is Jan Oane zijn lust en zijn
leven, getuige de vele oude foto’s van het
boerderijleven die we te zien krijgen.
Na de middelbare school in Dokkum heeft Jan
Oane de Rijks Hogere Landbouwschool in
Groningen gevolgd. Tijdens de studie
ontmoette hij Trijntje Oosting, afkomstig van
een boerderij te Weerdinge, vlakbij Emmen.
Ook heeft Jan Oane een tijdje de studie
gecombineerd met het runnen van het
boerenbedrijf. Na zijn studie heeft hij de
ouderlijke boerderij overgenomen en zijn
Trijntje en Jan Oane in 1985 getrouwd. Hier
ging hij dan ook met zijn vrouw Trijntje
wonen. Trijntje is boekhouder bij AlfaAccountants in Kollum.
Samen kregen ze drie kinderen: Henk (12-592), Rixt (21-8-93), Tjitske (9-6-97). Samen
met zijn gezin heeft Jan Oane mooie, maar
ook moeilijke jaren op de boerderij gehad.
Na 20 jaar boeren stopt Jan Oane in 2002 met
de boerderij vanwege gezondheidsredenen en
verhuist het gezin naar De Lange Ikker te
Oudwoude.
Het boerenleven zit hem nog steeds in het
bloed, getuige de vele dieren die in en om
huis scharrelen. Ook is hij vaak te vinden in
het veld, de tuin enz.

Zijn hobby’s zijn dan ook: geiten, tuinieren,
toneelspelen, wandelen, schaatsen enz.
Deze laatste hobby: schaatsen, is de reden
dat we hier op bezoek zijn.
Jan Oane heeft een paar weken geleden het
Elfstedenbrevet gekregen uit handen van de
commissaris van de Koningin van Friesland, na
eerst kort te zijn toegesproken door de drie
voorzitters van de Elfsteden verenigingen.
Hiervoor was hij, samen met Trijntje,
uitgenodigd in het Fries Museum te
Leeuwarden.
Voor dit brevet kom je in aanmerking als je de
Elfstedentocht tenminste één keer hebt
geschaatst, gelopen en gefietst. Jan Oane
heeft in ’86 en in ’97 de Elfstedentocht
geschaatst. Zijn woorden: de eerste keer
overkomt het je en de tweede keer beleef je
het echt.
Hierna volgen allemaal prachtige anekdotes
die hij onderweg met zijn maat heeft beleefd.
De Elfsteden wandel- en fietstocht heeft hij
voltooid in 2010.
Jan Oane meldt nog wel dat hij weet dat er
meerdere mensen uit Oudwoude al eens het
brevet hebben ontvangen (o.a. Bearn Krol).
Maar toen bestond de dorpskrant nog niet...!
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We vragen wat Jan Oane van onze
Doarpskrante vindt. Hij vindt het een hele
opsteker voor ons dorp. Wel moeten we er
volgens hem voor waken dat er niet te veel
“drege” stukken in komen.
Op de vraag wat eigenlijk zijn beroep is
hebben we nu nog geen duidelijk antwoord
gekregen: Jan Oane is een man van veel
woorden, veel hobby’s en veel humor. Kortom

WTOC
Wanneer u deze dorpskrant onder ogen krijgt,
is het voetbalseizoen 2010/2011 al weer
afgelopen. ONT is kampioen geworden in de
klasse van ons heren 1, Friese Boys en
Haulerwijkse Boys zijn rechtstreeks
gedegradeerd naar de 4e klasse. Stiens en
VIOD kunnen nog promotie afdwingen, WTOC
moet tegen Rottevalle proberen om in 3e
klasse te blijven. De eerste wedstrijd heeft
WTOC 0 – 0 thuis tegen Rottevalle gelijk
gespeeld, de tweede beslissingswedstrijd uit
bij Rottevalle moet nog gespeeld worden ten
tijde van dit schrijven.
Bij de jeugd hebben veel ploegen bovenin
meegedaan, alleen lijkt daar geen kampioen
uit te zijn gekomen. Vooral de B’s, de F1 en
de MP1 zaten er dichtbij.

Leden
een sociaal bewogen iemand.

Overschrijving van de ene naar de andere
vereniging kan nog tot 15 juni 2011.
De enige overschrijving die tot nu toe bekend
is, is dat Bas van der Leij, voetballer van de
tweede selectie, volgend seizoen gaat
voetballen voor vv Bergum. Spelers die
volgend seizoen een stapje terug doen vanuit
het eerste zijn Tjeerd van der Land, Foeke
Durk Dijkstra en Gosse Tjalsma.

Afmeldingen hadden schriftelijk voor 1 juni bij
de secretaris binnen moeten zijn. Leden die
zich vanaf nu afmelden zijn contributie
verschuldigd tot aan 1 januari 2012 voor
junioren en pupillen en tot aan 1 juli 2012
voor de senioren. Voor aan- en afmeldingen
van leden kan contact worden opgenomen
met Wybe Jan van der Schaaf, de Triemen 6,
telefoonnummer 0511 441354, email
triemen@hetnet.nl

Trainers/leiders

Het lijkt erop dat de meeste trainers ook
volgend seizoen voor vv WTOC trainingen zal
verzorgen. Martin Brandsma zal de eerste
selectie trainen, John Hofte de tweede, Dolf
Versteegh de dames en Meine Kempenaar de
keepers. Leider Sipke Kooistra van Dames 2
stopt aan het eind van dit seizoen. Ook de
tweede selectie van de heren zal op zoek
moeten naar een nieuwe leider. Na 11 jaar
trouwe dienst stopt Bauke Krol er mee.

Kledingcontainer

Er staat een (groene)container bij de kantine,
binnen de hekken naast de zandbak. Deze
container is voor het verzamelen van kleding,
op de container staat ook wat er wel en niet
in mag.
De container is voor alle inwoners van
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Oudwoude, niet alleen voor leden van
W.T.O.C.
De opbrengst van de kleding is voor een goed
doel, de gehandicaptensport. Maak er gebruik
van, als de container vol is zal hij worden
geleegd, zet geen kleding naast de container.

Competitie

De laatste uitslagen zijn nog niet bekend,
maar dit is de stand bekend in het weekend
van 21 mei:

Team
WTOC 1
WTOC 2
WTOC 3
WTOC DA 1
WTOC DA 2
WTOC B1
WTOC C1
WTOC D1
WTOC E1
WTOC E2
WTOC E3M
WTOC F1
WTOC MP

Plts Wedstr
12 26
7 22
8 15
8 22
2 20
2 21
3 9
2 9
2 9
6 9
6 9
2 9
1 10

Pnt
26
28
14
26
51
50
13
11
13
5
3
19
24

PEUTERSPEELZAAL
PJUTTERSHONK
Naar aanleiding van het thema; Voorjaar, zijn
wij in april met de peuters op bezoek geweest
bij de lammetjes. Hiervoor zijn wij naar een
grote boerderij aan de Eelke Meindertswei in
Westergeest geweest. Bij de boerderij
aangekomen hebben we eerst onze tasjes
naar binnen gebracht. In deze schuur stonden
ook schapen met lammetjes. Hier hebben we
eerst even naar staan kijken. Dan naar de
andere kant van de schuur, waar de boerin
een lammetje uit het hok haalde, zodat de
kinderen het lammetje konden aaien.
Vervolgens naar de stal waar de grote koeien
stonden. Op weg daar naartoe kwamen we
langs kalfjes die in hokken stonden. Daar
hebben we natuurlijk eerst nog even gekeken.
De koeien mochten naar buiten en wij hebben
dit van dichtbij kunnen zien. Als de deuren
opengaan spurten de koeien naar buiten. Een
leuk gezicht!
Weer naar een andere schuur waar ook
schapen, lammetjes en wat grotere kalveren
stonden.
Ook stond hier een trekker en de kinderen die
dat wilden mochten daar wel even op.
Nadat we alles goed bekeken hadden zijn we
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weer terug gegaan naar de schuur waar we
de tasjes hadden achtergelaten. Gezeten op
strobalen hebben we gegeten en gedronken.
In deze schuur stond ook een leuk
speelhuisje. Dit vonden de peuters ook erg
aantrekkelijk.
Momenteel werken we over GROOT en klein.
Olifant en muis staan deze weken centraal.
Op een vel papier hebben de kinderen
plakkertjes gesorteerd; de grote plakkers aan
de kant met de grote letters en de kleine
plakkertjes aan de kant met de kleine letters.
Dit ging prima.

Van klei hebben we een kleine muis gemaakt
en deze hebben we later wit geverfd.
Met verschillende formaten vierkanten hebben
we een toren geplakt. Beginnend met het
grootste vierkant en eindigend met het
kleinste vierkant.
In de kring hebben we olifant en muis neer
gezet. In een mand zaten verschillende
voorwerpen in twee verschillende maten; een
kleine auto en een grote auto, een kleine lepel
een grote lepel. De peuters moesten
aangeven welke auto en lepel voor wie was.
Met dit thema gaan we de komende weken
ook nog aan de slag.
Heeft u een (bijna) peuter thuis en wilt u wel
eens kijken hoe het er op de peuterspeelzaal
aan toe gaat, komt u dan eens kijken op een
dinsdag of donderdag ochtend tussen 9.00 –
11.00 uur.
U kunt uw kind aanmelden via de website van
de timpaangroep of een aanmeldformulier
halen bij de peuterspeelzaal.
Peuterspeelzaal Pjuttershonk
MFC Husterwald
Wygeast 14a Oudwoude
06 25337833 (peuterspeelzaal)
0512 360929 (peuterleidster Masja
Veenhuizen)

Het lintje achter de kerk
Door Erik de Vries

Misschien een wat cryptisch kopje boven dit
verhaal, maar graag vertel ik wat eraan vooraf
ging.
Al ruim 30 jaar geleden kwam mevrouw L.
Verbeek (ik mag Dinie zeggen) met haar man
naar Friesland en streek neer in Kollum. Van
daaruit verhuisde het gezin naar Oudwoude
en woont, inmiddels alweer 26 jaar, aan de
Foarwei nummer 40, jawel gelegen achter de
kerk. Wanneer je naar de royale
semibungalow toegaat en bij het tuinhek aan
komt, valt het bord met “te koop“ direct op.
Waarom wil je hier van zo’n prachtig plekje
weg dringt de vraag zich op. Binnen krijg ik te
horen wat er speelt. Dinie ontvangt mij
allerhartelijkst en gaat mij voor naar de grote
huiskamer die uitzicht geeft over een enorme
tuin en over de landerijen en de achterzijde
van de pastorie en de kerk. Ze vertelt dat zij
en haar man het huis te koop hebben met het
plan om kleiner te gaan wonen, met een
slaapkamer en badkamer beneden, rekening
dus houdend met het ouder worden. Het huis
wordt wel wat te groot voor twee mensen en
ook de tuin vraagt veel aandacht. Stellig meldt
ze dat zij absoluut niet het plan hebben om
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uit de regio weg te gaan, hoewel ze een huis
in Zweden hebben en daar dan ook vaak
verblijven. Als zij een geschikte woning in
Oudwoude kunnen krijgen dan komt dat hun
zeer van pas. Ze voelt zich hier op en top
thuis. Maar eerst dit pand verkopen. Ook haar
dochter Rolien woont in het dorp met man en
kinderen. Haar andere dochter en zoon wonen
elders. Dinie kent veel mensen via de kerk en
zeker toen zij nog als oppas voor de

kleinkinderen actief was en ze deze van school
haalde, ja dan ontmoette je wel van alles en
iedereen. Die contacten zijn haar dierbaar
merk ik in de loop van het gesprek. Ze zegt
het leuk te vinden om te weten wie wie is.
Het contact met mensen is ook de basis van
al haar activiteiten in Kollum en Oudwoude.
De lijst is lang en dit lezend valt op dat de
Nederlands Christelijke Vrouwen Bond, NCVB
in Kollum en Oudwoude een centrale plaats
inneemt binnen deze werkzaamheden. Lees
maar even mee:
1985-87: penningmeester van NCVB
(tegenwoordig “Passage” geheten)
1987-93: president van de NCVB in Kollum en
Oudwoude, Westergeest en De Triemen
1990-heden: coördinator collectes voor
Kankerbestrijding
1990-heden: oprichter en coördinator van de
Leeskring Kollum en Oudwoude
1993-96: ouderling van de Nederlands
Hervormde Kerk te Oudwoude/Westergeest
1995-96: geven van cursussen kunst en
cultuur voor de NCVB
1995-96: geven van lezingen voor de
vrouwenbond in dorpen gelegen in “haar”
rayon
1996-02: voorzitter van de kerkenraad van de
Ned. Herv. Kerk in Oudwoude/Westergeest

2008-heden: wijkassistent van de kerk
2009-heden: lid van de liturgiecommissie en
actief bij de schoonmaakploeg van de kerk
Het is een behoorlijke staat van dienst
waarmee zij voor een aantal onderdelen tot
op de dag van vandaag bezigheden heeft.
Laat dit alles nu ook de aanleiding zijn om
haar te benoemen tot “Lid in de Orde van
Oranje Nassau”. En jawel, ze had al een
vermoeden toen zij een brief kreeg van de
Gemeente Kollumerland op 26 april 2011, die
in haar ogen een wat eigenaardig onderwerp
had. Ook geluiden in haar directe omgeving
brachten haar op dit idee. Bij de uitreiking
meldde zij dan ook dat het haar bekend was,
de huldeblijk is er echter niet minder om. Wie
haar heeft voorgedragen, kan zij slechts
vermoeden.
Ze vertelt ook over De Leeskring, waar zij na
oprichting en het coördinatorschap nog steeds
lid van is, zowel die in Kollum als in
Oudwoude, Westergeest, De Triemen. In het
kort komt het er op neer dat De Leeskring
ontstaan is op aangeven van de NCVB. Dinie
is gevraagd om dit op te zetten. Een groep
van dames is eens in de 6 weken bij elkaar en
doet aan boekbespreking. Men ontvangt een
serie van 5 boeken, moderne Nederlandse
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literatuur, waarbij per bijeenkomst een boek
wordt behandeld. Informatie over de boeken
wordt verkregen via internet of via de
bibliotheek in Kollum en gedurende het
seizoen, van september tot maart, komen alle
boeken aan bod.
Ook heeft Dinie nog gewerkt bij de
belastingdienst en in de psychiatrie. Zelf had
ze graag een opleiding gevolgd via de
tekenacademie en zich daarin ontplooid, haar
ouders echter vonden het verstandig om met
haar Mulo opleiding een kantoorfunctie te
gaan bekleden, tja en toen deed je nog wat je
ouders je zeiden te doen, ze hadden immers
het beste met je voor.

Fotos bij rubriek Aldwaldumer
om Utens nummer 7
In de 7e editie missen er fotos bij het rubriek
Aldwaldumer om Utens. Omdat wij u deze niet
willen onthouden plaatsen wij de foto's in dit
nummer alsnog.

Eveneens ter sprake komen haar lezingen en
cursussen voor de vrouwenbond en de NCVB.
Ze vertelt er met enthousiasme over,
merkbaar begaan met datgene dat haar voor
ogen stond en staat. Na ruim een uur rond ik
het gesprek af met een foto van een blije
Dinie met haar lintje en kan daarmee wel
stellen dat het een mooie bekroning is, waar
Dinie aan toevoegt dat het haar energie geeft
om er mee verder te gaan.
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Nieuws vanuit de vogelwacht
Tijdens de ledenvergadering van 8 april jl nam
Jan-Anne Botma afscheid als bestuurslid van
fûgelwacht Aldwâld. Na 5 jaren als actief
bestuurslid had hij te kennen gegeven andere
leuke dingen te willen gaan doen.
Als afscheidskado hadden we voor hem een
BFVW pet en windjack bestelt, maar helaas
was het niet op tijd binnen. Om hem niet met
lege handen naar huis te laten gaan had
Renze de Jager uit de Triemen een prachtig
bloemstuk gemaakt van voornamelijk stekels
en distels.
Voorzitter Klaver overhandigde Jan-Anne deze
welverdiende attentie.
Dan waren er nog 2 gelukkige vinders van
“earste ljipaaien” die in het zonnetje werden
gezet.
Op 18 maart ’s morgens rond 10.00 uur vond
Wessel v/d Ploeg het eerste ei van de
fûgelwacht.
Het keuren van het eitje, het meldingsproces
en de juiste papieren gebeurde thuis bij
voorzitter Klaver.
Bij de jeugd onder 16 jaar werd het eerste
eitje gevonden door Nanne de Vries jr. Hij
deed zijn vondst op zondag 20 maart in een
weiland achter hun boerderij aan de

Simmerwei.
Bij de jeugd is de regel dat je t/m 12 jaar vrij
kunt zoeken. Vanaf het 13e jaar ben je
verplicht in het bezit te zijn van een geldige
aaisykerspas en nazorg te verrichten.

Fryske Neisoarchdei

De fryske neisoarchdei is een dag die in het
teken staat van het promoten van de nazorg.
In heel Friesland worden de vogelwachten
opgeroepen hier aan deel te nemen.
Alwâld deed ook mee met een mooie
puzzel/wandelroute. Er waren zo’n 30
belangstellenden.
Start was bij familie de Vries van de
Spûkepleats.
De deelnemers werden in kleine groepjes op
weg gestuurd met een papier met daarop 10
vragen.
De route begon in de tuin, via de
pluimveehokken naar het betonpad richting
schapenhouder E. Turkstra waar men onder
het genot van een glaasje limonade naar een
korte film kon kijken.
Vanaf hier ging het door de reed naar de
“Steltrinner” onze mobiele kijkhut. Hier was
Jan van Kammen aanwezig om uitleg te geven
over weidevogels en
beschermingshandelingen die gedaan moeten
worden in samenwerking met de boer.

Het laatste stuk ging via de boerderij van
Dries Klaver terug naar de Spûkepleats waar
de formulieren konden worden ingeleverd en
nagekeken.
Er waren 8 personen die foutloos waren. Uit
deze groep wordt binnenkort een winnaar
getrokken die dan zo spoedig mogelijk bericht
krijgt wat hij of zij heeft gewonnen.
Bestuur fûgelwacht Aldwâld
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Markante Oudwoudsters VI
Bearn Bilker

Juffrouw Griet de Jong verwachtte me, want
de voordeur stond al op een kier en na
aanbellen, kon ik zo doorlopen. In haar
gemoedelijke kamer in haar huisje werd ik
ontvangen en ze had de koffie al gezet. Zo
efficiënt als ze is, was alles snel voor elkaar en
konden we het gesprek beginnen. Ik kwam er
op bezoek, omdat juffrouw De Jong ons als
gemeentebestuur altijd keurig een brief
schrijft als het nieuwe jaar weer begint. En
omdat ze eertijds altijd op de
nieuwjaarsreceptie kwam, maar dat nu wat
moeilijk gaat, zocht ik haar eens op. Het werd
een geanimeerd gesprek, waarbij juffrouw De
Jong over haar onderwijzeresjaren in
Oudwoude vertelde. Halverwege vroeg ik, of
zij het goed vond, dat ik dit noteerde, want
haar verhaal leek me uitermate geschikt voor
ons dorpsblad Op’e Hichte. Daar had ze geen
bezwaar tegen. Zij wilde ook wel graag
kennis maken met dit nieuwe blad, “want
Oudwoude had toch geen dorpskrant?”
Juffrouw Griet De Jong is in 1915 te Kollum
geboren, ze wordt dus dit jaar 96 jaar. Zij
woont helemaal zelfstandig, aan het eind van
de Voorstraat, aan de oostzijde. Voor haar is

dat gemakkelijk, want ze kan alles doen en
halen in de Voorstraat.
Haar ouders hadden een slagerij en pake De
Jong had ook al een slagerij.
Het gezin telde vier zoons en één dochter. Nu
leeft zij alleen nog en een schoonzuster. Ze
mocht verder leren en kwam op de openbare
ULO te Kollum, die stond waar nu de Poiesz
staat.

Apeldoorn

Toen ze vijftien was, moest er worden
gekozen. Het was al duidelijk, dat ze wel
onderwijzeres kon en wilde worden. Dan
moest ze of naar Groningen of naar
Apeldoorn. Het werd de Rijkskweekschool
voor meisjes in Apeldoorn, dat was de enige
Rijkskweekschool voor meisjes in ons land.
Dat zijn de enige vier jaren in haar leven

geweest, waarbij zij niet in Kollum woonde.
Zij woonde er intern, in het internaat van
1931 tot 1935. Overal kwamen de meisjes
vandaan, uit Terneuzen, uit Holland en dus
ook uit Friesland. Eenmaal was er een
weekend, maar de leerlingen die het verste
woonden, konden dan niet naar huis, ook
Griet de Jong bleef dan in het internaat. Er
waren drie vakanties, waarop ze dan naar
huis keerden; Kerst, Pasen en in de zomer.
Voorjaar- en herfstvakantie bestonden toen
nog niet.
Heel zo nu en dan mochten ze het internaat
uit en dan wandelden ze wel eens in de tuinen
van Paleis Het Loo. Koningin Wilhelmina en
prins Hendrik heeft ze er nooit aangetroffen.
In het internaat was het allemaal heel streng.
Overdag de lessen op school en ’s avonds was
er veel huiswerk te doen. Van 18 uur tot
21.30 uur moesten zij studeren aan de
leertafel. Van 18. – uur tot 19.- uur huiswerk
en leren, van 19.- uur tot 20.- uur handwerken
en dan tot 21.30 uur weer huiswerk. Het
stond allemaal onder toezicht van een dame.
Er mocht beslist niet worden gepraat, want je
mocht niet afgeleid worden. Dan kregen ze
nog een beker melk of karnemelk en als je
wilde nog een boterham en dan was het
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bedtijd. Zo ging het vier jaar lang.
In de 3e en 4e klas werd er lesgegeven in de
leerschool, die pal naast de kweekschool
stond. Zo moest zij het vak leren.
Toen Juffrouw De Jong haar diploma had
gehaald, mochten slechts wachtgelders
solliciteren. Er was destijds een overschot aan
onderwijzers. Ze werd toen eerst volontair in
Kollum. Na enkele maanden kreeg juffrouw
De Jong het verzoek om vervangster te
worden in Westergeest. Dat was al een hele
stap vooruit, want dan kreeg je salaris. Ze
kreeg toen een betrekking aangeboden voor
300 gulden per jaar, tegelijkertijd kreeg ze ook
in Driesum een plaats aangeboden voor 400

gulden per jaar. Het werd Westergeest.
De volgende stap was nog beter, juffrouw De
Jong hoopte op een vaste betrekking in
Oudwoude. Dat leek haar wel wat, want die
school was nog dichterbij en het leek haar
mooier.
Toch ging het eerst niet door. Oudwoude en
Westergeest hadden elk een juffrouw, die in
de kost waren bij bakker Rozema te
Veenklooster. En ook de nieuwe juf zou in
Veenklooster in de kost moeten. Dat wilde
juffrouw De Jong niet, immers Kollum lag
dichterbij en daar woonde ze al! Dus dat ging
niet door. Enkele jaren later kreeg ze de
betrekking toch. Toen was inmiddels de
verplichting vervallen om in Veenklooster te
wonen. De oorlog was
inmiddels uitgebroken. Dus
jufrouw De Jong kwam in
de Tweede Wereldoorlog
aan de openbare lagere
school te Oudwoude voor
de klas.
Voor haar begon toen een
hele lange periode in
Oudwoude
Oudwoude was toen een
mooi dorp, aldus de
juffrouw. “Het is nu lang zo
mooi niet meer.”

De openbare school had in die tijd nog geen
naam, het was altijd de OLS, de Openbare
Lagere School. Ze kent nu nog vele leerlingen
die ze gehad heeft bij naam. Ze kwam bij
meester J. Tolsma, die hoofd van de school
was van 1936 tot 1962. Ze heeft in totaal drie
hoofden meegemaakt, want na Tolsma kwam
J. van der Kooy, die was er van 1963 tot 1974.
Ze heeft toen een beperkt aantal jaren
meester J.H. de Vries meegemaakt, die in
1975 kwam.
Haar vader wist zich nog wel te herinneren
dat het schoolgebouw, op de plaats waar het
nu nog altijd staat, in 1898 gebouwd werd.
Het was meteen spannend, zegt juffrouw De
Jong, of de school wel kon blijven bestaan. Zij
had zelfs twee keer een eerste klas met één
leerling. Dat kwam omdat overal christelijke
scholen werden gesticht, zelfs op Triemen
kwam er een. In 1922 was al in Oudwoude
een bijzondere protestants christelijke school
opgericht, die werd de Wygeaster school
genoemd. Dat bracht veel spanning, ja zelfs
strijd teweeg in het dorp. De openbare
scholen moesten in de dertiger jaren dicht:
Burum, Kollumerzwaag en later Westergeest.
Op de Openbare School in Oudwoude deed
men zijn best: overal kwamen leerlingen
vandaan: Kollumerzwaag, Zandbulten,
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Veenklooster, van de Trekweg. De Deelstra’s
bij Hústernoard, de Oostenbrugs van de
Poelpleats, de Sieburgs van Veenklooster,
gezin Winter uit Oudwoude en gezin Eelke
Dijkstra van de Wâlddyk, zo laat juffrouw De
Jong heel wat namen passeren, die er aan
bijgedragen hebben dat de school in stand
bleef.
Met sommigen heeft de oud-onderwijzeres
nog altijd contact. Er wordt veel gebeld met
Eelke Dijkstra, en zijn vrouw, die nu in Kollum
wonen, maar die erg veel voor de school
deden. Dan had je ook nog Jetze Dijkstra van
de Spûkepleats, de Hoekstra’s van
Hústernoard. Allemaal gezinnen die hun
kinderen op school hadden en waarvan de
ouders zich voor de school inzetten.
Meester Pijnacker die destijds in Oudwoude
was, deed zijn uiterste best om de school te
behouden, door verenigingen op te richten,
zoals de vrouwenvereniging en de
meisjesvereniging, zodat de aantrekkelijkheid
van het dorp er in het geheel beter van werd.

middags naar school, dat was op de
maandag, zodat er één lokaal kon worden
verwarmd. In het algemeen bleef je trouwens
altijd sjouwen met die kolen, er was een
speciaal kolenhok.
Er kwamen ook predikanten op school, die
gaven catechisatie. Je had dominee Tazaron,
die werd de vliegende dominee genoemd,
want hij fietste zo snel.
Juffrouw De Jong gaf graag geschiedenis en
aardrijkskunde in klas vier. Ze moesten ’s
morgens na de pauze voor gymnastiek naar
het gymnastieklokaaltje in de Wygeastschool,
dat was niet ideaal. De onderwijzeres wilde
altijd bij blijven met haar vak en bleef
cursussen volgen, meestal in Groningen. Ze
deed van alles op school. Ze had ook al een
drukpers en liet door de leerlingen boekjes
maken.
Wanneer er verkiezingen waren, vonden die
plaats in haar lokaal, meester Tolsma zat altijd
in het stembureau.

Oorlog

Hoe is het nu met juffrouw De Jong? Het gaat
prima, ze is enigszins slecht ter been, maar
doet veel zelf. De familie en vrienden komen
regelmatig langs. Zij volgt alles. Ook de
gemeentepolitiek. Het plan van It Paradyske
vindt ze maar niks, zo jammer, want het is

In de oorlog kwamen er zo langzamerhand
problemen. De brandstof raakte op. Door de
beperkte brandstof konden ze tenslotte nog
maar één dag naar school.
De ene klas ging 's morgens, de andere klas 's

It Paradyske

zo’n mooi gebied: “Wij liepen er als kind al
door naar Buitenpost, naar de paardenmarkt.
It Paradyske is van ons allemaal. Afblijven!”
zegt juffrouw De Jong nadrukkelijk.
De nieuwe plannen aan de Voorstraat (de Mr.
Andreaepassage), pal tegenover haar, vindt ze
wel positief, al zijn er zorgen over leegstaande
winkelpanden.
Zo vindt ze Veenklooster ook erg mooi en
vooral Fogelsanghstate. Zij heeft zich daar
ook voor ingezet bij het tweehonderdjarig
bestaan van de school in 1975. “Toen hebben
we een tentoonstelling ingericht in
Fogelsanghstate. Dat heeft bussen vol
bezoekers getrokken. Ik ben er toen heel wat
zaterdagen en zondagen geweest.”
We vonden het geweldig dat juffrouw De Jong
dit interview wilde geven. We wensen haar
een goede gezondheid en voorspoed en
vooral betrokkenheid bij alles wat rondom
haar gebeurt, want dat maakt haar zo
bijzonder!
Bearn Bilker
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"De Laatste Eer"
De vorige keer heb ik geschreven over de
oude reglementen van onze vereniging.
Deze keer wil ik nog een artikel uit het
reglement van 1919 met de wijzigingen van
1931 de revue laten passeren.
Vergoeding bij overlijden, artikel 10:
Bij overlijden van een lid of iemand uit zijn
gezin, wordt zoo spoedig mogelijk aangifte
hiervan gedaan bij den bode der Vereen. die
dan in overleg met de familie alles regelt naar
zijn instructie, voorkomend achter in dit
reglement. Alle werkzaamheden worden door
het personeel der vereeniging verricht.
Bekleeders, waaronder ook begrepen is het
kisten, worden niet door de vereeniging
aangesteld. De betrokken familie is vrij in
keuze. Evenwel zullen de kosten tot een
maximum van f 2,25 voor een volwassene, f
1,50 voor een kind beneden 12 jaar en f 1,00
voor een levenloos geboren kind, door de
vereen. worden gedragen.
Het bedienen op de begrafenissen wordt niet
door de vereen. vergoed. Met uitzondering
van hen, die dicht bij het kerkhof wonen en
gedragen kunnen worden, zullen alle
overledenen, behalve kinderen beneden 3
jaar, met een lijkkoets naar het kerkhof

worden gebracht. Daarbij doen minstens 9
dragers dienst. Hierbij zij echter opgemerkt,
dat bij onderbreking der reis van het sterfhuis
naar het kerkhof, het wachten voor rekening
van de familie komt. Voor levenloos geboren
kinderen, en kinderen beneden den leeftijd
van 1 jaar doen 2 dragers dienst. Is de
overledene ouder dan 1 jaar en jonger dan 10
jaar, dan zijn er 4 dragers noodig, zoolang de
kleine baar gebruikt kan worden. In
bijzondere gevallen echter, b.v. voor
verafwonenden, kan met machtiging van het
bestuur van deze bepalingen worden
afgeweken.
Tegenwoordig wordt nog heel veel door de
Uitvaartverzorger (bode) geregeld in overleg
met de familie.
Een grote verandering is: vroeger werd bijna
alles door de Uitvaartverzorger en het
personeel van de vereniging gedaan, nu kan
de familie aangeven wat ze zelf graag willen
doen.
Tevens is de vergoeding geheel gewijzigd
iedereen, die lid is van de vereniging, krijgt
een vergoeding van 500 euro en een
percentage lid krijgt naar ratio uitgekeerd.
Tevens doet de vereniging het controle werk
op alle rekeningen welke binnen komen van
alles rond de overledene.

Kijk ook op de website van de vereniging:
www.uitvaartverenigingoudwoude.nl

Oproep

De gemeente Kollumerland c.a. wil graag
waardevolle grafmonumenten inventariseren.
Hierbij vragen ze onze hulp.
Het gaat hierbij om graven van personen die
een bijzondere betekenis hebben gehad voor
de geschiedenis van Kollumerland landelijk.
Randvoorwaarden zijn:
+De graven moeten minimaal 40 jaar zijn
(van voor 1970).
+Genealogische betekenis:
Openbare functies van betekenis voor de
gemeenschap (functie over langere periode
bekleed, bijv. vernoeming in straatnaam),
naam op openbare gebouwen o.i.d.)
Lokale status door beroep of overlevering
Publicaties o.i.d. op naam (schrijvers, filmers,
kunstenaars e.d.)
In eerste instantie gaat het om graven op één
van de drie gemeentelijke begraafplaatsen in
de gemeente Kollumerland c.a., te weten:
Burum, Kollum (begraafplaats bij het oude
politieburo) en Munnekezijl.
Maar ook informatie over graven op de
overige begraafplaatsen is welkom.
Wieger Rekker, voorzitter.
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Oud en nieuw...
Uit de verzameling van Brand de Jager

De kerk van Oudwoude dateert uit de
vijftiende eeuw. De bouwstijl is laatgotisch.
De buitenmuren zijn helemaal bepleisterd
geweest met witte kalk. Bij de restauratie
van 1964 is de pleisterlaag er weer
afgehaald. De ingang aan de oostzijde werd
toen dichtgemetseld. Ook de steunberen zijn
toen weer opgemetseld. (zie de foto van nu).
Op de oude foto is deze ingang- waar ik vaak
doorheen gestapt ben - heel mooi te zien.
Ook het lokaal op de foto is de helft kleiner
dan nu.

De oude ansichtkaart is verstuurd op 31
december 1928 (Gelukkig Nieuwjaar) door
Heine, Nanne en Iemkje de Bruin aan Ds. en
mevr. Feenstra, Herv. Pastorie Lollum.
Brand de Jager
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Raad waar het staat

De naam van de weg waaraan het staat is de oplossing.
De oplossing vindt u in het volgend nummer. Om het moeilijker te
maken staat de tweede foto niet meer op de locatie.
U kunt ook zelf een foto inzenden. Stuur uw foto naar
info@doarpskranteopehichte.nl en wellicht gebruiken wij deze voor
de volgende uitgave.

Oplossingen van Op 'e Hichte nummer 4

Swartewei

De Wygeast

Foto's door Annie Mulder
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LEERLINGEN DE TARISSING
BESLAGEN TEN IJS
Een goede voorbereiding of training zorgt
altijd voor de beste resultaten. De leerlingen
van De Tarissing werkten de afgelopen weken
aan dit motto en de eerste resultaten staan al
te pronken op de kast. De sportdag is hier een
sprekend voorbeeld van. Vijfentwintig
leerlingen begeleidt door enthousiaste
leerkrachten en ouders gingen op woensdag
24 mei voor de “hoogste eer” richting Kollum
naar de jaarlijkse sportdag. De
voorbereidingen tijdens de gymlessen waren
prima verlopen, het was tijd om te oogsten.
De oogst werd inderdaad overweldigend. De 6
dames die in ochtenduren zowel lijnbal als

floorbal (hockey) speelden pakten het brons
en het goud. De heren voetballers deden hier
niet voor onder. Ook zij namen het goud mee
naar huis. Een geweldige prestatie voor onze
school. Ook de niet-prijswinnaars, het voetbal
team met de dames, speelde vol overgave,
maar wist helaas niet een top drie notering te
scoren. Individueel wisten velen zichzelf te
overtreffen. Op onder andere de buikglijbaan,
met het kogelstoten en het vortexwerpen ging
men voor de beste prestatie. Alle scores
kregen de leerlingen mee naar huis op een
prachtig sportdagcertificaat.
Binnen de school zelf vindt sinds de
meivakantie elke vrijdagochtend een unieke
voorbereiding plaats op het schooljaar 20112012. Alle even groepen, 2, 4 en 6, schuiven

een lokaal door en maken kennis met de
nieuwe juf of meester en kunnen vast wennen
aan het reilen en zeilen in hun nieuwe
leslokaal. Met name voor de kleuters is dit een
geweldige maar ook spannende gebeurtenis.
Deze bijzondere wijze van doorschuiven zorgt
er vooral voor dat de leerlingen in het
volgende schooljaar helemaal voorbereid zijn
en dat is voor hen, maar ook de leerkracht
beslagen ten ijs komen.
Bijzonder is ook om te noemen dat de
leerlingen van juf Yteke, groep 1 en 2, druk in
de weer zijn met het project post. Wat is een
brievenbus en waar vind je zo’n ding, hoe
verstuur je een brief, wat is het fijn om een
brief te ontvangen en hoe vindt de postbode
zijn weg in het dorp en vooral de juiste bus.
Na dit project zullen ze alles weten over de
postbezorging en verdienen ze het predicaat
“sure we can”.
Een ander vak, dat van de brandweer, was
voorpaginanieuws in de Kollumer van
woensdag 25 mei. Jan Kok, groep 6, bediende
de brandspuit als een volleerd brandweerman.
Gefeliciteerd met je spreekbeurt en hartelijk
dank voor het organiseren van de excursie
naar Kollum.
Foto: De meiden van het lijnbal- en
hockeyteam. (Foto: Annet Kamstra)
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Aldwaldumer om Utens
Klaas Streekstra
Hallo lezer,
Ik was in de tuin toen mijn vrouw riep: “Klaas,
telefoon! De Vries uit Oudwoude.”
De vraag was of ik een stukje in de dorpskrant
wilde schrijven. Maar daar ben ik helemaal niet
goed in! Daarom heb ik mijn dochter maar om
veel advies gevraagd: “Is dit wel goed? En
“Kan dit wel?”
Ik zal mij eerst even voorstellen: Ik ben Klaas
Streekstra geboren in Dokkum als jongste zoon
van Hendrik en Jantje Streekstra. Ik heb nog
een oudere broer en een oudere zus. Ik
woonde aan de Foarwei 22. Daar mijn vader
een benzinepomp had, waar hij later ook
gasflessen en eieren verkocht. Hij handelde
eigenlijk in alles, doet hij nu nog. We hadden
geen openingstijden: waren we thuis dan
waren we open, ook al was het midden in de
nacht. Ik hielp ook wel eens als mijn vader en
moeder weg waren, dan vroeg ik de klant wat
voor brandstof erin moest en voor hoeveel
gulden. Die klant zei dat hij dat niet wist, maar
mijn vader wel. Maar ja mijn vader was weg.
Mijn vader had vroeger kippen en we hadden
ook een geit. Het boerenleven interesseerde
mij zeer, dus als ik vrij had van school, was ik

bij Ties Rispens op de Foarwei te vinden, die
later echter naar Kollum verhuisde. Ik was ook
heel veel op de camping te vinden, toen heette
die nog “de Beltsjeblom”. Ik maaide het gras
daar altijd, vulde de zandbakken en snoeide de
bosjes. Ik vond dit prachtig mooi werk. Op de
camping stonden meer dan honderd caravans,
later kwamen er ook twee trekkershutten bij en
ook een zwembad. Op de camping was altijd
wel iets te doen en ik was er dan ook vaak te
vinden. Ik ging naar school naar de Tarissing
met juffrouw Westerhof en meester Feersma.
Na de basisschool ben ik naar de LTS in Kollum
gegaan voor de metaalopleiding en daarna
naar de LTS in Surhuisterveen, het huidige
Lauwers College.
Voetballen heb ik ook gedaan bij W.T.O.C. tot
aan de A’s toe. Iko Hoekstra was toen onze
leider. Later ben ik gaan werken bij Ridderman,
een loonbedrijf. Ik heb altijd op machines
gezeten en cursussen gevolgd hiervoor. Nu
werk ik nog met machines, ik werk nu namelijk
bij het recyclebedrijf van der Galiën in
Kootstertille, waar ik nu ook woon. De vrouw
van de baas komt ook uit Oudwoude. In
Oudwoude heb ik toevalligerwijs mijn vrouw
ontmoet. Ik ben getrouwd met Sjoukje en
samen hebben we een dochter Marianne. Ik
woon al sinds mijn 20e niet meer in
Oudwoude maar mijn vader en moeder wonen
er nog. Ze wonen daar al 51 jaar en ik kom

daar sowieso elke week. Ik hoor en zie dus
geregeld iets van Oudwoude. Ik rijd wel eens
door het dorp en dan denk ik: “ Dat was
vroeger anders” of “Daar staat een nieuw
huis”.
Ik heb dus veel plezierigs aan Oudwoude
overgehouden. Oudwoude en de herinneringen
aan mijn tijd aan Oudwoude zijn nog overal om
mij heen. Ik wens de huidige bewoners nog
vele jaren woonplezier in Oudwoude toe.
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Nathascha 9 en Durk
Dijkstra gehuldigd!

Door een terzakekundige,
plaatselijke correspondent
Koe Nathascha 9, geboren op 6
april 1997, heeft op 10 maart
2011 de magische grens van
100.000 liter melk bereikt. Deze
prestatie is lang niet voor elke
koe weggelegd! De 14-jarige
Nathascha, de ietwat grijs
wordende en eigenwijze (net
zoals de eigenaar...) koe, is na elf
keer een kalfje op de wereld te hebben
gebracht, weer drachtig. Zij verwacht haar
twaalfde kalfje in december dit jaar.
Op 14 april zijn Nathascha, eigenaar boer
Durk en zijn vrouw Janke gehuldigd met dit
heugelijke feit.
Nathascha werd voor deze gebeurtenis

Lintjesregen in Oudwoude
2011 Jan de Boer

Wij zijn dit keer te gast bij Jan de Boer en met
een hele mooie reden. Zoals de meeste
mensen in Oudwoude weten, is Jan de Boer
benoemd tot lid in de Orde van OranjeNassau. Hij kreeg door onze burgemeester
Bilker de onderscheiding opgespeld.

feestelijk versierd met kleurrijke vlaggetjes.
Topfokker Durk werd met zijn vrouw Janke –
samen hebben ze al die jaren (en nog steeds)
liefdevol gezorgd voor Nathascha - overladen
met presentjes.
Daarna werd dit alles verder feestelijk gevierd
in de familiekring.

Jan de Boer is op 13 juni 1948 te Oudwoude in zijn huidige woning – geboren. Hij was de
eerste baby die door de bekende Kollumer
huisarts dokter Roosdorp ter wereld werd
geholpen. Daarom werd Jan bij het 25-jarig
jubileum van dokter Roosdorp gevraagd om
namens de patiëntenkring het cadeau te
overhandigen. In 1972 is hij gehuwd met
Aafke Harmke Smid. Samen hebben zij drie
dochters gekregen: Fokje, Anita en Hilda. De
familie breidt zich uit, zij hebben inmiddels
vier kleinkinderen. Hier spreken ze zeer trots
over.
Jan de Boer ging naar de Openbare lagere
school te Oudwoude. Hierna volgde hij de
Christelijke Technische school te Kollum. Om
zich te specialiseren ging hij via het zg.
leerlingstelsel één dag in de week naar de
Technische school in Drachten en vier dagen
aan het werk bij constructie- en
scheepsbouwbedrijf “Stertil” te Kootstertille.
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Hij is bij verschillende bedrijven aan het werk
geweest in de metaal, zoals installatiebedrijf
B. Sangers te Oudwoude, jachtwerf
“Lauwersmeer” te Westergeest, Scheepsbouw
en machinefabriek “de Greuns” te
Leeuwarden. Bij dit laatste bedrijf is Jan o.a.
vijf jaar actief geweest als kaderlid van de
vakbond en was secretaris van de
personeelsvertegenwoordiging. Sinds het
faillissement van dit bedrijf in 2004 werkt hij
als uitzendkracht bij Alertec te Grouw

Naast een druk sociaal leven heeft Jan de
Boer ook vele hobby’s zoals, schaatsen,
vergaderen, zendamateur, muziek, stijldansen
en de historie geschiedenis in deze omgeving.
En dan komen we uiteindelijk bij het
onderwerp “lintje”, waarop hij natuurlijk trots
begint te lachen. De mooie blauwe doos

wordt erbij gepakt, de oorkonde hangt al
netjes in een lijst aan de muur.
Met een grote lach van Aafke uit de andere
kamer, begint Jan te vertellen hoe hij er is
ingeluisd om de dag voor Koninginnedag voor
de uitreiking aanwezig te zijn in het
gemeentehuis. Zijn vriend Reinder Postma
had hem uitgenodigd om aanwezig te zijn bij
diens boekpresentatie. Jan had niets in de
gaten tot één minuut voor de heugelijke
gebeurtenis plaatsvond: het was dus een
grote verrassing. Jan kreeg deze
onderscheiding voor een groot aantal
verdiensten:
- Van Heemstra School (lid ouderraad,
reüniecommissie 200 jaar ols Oudwoude1975)
- Oud papier inzamelen elke twee maanden
voor de school (1979-1996)
- IJsclub (1964-heden) Vanaf 1988 als
secretaris in het bestuur
- Dorpshuis “Hûsterwâld” (meegeholpen met
et staalwerk de bouw)
- Dorpsbelang (bestuurslid 1979-1988)
(secretaris 1980 – 1988, reüniecommissie
1983, organisatie tractorbehendigheid,
fietstochten, koninginnebulten, speeltuin op
de hoek Jan Binneswei-Eysmastritte realiseren
en het onderhoud hiervan, acties tegen
Kollum Chemie)
- Muziekvereniging (secretaris 1983-1990),

spelend lid vanaf 1974, ook nog enkele jaren
jeugdlid, nog steeds in de oud papierploeg,
ook oorkonde met gouden speldje 40 jaar
NFCM gekregen
- Uitvaartvereniging (secretaris 1989-2010)
met als belangrijke activiteit het reorganiseren
en automatiseren van de administratie),
hiervoor ook een oorkonde van de Federatie
van Uitvaartverenigingen in Friesland voor 21
jaar secretaris
- Zitting in de commissie dorpsvisie 2002-2012
En dan heb je natuurlijk ook de vele
activiteiten die hij heeft gedaan en nog wel
doet, maar die niet altijd voor iedereen
zichtbaar zijn.
Op de vraag wat hij ervan vindt dat hij een
lintje heeft gekregen, antwoordde hij dat hij
door de jaren heen veel voor het dorp en de
inwoners heeft gedaan. Hij voelt het als een
grote waardering voor zijn vele
vrijwilligerswerk dat men hem hiervoor heeft
voorgedragen. Hij is in ieder geval zichtbaar
trots op het lintje. Over degene die hem heeft
voorgedragen heeft hij wel een idee, maar
zeker weten doet hij het niet.
Wij kunnen in ieder geval stellen dat Jan de
Boer deze onderscheiding zonder meer dan
verdiend heeft.
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Doarpsagenda
Juni 2011
9. WTOC - DODADO
16. zeskamp, feestavond
17. optocht, kindermiddag, aldwald got talent,
feestavond
18. optocht, matinee, tally ho, feestavond.
19. koffieconcert met blaast de bazuin.
24. uitvoering SVS

Juli 2011
2. Café Paling rokerij

8. Viswedstrijd Doarpsbelangen
15. Trekkerbehendigheids wedstrijd
Doarpsbelangen

Augustus 2011

18. Ledenvergadering IJsclub Aldwâld vanaf
20.00 uur
19. Jeugdzwemmen Doarpsbelang Aldwâld
26. Intocht Sinterklaas

27. MFC Husterwâld Bingo

December 2011

Oktober 2011

16. Jubileumfeest 100 jarig bestaan van de
IJsclub Aldwâld
17. Feestavond Doarpsbelang Aldwâld

1. MFC Husterwâld Horrortocht
12. Doarpsbelangen Aldwâld 55+ middag

November 2011
13. MFC Husterwâld Bliide Sjongers
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