Vanuit de Redactie
Wijziging uiterlijk
Het exemplaar dat voor u ligt heeft een
andere vorm dan de voorgaande uitgaven.
Voorheen werd de krant voorzien van twee
nietjes in de rug. Hierdoor werden teveel
exemplaren door het snijden scheef. In
samenspraak met onze drukker hebben we
als redactie besloten de nietjes te vervangen
door een lijmrug. Hierdoor wordt het uiterlijk
mooier. Daarnaast hebben we besloten het
lettertype te veranderen. De reden voor deze
wijziging is dat het oude lettertype niet cursief
geschreven kon worden. Naar onze mening
komen de gedane wijzigingen ten goede van
de kwaliteit.

De Redactie
De redactieleden hebben Ben de Vries,
grafisch vormgever en voorzitter van de 'Op ‘e
Hichte', verrast met een presentje. Dit als blijk
van waardering voor de inzet, het vele werk
en het vormgeven van alle voorgaande
nummers.
Onze redactielid Sjoerd is na zijn
ziekenhuisbezoek weer aan het revalideren.
We wensen hem veel beterschap toe en
hopen dat hij de redactie snel weer kan
versterken. We missen zijn enthousiaste
inbreng.

Uw bijdrage
De krant wordt gevuld door ú, niet door de
redactie. Wij zorgen alleen voor het
verzamelen en ordenen van de inzendingen
en het plaatsen in de krant. Daarom vragen
wij iedereen een bijdrage te leveren. Dat kan
op verschillende manieren, denkt u aan:
 een verhaal uit het dorp
 het inzenden van een opmerkelijke foto
 het schrijven van een column
 foto’s voor het rubriek 'Gezien' of 'Raad waar
het Staat'

Op de voorpagina
Foto van de vernieuwde muur in het MFC
Hùsterwald. De muur is door vrijwilligers van
het MFC in de kleuren blauw en paars
geverfd. Karin heeft de witte boom er
opgeschilderd. Het idee is om de boom te
gebruiken voor meer creatieveling.

Op pagina 41 bijvoorbeeld staat nu een
kleurplaat en die was beschikbaar voor uw
bijdragen.
Neem gerust contact op met de redactie. Wij
helpen u graag om uw verhaal in de 'Op ‘e
Hichte' te zetten. De contactgegevens zijn te
vinden in het colofon op de laatste bladzijde.
Namens de redactie wens ik u veel
leesplezier.
Ben de Vries,
voorzitter Doarpskrante 'Op ‘e Hichte'.<<<
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Nieuws van v.v. WTOC
We zijn weer begonnen! Op 13 augustus is
weer afgetrapt voor het nieuwe
voetbalseizoen met deelname van het eerste
elftal aan het Lauwersmeertoernooi te Kollum.
Er is hier door WTOC een verdienstelijke
tweede plaats behaald. De competitie start in
het eerste weekend van september, daarvoor
zijn er alleen bekerwedstrijden gespeeld.
De onderhoudscommissie heeft ook deze
zomer niet stilgezeten. Het meest in het
oogspringende van hun werkzaamheden is
de realisatie van een veranda rondom het
voorportaal van onze kantine.
Nog even terugkomend op vorig seizoen,
deze is afgesloten met een door de
activiteitencommissie georganiseerde dag.
Voor elk lid was er wel wat te doen,
springkussen voor de jongste jeugd, voor de
oudere jeugd een “moordspel” en de anderen
konden meedoen met “schijt je rijk”. De eerste
prijs van dit laatste spel ging naar Harm de
Jong. Daarnaast kon men genieten van het
mooie weer, de muziek en de BBQ.

geen MP’s. Voor de rest zijn we in alle
leeftijdscategorieën vertegenwoordigd. Ook
zijn er dit jaar weer veel meisjes actief binnen
onze club, twee teams in de jeugd zijn
meisjesteams: de D2 (MD1) en de E2.

op één of andere manier ons darmstelsel
binnenkomt, dan kan deze allerlei delen van
het lichaam aantasten. Dus mensen, zorg dat
uw hond niet op het sportterrein zijn behoefte
gaat doen.

Nog even dit!
De ingang van ons sportterrein is aan de
Swartewei, de velden zijn vanaf de
Eysmastrjitte niet meer toegankelijk. We
vragen jullie medewerking om de ingang aan
de Swartewei te gebruiken. Daarnaast wordt
er zo nu en dan hondenpoep op onze velden
aangetroffen. Buiten dat hondenpoep vies is
en ontzettend stinkt, vooral als je er in stapt,
kan het ook gevaarlijk zijn. Ongeveer de helft
van alle honden lopen rond met een parasiet
waar de mens ziek van kan worden. Eitjes en
wormpjes van deze parasiet komen in
veelvoud voor op hondendrollen en als deze

Agenda
Ledenvergadering: ma 26 sept. 20:00
Vrijwilligersavond: za. 8 okt.
Mixtoernooi en nieuwjaarsrec.: za. 7 jan. 2012

Voetbalseizoen 2011 -201 2
Ook dit jaar gaan we weer van start met 3
herenteams en 2 damesteams. In de jeugd
hebben we voor het eerst sinds jaren weer
een Aelftal. Dit jaar hebben we geen C’s en
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Toanielferiening Bienze Westra
Hallo allegearre,
Wylst elkenien mei fekaansjeplannen omrint
hat Toanielferiening Bienze Westra alwer
dwaande west mei de tarieding op it nije
seizoen.
Ferline moanne hawwe wy noch 2 ienakters
foar jimme spile yn de feesttinte, it wie in moai
barren nei’t de Toanielferiening in tal wiken
drok dwaaande west wie mei it oefenjen.
Spitergenoch wie alle tekst net altiten te
folgjen, dat makke it foar de spilers it in
dreech stik wurk om elkenien der by te
belûken. Lokkich hawwe wy neist it barren de
stikken ek nochris spile foar de âlderein yn
Meckama State, hjir wy it in trochslaand
sukses.
Jimme sille wol tinke no al dwaande mei in nij
stik is dat net wat oan de betide kant? Nee,
yn ‘e fekaansje moatte de spilers har alwer
tariede troch it lêzen fan it stik om begjin
septimber goed útein te kinnen setten.
De lêsploech hat harren wurk der no opsitten,
dat is alle kearen wer yn hiele klus. D’r binne
yn stik of 4/5 minsken dy’t ferskate boekjes
lêzen hawwe. De lêzers sette op papier wat
sy in moai stik fine en oft er genoach rollen
binne foar elkenien dy’t meispylje wolle. Der

wurdt troch dizze minsken op foarhân al hiel
wat ôflake, en dat is mar goed ek want it is
dochs wol in dreech stikje wurk. De
Toanielferiening wol it leafste in stik spylje
dêr’t de minsken wat by belutsen binne en der
moat fansels ek in soad lake wurdde. Elk fan
de lêzers hat sa syn foarkar en dan moette de
ploech it iens wurdde fansels.
Dan is it de taak fan it bestjoer om de rollen te
ferpatsjen fansels. Elk is wer benijd hokker
persoan er yn’t nije stik spylje mei. En elk wol
wer better foar de dei komme as yn’t lêste
stik. Ek dit jier is de rezjy wer yn hânnen fan
Klaas Halma.
De Toanielferiening tinkt dat sy yn goeie kar
makke hat mei it nije stik wat ein jannewaris
wer opfierd wurdde sil. Yn’t folgjende nûmmer
sille wy fertelle hoe’t der foarstiet.
Groetnis fan de Toanielferiening en elkenien
en goede fekaansje tawinske.<<<

Activiteitencommissie
Vrijdagavond was er voor het eerst een
dropping met een tentenkamp georganiseerd
vanuit het MFC Husterwald.
Door de slechte weersvoorspellingen werd er
door de meeste kinderen besloten om in het
MFC te gaan slapen.
Buiten verbleven er 2 tenten met kinderen en
de rest zocht de warmte van het MFC op.
Om 21 uur werden de kinderen geblinddoekt
in de auto gezet.
Na 10 min. rijden werden ze op een afstand
van 5 km uit de auto “gedropt” samen met de
begeleiders liepen ze terug naar het MFC.
Na ander half uur was iedereen terug van een
flinke wandeltocht en ging een bakje patat er
wel in. Toen was er buiten bij een kampvuur
een spannend verhaal verteld van “Klaas
Pypke”. Daarna was er nog even spelletjes
tijd. En toen de poging om te gaan slapen!
Na toch nog een redelijke nacht geslapen te
hebben werd de morgen gezellig begonnen
met een heerlijk vers ontbijt van de bakker.
Rond 9.00 werd alles opgeruimd en de
kinderen weer opgehaald. De organisatie kon,
mede door de mooie droge nacht, terug kijken
op een geslaagde dropping en
tentenkamp.<<<
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1 00 jaar ‘IJsclub Oudwoude e.o.’

In de afgelopen maanden heeft u al een
aantal keren kunnen lezen dat ‘IJsclub
Oudwoude e.o.’ dit jaar 100 jaar bestaat. Dat
moet natuurlijk gevierd worden! Op 16
december wordt een prachtig jubileumfeest
georganiseerd.
Het blijft niet bij een feest alleen. Iedereen
kan een blijvend aandenken aan 100 jaar
IJsclub in Oudwoude e.o. in huis halen.
Tijdens dit feest wordt namelijk een
jubileumboek uitgereikt dat daarna voor
iedereen beschikbaar is. Het lezen van dit
boek zal voor menigeen een feest van
herkenning zijn. Daarnaast staan er ook
dingen in die bijna niemand meer wist, maar
die nog net aan de vergetelheid ontrukt zijn.
Wat te denken van informatie over de
schaatsclub van Westergeest, die jarenlang
heeft bestaan. Of de schaatsbaan in de Dôle,

een idyllisch plekje midden in het veld,
omringd door bosschages.
Wie weet nog dat er in Oudwoude een
schaatsenmaker woonde en wie in de vroege
jaren van de IJsclub de Oudwoudemers op de
jaarvergadering probeerde op te voeden tot
bewuste burgers? Intrigerend om te
ontdekken is dat bepaalde families al
eeuwenlang goede schaatsers afleveren, tot
op de dag van vandaag.
Maar ook de nieuwste geschiedenis komt aan
bod, dat wat de huidige inwoners van het
dorp misschien zelf wel hebben meegemaakt:
de aanleg van de drie ijsbanen die Oudwoude
rijk is geweest, alle dorpsbewoners die
daaraan hun bijdrage leverden. Kleurrijke
dorpsfiguren komen op de pagina’s tot leven.
Wie kent er niet ‘Bauke Toto’, die jaarlijks
duizenden kilometers op zijn fiets aflegde en
alle inwoners van Oudwoude kende. En wist
u dat er liefdes zijn die begonnen op de
ijsbaan?
Over het honderdjarige bestaan van de
IJsclub werd trouwens een bijzondere
ontdekking gedaan die we hier nog niet willen
verklappen, dan blijft het spannend.
Anderhalf jaar lang werd er gewerkt aan het
boek door de redactiecommissie bestaande
uit Jan de Boer, Iko Hoekstra, Ulbe de Jong
en Reinder Postma. Zij verzamelden foto’s en
tekeningen, hielden interviews en plozen

notulenboeken en oude krantenberichten uit,
waarna Reinder en zijn vrouw Yvonne de
feiten verwerkten tot boeiende en vaak ook
ontroerende verhalen.
Het uiteindelijke resultaat is een prachtig boek
van 160 pagina’s met een kleurenomslag,
gebonden in een hard kaft, dat in geen
boekenkast in Oudwoude, Triemen en
Westergeest mag ontbreken.
Het is gelukt de prijs van dit boek bescheiden
te houden. Omdat de oplage beperkt is, is het
aan te raden het boek nu alvast te bestellen.
Tot 1 januari 2012 kunt u nog profiteren van
de voorverkoopprijs van € 16,. Daarna
betaalt u € 18,50.
Reserveren kan bij de volgende personen:
Jan de Boer (452637), Ulbe de Jong
(445158), Reinder Postma (452100).<<<
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Interview dorpsgenoot.
Voor het interview hebben we deze keer
gekozen voor Siemen Veenstra. We werden
ontvangen door Geke Bulstra die de koffie al
klaar had.
Een markante Aldwâldmer, velen hebben hem
zien lopen met de fiets aan de hand en de
alpinopet op het hoofd.

kregen. Alleen Siemen bleef bij zijn vader
wonen. Hij verhuisde met zijn vader naar De
Wygeast 46 (huidige kippenstal). Hier heeft hij
jaren met zijn vader gewoond. Waarschijnlijk
door het overlijden van zijn moeder heeft
Siemen maar drie jaar op de lagere school
gezeten. Hierdoor heeft hij eigenlijk niet leren
lezen en schrijven.
Hij heeft lang als boerenarbeider bij (âlde)
Wieger Bosma aan de Dellenswei gewerkt,
hier was hij collega van Rein Bulstra. De
boerderij werd na een aantal jaar
overgenomen door de zoon Bartele Bosma.
Toen het werk voor Siemen te zwaar werd, is
hij hiermee gestopt. (âlde) Wieger heeft
gezorgd dat Siemen een baan bij de
Gemeente kon krijgen. Hier heeft hij tot zijn
58e jaar de tuintjes van Kollumerzwaag en
Kollum verzorgd.

Siemen is 25011933 geboren in de
landerijen aan de Dellenswei 1. Hij woonde
daar met vader, moeder, één zus en vijf
broers: (grutte) Janke, Gerrit, Sietze, Geert,
Johannes en Pieter. Siemen is de enige die
nog leeft. Zijn moeder is in de oorlogstijd jong
gestorven aan een longontsteking. Hierdoor
zijn de kinderen vroeg aan het werk gegaan
als boerenknecht, alwaar zij kost en inwoning

Bulstra om bij hun te eten. Mede hierdoor kan
Siemen zelfstandig blijven wonen. Hij is zo
thuis bij het gezin Bulstra, dat de kinderen
hem “pake” Siemen noemen. Hij waardeert dit
heel erg mede doordat hij zelf weinig familie
heeft.
Siemen zijn hobbies zijn de hond (Tommy),
poesjes, kippetjes en vroeger het tuinieren.
Hoewel... ook nu kan je hem zo nu en dan
nog op zijn knieën zien zitten om het onkruid
en gemaaid gras uit zijn tuin te verwijderen.
Het dorpskrantje vindt hij er heel mooi uitzien,
de inhoud kan hij niet beoordelen.
Siemen is een heel geliefd mannetje,
karakteristiek voor ons dorp. Hij wilde graag
samen met zijn hond op de foto, dit was zeer
aandoenlijk, je kon aan zijn ogen zien dat
Tommy zijn grote vriend is.<<<

Afgelopen kerst kreeg Siemen last onder zijn
voet, dit bleek kanker te zijn. Na het operatief
verwijderen hiervan, heeft hij een week in het
ziekenhuis gelegen en acht weken
gerevalideerd in verzorgingstehuis “de
Skûle”te Metslawier. Siemen had hier een
goed plekje. Elke vrijdag hadden ze
borreluurtje, dit hebben ze na thuiskomst in
ere gehouden. Siemen redt zich wel aardig,
maar wordt elke dag opgehaald door Fam.
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KULTUUR-KANNIBALISME
De afgelopen tijd zijn wij regelmatig
opgeschrokken door de geldsmijterij in de
Eurolanden. Geen wonder vanzelf: eerst gaat
het daar in Brussel uit de brede veertien,
maar als later blijkt dat ze ook de allerlaatste
cent fergrijmd hebben, dan is het duiveldag.
Eén van de gevolgen van deze malaise is de
bezuiniging op kultuur. Maar wat is kultuur en
wat valt daar allemaal onder? Om hier meer
inzicht in te krijgen togen wij naar onze
neerlandicus en kultuurkenner van de
Wygeast de heer A. VroegindeKroeg.
Breedsprakig en gedetailleerd legde hij uit dat
kultuur een soort spiegel van de ziel hoort te
zijn en dat er door de bezuinigingen barsten
in de spiegel komen, waardoor er zomaar
stukken uit kunnen vallen. Tja, ondanks de
uitvoerige uitleg hadden wij het nog niet recht
voor het snotje, maar het zal hier wel op neer
komen: gebroken spiegels brengen ongeluk!
Later hadden wij het door en was het ons
duidelijk dat de heer A. VroegindeKroeg
met kultuur ook onze toneelvereniging Bienze
Westra bedoelde! Als daar nou maar niet op
bezuinigd wordt!! Snel gingen we naar de
nestor van onze toneelvereniging de heer R.
Bulstra. Deze had de smoor in, want na jaren

oefenen kan hij nu net zulke tronies trekken
als Rense Westra, dat zei hij tenminste, en hij
rekende er nu op dat ze hem zouden bellen
voor Baas boppe Baas als Rense een keer
niet kan, maar ook dat is nu onzeker vanzelf.
”Zo krijg ik het decolleté van die Talita nooit
een keer van dichtbij te zien”, sprak hij
mismoedig.
Gelukkig deed later blijken dat onze
toneelvereniging zelf de broek ophoudt; dus
het zal met de jaarlijkse toneeluitvoering wel
wat toevallen denken wij.
Helaas hoorden we de volgende dag het
slechte nieuws: de staatssecretaris van
kultuur en Fries omuitens Halbe Zijlstra wilde
ons fries toneelgezelschap Tryater in één
keer wegbezuinigen. Meteen togen wij naar
onze burgemeester, die toevallig ook de baas
is bij Tryater. Hij was helemaal op één eind en
ook nog eens een keer puurrazend, nou dan
is het wel slim! Nou en dat is het vanzelf ook,
want wij mogen die lui van Tryater wel horen,
want ze doen het meestentijds in het fries en
dat mogen wij wel lijden vanzelf. Bovendien
de al eerder genoemde Rense Westra heeft
ook jarenlang bij Tryater gespeeld en zijn
vader heette van Bienze en daar is onze
toneelvereniging naar genoemd, dat
zodoende. En dit alles zou wegbezuinigd

worden: kultuur-kannibalisme!
Dus: onze burgemeester was doem en hij
heeft drie weken lang, elke dag weer, een
oranjetaart van bakker Riemersma uit Kollum
hoogstpersoonlijk zelf naar staatssecretaris
Halbe Zijlstra en premier Marc Rutte
gebracht. Eerst vonden ze het wel lekker
vanzelf, maar na drie weken kwam het hen de
neus uit en hebben ze belies gegeven:
Tryater kan blijven bestaan!
Maar ook dicht bij huis ligt kultuur
kannibalisme op de loer: de ambtenaren van
de gemeente wouden met het dorpsfeest de
optocht bijna verbieden, omdat er misschien
dingen zouden gebeuren die niet mogen.
Maar dat kan toch niet! Heel veel heiten en
memmen zijn wekenlang in het spier geweest
en dan heb ik het nog niet een over de
jongerein. En als ze dan ‘s avonds ophouden
dan drinken ze met elkaar een biertje met een
muziekje van bijvoorbeeld: De Hûnekop:

Jou my in pot bier,
en in pak swiere shag,
ik bin in âlderwetske Wâldpyk
en ik houw dy op de bek
Zo is het maar net: kultuur van de Friese
Wouden.
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Maar het lijkt wel dat de Kollumer ambtenaren
dit maar niet willen begrijpen en ze zijn ook
vast niet eens een keer mooi smoor en over
de voet lopend naar huis geknoffeld. Zij
snappen ook niet dat een dorpsfeest bij
uitstek geschikt is om elkaar te ontmoeten en
te vernemen wat een ander bezig houdt. Zo
demonstreert Bolle Hans dat hij nogal wat
bier nodig heeft om zijn bierspieren op
spanning te houden. En Hielke Klaver
verklaart, met de ogen bijna dicht, dat hij bier
wel lekker vindt, maar dat hij er wel voor zorgt
dat hij niet onbekwaam wordt, waarvan akte.
Bovendien worden nieuwe ontluikende
relaties voorzichtig zichtbaar. Het is dus ook
nieuwsgierig wat zich allemaal achter de tent
afspeelt. Naar het schijnt waren er bij het
laatste dorpsfeest goens die het ”antikrimp
tentje” angstvallig in de gaten hielden.
Zouden die ambtenaren wel eens van de
Bikkels van het Bikkelhok gehoord hebben en
van de Bierbatsers die de Bikkels naar de
kroon willen steken? En dat de Bierbatsers de
Bikkels gaan opvolgen, maar die willen daar
niks van weten (dat is vaak zo als je ouder
wordt)
Zouden die Kollumer ambtenaren wel in de
gaten hebben dat de Oudwoudemers er een
groot feest van maken mede door het werk
van een groot aantal (ca. 100) vrijwilligers?

En dat vrijwilliger Jan van der Veen, alias
Bromsnor, het smoordruk had om alle
biervaten op tijd aan te sluiten? En dat deze
last zo zwaar op zijn schouders drukte, dat hij
door een stoel is gezakt en het hem daarbij
alderonhuurischt in de belich schoot? En dat
het toen enige tijd getongerd heeft? Het
schijnt dat er zachte vrouwenhanden nodig
waren om Bromsnor zijn spieren weer goed te
laten functioneren.
Bovendien willen de eerder genoemde
ambtenaren het bestuur persoonlijk
aansprakelijk stellen voor het reilen en zeilen
van het feest. Dus: als de Bierbatsers een
brijk ongemak hebben, dan kan het bestuur
aansprakelijk worden gesteld. Misschien moet
Grote Sjoerd zijn mooie huisje aan de
Wouddyk dan verkopen. Nou ja, buurman
Harm P. heeft vast nog wel wat ruimte in de
schuur, maar het is wel sneu voor Grote
Sjoerd zijn vrouw en kinderen, of niet dan.
Tot slot: Er mogen ook geen aanstootgevende
teksten op de wagens staan! Wij zijn mans
genoeg om dat zelf te bepalen. Wat wel en
wat niet kan wordt mede bepaald door de
dorpskultuur. Het is belangrijk dat we ons in
vrijheid kunnen uiten en bewegen. Het
bestuur bepaalt wat wel en wat niet kan.
Geen kultuurkannibalisme voor, tijdens, en
na het dorpsfeest!
Met elkaar dingen doen, of het nu wagens

versieren is, een dorpsfeest, of wat dan ook,
het is erg belangrijk voor de
gemeenschapszin in een dorp. Een
gemeenschapszin die in grotere plaatsen niet
of nauwelijks aanwezig is.
Vrijheid is voor iedereen belangrijk; zeker
voor een echte Woudman. Daarom
schrokken wij ook van het bericht dat de Partij
voor de Vrijheid van Geert Wilders op de
Nederlandse radio ⅓ van de muziek
Nederlandstalig verplicht wil stellen.
Geschrokken van deze vorm van kultuur
kannibalisme gingen we verontrust naar onze
dorpsgenoot en PVVer Jan IsLam aan de
Wouddyk. Deze verklaarde dat hij erg is
ingenomen met dit standpunt van Geert
Wilders en dat hij de Stekelsteker wil
verplichten de helft van zijn stukjes in het
Fries te schrijven. Wel bliksem, het moet niet
veel maller worden!!!!
w.g. De Stikelstekker.<<<
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Markante Oudwoudsters VII
We zitten nog altijd in de familiegeschiedenis
van de Limburg Stirums op Huize Vaartzicht
in Oudwoude. Daar woonde Louis Gaspard
Adrien van Limburg Stirum (18021884) en
zijn Kollumse echtgenote Cecilia Johanna van
Scheltinga (18011863). In Op’e Hichte
nummer 7 beschreven we de levensloop van
deze Louis Gaspard Adrien, grietman
(burgemeester) van Kollumerland c.a. en
tenslotte commissaris van de koning in
Gelderland.
Het echtpaar kreeg zeven gezonde kinderen.
Dat was best opmerkelijk in die tijd, meestal
stierven er wel een of twee (of nóg wel meer)
kinderen.
Deze kinderen zijn allemaal op Huize
Vaartzicht geboren. Wie waren dat en waar
zijn ze terecht gekomen?
1. Het eerste kind was zoon Otto Ernst
Gelder, hij werd geboren 15 december 1828.
Hij studeerde rechten in Groningen en
promoveerde al op 27 jarige leeftijd. Hij ging
in de rechtspraak. Hij werd eerst
plaatsvervangend officier van justitie aan de
arrondissementsrechtbank in Leeuwarden,
vervolgens rechter aan diezelfde rechtbank,
van 1877 tot zijn dood, maar die zou spoedig
volgen, want hij stierf in 1879, 50 jaar oud. Hij

was getrouwd met Isabella van Welderen
barones Rengers van Epemastate te
Ysbrechtum. Ze woonden al die jaren in
Leeuwarden. Ze kregen eerst een zoontje,
Louis Gaspard Adrien, die werd precies twee
maanden oud en deze werd in de
familiegrafkelder in Oudwoude bijgezet.
Daarna kreeg het echtpaar nog een zoon en
een dochter. Ook Otto Ernst Gelder werd op
het kerkhof van Oudwoude begraven.
2. Martinus was 9 september 1830 geboren.
Hij vertrok naar Wassenaar waar hij
hofmaarschalk werd van Prins Frederik der
Nederlanden (17971881), zoon van Koning
Willem I. Deze prins woonde op Huize Paauw
te Wassenaar. Toen Martinus van Limburg
Stirum bij de prins aan het hof kwam, was de
vrouw van Frederik, prinses Louise net
gestorven. De prins was de nestor van de
familie OranjeNassau en stond bekend als
wijs man en hij adviseerde vaak de
toenmalige brute koning Willem III en vooral
zijn vrouw, koningin Sophie. Martinus was
getrouwd met een barones Van Pallandt, het
echtpaar had een zoon en een dochter. Nadat
Prins Frederik in 1881 was gestorven, was
Martinus de laatste jaren kamerheer in
buitengewone dienst van koning Willem III, tot
die in 1890 stierf. Graaf Martinus stierf in
1897.

3. Samuel John, geboren 5 februari 1832. Het
is boeiend om te zien dat die naam Samuel
John steeds weer in de familie opduikt. Tot
vandaag toe heten afstammelingen Samuel
John. De naam komt oorspronkelijk via zijn
overgrootmoeder in de familie, zij was een
Engelse , Elisabeth Sayer, haar vader heette
John, maar dan spreken we al over eind 17e
eeuw!
Deze Samuel John ging in de advocatuur aan
de rechtbank te Arnhem. Hij trouwde met
Maria Willink. Ze kregen één zoon, die weer
Louis Gaspard Adrien heette. Ook deze
Limburg Stirum had functies aan het hof, hij
was jagermeester van de koning en later
kamerheer van koning Willem III en van
koningin Wilhelmina. Samuel John stierf in
1926, 94 jaar oud.
4. Catharina Constantia Wilhelmina, zo werd
zij ingeschreven in het geboorteregister van
de gemeente Kollumerland c.a. Ze werd
geboren 18 februari 1834. Ze stierf al op 37
jarige leeftijd, in Wiesbaden, in november
1871. Ze trouwde toen ze 21 was met Daniël
van Hangest, baron d´Yvoy. Deze had ook
weer een boeiende functie, want hij was
intendant, zeg maar directeur, van de
domeinen in Nederland van de
groothertogelijke familie SaksenWeimar
Eisenach. De zuster van de koning, Sophie,
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was getrouwd met de groothertog van
SaksenWeimarEisenach, zij had hier diverse
bezittingen. Het was zijn taak dat goed te
beheren. En door dit huwelijk zie je de namen
Louis Gaspard Adrien en Cecilia Johanna ook
in de familie d´Yvoy terug komen.
5. Albertina Maria, geboren 30 april 1835. Ze
trad op 33jarige leeftijd in het huwelijk met
Willem, Baron van Heeckeren van Kell. Hij
was weduwnaar met zes kinderen. Hij was
politicus, gemeenteraadslid, burgemeester, lid
Provinciale Staten van Gelderland, was zelfs
van 1877 tot 1879 minister van Buitenlandse
Zaken en daarna lid van de Tweede Kamer.
Hij was kamerheer in buitengewone dienst
(een erebaan) geweest, van de, wat niet veel
kunnen zeggen, koningen Willem I, Willem II
en Willem III en tenslotte ook nog van
koningin Wilhelmina. Hij werd dan ook 98
jaar! (gest. 1914) Het echtpaar had twee
zoons, waarvan een na drie maanden stierf.
Albertina Maria zelf was al in 1889 gestorven.
6. Constantijn Willem geboren 17 maart 1837.
Hij werd burgemeester van het kleine
Westervoort en werd lid van de provinciale
Staten van Gelderland en nog net een jaar
voor zijn dood werd hij lid van de Eerste
Kamer. Hij trouwde met Maria Catharina van
Wickevoort Crommelin. Ze kregen een zoon

en twee dochters. Constantijn Willem was
eerst directeur, daarna jaren lang voorzitter
van de Maatschappij van Weldadigheid.
Over die zoon, Jan Pieter Adolf (18661902),
moet nog wel wat worden verteld. Hij had de
toen in ieder geval zeer bekende Vereeniging
tot Christelijke verpleging van bedelaars en
landloopers `Het Hoogeland` opgericht. Hij
trouwde met zijn nicht Cecilia Johanna van
Limburg Stirum (dochter van nr 1), zij kregen
een behoorlijk groot nageslacht.
Vader en zoon waren dus sociaal zeer
bewogen. Constantijn Willem stierf in 1905 en
werd bijgezet in het familiegraf te Oudwoude.

omgeving en hun nakomelingen wonen nu
her en der verspreid over het land. Van het
echtpaar Louis Gaspard Adrien en Cecilia
Johanna van Vaartzicht is er dus nog één
achterkleinkind in leven!

Bearn Bilker
(met dank aan de heer P.F. Visser te Kollum,
die uitgezocht heeft wie er in het familiegraf
van Limburg Stirum in Oudwoude begraven
liggen)<<<

7. Cecilia Johanna, de hekkensluiter, werd
geboren 8 december 1839 en vernoemd naar
haar moeder, alsof er nog geen Cecilia
Johanna´s genoeg waren!
Ze trouwde toen ze 28 jaar was met Hendrik
Willem Baron Tuyll van Serooskerken. Hij was
rentmeester van de kroondomeinen in
Arnhem en Wageningen. Het echtpaar kreeg
vier kinderen. Zoon Cornelis Jan kreeg elf
kinderen, waarvan de jongste, Geertruida
Maria van Tuyll van Serooskerken, nog leeft,
is nu 92 jaar oud en woont in Laren.
Cecilia Johanna stierf op 90 jarige leeftijd, in
1930.
Al deze Oudwoudsters vertrokken uit deze
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De familie Steringa
Napoleon
Het is dit jaar 200 jaar geleden dat Napoleon
de inwoners van Nederland die nog geen
familienaam hadden, verplichtte er een te
kiezen. Tot die tijd hadden de meeste mensen
geen achternaam. Het was de gewoonte om
de voornaam van je vader te gebruiken. Dan
heette Sijke, de dochter van Minze, Sijke
Minzes.
Het kiezen van een goede achternaam was
nog niet zo gemakkelijk. Mensen hadden hun
eigen persoonlijke motivatie voor hun keuze.
Een woonplaats kon een idee zijn. Woonde je
bij een dijk, dan kon je je Dijkstra of Van der
Zee noemen, woonde je op de hoek, dan was
Hoekstra een optie. Een andere gedachte
was om je beroep als achternaam te nemen:
Kuiper, De Boer, Visser, Drost. Vaak werd van
een voornaam een achternaam gemaakt:
Lieuwes, Minnema, Sikkema.
Een aantal mensen was tegen de Franse
bezetter en koos een naam die stiekem een
element van verzet in zich had: Prins,
Vroegindewey, Naaktgeboren. Anderen
dachten dat na het vertrek dit gebruik van de
achternamen wel zou worden afgeschaft;
Grietje Everts, die als naam Pottjebier koos,
hoorde vast bij deze groep. Maar toen de
Franse bezetting was afgelopen, bleek dit niet

het geval te zijn. De Nederlandse regering
hield vast aan de gemaakte keuze.

Steringa: ‘Vanouds een naam die de
woonplek van ene Ster(r)e en de zijnen
aanduidde’. Toch komt er in de familie van de
Kollumerlandse Steringa’s geen Ster voor.
Wel is er tegenover Fogelsanghstate een
boerderij gelegen die Sterrenburg of
Sterkenburg wordt genoemd. Daarvan komt
in 1812 in ieder geval de naam Sterkenburg
of Starkenburg die in onze gemeente ook
algemeen voorkomt. De naam Steringa zou
ook van die Sterkenburg afgeleid kunnen zijn,
maar dit is niet meer met zekerheid te
zeggen.

De naam Steringa

Herbergier

Er zijn namen die heel veel voorkomen in
Nederland: De Jong, Jansen en De Vries
staan in de top drie. Er zijn ook namen die
veel minder gehoord worden en vooral in
bepaalde gebieden worden aangetroffen. Een
voorbeeld daarvan is de naam Steringa, de
naam van een familie die al vanaf 1700 in de
gemeente Kollumerland woont. In 2007
wonen er in Nederland 243 mensen die deze
naam dragen. Het grootste deel hiervan
woont in Friesland, met de grootste
concentratie in Kollumerland en
Achtkarspelen.
Het Meertensinstituut, dat zich bezighoudt
zich bezig met de betekenis van namen en
hun oorsprong, schrijft over de naam

De naam Steringa wordt in 1811 / 1812
gekozen door Lurk Jaspers en zijn zoon
Jasper Lurks, die op dat moment al 50 jaar is
en zijn eigen gezin heeft. Hij is net als zijn
vader Lurk en zijn grootvader Jasper Jans
herbergier in de herberg ‘Waar de bonte hont
uithangt.’ Deze herberg, die aan de Trekweg
ligt bij Westergeest, bestaat al rond 1654.
Een herberg brengt kennelijk niet genoeg
geld op om van te leven, dus ze hebben
neveninkomsten. Lurk is koopman en Jasper
is naast herbergier ook kramer en
potschipper. Een potschipper was iemand die
met een skûtsje naar de stad voer. Daar kocht
hij goederen in zoals serviesgoed, ketels en
doeken. Geladen met zijn koopwaar voer hij
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langs de huizen die aan het water lagen. Hij
meerde aan en probeerde zijn spullen aan de
huisvrouwen te verkopen. Een potschip kon,
net als de turfschepen, precies onder de
bruggetjes door. Met zijn koopwaar kon
Jasper dus op plaatsen komen die voor
anderen onbereikbaar waren. Dat was goed
voor de handel. Om huizen te kunnen
bereiken die niet aan het water lagen, laadde
Jasper zijn koopwaar ook wel over op een
kruiwagen en ging bij de deuren langs om te
‘suteljen’.

Soldaat voor Napoleon
Toen iedereen
over een
achternaam
beschikte, had
Napoleon goed
in kaart wie er
allemaal in het
land woonden.
Dit is het begin
geweest van de burgerlijke stand zoals wij die
nu nog kennen.
Napoleon had veel belang bij de registratie,
want hij moest weten over hoeveel
manschappen hij in de bezette gebieden kon
beschikken. In zijn zucht naar nog meer
overwinningen had hij zijn oog laten vallen op
Rusland. Er moest een veldtocht naar

Moskou komen. Vrijwilligers waren er niet
genoeg, dus werd in 1810 de dienstplicht
ingevoerd. Iedere man van 20 jaar of ouder
moest zich inschrijven. Door middel van loting
werd bepaald wie dienst moest nemen in het
Franse leger.
Tot 1798 kon iemand die ingeloot was een
vervanger (remplaçant) inhuren. Om een
remplaçant te kunnen inhuren, moest je veel
geld hebben. De kans dat degene die voor
jou dienst deed, terug zou komen, was niet zo
groot. Van de 691.500 mannen die in 1812 in
het ‘Grande Armée’ vertrokken richting
Moskou, zou namelijk 98% niet terugkeren.
Volgens Jacob Steringa was zijn
overgrootvader Gerrit Jaspers Steringa, de
zoon van herbergier Jasper, geboren in 1789,
een van de personen die zichzelf beschikbaar
stelde als remplaçant. Hij kreeg hiervoor een
aanzienlijk som geld, maar hij zal
vermoedelijk toch wel spijt gehad hebben van
deze actie. De veldtocht waaraan hij als
huzaar meedeed, was een verschrikkelijke
tocht. Waar de Franse troepen verschenen,
trokken de Russen zich steeds verder terug.
De winter viel in en de Fransen waren niet
berekend op de strenge Russische kou. De
soldaten leden honger, kou en werden ziek.
Jacob Steringa, die het verhaal van zijn
beppe Detje Sjoeks hoorde, vertelt dat Gerrit
de warme pies van zijn paard gebruikte om ijs

te smelten zodat hij wat te drinken had. Het
was geen doen. Uiteindelijk besloot Napoleon
het leger terug te trekken, maar veel te laat.
Bij de rivier de Berezina werd het Franse
leger, met daarin Gerrit Jaspers Steringa,
door het Kozakkenleger een grote nederlaag
toegebracht. Gerrit overleefde de vreselijke
gevechten op wonderbaarlijke wijze. Op de
één of andere manier wist hij, ondanks alle
ontberingen, veilig thuis te komen in
Westergeest. Hij had nu de beschikking over
zijn remplaçantengeld; hoeveel het was
weten we niet, maar anderen kregen
bijvoorbeeld wel 2.500 gulden, in die tijd een
enorm kapitaal. Hiervan kocht hij een
wâldhûske aan de Swartewei 2 in Oudwoude
en hij ging aan het werk als schoenmaker.
Aan de wand hing Gerrit een prachtig
schilderij waarop hij staat afgebeeld op een
wit paard, in het uniform van huzaar in het
leger van Napoleon. Ook Gerrits zoon Jan
heeft het nog jarenlang gehad. Zijn weduwe
ruimde het schilderij op, erg jammer.
Hoewel er aan de Swartewei 2 later een
nieuw huis verrees, wordt de plek nog steeds
bewoond door de familie Steringa en Jacob
en Alie wonen er nu al als vijfde
generatie.<<<
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De Vreedzame School
Op een van de ramen
van een lokaal van
onze school aan de
Foarwei staat deze
tekening:

een wereldbol met daar omheen een aantal
kinderen. Dit is niet zomaar een leuke
verftekening, dit is het symbool van de
Vreedzame School.
In het afgelopen schooljaar zijn we gestart
met deze methode. Dit schooljaar ronden we
als team de opleiding af die bij deze methode
hoort. Door de bijbehorende certificatie
mogen we ons dan officieel een 'Vreedzame
School' noemen. Daar zijn we dan ook best
trots op, want in Friesland zijn maar twaalf
scholen die dit programma ook volgen. Niet
alle twaalf zijn ook al gecertificeerd. In het
westen van het land wordt dit programma al
veel langer door scholen gebruikt en is het
aantal deelnemende scholen tientallen malen
groter.
Een keer per week besteden wij in alle
groepen aandacht aan De Vreedzame
School. Tijdens deze lessen leren de
leerlingen dat zij deel uitmaken van de

gemeenschap die de klas en school vormt en
leren daar een bijdrage aan te leveren. De
Vreedzame School gaat uit van de eigen
kracht van kinderen.
Dat onze leerlingen ook daadwerkelijk iets
doen met wat ze leren tijdens de lessen bleek
vorig jaar toen op een middag twee leerlingen
mij aanspraken met de boodschap dat er een
brief op mijn bureau lag. De brief omvatte een
handtekeningenactie van de leerlingen voor
het aanpassen van het buitenspeelschema.
Aan het begin van het schooljaar hadden de
leerlingen samen met de groepsleerkrachten
voor het buitenspelen een schema gemaakt
waarin de verschillende activiteiten op het
plein waren verdeeld over de week. Zo mocht
er op maandag, woensdag en vrijdag worden
gevoetbald op het plein. Op dinsdag en
donderdag waren de skeelers en
waveboarden aan de beurt. Dit alles om er
voor te zorgen dat iedereen een beetje aan
zijn trekken kwam tijdens de pauze.
Na een aantal maanden waren de leerlingen
blijkbaar toch niet helemaal tevreden met
deze verdeling. Vandaar dus deze actie.
De actie vormde een mooi uitgangspunt om
de leerlingen te leren medeverantwoordelijk
te zijn voor de afspraken die er gelden op
school. Zowel de midden als de bovenbouw
kreeg de opdracht te overleggen hoe ze het
buitenspelen in de pauze zouden willen

inrichten. Daarnaast moesten ze een
vertegenwoordiger aanwijzen die dit
standpunt zou komen uitleggen bij mij.
Een week later plande ik een bijeenkomst met
deze twee vertegenwoordigers. De leerlingen
mochten uitleggen wat de groep graag zou
willen. Ook ik gaf aan wat het standpunt van
de leerkrachten was. Uiteindelijk kwamen de
leerlingen en ik tot een gezamenlijke
oplossing. Op woensdag zou de geplande
afspraak voor het buitenspelen niet meer
gelden en waren de leerlingen vrij in het
kiezen van hun activiteiten tijdens de pauze
op het plein. Een voorwaarde van mijn kant
was dat de nieuwe afspraak niet mocht leiden
tot gevaarlijke situaties of veelvuldige
conflicten.
En wat zagen wij als team tot onze verbazing.
Het vrij laten van de invulling tijdens het
buitenspelen leidde helemaal niet tot
gevaarlijke situaties of veelvuldige conflicten.
De leerlingen hielden tijdens het spelen
rekening met elkaar en kwamen soms tot heel
creatieve oplossingen.
Op onze site www.obsvanheemstra.nl vindt u
meer informatie over de Vreedzame School.
Ook onze maandelijkse nieuwsbrief van de
Vreedzame School kunt u hier lezen.
Namens het team van obs Van Heemstra,
José Westerhof, locatieleider.<<<
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Uitvaartver. “De Laatste Eer”
Voor de laatste keer willen wij u in deze
uitgave nog eens meenemen naar de
reglementen van 1919 met de wijzigingen van
1931.
Instructie voor den Bode van de
Begrafenisvereeniging “De Laatste Eer” te
Oudwoude.
Aan den Bode van bovengenoemde
vereeniging is opgedragen het regelen van
den goeden gang van zaken volgens het int
art. 2 van het Reglement omschreven doel.
Na kennisneming van een geval van
overlijden, gaat hij zoo spoedig mogelijk naar
de naastbetrokken familie en regelt in overleg
met hen de voorbereidende werkzaamheden,
waarbij hij desgewenscht van voorlichting
moet dienen. Vervolgens worden als
gewenscht o.m. de volgende werkzaamheden
door hem uitgevoerd:
Het bestellen van Rouwbrieven, enz.,
Bestellen en bezorgen van een doodkist, Het
rondzeggen bij ten hoogste veertig gezinnen,
in overleg met de familie, doch zonder
verplichting om verder te gaan, dan tot op een
afstand van 1 K.M. verwijderd van het
sterfhuis en bovendien de Voorz. Der
Vereen., Aangifte bij den Burgelijken Stand,

Bestellen van een graf, Aanvraging van
voorgangers en doodgraver, Het aanzeggen
der dragers en klokluider.
Aangiften bij den Burgelijken Stand en
bezorging der doodkist geschiedt mede door
den Hulpbode.
Veder dient hij bij het begraven voor de
lijkstatie te gaan. Het personeel werkt onder
leiding van den Bode.
De belooningen, genoemd in art. 18 van het
Reglement, worden betaald door de Bode
voor rekening van de vereen. De Bode zorgt
o.m. dat de Dragers bij het vervoer naar het
kerkhof zooveel mogelijk naast den lijkwagen
loopen en niet met elkaar over allerlei
onderwerpen spreken. Aan de baar ontvangt
ieder een vast plaats, met nummering 1 t/m 8
te beginnen aan den voorkant rechts.
No. 9 der dragers loopt achter de baar en
vervangt bij ontstentenis van een der
overigen, dezen in zijn functie. Fietsen mogen
bij het vervoer van een lijk niet worden
meegevoerd. In sommige gevallen kan echter
worden toegestaan, dat op de fiets naar het
sterfhuis wordt gereden, welke dan door een
deel der dragers worden teruggevoerd, doch
zoo, dat men niet in aanraking komt met de
lijkstatie en er steeds voldoende personeel bij
den lijkwagen blijft.
Het is verboden andere functies te bekleeden
of werkzaamheden te verrichten niet in de

instructie genoemd zonder toestemming van
den Voorzitter.
De bode mag zich geen vrijheden veroorloven
en handelend optreden in zaken de
vereeniging betreffende, zonder voorkennis
van den voorzitter. Het bestuur heeft ten allen
tijde het recht deze instructie te wijzigen,
waarvan onverwijld kennis wordt gegeven
aan de bode.
Gezien en er mede accoord gaande, De Bode
J. Fr. Bosgraaf.
Tegenwoordig wordt er minstens zoveel
geregeld door de uitvaartverzorger en
daarnaast heeft de vereniging een
controleerde taak over de binnenkomende
nota’s betreffende de uitvaart.
Kijk ook op de website van de vereniging:
www.uitvaartvenigingoudwoude.nl
Wieger Rekker, voorzitter<<<
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Aldwâldmer om útens
Als zoon van de slager ben ik opgegroeid in
Oudwoude. Mijn zus Lienke en schoonzus
Trijntje zijn hier nog steeds woonachtig.
Luitzen en Alie de Boer bewonen nu het huis
waar ik geboren ben. Het was destijds m.b.t.
ondernemers wel het “hartje” van Oudwoude,
slager, bakker, smederij, elektricien,
beurtschipper, timmerbedrijf, vrachtrijder,
schilder, boerderij, m.a.w. dit alles op rij aan
de Jan Binneswei.
Met heel veel plezier denk ik terug aan die
periode. De muziekvereniging Blaast de
Bazuin was destijds de absolute topper in de
wijde omgeving. Alles wat jeugd was werd
door Wiep Sangers gecontracteerd. Helaas
was deze investering niet aan mij besteed. In
die periode heb ik wel een aantal jaren korfbal
gespeeld. Weer later kwam WTOC in beeld,
dit onder de bezielende leiding van meester
Feersma Hoekstra. De oprichting heb ik van
dichtbij meegemaakt. De vergaderingen
vonden plaats in een klein lerarenkamertje
van de school. Zelf voetbalde ik in het 2e
team met als coach/leider Jan van der
Schaaf,….. ach wat ! Vervolgens heb ik een
cursus gedaan voor scheidsrechter en tot op
heden doe ik dat nog steeds. Dertien jaar heb
ik op landelijk niveau geacteerd, met als

toppers Spakenburg, Quick Boys, Urk,
Harkemase Boys enz.
In 1971 ben ik getrouwd met Jannie
Weidenaar, afkomstig van Oosternijkerk. Het
1e jaar van ons trouwen hebben we in
Boelenslaan gewoond en zijn daarna
verhuisd naar Drachten. We hebben twee
kinderen: Luitzen en Margiet en twee
kleinkinderen. Regelmatig kom ik hier “oud”
inwoners van Oudwoude tegen.
Ruiten Troef (diepvries vlees) in Leeuwarden
was mijn eerste werkgever. Vervolgens kwam
ik bij Unilever terecht, waar ik in verschillende
functies een kleine veertig jaar met heel veel
plezier heb gewerkt.
Vorig jaar april ben ik gestopt met werken en
geniet nu van de vrije tijd. Beiden zijn we
actief op sportgebied, naast tennis zijn we
sinds een paar jaar ook verknocht aan de
golfsport. Ook doen we beiden veel
vrijwilligerswerk. M.a.w. nog volop betrokken
in het sociaal gebeuren.

Dorpsvlag Aldwâld
Een aantal jaren geleden was er de
mogelijkheid om een dorpsvlag van Aldwâld
te bestellen. Vele dorpsbewoners hebben van
die gelegenheid gebruik gemaakt en massaal
een vlag besteld. Helaas is nu het punt
bereikt dat we door de voorraad heen zijn.
Onlangs zijn wij door een paar
dorpsbewoners benaderd of er nog vlaggen
besteld kunnen worden. Die mogelijkheid is
aanwezig mits er een minimaal aantal besteld
wordt bij de drukker. Dit om de kosten zo laag
mogelijk te houden. Daarom wil doarpsbelang
Aldwâld eerst graag inventariseren om
hoeveel vlaggen het zal gaan.
Hierbij doen we een oproep wanneer u nog
een vlag zou willen aanschaffen dit aan te
geven via een bestuurslid van doarpsbelang
of via dorpsbelangen@aldwald.nl <<<

Wens jullie allen heel veel succes.
Met vriendelijke groet,
Piet de Boer
Drachten.<<<
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Nys fanút it Doarpsbelang
Het Doarpsfeest is weer achter de rug en het
bestuur is ondertussen volop bezig met de
organisatie van de Feestelijke afsluiting van
de projecten uit de Doarpsfisy 2002, de
viswedstrijd, het varen met Frâns Boersma,
de trekkerbehendigheid en de
vrijwilligersavond. In deze Doarpskrante ga ik
nader in op het Doarpsfeest, de Vrije
bouwkavels in Aldwâld en de Feestelijke
afsluiting van de projecten uit de Doarpsfisy
2002.

rolletjes tot een paar dagen voor het feest het
bestuur onaangenaam verrast werd door een
brief van de Burgemeester waarin ondermeer
werd gesteld dat het bestuur van
Doarpsbelang Aldwâld in gebreke is
gebleven voor het nemen van hun
verantwoordelijkheid (de vergunningsregels
niet vooraf gepubliseerd) voor de optocht van
de versierde wagens en dat het bestuur
tengevolge hiervan aansprakelijk kan worden
gesteld voor schade.

Doarpsfeest 2011
Het bestuur van Doarpsbelang Aldwâld kan
terug kijken op een prachtig Doarpsfeest. Dit
is allemaal mogelijk gemaakt door de enorme
inzet van de vrijwilligers en de geweldige
deelname van de inwoners uit Aldwâld aan de
festiviteiten. Het bestuur heeft besloten om
een gezellige avond in oktober te organiseren
om de vrijwillligers te bedanken. Niet
onbelangrijk is dat het bestuur van deze
vrijwilligersavond een topper wil maken. Ik
kan er nog niet te veel over kwijt maar de
vrijwilligers krijgen een uitnodiging en het
bestuur gaat ervan uit dat de vrijwilligers
allemaal komen.
De organistatie van het Doarpsfeest liep op

bestuur was het duidelijk dat de optocht vier
dagen later door zou gaan!! De enige
mogelijkheid die het bestuur had was het
uitgeven van een extra Doarpsnys voor de
inwoners van Aldwâld waarin de
vergunningsregels voor de optocht worden
gepubliceerd en waarin de deelnemers aan
de optocht worden gewezen op zijn of haar
verantwoordelijkheid. Voor dit Doarpsfeest
was dit het “noodverband” maar voor het
volgende Doarpsfeest moet dit worden
opgelost. Procedureel en inhoudelijk lijkt het
of Doarpsbelang in gebreke is gebleven maar
dat is maar zeer de vraag!!!!
Doarpsbelang is verbolgen over deze brief en
heeft terstond een gesprek met de
Burgemeester aangevraagd. Vanwege de
vakanties aan de zijde van de gemeente kan
dit niet eerder dan medio september.

Vrije bouwkavels in Aldwâld
Deze uitspraak had tot gevolg kunnen hebben
dat schade aan derden (waaronder de
gemeente) tijdens de optocht op
Doarpsbelang kon worden verhaald en bij
eventuele aantoonbare grove nalatigheid de
bestuursleden persoonlijk. Het bestuur heeft
een extra vergadering op Pinkstermaandag
belegd om een oplossing te zoeken. Voor het

Op de ledenvergadering heb ik de vraag
gesteld of er belangstelling is voor vrije ka
vels in Aldwâld. Begin augustus is er voor
twee bouwkavels belangstelling. Doarps
belang is op zoek naar nog twee
belangstellende voor een bouwkavel.
Belangstellend –die nog niet hebben
gereageerd kunnen contact opnemen met
één van de bestuursleden.
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Feestelijke afsluiting van de projecten uit
de Doarpsfisy

Trekkerbehendigheidswedstrijd

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. Om dit succes te
vieren wordt op zaterdag 24 september de
Doarpsfisy 2002 feestelijk afgesloten. Tevens
wordt de Structuurvisie geopend. Het
globale programma is dat de Structuurvisie
door een ringrijwedstrijd met wagens of
paarden onder de man wordt geopend. Aan
deze wedstrijd kunnen alleen wagens en
ruiters uit Aldwâld en leden van Doarpsbelang
van buiten Aldwâld meedoen. Daarna volgt
een receptie en de dag wordt afgesloten met
muziek en natuurlijk een hapje en een
drankje. Het definitieve programma volgt in
september.

Na een voorzichtige start kwam de jaarlijkse
wedstrijd op vrijdag 19 augustus om half 8
toch op gang. Door het gunstig weer kwam
het aantal deelnemers op 38, wat zeer
positief was in de vakantietijd. De dames
waren met 6 deelneemsters goed
vertegenwoordigd. Het parcours bestond uit
verschillende onderdelen, zoals autovelgen
met een touw aantrekken en vervolgens met
de trekker er tussendoor rijden, een bal van
een melkbus rijden zonder dat de melkbus
omviel en met de trekker een flesje bier legen
in een glas. Na een behendig rondje te
hebben gereden werd deze afgesloten met
een ferme klap op de Kop van Jut. De
commissie hoopt de wedstrijd volgend jaar
wat eerder te kunnen organiseren i.v.m. het
licht en hopen dan op net zoveel deelname
en enthousiast publiek. Doarpsbelang
organiseert deze wedstrijd in samenwerking
met het Bikkelhokje.

7e Jan Anco Dijkstra
8e Jitze Dijkstra en Pieter Veenstra
9e Klaas Dijkstra
10e Keimpe Veenstra
11e Lieuwejan Sangers
12e Ulko Lemstra
13e Andries Boersma
14e Jan Douwe Beerda
15e Pieter Ymke de Vries
16e Hans Veenstra
17e Gaatze Bosma
18e Henry Timersma en Jan Renze Visser
19e Jintje van der Veen
20e Andries Minnema en Wybren Liewes
21e Sije Fennema
22e Ale Boersma
23e Jasper Steringa
24e Rienk Sjoerd Fennema
25e Hielke Hoekstra
26e Leon Koster
27e Geert de Vries
28e Gerrit Minnema
29e BerendJan Veenstra

Aldwâldmersyl, 5 augustus 2011
Voorzitter Doarpsbelang Aldwâld, Sj.<<<
Hoekstra

Uitslag Heren:
1e Joop Dijkstra
2e Wieger Bosma
3e Lieuwe Zevenhoeken
4e Klaas Lieuwes
5e Hette Dijkstra
6e Eelke Fennema

Uitslag Dames:
1e Susan Wiegersma
2e Ingrid Hoekstra
3e Rosa Dijkstra
4e Sigrid Haagsma
5e Wietske van der Wagen
6e Annette Hoekstra<<<
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Geslaagd doarpsfeest Aldwâld!
Oudwoude kan met een tevreden gevoel
terugkijken op het dorpsfeest van afgelopen
juni. Ondanks de slechte weersvoorspellingen
konden alle activiteiten toch doorgaan.
Maar liefst 120 sportievelingen namen deel
aan de zeskamp van het tweejaarlijks
dorpsfeest op donderdag 16 juni. Door
diverse teams werd er, fanatiek gestreden
tijdens een spannende rollatorrace, gegleden
over de buikschuifbaan, hardgelopen tijdens
de klompenrace en nog een aantal
spectaculaire onderdelen. Onder het genot
van en hapje en drankje werd de zeskamp,
na de prijsuitreiking, feestelijk afgesloten met
o.a. zangeres Trynka en zanger Sije.
Vrijdagmorgen ging traditioneel de optocht
van start. Ruim 30 goedgekeurde fietsen en
voertuigen deden mee. Het niveau van de
optocht was, als vanouds, erg goed te
noemen. Wel viel op dat er dit jaar minder
praalwagens meededen dan voorgaande
jaren. De jury was zeer tevreden over de
gekozen thema’s en de afwerking van de
wagens en fietsen.
Vrijdagmiddag konden de kinderen van de
basisschool hun uitleven tijdens de
kinderzeskamp. Vooral de hindernisbaan

werd erg leuk gevonden. Na afloop werden
de kinderen getrakteerd op patat en ranja
Een nieuw onderdeel van het dorpsfeest was
de “Aldwâld got Talent”. Een bonte avond
waarbij dorpsgenoten hun talenten konden
laten zien op het gebied van toneel, zang,
dans of playback. In ruim twee uur tijd werden
een 10tal acts op het toneel gezet die door
het ruim opgekomen publiek werden
beoordeeld met een daverend applaus. De
bonte avond werd afgesloten door discotheek
SecondLive en duurde tot in de late uurtjes.

eventuele strafpunten waren bepalend voor
de eindstand. De avond werd in een
sfeervolle tent muzikaal afgesloten door Top
100 formatie “Transaction”, die al snel
menigeen op de dansvloer had.
Zondagmiddag trad het plaatselijke
muziekkorps “Blaast de Bazuin” op tijdens het
koffieconcert. Zij brachten een aantal
nummers ten gehore die door het publiek
enthousiast werden ontvangen. Om half vier
sloot voorzitter Sjoerd Hoekstra van
doarpsbelang Aldwâld het zeer geslaagde
dorpsfeest.

Zaterdagmorgen ging de optocht onder
minder goede weersomstandigheden van
start. De route werd enigszins ingekort
waardoor het geplande matinee iets eerder
van start kon gaan.
Grutte Geart had de stemming er al snel in
waardoor het matinee weer een fantastische
happening werd.
Zaterdagavond was er wederom een
paardenspektakel georganiseerd in de vorm
van Tally Ho. Dit betekent: een stukje van de
baan stappen, vervolgens een deel draven en
het laatste deel van de baan wordt er
gegaloppeerd. Dat dit veel strijd opleverde
kon gemerkt worden aan het enthousiasme
onder het publiek en de deelnemers. Tijd en

Uitslag zeskamp: 1e prijs, Foarwei / Lange
Ikker, 2e prijs Wygeast / Allemawei, gedeelde
3e prijs voor Pastorijehof en Eysmastrjitte /
FeersmaHoekstrastrjitte
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Uitslag optocht:
Praalwagens 1e prijs “Twitter, Facebook of
Hyves, wy sjogge elkoar leaver live!”, 2e prijs
“Peleton fan Aldwâld”, 3e prijs “Parc de L’eau”
Jeugdwagens 1e prijs “Benidorm Basterds”,
2e prijs “Walkinn Fridge”, 3e prijs
“Bezuinigingen bij defensie”
Fietsen 1e prijs “Adams family”, 2e prijs “Boer
zoekt ………”, 3e prijs “Schoonmaaksters”
Publieksprijs, “Ik hou van Holland”
Uitslag Tally Ho:
Pony’s, 1e prijs Iris van der Linden , 2e prijs
Dara van der Meer, 3e prijs Tjarda Cuperus
Paarden, 1e prijs Janke Raap, 2e prijs Sigrid
Haagsma, 3e prijs Ester Hoekstra<<<

Viswedstrijd
Vissen is weer helemaal in, dat blijkt wel uit
de grote opkomst bij deze wedstrijd. Maar
liefst 47 deelnemers hadden zich gemeld bij
de inschrijftafel. Er werd gevist in twee
categorieën namelijk van 0 jaar t/m 12 jaar en
van 13 jaar t/m 120 jaar. Het strijdtoneel in het
Parc de L'eau was door Trienke en Henkie
van It Earrebarrenest in perfecte staat
gebracht (gras was netjes gemaaid). Het weer
was prachtig, windstil en het zonnetje erbij.
Om 19.15 uur werd het startsein voor het
dobbertje staren gegeven. De dames Mientje
en Lisa stonden er gelikt bij in hun speciale
viskleding. De tijd dat iedereen viskleding
kocht in de dumpstore ligt ver achter ons. Het
vissen werd een waar spektakel. Gosse en
Renco sloegen meteen de ene na de andere
vis uit het water, dat beloofde nog wat. De
jury bestaande uit Snabbel en Babbel (Foeke
en Willy) bleven maar
heen en weer rennen,
overal moesten er
visjes opgemeten
worden. Ja, visjes
meestal een blank of
rietvoorn van 8 of 10
cm. Uitzonderingen?
Jazeker, vrouw
Hoekstra moest al haar

krachten aanspreken in een gevecht met een
gigant. Al hangend aan de hengel en
natuurlijk geen centimeter laten vieren knapte
het visdraad. Te zwaar, weg 150 centimeter
vette vis, wat Sjoerd Hoekstra deed besluiten
om het visdraad te vervangen door
staaldraad. Ondertussen werden door de
overige deelnemers zorgvuldig de vis binnen
gehaald, onder aanmoediging van een
meelevend publiek. Voorzichtig werden de
haakjes verwijderd, de vis gemeten, nog even
een fotomomentje, en weer in het water los
gelaten. Vorig jaar viel deelnemer Jan Oane
Botma nog in het water, deze avond bleef
iedereen droog en hoefde Sjouke Baywatch
niet in actie te komen. Wat een vis is er
gevangen, opgeteld bijna 15 meter !!! De
wedstrijd eindigde om 21.00 uur, waarbij de
winnaars in het dorpscafé hun prijs kregen
uitgereikt.
De uitslag was als volgt:
Jeugd 0 t/m 12 jaar
1. Daniel Rekker met 54 cm
2. Lars Hoeksma met 46 cm
3. Anne Jacob Nauta met 28 cm
Ouderen 13 t/m 120 jaar
1 Gosse v/d Meer met 6 m en 26 cm
2 Renco Krol met 3 m en 74 cm
3 Jan Bart de Bruin met 96.5 cm<<<
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Gymvereniging S.V.S
De zomervakantie weer voorbij...
Alle sporten beginnen weer. Ook S.V.S strart
weer met de trainingen!
Vanaf 5 september a.s. starten de trainingen
bij Gymnastiekvereniging S.V.S.
In de zomervakantie heeft niet iedereen
binnen de gymnastiekvereniging stil gezeten.
Er zijn een aantal leden die een paar extra
trainingen hebben gevolgd.
Zodat zij op die manier niet een hele lange
stop hebben met turnen.
Binnen de vereniging zijn er mensen bezig
om bij bedrijfen langs te gaan die ons willen
sponsoren om een opblaastumbling aan te
kunnen schaffen.
Inmiddels zijn we al een eind op weg. We
proberen nog enkele bedrijfen te kunnen
vinden die ons willen financieren, zodat wij u
misschien in het volgende dorpskrantje
kunnen latendat we de opbrengst hebben
gehaald! En dat de tumblingbaan onderweg
of al geariveerd is.
Een tumblingbaan wordt gebruikt om
moeilijkere elementen aan te leren.
Ook wordt hij voor zowel jong als oud gebruikt
tijdens de gymlessen!
Al een aantal jaar wordt er een tumblingbaan

gehuurd in de voorjaarsvakantie, zoals
genoemd een spelletjes middag.
Altijd erg geslaagd en een grote opkomst!
Dus wat is er mooier dan dat we straks zelf
ook een tumblingbaan hebben!

Voor meer informatie over trainingstijden kunt
u ook eens op onze site kijken;
www.gymverenigingsvs.nl
Sportieve groet; Gymvereniging S.V.S.<<<

Aankomend seizoen:
Wij hopen aankomend seizoen weer sportief
jaar in te kunnen gaan.
Wist u dat gymvereniging S.V.S. ;
 veel peuters en kleuters lesgeeft! Zij leren
op speelende wijs al heel veel moeilijke
kunstjes!
 wij dit jaar voor het eerst op niveau 5 gaan
turnen en dat niveau 1 de topsport is!
 wij veel variatie aan bieden in de gymlessen,
d.m.v. spel en toestellen steeds nieuwe
dingen blijven leren?!
 wij met acrogym de stap na Clijn gaan
maken?!
 dat er veel kinderen het afgelopen seizoen
gymmie  flippo`s hebben verdient, omdat ze
zoveel nieuwe elementen hebben geleerd!
Voor iedereen een leuk en sportief
gym/turn/acro seizoen toegewenst.
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1 00 jaar ‘IJsclub Oudwoude e.o.’
In de afgelopen maanden heeft u al een
aantal keren kunnen lezen dat ‘IJsclub
Oudwoude e.o.’ dit jaar 100 jaar bestaat. Dat
moet natuurlijk gevierd worden! Op 16
december wordt een prachtig jubileumfeest
georganiseerd.
Het blijft niet bij een feest alleen. Iedereen
kan een blijvend aandenken aan 100 jaar
IJsclub in Oudwoude e.o. in huis halen.
Tijdens dit feest wordt namelijk een
jubileumboek uitgereikt dat daarna voor
iedereen beschikbaar is. Het lezen van dit
boek zal voor menigeen een feest van
herkenning zijn. Daarnaast staan er ook
dingen in die bijna niemand meer wist, maar
die nog net aan de vergetelheid ontrukt zijn.
Wat te denken van informatie over de
schaatsclub van Westergeest, die jarenlang
heeft bestaan. Of de schaatsbaan in de Dôle,
een idyllisch plekje midden in het veld,
omringd door bosschages.
Wie weet nog dat er in Oudwoude een
schaatsenmaker woonde en wie in de vroege
jaren van de IJsclub de Oudwoudemers op de
jaarvergadering probeerde op te voeden tot
bewuste burgers? Intrigerend om te
ontdekken is dat bepaalde families al
eeuwenlang goede schaatsers afleveren, tot
op de dag van vandaag.

Maar ook de nieuwste geschiedenis komt aan
bod, dat wat de huidige inwoners van het
dorp misschien zelf wel hebben meegemaakt:
de aanleg van de drie ijsbanen die Oudwoude
rijk is geweest, alle dorpsbewoners die
daaraan hun bijdrage leverden. Kleurrijke
dorpsfiguren komen op de pagina’s tot leven.
Wie kent er niet ‘Bauke Toto’, die jaarlijks
duizenden kilometers op zijn fiets aflegde en
alle inwoners van Oudwoude kende. En wist
u dat er liefdes zijn die begonnen op de
ijsbaan?
Over het honderdjarige bestaan van de
IJsclub werd trouwens een bijzondere
ontdekking gedaan die we hier nog niet willen
verklappen, dan blijft het spannend.
Anderhalf jaar lang werd er gewerkt aan het
boek door de redactiecommissie bestaande
uit Jan de Boer, Iko Hoekstra, Ulbe de Jong
en Reinder Postma. Zij verzamelden foto’s en
tekeningen, hielden interviews en plozen
notulenboeken en oude krantenberichten uit,
waarna Reinder en zijn vrouw Yvonne de
feiten verwerkten tot boeiende en vaak ook
ontroerende verhalen.
Het uiteindelijke resultaat is een prachtig boek
van 160 pagina’s met een kleurenomslag,
gebonden in een hard kaft, dat in geen
boekenkast in Oudwoude, Triemen en
Westergeest mag ontbreken.
Het is gelukt de prijs van dit boek bescheiden

te houden. Omdat de oplage beperkt is, is het
aan te raden het boek nu alvast te bestellen.
Tot 1 januari 2012 kunt u nog profiteren van
de voorverkoopprijs van € 16,. Daarna
betaalt u € 18,50.
Reserveren kan bij de volgende personen:
Jan de Boer (452637), Ulbe de Jong
(445158), Reinder Postma (452100).<<<
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Oud en Nieuw...

Deze keer De Wygeast 34
Dit is het huis van Cornelis Mijkes en zijn
vrouw Grietje MijkesVisser, die hier sinds
1994 wonen. Zij hebben het gekocht van
Klaas Mijkes en Griet MijkesWiersma, de
ouders van Cornelis. Deze zijn in 1961 in het
oude huisje getrokken. Zij hebben het huisje
van mijn grootmoeder Baukje de JagerVan
der Horn gekocht, nadat mijn grootvader op 6
september 1959 was overleden. Mijn
grootmoeder verhuisde naar de Jan

Binneswei 6. In 1969 hebben Klaas en Griet
het oude huisje vervangen door een nieuwe
woning.
De oude foto is ongeveer van 1963.
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. De tweede foto is
gefotoshopt omdat de oplossing hierop stond.

Oplossingen van de vorige Op 'e Hichte

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

Foarwei

Foarwei
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Blaast de Bazuin
Alweer aan het begin van een nieuw seizoen!
Wil eerst even beginnen met een terugblik
naar de periode voor en in de zomer..
U heeft ons veelvuldig kunnen horen tijdens
ons Doarpsfeest 2011.
Daarna hebben wij zondag 3 juli een
kerkdienst mogen begeleiden in de prachtige
tuin van ‘Dekema State’ te Jelsum. Dit werd
zeer gewaardeerd.
Het seizoen hebben wij op vrijdagavond 15
juli afgesloten met een zeer goed verzorgde
barbecue & spelletjes midgetgolf in Drachten.
Mede door het mooie weer was deze avond
meer dan geslaagd.
Toen was het vakantie en konden de
instrumenten een zestal weken opgeborgen
worden...
De vakantie was nog maar net aan de gang
toen we werden opgeschrikt door het
overlijden van ons zeer gewaardeerd lid en
penningmeester Douwe Dijkstra op 25 juli.
Douwe zat vanaf zijn 17e jaar tot zijn
overlijden in het bestuur van onze vereniging.
De laatste ± 33 jaar als penningmeester.
Wij wensen Riemkje, kinderen en verdere
familie veel sterkte toe.

Als u dit leest zijn wij weer begonnen met de
repetities.
Maar de toekomst van Blaast de Bazuin staat
enorm wankel!
Er zijn nog 13 leden en 2 leerlingen... Dit is
echt veel te weinig om de vereniging in stand
te houden.
Dus hierbij een dringende oproep: weet u
muzikanten die hun (oude) hobby weer op
willen pakken of hebben uw (klein)kinderen
belangstelling, meldt u dit alstublieft aan bij
een van onze bestuursleden: Dirkje Dijkstra,
Tetje de Jong of Trijntje Dijkstra.

Het is hard nodig en het zou toch zonde
zijn als Oudwoude deze vereniging zou
moeten missen!!! <<<

Dorpsagenda
September 2011 .
23. Klaverjassen kantine WTOC
24. WTOC 1  Marrum 1
26. Ledenvergadering WTOC

Oktober 2011 .
1. MFC Husterwâld Horrortocht
7. Klaverjassen kantine WTOC
8. WTOC 1  Wardy 1
12. Doarpsbelangen Aldwâld 55+ middag
21. Klaverjassen kantine WTOC
29. WTOC 1  GSVV 1

November 2011 .
4. Klaverjassen kantine WTOC
12. WTOC 1  Friese Boys 1
13. MFC Husterwâld Bliide Sjongers
18. Ledenverg. IJsclub Aldwâld va. 20.00u
18. Klaverjassen kantine WTOC
19. Jeugdzwemmen Doapsbelang Aldwâld
26. Intocht Sinterklaas

December 2011 .
2. Klaverjassen kantine WTOC
3. WTOC 1  WWS 1
16. Klaverjassen kantine WTOC
16. Jubileumfeest 100 jarig bestaan IJsclub
17. Feestavond Doarpsbelang Aldwâld
30. Klaverjassen kantine WTOC
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Oplage 450 exemplaren – verschijnt 4 x per
jaar

Redactie:
Ben de Vries
– voorzitter, layout
0511 453278
Karin Starkenburg
– secretaris, layout
0511 408308
Jan Lieuwe Terpstra – penningmeester
0511 453006
Aren Vroegindewey – eindredacteur
Erik de Vries
– lid redactie
Annie Mulder
– lid redactie
Jan de Jong
– lid redactie
Sjoerd Dijkstra
– lid redactie

Contactadres advertenties:
Jan Lieuwe Terpstra  0511 453006

Drukker:
Allprint  Dokkum

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

Website Op 'e Hichte
www.doarpskranteopehichte.nl

Bericht voor de bewoners:
Vorm en schrijfwijze van teksten die door
anderen worden aangeleverd, wordt door de
redactie niet gecorrigeerd. Er kan
eindredactie plaatsvinden als de tekst ten
minste veertien dagen voor de deadline
aangeleverd wordt met het verzoek tot
controle. Aanpassingen en veranderingen zijn
natuurlijk in overleg met de schrijver.

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

www.doarpskranteopehichte.nl.
 een jaarabonnement voor €12,50
Opgave via info@doarpskranteopehichte.nl of
penningmeester Jan Lieuwe Terpstra
telefoon 0511  453006

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

Tips voor het inleveren van kopij:
 teksten liefst digitaal aanbieden in Word of
als een tekst in een 'gewoon' txtbestand
 foto's liefst als originele foto in de
oorspronkelijke bestandsgrootte aanleveren
als bijlage bij uw email
 graag bronvermelding voor tekst en/of
illustratie als deze niet van uzelf is.

Abonnement?
Woont u buiten Aldwâld dan biedt de redactie
de volgende mogelijkheden om de
doarpskrante te lezen:
 via internet door te surfen naar onze site
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