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Redactioneel

Dikste nummer ooit

Dik 60 pagina's dik! We zijn ooit begonnen
met 44 pagina's. Na verloop van nummers
zitten we nu op 62 pagina's. Onze oproep om
uw bijdragen heeft dus succes gehad! Ga zo
door!

De redactie opnieuw op de foto

Na de wijzigingen in de samenstelling zijn we
opnieuw vereeuwigd...

Enthousiaste reactie op de krant

We krijgen vaak verbaasde
reacties over de kwaliteit en
de uitvoering van onze
doarpskrante. Dit
enthousiasme kan omgezet
worden in een abonnement,
zie voor de mogelijkheden het
colofon achterin dit nummer.

Advertenties in kleur

Vanaf volgend jaar is het
mogelijk om een advertentie
in kleur te zetten. De huidige
adverteerders worden
hierover geïnformeerd. Wilt u
óók een advertentie in kleur?
Neem dan contact met ons
op.

Agendapunten voor de Doarpsaginda

Graag roept de redactie op om activiteiten
door te geven, zodat de Op 'e Hichte zo
actueel mogelijk is. De redactie verzamelt
veel data, maar krijgt toch niet alles door van
onze dorpsverenigingen en stichtingen. Stuur
de gegevens naar
info@doarpskranteopehichte.nl

Deze jonge man (Jan) kom ik vaak tegen in
Kollum. Hij is altijd met verschillende dames
op stap. Dan roept hij even lachend naar mij :
'Niet verder vertellen hoor!"
Maar ze hebben mij verteld, dat zijn vrouw
(Alie) het inmiddels ook al weet...
Daarom deze foto toch maar in de
doarpskrante.

BRAND DE JAGER

Van onze rondrazende reporter...
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Nys fanút Doarpsbelang

Maandag 19 november is Aldwâld veranderd,
zo lijkt het nu maar ik denk dat wij met elkaar
voldoende veerkracht hebben om deze schok
op te vangen.

In de week van 19 november heb ik de
opluchting over de aanhouding van een
verdachte in de moordzaak Marianne Vaatstra
gevoeld maar ook de enorme tegenstelling
dat de verdachte uit Aldwâld komt, een
bekende van veel dorpelingen. Hoe ga je
daar als dorp mee om: de verdachte, de
familie van de verdachte, de familie van
Vaatstra die in ons dorp woont, de familie van
Vaatstra in de streek en in het bijzonder in De
Westereen. En dit allemaal met een landelijke
belangstelling van de pers die Aldwâld
overspoelde.

De eerste dagen stonden in Aldwâld vooral in
het teken van het nieuwe feit dat de
verdachte uit Aldwâld kwam en de steun aan
de familie van de verdachte. Later in week
kwam de balans terug met de opluchting dat
er na 13 jaar er eindelijk een verdachte is
aangehouden. Ik heb gesproken met
voorzitter Dorpsbelang van De Westereen en

er is wederzijds begrip voor de reacties die de
arrestatie van de verdachte hebben
opgeroepen.

De bijeenkomst op dinsdag 20 november
werd goed bezocht en de uitleg was één van
openheid en dat is goed! Ook tijdens deze
avond de opluchting dat er een verdachte is
opgepakt maar daarnaast ook de gevoelens
bij de familie van de verdachte, de gevoelens
van agrariërs uit Aldwâld van dezelfde leeftijd,
de emotie van de kinderen op de beide
basisscholen, de emotie van de kinderen op
het voortgezet onderwijs, de emoties van de
kerkgangers en dat allemaal met de landelijke
en regionale pers die continue aan het
wroeten waren.

Voor mij persoonlijk ook een drukke tijd waar
je niet op hebt kunnen voorbereiden. Je wordt
ermee geconfronteerd en je probeert op het
feit dat er een verdachte uit Aldwâld is
aangehouden in het juiste perfectief te
reageren. Ik wil dan ook een ieder, in het
bijzonder de bestuursleden van
Doarpsbelang, in welke vorm of wijze dan ook
bedanken voor zijn of haar steun in deze
ingewikkelde tijd.

Aldwâldmersyl, 26 november 2012

Foarsitter Doarpsbelang Aldwâld, Sj. Hoekstra

Aldwâld Zo’n 50 inwoners en oud inwoners
van Aldwâld kwamen woensdagmiddag naar
Multifunctioneel Centrum Hústerwâld.
Doarpsbelang Aldwâld organiseerde namelijk
hun jaarlijkse 55 plus middag. Dit jaar was
gekozen om het gebeuren te houden in eigen
dorp. Om 15.00 uur werd iedereen door het
bestuur welkom geheten onder het genot van

een kopje koffie met wat lekkers.
De aanwezigen werden vervolgens
getrakteerd op een optreden van het Cabaret
duo Mark & Tjark uit Groningen. Mark & Tjark
gingen terug naar de tijd waarin afwassen
nog heel gewoon was. Onder luid gezang
werd de klus geklaard. Achter het aanrecht
passeerde het ene na het andere lied de
revue. Met een heerlijke mix van muziek en
humor werd het aanwezige publiek vermaakt
met een ouderwets middagje amusement.

Verslag 55+ middag
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Het decor bestond onder andere uit een
originele PietZwartBruynzeelkeuken die het
publiek meteen in de juiste stemming bracht.
De liedjes, geluidsfragmenten en anekdotes
deden de rest. Het herkenbare liedjes
repertoire werd door iedereen luidkeels
meegezongen. Het repertoire werd
afgewisseld met lachwekkende conferences
waarin herinneringen werden opgehaald aan
de jaren ’70, zoals het Eurovisiesongfestival,
Jan Pelleboer, Boer Koekkoek en de zwoele
verhalen van de Bouquet Reeks. Als uitsmijter
van het programma werd nog de polonaise
gedanst wat voor velen jaren geleden was.
Na het optreden van Mark & Tjark werd de
middag afgesloten met een heerlijke
ouderwetse broodmaaltijd die op
voortreffelijke wijze werd geserveerd door
vrijwilligers van Hústerwâld. Alle aanwezigen
waren het over eens dat het een fantastische
middag was geweest.

Oudwoude, vrijdag 21 september
organiseerde Doarpsbelang Aldwâld in
samenwerking met MFC Hûsterwâld
Burendag 2012. De Burendag is een initiatief
van Douwe Egberts en het Oranjefonds.
Middels een financiële bijdrage kunnen er
voor en door het dorp activiteiten
georganiseerd worden.
Het programma bestond dit jaar uit een
touwtrekwedstrijd, Jeu de Boules,
springkussen voor de jeugd en voor alle
inwoners een lekkere barbecue. Het geheel
werd muzikaal omluistert door de zanger van
Hollandse lied Tiede Dijkstra.
Voor de touwtrekwedstrijd hadden zich 6
teams opgegeven en werd er door alle teams
hard getrokken om een goed resultaat neer te
zetten. Uiteindelijk ging het Ybadabadoo
team, onder leiding van teamcaptain Roel
Planting er met de eerste prijs vandoor.
Bij de Jeu de Boules hadden zich 30
dorpsgenoten opgegeven waaronder 12
kinderen. Voor de kinderen was er een aparte
competitie en werd gewonnen door Æbelina
Kampen en Ilse Marije de Boer. Bij de
volwassenen ging de eerste prijs naar Liza
Elzinga en Thea Hoekstra. Deze 2 dames, die
nog nooit eerder een Jeu de Boules bal
gegooid hadden, namen alle ervaren Jeu de
Boulers te grazen door er met de eerste prijs
van door te gaan.

Burendag 201 2

Varen met het skûtsje de ‘Gerrit Witteveen’
van Frâns Boersma voor de jeugd in de
leeftijd van 12 t/m 15 jaar stond dit jaar weer
op het programma van Doarpsbelang
Aldwâld. Een activiteit die jaarlijks door
Doarpsbelang in samenwerking met Frâns
Boersma en de gebroeders Zuiderma wordt
georganiseerd.
Gelukkig was er dit jaar weer een
enthousiaste groep jeugd die het leuk vonden
om een dag te gaan zeilen, zwemmen en
volleyballen. De groep bestond uit een
zevental meiden en twee jongens. Op
woensdag 29 augustus zijn wij, met mooi
weer, om kwart voor negen vertrokken vanuit
Hústernoard, met gestrekte mast en op de
motor, naar Dokkumer Nieuwe Zijlen gevaren.
Op het Dokkumer Grutdjip ging de mast
omhoog en werden de eerste
voorbereidingen voor het zeilen getroffen.
Door de sluis en in eerste bocht richting het
Lauwersmeer werd het grootzeil en de fok
gehesen, waarbij de groep zelf de handen uit
de mouwen moest steken.
Daarna werd besloten de boot af te meren
achter een eilandje. Door de gebroeders
Zuidema werd warme soep geserveerd. Op
het eilandje was de mogelijkheid om te gaan
zwemmen, voor de meiden een
beautybehandeling en te volleyballen. De

Jaarlijkse zeildag voor jeugd

Aldwâld wederom een succes!
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zo over dacht blijkt wel uit de enthousiaste
reacties en het feit dat men zich nu al weer
wilde opgeven voor volgend jaar.

Sj. Hoekstra

Het was niet nodig om vanuit de auto te
vissen, het weer was deze avond droog en
windstil. Het aantal deelnemers was lager dan
vorig jaar. Concurrentie van het Nederlands
elftal en een BBQ op school zal hierbij een rol
gespeeld hebben. De lol en vooral de strijd
was er niet minder om. Er was zelfs een
deelnemer met een brouwsel waar een
professionele kok jaloers op zou worden.
Sommige strijders schakelden tijdens de
wedstrijd over van visvoer. Afgekeken van de
zeevogels werden de wormen met veel
voeten gestamp uit de grond getrild. Net zoals
het wonderpapje was dit visvoer geen succes.
De wormpjes waren klein dus waren ook de
visjes klein. De visjes moesten zelfs door een
microscoop bekeken en gemeten worden.
Nee, Menno Dijkstra deed het beter. Sluipend
naar een ideale visstek ging Menno rustig
afwachten op de anguilla anguilla, in de
volksmond aal of paling genoemd. Tijdens de
schemering was het raak. Een aal zo groot
als een halve fietsband werd door Willy en
Foeke gemeten tot ruim 50 centimeter. Dat de
vissen daarna met elkaar gingen
communiceren middels een geheime taal is
duidelijk. Alle vissen werden voor gevaar
gewaarschuwd en geen centimeter werd
meer binnengehaald. Om 21.00 uur was
iedereen terug in de haven MFC Husterwâld
en werd de uitslag bekend gemaakt.

beautybehandeling bestond het insmeren met
zoetwatermodder, het nieuwe
schoonheidsmiddel van deze eeuw en alleen
verkrijgbaar in de bodem van het
Lauwersmeer. Na de succesvolle
beautybehandeling en het zwemmen was het
volleyballen door het uit de voegen knappen
van de bal geen succes. Het veld weer
afbreken en het Lauwersmeer weer op voor
het zeilen. De wind was toegenomen tot
kracht twee à drie, zodat er sneller gezeild
kon worden.
Dit betekende werk aan de winkel voor de
jongens en meisjes. De fok moest worden
bediend, de koers bepaald, het grootzeil
gehesen etc. Vervolgens werden twee touwen
met boeien over boord gegooid. De jongens
en meiden sprongen in het water en
zwommen met de boot mee of werden aan
het touw door de boot meegetrokken. Dit was
een groot succes!

Daarna werd er koers gezet richting
Dokkumer Nieuwe Zijlen. Rond half zes
kwamen wij hier aan. De zeilen werden
gestreken en het skûtsje werd op zijn
vertrouwde stek afgemeerd. Bij Dokkumer
Nieuwe Zijlen werden wij opgewacht door
Karin, Tineke en Suzan voor vervoer naar
Hústernoard.

Daarmee kwam een einde aan een zeer
geslaagde zeildag. En dat de jeugd daar ook

Zaterdag 24 november 2012 was het weer
zover dat de Sint en zijn Pieten
weer een bezoek brachten aan Aldwâld.
Achter het café bij het haventje stonden vele
kinderen en ouders in spanning te wachten
tot de sint aanmeerde in een prachtig
versierde boot.
Met paard en wagen van Wieger Rekker werd
de Sint met zijn Pieten naar M.F.C.
Hústerwâld gebracht en welkom geheten door
voorzitter Sjoerd Hoekstra.
Vervolgens werden de 71 kinderen in
groepjes verdeeld en konden ze mee doen
aan een spelletjes parcours. Het werd een
zeer geslaagde middag die veel te snel
voorbij ging. Aan het eind van de middag
werd de Sint met z’n Pieten uitgezwaaid en
lag er voor alle kinderen een cadeautje klaar.

Sinterklaasfeest 201 2

Viswedstrijd vrijdag 7 september

201 2.
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Jeugd 0 t/m 1 2 jaar

1. Famke Dijkstra, 84 cm.
2. Daniël Rekker, 68,5 cm
3. Gea Wijbenga, 57 cm

Ouderen 1 3 t/m 1 20 jaar

1 Hilco Rekker, 102,5 cm
2 Menno Dijkstra, 89 cm
3 Auke Nauta, 83,5 cm

De winnaars kregen allemaal een enveloppe
met inhoud.
Wij kunnen terugkijken op een geslaagde
viswedstrijd. Natuurlijk volgde nog een
gezellig samenzijn. En zoals het hoort heeft
wederom kapitein Hoekstra als laatste het
schip verlaten.
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Nieuws van Hústerwâld

We hebben eerder al bericht over onze
plannen om de douches van de
gymnastiekzaal te renoveren. Hier begint nu
schot in te komen. We hebben vanuit de
gemeente en Plattelânsprojecten geld
gekregen of toegezegd gekregen om dit uit te
voeren. Er moet nog wel heel wat geld bij,
maar daar willen we nog verschillende acties
voor organiseren en proberen nog andere
fondsen aan te boren. In ieder geval gaan we
binnenkort beginnen met het opstarten van de
voorbereidingen.
Wat betreft het schoonmaken van de
gymzaal: daar is wel het een en ander over te
doen geweest. We hebben er voortdurend
achteraan gezeten om dat beter geregeld te
krijgen, maar iedere keer viel na verloop van
tijd het resultaat weer tegen. Na een overleg
met de wethouder is ons toegezegd dat de
zaal vanaf nu structureel iedere dag
schoongemaakt zal gaan worden. Wel is het
zo dat het kabinetsbeleid erop gericht is om
zwaar op de sociale werkvoorziening te
bezuinigen of geheel af te schaffen. Dus
misschien dat er in de toekomst naar een
andere oplossing gezocht zal moeten worden.
Mocht u echter klachten hebben over hoe
schoon de zaal en kleedkamers zijn, zou u
dat dan door willen geven aan Dries Wijbenga
(Foarwei 1, 0511 431207, mail
a.w.wijbenga@hetnet.nl). Hij kan dan contact

met de gemeente opnemen.
De jeu de boulesbanen die deze zomer zijn
geopend zijn een groot succes. Er wordt
wekelijks op maandagavond gespeeld en
soms ook nog op andere dagen. Er is
verlichting bij, dus in de winterperiode kan het
gewoon doorgaan.

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 451737 of 0511 453192. U kunt u ze
dan op de 28e vanaf 10.00 uur ophalen in
Hústerwâld.

Gezocht:
Oproepkrachten

Tussenschoolse Opvang

De Tussenschoolse Opvang van
basisschool De Tarissing is met ingang van
augustus 2013 (het nieuwe schooljaar) op

zoek naar enthousiaste mensen die als
overblijfkracht willen werken.

Wij zoeken mensen die tussen 12 en 13
uur in de gelegenheid zijn om de kinderen

te begeleiden bij het eten en spelen en hen
een gezellige en ontspannen lunchpauze

te bieden. Ook oma’s en opa’s kunnen
overblijfkracht worden. Eén of meerdere

vaste middagen is geweldig (op woensdag
is er geen overblijf en in de

schoolvakanties bent u uiteraard vrij), maar
bent u flexibel inzetbaar of oproepbaar dan

bent u ook van harte welkom.
Als overblijfkracht bent u een vrijwilliger en
krijgt u een passende vergoeding. Verder

bieden wij u de gelegenheid deel te nemen
aan een cursus.

Voor informatie kunt u contact opnemen
met Fedda Sangers, tel. 451573. <<<

Vanuit CBS De Tarissing
wensen we iedereen gezegende
kerstdagen en een gezond 2013
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Wie wil ons team versterken? het levendig
middelpunt vormt.

* de mogelijkheid van het ontwikkelen van je
eigen kwaliteiten binnen een team
enthousiaste

mensen.
* ondersteuning bij het je eigen maken van
nieuwe werkzaamheden.
* werken met duidelijke afspraken en
instructie.
* regelmatig contact met andere vrijwilligers
om ervaringen uit te wisselen en het
onderlinge contact

te versterken.
* en.... last but not least............veel plezier en
voldoening.

Hoe vaak?

We werken er naar toe om een poule van
vrijwilligers van alle leeftijden op te zetten die
één keer per 5,6 weken aan de beurt zijn om
mee te draaien (uitzonderingen zoals
meehelpen bij een grotere activiteit
daargelaten). Vrijwilligers kunnen aangeven
voor welke activiteit zij een voorkeur hebben.

Wie heeft tijd over en draagt Oudwoude en
zijn dorpshuis een warm hart toe? Wacht dan
niet en meld je aan. We hebben je nodig en
zijn blij met je.

Reageren kan via email:
paulinevantland@hotmail.com of telefonisch:

0511451013.

Ken je iemand in je omgeving die ook mee
zou willen helpen? Vraag hem of haar dan om
contact met ons op te nemen.

Hartelijke groeten,

Bestuur, beheerders en activiteitencommissie
van MFC “Husterwald”.

Welk team? Het vrijwilligersteam van " MFC
Husterwald"!
Als bestuur, beheerders en
activiteitencommissie bouwen we verder aan
een stevig, actief en betrokken dorpshuis. We
hebben enthousiaste mensen nodig om ons
hierbij te helpen.
Het draaiende houden van een dorpshuis
vraagt een zorgvuldige organisatie en kent
verschillende facetten. Er is voor elk wat wils
voor wie het leuk vindt om zijn of haar
steentje bij te dragen.

Wij hebben vrijwill igers nodig voor:

* het draaien van bardiensten tijdens feesten
en andere activiteiten.
* koffie / thee schenken tijdens die momenten
dat het dorphuis overdag open is.
* helpen bij de uitvoering van activiteiten.
* de organisatie van workshops en cursussen.
* het organiseren van vaste activiteiten zoals
bijv. een voorjaarsmarkt, kledingbeurs, enz.
* het helpen bij het voorbereiden en opruimen
van grotere activiteiten.
* de schoonmaak.
* technische klussen.
* de tuin.

Wat bieden wij?

* de mogelijkheid mee te bouwen aan een
gezellig, leefbaar dorp waarin het dorpshuis
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MFC activiteiten

Lezing Bearn Bilker.

Woensdagavond 31 oktober trok dhr. Bearn
Bilker, Nassau specialist bij uitstek, in het
MFC “Hústerwâld” in Oudwoude een volle
zaal met zijn lezing over de Friese Nassaus.
Op enthousiaste, humoristische en boeiende
wijze bracht hij de geschiedenis van de
Oranjes en de Friese tak van de familie, de
Nassaus, hun lief(des) en hun leed tot leven.
Namen uit de geschiedenis werden mensen
van vlees en bloed die worstelden met
gearrangeerde huwelijken, onbeantwoorde
liefdes, de dood en het beschermen van
bezittingen, status en de eer van de familie.
Ook bleken bekende stadhouders uit onze
geschiedenis bijzondere kwaliteiten gehad te
hebben waarvan WillemLodewijk van
Nassau, beter bekend als “ús heit”, één van
de bekendste is geweest. Al met al was het
voor iedereen een bijzondere en zeer
geslaagde avond.

Spetterend optreden Prime Suspect

Op 10 november stond er in het MFC
Hústerwâld in Oudwoude een optreden
gepland van de coverband Prime Suspect. De
band die garant staat voor een geslaagde
avond wist al snel een gezellige feestsfeer in
de zaal te krijgen.
Er kwamen diverse covers voorbij, van
Nederlandstalig tot mooie rocknummers. De

meeste voetjes kwamen dan ook van de
vloer. Het was de eerste keer dat de
activiteitencommissie een grote band
contracteerden maar na deze positieve
ervaring zal dit zeker vaker gebeuren.

Duistere schimmen herleven in en rond

Oudwoude

Op 12 oktober werd er door de
activiteitencommissie van Hústerwâld een
schurenhorrortocht georganiseerd. Rond
20.00 uur vertrok de eerste groep per
limousine naar de eerste schuur. Via een
smalle trap kwamen de deelnemers op de
strozolder. Na een enorm gegil werd de tocht
hervat met een flinke wandeling door de
landerijen (met de nodige obstakels).
Halverwege doemden in het aardedonker de
twee witte schimmen van Oudwoude op.
Vervolgens gingen de deelnemers richting de
bossen waar men de schrik op het lijf werd
gejaagd door de aanwezige bosbewoners. In
“horrormedia” werd men welkom geheten
door duistere horroracteurs. In deze schuur
werden angstaanjagende beelden getoond
van bestaande horrorfilms. Door deze figuren
belaagd en opgejaagd werden de deelnemers
richting het bijennest gestuurd, door een
doolhof van stropakken.
Na een barre tocht door sompige landerijen
en op de knieën door een enge tunnel was de
kwelling nog niet voorbij. De adem stokte
menigeen in de keel toen volkomen

onverwacht vanuit het duister twee Friese
paarden met hun ruiters op hen
afgaloppeerden. De laatste horrorschuur
bevatte een rituele offering. De doodskist
werd bewaakt door zwijgende vampiers met
wapperende mantels. Daarna werden de
deelnemers in wagens gedreven en terug
naar het startpunt gebracht waar men
uitgebreid over de doorstane angsten kon
napraten. De tocht was met ruim 160
enthousiaste deelnemers bijzonder geslaagd
te noemen. De deelnemende vrijwilligers,
sponsors en de eigenaren van de
beschikbaar gestelde schuren worden
hartelijk bedankt!
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Jeu de Boules 't Tichtsteby'

Het seizoen voor de jeu de boulesfanaten zit
er weer op, al kunnen sommigen het niet
laten en zouden ze nog wel door willen gaan.
Op maandagavond (bij sfeerverlichting) en
woensdagmiddag hebben we met veel plezier
de zware ballen gegooid en geprobeerd om 't
Tichtsteby de but te komen.

Vrijdagavond 2 november is het seizoen
eigenlijk afgesloten met een wedstrijd, waarbij
we een ploeg uit Kootstertille hadden
uitgenodigd. Zij kwamen met hele positieve
reacties betreffende de ligging en aanleg van
de baan.
Er hadden zich 34 deelnemers ingeschreven,
dat hadden er eigenlijk 36 moeten zijn, want
twee zaten weer op Schiermonnikoog... Maar
goed, anderen moeten ook de kans krijgen
om te winnen nietwaar?
Uiteindelijk, na verschillende rondes kon de
balans opgemaakt worden.

de 1e prijs ging naar mevr. Bierma en dhr. J.
Smeding,
de 2e prijs was voor mevr. Nicolai en dhr.
Krol uit Kootstertille
en de 3e prijs voor mevr. Koster en dhr. S.
Zuidema
Zij konden met mooie prijzen naar huis.

We hopen het volgend seizoen weer veel
enthousiaste mensen op de baan te treffen en
zullen zeker uitstapjes maken naar Holwerd
en Kootstertille.
In een volgend nummer zullen we aangeven
wanneer we weer met jeu de boules los gaan.
Tot die tijd vermaken velen zich deze winter
met koersbal.

Jan Smallenbroek <<<

OPROEP VAN
BRAND DE JAGER

Ik zoek foto’s van de bejaarden
reisjes van OUDWOUDE ,
ongeveer 1950 tot 1970.

Ik kan mij nog heel goed
herinneren dat we de oudjes

moesten ophalen met de
muziekvereniging en de

drumband, marcherend door
heel Oudwoude naar de

Kruishoek (nu Lauwersland )
waar de bus dan aankwam.

Wie kan mij daar aan helpen.

b.dejager@knid.nl
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Oudwoude op jacht naar de

miljoenen

Maandag 26 november was het dan zover,
iets minder dan honderd man ging op weg
naar de MediArena Studio’s in Amsterdam.
(op zich al een wereldreis). Wij (Enne Dijkstra
en Ankie Viguurs) konden meerijden met
Robert en Tietsje Thalen. Hiervoor nog onze
dank.
Op de heenreis waren we alle scenario’s al
aan het doorspreken, welke koffer pakken we
en gaan we het ook verdelen, wat doen we
als we de bel krijgen? Je moet je toch wat

voorbereiden. Onderweg nog even koffie
gedronken, met gebak natuurlijk, en hier
kwamen we de eerste mensen uit Oudwoude
al tegen.
Rondom 12 uur kwamen we bij de studio aan
waar al een lange rij mensen stond te
wachten, per groepjes werden we naar
binnen gelaten en door behulpzaam en
vriendelijk personeel konden we meteen zien
waar we moesten wezen om de jas op te
hangen en om je in te laten schrijven. Met de
toegangskaart in de hand gingen we het
restaurant binnen waar het goed vertoeven
was.

Om ongeveer kwart
voor twee werden de
deelnemers per
postcode naar de
studio geroepen en
wij werden onder
begeleiding van “In
nije dei van De
Kast”, gespeeld door
een driemans orkest,
naar binnen geloodst
en natuurlijk zong
iedereen uit
Oudwoude uit volle
borst mee. En daar
zaten we dan in een
studio die veel
kleiner is dan je
dacht, want op TV

lijkt het allemaal veel groter. Maar het was
heel gezellig met een entertainer die ervoor
moest zorgen dat het publiek spontaan ging
klappen, staan en schreeuwen en die man
deed dat op een heel leuke manier. Met de
verlichting van ons vak waar Oudwoude en
de postcode op staat was iets mis, maar de
techneuten hadden dit al snel weer opgelost.
Dan gaat het beginnen, Linda komt binnen en
er moet antwoord gegeven worden met
stemkasjes op de meest onmogelijke vragen.
Toen alle vragen voorbij waren gekomen,
werden de beste mensen in elk vak
omgeroepen en het was de bedoeling dat
diegene dan alleen zou opstaan. Maar ja als
ze dan Dijkstra omroepen dan gaan natuurlijk
alle Dijkstra’s van Oudwoude opstaan en dat
was niet echt de bedoeling dus dat moest
opnieuw.
We hebben met zijn allen een leuke, goed
verzorgde dag gehad en kwamen om 19.40
uur weer aan in Oudwoude.
Waar de fiets of de miljoenen in Oudwoude
terecht zijn gekomen zal iedereen inmiddels
al wel gezien hebben...<<<
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De boot is weg...!

Het is een koude en iets natte avond als
Ankie en Erik op de fiets onderweg zijn naar
Restaurant Partycentrum Catering
Lauwersland. Een hele mondvol en als je het
in de regio gewoon hebt over het
Lauwersland, weten ook velen waarover het
gaat. Bij binnenkomst worden we ontvangen
door eigenaar en uitbater Richard van
Brummelen. Een bezig man, die ook tijdens
het gesprek zijn blikken richt op alle hoeken
van de zaak en met name de aanwezige
gasten in de gaten houdt. Uiteindelijk mag het
hen niet aan aandacht ontbreken en ook wij
worden verwend met een kopje koffie. Bij tijd
en wijle loopt hij weg voor een bezoeker of
gast of om de telefoon te beantwoorden. Hij is
een enthousiast verteller en al snel gaat het
over het ontstaan van het restaurant. Velen
herinneren zich nog wel de aanblik van een
terreintje met hopen stenen en zand met zo
nu en dan ook nog een grazende pony. Niet
de mooiste binnenkomst, zeker niet als het de
hoofdingang van ons dorp is. Vroeger stond
er op die plek een boerderij, die bewoond
werd door de familie Wijbenga. De boerderij is
echter door brand verwoest en nooit meer in
ere hersteld. Een bouwkavel kwam
beschikbaar, waarop zo'n vijftien jaar geleden
het restaurant is verrezen. Daarmee heeft de
entree van het dorp veel meer allure
gekregen met een kloek pand op een

prachtige zichtlocatie en met ruime
parkeervoorzieningen.

In het gebouw zijn ook nog een tankstation en
een kapsalon gevestigd, alsmede een
fitnessruimte die nu niet meer in gebruik is.
Het is allemaal onder één dak, maar met
andere eigenaren. Van Brummelen is er in
1996 met Lauwersland begonnen en zwaait
de scepter over een team van medewerkers,
bestaande uit koks, serverend personeel en
mensen voor werkzaamheden achter de
schermen. Veel jongeren uit de regio hebben
er al eens een baantje gehad. Zelf heeft Van
Brummelen een historie als elektricien, en als
afwasser begonnen in de horeca, via het
Eurohotel en de
Princenhof in
Eernewoude, naar
zijn eigen zaak. En
toen was het zo ver.
De
openingshandeling is
verricht door de
bekende cabaretier
Paul van Vliet, een
vriend van de familie,
tezamen met
toenmalig
burgemeester de
heer P. Visser. Een
anekdote van Van
Brummelen (de man

zit vol verhalen) is dat hij werd gebeld door
Hans van Willigenburg van het tvprogramma
Koffietijd. Men wilde graag een interview met
Paul van Vliet en men wilde daarvoor ook wel
naar Oudwoude komen. Paul stemt in en kort
daarna staat er een grote reportagewagen op
de parkeerplaats van het nog niet eens
officieel geopende restaurant. Tijdens het
interview feliciteert Paul Van Brummelen voor
het oog van de camera met zijn nieuwe
restaurant. Het komt later prominent in het
programma terug. De naam Paul van Vliet
komt nog steeds voor trouwens, want de
partyzalen dragen zijn naam. Ook vandaag
de dag weten prominenten de gezelligheid en
de keuken te waarderen. Een reeks van
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ontworpen door Van Brummelen zelf. Hij was
ooit elektricien. Maar... de boot is weg!
Midden in de zaak lag immers een leuk antiek
bootje, een echte originele Wildsjitter, zeer
zeldzaam. Naar zeggen zijn er nog maar drie
exemplaren bekend. Logisch dat er
gegadigden waren die wel belangstelling
hadden het bootje over te nemen. Een beetje
lijdzaam moet vastgesteld worden dat de boot
niet meer paste in het nieuwe concept, maar
weg doen, nee. De boot is ergens in opslag,
in afwachting van een nieuwe bestemming.
Van Brummelen vertelt dat hij met het nieuwe
concept een aantal jaren vooruit wil kunnen.
Het aanbod uit de keuken is breed en moet in
de smaak vallen bij een breed publiek, geen
ingewikkelde toestanden, maar herkenbaar
voor een ieder. Een schnitzel is een schnitzel
en biefstuk is biefstuk, geen moeilijke namen
of omschrijvingen. Dat publiek komt uiteraard
uit de regio, maar ook uit Groningen of
Leeuwarden komt men een vorkje prikken.
Gasten afkomstig van de eilanden of
Ezonstad komen langs en kunnen lekker
laagdrempelig een heerlijke lunch of diner
laten serveren. De zalen lenen zich
uitstekend voor besloten feesten of partijen
en ook daar kan men zich laten verwennen.
Als pake en beppe hun zoveeljarig
huwelijksfeest willen vieren met de familie, wil
Van Brummelen het woord wel even nemen
en de felicitaties uitspreken of aanheffen met
een lang zullen ze leven. Vlot van de

tongriem gesneden, het gaat hem goed af.
Zijn vroegere werk als professioneel
discjockey zal de bakermat zijn geweest om
zich makkelijk te kunnen mengen onder
mensen van allerlei slag.

En wil je Lauwersland eens bij je thuis
hebben, kan dat ook. Catering is mogelijk op
je eigen adres. Het aanbod is ruim met o.a.
keuze uit warme en koude buffetten, die heel
origineel zijn vernoemd naar een dorp uit de
buurt. Zelfs bediening in jacquet is op
aanvraag te regelen. Wil je toch geen drukte
thuis, dan biedt men je alle gelegenheid
binnen of buiten op het terras een dag of
avond van je leven te bezorgen. Het pand is
letterlijk laagdrempelig, drempels ontbreken
geheel en daarmee is de toegang voor
iedereen even comfortabel. Parkeren pal voor
de deur en kom je op je elektrische fiets, kun
je hem nog opladen ook. Die Van Brummelen,
wat kan die man vertellen, zoals gezegd zit hij
vol verhalen, te veel om hier te benoemen.
Het is gezellig en met nog een biertje en een
lekker wijntje is het zomaar laat. Het is ruim
na middernacht als wij weer op onze fiets
klimmen en huiswaarts keren. Wij hebben er
van genoten, hopelijk u ook wanneer u leest
over ons bezoek. <<<

hoogwaardigheidsbekleders van diverse
pluimage is al in de zaak geweest. Waaronder
onze kroonprins met toenmalige vriendin
Paulette Schreuder. De prins was incognito
en werd ook als zodanig niet herkend. U lijkt
op Prins Willem Alexander merkt Van
Brummelen scherpzinnig op tijdens het
bezoek. Dat zeggen er wel meer, is het
snedig antwoord van de prins. Weer een mooi
verhaal, nu over een koninklijk flitsbezoek.

De avond vordert en het is gezellig, er komt
weer koffie, de laatste gasten worden
uitgeleide gedaan met een hartelijk woord van
dank. Hij kent heel veel mensen, maar komt
ook zelf door zijn optreden veel in de
belangstelling. Het vraagt heel veel energie
en tijd van hem. Op de achtergrond echter is
ook nog zijn gezin, vrouw, twee dochters en
twee zoons aanwezig, woonachtig in Kollum,
maar zelf is hij een ras Liwwadder. Hij vertelt
dat hij nu wekelijks een dag vrij neemt om
even bij te tanken en aandacht te geven aan
zijn gezin. Duidelijk zegt hij erbij dat op die
dag de zaak wel open is. Lauwersland is alle
dagen open. Voordeel is dat je niet hoeft na te
denken of we open zijn of niet, we zijn
gewoon open. En terecht dat men open is,
want de nieuwe aankleding van het restaurant
mag gezien worden. Sinds enige weken is het
gehele interieur vervangen en hebben de
oude tafels plaats gemaakt voor nieuwe. Ook
is de verlichting aangepakt en het lichtplan is
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HOOR DE WIND WAAIT... .
De Stikelstekker

In koud en vochtig weer doet de Sint ons dorp
Oudwoude aan. Wat moet ik deze mensen
toch allemaal geven denkt de Sint. Want ze
hebben elkaar onlangs een groot cadeau
gegeven n.l. solidariteit! Waar vind je dat
tegenwoordig nog, zo denkt de Sint: met
elkaar en voor elkaar als het moeilijk is. Juist:
hier in Oudwoude. Met een warm gevoel rijdt
de Sint bij de rotonde het dorp binnen op zijn
paard Amerigo.
Maar wat staat daarin het schemerdonker:
een groot bord met de waarschuwing:
“WESPENPLAAG” . Nu is de Sint niet bang
voor een vliegje, maar de horde wespen is
wat anders, vooral als ze onder zijn rokken
terechtkomen…… Mopperend rijdt de Sint
verder: “Hebben ze hier dan nog nooit een
goede ongediertebestrijder gevonden. In
Spanje heb ik daar een speciale Piet voor
genaamd : Piet Prikje. Maar ja, die heb ik
thuis gelaten want wespen verwacht je hier
niet in de winter.”
Sinterklaas zijn gemopper wordt plotseling
wreed verstoord door een gesprek dat op
duidelijk te verstane toon gevoerd wordt. Het
is afkomstig uit het kleine rode huisje achter
de bomen. Eenmaal op het dak kan de Sint
het gesprek goed volgen. Het is mejuffrouw T.
die haar beklag doet over de extreem natte
herfst tegenover de mevrouw van de
thuiszorg. “It is sa ferrekte wiet dat jo kinne

my by de sleat efterhûs wol waskje!”
Glimlachend rijdt de Sint verder en komt langs
een huisje, waar anders een oude mevrouw
woonde. Nu is er een jong stel druk bezig is
er iets mooi van te maken. In veel dorpen in
de regio is het anders en blijven dit soort
huizen leegstaan en moet de Sint steeds
meer schoorstenen overslaan. Verheugend is
ook dat het Café weer geopend en opgeknapt
is. Zo te zien zijn de vaste klanten alweer
terug, al moeten hun klompen nu bij de deur
blijven staan.
Tegenover de kerk lopen een drietal aparte
dieren. In het donker kan de Sint niet goed
zien of het nu koeien of andere dieren zijn.
Paarden zijn het in ieder geval niet, want
Amerigo blijft rustig. Naast de kerk staat de
basisschool; de Sint wacht even zodat de
Pieten cadeaus en pepernoten door de
schoorstenen naar beneden kunnen laten
zakken.
Aangekomen bij de nieuwbouw zijn er veel
meer schoorstenen waar geluid uit komt.
Vaak vrolijke kinderstemmetjes die liedjes
zingen. Eén kinderstemmetje vraagt heel
zachtjes aan de Sint of hij ook een speciaal
cadeautje heeft voor zijn vader en moeder,
zodat ze wat minder vaak ruzie maken,
asjeblieft Sint Nicolaas? De Sint belooft hem,
dat hij een mooi gedicht zal schrijven en dat
ze een hele grote bloembak met vergeetmij
nietje’s krijgen, die ze in hun slaapkamer
moeten zetten.

Verder klinken door de schoorstenen
allerhande geluiden. Verheugend zijn de vele
antikrimpgeluiden die door de schoorstenen
omhoog komen. Ook de InkoopPiet hoort het
en noteert glunderend dat er voor het volgend
jaar royaal babycadeautjes ingekocht kunnen
worden. Amerigo wil via de voetbalvelden
naar de Swarte Wei. Maar het is daar veel te
nat en modderig. Geen wonder dat WTOC zo
goed als onderaan staat, denkt de Sint bij
zichzelf.
Op de Jan Binneswei aangekomen ziet de
Sint ineens een groot zwart gat: de
bejaardenwoningen zijn gesloopt! Ach, het
was hier vroeger zo gezellig en voor de Sint
gemakkelijk: door de ene schoorsteen een
pakje pruimtabak en door de andere een knot
breigaren met naalden. Maar ja, de laatste
jaren werd het steeds slechter en soms
kringelde er door de schoorstenen een
kwalijke lucht, waardoor Amerigo bijna van
zijn stokje viel. Maar dit kan natuurlijk niet zo
blijven: in dit mooie dorp vol anti
krimpactiviteiten moeten hier weer huizen
gebouwd worden, of niet dan! De Sint krijgt
een idee en stuurt een Piet naar het huis van
de burgemeester. Hij moet daar een baksteen
en een zakje cement met een troffel door de
schoorsteen laten zakken. De burgemeester
zal de hint wel begrijpen!
Via de Wygeast komt de Sint alweer een
basisschool voorbij. Deze lijkt wat groter dan
de andere. De Sint verbaast zich erover dat
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hier nog twee basisscholen zijn in tijden van
crises: kunnen ze de lappen niet veel beter bij
elkaar gooien?
Even verderop is een installatiebedrijf
gevestigd in een boerderij. De eigenaar, een
zekere Bundy, verteld trots aan zijn buurman
over zijn minnares: “En at ik gas jou, dan stiigt
it my oan’t krús ta.” Het blijkt over zijn nieuw
motor te gaan, die naar het schijnt alle
verwachtingen overtreft. Tja, de Sint heeft hier
niet zoveel verstand van en gaat maar weer
verder. We komen daar een grote man tegen
die loopt met haastige tred: het is de
dominee. We raken aan de praat en een Piet
vraagt of hij misschien ook bisschop is. Nee,
dat niet, zegt de dominee, maar ik doe wel
hetzelfde werk. O, dan deelt u zeker ook
cadeautjes uit, zegt Piet. Ja, zo zou je het
kunnen zeggen, alleen die cadeautjes van mij
zijn niet mooi verpakt in papier of met een
mooie strik erom. Bovendien moeten ze in
vruchtbare aarde terechtkomen, anders wordt
het niks.
Piet snapt er niet zoveel van en vraagt de Sint
om uitleg. Maar de Sint is in gedachten, terwijl
hij via de Terlûnewei noordwaarts gaat, zegt
hij tegen Piet dat het ene cadeau het andere
niet is. Over een brug over een groot kanaal
komen ze aan bij een paardenhandelaar, die
Amerigo verzorgt, terwijl de Sint en de Pieten
in de knusse saloon warme chocolademelk
met speculaas krijgen.
En dan weer verder, noordwaarts, naar het

volgende dorp waar kindertjes wachten . Er
trekt een ietwat merkwaardige stoet over de
Wouddyk onder de sterrenhemel: een groepje
Zwarte Pieten met in hun midden een
bisschop op een wit paard , ver weg van
huis….

w.g. De Stikelstekker. <<<

Un Bjusterbaarlik Barren
Over smalle wegen en behendige fietsers….

Op vrijdag 7 september, 't zonnetje was nog
maar net op, de meeste mensen moesten
nog wakker worden, waren Jan en Alie
Smallenbroek bepakt en bezakt op hun fiets
al onderweg richting Lauwersoog, om hier ’s
ochtends de boot naar Schier te nemen.
Lekker een weekendje uitwaaien...

Fleurig keken Jan & Alie om zich heen,
getooid in hun beste vakantieoutfit en
genietend van de rust gingen ze via de
Walddyk op naar Dokkumer Nieuwe Zijlen.
Op de Terlunewei was het plotseling gebeurd
met de rust , een grote tractor kwam hen
tegemoet: wielbreedte 2.20 meter. Alie stapte
uit voorzorg af en Jan dook – als een echte
mountainbiker  met zijn fiets de berm in.
Maar door het gewicht van alle bagage lukte
het niet meer om de fiets weer recht te
trekken. En ondanks dat Jan uit alle macht
remde, was het gewicht te groot en dook

onze onfortuinlijke vakantieganger met fiets
en al kopje onder in de sloot.

Gelukkig had de tractorchauffeur het in de
gaten en samen met Alie wisten ze
onfortuinlijke coureur weer op het droge te
krijgen. De blubber liep hem uit de
broekspijpen. En er restte hun maar een
ding…… terug naar huis! Onder de douche
schrobde Alie de modder van Jan zijn rug af
waarbij zelfs het gehoortoestel van Jan een
poetsbeurt moest ondergaan. Alles zat er
onder.

Nadat Jan weer toonbaar was, de
wasmachine had gedraaid en ook de fiets
weer schoon was gespoten, werd een tweede
poging richting Schiermonnikoog
ondernomen. Gelukkig kwamen ze nu wel
heel aan en waren ze zelfs nog op tijd om de
boot te halen.

Ondanks de slechte start vertelde het
echtpaar dat ze toch een prachtig weekend
hadden gehad. Het enige minpuntje was
uiteindelijk, dat Jan in verband met alle haast
zijn traditionele bakje kibbeling op
Lauwersoog had moeten missen... We gaan
er vanuit dat Jan op Schier nog wel de
schade heeft ingehaald! <<<
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Jeugdsoos "It Hústerhokje".

Dit najaar heeft de activiteitencommissie van
het MFC Hústerwâld ons gevraagd of wij het
organiseren van activiteiten voor de jeugd van
12 t/m 15 jaar op ons wilden nemen.
Wij, Karin, Marjanna, Douwe Arend, Luitzen
en Akkie wilden dit graag oppakken, maar wat
wil de jeugd, waarvoor kunnen wij ze
enthousiast maken?
De enige manier om daar achter te komen
was een gezellige avond te organiseren
waarin de jeugd van Oudwoude aan kon
geven wat zij het liefste georganiseerd
zouden zien. Al snel werd duidelijk dat er
behoefte is aan een jeugdsoos. Een gezellige
plek waar ongedwongen "gechild" kan

worden.
Wij zijn hiermee enthousiast aan de slag
gegaan en afgelopen vrijdagavond 23
november was onze eerste jeugdsoosavond

"It Hústerhokje", een feit! Zo'n zestien
jongeren kwamen gezellig bij elkaar om
muziek te luisteren, te kletsen, te
poolbiljarten, te tafeltennissen of om gewoon
lekker te chillen. Het was super gezellig!

Elke derde vrijdag van de maand staan de
deuren van het MFC Hústerwâld open voor
alle jeugd van 12 t/m 15 jaar. Meenemen van
vrienden en vriendinnen uit dezelfde
leeftijdscategorie mag! Een drankje kost
€1,00 euro en er is van alles te doen! Niet
alleen hebben we een poolbiljart, voetbaltafel
en tafeltennistafel, maar er staat ook gratis
WiFi tot je beschikking en een computer om
muziekclips mee te bekijken op de tv. De
entree is gratis.

De datum voor de jeugdsoos wordt bekend
gemaakt via een bericht op de
facebookpagina 'Hústerwâld' of de
hyvespagina "It Hústerhokje". 'Like' ons en

je bent altijd op de hoogte van de nieuwste
soosdata! Je kunt ook bericht krijgen per mail.
Stuur dan even je mailadres naar:
akkiephone@gmail.com en zet er even bij dat
het om de soos gaat. Dan zien wij jou ook
graag de volgende keer in "It Hústerhokje"!
<<<
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Wat te doen alsB

Voor veel mensen is het een ver van mijn bed
show en dat is maar goed ook, maar wat te
doen als…

Wat doe je als iemand een hartstilstand krijgt?
Er zijn genoeg mensen die opgeleid zijn om in
deze situaties snel te reageren, maar het
merendeel zal eerder met de handen in het
haar zitten dan weten hoe te handelen in een
levensbedreigende situatie.

Mijn man Doeke is 5 jaar geleden op zijn 38e
door het oog van de naald gekropen.
Gelukkig is er door de huisarts en het
ziekenhuis snel actie ondernomen en kan hij
het nog navertellen, maar helaas is dit niet
altijd het geval. Doeke zijn vader, Joute, was
ook hartpatiënt. Rond zijn 47e kreeg hij zijn
1e hartinfarct. In maart 1999 vond mijn
schoonmoeder hem in de woonkamer,
reanimatie mocht niet meer baten en hij stierf
op 62 jarige leeftijd.

Zoals u zult begrijpen is bovenstaande mijn
reden voor het volgen van een
reanimatiecursus geweest.
Ook al is niet iedereen te redden, blijf niet
naast de zijlijn staan en probeer te helpen…

Marit van Dijk

De feiten:

Plotselinge hartstilstand buiten het ziekenhuis
overkomt 1 op de 1000 inwoners.
De meeste slachtoffers krijgen thuis een
hartstilstand (70% tot 80%). De overige
hartstilstanden vinden plaats in openbare
ruimten, op het werk, sportaccommodaties en
dergelijke.
De gemiddelde leeftijd van een slachtoffer
van een hartstilstand ligt rond de 65 jaar.
Het risico neemt toe met de leeftijd.
Er worden 3 keer zoveel mannen als vrouwen
getroffen door een hartstilstand
Bij een hartstilstand houdt reanimatie
(hartmassage + beademing) de bloedsomloop
op gang.
Dit vergroot de kans op overleven.
Bij ongeveer 75% van de slachtoffers van een
hartstilstand is een omstander aanwezig.
Dit is in 35% van de gevallen de partner en in
58% van de gevallen (ook) een toevallige
omstander of naaste.

Volg een reanimatiecursus!

Hulp bieden binnen 6 minuten na een
hartstilstand redt levens. Tijdens een
reanimatiecursus leert u in een paar uur hoe
u moet handelen. U krijgt praktische
oefeningen op een oefenpop en met een
AEDtrainer.

Bron: Nederlandse Hartstichting

Voor meer informatie: www.hartstichting.nl

Meld u nu aan voor een reanimatiecursus bij
een van de Reanimatiepartners bij u in de
buurt.
En volg elk jaar een herhalingsles. Dan gaan
de handelingen als vanzelf in geval van nood.
www.reanimatiepartner.nl
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Nieuws van CBS

de Tarissing

De striid om de Wâldpykbokaal

Vrijdag 23 november hadden de leerlingen uit
de bovenbouw van CBS de Tarissing de grote
eer om de scholen van de gemeente
Kollumerland te verdedigen in de strijd om de
Wâldpykbokaal. De leerlingen vertellen
hierover zelf in onderstaande stukjes.

Wâldpykbokaal

In het begin kregen wij een flesje cola en een
marsje. Er waren 3 scholen aanwezig: de
Tarissing, de Boustien en de Fontein we
streden allemaal om de Waldpykbokaal. Het
was een spannende strijd. In het begin
moesten we allemaal zingen wij werden 2e
.Toen kregen we de quiz, Tjipke en Lemke
waren de quizmasters ze hadden een score
van 100%!! En dan kwam het moment: Het
finale spel !!!!!!!!!!!!!! Het was zenuwslopend,
maar toch we werden 2e het scheelde
heeeeel weinig maar het was een super
middag en we hebben genoten.
Jan Kok en Friso Hoekstra

Vrijdag middag 23 november was er een strijd
tussen de scholen: De Tarissing, De Boustien
en De Fontein. We begonnen met een flesje
frisdrank en een chocolaatje. Toen moest elke
school het waldpyk lied zingen. Daarna

moesten we een quiz doen dat Tjipke en
Lemke deden dat van de Tarissing. Dat deden
ze met de wethouder. Het finale spel was
zagen. 3 moesten zagen en het blokje hout
door geven aan die anderen. De laatste
moest het blokje in een bak gooien. Als je 3
blokjes had gezaagd en er in had gegooid
moest je een hand aan de wethouder geven.
De Boustien heeft de waldpyk gewonnen. De
Tarissing was tweede en De Fontein derde.
Verslag gemaakt door: Frans Turkstra

De Tarissing, de Boustien en de Fontein
hebben gestreden voor de Wâldpykbokaal.
Eerst kregen we een inleiding van Björn hij
vertelde ons wat we die middag gingen doen.
We begonnen met een lied, het Wâldpyklied
om precies te zijn. Hiermee heeft de Boustien
8 punten, de Tarissing 6 en de Fontein 4.
Daarna gingen we de quiz doen daarmee

heeft de Boustien 6 punten, de Tarissing 8 en
de Fontein 4. Als laatste zijn we gaan zagen
daarmee heeft de Boustien gewonnen. Wij
waren 2e en de Fontein laatste.
Groetjes Lemke Dijkstra en Marijke Sangers
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Markante Oudwoudsters XII

Laatste jaren van Villa Vaartzicht

We hebben in de voorgaande afleveringen
gezien dat het buitenverblijf Villa Vaartzicht
aan de Trekvaart onder Oudwoude een lange
reeks van bewoners heeft gehad. Het huis
was in 1785 gebouwd door Lucia Catharina
van Heemstra, geb. Van Scheltinga, min of
meer als toekomstige woning voor haar zelf,
als haar dochter Cecilia Johanna zou
trouwen, die dan Fogelsanghstate zou erven.
Deze trouwde tegen de zin van de moeder
met Willem Anne van Haren, en uit protest
verliet Lucia Catharina toen Fogelsanghstate
en woonde vervolgens in Villa Vaartzicht. Na
haar dood in 1818 kwam Vaartzicht in handen
van haar broer en schoonzus, in 1820 stierf
haar broer en ging de weduwe met haar twee
dochters Vaartzicht bewonen. Beiden
dochters trouwden in Villa Vaartzicht. Cecilia
Johanna van Scheltinga met Louis Caspard
Adrien graaf van Limburg Stirum en de
tweede dochter, Constantia Wilhelmina van
Scheltinga (zie foto) met Hans Willem van
Aylva Baron van Pallandt.
We hebben toen de familie Van Limburg
Stirum gevolgd, die toen bezit nam van
Vaartzicht. Toen Van Limburg Stirum vanwege
zijn alsmaar groter wordende gezin verhuisde
van Vaartzicht naar Huize Nijenburgh, pal

over de weg, liggend in Kollum, verhuurde de
familie Van Limburg Stirum het huis, eerst aan
mr. Johannes Jacobus Bolman, (zie
aflevering IX) en daarna aan mr. Bernhardus
Hopperus Buma (zie aflevering X en XI). Ook
Hopperus Buma ging op een gegeven
moment op Nijenburgh wonen, want dat was
een fraaier, groter en deftiger huis dan
Vaartzicht.
Vaartzicht kwam dus weer leeg te staan. Dan
zijn we 1869.
Het buitenhuis diende toen een poosje als
zomerverblijf van Otto Ernst Gelder, graaf van
Limburg Stirum, die er was geboren en als
kind opgegroeid. Deze latere rechter overleed
in Leeuwarden in 1879, en werd in Oudwoude
begraven. Villa Vaartzicht had hij toen al
overgedragen aan zijn neef. Dat was Frederik
Willem Jacob van Aylva baron van Pallandt.
Hij was zelfs op Vaartzicht geboren, in 1826.
Zijn moeder was de hier al boven genoemde
Jonkvrouwe Constantia Catharina van
Scheltinga.
Het was wel bijzonder dat hij de naam droeg
van de aloude Friese adellijke familie Van
Aylva. Dat kwam door zijn grootmoeder, die
de laatste van Aylva was, Anna Jacoba, die
met zijn grootvader getrouwd was en daarom
de naam van Aylva verbond aan die van
Pallandt. De Pallandts waren (en zijn dat nog)
een oud Gelders adellijk geslacht.
Deze baron Aylva van Pallandt, die nu
Vaartzicht in handen had, was nauwelijks te

vinden in Oudwoude. Hij had allemaal
hoffuncties, maar hij was ook jarenlang lid van
de Tweede Kamer, van 18751888. Hij
woonde met zijn Duitse vrouw in Huis
Vanenburg in Putten. Het echtpaar had geen
kinderen. De familie had nog een groot
kasteel, Huis Neerijnen in Waardenburg, daar
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woonde de uit Kollum afkomstige moeder
Constantia Catharina, die pas in 1890 stierf.

Afbraak

Van Pallandt besloot Villa Vaartzicht van de
hand te doen. Niemand van de familie had
interesse om het huis te bewaren, de
familieleden woonden ver weg en het
onderhoud van al die buitens werd te duur.
Het ene na het andere landhuis werd in die
tijd afgebroken. Zo was al eerder het oude en
mooie pand Oostenburg in Kollum bij afbraak
verkocht, in 1837 al.
In de zeventiger jaren van de negentiende
eeuw was het echt raak. Toen zijn veel huizen
afgebroken, maar merkwaardiger wijze ook
weer vele nieuw gebouwd, zoals in Kollum
Westenstein en de villa van Mr. Andreae, die
er gelukkig alle twee nog staan.
Huize Nijenburgh was al afgebroken en nu
volgde dan ook het huis er naast, Vaartzicht.

Op 10 juli 1874 toen Vaartzicht nog in handen
was van Otto Ernst Gelder, graaf van Limburg
Stirum had er nog een advertentie in de
Leeuwarder Courant gestaan, dat mevrouw
Van Limburg Stirum een keukenmeid en een
binnenmeid vroeg. Ze konden zich via een
franco brief melden of in persoon vervoegen
bij huize Vaartzicht. Lang heeft dat dus niet
geduurd, want het einde van het huis was in
zicht.

We lezen in de Leeuwarder Courant dat
“Heerenhuizinge Vaartzigt onder Oudwoude”
door de notaris Mr. Andreae te Kollum op
woensdag 21 november 1877 in de Roskam
te Kollum op afbraak verkocht zal worden. Er
staat vermeld waar dat huis precies staat: “De
Afbraak van eene Heerenhuizinge Vaartzigt
genaamd, staande aan de Vaart van Dockum
naar Stroobos nabij het Kollumerverlaat onder
Oudwoude, bevattende vijf kamers, vestibule,
zeven Kelderslocalen, Koetshuis, Stalling,
Zolders met beschooten dak en verdere
Vertrekken.”
Best een groot huis dus. De koper moet de
som geld op 1 januari en 1 mei 1878 hebben
betaald,zo staat er bij.
Op 8 april 1878 worden er door de notaris Mr.
Andreae nog wat losse zaken verkocht, zoals
“Huisbalken, Ramen, Planken, Ribhout,
Brandhout en voorts eenige percelen eiken
Kaphout, Dampalen en Leggers en hetgeen
meer zal worden aangeboden.”
Het huis is toen gesloopt, het had er 93 jaar
gestaan en dat is eigenlijk voor een
buitenplaats betrekkelijk kort. Maar het had in
die korte tijd nogal wat markante bewoners
gekend.

Bearn Bilker
1 december 2012
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Om Utens

Griet Mijkes

Een maand of wat terug werden we gebeld
door Griet Mijkes, Oudwouder om ûtens.
Weliswaar niet ver van hier, Kollum, maar
toch om ûtens. Zij wilde graag over een stukje
geschiedenis uit ons dorp vertellen. Maar: “Ik
heb wat opgeschreven, maar ik kan niet zo
goed teksten schrijven, kom maar eens op de
koffie en dan vertel ik het wel en dan moeten
jullie er maar een lopend verhaal van maken.”
Dus zijn Carla en ik 5 november bij haar op
de koffie geweest. Wie tref je dan aan?
Iemand van 78 jaar jong! Van geest
tenminste, het lijf wil minder... een
hartoperatie, nieuwe knieën, krukken en de
rollator zijn soms hard nodig. “Ik heb mijn
witte 45kilometermobiel maar verkocht. Dat
wordt 'm niet meer.”
Vervolgens krijgen we de verhalen over haar
man Klaas, die helaas al weer een tijd
geleden overleden is. Over de verkering, over
Klaas in NederlandsIndië zoals zoveel jonge
mannen in die tijd. Hun huwelijk in 1955. Trots
vertelt ze over hun kinderen Cor, Gerrit, en
Uilkje. Dan komen de kleinkinderen aan de
beurt, er komen foto's op tafel, allerlei
anekdotes, voldoende stof voor een
familiefeuilleton. En dan naast andere
belevenissen, komt het verhaal dat ze kwijt
wil, zoals zij het noemt: het familiegeheim uit
de oorlog. Ze pakt even haar aantekeningen

erbij.
En inderdaad er komt een verhaal dat
duidelijk maakt, dat dit voor een meisje van
haar leeftijd een enorme impact heeft gehad.
Ze was zes aan het begin van WO II. We
hebben het hele verhaal opgenomen,
aantekeningen gemaakt, enz. Aan het eind
van het gesprek vroeg ik of ik voor alle
zekerheid ook haar aantekeningen mocht
gebruiken. Dat mocht. Toen ik haar
aantekeningen later bekeek om het artikel te
schrijven, dacht ik: dit is een prima verhaal,
hier en daar een klein aanpassinkje, het
verhaal is in haar eigen woorden 'echter'.

Aren Vroegindewey

Mijn geheim

Als oudinwoner van Oudwoude om ûtens wil
ik ook mijn bijdrage leveren aan 'Op 'e
Hichte'. In 1934 ben ik achter de kerk op
nummer 40 geboren. Mijn ouders waren Cees
en Uilkje Wiersma. Zij hadden zeven
kinderen: Tjimkje, Anne , Meindert, Johannes,
Sjoerd, Taeke en als jongste mijn persoontje
Griet.
Wat ik eigenlijk wil vertellen is het geheim dat
ik in de oorlog als kind met mijn vader en
moeder had. Het was zo: er gebeurde veel en
ik mocht geen kinderen meenemen naar huis
om te spelen, ook mocht ik niets vertellen. Als
mij iets gevraagd werd, moest ik altijd zeggen:
“Dat weet ik niet!” Ik kreeg de opdracht om als

er Duitse soldaten bij ons op het pad
kwamen, langzaam naar huis terug te lopen
en te zoeken alsof ik wat had verloren. En
dan bij huis te roepen: “Mem, gjin busdoek!”
Dan wist mem dat heit of de onderduikers een
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seintje moesten hebben dat de kust niet veilig
was.
We hadden een groot hok met strobalen.
Daar was een hol binnen in en daar sliepen
ze dan. Je moest door het varkenshok om de
geheime deur te zoeken. Er moest een half
pak stro uitgetrokken worden en dan kwam je
in die ruimte, waar ze wel met zes personen
sliepen.
Op een keer was het zover. Er kwamen twee
Duitse soldaten het pad opgelopen en moest
ik wat mij gezegd was, in praktijk brengen.
Vader was al voor het huis, want achter huis
waren kippenhokken waar de mannen
overdag zaten te spinnen. Maar toen intussen
niet meer, ze zaten inmiddels in het hol. Ik
zocht vaders hand, dat voelde veilig...
De soldaten zochten een stalling voor
paarden, maar dat was er bij ons niet, alleen
onder een open afdak. Ze zeiden dat dat niet
geschikt was. De ene soldaat vertrouwde het
niet en wilde het strohok in de brand steken.
Vader lokte ze weg en wees ze op de
varkens, die zouden dan ook gevaar lopen.
Gelukkig dropen de soldaten toen af.
Later zei heit: “Ik heb ze af kunnen leiden.”
Dat was wel even spannend!

Waarom onze buurman meester Tolsma op
bepaalde tijden bij ons kwam, wist ik eerst
ook niet. Later bleek dat hij naar dan naar het
hol ging om naar Radio Oranje, de
verzetszender, te luisteren. Een keer hebben

we héél hard gelachen. Hij zou door het gat
kruipen, maar (meester was wat reumatisch)
plots zat hij klem!! Met veel gekreun en
gewurm kwam alles nog goed: mijn vader was
aan het duwen en de jongens in het hol aan
het trekken!
Onze onderduiker Jan Ellens uit Haren (een
achterneef van mem) was een keer met mijn
broers aan het schaatsen op de wadden
(ondergelopen weiland tussen de kerk en de
Swartewei). Er waren wel zo'n driehonderd
mensen. Mijn broers riepen nog: “Jan, daar
moet je niet schaatsen!” Het was mooi glad,
zwart ijs (een bevroren tochtsloot) en ja hoor,
Jan schoot door het te dunne ijs! Dus Jan
lopend naar huis, terwijl het vroor dat het
kraakte. Overdekt met ijs riep hij bij de deur:
“Uilk, ik heb er in 'zeten!” Goede raad was
duur, het werd een tobbe met heet water voor
de kachel om Jan te ontdooien.
Op een keer moest ik bij mijn moeder achter
op de fiets naar Kollum, naar het
gemeentehuis. Tegen mijn buurmeisje Sibbele
Sipkema was gezegd dat ik ziek was en niet
naar school kon. Mem zei dat ik goed moest
opletten. Ze moest voedselbonnen halen en
daarvoor zat Tjip Hoof (zat ook bij de
ondergrondse) op het gemeentehuis.
Toen we terugfietsten, zei mem: “Volgende
keer moet jij alleen op de fiets en hetzelfde
doen!” Daarna had heit de fiets van mem
aangepast, blokken op de trappers en het
zadel voor de stang, zodat ik op haar fiets kon

leren fietsen. Toen zo gezegd, zo gedaan. Ik
werd geholpen door Tjip Hoof, die wist wel
hoeveel onderduikers er bij ons waren. Mem
was blij dat ze mij had gestuurd! Ik snapte
eerst niet waarom, maar later begreep ik het
wel. Als er bij ons geslacht werd, een kalf of
een varken of kippen, moest ik altijd bij
bepaalde huizen langs met een tas met
'inhoud'. Heit 'loog' altijd over het aantal
beesten dat hij had. Op die manier konden
andere mensen geholpen worden.
Ik mocht wel bij vriendinnen spelen, maar zij
niet bij mij. Bij dominee Tasseron mocht ik
nooit in huis komen. Later pas begreep ik
waarom, zij hadden Joodse onderduikers in
huis.
Op een keer kwam er een man bij ons met
een zak lijnzaad. Dat werd gemalen of
geperst tot olie. Mem kon toen oliebollen
bakken, dat deed ze graag, soms wel een
hele dag. Een andere lekkernij die ze maakte,
waren de 'drabbelkoeken'. Ook maakten we
onze eigen boter.
Ik herinner me dat in de hongerwinter mensen
aan de deur kwamen met lappen stof om die
voor voedsel te ruilen. Er gingen altijd blije
mensen bij ons weg.
Ik snapte het niet altijd, want wij hadden nooit
honger. Wij hadden een grote groentetuin en
een fruithof. Het was ons paradijsje!

Tot zover het verhaal van Griet Mijkes.
<<<
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Een bijzonder huis, deel 2

Reinder H. Postma / Yvonne te Nijenhuis

Wat vooraf ging

Donough McCarthy, een Ierse graaf, helpt
mee bij een poging de afgezette koning
James II van Engeland, Schotland en Ierland
weer op de troon te helpen. Dit mislukt.
Koning Willem III blijft het staatshoofd.
McCarthy verliest al zijn bezittingen en wordt
verbannen. Als hij zich ooit weer in Ierland,
Engeland of Schotland vertoont, zal hij
worden opgehangen.

McCarthy als balling

Hoewel zijn bezittingen verbeurd zijn
verklaard, is McCarthy niet geheel
onbemiddeld. Het is mogelijk dat hij toch nog
een soort toelage kreeg. Samen met zijn
vrouw reist hij naar Altona, een Deense stad
vlak bij Hamburg. Altona is in die tijd een
vrijhaven voor godsdienstige en intellectuele
dissidenten. Daar voelt McCarthy zich dus als
gevlucht katholiek op zijn gemak. Hij kan zich
er zonder beperkingen bewegen. Op een
eiland in de monding van de Elbe bouwt hij
een comfortabel landhuis met een aantal
pakhuizen er omheen en legt een fraaie tuin
aan. In stormachtige nachten, als het op de
Noordzee flink tekeer kan gaan, komen er wel
eens schepen in moeilijkheden. McCarthy
helpt de gestrande zeelieden en verzamelt
aangespoelde goederen, die hij opslaat in zijn

pakhuizen.
Het gaat hem voor de wind en hij breidt zijn
bezittingen uit. In 1702 koopt hij nog een huis
aan het strand van de Elbe. In 1706 gaat hij
richting Nederland. Hij koopt een aantal kleine
eilanden, waaronder Rottum. Omdat hij de
eilanden in bezit heeft, heeft hij het recht alle
goederen die daar aanspoelen in beslag te
nemen. Al zijn land grenst steeds aan het
water. De strandvondsten zijn kennelijk zeer
lucratief. Voor het maken van zeiltochten
beschikt hij over een fraai schip.

Verdenking

Samen met zijn vrouw Elizabeth Spencer
krijgt de graaf drie kinderen die ze Robert,
Charlotte en Justin noemen. Het laatste kind
wordt dus vernoemd naar McCarthys oom, de
man die zijn leven dusdanig beïnvloedde dat
hij uiteindelijk verbannen werd. Kennelijk nam
hij hem dit niet kwalijk. Elizabeth overlijdt in
1704.
Ondertussen wordt McCarthys doen en laten
in de gaten gehouden door Engelse
spionnen. Hij wordt er namelijk van verdacht
dat hij op de rustige, strategisch gelegen plek
die Rottum is, een staatsgreep voorbereidt.
De spionnen kunnen de Engelse koning
echter geruststellen: er is niets dat er op wijst
dat McCarthy kwaad in de zin heeft. Hij kan
dus rustig verder gaan. Wel doen er in de
buurt allemaal praatjes de ronde. De
inwoners van Warffum, die hem naar Rottum

zien gaan met zijn knechten en dienstboden,
verdenken hem ervan dat hij op het eiland
orgiën en drinkgelagen aanricht. In de
volksmond heet hij al snel ‘die malle graaf op
’t eiland’ en zo ontstaat zijn bijnaam ‘de malle
graaf’.

Kerstvloed 1 71 7

McCarthy is geen goed rentmeester; hij
verwaarloost het onderhoud van het eiland.
Als dan in de kerstnacht van 1717 een hevige
noordwesterstorm losbreekt, moeten hij en de
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zijnen het eiland in grote haast verlaten, want
het dreigt overspoeld te raken. Hij ontsnapt
ternauwernood aan de verdrinkingsdood. De
storm teistert het kustgebied van Nederland,
Duitsland en Scandinavië. Het is voor Noord
Nederland de grootste vloed sinds eeuwen.
Overal breken dijken door, gevolgd door het
onderlopen van grote oppervlakken land. Het
water reikt tot aan de stad Groningen. In alle
getroffen kustgebieden gaat een grote
hoeveelheid vee en huizen verloren. De
schade aan dijken en sluizen (zijlen) is
onbeschrijfelijk. Er komen circa 14.000
mensen om het leven. Na deze kerstvloed
treffen we McCarthy op diverse plaatsen
langs de Noordzeekust aan. Met zijn boot
maakt hij vele lange reizen.

Eerherstel

In 1721 zeilt hij met zijn boot naar Engeland.
Daar regeert inmiddels, na de dood van
Willem III, een nieuwe koning: George I. Het
is aannemelijk dat McCarthy een uitnodiging
ontvangt om naar Engeland te komen voor
een verzoening. Aan een spontaan bezoekje
om te kijken of het klimaat voor hem wat
gunstiger is, zal hij zich na zijn ervaringen in
1697 waarschijnlijk niet hebben gewaagd.
McCarthy bezoekt koning George I. Tijdens
het bezoek aan George I heeft McCarthy
kennelijk een goede indruk gemaakt en de
juiste dingen gezegd. Zijn verbanning wordt
namelijk opgeheven en hij wordt in ere

hersteld door de koning. McCarthy woont al
zo lang buiten Engeland dat hij niet van plan
is zich daar weer blijvend te vestigen. Hij reist
nog wel een aantal keren naar Engeland,
maar keert steeds weer terug naar Nederland
en Duitsland.

Aan de Wâlddyk

In de boeken van Kollumerland vinden we de
vermelding dat Milord Clancarty, zoals hij
zichzelf steevast noemde, in 1722 onroerend
goed aan de Wouddijk koopt. Het betreft het
perceel aan de Wâlddyk dat in de vroege
ochtend van 17 mei 2012 afbrandde.
Opvallend is dat het weer een huis aan het
water is. Hij kan zo vanaf de Lauwerszee tot
aan het water bij zijn huis doorvaren en voor
de deur afmeren. McCarthy verblijft geregeld
in Oudwoude, zoals wordt bewezen door een
brief uit 1723. Daarin schrijft hij namelijk dat
hij op Oudwoudmerzijl is. Bij de brand is dus
een zeer oud huis verloren gegaan. Natuurlijk
zal niet alles nog precies zo zijn als in de tijd
van McCarthy, maar het huis bevatte nog een
aantal zeer oude elementen.

Het einde

In de jaren ’30 vinden we nog een aantal
sporen van McCarthy. Hij verkoopt het eiland
Rottum in 1731 aan Pieter Pivé, een
koopman uit Dokkum. Op 19 september 1734
overlijdt de graaf op 67jarige leeftijd in
Altona. Zijn zoon Robert wordt dan de 5th
Earl of Clancarty. Hij doet nog een poging om
de in beslag genomen goederen in Ierland
weer terug te krijgen, maar dit loopt op niks
uit.
Het huis aan de Wâlddyk blijft tot ongeveer
1800 in het bezit van de erven Clancarty.
Daarna is het uiteindelijk aan de kerk van
Oudwoude gekomen, die er arme mensen in
liet wonen. Na verloop van tijd werd het
verkocht. De laatste koper was Toos van den
Berg. Nu rest nog slechts een ruïne. Wat
daarmee gaat gebeuren, is nog onduidelijk.
Wat we wel weten is dat met de brand een
stuk historie jammerlijk verloren is gegaan.
<<<
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WTOC

In het decembernummer kijken we bij WTOC
altijd even terug op de eerste competitiehelft.
Deze is nog niet helemaal afgerond,
tenminste niet ten tijde van dit schrijven, we
kunnen dus nog niet aangeven of WTOC dit
jaar ook najaarskampioenen heeft. De MD1
en de F1G hebben of hadden hier in ieder
geval nog kans op.
De heren presteren wisselvallig. Het door
blessures en schorsingen geplaagde eerste
team kan maar moeilijk een serie goede
resultaten neerzetten. Het seizoen begon
goed voor de promovendus met 5 punten uit
de eerste 3 duels. Daarna zijn er alleen maar
punten gehaald tegen Oostergo en Rottevalle
met als resultaat 9 punten uit 11 wedstrijden.
De winterstop is aanstaande, een paar
weekjes rust, misschien dat we 2013 dan
beter gaan presteren.
Ook de heren twee blinken niet uit qua
resultaat. Na 10 wedstrijden zijn er maar 4
punten behaald. Het positieve is wel dat de
laatste wedstrijd tegen ONT winnend is
afgesloten. Het derde haalt zo nu en dan wel
zijn punten en is daarom ook in de
middenmoot te vinden.
De dames, of zoals de KNVB het dit jaar voor
het eerst aangeeft, de vrouwen presteren
behoorlijk. In de strijd om de eerste periode
speelde het eerste elftal geen rol, maar in de

tweede periode doen ze bovenaan mee. Het
tweede team staat op een derde plaats en
met een achterstand van maar 1 verliespunt
doen ze volop mee met de strijd om het
kampioenschap.
In het bekertoernooi is alleen de ME1 nog
actief. De D1 was daarnaast de enige die een
ronde verder is gekomen, hierin moesten ze
echter hun meerdere erkennen in Marum.
Thuis werd het 2 tegen 6. De ME1 speelt zijn
volgende ronde tegen de ME1 van ST
Glimmen/Yde de Punt.

Nieuwe wedstrijdtenues voor alle
seniorenteams
In het vorige nummer melden we al dat we
een nieuwe hoofdsponsor hebben, namelijk
Ale Hoekstra Installaties. Er werd toen
melding gemaakt dat de heren 1 en de dames
1 in een tenue kwamen te voetballen. Dit is
ook gebeurd, alleen lopen daarnaast ook de

beide tweede elftallen in nieuwe kleding rond
met de reclameuiting van onze
hoofdsponsor. Het derde herenteam heeft ook
een nieuw tenue, dit is mogelijk gemaakt door
een tweetal sponsors. Willem Merkus Afbouw
en VTRAfbouw Reitsema Spackspuitwerk
hebben er mede voor gezorgd dat nu alle
seniorenteams er piekfijn bijlopen.

Ledenvergadering 201 2

Op maandag 24 september was er weer de
jaarlijkse ledenvergadering. Door onder
andere het onstuimige weer van die avond
was de opkomst niet hoog te noemen.
Voorzitter Wessel van der Ploeg is op die
avond voor 3 jaar herkozen, Bettie Prins nam
na 12 jaar afscheid van het bestuur. Bert
Bosgraaf is bereid gevonden om zitting te
nemen in het bestuur.
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WTOC bedankt zijn scheidsrechters
Op 13 oktober werden de scheidsrechters in
het zonnetje gezet. Scheidsrechters zijn van
wezenlijk belang voor onze vereniging,
zonder scheidsrechter geen wedstrijd. Iedere
week proberen onze scheidsrechters de
wedstrijden in goede banen te leiden en als
blijk van waardering hiervoor kreeg iedere
scheidsrechter een presentje aangeboden.
We kunnen er altijd wel scheidsrechters bij
gebruiken, dus lijkt het je wat, meld je aan bij
onze jeugdvoorzitter Henk de Vries.

Agenda

28 december 2012: Oliebollenactie. Om 17:00
worden de senioren plus de Bjunioren
verwacht in de kantine. Komt allen, hoe meer
er komen hoe sneller we klaar zijn.

5 januari 2012: Mixtoernooi in de van der
Bijhal en Nieuwjaarsreceptie in de kantine

27 – 30 mei: Jeugdtoernooi vv WTOC
1 juni: Rosédamesvoetbaltoernooi

8 juni: Familiedag

Dit schooljaar zijn we in groep 5 t/m 8 gestart
met projectonderwijs. En dus geen losse
lessen aardrijkskunde, geschiedenis en
biologie meer.

Het eerste project had als onderwerp
godsdiensten.
Nu zijn wij een openbare school. Dat wil niet
zeggen dat we helemaal geen aandacht
besteden aan godsdienstonderwijs. In het
openbaar onderwijs leren kinderen door
ontmoeting. Ook levensbeschouwing hoort
daarbij; het maakt immers deel uit van onze
cultuur.
In groep 7 en 8 komt iedere week dominee
Klaas van der Werf. Tijdens het project
hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8
samen met dominee Klaas een bezoek
gebracht aan de Doopsgezinde Kerk in
Buitenpost.
Nu weten de leerlingen uit de lessen van
dominee Klaas dat hij heel boeiend kan
vertellen. Tijdens het bezoek aan deze
prachtige kerk waren de leerlingen onder de
indruk van het gebouw en natuurlijk ook nu
weer van de prachtige verhalen die dominee
Klaas vertelde.

Een andere godsdienst waar aandacht aan

werd besteed was het Boeddhisme. Om te
ervaren wat de godsdienst inhoudt hebben de
leerlingen een bezoek gebracht aan De
Stoepa in Hantum, het eerste boeddhistische
klooster in Nederlanden.
Hier hebben de leerlingen de tempel bezocht
en thee gedronken met de lama Gawang
Rinpoche. Wat de leerlingen vooral opviel In
de tempel waren de vele Boeddha’s die er
stonden. Dankzij de aanwezigheid van een
tolk konden de leerlingen vragen stellen aan
de lama.

Het project godsdiensten is ondertussen
afgerond en zijn de kinderen bezig geweest
met een nieuw project: De Gouden Eeuw.

Als u dit stukje leest is het al bijna kerst. Het
jaar 2012 loopt op zijn eind.
Leerlingen en team van obs Van Heemstra
wenst iedereen dan ook:

Fijne kerstdagen en een gezond 2013!
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Volleybalvereniging

Hallo allemaal,

Hier een stukje van onze nieuwe
volleybalvereniging.

Als buurvrouwen wilden wij iets sportiefs
opzetten, omdat we als voetbalvrouwen ook
wel eens een balletje wilden raken... maar
dan liever lekker warm in het gymlokaal! Na
een paar keer overleg, hebben wij de knoop
doorgehakt en hebben we voor volleybal
gekozen. Het is niet gericht op
wedstrijdvolleybal, maar op een recreatieve,
sportieve ontspanning. Daarnaast zijn sfeer
en plezier superbelangrijk!

We spelen elke woensdagavond (20.00 uur)
met gemengde teams in de periode
september tot en met mei. Een aantal
mensen heeft al eerder gevolleybald, maar
veel spelers hebben het nog nooit eerder
gedaan. Het is super geslaagd, gezellig én
we beginnen ook steeds beter te volleyballen!
Want... zóóóó 100% recreatief zijn wij met z’n
allen dan ook weer niet… jaha, er zit ook wel
iets fanatieks in de teams. Op ons verzoek
heeft Aren Vroegindewey onze spelers een
aantal lessen gegeven. Daar hebben wij
volleyballers veel aan gehad. Hier en daar
een aanwijzing hoe en waar je moet staan,

wat basistechniek, opstellingstips en wat er
wel en niet mag bij volleyballen. Het spel ging
daardoor met sprongen vooruit!
We waarderen het enorm dat hij hiervoor tijd
en energie heeft ingezet. Namens het
vereniging: BEDANKT!!!

Omdat we op dit moment op 18 leden zitten,
is er dus ook een heuse ledenstop, want vol
is vol. Mochten er echter meer teams kunnen
worden gevormd dan zullen wij verder kijken.
Dus als u belangstelling hebt, geeft u zich dan
vast op bij Tity of Aukje.

Wist u datjes… Daar kunnen we een boek
mee vol te schrijven, het betekent in ieder
geval dat het erg gezellig is. Daarom hebben
wij maar zo bedacht de 'weetjes' eerst maar
voor ons zelf te houden...

Wordt vervolgd...

Wat er ook nog gezegd moet worden: de
vrijwilligers die iedere woensdagavond maar
weer hun vrije tijd opgeven om achter de bar
te staan, daar zijn wij trots op... Want het is
heel gezellig om na een partijtje volleybal een
lekker koud drankje te drinken. Super!!

Belangstellenden kunnen contact opnemen
met:
Aukje Dijkstra
Eysmastrjitte 18
tel 0511 451629
email: dijkstra.vdzee@knid.nl

of:

Tity Bosma
Eysmastrjitte 16
0511 45702842 // 06 20114402
email: t.reitsma01@knid.nl
<<<
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Berjocht fanút Kampen

Hjir in berjocht fan in Aldwâldemer dy’t 14 jier
lyn it Fryske lân foar it Oeriselske ferruild hat.
Yn ’98 ferfarde ik fan de Foarwei nûmer 6 nei
de Molenweg nûmer 115 yn Swol om’t ik dêr
skoallemuzyk studearjen gong oan it
konservatoarium. Nei in dik jier skoallemuzyk
hie ik it lykwols besjoen mei dizze stúdzje;
groep 8 siet my mei strakke blik en hannen
oer in oar oan te sjen en harren boadskip wie
dúdlik: sy hiene gjin nocht oan ferskes leare
en alle oare saken dy’t by muzykles oan bod
komme. En ík hie wer gjin nocht om mei
‘onwillende honden’ te wurkjen. Ik ha doe yn
Dimter oan Hogeschool Larenstein de studzje
plattelânsfernijing dien, mei oanslutend yn
Wageningen in masteroplieding rurale
sosjology, oftewol, plattelânssosjology, by
professor Jan Douwe van der Ploeg, jim faaks
wol bekend. Ik bin no foar trije dagen yn de
wike oan it wurk by it Projectbureau
Saneringsregeling asbestwegen 3e fase. Dit
is in buro dat yn opdracht fan it foarmalige
ministearje fan VROM foar 2000 partikulieren
harren paden en diken kontrollearret op
asbest. As it ûndersyk útwiist dat der asbest
sit, boppe de noarm, dan wurdt it paad
oanslutend saneard. Oan dit grutte projekt
wurket Arcadis en in tal fan ûndersyksburo’s
en oannimmers mei.

Neist dizze kantoarbaan ha ik de muzyk

gelokkich noch as hobby. Sa spylje ik piano
by it Christelijk Mannenkoor Eefde en it
Deventer Christelijk Mannenkoor. By it lêste
koar sitte in stik as wat Friezen, wêrûnder de
hear Jan Bilker – jawol, de heit fan jim
doarpsgenoat en boargemaster. De twa
koaren fersoargje faak yn de mande harren
optredens. Wy hawwe okkerdeis ‘De
Schepping’ útfierd, in oratoarium fan Johan
Bredewout oer de skepping fan de wrâld. In
prachtich stik, hielendal as it songen wurdt
troch in koar fan 60 manlju. Wy hawwe
ferskate útfieringen hân, de measten mei in
soad publyk.

Yn 2008 bin ik begûn mei in dieltiid
koardirigintenoplieding oan it Swols
konservatoarium en yn 2010 ha ik it diploma
helle. Yn dat lêste jier ha ik twa koaren te
dirigearen krigen; de Melody Singers yn
Dimter en it Frysk Sjongkoar Swol. En foaral it
lêste wie (en is) foar my wol in kadootsje. In
koar fan benei 40 Friezen om útens en in
inkele Swollenaar dy’t mei inoar klassikers út
it Frysk Lieteboek sjonge, lykas ‘Breidzje’ en
‘Wâldsang’, mar ek nijere nûmers oppakke,
bygelyks fan de hân fan Hindrik van der Meer.
Wy hawwe in folslein Frysktalich repertoire,
wêrmei’t wy ien kear yn it jier in optreden
fersoargje yn in Frysk âldereinhûs. Mei syn
allen yn de bus nei Fryslân foar it optreden
dat moarns plak fynt en dan middeis in
gesellige aktiviteit yn de omkriten fan dat

fersoargingshûs en dan wer op nei hús ta. Dit
jier wiene wy yn Nij Meckama yn Kollum. Ek
yn Swolle en omkriten wurde wy frege om op
te treden – wy lizze dan by alle lieten koart de
ynhâld út oan ús publyk. En yn maart 2013
fiert it koar har 10 jierrich jubileum mei in
optreden yn de skouboarch fan Swolle
fersoargje. Ek Gurbe Douwstra en Gerbrich
van Dekken sille der dy jûn by wêze en
harren hearre litte. Wy binne al drok yn ‘t spier
foar dizze jûn!

By it ynstudearjen fan in liettekst sette wy
earst de tekst oer. Dat falt net altyd ta mei
(âldere) lieten út it Frysk Lieteboek, dêr sitte
sa no en dan hiele drege wurden by dy’t eins
net mear brûkt wurde. Mei inoar komme wy
altyd in hiel ein, wy hoeche mar selden it
wurdboek te rieplachtsjen. En neist de
betsjutting moatte jo it ek noch hawwe oer de
útspraak. De Fryske Sjongkoarleden komme
oeral út Fryslân wei: der binne klaaikluten,
wâldpiken, stedsfriezen én Súdwesthoekers
by it koar en hiel soms hawwe dy allegear in
oare útspraak fan ien en itselde wurd! Om’t
de dirigint (Ald)Wâldsk praat hâlde wy dan
fansels de Wâldske útspraak oan – de dirigint
is de baas!! (Dit is fansels mar gekkichheid –
measte stimmen jilde hantearje wy faak as
regel).

It dirigint wêzen befalt my goed omdat
sjongen by in koar yn tsjinstelling ta muzykles
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yn groep 8 net ferplicht is: allinnich minsken
mei niget oan sjongen wurde lid en sette har
ferfolgens yn om mei inoar sa goed as
mooglik de lieten deryn te krijen en ten
gehoare te bringen.

Dat ús heit en mem (Andries en Sytske) my
destiids op pianoles dien hawwe by Jaep
Meems fia muzykskoalle ‘De Wâldsang’ bin ik
se noch altyd tankber foar. Muzyk is sa’n moai
binend elemint. Sjonge is goed foar de
lichaamlike kondysje, lid wêze fan in koar
betsjut ûnderdiel útmeitsje fan in sosjale rûnte
en dêrneist is muzyk salvjend foar de siele.
Wer täglich singt, dass alles schallt, wird 99
Jahre alt!

Sûnt in pear jier wenje ik mei myn freon Bert
yn Kampen. Ik kom alle wiken even by de
famylje en as ik ‘Op ‘e hichte’ dêr lizzen sjoch
lês ik it altyd even troch. Ik fyn it in nijsgjirrige
doarpskrante dy’t sichtber mei oandacht
makke wurdt – mei de komplimenten foar de
redaksje en myn tank foar de oandacht fan de
lêzer slút ik dit ferhaal ôf.

Hertlike groetnis,

Jelma Wiegersma. <<<
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Oud en Nieuw...

De oude ansichtkaart van 1971 is uitgegeven
door Ebele Dijkstra (kruidenierswinkel).
Hierop staan alle twaalf woningen, die in 1968
zijn gebouwd. De twee woningen rechts zijn
ongeveer acht jaar geleden afgebroken.
De andere foto is op 26 september 2012
gemaakt, toen de men met de sloop van de
overgebleven tien woningen bezig was. Dit is
tevens de afsluiting van een historische
periode in de sociale woningbouw. De eerste
bewoners in 1968 zijn allen in de 19e eeuw
geboren, dus vóór 1900!
Dit waren ze (met hun huisnummers):

op deze mooie plaats midden in het dorp...

BRAND DE JAGER
<<<

28 Tabe van der Veen  30 Jan en Tjimkje
Klaver  32 Jan en Stijntje van der Veen  34
Jentje en Antje Merkus – 36 Antje
OostenbrugKloosterman  38 Maaike de
Jong Buwalda  40 Aukje de Boer – Bosgraaf
 42 Johannes Broersma  44 Foekje Zwart
Kuipers  46 Auke en Klaske Hoekstra  48
Aukje Veenstra  Hoekstra  50 Andries en
Grietje Dijkstra.
Nu dus het definitieve einde van de
BEJAARDENWONINGEN aan de Jan
Binneswei.
Volgend jaar maar nieuwe woningen bouwen
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Interview met dorpsgenoot.

Wij zijn te gast bij Susan en Ronnie Wijbenga.
Susan Kelly is op 1 februari 1986 te Lima
(Peru) geboren. In 1998 is haar moeder na
een echtscheiding naar Milaan vertrokken. Dit
vanwege de financiële crisis in Peru. Susan is
toen samen met haar zusje Anabella bij oma
gaan wonen. Zodra haar moeder een baan in
Italië had, konden Susan, inmiddels 16 jaar,
en Anabella naar Italië komen. Na zeven
maanden in Milaan gewoond te hebben,
miste Susan haar leven in Peru enorm en is
ze voor zeven maanden teruggegaan naar
Peru. Weer terug in Italië, heeft ze daar haar
opleiding assistentverpleegster gedaan. Ze is
in Milaan in het ziekenhuis gaan werken.
Na een stukgelopen relatie was Ronnie in
september 2007 op vakantie in Milaan. Hij
was zeer gefascineerd door Italië, en had een
cursus Italiaans gedaan. Dit kwam zeer goed
van pas, toen hij Susan Kelly in Milaan
ontmoette. Het was liefde op het eerste
gezicht. Na een spannende tijd moest Ronnie
toch weer terug naar Nederland. De liefde
overwon. Susan Kelly kwam hem na drie
maanden al achterna. Ze zijn in
Wouterswoude gaan wonen. Hier zijn ze ook
getrouwd.
De eerste tijd spraken ze alleen maar
Italiaans met elkaar, wat langzaam overging
in een combinatie van Nederlands en
Italiaans. Ronnie had overal papiertjes

opgeplakt met Nederlandse namen. Zo kon
Susan Kelly snel de zelfstandige
naamwoorden in en om het huis leren. Toen
in mei 2009 de huizen aan de Fearsma
Hoekstrastraat klaar waren, zijn ze naar
Oudwoude verhuisd, samen met hun
inmiddels geboren dochtertje Jasmine
Freemer. Jasmine wordt 2talig opgevoed,
Susan spreekt Spaans met haar en Ronnie
Nederlands. (Als hij boos is, praat hij Fries
tegen haar...)
Susan heeft een inburgeringcursus in
Dokkum gevolgd,
meteen daarna kon
ze stagelopen op de
dagbesteding in
Meckamastate te
Kollum. Door deze
opgedane ervaring
kon ze aan het werk
bij “Talma huis” te
Veenwouden, waar ze
nog steeds werkzaam
is. Ze heeft het hier
heel erg naar haar
zin. Haar collega’s
zijn haar Fries aan
het leren!
Susan haar hobby’s
zijn: koken, dansen
(salsa, merengue),
tuinieren en reizen.
Op dit moment volgt

ze met een vijftiental vrouwen een Engelse
cursus in Noordbergum.
Ronnie en Susan vinden het zeer prettig
wonen in Oudwoude, lekker rustig en groen.
De Hollandse keuken vindt ze heerlijk, in het
bijzonder erwtensoep en boerenkool met
spekjes en worst! Toch mist Susan haar
familie en vrienden en de drukte van een
grote stad. <<<
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Alle spilers komme om healwei achten by
elkoar. D’r binne al in pear manlju drok oan’t
wurk om de bêden yn elkoar te setten dy’t we
brûke by dit stik.
Dan in bakje kofje en we geane los. De
boekjes meie d’r by it tredde bedriuw no noch
by, mar dat is hast oer. Dus wy kinne noch
eefkes spike en oars ha we ús ynsteksters
Geke en Johanna!
D’r wurdt in protte lake, we binne eefkes in
oar!
Healwei njoggenen is it tiid foar ús twadde
bakje en dan geane we troch oan’t 10 oere.
Jan , de regisseur, jout ús oanwizings en wy
doche sommige scenes noch ris oer.
Dan is it tiid foar de borrel en sitte we noch
eefkes nei en sa slúte we in geselliche
oefenjûn ôf.
No al wer sin yn oare wike!

Biljarten in Hústerwâld

Iedereen heeft natuurlijk het biljart in de foyer
zien staan. Gebeurt daar ook wat mee? Ja
zeker! En met veel plezier! Op dit moment
wordt door een stuk of vier groepjes gebiljart:
maandagmorgen, woensdagmorgen,
woensdagavond en donderdagavond. Dit zijn
min of meer vaste groepen. De vaardigheden
zijn zeer verschillend, het varieert van
geroutineerd tot absoluut beginnersniveau.
Samen vormen we min of meer de biljartclub.
Het zou leuk zijn als meer mensen aan deze
sport mee zou willen doen. Voor de
contributie hoef je het niet te laten: voor het
seizoen 2012 – 2013 is dit op €20,= gezet.
Wanneer je belangstelling hebt, kan je je
hiervoor opgeven. Het ligt op dit moment in
de bedoeling dat er groepjes van drie à vier
spelers worden gevormd. Ervaring is beslist
niet vereist. In overleg kan door
geroutineerdere spelers instructie worden
gegeven om het biljarten onder de knie te
krijgen. Op den duur zouden we dan een
soort competitie, gebaseerd op de

gemiddelde score van de spelers, op kunnen
zetten.
Wanneer je belangstelling hebt, kun je je
opgeven bij de beheerders. Daarna wordt
contact met je opgenomen zodra er weer een
groepje van minimaal drie gevormd kan
worden. Natuurlijk kan je je ook meteen als
groepje opgeven! We zoeken dan in overleg
naar een nog beschikbaar dagdeel.

In oefenjûne yn HústerwâldBBB
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Gymvereniging S.V.S.

Inmiddels zijn de leden van S.V.S. alweer vol
op aan het oefenen voor de wedstrijden die
voor volgend jaar op de planning staan.
Hieronder is het wedstrijd schema voor
aankomend jaar.

Januari 201 3

12. 3e divisie, 1e plaatsingswedstrijd te
Dokkum
12. Acro D & E, 1e plaatsingswedstrijd
19. Acro C, plaatsingswedstrijd te Vries
26. Acro D & E, 2e plaatsingswedstrijd
26. NTS 56, 1e plaatsingswedstrijd Noord te
Sneek

Februari 201 3

2. 3e divisie, 2e plaatsingswedstrijd & Fries
Kampioenschap te Dokkum 9. Acro D & E, 3e
plaatsingswedstrijd
23. Acro D & E, 4e plaatsingswedstrijd

Maart 201 3

2. Acro C, Provinciale Kampioenschappen te
Scheemda
2. NTS 78, 1e plaatsingswedstrijd Noord te
Ferwerd
9. NTS 56, 2e plaatsingswedstrijd & Fries
Kampioenschap te Sneek
9. NTS 910, 1e plaatsingswedstrijd te
Harkema
16. NTS 1112, plaatsingswedstrijd Noord

Oost te Damwoude
16. Acro C, districtfinale te Vries
23. Acro D & E, Fries Kampioenschap
23. 3e divisie, districtfinale
30. Acro D & E, districtfinale

April 201 3

6. NTS 910, 2e plaatsingswedstrijd Noord
Oost te Kollum
13. NTS 1112, 2e plaatsingswedstrijd Noord
Oost te Buitenpost
13. 2013 3e divisie, Nederlands
Kampioenschap
20. 2013 NTS 78, 2e plaatsingswedstrijd te
Burgum
27. 2013 Acro C, D & E, Open Fries
ACROGYM Kampioenschap 2013 te
Surhuisterveen

Mei 201 3

11. Acro D & E, halve finale
12. Acro C, halve finale
25. NTS 1112, Fries Kampioenschap te
Makkum

Juni 201 3

1. NTS 78, Fries Kampioenschap te
Veenwouden
8. NTS R1R2R3 te Surhuisterveen
8. Acro D & E, Nederlands Kampioenschap te
Oss
15. Acro B & C, Nederlands Kampioenschap
te Rotterdam

15. NTS 910, Fries Kampioenschap te Sneek

Lijkt gymnastiek ook jou leuk?
Kom dan eens langs om mee te doen.
De eerste 2 lessen mag je gratis mee doen.
Meer informatie staat op de website
www.gymverenigingsvs.nl
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IJsclub Oudwoude e.o.

Het is weer zover dat de tijd voor de ijsbanen
is aangebroken en dan is het afwachten,
krijgen we winter met natuurijs of wordt het
een kwakkelwinter met veel sneeuw.
De afgelopen jaren zijn we niet ongelukkig
geweest met het rijden op natuurijs zelfs de
afgelopen winter werden er nog veel tochten
verreden en bijna ook nog de Elfstedentocht,
alleen de Luts in het ZuidWesten van
Friesland liet het afweten.
De ijsbaan in Oudwoude is er weer klaar voor.

Op zaterdag 17 november hebben we ’s
middags de baan onder water gezet. In een
tijdsbestek van nog geen 4 uur was de klus
geklaard. Het is bijna niet te geloven, omdat
we op de oude ijsbaan wel eens 2 weken aan
het pompen waren om voldoende water te
krijgen.
Het was de bedoeling dat we vanaf half 10
zouden gaan pompen, maar aangekomen bij
de Trekvaart, bleek dat er een grote
viswedstrijd van de Friese federatie van
visclubs was en om dit niet te gaan verstoren,
hebben we het pompen verplaatst naar de
middag.
Het bestuur heeft ook deze nazomer alles
weer voorbereidt voor het nieuwe seizoen.
We hebben een draaihek aangebracht in de
gaasafzetting bij de Trekvaart om de trekker
met de pomp vlotter toegang te geven tot het

water.
Ook hebben we een draaihekje tussen het
parkeerveld en de toegang ijsbaan
aangeschaft. Rond de lichtmasten aan de
noordkant is grond gestort, omdat er iets
verzakking in de dijk ter plaatse was en bij
een lichtmast op de dijk bij de Trekvaart is
een nieuw glas voor de schijnwerper
aangebracht, omdat deze waarschijnlijk was
vernield. Hiervoor moesten we een
hoogwerker gebruiken om erbij te komen.
Snoeiwerk moet er deze winter ook nog gaan
gebeuren langs de boomwal bij de 4
lichtmasten langs het toegangspad, we
zouden graag zien dat er enige vrijwilligers
met een motorzaag ons even willen bijstaan,
eventuele belangstelling om dit met het
bestuur te doen, horen we graag.

Op vrijdag 16 november is er de algemene
leden vergadering geweest in het MFC
Hústerwâld.
Gast hier was de ijsmeester Dhr. Jan
Oostenbrug van de Koninklijke Fiese
Elfsteden.
De beide bestuursleden Derk van der Kloet
en Pieter Meerstra hebben zich weer voor
een periode beschikbaar in het bestuur.

Dan is het nu afwachten dat we een mooie
winter krijgen met veel natuurijs en niet teveel
sneeuw.
Het Bestuur <<<

December 201 2

14. Klaverjassen kantine WTOC
15. Midwinterfeest MFC Husterwald
28. Oliebollen actie WTOC vanaf 17.00 uur
huis aan huis actie
28. Klaverjassen kantine WTOC
31. Doarpsbelang Zeepkisten race

Januari 201 3

5. Mixtoernooi WTOC v.d. Bijhal Kollum
5. Nieuwjaarsreceptie WTOC vanaf 17.00 uur
11. Klaverjassen kantine WTOC
25. Klaverjassen kantine WTOC
25. Toneeluitvoering Bienze Westra MFC
26. Toneeluitvoering Bienze Westra MFC

Februari 201 3

8. Klaverjassen kantine WTOC
22. Klaverjassen kantine WTOC
25. Ledenvergadering Doapsbelang Aldwâld
(MFC)

Maart 201 3

8. Klaverjassen kantine WTOC
18. Uitvaartvereniging ledenvergadering
22. Klaverjassen kantine WTOC

Doarpsaginda
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Redactie:

Ben de Vries – voorzitter, layout
0511 453278
Karin Starkenburg – secretaris, layout
0511 408308
Jacob de Vries – penningmeester
0511 453278
Aren Vroegindewey – eindredacteur
Erik de Vries – lid redactie
Annie Mulder – lid redactie
Rianne Raap – lid redactie
Sjoerd Dijkstra – lid redactie
Ankie Viguurs – lid redactie

Contactadres advertenties:

Jacob de Vries  0511 453278

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, worden 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.

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
www.doarpskranteopehichte.nl.

 een jaarabonnement voor €14,00
Opgave via info@doarpskranteopehichte.nl of
penningmeester Jacob de Vries
telefoon 0511 453278

Nabestellen

Alle nummers voorafgaand aan de nieuw te
verschijnen "Op 'e Hichte" zijn na te bestellen.
De kosten van nalevering zijn €4,00 per
nummer. Voor het nabestellen neem je
contact op met onze penningmeester.

Kopij voor eerstkomende Doarpskrante

s.v.p. uiterlijk inleveren op

27 februari 201 2

De redactie is niet verantwoordelijk en/of
aansprakelijk voor de inhoud van de artikelen

van derden.






