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Redactioneel

Jubileum...

Zeker in wat minder goede tijden moet je
vieren wat je vieren kan. Op zich hoeft het
geen feestje te zijn, maar u hebt toch maar
mooi het 10e nummer van 'Op 'e Hichte' in
handen! Elke keer is het de vraag of we wel
voldoende materiaal voor een volle krant
hebben en elke keer blijkt rond de deadline
dat we een 'gezond' nummer kunnen
produceren. Overigens heeft onze oproep in
nr. 9 om ook uw verhalen in te zenden nog
geen echt resultaat opgeleverd, dus bij deze
herhalen we: het is de krant van en voor
iedereen, dus draag uw 'tekststeentje' bij!
Indien gewenst kunt u hulp krijgen bij het
vormgeven van de inhoud.
Vieren

Zo links en rechts is de goedheilig man weer
gesignaleerd, dus vieren. Hoewel de
temperatuur te hoog is, is het wel december,
dus winter en nog eventjes en een ieder kan
kerst vieren zoals hij het graag wil. En dan is
het al weer oliebollen en appelflappentijd, dus
vieren!
De redactie wenst u fijne dagen en de beste
wensen voor komende, nieuwe jaar toe.<<<

Woensdag 12 oktober stond de 55+ middag
op het progamma van doarpsbelang. Na vorig
jaar genoten te hebben van een spetterend
optreden van Teake van der Meer was het nu
weer tijd om van het mooie Friese landschap
te genieten.
Om half 1 vertrokken 40 dorpsgenoten en
ouddorpsgenoten richting Earnewâld om
daar aan te monsteren op rondvaartboot
Prinsenhof. Na een hartelijk welkom door één
van de bestuursleden kon het ruime sop
worden gekozen voor een prachtige rondvaart
door “de Alde Feanen”, een prachtig stukje
Friesland.
Vele dorpsgenoten hebben genoten van de
schitterende omgeving en herinneringen die
tijdens zo’n tocht altijd weer boven komen.
Doarpsbelang trakteerde de aanwezigen op
een kop koffie met een authentiek stukje
Friese oranjekoek.
De tocht ging verder via Grou, Wergea en
Warten. Ondertussen was het tijd geworden
om de sterke verhalen meer kracht bij te
zetten onder het genot van een hapje en een
drankje.
Om ongeveer 16.30 uur stond benedendeks
het broodbuffet klaar en kon er genoten
worden van een lekker kop soep, diverse

broodsoorten en een kroket.
Om 18.00 uur monsterde de boot weer aan in
Earnewâld en kon de tocht richting huiswaarts
aanvangen.<<<

55 + uitje
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Je handen als visitekaartje...

Het is al hartstikke donker als Jan en Erik, de
redactieleden van de dorpskrant, op bezoek
gaan in De Triemen bij Wietske van der
Wagen, eigenares van N@!LS in Lioessens.
Rijden we dan wel de goede kant op zult u
zich afvragen. Jawel, want Wietske gaat in De
Triemen wonen en daar, waar de verbouwing
van de nieuw te betrekken woning in volle
gang is, treffen we haar aan voor ons
interview. Ze vertelt, te midden van de
verbouwingsactiviteiten, dat N@!LS in
Lioessens op termijn naar De Triemen gaat
verhuizen. Haar plan is dat dat in de loop van
het eerste kwartaal van 2012 zal gaan
gebeuren.
Eigenlijk is de nagelbehandeling hobbymatig,
want Wietske heeft een fulltime baan in de
zorg. Haar wens is een eigen nagelstudio,
want daarover gaat het interview: nagels. Na
het volgen van een cursus van 1½ jaar is ze
klaar om die kleine uiteinden aan iedere
vinger (en teen) te verfraaien of op te
knappen. Ze vertelt dat ze modellen meenam
naar de cursus. Deze modellen werden
gedurende een dag gebruikt om de
vaardigheden op te oefenen. Nu weet ze alles
en vertelt enthousiast over het verschil tussen
nepnagels en kunstnagels. De nepnagel koop

je bij de drogist, kant en klaar, maar de
kunstnagels is maatwerk en kunst is het, want
met diverse materialen is Wietske in staat
kleine kunstwerkjes te maken op die kleine
vlakjes. Ze is per 10 vingers wel 1½ tot 2 uur
bezig. De bestaande nagels, de echte dus,
worden voorbehandeld d.w.z. vijlen,
nagelriem aandacht geven, ontvetten en
primer erop. De kunstnagel wordt gevormd
aan de hand van een sjabloon, uit te voeren
in allerlei kleuren en motieven bijvoorbeeld
bloemen.
Er zijn nogal wat mogelijkheden: cracknagels,
acrylnagels of nagels van gel. De cracknagel
bestaat uit twee lagen, veelal twee
verschillende kleurlagen. De bovenste laag
vertoont barstjes en daardoor wordt de
onderste kleur zichtbaar en dat geeft een heel
mooi effect. Of iemand kiest voor acryl of gel
is weleens afhankelijk van wat iemand met
zijn handen doet, want voor intensief gebruik
van de handen is een acrylnagel geschikter,
omdat deze harder is en dus meer kan
hebben. Met de gel krijg je een flexibeler
nagel. De gel wordt als stroperige vloeistof op
de nagel aangebracht en uitgehard met UV
licht, hierin zijn ook vele kleuren te verkrijgen.
De houdbaarheid van de kunstnagels is 3 à 4
weken, want de echte nagel groeit natuurlijk
door en dan is, om het weer mooi te krijgen,

een nabehandeling mogelijk. Er kan dan een
opvulbehandeling worden gedaan, of weer
een heel nieuw motiefje, wat je maar wilt.
Haar klanten zijn over het algemeen dames
die naar Lioessens komen voor speciale
gelegenheden zoals een huwelijk of speciale
feestdagen of omdat ze iets bijzonders willen
voor zichzelf. Ook kinderen zijn welkom, over
het algemeen meisjes. Komen er geen
mannen dan, vraag je je af. Jawel hoor, ook
mannen kunnen langs komen, niet voor een
kleurtje of een motiefje, maar omdat er
medisch iets aan de hand is. Een
ingescheurde nagel kan heel pijnlijk zijn en
met een lakbehandeling, in kleurloze lak, kan
een inscheuring gestopt worden. Voor
nagelbijters is een acrylnagel een goede
remedie, want acryl is hard en bijt je niet
zomaar stuk, aldus Wietske. Kalknagels
behandelt ze niet, dat is meer een taak voor
de specialist, ook omdat een kalknagel
besmettelijk en van persoon op persoon kan
overgaan, bijvoorbeeld omdat apparatuur niet
schoon is. En daar is Wietske duidelijk in,
geen kans op besmetting omdat na de
behandeling alles gereinigd en
gedesinfecteerd wordt met alcohol, chloor of
met een ultrasone behandeling.
Wat is er nieuw vragen we haar en ze vertelt
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over de Igel, iets tussen lak en gel in die
wordt aangebracht op de nagel en uitgehard
met UVlicht. Heel geschikt voor french
manicure, een methode om een mooi wit
randje te creëren of gewoon een mooi
kleurtje. Ze verwacht dan ook dat cracknagels
en Igel populaire behandelingen worden,
omdat het heel duurzaam is. Wietske vertelt
dat ook de materialen bij haar te verkrijgen
zijn. Voorbeelden van hoe het kan worden,
kan ze laten zien.
Ook nieuw is dat ze kinderpartijtjes verzorgt
waarbij kleine groepen van 6 tot 12 kinderen
worden vermaakt met gekleurde nagels zoals
stempeltjes en lakken. De kinderen vinden
het prachtig, heeft ze al gemerkt. En wilt u
iemand eens een origineel cadeau geven,
dan is een cadeaubon bij N@!LS verkrijgbaar
al vanaf € 7,50.
Vanaf 19 tot 23 december heeft Wietske een
aantal dagen vrij van haar werk en staat ze
graag voor u klaar, nu nog in Lioessens. Belt
u even van te voren voor een afspraak? 0612
269 370.<<<

Jeugdactiviteiten

In augustus zijn ook de kinderactiviteiten weer
begonnen na een zomerstop.
In de vorige dorpskrant stond er al een stukje
over de dropping en tentenkamp van 26
augustus voor de kinderen van 8 tot 14 jaar.
Op de laatste woensdag van augustus zijn we
voor de kinderen van 4 tot 12 jaar begonnen
met een middagje binnenpret. Door het weer
konden we de geplande activiteit waterpret
niet door laten gaan. Gelukkig was het ook in
het MFC de moeite waard om je even uit te
leven met apenkooi en fles voetbal. In
september hadden we meer geluk, met een
prachtige nazomer konden de kinderen met
een ouder, verzorger of grootouder op pad
met een grote paardentram. Van stal
Droppinghiem waren ze bereid om twee keer
een flinke buitenrit met ons te maken.
Met een tussen stop voor een picknick met
drinken en wat lekkers. Daarnaast was er de
mogelijkheid om de Friese paarden te aaien
en even te laten drinken. Dan weer verder op
pad door de bospaden van Kollum.
In oktober hebben we een knutselmiddag
gehad. Voor de jongens was er een
mogelijkheid om een houten vliegtuig of een
vogelhuisje in elkaar te zetten en te verven.
Twee creatieve jongens zagen in de grote
blikken toch wel een hele mooie trommel. Zij

hebben een trommel gepimpt met stoere
kleuren en leefden zich helemaal uit.
Voor de meisjes was er een sieradendoosje
die werd geverfd en daarna versierd met
kraaltjes, sticker, glitters en etc.
Voor de oudere meiden was er een blik die
omgetoverd werd tot een mooie opberg poef.
De basis kleur werd er opgespoten en tijdens
het drogen werd het deksel met een stukje
bont opgemaakt.
De poef werd als laatste nog versierd met
heel veel keus uit strikjes, glitters, kralen etc.
Met hele mooie versierde materialen gingen
de kinderen tevreden naar huis.
Ook nieuwsgierig naar de jeugdactiviteiten?
Kom gerust eens kijken of mee doen.
In november is er een bak workshop en in
december is er een filmmiddag meer hier over
in de volgende dorpskrant. En op de site
www.husterwald.nl staan de recente foto’s,
verslagen en informatie over de komende
activiteiten.
Tot kijk bij de jeugdactiviteiten,
jeugd activiteiten team Hústerwâld. <<<
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Activiteitencommissie

In Augustus is de activiteiten commissie weer
bezig met diverse activiteiten te organiseren.
We begonnen met een BINGO avond en in
oktober was het eindelijk zover na veel
voorbereiden werd er voor de tweede keer
een horrortocht georganiseerd.
Met een massale opkomst van bijna 280
deelnemers werd de eerste groep om 20.15
op pad gestuurd.
De eerste hindernis die ze tegen kwamen
was een rit in een limousine met 2 “rare”
figuren.. Zij brachten de groepen al rijdend op
weg.
Onderweg was er een tafel met voelbakken
waar men geïnstrueerd werd om te voelen!
Het pad mocht daarna vervolgd worden naar
“het Shockhouse”.
Ook hier werd men opgewacht, door een
donkere schuur geleidt. Een schuur vol
“enge” figuren, maar ook de natuurlijke
dingen, een paard, een uil en de wilde katten
in de donkere oude schuur zorgden voor
diverse effecten. Het kruipen door een auto
zorgde ervoor dat men niet snel kon
weglopen voor de man met de flex!
Na de hartkloppingen kon men weer op adem
komen in de buitenlucht, op naar de volgende
hindernissen.
De doodskist en de wakers, de brommers die

onverlicht op de groepen kwamen rijden.
Natuurlijk miste de kettingzaag en de knallen
van vuurwerk niet op de route. Ook de stille
volgers en de poppen onderweg zorgden voor
spanningen.
Tot middennacht klonk er gegil door de
omgeving van Aldwâld, een groot succes
mede door de sponsors autosloperij Keizer en
kledingverhuur Eringa en de vrijwilligers die
zich inzetten om de mensen de stuipen op het
lijf te jagen!
Nu zijn we als activiteiten commissie weer
volop bezig om leuke activiteiten te bedenken
en te organiseren voor het jaar 2012. Met
actieve activiteiten, humor, muziek en zelfs
een horrortocht en/of survival zijn al
besproken. Vanaf januari 2012 staan de
geplande activiteiten weer op de site vermeld.
Er wordt weer van alles geregeld waar jong
en oud van kan genieten!<<<

Het is al weer december en dus kunnen we
terug kijken op de eerste competitiehelft. Het
eerste herenelftal doet mee om de bovenste
plaatsen. Het verschil met de koploper Ropta
Boys is al wel 8 punten, maar het kan best
nog wel spannend worden als we de nog te
spelen 2 onderlinge confrontaties, de eerste
is op 10 december, in winst weten om te
zetten. Bij het tweede elftal kan men tevreden
zijn over het vertoonde spel, alleen het scoren
wil nog niet echt lukken en daarmee vallen de
tot nu toe behaalde punten wat tegen. Het
derde elftal heeft niet veel wedstrijden kunnen
spelen, dit vooral doordat de tegenstander
vaak aangaf niet genoeg manschappen op de
been te kunnen brengen. Dit is best wel
frustrerend, maar we hopen dat dit na de
winterstop niet zo vaak meer voorkomt. Ook
de personele bezetting bij ons derde is vrij
krap, we kunnen best nog wel wat
enthousiaste voetballers gebruiken.
Het eerste damesteam heeft na een wat
stroef begin de weg naar boven ingeslagen.
Werd er in de eerste 6 wedstrijden maar 6
punten gehaald, de daaropvolgende 4
wedstrijden leverden de maximale score van
12 punten op. Net zoals vorig seizoen staat
ons tweede damesteam op een tweede
plaats. Zoals ze verleden jaar ’t Fean ’58 voor

Nieuws van v.v. WTOC
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zich hadden, is het nu het eerste team van de
Lauwers die op kop staat.
In de jeugd zijn de eerste najaarskampioenen
bekend. Zoals het er nu naar uit ziet heeft
WTOC deze keer geen najaarskampioen. De
D1, de MD1, de E1, de E2M, de F1G en de
F2G worden na de winterstop opnieuw
ingedeeld en beginnen dan aan de
voorjaarscompetitie. Even ter verduidelijking:
de teams met een M zijn meisjesteams, die
met een G bestaan zowel uit jongens als uit
meisjes. De A en Bjunioren spelen een
complete competitie. Ondanks de zeer jonge
leeftijd van de B’s hebben zij toch al 7 punten
kunnen pakken. De A’s wachten nog op hun
eerste punten, maar zij hebben er een aantal
keren dichtbij gezeten. Met nog driekwart van
de competitie te gaan, is hier ook nog alle
kans toe.
In de beker zijn nog een aantal teams actief.
Bij het schrijven van deze tekst moest WTOC
1 het nog opnemen tegen Poolster 1. Ook de
jeugdteams F2G en MD1 waren of zijn nog
actief.
Ledenvergadering 2011

Op maandagavond 26 september vond de
jaarlijkse ledenvergadering van
voetbalvereniging WTOC plaats. Twee
bestuursleden zijn afgetreden: Ria Hoekstra
als vertegenwoordigster van de Dames en

AnnaSeaske Postma als
wedstrijdsecretaresse voor de senioren.
Beide functies zijn tot nu toe nog steeds
vacant.
Daarnaast gaven de leden van de
activiteitencommissie, Teade van der Ploeg,
Janneke de Poel, Maaike van Kammen,
Klaas Lieuwes en Hiltje Hoekstra, aan dat ze
niet meer beschikbaar waren om zitting te
nemen in deze commissie. Wij zijn dan ook
verheugd dat op dezelfde avond Jitse Keizer,
Tedo de Bruin en Erik Bruinsma aangaven om
deze vrijgekomen plaatsen in te nemen.
Een tweetal spelende leden konden een
klokje van WTOC tegemoet zien, dit als
waardering voor hun trouw lidmaatschap. Dit
is het geval wanneer iemand de 40 is
gepasseerd en 25 jaar voor WTOC actief
spelend lid is geweest. Voor dames geldt dat
als je 30 jaar of ouder bent en 20 jaar actief
spelend lid bent geweest. Bert Bosgraaf
kreeg hiervoor een klokje, net zoals Gjetsje
de Boer.
Trainers

Van een aantal trainers zijn de contracten
verlengd. Martin Brandsma van de Aselectie
van de heren, Dolf Versteegh van de A
selectie van de dames, Andre Pranger van de
Bselectie van de dames en keeperstrainer
Meine Kempenaar blijven allen ook het

seizoen 20122013 trainer bij WTOC.
Agenda

Oliebollenactie:
donderdag 29 december 2011
Mixtoernooi en nieuwjaarsreceptie: zaterdag
7 januari 2012<<<
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Toanielferiening Bienze WestraTalent op De Tarissing

De Tarissing staat bol van het talent! Dat is
wel duidelijk geworden tijdens de speciale
juffendag op 3 november. Toen vierden alle
juffen tegelijk hun verjaardag. De dag stond in
het teken van circus. Onder leiding van de
juffen oefenden de kinderen diverse kunstjes.
Aan het eind van de dag werd een
spectaculaire voorstelling gegeven. Alle
goochelaars, clowns en komieken, acrobaten,
wilde dieren en paarden, krachtpatsers,
slangenbezweerders, jongleurs en zelfs de
circusdirecteur hebben zich van hun beste
kant laten zien! Het was een prachtige dag!

Maar we hebben meer beleefd. We hebben
veel helden voorbij zien komen tijdens de
Kinderboekenweek, we hebben genoten van
herfstwandelingen door Oudwoude en het
Veenklooster bos, we hebben tips gekregen
om verstandig met ons geld om te gaan
tijdens de Week van het geld en… we zijn
een beetje beroemd geworden! Er is namelijk
een filmpje gemaakt over onze
schoolbibliotheek. U kunt het vinden als u op
www.youtube.nl gaat zoeken op:
bibliotheek Oudwoude. Kijk maar eens! En
voor handtekeningen: graag na half vier op
maandagmiddag ;) <<<

Helden van
De Tarissing

Om alfêst yn de aginda te setten: 20 en 21
januaris útfiering fan jim eigen toanielploech
“Bienze Westra”!
Wy binne alwer drok dwaande mei it
ynstudearren fan in nei stik. Takommende
janewaris sille wy foar jim “In bern om te
stellen” (Gjin bern ha wolle mar wol krije, fan
B.Gombold) op de planken bringe. In
jûnfoljende klucht yn trije bedriuwen.
Wy belofe jim, it sil wer in hearlik jûntsje
laitsjen wurde!
Yn desimber komme we mei de donateurs
kaarten by del. Guon minsken dy noch gjin
donateur binne, mar dat wol graach wurde
wolle, kinne skilje mei Jacomien Hoekstra nr.
452070 of Karin Starkenburg nr. 408308. Jim
kin dan mei 2 persoanen foar 10 euro nei it
stik en jim stypje ús der ek noch ris mei.
Graach oant sjen op 20 of 21 janewaris 2012
yn it MFC Hùsterwâld.<<<
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Cruise door de Fryske Wâlden

voor jeugd uit Aldwâld!

Donderdag 1 september stond varen met
Frâns Boersma voor de jeugd in de leeftijd
van 12 t/m 15 jaar weer op de agenda. Een
activiteit die jaarlijks door Dorpsbelang
Aldwâld in samenwerking met Frâns Boersma
wordt georganiseerd. In tegenstelling tot alle
vorige vaartochten dit keer niet met het
skûtsje de 'Gerrit Witteveen’ maar met de
Sierkan. Dit zeer luxe schip met keuken, wc,
badkamer, wasmachine, afwasmachine en
centrale verwarming is toch heel wat anders
dan het harde werken op een skûtsje.
Met een groep van 3 jongens en 2 meiden
zijn wij om kwart voor negen vanuit
Hústernoard vertrokken. De opkomst was niet
groot en dat is jammer! Door het mooie weer
waren er op het laatste moment toch een
aantal die zich afmelden in verband met hun
werk.
De Sierkan is om negen uur vertrokken vanaf
de steiger bij Hûsternoard over de Trekvaart
richting de Zwemmer. Stuurmanskunsten
waren wel nodig om het schip op koers te
houden. Al slingerend van bakboord naar
stuurboord heeft de jeugd toch kans gezien
de bruggen en remmingswerken in de
Zwemmer niet te beschadigen.
Vervolgens ging de tocht naar de

Burgumermar en daar aangekomen was het
koersen richting Eastermar. In de Eastermar
lag voor Frâns de rode loper uit en kon de
jeugd hun energie kwijt in de speeltuin.
In Eastermar was het zoeken naar de
supermarkt ‘Alles ûnder ien dak’ en toen deze
werd gevonden bleek deze tussen de middag
ook nog open. Dat was een meevaller!! De
meiden gingen in de winkelkar en vervolgens
werd er soep, drinken en dergelijke ingekocht.
Op het schip hebben wij de soep en broodjes
geserveerd. Het is tenslotte een cruiseschip.
Vervolgens door de brug van Eastermar
richting De Leijen en daar aangekomen werd
er koers gezet richting het paviljoen. Bij het
paviljoen hebben wij een picknick gehad met
koffie, frisdranken, kaas, chips en worst. Ook
hebben wij kennis gemaakt met de lokale
bevolking van de camping bij het paviljoen.
Dit waren zeer interessante gesprekken.
Vervolgens weer koers gezet richting
Swartkrûs. Rond half vier kwamen wij hier
aan. Het schip afmeren en daarbij een aantal
vissers hinderen is altijd een succes voor een
leuke afsluiting van de dag.
Vervolgens hebben wij afscheid genomen van
Frâns, die zijn reis vervolgde richting Grou.
Wij zijn in de auto's richting Aldwâld
vertrokken waar wij rond kwart voor vijf
aankwamen.
Daarmee kwam een einde aan deze

prachtige cruise door de Fryske Wâlden.
De foto’s van deze cruise zijn terug te vinden
op onze website www.aldwald.nl<<<
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Interview dorpsgenoot.

Deze keer zijn wij zijn te gast bij Johan
Duzink. Tot onze verbazing werden we
begeleid naar het hok dat zich achter hun
woning aan de Eysmastrjitte bevindt. Dit
bleek een heuse, professionele geluidsstudio
te zijn. In deze studio maakt hij opnames van
artiesten en muzikanten voor bijvoorbeeld
een CD of een demoopname.

Johan is geboren 8 januari 1956 te
Sappemeer. Hij is de oudste zoon uit een
gezin van drie jongens. Zijn ouders waren
schippers, zo kwam het dat Johan al vroeg op
een schippersinternaat in de Oosterpoort,
Groningen werd geplaatst. Hier kwam hij in
aanraking met zowel sport, toneel als muziek.
Hij leerde daar onder andere gedefinieerd
luisteren naar klassieke muziek, van hieruit
ontwikkelde hij dan ook zijn passie voor de

muziek. Zijn ouders zijn helaas op jonge
leeftijd gestorven. Toen hij het internaat
verliet, werden zijn jongere broers, die zich
ook daar bevonden, in pleeggezinnen
geplaatst. Met zijn broers heeft hij nog altijd
een goed contact, ook al woont er een broer
in Montreal Canada. Na het verlaten van het
internaat gaat Johan bij zijn opa en oma in
Sappemeer wonen. Op zijn 18e levensjaar
heeft Johan een zwaar brommerongeval
gehad. Dit heeft een jaar geduurd, voordat hij
weer was hersteld. Doordat hij in de
medische molen terecht was gekomen, kwam
hij erachter, dat hier zijn werk in de toekomst
zou gaan liggen.
Hij begon met een opleiding verpleegkunde,
daarna psychiatrische verpleegkunde. Hierna
heeft hij de gezondheidszorg een paar jaar
verlaten en is als muzikant en barkeeper
gaan werken in de stad Groningen. Na deze
periode is hij toch maar weer gaan studeren.
Hij heeft toen eerst de opleiding chirurgie
assistent afgerond en vervolgens de studie
anesthesieassistent, wat nu zijn huidige
beroep is. Hij is momenteel in dienst van een
commercieel bedrijf dat hem verhuurd aan
ziekenhuizen waar op dat moment een tekort
is aan personeel bij de anesthesie.
Johan woont sinds drieënhalf jaar in
Oudwoude, waar hij samenwoont met Jelly
Bulstra en haar kinderen. Sinds een jaar zijn

ze getrouwd. Zelf heeft hij twee volwassen
kinderen uit een vorig huwelijk. Naast de
muziek heeft hij samen met Jelly nog twee
andere hobby's namelijk tennissen en zeilen
met hun zeiljachtje dat op Lauwersoog ligt. Hij
woont met veel plezier in ons vriendelijke,
rustieke dorpje. Door deze rust kan hij zich
goed concentreren op het muziekgebeuren.
Muziek maken en produceren is voor hem
een manier van leven…. Een wand vol
gitaren, opnameapparatuur, geluiddempende
muren, kortom een echte professionele
soundstudio! Dus muzikanten uit het dorp als
je ambitie hebt, of gewoon een keer iets wilt
opnemen, zijn jullie van harte uitgenodigd.
Johan speelt in verschillende bands als
bassist. Met een van deze bands “Deff
fusion”, heeft hij 4 juni opgetreden in ‘it
Earrebarrenest’. Hij schuwt ook bruiloften,
partijen en dorpsfeesten niet!! Natuurlijk de
hamvraag wat hij van de doarpskrante vindt?
Hij is zeer positief over “Op 'e hichte”: een
hartstikke leuk initiatief.
Als je contact met hem wil, kun je hem
mailen: jfduzink@home.nl of bellen: 06
41240588<<<
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Dijkverzwaring!

Ja, logisch zult u denken met de alsmaar
stijgende zeespiegel natuurlijk! Maar hier in
Oudwoude op de hoge zandgrond van De
Wygeast zal het toch wel wat toevallen zeker?
Ja, daar aan de andere kant van de
Zwemmer, daar bij de Dellenswei, daar zijn ze
natuurlijk de pineut. Gelukkig kan de
'Ielriege'´, de boot van het Bikkelhok, dan
dienst doen als een soort van 'Ark van
Noach'.
Nee, wij bedoelen een geheel ander soort van
dijkverzwaring. In het zomernummer van dit
blad werd door de ijsclub melding gemaakt
van het plaatselijk verhogen en verzwaren
van de dijk rond de ijsbaan.
Citaat: ”Door deze actie kan het waterpeil
omhoog worden gebracht en kan de ware
grootte van de 400 meterbaan in de bochten
volledig worden uitgezet”.
Maar waarom? Ongetwijfeld heeft IJsmeester
Iko het precies uitgerekend, maar wij hebben
het niet recht voor het snotje. We weten
allemaal dat je na een paar stevige
nachtvorsten op ondiep water al reed kunt
rijden en op wat dieper water niet. Bovendien
zullen wij gezien de opwarming van de aarde

het wel van een paar nachtvorsten moeten
hebben!! En: de meesten nemen de
binnenbocht, omdat ze 400 m. veel te ver
vinden en maar één ding in de kop hebben:
zo snel mogelijk naar de poeiertent en
bekomen van de zware inspanning.
Wij hebben al een aantal malen getracht
IJsmeester Iko te benaderen, maar hij was
steeds op de fiets weg. Bovendien, zo melden
goed ingelichte kringen, ziet Iko er sinds het
dorpsfeest anders uit, omdat hij tijdens dit
dorpsfeest, door een typisch geval van
overmacht, zeer hard op zijn voorhoofd is
gevallen. Zelfs een kranig ingrijpen van de
EHBO kon niet voorkomen dat Iko niet geheel
ongeschonden uit de strijd is gekomen.
Dus: wij kunnen slechts gissen naar de reden
van de dijkverzwaring van de ijsbaan. Zou het
bestuur, in haar opperste wijsheid, meerdere
vliegen in één klap willen slaan? Want door
hogere en zwaardere dijken kunnen er
windmolens op de dijk gebouwd worden. Met
de stroom van deze molens kunnen pompen
worden aangedreven die de ijsbaan vol
kunnen pompen. Ook kunnen de molens het
nieuwe MFC in Westergeest van stroom
voorzien via een nog te leggen stroomkabel.
Is er te weinig wind? Door waterturbines aan
de voet van de dijk te plaatsen, kan door
water van de ijsbaan te laten lopen weer

stroom op worden gewekt, zodat het MFC niet
zonder zit. Als het later weer hard genoeg
waait, is er weer genoeg windenergie om de
eerder genoemde pompen aan te drijven en
de ijsbaan weer vol te pompen. Het is het ei
van Columbus. Bestuurslid en
Westergeestmer Derek van der Kloet, kan de
contacten met het MFC onderhouden en er
voor zorgen dat de juffen niet te veel onder
spanning komen te staan en dat er geen
vonken overslaan. Collega Wessel is uiterst
geschikt voor het onderhoud van alle
installaties en machines. En penningmeester
Piet kan elke maand een lekkere stroomnota
uitschrijven. IJsmeester Iko moet natuurlijk
alles coördineren en ervoor zorgen dat alles
to the point verloopt.
Nadeel is, zoals al eerder vermeldt, dat het ijs
minder gauw sterk is en dat als er goens door
het ijs zakken, ze zomaar kunnen verzuipen.
Gelukkig hebben we oudbestuurlid dhr. R. de
Jager bereid gevonden de ijsbaan te testen,
want nu hij met pensioen is, heeft hij een zee
van tijd. Hij zeide dat hij dit in het verleden bij
de oude ijsbaan ook al testte en dat ze hem
daarom Dikke Renze deKrakeend noemden.
Maar ,zo sprak hij, ik kan niet zwemmen en
dat was bij de oude baan geen probleem,
maar bij deze baan wel! Technicus Wessel
stelde voor om Dikke RenzedeKrakeend
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dan met een lang touw aan een molen vast te
binden en indien nodig kunnen we hem er
dan zo uitlieren.
De Fûgelwacht zal trouwens wel blij zijn met
zo’n groot wak voor de vogels, zo sprak
Derek van de Kloet, die ook nog bestuurslid is
van de Fûgelwacht. Dhr R. de Jager knikte
instemmend, want ook hij heeft wel een
beetje verstand van vogels, zegt men.
Kortom: er staat heel wat te gebeuren en het
is vanzelf wel nodig de leden hierover nader
te informeren, zodat zij hun mening hierover
kunnen geven. Gelukkig zullen er heel veel
leden op de jubileumavond i.v.m. het 100jarig
bestaan van de vereniging komen, zodat we
het er dan uitgebreid over kunnen hebben.
Bovendien wordt op die avond het
jubileumboek '100 jaar ijsclub' gepresenteerd.
Dit boek is geschreven door onze
Oudwoudemer schrijver Reinder Postma.
Als er nu maar geen addertje onder het gras
zit. Stel je voor: straks heeft Reinder Postma
ontdekt dat er in de Tweede Wereldoorlog
een vliegtuig op het stuk land van onze
ijsbaan is neergedonderd: dan kunnen we de
windmolenplannen wel op onze buik schrijven
vanzelf.

Of: hij heeft ontdekt dat een overgrootpake
van een lid van de ijsclub en daar weer een
volle nicht van, in de oorlog wel eens een
keer 'glimke hat' naar een Duitse soldaat ;
vast en zeker dat hij hier een boek over gaat
schrijven en al het oude liefdesverdriet weer
op gaat rakelen en daar hebben wij geen
ferlet van!
Wij houden nu op want:
We kunnen veel woorden aan de ijsbaan
wijden, Maar wij willen gewoon
reedrijden!!!!!!!!!!!!!!!
w.g. De Stikelstekker.
Naschrift: Reden wij vorige week in de mist
over de Simmerwei: zagen we daar iemand in
de mist met de schop in de dijk van de
ijsbaan graven. Sabotage??? Dat viel
gelukkig toe; het was Jan Oane Bokje welke
aan het mollenvangen was. Het dijkje zit
namelijk vol met mollenrillen en nu is de
ijsbaan zo lek als een teems! Straks bestaat
de ijsbaan alleen nog uit een grote plas die na
een paar nachtvorsten al sterk genoeg is om
op te kunnen reedrijden. Met dank aan de
mollen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<<<

Van Limburg Stirum als grietman
Zelf was ik nieuwsgierig naar wat de grietman
die in Oudwoude woonde, Louis Gaspard
graaf van Limburg Stirum, nu eigenlijk voor de
gemeente betekend heeft. Hij woonde
veertien jaar lang in Villa Vaartzicht, met zijn
vrouw de Kollumse Cecilia Johanna van
Scheltinga en hij is maar liefst 23 jaar
grietman (burgemeester) geweest.
Amper 25 jaar en toen al grietman!
Als we kijken naar het jaar waarin hij begon,
1827, dan lag de Franse tijd nog vers in het
geheugen. Het koninkrijk der Nederlanden
was in 1815 gesticht en het land was bezig
om te moderniseren. In de 18e eeuw was
Nederland wat stil blijven staan. Bijvoorbeeld
in vergelijking met België, (dat van 1815 tot
1830 deel uitmaakte van ons koninkrijk) liep
ons land echt hopeloos achter: hier was de
landbouw verouderd, daar was door de
mijnbouw al industrie. Natuurlijk hadden de
Fransen ons bijna 20 jaar ons lang in de
greep gehad. Pas na 1815 kon de opbouw
beginnen. Dat merk je ook aan de
reglementen die in de gemeenten werden
vastgesteld. Er werd veel, erg veel geregeld.
Er was ook best veel te doen.

Markante Oudwoudsters – VIII
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In de periode 18151851 was er een ander
soort gemeentebestuur, dan dat we nu
kennen. In 1851 kwam de gemeentewet van
Thorbecke door de Tweede en Eerste Kamer
en sindsdien spreken we van gemeenten,
burgemeester en wethouders en de
gemeenteraad. In de Franse tijd werd
eigenlijk het gemeentebestuur goed geregeld.
Toen de Fransen weg waren, kregen we
deels het oude systeem weer terug , maar
wel met de positieve aspecten van de Franse
tijd er in opgenomen. De grietman kwam wel
weer terug, dat was altijd de regent van een
grietenij (gemeente), zoals dat eeuwen lang
in Friesland geweest was. Echter, hij had het
nu niet meer alleen voor het zeggen. Hij
kreeg twee assessoren naast zich. Maar dat
mochten er ook wel meer zijn. Dus al een
voorloper van wethouders. Die assessoren
(“zij die er bij zitten”) kwamen uit de
grietenijraad. De grietman en de assessoren
vergaderden regelmatig. Dat kon één keer in
de twee weken zijn, maar meestal was het zo
één keer in de maand. Nu hebben wij elke
dinsdag b&w vergadering, maar toen heette
dat “vergadering van de Grietman en de
assessoren”. In de tijd van Van Limburg
Stirum was K. Ritsma permanent assessor.
Hij verving Van Limburg Stirum ook
regelmatig, want de grietman zat in de
Provinciale Staten en later nog een poosje in

de Eerste Kamer (zelfs voorzitter). Ruim
dertig jaar was Ritsma assessor! De tweede
man wisselde weleens, maar dat was Dijkstra
of H.Y. de Jong. Zij waren overigens lid van
de Grietenijraad. De Grietenijraad bestond uit
zo’n zeven mannen. Deze kwamen zelden bij
elkaar. Alleen om de jaarrekening en om
reglementen vast te stellen en zo nu en dan
benoemden ze iemand, zoals een
schoolmeester, een veldwachter of een
belastingontvanger. Maar uit alles blijkt dat de
grietman de belangrijkste persoon was. Hij
had bevoegdheden om zaken af te handelen.
De financiën in Kollumerland c.a. waren
trouwens wel aardig op orde in die tijd. Van
Limburg Stirum trof een gezonde gemeente
aan. De jaarrekening over 1826 die hij moest
behandelen, liet aan inkomsten een bedrag
zien van Fl. 11.25161. De uitgaven
bedroegen Fl. 666996½. Dus een overschot
van Fl. 45816 ½. In Oudwoude had de
ontvanger Fl. 137217½ opgehaald en waren
er voor dit dorp aan uitgaven 40690. Dat was
een mooi batig saldo van 96527½.
Het was namelijk zo in die tijd, dat er directe
belastingen waren die voor de grietenij
bestemd waren. Tegenwoordig krijgen
gemeenten de meeste inkomsten van het rijk
(algemene uitkering en doeluitkeringen) en is

er een deel dat de gemeenten zelf heffen: de
Onroerend Zaak Belasting (OZB). De grietenij
had ontvangers in dienst die de inwoners
langs gingen om direct geld te innen. Dat kon,
omdat alle inwoners een achternaam, dus
een familienaam, moesten kiezen. In de
Franse tijd, tijdens het Keizerrijk van
Napoleon, was dit verplicht gesteld. Dat was
in 1811, dus nu 200 jaar geleden! Zo stond
men voortaan in de burgerlijke stand
geregistreerd, en wist de belastinginner
precies waar hij zijn moest.
Oudwoude was in die tijd een flink dorp: het
had in 1828 583 inwoners. Ik moet er bij
vermelden, dat Veenklooster daar bij geteld
werd. Westergeest had 702, ook veel.
Kollumerzwaag had er 350, Augsbuurt 123 en
Burum 1252, wat erg veel is, maar daar
waren Munnekezijl en wijde omgeving bij
gerekend. Warfstermolen wordt in die tijd niet
als dorp apart genoemd. Kollumerpomp
hoorde bij Kollum en zo had Kollum 1922
inwoners. Het had te maken met dat sommige
dorpen nog al wat boerderijen telden waar
veel “knechten” werkzaam waren.
In dat jaar, 1828, kreeg Oudwoude Fl. 64130.
Over de hele linie had de gemeente toen wat
een lager saldo, omdat, zo staat er te lezen,
“er vier scholen in de grietenij gebouwd
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moesten worden”. Men spaarde dus al vast
geld voor schoolbouw.
Als we een ander jaar onder de loep nemen,
laten we zeggen 1835, dan zien we dat de
dorpsbegroting (zo werd dat genoemd) er
goed uitziet. Eerst wordt het batig saldo van
het jaar 1834 meegenomen. Dat bedraagt Fl
2791. Dat mag het dorp dus weer in zijn
eigen begroting behouden. Er wordt bij
vermeld, dat in het jaar 1833 er ook al een
bedrag was overgebleven en dat tellen ze er
nu ook weer bij op: Fl. 12291½.
De gewone “subsidien” blijven gehandhaafd,
zoals voor gebouwen. Er was dus één
gemeentelijke belasting en er waren voor elk
dorp nog de zogenaamde opcenten. Dat was
een extra dorpsbelasting die puur voor het
dorp zelf bestemd was. Het eigen dorp had
namelijk zorg voor de armenzorg en voor de
veldwachter of wegenaanleg.
In 1835 was er volgens een opgave van een
deskundige een extra bedrag van Fl. 200
opgenomen in de dorpsbegroting, een
“buitengewone uitgaaf” genaamd, dat was
bestemd voor “de buitengewone reparatie
aan den toorn te Oudwoude”. Er werd ook
een bedrag gereserveerd voor onderhoud
gebouwen en 'subsidien aan de armen'. Er
was overigens sprake in 1835 van een

verrekening met de renten van de geërfde
effecten van Mevrouw Van Haren. Dat was
Cecilia Johanna van Heemstra, getrouwd met
Willem Anne van Haren, van
Fogelsanghstate, zij was toen net gestorven.
Daardoor konden de bedragen aan de
armvoogden voor de behoeften van de armen
door de grietenij worden verlaagd.
In Oudwoude, net als in de andere dorpen,
werd de aflossing van de successierechten
aan de Grietenijkas de helft verkort en wel in
twee jaar, in plaats van vier jaar. Dat kon,
want zo staat er: want het is een gezonde tijd
onder de inwoners, meer arbeid door
vlasbouw en gardenierderijen (kleine boeren,
of in het Frysk gernierkes). Het kwam ook
door enige zachte winters, die er waren
geweest. 'Want die hebben een gunstige
invloed gehad op de armenkassen, zodat de
afdoening aan de Grietenij kan verkort
worden.'
Het waren toen kennelijk zeven vette jaren,
maar er zouden zeer zware tijden komen door
de beruchte aardappelziekte, met grote
gevolgen voor de bevolking.
Bearn Bilker
24 november 2011
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Nieuws van Hústerwâld

VWe hebben weer een waardevolle
aanvulling gekregen binnen ons bestuur van
MFC Hústerwâld. Nieuwe bestuursleden zijn
Wilma Langenberg, Greetje Sangers en Ben
Osinga. In het overzichtje rechts van de
pagina staan alle leden en hun
adresgegevens vermeld.
We zullen binnenkort een taakverdeling
maken zodat u weet wie u kunt benaderen
voor bepaalde zaken. De telefoonnummers
van de beheerders vindt u elders in de
advertentie in Op ‘e Hichte.
Momenteel zijn we bezig te onderzoeken of
we voldoende subsidies kunnen binnenhalen
voor de renovatie van de doucheruimtes. Er
moeten nieuwe kranen komen en nieuwe
leidingen boven de plafonds langs in plaats
van onder de vloer zoals nu. Bovendien
moeten de plafonds vervangen worden. Een
deel aan subsidies hebben we binnen, maar
dat is nog lang niet genoeg. Goed
functionerende douches zijn een noodzaak
voor het aantrekken van nieuwe sportclubs.
Met het geld dat we met de “burendag”
hebben “verdiend” wordt er tuinmeubilair voor
achter het MFC gekocht. Het gaat om robuust

materiaal wat duurzaam is en weinig
onderhoud vergt.
Er moeten regelmatig klussen uitgevoerd
worden in of voor het dorpshuis. Daarvoor zijn
veel mensen nodig zodat niet altijd alles op
dezelfde schouders terechtkomt. Daarom zijn
we bezig om te inventariseren wie zich als
vrijwilliger beschikbaar stelt om eens of vaker
zijn handen uit de mouwen te steken. Deze
mensen kunnen we dan via een mailing
benaderen als er hulp nodig is. Dus als u
eens wat wilt doen voor het dorpshuis (en dus
het dorp), meldt u zich dan aan bij een van de
bestuursleden.
De muur in de foyer is nagenoeg gereed. Er
moeten nog wat haakjes in zodat kinderen
wat in de boom kunnen ophangen. We vinden
dat Karin Starkenburg er een erg mooi en
creatief geheel van gemaakt heeft waarvoor
we haar heel hartelijk willen bedanken.
Tot slot gaan we net als vorig jaar vlak voor
oud en nieuw op 28 december weer
appelflappen bakken en verkopen. De
opbrengst ervan komt ten goede aan het
dorpshuis. Graag van tevoren doorgeven
hoeveel appelflappen u wilt kopen, per

mail naar b.vlasma@hetnet.nl , of bellen
naar 0511 -451 737 of 0511 -4531 92. U kunt u

ze dan op de 28e ophalen in Hústerwâld.
Voorzitter Dries Wijbenga
Foarwei 1 / 0511431207
a.w.wijbenga@hetnet.nl
Secretaris Wibo Drenth
Foarwei 14 / 0511453292
wibojenna@hetnet.nl
Penningmeester Broer Vlasma
Foarwei 12 / 0511451737
b.vlasma@hetnet.nl
Greetje Sangers
Jan Binneswei 20 / 0511452822
dijk8401@hotmail.com
Pauline van't Land
De Wygeast 53 / 0511451013
paulinevantland@hotmail.com
Wilma Langenberg
F. Hoekstrastrjitte 14 / 0621632341
amliw2307@gmail.com
Ben Osinga
De Wygeast 47 / 0511452738
b.osinga@home.nl<<<
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Hoe romantisch kan een ijsbaan

zijn!

Een afspraakje

Wie zwieren daar nog zo laat in hun eentje
over de ijsbaan? Zijn dat niet Jilles Dijkstra en
Aaltje Wijbenga uit Oudwoude? Iedereen is al
weg. Wat vinden ze er nog aan? Maar Jilles
en Aaltje hebben helemaal niks in de gaten.
Ze schaatsen maar door, dicht bij elkaar en
gaan zo in elkaar op dat ze niks anders meer
waarnemen dan elkaar. Aaltje is helemaal
vergeten dat ze gisteren nogal baalde van
Jilles. Ze hadden toen een romantisch
afspraakje gemaakt op de ijsbaan van
Oudwoude, maar Jilles kwam niet opdagen.
Na een paar baantjes in eenzaamheid
geschaatst te hebben, is Aaltje maar weer
naar huis gegaan, waar ze Jilles opbelt: ‘Wêr
wiesto no, wy hienen dochs in ôfspraak?’ ‘Ik
koe net komme.’ Jilles legt uit dat hij er niet
was omdat één van zijn koeien moest kalven.
Tja, dat heb je als je verkering hebt met een
boer. Een voorproefje van wat er gaat
komen?
De upkes

De volgende dag, bij de nieuwe afspraak, is
alles weer als vanouds. Het is wel wat druk op
de ijsbaan, niet zo romantisch om steeds op
anderen te moeten letten om te voorkomen

dat je tegen het ijs smakt. Na heel wat
rondjes met Aaltje geschaatst te hebben, wil
Jilles wel weer een beetje opwarmen en
bijkomen van de inspanning. Hij vertrouwt
Aaltje toe dat hij even bij Hessel Planting in
het hok gaat voor een paar ‘upkes’. Daar
heeft Aaltje nog nooit van gehoord, maar ze
neemt aan dat het vast wel zal kloppen als
Jilles dat zegt en dat het erg lekker is. In het
hok bij Hessel Planting is het reuze gezellig.
Aaltje begrijpt al gauw wat de ‘upkes’ zijn. Ze
komen uit een fles die wat verdekt wordt
opgesteld, want je kunt het maar nooit weten.
De tijd verstrijkt en de ene na de andere
schaatser verdwijnt naar huis. Na veel ‘upkes’
is het moeilijk om recht te blijven schaatsen
en kun je maar het beste thuis op de bank
even bijkomen.
Jilles is nog steeds zo fit als een hoentje. Als
Aaltje voorstelt om nog een paar rondjes te
schaatsen, zegt hij geen nee. Ze doen de
schaatsen weer aan en daar gaan ze: het ene
rondje na het andere. Wat hebben ze een lol:
Een speels duwtje, net doen of je valt en de
hulp van de ander hard nodig hebben, een
kusje onder het rijden en ga zo maar door. De
baan is uitgestorven, dus niemand die het
ziet, toch?
Dan gaan ineens de lichten uit; Jilles en Aaltje
schrikken ervan. Er dreunt een stem uit de
luidspreker. Het is Hessel: ‘Ik wit net wat jim

wolle, mar ik wol op bêd’ Met rode konen en
stralende ogen schaatsen ze zo snel mogelijk
naar het hokje om hun schaatsen te
verwisselen voor hun schoenen, zodat ze het
feestje thuis voort kunnen zetten. Hessel lacht
zich slap. Dit was een mooie mop.

De trouwerij

Twee jaar later is het feest. Jilles bewondert
Aaltje in haar mooie witte bruidsjurk als hij
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haar het trouwboeket met rode rozen
overhandigt. Dan komt de grote witte
trouwauto voorrijden. En wie is de chauffeur?
‘Plaaggeest’ Hessel rijdt het stel naar het
gemeentehuis. Vader Douwe Wijbenga, die
ook wel van een grapje houdt, heeft dit
geregeld. Het wordt een mooie dag en een
gelukkig huwelijk. Na een aantal jaren
geboerd te hebben op de ouderlijke boerderij
aan de Wygeast, tegenover de basisschool,
vertrekken Jilles en Aaltje in 1996 met hun
drie dochters naar Westergeest, waar ze hun
boerenbedrijf voortzetten en uitbreiden tot
educatie en voorlichtingscentrum en
boerencamping ‘Hammerslag.’ Van schaatsen
komt dan niet veel meer.
Genoten van het verhaal? Zin om meer van
dit soort verhalen te lezen? Dat kan, want het
is één van de 30 verhalen uit het
jubileumboek van de IJsclub Oudwoude e.o.
dat op 16 december verschijnt. Dan wordt
tijdens een feestelijke bijeenkomst het eerste
exemplaar uitgereikt aan iemand die veel
voor de ijsclub heeft betekend. Daarna is het
voor iedereen te koop.<<<
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OBS Van Heemstra

Al ligt de zomer alweer een
tijdje achter ons, toch lijkt
het wel of het nog maar kort
is geleden dat we het nieuwe schooljaar
inluidden met leerlingen, ouders en team
onder genot van een barbecue op het plein.
Een gewoonte die twee jaar geleden is
ontstaan. Zo’n barbecue is een mooie
gelegenheid om bij te praten over de
zomervakantie die weer voorbij lijkt gevlogen.
Voor nieuwe ouders is dit de gelegenheid om
kennis te maken met de andere ouders. En
ook dit jaar troffen we het weer. Juist deze
avond was het droog en de temperatuur bleef
tot ’s avonds laat aangenaam.
En als de kop eraf is lijken de weken zich aan
één te rijgen met activiteiten. Zo hebben de
leerlingen van groep 5 tot en met 8
meegedaan aan de natuurwerkdag bij Ruurd
Lieuwes in Oudwoude. De dag stond in het
teken van de elzenwal.
Het vak techniek heeft zo langzamerhand een
vaste plaats op ons lesrooster gekregen. Dit
jaar worden een aantal van deze lessen
gegeven door een techniekcoach. Zo’n coach
doet toch net weer andere activiteiten dan wij
als leerkrachten tijdens het vak techniek
doen. Uit de reacties van de leerlingen bleek
duidelijk dat de proeven van de

techniekcoach zeer tot de verbeelding
spreken.
Een hoogtepunt voor de leerlingen van groep
1 tot en met 4 was tot nu toe wel het bezoek
aan de dierenartspraktijk Kollum op 4 oktober.
Ze mochten een kijkje nemen in de
behandelkamer van de dierenarts, oefenen in
het geven van een injectie op een
sinaasappel en natuurlijk een ‘ziek dier’
verzorgen.
In de maand oktober hebben we op school
een proef gehouden met schoolfruit. Als
school vinden we het belangrijk een bijdrage
te leveren aan het stimuleren van gezond
gedrag. Gedurende de vier weken van deze
proef heeft de nieuwe Jumbo in Kollum
geheel kosteloos twee keer per week fruit
geleverd. Uiteraard hebben de leerlingen en
team de Jumbo hier uitgebreid voor bedankt.
De echte klapper van de afgelopen maanden
was wel het Halloween feest op school.
Vrijdagavond 28 oktober mochten de
leerlingen verkleed op school komen. Echt
iedereen, leerlingen, team en ouders van de
ouderraad waren verkleed. De school was
versierd met werk van de leerlingen. Eén
lokaal sprak wel het meest tot de verbeelding.
De toegang tot het lokaal was omgebouwd tot
een ware griezelgrot. Het lokaal zelf werd
verlicht door 27 uitgesneden pompoenen,
gemaakt door de leerlingen tijdens de

handvaardigheidles. Voor de kinderen waren
er die avond activiteiten als spookje prikken,
spin gooien, oogbal happen en griezel
grabbelen. Natuurlijk was er ook aan de
ouders gedacht. Zij konden genieten van een
kopje koffie of thee en een echt groen, blauw
griezelcakeje.
Nog even en dan vieren we kerstfeest. Dit
jaar geen kerstmarkt op het plein, maar een
kerstdiner. Gezellig samen zijn en met elkaar
genieten onder het genot al het lekkere eten
wat door de ouders is bereid.
Leerlingen, team en ouders wensen u

Mede namens het team van obs Van
Heemstra,
José Westerhof, locatieleider<<<
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Gymvereniging S.V.S.

De eerste wedstrijd van dit seizoen hebben
alweer achter de rug: de springwedstrijd op
12 november 2011 te Burgum.
S.V.S. deed jaren terug altijd mee met deze
wedstrijden. Na een stop van 4 jaar hebben
we als vereniging besloten om weer eens aan
deze springwedstrijd mee te doen.
S.V.S. heeft met een zestal groepjes
meegedaan, variërend in grootte van 6 tot 9
personen.

De senioren D zijn door naar de Friese
Kampioenschappen op 26 november in
Kollum.
Uitslag:
Instap:

Minitramp valmat: 6de
Springplank kast: 1ste
Langemat: 5de

Jeugd E:

Minitramp valmat: 8ste
Minitramp kast: 6de
Springplank kast: 7de
Langemat: 2de
Jeugd 1 E:

Minitramp valmat: 16de

Junior E:

Minitramp valmat: 1ste
Minitramp kast: 4de
Springplank kast: 4de
Langemat: 3de
Junior 1 E:

Minitramp valmat: 4de
Senior D:

Minitramp valmat: 2de
Minitramp paard: 1ste
Springplank kast: 2de
Langemat: 2de
In december staan weer twee wedstrijden
gepland:
17 december, wedstrijd 3de divisie, turnen
23 december, onderlinge acrogym wedstrijd
niveau C/D/E
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Nys fanút it Doarpsbelang

Met de winter in het vooruitzicht is 2011 bijna
weer geschiedenis. Dit jaar is begonnen met
een prachtige winterperiode waarin veel
geschaatst kon worden op de ijsbaan aan de
Simmerwei. Wie weet krijgen wij eind dit jaar
en begin volgend jaar ook een winterperiode
waarin wij volop kunnen schaatsen. Hopelijk
valt deze winter de overlast van sneeuw en
ijzel mee. In deze Nys fanút Doarpsbelang ga
ik in op het overleg met de Burgemeester
over de optocht van de versierde wagen, het
Masterplan Onderwijshuisvestiging,
bezuinigingen van de gemeente, Strategisch
Voorraadbeheer Thús wonen, vrije
bouwkavels in Aldwâld en de Feestelijke
afsluiting Doarpsfisy.
Optocht versierde wagens Doarpsfeest

201 3

Het bestuur van Doarpsbelang Aldwâld heeft
dinsdag 13 september overleg gehad met
Burgemeester Bilker en de verantwoordelijke
ambtenaar over de brief met betrekking tot de
optocht van de versierde wagens. In deze
brief werd door de Burgemeester gesteld dat
het bestuur van Doarpsbelang Aldwâld in
gebreke is gebleven voor het nemen van hun
verantwoordelijkheid en dat het bestuur
tengevolge hiervan aansprakelijk kan worden

gesteld voor schade. De uitkomsten van het
gesprek zijn dat het bestuur van
Doarpsbelang in 2013 nog meer regels dan in
2011 krijgt opgelegd. De gemeente heeft het
voornemen om te komen met aangescherpte
regels die betrekking hebben op het vooraf
registeren van de versierde wagens, het
geluidsniveau van de muziekinstallaties op de
versierde wagens, het verbieden van
aggregaten, gebruik alcohol en een
overlegstructuur met de “driehoek”
Doarpsbelang Aldwâld, Gemeente
Kollumerland en de Politie met als
gespreksonderwerp de optocht van versierde
wagens. Dit is het voornemen van de
gemeente. Doarpsbelang is in afwachting met
welke regelgeving de gemeente
daadwerkelijk komt. Hopelijk worden niet alle
voornemens omgezet in regelgeving.
Masterplan Onderwijshuisvestiging

Het Masterplan Onderwijshuisvestiging is op
donderdag 10 november door de
gemeenteraad vastgesteld. In het Masterplan
Onderwijshuisvestiging is voor Aldwâld het
volgende opgenomen:
1. De basisscholen in de dorpen blijven
voortbestaan in ieder geval de komende 15
jaar;
2. Roobol en VCBO Kollumerland
hebben aangegeven de laatste school in het

dorp zolang mogelijk in stand te houden;
3. Er komen niet twee nieuwe
basisscholen in Oudwoude;
4. In Oudwoude zou een
samenwerkingsschool gerealiseerd kunnen
worden.
In het Masterplan is duidelijk gemaakt dat de
eerste 15 jaar geen discussie is over het
voortbestaan van de basisscholen in Aldwâld.
Daarnaast is het duidelijk dat er op termijn, bij
de technische afschrijving van de beide
basisscholen, twee keuzes zijn en dat is het
bouwen van één nieuwe basisschool in
Aldwâld of beide basisscholen worden
gesloten. Bij het vierde punt wordt gesteld
dat in Aldwâld een samenwerkingsschool zou
kunnen worden gerealiseerd. In het kader van
punt 3 is het duidelijk waarom hier staat: zou.
Bezuinigingen

Ook dit jaar heeft Doarpsbelang van de
gemeente Kollumerland diverse brieven
ontvangen waarin het college van
Burgemeester en Wethouders aankondigen
10% te willen bezuinigen op het Dorpsbudget,
Speeltuinbudget en Culturele Commissie
gelden. Daarnaast worden ook de overige
verenigingen en stichtingen 10% op hun
budgetten gekort.
Vorig jaar hebben wij als gezamenlijke
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Blaast de Bazuin

Zaterdagavond 5 november hebben wij in de
kerk van Boerakker meegewerkt aan een
dubbel concert.
Voor de pauze was het aan de plaatselijke
fanfare om een aantrekkelijk programma ten
gehore te brengen, dit ter ere van hun 85jarig
bestaan.
Na de pauze was het onze beurt. Het
programma, dat voornamelijk bestond uit film
en televisiemuziek viel zeer in de smaak bij
het aanwezige publiek.
Zaterdag 26 november hebben wij onze
medewerking verleend aan de intocht van
Sinterklaas in Oudwoude. Op moment van
schrijven moet deze activiteit nog
plaatsvinden, dus veel kunnen wij u er nu nog
niet over vertellen...
Trots mogen wij u melden dat onze twee
leerlingen Marijke Sangers en Mariëlle
Hoekstra inmiddels meespelen in het ‘grote’
korps! We hopen dat zij nog vele jaren met
plezier blijven blazen!
In plaats van onze jaarlijkse lijstcollecte
komen wij binnenkort langs met een
verkoopactie.
Wat dit zal zijn en de datum van verkoop

hoort u nog van ons!
We zijn ons nu aan het voorbereiden voor de
kerstnachtdienst (dit jaar in Oudwoude) en de
kerstochtend. Ook zijn we alvast bezig voor
de activiteiten in 2012.<<<

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. 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 <<<

Dorpsvlag Aldwâld
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Plaatselijke en Dorpsbelangen opgetrokken
om de bezuinigingen te keren. De
bezuinigingen van het college gaan ten koste
van de leefbaarheid in de dorpen van
Kollumerland. In tijden van krimpende
bevolking is het niet wenselijk dat gemeente
door bezuinigingen op de
leefbaarheidbudgetten de krimp gaat
versnellen. Kollumerland en in het bijzonder
Aldwâld moeten interessant blijven om er te
komen wonen en te blijven wonen.
Plaatselijk Belang Westergeest heeft namens
alle Plaatselijke en Dorpsbelangen Van
Kollumerland een brief naar de gemeente
Kollumerland gestuurd. In deze brief hebben
wij bezwaar gemaakt tegen de korting op de
budgetten en dat wij ons niet aan de indruk
kunnen ontrekken dat deze korting van 10%
structureel gaat worden en dat de budgetten
naar 0 worden teruggebracht. Ook is in de
brief duidelijk gemaakt dat veel vrijwilligers in
de dorpen zonder enige vergoeding veel vrije
tijd en vaak ook nog eigen geld (kosten van
vergadering bij bestuursleden thuis,
computer, bellen en brandstof) in dienst van
de gemeente en onze dorpen steken op de
leefbaarheid op peil te houden.
Daarnaast is een contributieverhoging in deze
economische slechte tijden ook niet haalbaar.

De inwoners van de gemeente krijgen genoeg
bezuinigingen voor hun kiezen. Het is en kan
niet de bedoeling zijn dat inwoners van de
gemeente door contributieverhoging niet
meer lid kunnen zijn van een vereniging. Er
ontstaat dan vicieuze cirkel met als gevolg dat
verenigingen moeten worden opgeheven!!!!
De gezamenlijke Plaatselijke en
Dorpsbelangen hebben met klem een beroep
gedaan op de gemeenteraad deze
bezuinigingsvoorstellen van de het college
niet over te nemen. De gemeenteraad heeft
op donderdag 10 november de
bezuinigingsvoorstellen voor NU en voor de
TOEKOMST van de tafel geveegd.
Een prachtig resultaat dat je gezamenlijk met
Plaatselijke en Dorpsbelangen de
gemeenteraad wederom hebt kunnen
overtuigen van de nut en noodzaak van deze
budgetten voor de leefbaarheid in de
gemeente.
Strategisch Voorraadbeleid Thús wonen

In het nieuwe Strategisch Voorraadbeleid
'Thús wonen foar de takomst' van de
Woningcorporatie Thús wonen is te lezen dat
corporatie zich de komende jaren langzaam
terug trekt uit dorpen in de regio waar
nauwelijks of geen voorzieningen zijn. Thús

wonen wil in 24 dorpen in de gemeente
Dongeradeel, Dantumadiel en Kollumerland
de huurwoningen verkopen aan zittende
huurders of worden bij leegstand verkocht. In
dorpen waar wel genoeg voorzieningen zijn
gaat de Thús wonen investeren. De komende
tien jaar wordt voor ongeveer 135 miljoen
euro geïnvesteerd in 5.700 woningen.
Investeringen zullen vooral plaatsvinden in
kernen met veel voorzieningen (Dokkum,
Damwâld, Kollum, De Westereen en
Feanwâlden). Dit geldt ook voor 8 dorpen met
een redelijk aanbod van voorzieningen, zoals
Holwerd, Ternaard, Oosternijkerk, Metslawier,
Anjum, Zwagerbosch, Kollumerzwaag en
Aldwâld. Doarpsbelang is zeer gelukkig met
deze positie in het Strategisch Voorraadbeleid
van Thús Wonen. Het is ook heel begrijpelijk
gezien de ligging van Aldwâld ten opzichte
van Kollum, de voorraad huurwoningen van
Thús wonen in Aldwâld, het basisonderwijs in
Aldwâld en het treinstation van Buitenpost op
fietsafstand van Aldwâld.
Vrije bouwkavels in Aldwâld

Op dit moment is er voor vijf bouwkavel in
Aldwâld belangstelling. Op dinsdag 1
november heeft Doarpsbelang hierover
overleg met Wethouder Visser gehad. In
december/januari gaat Doarpsbelang in
overleg met belangstellenden.
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Feestelijke afsluiting 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 zijn gerealiseerd. Het
oppakken van de actiepunten uit Doarpsfisy is
zeer succesvol verlopen. Om dit succes te
vieren is op zaterdag 24 september de
Doarpsfisy 2002 feestelijk afgesloten.
Daarnaast is de Structuurvisie, de
herinrichting van de Jan Binneswei, Wygeast,
Simmerwei en de Foarwei geopend. De
Structuurvisie is door ringrijden geopend.
Deze wedstrijd was alleen toegankelijk voor
deelnemers uit Aldwâld. Daarna volgde een
receptie met toespraken van Burgemeester
Bilker en de voorzitter van Doarpsbelang. De
dag werd afgesloten met een barbecue voor

dorpsbewoners, een optreden van clown
Bogus en muziek van Rintje Kas. Het bestuur
vond dit een zeer geslaagde dag en wil hierbij
de gemeente Kollumerland en ‘Burendag’
bedanken voor hun financiële bijdragen in

deze dag.
De vraag waar het bestuur van Doarpsbelang
Aldwâld voor staat is de volgende: wordt de
volgende visie een Doarpsfisy voor Aldwâld of
wordt dit een regiovisie voor het wooncluster
West (Westergeest, De Triemen en Aldwâld)
of maakt elk dorp zijn eigen visie en wordt er
op de verschillende thema (bijvoorbeeld
recreatie en sport) naar een afstemming
gezocht in het wooncluster West.
De keuze wordt ook gevoed door het feit dat
het bestuur van Doarpsbelang er zich van

bewust is dat de tijden anders worden, denk
hierbij aan de economische crisis, het
krimpen van de bevolking, het concentreren
van voorzieningen en de bezuinigingsdrift van
de overheid.
De belangrijkste doelstelling in de Doarpsfisy
2013 met de titel Aldwâld, ús plakje groun, ek
nei 2023 is het behouden en versterken van
de leefbaarheid in Aldwâld.
Het bestuur van Doarpsbelang denkt hierbij
aan:
• Bevolkingsontwikkeling in Aldwâld,
leeftijdsopbouw i.r.t. woningvoorraad;
• internet ontwikkelingen, zoals scholing en
boodschappen en zorgdiensten;
• nieuwe media, zoals twitter, facebook en wat
ouder hyves;
• bezuinigingen door de overheid;
• duurzaamheid, voornamelijk i.r.t. de
woningvoorraad;
• locale economie, bijvoorbeeld kleinschalige
bedrijvigheid;
• zorgontwikkeling, maatschappelijke trend is
een verschuiving van de zorg naar de burger,
buurt en dorp;
• voorzieningen delen met andere dorpen,
zoals nu het geval is met WTOC/ SvS;
• jeugdhonk;
• clusteren van het MFC Hústerwâld, CBS de
Tarissing en de OBS Van Heemstra;
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Zwemmen 1 2 november 2011

Sinterklaas kwam weer in Dokkum aan. Dus
tijd voor de jeugd van 8 t/m 15 jaar om
met Doarpsbelang naar het zwembad te
gaan.
Met een kleine 40 kinderen was de opkomst
dit jaar iets minder dan voorgaande jaren (dit

omdat er meerdere activiteiten waren op
dezelfde dag). Maar daarom was het
zwemmen nog niet minder geslaagd!
Rond 13.00 uur kwamen we aan en binnen
een mum van tijd lagen de eersten al in het
water. Het zwembad in Dokkum heeft een
nieuwe glijbaan en die moest natuurlijk
uitvoerig worden getest. Niet alleen door de
kinderen, maar zeker ook door de

begeleiding. Sjouke zorgde voor veel plezier
door (volstrekt illegale) opstoppingen te
maken in de glijbaan.
Om 14.30 uur kreeg iedereen patat en
drinken waar gretig gebruik van werd
gemaakt. Daarna nog even zwemmen en de
begeleiders nog even bubbelen. Om 15.30
uur was het tijd om aan te kleden. Iedereen
kreeg nog een ijsje en daarna weer terug
naar huis.
Compliment aan alle kinderen en ouders het
was weer een heel gezellige middag.
Namens Doarpsbelang,
Bedankt!!<<<

• en tenslotte de Fryske plaknamen,
Oudwoude veranderen in Aldwâld.
Tenslotte wil Doarpsbelang Aldwâld een ieder
bedanken die meegewerkt heeft aan het
succes van de doarpsfisy 2002 – 2012.

Aldwâldmersyl, 21 november 2011
Foarsitter Doarpsbelang Aldwâld, Sj.
Hoekstra<<<
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Peuterspeelzaal Pjuttershonk

Vanuit de peuterspeelzaal ook weer een
stukje.
Sinds dit schooljaar zijn (bijna) alle
peuterspeelzalen in Kollumerland
overgenomen door Amarins Kinderopvang.
Zo ook de peuterspeelzaal in Oudwoude.
Voor de kinderen is er niets veranderd: de
dagen zijn nog gelijk en ook de peuterjuf is
nog hetzelfde. Ouders hebben allemaal
informatie ontvangen van Amarins.
Na de zomervakantie zijn we gestart met een
klein groepje met zeven peuters. Binnen twee
weken waren dit er echter al vijftien!
Zoals elk jaar beginnen we met het thema:
welkom op de peuterspeelzaal.
Zo kunnen de nieuwe kinderen even wennen
en voor de andere kinderen is het na de lange
zomervakantie ook al weer lang geleden.
In de herfst hebben we met de peuters een
uitstapje gemaakt naar het bos in
Veenklooster.
Eerst zouden we dinsdags gaan, maar het
weer zat die dag niet echt mee. We hebben
het toen verschoven naar de donderdag.
Deze ochtend was het prachtig weer. We
hebben het echt getroffen. Het was droog en
het zonnetje scheen.

Voor het sintmaarten feest hebben de peuters
een mooie lampion gemaakt. Eerst kleuren
met krijt. Juf heeft dit papier in de olie gezet,
zodat het wat doorschijnend werd. Ook nog
een papier verven. Hier knipjes in en dan om
het gekleurde papier vouwen, zodat door de
knipjes het gekleurde papier zichtbaar werd.
Een mooi effect. Met alle peuters hebben we
een bezoek gebracht aan basisschool de
Tarissing. Daar hebben we onze lampionnen
laten zien en natuurlijk een aantal sintmaarten
liedjes gezongen.
Momenteel zitten we op de peuterspeelzaal
midden in de sinterklaasdrukte. Er klinken
regelmatig sinterklaasversjes door de
peuterspeelzaal en de kinderen kunnen zich
verkleden als sinterklaas of zwarte piet.
Natuurlijk knutselen we ook. Een mooie
pietenmuts, want sinterklaas zal ook een
bezoekje brengen aan de peuterspeelzaal.
Een stoomboot, deze mag niet ontbreken,
want die hoort helemaal bij sinterklaas. Een
staf en zak hebben we met stukjes papier
geplakt.
De peuterspeelzaal is gevestigd in het MFC
Husterwald.
Elke dinsdag ochtend is de peuterspeelzaal
geopend van 8.30 – 11.00 uur. Op de

donderdagochtend is de speelzaal open van
8.30 – 11.30 uur.
Peuterleidster: Masja Veenhuizen
0619963869<<<
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IJsbaan nieuws

Het is weer zover dat het winterseizoen er
aan zit te komen en daarom heeft het bestuur
van de IJsclub Oudwoude e.o. de baan al in
een vroeg stadium onder water gezet op
maandag 7 november .In een tijdsbestek van
4 uur stond er een laag water van ongeveer
40 cm op en natuurlijk zakt dit eerst iets
doordat de grond eerst opneemt
Deze zelfde avond deden we de ontdekking
dat er 2 lekken in de dijken zaten,
waarschijnlijk veroorzaakt vermoedelijk door
mollengaten
Maar door gauw ingrijpen hebben we dit bij
donker dicht weten te krijgen met behulp van
een zware trekker van dhr. Fennema
We zijn ook dit seizoen er weer klaar voor, er
is dit voorjaar een nieuwe veegmachine aan
geschaft, en dan zijn de andere machines er
ook nog
Op vrijdagavond 18 november is de jaarlijkse
ledenvergadering geweest in het MFC
Hûsterwâld in de Wygeast, jammer is het dat
er de laatste jaren zo weinig belangstelling
voor vergaderingen is, deze avond waren er
ook maar een 23 aanwezigen en dat is de
laatste 10 jaar steeds zo, in de zeventig en
tachtiger jaren dan waren er op een
vergadering wel eens een veertig personen
aanwezig als men de presentielijsten

doorneemt
Waar kan dit aan liggen, moeten de
vergaderingen misschien weer worden
verplaatst naar de maandag i.p.v. de vrijdag
of hebben de tv en computers meer
belangstelling
Kortom wij gaan ook de punten van deze
avond niet allemaal opnieuw vertellen in de
dorpskranten ,want dan komt men maar naar
de ledenvergadering
Wel heeft men de kans nog om lid te worden
voor de huidige prijs, na 1 januari verdubbeld
de prijs, men kan zich ten allen tijde
aanmelden bij de bestuursleden . De
telefoonnummers en/of bestuursleden zijn bij
een ieder wel bekend
Jubileum

Dan is er op vrijdagavond 16 december ter
gelegenheid van het 100jarige (of meer)
bestaan een feestelijke avond met
voorafgaand een receptie (19.00 – 20.30 uur)
voor genodigden en daarna een feestavond
met livemuziek voor de leden die met hun
partner of vriend(in) hartelijk welkom zijn.
Deze avond wordt gehouden in het MFC
Hûsterwâld in de Wygeast te Oudwoude en is
georganiseerd door een jubileumcommissie
die is gevormd door inwoners uit de dorpen
Oudwoude, Westergeest en de Triemen

Hoe meer zielen des te meer vreugd
Jubileumboek

Tijdens de receptie wordt het eerste
jubileumboek uitgereikt aan een bepaalde
persoon
Hierna kan een ieder een boek kopen voor de
prijs van € 16, tot 1januari en na deze datum
bedraagt de prijs € 18,50
Veel mensen hebben al van de
voorintekening gebruik gemaakt
De oplage is beperkt dus bestel op tijd
De telefoonnummers hiervan zijn
Dhr. Reinder Postma 0511452100
Dhr. Jan de Boer 0511452637
Dhr. Ulbe de Jong 0511445158
Het Bestuur<<<
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Oud en Nieuw...

Het huis op de oude foto stond aan De
Wygeast op nr. 24. De oude foto is gemaakt
in 1972. In 1933 is op die plek aan De
Wygeast een zevental van deze woningen
gebouwd. Na hun huwelijk in 1933 trokken
Wiep Sangers en Aaltje de Vries in de woning
op nr. 24. Omdat Sangers rijwielhersteller
was, bouwden zij er direct een werkplaats bij.
Begin vijftiger jaren werd in de werkplaats ook
met een bibliotheek begonnen. Deze was
iedere zaterdagmiddag open.
Toen Sangers in 1971 65 jaar werd, is de

zaak gesloten. In 1982 verhuisden Wiep en
Aaltje Sangers naar nr. 34 van de
bejaardenwoningen aan de Jan Binneswei.
Het oude huis heeft ongeveer op dezelfde
plaats gestaan als nu nr. 24a, waar mevr. A
de Boer woont – het huis rechts op de nieuwe
foto. Deze nieuwe woningen zijn in 1985
gebouwd.
Brand de Jager



46Pag.Op 'e Hichte  nummer 10

Toerfietsclub Aldwâld in het nieuw.

Al een paar jaar is er een groepje toerfietsers
uit Oudwoude fanatiek aan het fietsen, zowel
op de racefiets als de mtb. Elk jaar staan er
verschillende lange tochten op het
programma in binnen en buitenland. Ook
hebben de heren al de nodige bergkilometers
gemaakt, zo zijn onder anderen de Alp
d’Huez en de Mont Ventoux al bedwongen.
Tijdens de gezamenlijke trainingen en tochten
werd er gefietst in een “allegaartje”van
verschillende wieleroutfits en zo kwam het
groepsgevoel niet optimaal tot uitdrukking .

In samenwerking met Balans Sport uit Twijzel
werd er door de club een prachtig mooi tenue
ontworpen. Door de financiële steun van
sponsoren Starko en Onderdelendirect.nl
werd het mogelijk gemaakt om de tenues ook
daadwerkelijk aan te schaffen.
Er is inmiddels al weer heel wat keren gefietst
en er staan ook nog de nodige activiteiten op
het programma, zo wordt er meegedaan aan
de wintertriatlon in Assen en staan er diverse
mtb toertochten op het programma.<<<

December 2011 .

01 Klaverjassen kantine v.v.WTOC
03 WTOC 1  WWS 1
16 Klaverjassen kantine v.v.WTOC
16 Jubileumfeest 100 jarig bestaan van de
IJsclub Aldwâld
28 Appleflappen bakken Hûsterwald
29 Oliebollenactie v.v. W.T.O.C.
30 Klaverjassen kantine v.v.WTOC
Januari 201 2

07 Mixtoernooi v.v. W.T.O.C. in v.d. Bijhal te
Kollum
07 Nieuwjaarsreceptie v.v. W.T.O.C. in de
kantine aanvang 17.00 uur
13 Klaverjassen kantine v.v. W.T.O.C.
20 Eerste uitvoering Toneelvereniging Bienze
Westra
21 Tweede uitvoering Toneeluitvoering
Bienze Westra
27 Klaverjassen kantine v.v. W.T.O.C.
Februari 201 2

10 Klaverjassen kantine v.v. W.T.O.C.
24 Klaverjassen kantine v.v. W.T.O.C.
27 Ledenvergadering Doapsbelang Aldwâld

Dorpsagenda
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