Redactioneel
Het jaar 2014 loopt op zijn einde. Een mooi
jaar voor de 'Doarpskrante'. 2014 was het jaar
waarin wij onze eerste jubileumuitgave
mochten maken. Iets wat wij met veel plezier
hebben gedaan. Daarnaast waren er de
afgelopen periode weer vele, mooie
evenementen in ons prachtige dorp. Zo was
er o.a. de ringrijderij, de
trekkerbehendigheidswedstrijd en was er
mooie livemuziek te beleven in het MFC
Hústerwâld.

Nieuwe voorzitter
Wat ook nieuw is, dat ik de nieuwe voorzitter
ben van de dorpskrant. Ik heb het stokje
overgenomen van Ben de Vries. Ben heeft
uitstekend werk afgeleverd getuige de
voorgaande edities van Op ‘e Hichte. Aan mij
de taak om deze lijn door te gaan trekken.
Een leuke uitdaging die ik maar al te graag
aan wil gaan. Wellicht ben ik nog niet zo
bekend bij iedereen in het dorp Oudwoude,
dus lijkt het mij een goede zaak om mij even
kort voor te stellen.
In oktober ben ik gekozen als voorzitter van
de dorpskrant. Ik ben geboren op 25 juni
1991 in Dokkum en heb bijna mijn gehele
leven aan de Walddyk gewoond. In mijn vrije
tijd voetbal ik bij WTOC en daarnaast volg ik
de studie Rechtsgeleerdheid. Nadat ik de

Tarissing had afgemaakt, heb ik de HAVO
gevolgd aan het Lauwers College in
Buitenpost. Vervolgens heb ik een jaar
Journalistiek gestudeerd aan het Windesheim
in Zwolle. Toen dit echter geen succes was,
heb ik deze studie vroegtijdig beëindigd en
ben ik overgestapt op HBORechten. Deze
studie heb ik in 2013 afgerond en vervolgens
ben ik Rechten aan de Rijksuniversiteit in
Groningen gaan studeren. Op dit moment ben
ik bezig met mijn 1jarige master Privaatrecht
en hoop ik de schoolbanken per juli 2015 te
verlaten.
Mocht u nog iets over mij willen weten, dan is
dat geen probleem: stuur uw vraag naar
info@doarpskranteopehichte.nl.

vaste bijdrage (door tijdgebrek bij de auteurs)
iets minder opvallen.
Van de adverteerders tot de inzenders van
stukjes, iedereen hartelijk dank voor jullie
medewerking. Samen maken wij de
dorpskrant tot wat die nu is. Rest mij nog om
u veel leesplezier toe te wensen met deze
editie en daarnaast wens ik u namens de
redactie een Fijne Kerst toe en een gezond
en gelukkig Nieuwjaar.
Tot volgend jaar!
Pieter Johan Wijbenga,
voorzitter.
<<<

Stikelstekker
In ons vorige nummer ontbrak de bijdrage van
de Stikelstekker. Door een ongelukkige
samenloop van omstandigheden is er helaas
iets mis gegaan. Echter kunnen wij u melden
dat in deze editie de Stikelstekker weer
helemaal terug is. Dus gaat u er maar weer
even goed voor zitten, want ook deze keer
heeft hij weer een mooie 'stikel' aangeleverd!

Tot slot
Wij als redactie hebben het dit nummer weer
met veel plezier samengesteld. Deze keer is
het ons ook makkelijker gemaakt door echt
meer bijdragen uit het dorp vandaan!
Daardoor zal het ontbreken van een enkele
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Nys fanút Doarpsbelang
Het jaar 2014 is alweer bijna voorbij, de
dagen worden korter en korter, het wordt
winter en wij kijken uit naar de kerstdagen en
jaarwisseling.
De afgelopen maanden hebben wij een leuke
55plusmiddag gehad met het Teaterduo Klún
& Knoffelhakke. De kinderen vanaf groep 5
van de basisschool zijn op zaterdag 15
november naar het Tolhuisbad in Dokkum
wezen zwemmen. De kinderen t/m groep 4
hebben zaterdag 22 november Sinterklaas
met de Zwarte Pieten binnengehaald.
Daarnaast hebben wij op 20 september het
tweejaarlijks ringsteken op de Jan Binneswei
gehad. Daarna volgde een gezellige
burendag met barbecue in het MFC
Hústerwâld.
Het bestuur heeft dit jaar nog twee activiteiten
op de planning, namelijk het Noflik Jûntsje en
de traditionele Oud & Nieuw viering. Het
Noflik Jûntsje met bingo gaat in december
niet door! Het MFC Hústerwâld en het Café
De Iterij organiseren ook bingo’s. Het is de
vraag of Doarpsbelang dan ook weer een

bingo moet organiseren. De traditionele Oud
& Nieuw viering is voor Doarpsbelang een
dilemma. Het is een schitterend evenement
maar is wel aan een vernieuwing toe. Tijdens
ons gezamenlijk overleg met het MFC
Hústerwâld en Café De Iterij over het
afstemmen van activiteiten is de traditionele
Oud & Nieuw viering besproken.
Doarpsbelang en het café kunnen geen
gezamenlijk beeld vormen over het
organiseren van deze activiteit. Het bestuur
van Doarpsbelang is zich op dit moment aan
het beraden, hoe nu verder binnen de
mogelijkheden die alle partijen willen en
kunnen.
In deze Nys fanút Doarpsbelang ga ik in op
het Ontwerp bestemmingsplan ‘Partiële
herziening Oudwoude 2014’, Nieuwbouw
basisschool in Aldwâld, Huurwoningen aan de
Eysmastrjitte nr. 1, 3, 5 en 7, Oud Papier en
Faebookpagina AldAldwâld.

Ontwerp bestemmingsplan ‘Partiële
herziening Oudwoude 201 4’
Doarpsbelang Aldwâld heeft een zienswijze
met betrekking tot de wijzigingsbevoegdheid
die wordt opgenomen voor de gronden van
waarop nu de Van Heemstraschool ingediend.
Doarpsbelang kan zich vinden in het feit dat
door het opnemen van een
wijzigingsbevoegdheid in het ontwerp
bestemmingsplan ‘Partiële herziening

Oudwoude 2014’ de mogelijkheid ontstaat om
een andere invulling te geven aan de gronden
en gebouwen op het moment dat de Van
Heemstraschool definitief wordt gesloten. De
zienswijze van Doarpsbelang heeft betrekking
op het feit dat door deze
wijzigingsbevoegdheid de mogelijkheid
ontstaat dat het karakteristieke schoolgebouw
wordt gesloopt. De school is beeldbepalend in
het geheel van de woning van de
hoofdmeester, de pastorie, de kerk en het
gebouwtje bij de kerk, met elkaar is dit een
prachtig stedenbouwkundige geheel met een
hoge Ruimtelijke Kwaliteit. Het eventueel
slopen van de school doet een enorme
afbreuk aan het stedenbouwkundig plaatje en
de Ruimtelijke Kwaliteit.
Doarpsbelang stelt voor om dezelfde aanpak
te volgen als de gemeente Tytsjerksteradiel in
Eastermar. De gemeente heeft een
architectonische schets gemaakt van het
schoolgebouw waarbij, na de verkoop met de
voorwaarde voldoen aan de architectonische
schets, delen van het gebouw door de nieuwe
eigenaar zijn gesloopt. Doarpsbelang wil
graag met de gemeente nadenken over het
architectonische schets van de school en de
nieuwe bestemmingen van de gronden en
gebouw van de Van Heemstraschool.

Nieuwbouw basisschool in Aldwâld
Doarpsbelang heeft de gemeente vragen
gesteld over het besluit op 11 september jl
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van de gemeenteraad om € 325.000 euro
beschikbaar te stellen voor het project MFA,
inclusief de bouw van twee basisscholen, en
de scholenbouw voor het voortgezet
onderwijs in Kollum. Op 6 februari jl. heeft de
gemeenteraad een besluit genomen om €
170.000 euro beschikbaar te stellen en een
paar maanden later besluit de gemeenteraad
om hiervoor € 325.000 euro beschikbaar te
stellen. Gezien de beperkte midden voor
onderwijshuisvestiging binnen de gemeente
Kollumerland en de financiële positie van de
gemeente Kollumerland c.a. heeft
Doarpsbelang Aldwâld vragen gesteld over
wat dit besluit betekend voor de overige
basisscholen in Kollumerland en in het
bijzonder Aldwâld.
Doarpsbelang Aldwâld heeft de volgende
vragen gesteld:
Wat betekend dit besluit voor de nieuwbouw
van de basisschool in Aldwâld op de plek van
De Tarissing?
 Wat betekend dit besluit voor de
beschikbaarheid van de gemeentelijk
middelen voor onderwijshuisvestiging voor
zowel de korte als de lange termijn?
 Worden de bijkomende kosten en eventueel
(financiële) risico’s ook gedekt uit de
gemeentelijke middelen voor
onderwijshuisvestiging?
 Wat betekend het voor de beschikbaarheid
van de gemeentelijke middelen voor
onderwijshuisvestiging als de bijkomende

kosten en financiële risico’s ook uit de
gemeentelijke middelen voor
onderwijshuisvestiging worden gedekt?
 Waarom worden in dit plan niet de
nieuwbouw van de basisscholen in de
oosthoek van de gemeente en Aldwâld
meegenomen?
De reactie van de gemeente Kollumerland is
dat zij geen plannen hebben in het kader van
onderwijshuisvestiging voor een nieuwbouw
van een basisschool in Aldwâld. Tevens wordt
aangegeven dat het binnen
onderwijshuisvestigingsbeleid tot nu toe geen
onderwerp, de bouw van een basisschool in
Aldwâld, van gesprek is geweest. Ook wordt
aangeven dat het project MFA, inclusief de
bouw van twee basisscholen, en de
scholenbouw voor het voortgezet onderwijs in
Kollum niet ten laste gebracht wordt van het
(huidige) onderwijshuisvestigingsprogramma.
Op maandag 19 januari heeft Doarpsbelang
overleg met het college van B&W van
Kollumerland en één van de
gespreksonderwerpen is nieuwbouw van de
basisschool in Aldwâld. De gemeente geeft
aan dat het nog geen onderwerp van gesprek
is binnen het huidige
onderwijshuisvestigingsbeleid is. Het wordt
tijd dat dit wel een onderwerp van gesprek
wordt omdat het aantal basisschoolleerlingen
de komende jaren groeit in Aldwâld, de

basisschool De Tarissing bijna 40 jaar oud is
en dat in 2015 de basisschool Van Heemstra
wordt gesloten. Denkend in (financiële)
kansen is een oplossing dat tijdens de
nieuwbouw van De Tarissing de
basisschoolleerlingen tijdelijk in de Van
Heemstraschool worden gehuisvest. Een
andere kans is dat de opbrengsten van de
verkoop van de basisschool Van Heemstra
gebruikt worden voor de nieuwbouw van een
basisschool op de plek van De Tarissing.
Daarnaast zou de financieringsconstructie die
in Kollum wordt toegepast ook een financiële
oplossing voor de bouw van een basisschool
in Aldwâld kunnen zijn. Doarpsbelang gaat in
gesprek met de gemeente voor de
nieuwbouw van een basisschool in Aldwâld.
Ook worden de kansen die Doarpsbelang ziet
om dit te realiseren meegenomen in dit
overleg. Wij hebben er vertrouwen in dat dit
ook door de gemeente wordt opgepakt.

Huurwoningen aan de Eysmastrjitte nr. 1 ,
3, 5 en 7
Op 1 oktober jl. hebben medewerkers van
Thús Wonen in het MFC Hústerwâld de
bewoners van de Eysmastrjitte met de
nummers 1, 3, 5 en 7 medegedeeld dat hun
woningen per 1 december 2015 worden
gesloopt. Dit is voor de bewoners werkelijk
een trieste mededeling dat zij hun woningen
en hoogstwaarschijnlijk Aldwâld moeten
verlaten. Bij Thús Wonen zijn de sociaal
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menselijk aspecten van een mededeling dat
woningen worden gesloopt volkomen
onderbelicht.
Daarnaast staat in het Woonakkoord 2012
2016, door Thús Wonen ondertekend, dat in
Aldwâld de huurwoningenvoorraad op peil
blijft. Ondertussen worden op de Feersma
Hoekstrastrjitte al huurwoningen verkocht en
staan de vier woningen op de Eysmastrjitte
ook op de nominatie om aan de
huurwoningenvoorraad te worden onttrokken.
Dit is tegenstrijdig met de gemaakte
afspraken in het Woonakkoord. De vraag naar
huurwoningen in Aldwâld is groter dan het
aanbod. Doarpsbelang is van mening dat de
vier huurwoningen aan de Eysmastrjitte niet
aan de huurwoningvoorraad mogen worden
onttrokken.
Tenslotte zijn de vier huurwoningen aan de
Eysmastrjitte de laatste woningen in Aldwâld
die in de Delftse traditionalistische stijl, Delfts
Rood, zijn uitgevoerd. Deze woningen zijn
door de rode perssteen en de oranjerode
pannen heel erg beeldbepalend voor de
Ruimtelijke Kwaliteit van Aldwâld en vertellen
daarmee de geschiedenis van ons dorp.
Doarpsbelang heeft een brief naar Thús
Wonen en de gemeente Kollumerland
gestuurd met de vraag om het hier
bovengenoemde te bespreken. Het gesprek
heeft nog niet plaatsgevonden.

Oud Papier
Doarpsbelang Aldwâld coördineert het
inzamelen van oud papier in Aldwâld. Eén
van de partijen die al jarenlang oud papier
ophaalt is de Van Heemstraschool. De school
heeft aangegeven dat zij hier met ingang van
1 januari 2015 mee gaan stoppen en hebben
De Tarissing gevraagd dit van hen over te
nemen. Met ingang van 1 januari 2015 wordt
het oud papier door De Tarissing opgehaald.
Naast De Tarissing wordt het oud papier,
namens Doarpsbelang, door WTOC en de het
MFC Hústerwâld opgehaald.

Facebookpagina Ald-Aldwâld
Doarpsbelang heeft een nieuw
Facebookpagina AldAldwâld aangemaakt
waarin wij de historie van Aldwâld willen
verzamelen. Oude foto’s, bij voorkeur met
tekst, kunnen naar aldaldwald@gmail.com
worden gemaild.
Tenslotte wens ik, namens het bestuur van
Doarpsbelang, alle lêzers noflike krystdagen
en een sûn 2015 ta.

Nijs Toanielferiening Bienze
Westra
De tarieding foar it nije stik is yn septimber
útein setten. De ploech is ûnder lieding fan
Murk Hoekstra dwaande om grip op it stik te
krijen. Bienze Westra hat der nocht oan,
allinnich moatte jimme noch efkes wachtsje
op de útfiering. Dizze komeedzje, fan Carl
Slotboom yn in fryske oersetting fan Abele
Krist, wurdt spile op 13 en 14 februwaris
It Stik: Ferhuzing en oare ûngemakken
Koarte ynhâldt:
Rimer en Durkje Koenen keapje in
leechsteand hearehûs. Neffens de
oerbuorfrou Cornelia Zijtveld hat de foarige
bewenner syn frou fan kant makke en barre
der sûnt frjemde, net te ferklearjen dingen yn
it hûs. In spiritistyske seânse, ûnder lieding
fan medium Martsje Hoekstra, moat útkomst
biede.
De toanielferiening hopet jimme dan te sjen,
set mar fêst yn it bûsboekje.<<<

Aldwâldmersyl, 21 november 2014
Foarsitter Doarpsbelang Aldwâld, Sj. Hoekstra
<<<
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Trekkerbehendigheidswedstrijd
Vrijdagavond 11 juli stond de traditionele
trekker behendigheidswedstrijd weer op de
agenda van het Dorpsbelang van Oudwoude.
Door het prachtige weer was er veel publiek
aanwezig. Weer veel gezelligheid en
motorgeronk van de tractoren aan de
Swartewei.
Er waren 40 deelnemers die allen hun
behendigheid op de trekker wel even wilde
meten met die van hun dorpsgenoten.
Intussen werd het publiek voorzien van een
drankje en zicht op een sportieve strijd.
De trekkerchauffeurs moesten een parcours
rijden met zes hindernissen terwijl een
melkbus op de kop op de wagen stond,
wanneer deze om viel tijdens het parcours
dan koste dit strafpunten. Als een hindernis
niet lukte leidde dit ook tot strafpunten. Een
nieuwe uitdaging was het doppen van een
bierfles met een mini kraan, als de fles was
gedopt moest de fles leeg worden gedronken,
wanneer de fles leeg was, stopte de tijd.<<<

Uitslag heren:
1. Hans Kroodsma
2. Ulco Lemstra
3. Wieger Bosma
4. Jorn Turkstra

5. Sije Fennema
6. Joop Dijkstra
7. Eelke Fennema
8. Pieter Veenstra
9. RinkSjoerd Fennema
10. BerendJan Sangers
11. Klaas Lieuwes
12. Nanne de Vries Senior
13. Ale Klaver
14. Jan Douwe Beerda
15. Jacob Schotanus
16. Nanne de Vries Junior
17. Ruurd Lieuwes
18. Arjen Lieuwes
19. Richard Zuidersma
20. Jan Oane Botma
21. Andries Minnema
22. Remco de Braak
23. Hans Feenstra
24. Gerrit Minnema
25. Pieter Venema
26. Yke Bijlstra
27. Mark Cnossen
28. Luitzen de Boer
29. Jan Rense Visser

Uitslag dames:
1. Froukje Turkstra
2. Tsjitske Winia
3. Gwenda Krol
4. Pietsje van der Veen
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Intocht Sinterklaas in Oudwoude
Zaterdag 22 November was de dag, dat
Sinterklaas en zijn zwarte pieten in
Oudwoude kwamen. Ook dit jaar zaten de
weergoden mee, een stralende zon en geen
regen, dus kon de middag al niet meer stuk.
Met paard en wagen kwam de Sint en zijn
zwarte piet aan bij de speeltuin “It Itelân”.
Maar helaas waren zijn andere hulppieten er
niet bij, ze waren Sinterklaas kwijt geraakt.
Door middel van een telefoontje die de
hulppieten bij hen hadden, hebben ze het
alarmnummer 112 gebeld. Zodoende kwam er
een politiebusje de drie pieten te hulp
schieten. Ze reden met de politieauto door het
dorp heen en werden enkele kinderen die
naar de speeltuin gingen, gevraagd of zij
Sinterklaas ook hadden gezien. Uiteindelijk
vonden de zwarte pieten sinterklaas en waren
ze weer herenigd.
Daarna ging sinterklaas met zijn zwarte
pieten in optocht naar het MFC. Daar
aangekomen werd de Sint verwelkomd door
de voorzitter van Doarpsbelang.
Hierna werden de kinderen verdeeld in zes
groepen en werd er een spellencircuit
gehouden. Dit bestond o.a. uit de
Tumblingbaan, pakjes opstapelen via een
circuit, schminken, kleurplaten kleuren,
traktatie en tot slot een gesprekje met
Sinterklaas.

Rond half 4 werd deze middag afgesloten
door Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten toe te
zingen.
Daarna gingen alle kinderen met een
cadeautje naar huis.
Doarpsbelang kan terug kijken op een
geslaagde middag, en we hopen ook volgend
jaar Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten weer te
verwelkomen in Oudwoude. <<<

55 Plusmiddag met cabaretduo
Klún en Knoffelhakke

Groot succes in “Hústerwâld”.
Op 29 oktober hebben 62 55plussers uit
Oudwoude en omstreken in het dorpshuis
een hele leuke middag gehad. Of het nu
kwam door het duo Klún en Knoffelhakkeof
door de mooie zomer maar de belangstelling
was behoorlijk groter dan vorig jaar. De
middag die georganiseerd werd door DB o.l.v.
Willy de Bruin en Betty de Vries, begon met
koffie of thee en gebak. Terwijl sommigen de
mond nog vol hadden, begonnen Klún en
Knoffelhakke met hun optreden wat bij de
aanwezigen goed werd gewaardeerd, hoewel
Joukje Rekker wel een beetje op de hak werd
genomen.
In de pauze kreeg iedereen een hapje en een
drankje waarna het duo weer in actie kwam.
Na hun optreden werd hen door Betty de
Vries een bloemetje en envelop aangeboden
en kreeg het duo nog een keer een geweldig
applaus.
Na nog een drankje werden de tafels
klaargemaakt voor een koffiemaaltijd die door
de aanwezigen met smaak werd verorberd.
Daarna werd het personeel van Hústerwâld –
allemaal vrijwilligers – door Betty en Harm
Posthumus bedankt, waarna iedereen
opgewekt weer huiswaarts keerde.
Bartele Bosma <<<
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Zwemmen

Zaterdag 15 November was het weer zover
het jaarlijks zwemuitje voor de jeugd van
groep 5 t/m 8 van de basisscholen en van het
voortgezet onderwijs tot 15 jaar.
Om half 1 konden de afgevaardigden van
Doarpsbelang Sjouke Veenstra en Foeke
Dijkstra 43 kinderen verwelkomen die graag
mee wilden naar het Tolhuis bad in Dokkum.
Er waren deze middag weer genoeg ouders
die zich en hun auto beschikbaar stelden om
al deze kinderen naar het zwembad in
Dokkum te brengen.
Doordat de Sint ook dit jaar weer op deze dag
in Dokkum aankwam was het niet erg druk in
het zwembad. Maar het was niet zoals vorig
jaar dat de kinderen uit Oudwoude bijna het
hele zwembad voor zich zelf hadden want

toen was het wel heel erg rustig. Maar dit kon
de pret niet drukken.
Er werden ook deze middag weer veel vlotten
gebouwd en met al de banden en matten die
aanwezig waren. De badmeester deze
middag was het niet altijd eens met de
kinderen. Want je mag natuurlijk niet
halverwege de glijbaan de boel opstoppen, en
daar wordt je dan op aangesproken. Maar
ook dit kon de pret niet drukken.
Tussen al deze kinderen waren er op een
gegeven moment ook de GROTE KINDEREN
te vinden, want zeg nou zelf met water spelen
blijft leuk.
Halverwege de middag kregen de kinderen
op het terras patat en wat te drinken, dit
smaakte iedereen goed en na deze traktatie
kon iedereen er weer vol tegen aan en
werden er nog heel wat bommetjes
geproduceerd en veel lol gemaakt.
Er vielen dit jaar geen gewonden dus het was
voor de meezwemmende ouders en ons als
afgevaardigden van DB een heel ontspannen
en gezellig middag.
Om half 4 werd er omgeroepen dat de
kinderen uit Oudwoude het bad konden
verlaten en zich aankonden kleden want deze
heerlijke en leuke zwemmiddag was alweer
voorbij.
Voor vele kinderen was dit natuurlijk veel te
snel maar aan alle leuke middagen komt een
einde.
Toen iedereen zich had aangekleed was er

voor de liefhebber nog een lekkere ijsco.
Na deze lekker traktatie werden de auto’s
weer opgezocht en gingen we terug naar ons
mooie Dorp Oudwoude en kunnen we weer
terug kijken op een geslaagde middag.
Gr Sjouke en Foeke<<<
foto: optisport.nl
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Ook de kleutergroep deed mee deze ochtend.
Hun prachtige demo werd eveneens beloond
met een medaille.

Het einde van 2014 is in zicht en dat betekent
dat het wedstrijdseizoen voor de turnsters en
de acrogymnasten bijna van start gaat. Het
resultaat van de eerste maanden van
voorbereiding hebben de leden getoond op
de onderlinge wedstrijd begin november in de
gymzaal van Oudwoude. Na een geslaagde
ochtend met veel toeschouwers gingen alle
deelnemers huiswaarts met een medaille.

Silke van der Veen, Demi Schotanus en
Baukje Kempenaar behaalden de hoogste
scores in hun groepen en wonnen daarmee
de wisselbeker.
Op 20 december a.s. krijgen de acroleden de
kans om aan een voorbereidende wedstrijd
deel te nemen, voorafgaand aan het
wedstrijdseizoen. In Augustinusga zullen een
aantal verenigingen uit de buurt tegen elkaar
strijden om te kijken waar in de oefeningen de
puntjes nog op de i moeten.
Vanaf Januari start het wedstrijdseizoen. Data
en plaatsen zijn te vinden op onze site.
Naast dit alles heeft er in het begin van het
seizoen voor het eerst een zeer geslaagde
vrienden en vriendinnenles plaatsgevonden.
Dit is zeker voor herhaling vatbaar. Ook de
koekactie zit er inmiddels weer op, waarvoor
we een ieder willen bedanken voor hun
geleverde bijdrage!
In de agenda kan alvast 24 februari worden
genoteerd. Deze dinsdag in de
voorjaarsvakantie zullen wij onze jaarlijkse
instuif/ spelletjesmiddag organiseren.
Definitieve tijden zullen tegen die tijd te
vinden zijn op onze site:
www.gymverenigingsvs.nl.

Muziekavond in Hústerwâld
Afgelopen zaterdag 8 oktober was het weer
muziekavond in hüsterwâld!
Op deze avond werd er een feestje door en
met coverband Bamm Bamm gemaakt.
Wat was het een gezellige avond, de sfeer zat
er goed in. Er werd flink gehost en gedanst...
Zelfs André Hazes kwam nog even langs, hoe
is dat toch mogelijk!
We hebben een fantastische avond gehad.
Deze is zeker voor herhaling vatbaar.
Kijk voor foto's nog even op de facebook site
van Hústerwâld!<<<

Een sportieve groet, Gymvereniging SVS<<<
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Jong Belegen in 'Hústerwâld'
Wie er op 15 november niet bij was, heeft
echt iets gemist!!!
Wat was het een gezellige middag met het
gezelschap 'Jong Belegen', bestaande uit Jan
Smallenbroek en Alie de Vries uit Oudwoude
(!) en Marion Snel en Aan Westra
(accordeonist)!
'Jong Belegen' heeft een breed repertoire van
prettig in het gehoor liggende melodieën in
wel zes verschillende talen. Jan
Smallenbroek vergaart roem met zijn
vertolking van de nummers van Ede Staal.
Een aandachtig publiek (de zaal zat aardig
vol) genoot zichtbaar! Eén van de
toehoorders verwoordde het zo: “Ik ha yn
tiiden net sa moai fuort west!”.
Het was de tweede keer dat 'Jong Belegen' in
'Hústerwâld' optrad en het zal zeker niet de
laatste keer zijn.
In de pauze werden lootjes verkocht waarmee
(jaja...) jong belegen kaas gewonnen kon
worden!
<<<
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Kleine ergernissen in Oudwoude Jeu des boules
Oudwoude een fijn dorp om te wonen
maar……………………….. waar ik me af en
toe wel een beetje aan erger is de
hondenpoep op de stoep. Maar ook in het
gras waar kinderen toch vaak spelen. Jaren
terug heeft het dorpsbelang bij ieder huis een
schepje achtergelaten met hierop een spreuk.
De spreuk weet ik niet meer maar dat het om
de hondenpoep ging, was wel duidelijk. Laat
ik een ding duidelijk maken: ik ben geen
hondenhater sterker nog, ik heb er zelf ook
eentje. Als ik een rondje met het hondje doe,
zie ik genoeg mensen lopen met een schepje
of met plastic zakjes wat natuurlijk helemaal
top is. Maar helaas doet niet iedereen dat. Ik
zelf gebruik altijd plastic zakjes , die kun je
kopen bij de Action, 30 stuks voor nog geen
euro en ze ruiken naar vanille. Als je nu net
doet of het een warm broodje is wat je oppakt
dan kan dat geen probleem zijn, dacht ik zo.
Wel mis ik hier in het dorp afvalbakken daar
zijn er eigenlijk te weinig van. Nu hou ik op te
zeuren en hoop dat iedereen zich
verantwoordelijk voelt voor het opruimen van
de poep van zijn eigen hond! Laten we trots
zijn op een schoon Oudwoude.
Een hondenliefhebber<<<

De winnaars van de woensdagmiddag zijn:
1. dhr. J. Smeding
2. mevr. S. Smeding
3. mevr. H. Visser
De winnaars van de maandagavond ploeg zijn:
1. dhr. J. Smeding
2. dhr. J.H. Kampen (niet aanwezig)
3. dhr. B. Krol
Jeu de boules is een sport voor alle leeftijden:
voor jong en oud, voor dames en heren. Men
speelt met en tegen elkaar.

Op 22 oktober hebben we een gezellige
afsluiting van het jeu de boulesseizoen
gehad.
Die avond waren er maar liefst 24
deelnemers! Er werd fanatiek gespeeld
door beheerders, bestuur en leden van
de jeu de boulesploegen. Sjoerd
Fennema heeft het hele seizoen de
puntentelling bijgehouden van de
maandagavond en van de
woensdagmiddagploeg. Zo bepaalde
hij van beide ploegen een winnaar.
Sjoerd werd nog even in het zonnetje
gezet en kreeg een leuke attentie in de
vorm van een jeu de boulesbaan.

Vind je het leuk om een keer mee te spelen,
schroom niet maar kom een keer en neem
anders contact op met Sjoerd Fennema,
telefoon 0511 451918.<<<
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MFC Activiteiten
Halloweendisco
Vrijdag 31 oktober 2014 werd er een
Halloweendisco georganiseerd voor de
basisschoolleerlingen. De kinderen mochten
verkleed komen en voor het mooist verklede
meisje en de mooist verklede jongen waren
prijsjes beschikbaar gesteld.
Dj Bert verzorgde deze avond met een limbo
en mummiewedstrijd en allerlei andere
spelletjes.
Het was een super geslaagde avond in het
mooi versierde MFC Hústerwâld en daarom
zeker voor herhaling vatbaar!

Herfstbingo
Op 4 oktober hadden we weer onze bingo,
met dit keer als thema herfst.
De prijzen waren dan ook in de stijl van het
thema, alles verzorgd door Minke Tiny de
Vries. Zij vielen dan ook erg in de smaak.
De opkomst was goed, vooral ook de wat
jongere jeugd was aanwezig. Mede hierdoor
was de avond zeer geslaagd en gezellig!
Tot de volgende bingo!!!

Bloeit er iets moois op in de
Wygeast?
Koppeldames José en Feikje denken van wel.
Al een aantal dagen zien ze bij hun in de tuin
een hertje knabbelen aan de bomen en
planten. In welke tuin het mannetje of het
vrouwtje zit  dat is niet bekend bij mij – maar
dat maakt niet uit. Ze hebben ze beide al op
de gevoelige plaat vastgelegd en er ook
filmpjes van gemaakt.
Zal het deze twee dames lukken om van de
hertjes een droompaar te maken? We
wachten het rustig af en hopen volgend jaar
op meer foto’s, maar dan met een kleintje
erbij.
Als er mensen zijn die tips hebben voor José
en Feikje dan willen, ze dat graag van jullie
horen.
@nkie Viguurs<<<

Activiteitencommissie MFC
<<<
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Aldwaldemers om útens
Het is al avond als uw reporters Ankie en Erik
van uw dorpskrant aankomen bij Sjoerd Ubo
en Aukje voor de bekende rubriek “Om
útens”. Meestal gaat het niet op die manier en
krijgen we de tekst voor Om útens op papier
aangeleverd voor publicatie in de krant. Nu
zijn we uitgenodigd om verslag te doen over
het leven van Jappie uit Australië. In de
gezellige kamer zit Sjoerd al in afwachting
van onze komst te praten met Jappie die
samen met Jan het hoogste woord voeren.
Aukje zorgt voor een goede kop koffie met
wat lekkers erbij. Jappie was al eerder

gesignaleerd in het dorp, hier en daar kwam
hij op de fiets voorbij. Hij is dan al zo’n twee
maanden in Nederland. Maar 8 september is
het afgelopen en gaat hij terug naar zijn
Australië. Eén der laatste dagen viert hij nog
wel de 90e verjaardag van zijn broer Lieuwe
uit Drachten mee. Over Lieuwe hebben we
het in een eerder nummer al gehad. Weet u
nog, de man met een benzinepomp in de
gang, hij stond ermee op de foto. Zoveel als
Lieuwe heeft gezworven over de aardbol,
zoveel heeft ook broer Jappie gezien van de
wereld. Hij vertelt, in het Fries, want dat gaat
hem beter af dan Hollands, aldus Jappie, over
de vele jaren op de boortoren, zijn rondreizen
door Europa op de
motor. Wel 48.000 km is
er onder de wielen
doorgegaan, waarna de
motor in Engeland is
verkocht. Intussen zit
Jappie op zijn praatstoel
en afwisselend Fries met
soms wat Engels met
een zwaar Australisch
accent babbelt hij er een
eind op los. Ook Sjoerd
mengt zich bij tijd en
wijle in het gesprek en
vraagt honderd uit. Jan
doet zo nu aanvullingen
op het verhaal.

Jappie is in 1956 naar Nieuw Zeeland
gegaan, hij wilde niet in militaire dienst. Hij
was toen 18 jaar. Hij verbleef daar 8 jaar en
vertrok toen naar Australie. Daar werd hij boer
gedurende 3 jaar. Toen lokte de haven van
New Plymouth. Het werk in de opslag van
zuivel en vlees was zwaar. Hij komt nog wel
even over naar Nederland voor 6 maanden.
Hier dacht men dat hij wel in het huis van zijn
ouders zou gaan wonen. Toch gaat hij weer
uit Nederland weg en werkt voor Union Oil in
de Filipijnen en voor de Shell in Brunei en
Australie. Een opleiding in die richting heeft
hij nooit gehad, maar hij heeft het 36 jaar
kunnen volhouden. Daarna kocht hij in
Australie 700 acres grond met vee. Heel lang
heeft hij er niet van genoten, want de
Australische regelgeving heeft hem doen
besluiten er mee te stoppen en de boel te
verkopen. Wat die regelgeving nu inhield,
vertelt het verhaal niet. Hij heeft dan geld
genoeg en koopt een camper waarmee hij op
ontdekkingstocht gaat in Australie. In Australie
heeft hij ook zijn familie, is daar op 44jarige
leeftijd getrouwd en toen hij zijn eerste kind
kreeg, kwamen heit en mem en Lieuwe naar
hem toe. Heit en mem waren toen al dik in de
tachtig. Om de familie op te halen in Sydney
moest hij 1100 kilometer rijden, een dag en
een nacht onderweg. Na vertrek van het
vliegveld kwam na een uurtje de vraag of ze
er al bijna waren, want op de kaart tussen
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Sydney en Jappies woonplaats was het maar
een heel klein stukje.
Nu is hij vader van een zoon en dochter en
pake van 3 kleinkinderen. Trots toont hij
foto’s. Ook heeft hij een vriendin in de
Filipijnen die hij van geld voorziet voor het
levensonderhoud voor haar en haar kinderen.
Soms komt zij naar hem in Australie.
Zijn jeugd in Oudwoude komt ook ter sprake.
Dat hij als 8jarige bij de zeug zat en 16
biggen moest vangen. Twee biggen waren
dood. Hij had zeker liggen slapen, dacht zijn
heit. Of die keer dat het onweerde en de
bliksem in sloeg. Eén koe vloog wel 3 meter
door de lucht en viel boven op Jappie. Heit
komt aanhollen, niet om te vragen hoe Jappie
het er vanaf heeft gebracht, maar was kwaad,
omdat de melk verloren was gegaan. Harde
tijden waren het. Ook verhaalt hij over de
jaren bij Blaast de bazuin, waarover ook
Lieuwe heeft verteld. Of vis halen bij
Pieterman, met de bokkenkar naar Kollum.
Zijn tijd op school, of kattenkwaad zoals
spreeuwennesten uithalen. Meester van
school had het wel gezien en ‘s maandags op
school kreeg hij er van langs met het
bamboestokje. Jappie had papier in zijn broek
gedaan, kwamen de klappen niet zo hard
aan. Moet je vandaag de dag eens om
komen. Aukje heeft intussen lekkere hapjes
klaargemaakt en een drankje verzorgd. De
inwendige mens krijgt ook aandacht.
Wil Jappie wel weer terug naar Nederland,

willen we weten? Het zou hem wel wat lijken,
mooi in een vrijstaand huuske aan het water,
de zomers zijn hier zo mooi, maar de winters
zo kaal. Nee het zal er niet inzitten. Hij heeft
familie in Australie en dat bindt hem. Zijn
herinneringen voor zover zijn geheugen reikt,
heeft hij wel op papier gezet. Een periode van
25 jaar, waarmee hij begonnen is in de
woestijn van Saoudi Arabie op een special
daarvoor gekochte typemachine. Wie weet
wordt dat nog wel eens een boek! Het is al
laat als we er zelf een punt achter zetten.
Uiteindelijk is het een doordeweekse dag en
in elk geval Erik moet daags weer aan het
werk. De mannen babbelen nog maar even
door. Het kan wel eens laat worden...
<<<

Danslessen
Wie heeft er altijd al eens willen dansen?
Stijldansen, gezellig met z’n tweeën samen
leren dansen? Dit gebeurt natuurlijk op
heerlijk swingende muziek.
Wij gaan dat voor u organiseren! De
bedoeling is om het deze winter nog te laten
starten. Dus geef u op voor 05012015!!!
Pauline van ’t Land 0511451013 of bij Ben
Osinga 0511452783. <<<
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WTOC
Op maandag 29
september jl hield
de 50 jarige
voetbalclub WTOC
de jaarlijkse
ledenvergadering in
de “Ynswinger”op
“Sportpark de
Wygeast” te
Oudwoude. Er
waren een kleine 50
leden aanwezig. Tijdens deze jaarvergadering
is er bestuurlijk afscheid genomen van Trynke

WesthofBoersma, Geert van der Veen en
Wybe Jan van der Schaaf. Eerder dit jaar was
er op zijn eigen verzoek al afscheid genomen
van voorzitter Wessel van der Ploeg.
Na de jaarvergadering ziet het hoofdbestuur
er nu als volgt uit:
Hoofdbestuur
Voorzitter: vacant
Interimvoorzitter: Wierd Kooistra
Penningmeester: Tietsje Thalen
Secretaris:Wiebe de Boer
Bestuurslid: Henk de Vries
Bestuurslid: Sjoerd F. Dijkstra
Bestuurslid: Bert Bosgraaf
Bestuurslid: Ale Hoekstra

Bestuurslid: Klazien Horinga
Dan nog een keer het getal 50; het was groot
feest bij WTOC op zaterdag 11 oktober.
Vrijwilliger/supporter Harm de Jong vierde zijn
50e verjaardag. Dit werd op grootse wijze
gevierd; tuinversiering, grote pop boven op de
voetbalkantine en een speciaal “Harm 50”
feest in de kantine ‘s middags. Harm de Jong
is al wel 40 jaar een trouwe vrijwilliger bij
WTOC en is altijd erg behulpzaam. Hij brengt
altijd koffie naar de trainer van het eerste
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tijdens de trainingen en helpt met allemaal
klussen die bij WTOC gedaan moeten
worden.
In 2013 was Harm de vrijwilliger van het jaar.
Hij kreeg toen een oorkonde en een jas met
logo van WTOC aangeboden.

Trainersnieuws:
De trainer van Vrouwen 1, dhr. Wieger
Kooistra heeft eind oktober te kennen
gegeven per direct te stoppen. Geert
Kempenaar heeft toen eerst tijdelijk het stokje
overgenomen. Ondertussen is het bestuur
erin geslaagd een trainer voor Vrouwen 1
voor langere tijd aan te trekken. Dolf
Versteegh voor velen een “oude bekende” is
met veel enthousiasme begonnen aan deze
taak. Hij zal zijn uiterste best doen om samen
met de speelsters en de leiding het
vrouwenvoetbal bij WTOC weer op een hoger
niveau te brengen.
De trainers van heren 1 en 2 te weten Oane
Westra en Auke Feenstra hebben in overleg
met spelers/leiders en bestuur besloten hun
contract te verlengen. Ook keepertrainer
Meine Kempenaar blijft aan. Bij alle trainers is
het voorbehoud gemaakt dat ze weg mogen
tegen geringe afkoopsom indien ze
bondscoach van het Nederlands elftal kunnen
worden ;)
Naast de gewone bestuurszaken spelen er

nog wat zaken binnen de club:
De ramen in de kantine zijn vervangen door
dubbele glazen, vervanging
huidige“ballenhok” etc.; aanpassingen drank
en horecawet; gebruiksrecht overeenkomsten
opstallen sportparken, Visie voor komende
jaren. Kortom genoeg zaken om op te
pakken/af te ronden.

Voetbalnieuws.
Fairplay cup dinsdag 11 november was de
uitreiking van de Fairplay cup Noord West
Fryslân. Van de 88 deelnemende
voetbalclubs hebben we als WTOC een
keurige 8e plek behaald een prima resultaat!
We hebben hiervoor een prachtige oorkonde
ontvangen.
De competitie is op het moment van schrijven
nog volop aan de gang, door het prachtige
herfstweer is er nog nagenoeg geen
afgelasting geweest, kortom alles draait wat
dat betreft mooi op schema.
WTOC speelt dit seizoen met 5 senioren
teams in de competitie, er zijn 3 heren
elftallen, 1 vrouwen elftal en 1 vrouwen 7tal.
Het team WTOC VR1 is een samenwerking
met vv Zwaagwesteinde aangegaan en gaat
nu als ST WTOC/VVZ VR1 door het leven.
Er zijn dit najaar 7 jeugdteams actief: B1, MC,
D1G, MD1,E1,E2G en F1G. Waarschijnlijk
komt er binnenkort een F2G team bij of

MP(Mini Pupillen) 7 tal.
Voor de minder ingewijden: VR staat voor
Vrouwen, M staat voor meiden, G staat voor
Gemengd team.
Het bekeravontuur van alle teams is helaas
alweer voorbij. De Bjunioren van WTOC zijn
het verste gekomen maar zijn in de zestiende
finales helaas uitgeschakeld.
De huisfotograaf van WTOC Jantsje
Wiersma heeft ondertussen alle teams alweer
op de foto gezet. Deze zijn te bekijken op
onze website www.WTOC.nl.
Nieuwe leden zijn natuurlijk altijd welkom, kijk
voor meer info op de website of neem contact
op met secretaris Wiebe de Boer, Oudwoude.

AGENDA:
Let op: Maandag 29 december vanaf 16.00
uur zijn ze er weer; de overheerlijke
OLIEBOLLEN u kunt ze halen bij de
voetbalkantine in Oudwoude er zal ook
worden in de dorpen Westergeest, Triemen
en Oudwoude worden gevent.
Het jaarlijkse mix toernooi in de van der
Bijhal, aanvang 13.00 uur en de aansluitende
Nieuwjaarsreceptie vanaf 17.00 uur in de
voetbalkantine is gepland op zaterdag 3
januari 2015.
Jubileum Vrouwen voetbal WTOC 35 jaar.
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Komend voorjaar, (waarschijnlijk juni) zal er
worden stilgestaan bij het 35 jarig jubileum
van vrouwenvoetbal bij WTOC. Er is een
jubileumcommissie samengesteld die een en
ander gaat organiseren. Hou de website
www.wtoc.nl in de gaten voor meer info.

Milieutips van uw Voetbalclub:
Oud frituurolie en Vet kan worden ingeleverd
in de gele container bij de kantine WTOC. Er
zal ook een olievat komen te staan voor los
frituurolie, hierin kan men allen de olie legen
en de emmer of fles weer mee naar huis
nemen. Opbrengst is voor WTOC.
Oude kleding/schoenen/stoffen kun je (mits
goed verpakt) inleveren in de
kledingcontainer bij de kantine. De opbrengst
gaat naar de gehandicaptensport en een deel
zal ten goede komen aan WTOC.

Klaverjassen
Klaverjassen W.T.O.C. IN 2015.
Aanvang 20.00 uur.
9 Januari.
23 Januari
6 Februari
20 Februari,
Vrijdag 6 Maart
20 Maart
03 April
slotavond is 17 April.
<<<

Paniek op zolder in de bieb
Zwarte Piet had een mailtje naar de bieb
verzonden. Hij had van onze bieb gehoord en
wilde wel eens een kijkje komen nemen. Wij
vertelden hem dat hij van harte welkom was,
maar dat het ons leuk leek als hij dan ook de
kindertjes van Oudwoude wilde voorlezen, we
hebben immers boeken genoeg... Dat wilde
Piet wel. Vrijdag 28 november om 16.00 uur
kwamen de kinderen aan in de bieb en
gingen gezellig op de grond zitten. Maar van
Piet nog geen spoor. Waar bleef hij nou?
Hadden we het misschien verkeerd
begrepen? José kreeg ook
nog eens spontaan een
hoestbui. Toen hoorden we
een paniekerig stemmetje
van de zolder komen. Met
alle kinderen zijn we maar
even een kijkje wezen
nemen. Stond daarboven
Zwarte Piet, die er niet
vanaf kon komen, want de
trap stond niet goed. Nou
zou je toch denken “Zwarte
Piet is toch heel erg lenig”,
maar de trap was toch wel
een beetje eng. We hebben
hem maar gauw uit zijn
lijden verlost. Beneden
aangekomen moest hij even

bijkomen van de schrik. Hij vertelde dat José
hem had verteld dat we zoveel boeken op de
zolder hebben staan, dus had hij besloten
daar een kijkje te nemen. Nou, met open
mond had hij daar staan kijken, want hij houdt
namelijk ook erg veel van lezen.
Toen hij veilig beneden was, gingen we
samen met de kinderen weer naar de bieb en
werden de pepernoten uitgedeeld. Zwarte
Piet had zijn eigen voorleesboek gemaakt, hij
las dus voor uit eigen werk. We luisterden met
spanning toe. Na het eerste verhaaltje
hebben we ranja en wat lekkers
rondgebracht. Daarna ging hij weer verder
met voorlezen, het was zo spannend dat niet
iedereen het droog kon houden. Gelukkig
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waren er twee moeders die
dat wel even oplosten.
Na het voorlezen mochten
de kinderen nog vragen
stellen aan Zwarte Piet. Er
gingen heel wat vingertjes
omhoog. 'Hoe komt Zwarte
Piet zo zwart?' en 'Waarom
draagt hij altijd
gymschoenen?' Wil je hier
het antwoord op weten, dan
kun je dat aan deze
kinderen vragen, die zijn
helemaal 'op ‘e hichte'.
Om 17.00 uur gingen de
kinderen weer huiswaarts
en wij kunnen terugkijken
op een gezellig uurtje in de
bieb. Volgend jaar wilde Piet
wel weer komen (we
hebben hem meteen maar
even lid gemaakt...).
'Dag Zwarte Piet, tot de
volgende keer!'
Op de facebooksite van de
bieb kun je een filmpje zien
en wat foto’s.
@nkie Viguurs
<<<

Het beestenspul van Oudwoude
Twirre, nieuwe inwoner in Oudwoude

J & @ (Jetty en @nkie), hadden deze keer
een afspraak met Twirre. Een puppy van drie
maanden dat een gezellig thuis heeft
gevonden bij Luitzen en Alie en de kinderen
Baukje Femke en Annenienke. Toen we
aankwamen, kregen we meteen een
rondleiding door hun dierentuin.
Wat kwamen we zoal tegen? Nou dat zullen
we jullie vertellen. Allereerst kwamen we
Twirre tegen, Twirre is een Friese stabij reu.
Hij bleef mooi achter een schrikdraadje staan
dat ze gespannen hadden om Twirre op het
erf te houden. Hij weet al precies wat dat is...
had al even kennis gemaakt met de stroom!
Vervolgens gingen we naar de kippen
(kleurslag Columbia) en probeerden een blik
te werpen op de kuikentjes, maar die vlogen
onder de heg. Misschien komen we ze later
nog wel tegen. Bij de kippen stond ook een
duiventil met twee koperblauwe
vleugelwitpenners.
En wat kwam daar aanlopen? Poes Siepie,
die in mei drie jaar oud is geworden. Siepie
gaat niet achter de kippen aan, ze heeft
blijkbaar andere interesses. Ze kwamen op
de naam Siepie door het bekende boek “Jip
en Janneke”, wie kent dat boek niet.
Na een aantal foto’s gemaakt te hebben,
gingen we naar binnen. Waar ons oog het
eerste opviel was het krijtbord met de spreuk
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“Je kunt geven zonder lief te hebben, maar je
kunt niet liefhebben zonder te geven.” En wat
stond daar onder?????? Ons eigen mooie
dorpskrantje. We werden verrast met een
heerlijk bakje koffie en zelfgemaakte
appelflappen, gemaakt door Annenienke en
Baukje Femke. Wat een verwennerij weer.
Annenienke wilde altijd al graag een hond en
heeft daar maar liefst vijf jaar om gezeurd.
Eindelijk was het zover, Heit had contact
gehad met een boer in Warfstermolen, die in
het bezit was van een mooie stabij, die zou
waarschuwen als er jonge hondjes waren.
Het nest bestond uit drie reutjes. Wekelijks
gingen ze kijken hoe het met de puppy’s was.
De keuze was al gauw gemaakt en toen

moesten ze nog een
naam verzinnen. Op
marktplaats zagen ze een
stabij die Twirre heette en
dat vonden ze allemaal
een leuke naam. Toen
Twirre zeven weken was,
mocht hij eindelijk mee
naar Oudwoude en zo
arriveerde de nieuwe
inwoner. De eerste
nachten had Twirre het
een beetje moeilijk, hij
piepte de hele nacht en
Alie (en de buren) konden
hiervan niet slapen en
Alie dacht “waar ben ik
aan
begonnen”. Gelukkig was dat
alleen maar de eerste week.
Alie gaat met het hondje naar een
puppycursus van hondenschool
Nicky in Boelenslaan. Ze zijn al
twee keer geweest en de
beginselen van een gehoorzame
hond beginnen al te komen.
Annenienke laat Twirre tussen de
middag uit: tien tot vijftien minuten
gaan ze een blokje om, ’sAvonds
doet Alie dit meestal. Twirre is gek
op kinderen, dus de tien tot vijftien
minuten lopen wel eens uit...
Twirre heeft veel interesse in de

schoenen van Luitzen en daar was hij ook
mee bezig toen we met elkaar spraken.
Omdat dit zijn knappe schoenen waren, werd
er toch maar even ingegrepen! Annenienke
verteld enthousiast dat Twirre al negen kilo
zwaar is.
Het is een sportieve familie, zo gaan beide
dochters naar voetballen en mogen ze graag
met zijn allen snowboarden en skiën in de
wintermaanden. Toen Annenienke naar de
voetbaltraining ging, hebben wij nog een
rondleiding gehad door het huis wat eerst een
slagerij is geweest. In oktober 1994 is
besloten om de slagerij te sluiten. Er is een
erker aangebouwd, omdat Luitzen het anders
te veel een etalage vond. De oude
koelceldeuren zijn behouden en geven nu
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toegang naar de kelder, toch nog een beetje
nostalgie.
Voordat we weggingen, moesten we natuurlijk
nog wel even kijken of de kuikens al onder de
haag uit waren. We hadden geluk: drie stuks
maar liefst.
Met een appel uit de boomgaard (waar ook
de flappen van waren gemaakt) gingen we
weer op huis aan. Beste mensen wij vonden
het reuze gezellig bij jullie.
WIL JE OOK ZO’N LEUKE REPORTAGE
VAN JOUW HUISDIER IN ONS MOOIE
DORPSKRANTJE, STUUR DAN EEN FOTO
OP. NAAR info@doarpskranteopehichte.nl
MET NAAM, ADRES EN
TELEFOONNUMMER EN – WIE WEET 
BELLEN WE DE VOLGENDE KEER BIJ JOU
AAN.
Jetty en @nkie<<<

Fysiotherapie in Westergeest

Nieuw in Fryslân: Online chatten
met hulpverleners

Sinds april 2014 is de Praktijk voor
Fysiotherapie KollumGrijpskerk een
dependance begonnen in het dorpshuis MFA
in Westergeest. Een aantal dagdelen is een
van de fysiotherapeuten gevestigd in de
vergaderkamer links bij de entree. Wanneer u
klachten hebt aan uw bewegingsapparaat en
u wilt lekker dichtbij huis behandeld worden,
kunt u een afspraak maken via tel.0511
451400 of via de contactpagina op de website
www.fysiomanueeltherapie.nl.
Bekijk ook onze website voor onze
specialisaties!

Online chatten met hulpverleners is nu ook
mogelijk in Fryslân. De website is deze zomer
gestart en is het gevolg van een gezamenlijk
project van Stichting Maatschappelijk Werk
Fryslân, Timpaan Welzijn en Zorgcombinatie
Interzorg. Deze online hulpverlening is
bedoeld voor zowel jongeren, volwassenen
als ouderen. De website biedt verschillende
chatspreekuren per week, waarbij er
rechtstreeks per mobiele telefoon of computer
´gesproken´ kan worden met een
maatschappelijk werker. Ook mailen behoort
tot de mogelijkheid. Voor wie het prettig vindt
om anoniem te chatten, is dit ook mogelijk.
Aan deze nieuwe vorm van hulpverlening zijn
geen kosten verbonden. De
chatmedewerkers van Frysl@n Online bieden
de hulpvrager een luisterend oor, geven tips
en advies en  indien gewenst – kunnen zij
diegene doorverwijzen naar de juiste
instantie(s). Van familiezaken, financiën,
geweld, relaties, school, seksualiteit,
verslaving, vrienden, werk, opvoeding,
rouwverwerking tot echtscheiding en nog veel
meer. De medewerkers behandelen alles
vertrouwelijk. Met dit initiatief wordt mensen in
Fryslân op een toegankelijke en eigentijdse
manier professionele hulpverlening
aangeboden. Meer informatie is te vinden op
de website www.fryslanonline.nl<<<

Recent nieuws:
– Naast de bekende specialisaties is onlangs
bij ons gestart Goeban Jelani. Zij is
bekkenfysiotherapeut i.o. Voor klachten in het
bekkengebied, kunt u bij haar terecht.
– De relatiemanager van Achmea is op
bezoek geweest en maakte bekend dat in
onze praktijk 205 doelmatiger behandeld
wordt dan in vergelijkbare Plus praktijken. Dat
is heel goed nieuws, want bij ons bent u dus
in kortere tijd van uw klachten af, dan elders.
Er is tevens minder kans op terugkeer van uw
klachten.
<<<
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IJsclub Oudwoude e.o.
De ijsclub heeft inmiddels de algemene
ledenvergadering gehad op vrijdagavond 7
nov. In het cafe – restaurant “De Iterij” aan de
Foarwei te Oudwoude. De speciale gast die
we deze avond hadden uitgenodigd was de
heer Jillert Anema, trainer van het Clafis –
Team Jorrit Bergsma is wel een bekende uit
deze regio die onder zijn leiding traint. De
vele aanwezigen hebben dan ook veelal
genoten over zijn doen en laten. Hij heeft het
streven om te winnen als je de capaciteit hebt
en neemt dan ook geen genoegen met de
tweede plek. Een ieder heeft in de media van
de plaatselijke couranten wel kunnen lezen
hoe boeiend deze man de aanwezigen heeft
bezig gehouden, na de pauze . Het was na
middernacht dat de voorzitter er een einde
aan moest maken. Door Jillert een bos
bloemen, boek en een envelop met inhoud
aan te bieden. Het zakelijke gedeelte werd
vlot afgehandeld . In het vorige nummer
hebben we al vermeld wat er zo en al de
afgelopen zomer bij de baan is gerealiseerd
en hebben we de baan op zaterdag 15
november winterklaar gemaakt voor dit
winterseizoen, Vrijdag 21 november hebben
we de baan dan ook onder water gezet, dat
hier uiteindelijk een fluitje van een cent is,
want we hebben veel water voorhanden uit de
Stroobosser Trekvaart en dit is dan ook een

operatie dat in een kleine 4 uren is afgerond.
Het wachten is nu op een vorstperiode deze
winter, want……… wij zijn er klaar voor.
Namens het Bestuur,
IJsclub “Oudwoude e.o.”
<<<

Gezien

witte kerk dus). Die is echter verwijderd in
1964 bij een grote restauratie. Toen is ook de
ingang aan de oostzijde dichtgemetseld.
De kerk heeft nu weer een opknapbeurt
gehad aan de buitenkant, vooral de ramen
waren in heel slechte staat.
Bouwbedrijf Adema uit Westergeest heeft het
timmerwerk gedaan. Schilder Post uit
Oudwoude heeft al het houtwerk weer keurig
in de verf gezet. De dakruiter (torentje) op de
westgevel is ook weer als nieuw. Ik ben zelf
even naar boven geweest (het mocht
eigenlijk niet...), het ziet er ook daar weer
heel mooi uit.
Oudwoude mag heel trots zijn op zo’n
prachtig gebouw in het dorp.
Brand de Jager, Kollum.
<<<

Het beeld bepalende gebouw in ons dorp is
de prachtige kerk uit de vijftiende eeuw. De
bouwstijl is laatgotisch. De kerk had vanaf
ongeveer vanaf 1870 een pleisterlaag (een
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Interview Harmina Holwerda
Zoals vele jongens dromen van een leven als
profvoetballer als ze groot zijn, zo dromen
vele meisjes over het hebben van een paard.
En dan het liefst ook nog werken met paarden
als je groot bent. Het is niet velen gegeven
deze dromen te verwezenlijken. Iemand die
dit wel voor elkaar heeft kunnen krijgen, is
Harmina Holwerda. Zij is al sinds 2001
werkzaam bij Stal Wijbenga in Oudwoude.
Mocht u Harmina niet persoonlijk kennen, dan
heeft u wellicht al eens wat over haar gelezen
in de sportkaternen van de regionale kranten.
Geregeld kwam haar naam voorbij als ze
weer een prijs had gewonnen met haar Friese
paard Petrus PJ of een ander wedstrijdpaard.
Maar hoe heeft het zo ver kunnen komen met
haar carrière? Met dit interview geven wij een
exclusief kijkje in de keuken van Harmina
Holwerda.
Harmina behaalde aan de Friese Poort in
Leeuwarden haar diploma voor de opleiding
Marketing & Communicatie. Vervolgens ging
ze aan de slag als secretaresse bij een
onderneming in Sexbierum, tevens bewaakte
zij daar het Debiteurenbeheer. Kort gezegd
moet u zich daar onder andere bij voorstellen
dat zij achter de wanbetalers aan moest
bellen en aanmaningen diende te versturen.
Al snel kwam ze tot de conclusie dat ze niet

op haar plek zat. Ze vond het tijd voor een
nieuwe uitdaging.
Die uitdaging vond Harmina in Amerika. Zij
ging daar werken op een paardenstal.
Dagelijks moest ze daar de paarden trainen,
onderhouden en ging ze op wedstrijd met de
paarden. Eén van haar drijfveren tijdens haar
Amerikaanse avontuur was om uit te vinden
of het werken met paarden haar zou bevallen.
Op deze periode kijkt Harmina met veel
plezier terug. Tevens kon ze haar Engels naar
een uitstekend niveau opvijzelen.
Terug in Nederland kocht Harmina een eigen
paard met de naam Kapride. Een springpaard
dat ze kocht van Pieter Wijbenga. Pieter zat
op dat moment nog niet volledig in de
paarden, maar had er ook koeien naast. Het
contact tussen Pieter en Harmina bleef,
aangezien Harmina geregeld op wedstrijd
ging met DouweArend. (Zoon van Pieter.) Na
de MKZtijd in 2001 besloot Pieter te stoppen
met de koeien. Hij ging verder in de paarden,
Friese paarden welteverstaan. Voor het
trainen van de paarden zocht Pieter een
geschikte kandidaat. Die geschikte kandidaat
werd uiteindelijk gevonden in de persoon van
Harmina.
De werkzaamheden van Harmina bij de
paarden zijn divers. Enkele voorbeelden
hiervan zijn het dagelijks trainen van de
paarden en het helpen van klanten met
maken van een juiste keuze bij het vinden

van hun paard. Alleen met deze
werkzaamheden is ze al een hele dag zoet.
Zo nemen klanten vaak een dagdeel in
beslag. Mensen komen toch een paard kopen
en niet een zak pepernoten bij wijze van
spreken. Het gaat net om wat meer geld en
het paard moet de klant ook aanspreken.
Daarnaast neemt het trainen van de paarden
veel tijd in beslag, aangezien er altijd
minstens tien handelspaarden op stal staan
om getraind te worden.
En wie dacht dat Harmina na een werkweek
van 40 uur wel genoeg had van al die
paarden, komt bedrogen uit. Bijna elk
weekend gaat ze met meerdere paarden een
dressuurwedstrijd rijden. Het aantal
wedstrijden dat ze heeft gereden, heeft
niemand bijgehouden, maar misschien is het
ook wel niet meer te tellen. En
onverdienstelijk waren haar optredens bij
wedstrijden allerminst. Zo werd ze 2x
Nederlands kampioen met haar eigen Friese
paard Petrus PJ en won ze eveneens met
deze stoere hengst tweemaal het tuigen
onder het zadel. Op dit moment rijdt zij met
haar paard Prix st. George. Aangezien niet
iedere lezer bekend is met de klassen waarin
paarden uitkomen willen wij het simpel voor u
houden. Kon Harmina doorgaans gewoon
haar wedstrijden in Friesland rijden met
Petrus, daar moet ze nu vooral buiten
Friesland rijden op meer centraal gelegen
plekken in Nederland. U kunt daaruit
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opmaken dat ze op een hoog niveau uitkomt.
In 2014 was haar grootste triomf in Sonnega.
Daar reed zij op de wedstrijdpaarden van
Pieter Wijbenga, te weten Franke PJ en
Annette PJ. Met Franke PJ won ze in de L2
klasse de Zilveren Zweep door de
indoorcompetitie voor Friese paarden te
winnen. Dit kunststukje herhaalde ze
vervolgens met Annette PJ, maar dan in de
M1klasse.
En wie dacht dat Harmina haar buik wel vol
had van al die paarden na een lange
werkweek en de wedstrijden zit er andermaal
naast. Van maandag tot en met vrijdag geeft
zij in de avond les aan wedstrijdruiters in de
regio Noordoost Friesland. Ze is een
gediplomeerd instructeur voor het geven van
paardrijlessen. Voor haar lessen is veel
belangstelling. Ze hanteert op dit moment
zelfs een wachtlijst, dus over interesse voor
haar lessen heeft ze niet bepaald te klagen.
In het leven van Harmina neemt het paard
een prominente plaats in. Maar ook haar
vriend Matthijs is belangrijk voor haar. Bijna
bij elke wedstrijd gaat hij met haar mee en
assisteert hij Harmina waar het nodig is. Je
moet daarbij denken aan het opzadelen van
paarden, het regelen van startnummers of het
voorlezen van de proef aan Harmina op het
moment dat zij in de wedstrijdbaan is. In de
toekomst kunnen we niet kijken, maar
Harmina heeft nog lang niet genoeg van al
die paarden. Daarvoor is ze nog te gedreven

en vindt ze het werk nog veel te leuk om er
mee te stoppen.
Tot slot komen we terug op de hamvraag. Wat
is nou het geheim van haar succes? Het
begint met de basis, je moet enig talent
hebben om goed paard te kunnen rijden.
Maar met talent alleen kom je er niet. Door de
vele uren die Harmina met de paarden maakt
zowel op of naast het werk, heeft zij zich
kunnen ontwikkelen tot de amazone die ze nu
is. Of ze ook nog tips heeft voor de
toekomstige amazones in Oudwoude, heeft
ze het volgende te zeggen: 'Met paardrijden
prijzen winnen is leuk, maar nog veel
belangrijker is om plezier in het paardrijden te
houden. Op het moment dat je plezier hebt in
het paardrijden dan komt de rest van zelf.<<<

Nijs fan ’e Fûgelwacht
Het is al weer even terug dat we ons hebben
laten horen. Daarom eerst maar even een
terugblik.

Terugblik 201 4
Maart 2014 werd gekenmerkt door fantastisch
weer. Niet eerder maakten we in de maand
maart zoveel ‘mooi weerdagen’ mee. De zon
scheen recordvaak en ook de maximum
temperatuur was recordhoog. Daarbij viel er
nauwelijks neerslag. Het eerste ljipaai van
Fryslân werd gevonden op zaterdag 10
maart. Een kleine twee weken later, op
zondag 23 maart was het quotum van 5939 te
rapen eieren vol………... einde van de
aaisykerstiid en tegelijk de start van een veel
belangrijker activiteit, de nazorg!
Het aaisykjen en de nazorg zijn gekoppeld.
Aaisykers verplichten zich tot het uitvoeren
van nazorg..… nazorgers kunnen er voor
kiezen om ook te aaisykjen.
Dit jaar was er bij boer Nanne de Vries voor
het eerst een jeugdkrite ingericht (weilanden
waar alleen de jeugd ljipaaien mag zoeken).
Jammer genoeg kwamen de weidevogels hier
pas later tot broeden toe. Komend jaar hopen
we op een beter resultaat.
Over resultaten gesproken. Op een
rayonvergadering in Anjum werden de
weidevogelresultaten voor heel Friesland
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gepresenteerd. Na een jarenlange vrije val
ziet het er naar uit dat de weidevogelstand
zich de laatste jaren stabiliseert en mogelijk
zelfs enigszins toeneemt. Dit zien we ook
terug in ons eigen rayon. In 2014 waren de
resultaten voor de ‘grote vier’ (kievit, grutto,
tureluur en scholekster) vergelijkbaar aan
deze in 2012 en 2013 en lieten in z’n totaliteit
zelfs een klein plusje zien. Belangrijker nog
dan het aantal broedparen is het aantal
jongen dat groot wordt gebracht. Voor de
scholekster is er wat dat betreft nog geen
verbetering te melden….. het overgrote deel
van de legsels en jongen gaat verloren. Dit is
des te zorgwekkender omdat het een
landelijke trend is.
Naast de zorg voor de weidevogels is er nog
de broedzorg. Dit wordt voor de Fûgelwacht
Aldwâld vrijwel geheel uitgevoerd door
Johannes de Jager. Hij heeft meer dan 30
nestkastjes onder zijn beheer. De
broedresultaten worden teruggemeld aan
bestuurslid Bouwe Rekker. Bouwe zorgt er
vervolgens voor dat deze resultaten worden
opgenomen in de database van de BFVW.
Uiteindelijk geeft dit een mooi overzicht en
waardevolle informatie over de stand van
meerdere soorten zangvogels.
Hetzelfde geldt voor de verschillende soorten
zwaluwen. In Aldwâld komen de huiszwaluw,
boerenzwaluw, oeverzwaluw en gierzwaluw
voor. Deze worden voor de fûgelwacht
geïnventariseerd door Jan Oane Botma. De

aantallen worden teruggemeld en door
Bouwe in de database gezet.
Met name de oeverzwaluw is een
succesverhaal. De zwaluwwand aan de
‘Sânwielen’ was dit jaar volledig bezet. In het
voorjaar en de zomer tilt het er nu op van
deze ijverige vogeltjes. Medio 2014 hebben
we er een zelf ontworpen informatiebord
geplaatst.

Toekomst
Het weidevogelbeheer in Fryslân wordt
gestimuleerd door de provincie. Het
weidevogelbeleid zoals we dat tot nog toe
kenden gaat op de schop. Financiële
middelen (subsidies) worden vanaf 2016
grotendeels beperkt tot de zogenaamde
vogelkerngebieden. Dit zijn grote
aaneengesloten gebieden met een
oppervlakte van ten minste 250 hectare. In
deze gebieden wordt door een
boerencollectief (een zogenaamde
skrizekrite) weidevogelvriendelijk geboerd.
Door de provincie worden eisen gesteld aan
het beheer/gebruik van de landerijen en er
dient te worden voldaan aan een bepaalde
weidevogeldichtheid.
Het rayon van de Fûgelwacht Aldwâld valt
grotendeels onder de skrizekrite ‘It
Kollumergrien’. Deze skrizekrite is
aangemerkt als een vogelkansgebied. De
uiteindelijke vogelkerngebieden worden
vrijwel zeker uit deze kansgebieden

vastgesteld….maar niet alle kansgebieden
worden automatisch vogelkerngebied. Gelet
op de vogeldichtheid en de inzet van de
boeren staan voor ‘It Kollumergien’ echter alle
seinen op groen.
De vogelwachten, waaronder de Fûgelwacht
Aldwâld, spelen een belangrijke rol in dit
systeem. Naast de nazorg zijn zij
verantwoordelijk voor een juiste telling van de
broedparen en het inbrengen hiervan in de
database van de BFVW.

Oproep
Het aantal nazorgers is beperkt. We kunnen
het nog net aan…. maar nieuwe nazorgers
zijn meer dan welkom. Lijkt u/jou dit wat?
Geef het door aan Jan Dijkstra
(dijkstra.vdzee@gmail.com).
Ook nieuwe leden zijn van harte welkom. De
kosten voor het lidmaatschap bedragen
slechts 5 euro per jaar. Opgeven kan
eveneens bij ondergetekende.
Namens het bestuur van,
Fûgelwacht Aldwâld,
Jan Dijkstra <<<
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Nieuws van
De Tarissing
De eerste weken van het nieuwe schooljaar
mochten we weer allerlei nieuwe kinderen
begroeten. Voor een aantal van hen was het
toch best wel spannend want ze gingen van
hun eigen school naar een andere school.
Het bericht dat de Van Heemstraschool aan
het einde van dit schooljaar definitief de
deuren zal sluiten, kwam ook voor ons
onverwacht, desalniettemin begrijpen we
goed dat er in overleg met de ouders gekozen
is voor samenwerking met de Casimirschool
in Kollum. We zijn blij dat een aantal ouders
en kinderen gekozen hebben voor de
Tarissing. Vandaag de dag is het niet meer zo
vanzelfsprekend dat er in ieder dorp een
school staat en dan is het fijn als ouders
kiezen voor onderwijs in eigen dorp.
Omdat zo’n begin toch best wel wat
onzekerheid en spanning met zich
meebrengt, hebben we de eerste weken veel
aandacht besteed aan het elkaar leren
kennen en het wennen aan elkaar. En dat
verliep heel natuurlijk en plezierig.
Daarnaast hebben we tijd genomen om met
elkaar te delen van dat wat ons bezig hield.
Dit delen stond aanvankelijk heel erg in het
delen van verdriet, samen met het team en de
leerlingen hebben we geprobeerd er voor
elkaar te zijn en naar elkaar te luisteren.

Gelukkig is er ook weer ruimte om fijne en
plezierige momenten met elkaar te delen en
daarover willen we graag iets vertellen.
We werken sinds de zomervakantie met een
nieuwe taalmethode en een nieuwe methode
voor begrijpend lezen en daar zijn we
allemaal heel blij mee. De methode voor
begrijpend lezen biedt elke week een nieuwe,
actuele tekst, die goed aansluit bij de
kinderen.
Groep 7 en 8 hebben in september een
geweldig en heel actief kamp gehad op het
YMCAcentrum op Dokkumer Nieuwe Zijlen.
De overige groepen zijn een middag of een
ochtend op herfstexcursie geweest, naar het
heksjespad in Damwoude en naar het
Veenkloosterbos. En wat hebben we het bij al
deze uitstapjes getroffen met het weer!

rustig plekje op de Tarissing.
Terwijl de kinderen druk met Sinterklaas in de
weer zijn, zijn de juffen al weer bezig met de
voorbereidingen voor kerst. Op
donderdagavond 18 december zullen we
samen met de leerlingen en hun
ouders/verzorgers kerstfeest vieren. En dan
mogen we het jaar afsluiten en genieten van
de kerstvakantie.
Vanuit de Tarissing wensen we u allen hele
fijne feestdagen!<<<

Op school lezen we veel, maar de
kinderboekenweek stond helemaal bol van
lezen. Voorlezen, voor jezelf lezen, luisteren
naar een ouder die voorleest, lekker knus in
een tentje lezen of onder de tafel of…. Het
kon allemaal en wat was het gezellig.
Momenteel voel je de spanning in school: er
staat een bed in de gang en dat bed wordt ’s
nachts beslapen door niemand anders dan
Sinterklaas. Het Pietenhuis was voor hem
een beetje te druk en gelukkig vond hij een
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De Canadezen in Oudwoude

Reinder H. Postma en Yvonne te Nijenhuis

Bevrijding
Op oude filmbeelden zien we geallieerde
tanks en gevechtswagens die een
Nederlandse stad binnenkomen. Op de stoep
staan magere, slecht geklede, maar
juichende inwoners. De bevrijders komen
binnen en ze zijn van harte welkom na al die
barre oorlogsjaren. Het lijkt wel of overal zo’n

25 RCD Dsquadron bij Cornjum, april 1945

feestelijke intocht is geweest, maar dat is niet
het geval. De soldaten hadden geen tijd om
zich in ieder klein dorpje te laten
verwelkomen. Toch had Oudwoude zijn eigen
geallieerde intocht in de vorm van Canadese
soldaten in gevechtswagens:
Half april 1945 staat Oudwoude bol van de
spanning. De oorlog heeft bijna vijf jaar
geduurd en een groot deel van Nederland is
al bevrijd; alleen het noorden van het land
zucht nog onder het Duitse juk. Op de avond
van 13 april komt het wachtwoord ‘actie’ door.
Het is de bedoeling het land te zuiveren van
de Duitse bezetters en hun handlangers.
Verzetsstrijders voeren een aanval op de
Duitse post bij Dokkumer Nieuwe Zijlen uit,
maar die mislukt. Als ze de volgende dag
terugkomen, blijken de Duitsers vertrokken te
zijn. Overal in het land rijden groepjes
Duitsers en landwachters rond, veelal
bewapend en wanhopig, dus zeer gevaarlijk.
Ze proberen in Duitsland te komen, in de
hoop daar veilig te zijn.
Het is een onzekere tijd voor de inwoners van
Oudwoude. Van alle kanten komen de
berichten dat de Canadezen in aantocht zijn.
De bevrijding! Menig inwoner van Oudwoude
heeft er reikhalzend naar uitgekeken en
vooral de mensen die er ondergedoken zitten,
kunnen haast niet wachten tot ze zich weer
veilig op straat kunnen vertonen. Na vijf jaar

oorlog lijkt het einde in zicht te zijn. De
informatievoorziening is lastig.
Telefoonverbindingen zijn er alleen voor
bedrijven en het enige nieuws komt van de
mensen zelf.
Op 14 april betrekken verzetsstrijders, onder
wie Sierk Bosgraaf en Pieter Postma, een
stelling bij de Soensterdyk om vluchtende
Duitsers en landwachters tegen te houden.
Het komt tot een enorm vuurgevecht met een
bus vol vluchtende Duitsers en NSB’ers.
Verzetsstrijder Sip Sangers uit Oudwoude, die
vlak na het gevecht aankomt, ziet tot zijn
schrik een vrouw met een zwaargewond kind
uit de bus komen. Naast de bus liggen doden
en gewonden. De verzetsstrijders komen in
bedrukte stemming thuis, want Pieter Postma
uit Kollumerzwaag heeft het gevecht niet
overleefd.
Op deze dag arriveren de Canadezen in
Dokkum. Tot een gevecht komt het niet, want
het verzet heeft er al voor gezorgd dat
handlangers van de Duitsers zijn opgepakt.
Dit is niet zonder slag of stoot gegaan; twee
stadsgenoten zijn omgekomen.

Meer actie
In Dokkum komt bij de Canadezen op zondag
15 april een telefoontje binnen van
verzetsstrijders aan de Soensterdyk. Het gaat
daar niet goed. Er is een vuurgevecht
geweest met vluchtende Duitsers. De militair
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amper getrainde verzetsstrijders, onder wie
Sip Sangers en Tjip Hoof, komen onder zwaar
vuur van de Duitsers te liggen, die tot het
uiterste gaan om hun vrijheid te behouden.
Twee mannen overleven het gevecht niet:
Gerrit Bleeker uit Leeuwarden, die tijdelijk in
Kollum woont en Jakob de Graaf van
Kollumerpomp. Een aantal Duitsers vlucht het
weiland in. De verzetsmannen weten niet wat
ze moeten doen; ze besluiten hulp in te
roepen. De Canadezen springen onmiddellijk
in hun gevechtswagens. Dirk Humalda, de
Dokkumer verzetsleider, die van deze actie
hoort, stapt ook snel in. Dit is voor hem een
buitenkansje om naar Oudwoude te gaan.
Waarom wil Humalda zo graag naar
Oudwoude? Heel simpel, hij wil graag zijn
vrouw en kinderen terugzien. Zij logeren al
een paar maanden in het schoolhuis aan de
Wygeast, naast de christelijke school.
Mevrouw Trijntje Humalda is de zus van
meester Kornelis Boersma, het hoofd van de
school. Na de executie van 20 mannen op 22
januari 1945 is de situatie voor het gezin
Humalda in Dokkum absoluut niet meer veilig.
Halsoverkop duikt Dirk Humalda onder en zijn
vrouw, zijn kinderen en de Joodse
onderduikers Bram de Leeuwe en Jansje de
Klein, vertrekken snel richting Oudwoude,
waar ze onderdak vinden in het schoolhuis,
bij oom Kees en tante Wietske. De kinderen
gaan er gewoon naar school. Simon

Humalda: ‘ Ik weet nog dat ik bij meester Pier
Feddema in de klas zat. Later werd hij een
bekende Friese schilder.’
De stoet gevechtswagens rijdt onder leiding
van Dirk Humalda via de Trekweg naar
Oudwoude. Bij het schoolhuis aan de
Wygeast blijven ze staan. De inwoners van
Oudwoude scharen zich rondom de
voertuigen. De soldaten delen chocola,
sigaretten en kauwgom uit. Wie een stukje
kauwgom bemachtigd heeft, kijkt er eens
naar, ruikt eraan, likt er voorzichtig aan. Wat
is dit voor spul? Dan doen de Canadezen het
voor: je moet er op kauwen en dan is het al
snel duidelijk. Zoiets hebben ze nog
nooit gegeten in Oudwoude, maar het
smaakt naar meer. Ondertussen is
Humalda het huis naast de school
binnengestapt en heeft daar zijn gezin in
leven en welzijn aangetroffen. Een
emotionele hereniging volgt. Wat hebben
ze elkaar al die maanden gemist en hoe
vaak zijn ze niet bang geweest, maar het
hele gezin is nog voltallig en de Joodse
onderduikers zijn gered.
Na de korte stop razen de Canadezen
door naar de Soensterdyk . Daar maken
ze korte metten met de gevluchte
Duitsers. Tegen zo’n overmacht aan militair
geweld kunnen ze niet op en met de handen
omhoog komen ze tevoorschijn uit hun
schuilplaats, achter een mestvaalt.

Het gevaar is echter nog niet voorbij. Een dag
later gaat er een schok door het dorp als
dorpsgenoot Heine de Bruin wordt
doodgeschoten door vluchtende NSB’ers. De
daders worden ingerekend. Op de 19e april
wordt er op de plaats waar nu restaurant
Lauwersland staat, nog iemand
doodgeschoten; hij is het laatste
oorlogsslachtoffer in de omgeving. Eind april
kan iedereen weer veilig de straat op.
Verschenen in oktober 2014: deel 3 van de
serie ‘De oorlog een gezicht gegeven. Deze
uitgave beschrijft Dokkum in de periode ’40
’45. Informatie: 0511452100

Kantoor BS in L den hoek doelesteeg
zaailand Huis van tandarts Cohen Links pake
Humalda
(Foto: Wim van Snippenberg, Jubbega)<<<
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Zwarte Klaas en Witte Piet
Na een drukke dag van voorbereidingen voor
het komende Sinterklaasfeest gaat
Sinterklaas naar bed, maar slapen, ho maar.
Vooral dat gedoe met Zwarte Piet ligt de
goedheiligman zwaar op de maag en al gauw
ligt hij te piekeren hoe het nu allemaal verder
moet.
Tja, zo piekert hij, ik moet straks ook weer
naar Oudwoude, dat kleine dorpje daar in het
noordoosten van Friesland. Ik moet er ook
nog wel drie keer naar toe. Ach eigenlijk maar
twee keer, want die derde keer maak ik
gebruik van een hulpSinterklaas, maar dat
hoeft verder niemand te weten natuurlijk. De
beide scholen natuurlijk en het
Sinterklaasfeest van Dorpsbelangen. Naar
het schijnt wordt één van die scholen
gesloten. Wellicht in de toekomst organiseren
de overblijvende school en Dorpsbelangen
samen het Sinterklaasfeest, dat scheelt mij
een hoop werk. Maar dan is die grote
mijnheer van Dorpsbelangen, Grote Sjoerd
geloof ik, wel wat minder belangrijk en dat
vindt hij vast niet leuk. Enfin, we zullen wel
eens zien hoe het daar komt, zo mijmert
Sinterklaas.
En Sinterklaas heeft het al vernomen: de
Zwarte Pietendiscussie is ook al
doorgedrongen tot deze regio. Sterker nog:
de burgemeester van Kollumerland, de heer

Bearn Bilker (toevallig ook nog inwoner van
Oudwoude!) heeft lange gedichten hierover in
de regionale dagbladen geschreven. Ik moet
anders maar eens een gesprek hebben met
deze burgervader, want naar het schijnt heeft
hij een groot cultuurhistorisch besef en soms
is dat wel eens handig. Weet je wat, zo
piekert de Sint, ik stuur morgen eerst de Info
Piet erop af, dan kan die eerst vernemen hoe
de vlag erbij hangt, daar op het gemeentehuis
van Kollumerland ca. Uiteindelijk valt de Sint
in een diepe slaap en hij droomt dat hijzelf
helemaal zwart wordt geschminkt (behalve z’n
baard natuurlijk) .En er zijn Zwarte Pieten,
Gele Pieten, Bonte Pieten, Paarse Pieten en
zelfs twee Roze Pieten.
De volgende dag stuurt de Sint de InfoPiet
naar het gemeentehuis in Kollum. Hij wordt te
woord gestaan door de mevrouw achter de
balie, de voor ons de welbekende Berber.
“Helaas,” zegt ze, “de burgervader heeft
momenteel geen tijd voor
Sinterklaasgedichten en dergelijke. Alle
signalen staan momenteel op rood en alle
gemeenteambtenaren krijgen op dit moment
rekenles van de heer Bilker himzelf!”
“Maar wat is er dan gebeurd?”, vroeg de Info
Piet.
“Nou, dat zit zo.” zei Berber: “De ambtenaren
van de gemeente Kollumerland maken naar
het schijnt zoveel rekenfouten dat ze niet
meer weten of de financiële reserves van de

gemeente 5 miljoen of 9 miljoen bedragen,
terwijl de hele gemeente in het rood staat, als
je begrijpt wat ik bedoel”. (Dat laatste deed de
InfoPiet niet helemaal, maar hij snapte wel
dat het een zeer ernstige situatie is.) “En”, zo
vervolgde Berber, “de burgemeester was zo
verschrikkelijk kwaad, dat hij nu hoogst
persoonlijk zelf alle gemeenteambtenaren
rekenles geeft in de zaal hiernaast. Luister
maar: ze zijn nu bezig met de tafel van 6.”
En ja hoor de InfoPiet hoort duidelijk dat ze
met z’n allen de tafel van 6 opdreunen.
In een korte pauze kruipt de InfoPiet stiekem
de zaal binnen en verstopt zich achter een
kast. Na de pauze is de tafel van 7 aan de
beurt en de ambtenaren vinden deze tafel
lastig. Het humeur van de burgervader wordt
er niet beter op; zeker niet als twee
ambtenaren van de buitendienst er doorheen
beginnen te praten. De burgervader wordt
witheet en briest dat als ze niet beter hun best
doen, ze zeker niet bij het kerstdiner in
Lauwersland hoeven te verschijnen. Hevig
geschrokken houden ze zich stil. Even later is
het een wat oudere ambtenaar, die het
allemaal niet meer zoveel kan schelen, die
een vraagt durft te stellen. Hij zegt:
“Burgemeester, ik vind het niet eerlijk: wij
moeten de tafels tot en met tien uit het hoofd
leren, terwijl de burgemeester en wethouders
alleen maar tot tien hoeven te tellen, immers
jullie hebben jezelf getrakteerd op 10 jaar
wachtgeld...”
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Liefe Sinterklaas
Liefe Sinterklaas, ik wil graag een heiskraan
,want daar kan ik mooi met speelen
U hoeft de heiskraan niet de in te pakken,
want dat is toch maar de buitenkant erom
heen en dat kan mij niet skelen.
Doei Tjerk
En zo is het met de mensen ook, dacht
Sinterklaas op de terugreis, de buitenkant
zegt immers niets over de binnenkant en die
is het belangrijkst. Weet je wat: ik laat me
voortaan zwart schminken en we laten de
Pieten gewoon wit, eens kijken hoe lang dat
zal duren.
De stikelstekker<<<

Er ontstond een enorme heibel en tumult en
dat bood de InfoPiet de gelegenheid stiekem
te vertrekken. Hij spoedde zich naar
Sinterklaas, die toen hij het relaas van de
InfoPiet hoorde, zijn oude hoofd schudde.
Het wordt nooit wat in de grote
mensenwereld, zo denkt hij; gelukkig heb ik
meer met kinderen te maken dan met grote
mensen. Maar al met al ben ik natuurlijk nog
niks verder gekomen met de Zwarte

Pietendiscussie.
Daarom ga ik vandaag nog naar de hulp
Sinterklaas van Oudwoude, Flip
Möllenkramer, die heeft daar vast wel een
mening over.
“Ach, weet u Sinterklaas, zo zei Flip, “het
maakt de kinderen niet uit hoe Piet eruit ziet,
als het maar een kinderfeest is. Kijk hier heb
ik een brief aan Sinterklaas van een jongetje
van een jaar of 7 of acht:”
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Studenten Wageningen Universiteit
bezoeken Achtkarspelen en
Kollumerland c.a.
Bachelorstudenten van Wageningen
Universiteit, afdeling Biologische Master
opleiding, hebben op zaterdag 1 november 's
morgens, een excursiewerkbezoek gebracht
aan het melkveehouderijbedrijf van de
maatschap Hooismavan Huizen te
Kootstertille. Dit doen ze daar al jaren, eerst
koffie, een presentatie door de boer en dan...
grondonderzoek. 's Middags arriveerden de
70 internationale studenten per bus bij De
Hammerslag te Westergeest voor een
uitstekend verzorgd lunchbuffet. Na de lunch
hield Harm Posthumus eerst een presentatie
t.b.v. het middagprogramma voor werkbezoek
aan het BiologischBotanischGraslandbedrijf
van de familie Posthumus te Aldwâldmersyl
aan de Wâlddyk te Oudwoude.
Een samenvatting van mijn presentatie:
Wij hebben hier veel variatie in het landschap.
Vanmorgen zijn jullie op de zandgrond
geweest met o.a. pingo's, gevormd in de ijstijd
en de elzensingels, die onderhouden moeten
worden op een passende manier binnen het
boerenbedrijf. Omdat boeren, die oog hebben
voor de natuur en de mogelijkheid hebben om
dit op hun bedrijf toe te passen, het beste de
natuur kunnen onderhouden in agrarische
gebieden, dit geldt wereldwijd, hebben de

boeren in Achtkarspelen de agrarische
natuurvereniging Vanla opgericht en in de
gemeente Kollumerland It Kollumer Grien.
Deze twee verenigingen en nog vier
agrarische natuurverenigingen zijn weer
verenigd in de overkoepelende organisatie De
Noordelijke Fryske Wâlden (NFW). De NFW
is belangrijk om meer structuur te krijgen in
het agrarisch natuurbeheer in een groter
gebied. Ook worden er steeds meer
overheidstaken overgedragen aan de NFW.
Kollumerland kun je qua landschap grofweg
in tweeën delen, nl. in het zuidwesten “De
Wouden” en in het noordoosten het open
kleilandschap. Op deze locatie, De
Hammerslag, is een open overgangsgebied,
het terpengebied, veengrond met een laag
klei, veelal knipklei, hoog afslibbaar, dus
moeilijk te bewerken en minder geschikt voor
b.v. akkerbouw. Twee kilometer noordwaarts
kom je op de Wâlddyk, direct rechts hiervan
zie je een kophalsrompboerderij op een
terp. Veel terpen en terppercelen zijn
afgegraven om vaak met dierlijke mest te
mengen en vervolgens over het land te
strooien voor bemesting. Ook is er veel
terpgrond per schip afgevoerd naar De
Wouden om de grond te verbeteren. Door de
kunstmest zijn de arme Wouden rijker
geworden, het was een goede katalysator
waardoor er ook meer dierlijke mest kwam en
de grond werd hierdoor vruchtbaarder. De

kleigronden zijn van nature al rijk aan
voedingsstoffen en hebben het vermogen om
mineralen vast te houden, kleihumus
complex en in droge perioden de capillaire
opstijging.
De Wâlddyk is de dijk die de Wouden tot 1729
moest beschermen tegen het zeewater van
de Lauwerszee. De boerderij van de familie
Posthumus staat aan de zeekant van de
Aldwâldmersyl, een zeeschutsluis tot 1729.
Driehonderdvijftig meter naar het noorden is
een dijkdoorbraak te zien, gelegen tussen
hun landerijen. Tijdens een stormvloed in
1651 is de dijk doorgebroken en ontstond een
zg. wiel met een diepte van ruim twaalf meter:
“Het Mallegraafsmeer”. Vervolgens heeft men
paal aan paal eiken houten palen aan de de
zeekant in de grond gezet en daar het
dijklichaam om heen gebouwd, een stuk
Wâlddyk om het Mallegraafsmeer.
In 1729 zijn de sluizen van De Zijl in Dokkum
ongeveer 11 km naar het oosten verplaatst,
de Dokkumer Nieuwe Zijlen. Men heeft van
hieruit een nieuwe zeedijk aangelegd, nl.1 km
naar het noorden en 1 km naar het zuiden.
Hiermee was de Lauwerszeearm naar
Dokkum afgesloten. Dit gaf een betere
beveiliging tegen de zee door het inkorten
van de zeewering van ruim 24 km naar 2 km
zeedijk. Verder gaf dit een
– verbetering van de ontwatering van het
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achterland
– het verleggen van de zoutwatergrens
– verbetering van de vaarweg van en naar
Dokkum
– het winnen van vruchtbaar nieuw land!!!
Deze voordelen zijn in 1969 nog een keer
herhaald, door het afsluiten van de
Lauwerszee en het bouwen van nieuwe spui
en schutsluizen op Lauwersoog, 13 km
noordelijker. Sindsdien hebben we geen
wateroverlast meer, daarvoor wel.
Op Lauwersoog staan drie maal veertig meter
is 120 meter spuisluizen, deze kunnen tijdens
laagwater voldoende water afvoeren naar de
Waddenzee om het waterpeil op het
Lauwersmeer voldoende laag te houden,
zodat het overtollige water van de provincies
Friesland, Groningen en Drenthe via sluizen
afgevoerd kan worden. Ik maak me echter
zorgen, om het waterpeil te verhogen in het
Lauwersmeer en het liefst ook nog met
zoutwater getijden, dit kan
beter bij de Waddenzeekust.
Het gevolg van
peilverhoging in het
Lauwersmeer is dat er heel
dure en energie slurpende
gemalen bij moeten komen
en op Lauwersoog een heel
groot gemaal. Mijns inziens
is spuien beter, is
duurzamer, beter voor het
milieu en veel goedkoper.

Vervolgens een uitéénzetting over de
geschiedenis van ons bedrijf, vanaf 1914 tot
heden. Het bouwen van de boerderij, het
werken met de paarden. Later met komst van
de trekker, kwam ook de mechanisatie en de
specialisatie, werden de kippen en varkens
verkocht en werd de akkerbouw beëindigd ten
behoeve van de uitbreiding van de
melkveehouderij en werden de koeien met de
melkmachine gemolken. Er werd een nieuwe
ligboxenstal en een nieuw woonhuis
gebouwd. Toen deed ook de automatisering
z'n intrede. Door het toevoegen van enzymen
aan de drijfmest, ging de mest beter
fermenteren, bleef daardoor vloeibaarder,
homogener, geen stank, maar een lekkere
geur en zeker bij biologische mest, bij
zonneschijn in de zomer bovengronds
uitrijden zonder verbranding van het gras
werd mogelijk, door het omzetten van de
ammoniak meer opneembare stikstof, dit gaf
een betere groei
van het gras. Nu is
al het land in
biologisch, Skal
gecertificeerd (al 14
jaar) en botanisch
graslandbeheer. De
grond bestaat uit
mooie vruchtbare
zeeklei, geeft mooie
vruchten met een
hoge

voedingswaarde, is geschikt voor grasland,
akkerbouw, groenteteelt, dus is deze grond
ook heel geschikt voor biologische landbouw.
Ook kregen de studenten de opdracht mee:
wat kunnen de toekomstplannen en
mogelijkheden zijn voor dit 101jarige bedrijf,
gelegen op een unieke plaats.
Daarna ging het gezelschap met de bus naar
het Mallegraafsmeer. Van hieruit het land in
van de familie Posthumus, om van enkele
percelen grondprofielen te bekijken en te
vergelijken, ook werden de wormen geteld en
de grond bestudeerd door de enthousiaste en
nieuwsgierige studenten. Dit werd door
ongeveer dertien groepjes gedaan.
Vervolgens vond er door de gehele groep nog
een evaluatie plaats. De tijd ging snel en
moest men weer naar de bus.
De studenten kregen nog een lekkere
biologische appel aangeboden van biologisch
fruitbedrijf Lauwershof uit Engwierum, deze
werd met smaak opgegeten. Het was een
mooie en leerzame dag op het gebied van
landschap en landbouw, maar ook door de
persoonlijke uitwisseling tussen mensen met
verschillende achtergronden.
Mede dankzij het het prachtige weer is deze
studiedag volgend jaar voor herhaling
vatbaar. Harm Posthumus <<<
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Interview met de OUDSTE
dorpsgenoot!
Annie en Karin zijn vanavond te gast bij Mevr.
Attje de Boer de Vries op de Wygeast 24A.
Attje is geboren in Buitenpost op 8 januari
1918. Zij heeft dus de respectabele leeftijd
van 96 jaar! Mevr. de Boer is opgegroeid als

jongste in een gezin met vijf kinderen te
weten drie broers en twee zusters.
Attje is getrouwd met Repke de Boer op 3 okt.
1946. Op de vraag waar zij elkaar hadden
ontmoet, zegt ze: 'In café Rozema in
Veenklooster (latere Ringo). Er werd hier een
toneelstuk opgevoerd met dansen na.'
Zij kwamen na hun trouwen bij de moeder
van Repke inwonen op de boerderij. Er was
op dat moment geen geschikte woning voor
de schoonmoeder, die al heel vroeg haar man
had verloren. Zij is later naar de Jan
Binneswei 31 verhuisd (waar nu de woning
van de woningbouw mevr. F. RosSangers
staat op de hoek met de Eysmastrjitte). Later
in 1968 is haar schoonmoeder opnieuw weer
verhuisd naar de toen net gebouwde
bejaardenwoningen.
De boerderij die Repke en Attje hadden
overgenomen, had destijds ongeveer 12 – 16
koeien en dan nog wat jongvee, een paard en
kippen. Na de wintertijd werd altijd een aantal
koeien verkocht om de rekeningen te kunnen
betalen voor van alles: de kosten van het
meel en koeienkoekjes etc., etc. Het was een
drukke tijd om alles draaiende te houden; met
hun drie kleine kinderen Jan, Griet en Aukje,
een bedrijf, en alles werd natuurlijk met de
hand gedaan, van wassen in de stookhut tot
het koeienmelken. Na een jaar of tien met de
hand te hebben gemolken, kochten ze een
melkmachine wat toen wel een luxe was. Attje

kon ook heel goed met de hand melken en
ging dan ook mee naar het land om haar man
bij te staan. Ook was het een grote zorg voor
mevr. De Boer dat haar man zwaar diabetes
had. Ze hebben hem regelmatig buiten
bewustzijn in het land gevonden. Jan ging
dan op zijn brommer de weilanden langs om
heit te zoeken. In verband met zijn
suikerziekte hebben ze in overleg met de
huisarts besloten te stoppen met boeren en
konden dan ook in de landelijke
saneringsregeling komen. Op 20 april 1967 is
er toen een boerenboelgoed gehouden aan
de Wygeast 33 (waar nu Jan en Aafke de
Boer wonen).
In 1985 zijn Attje en haar man Repke
verhuisd naar de Wygeast 24A. Hun zoon Jan
die met zijn Aafke getrouwd was in 1972,
woonden al dertien jaar in de Eysmastrjitte. Zij
namen de woning over in 1985. Repke had
eigenlijk meubelmaker willen worden, en kon
sinds het stoppen met boeren met deze
hobby aan de slag. Op de boerderij had hij
een draaibank en die moest natuurlijk mee
naar de nieuwe woning, na wat pas en
meetwerk paste deze precies in het hokje
(bijkeuken) en zat Attje vaak met veel stof in
huis! Attje laat trots een aantal pronkstukjes
zien, waaronder een mooi naaikistje met
houtsnijwerk dat haar man had gemaakt.
Mevr. de Boer heeft in 1993 haar man
verloren. Ze is niet bij de pakken neer gaan
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zitten. Zij woont nog helemaal zelfstandig, wel
slaapt ze beneden na een val van de trap. Na
deze lelijke val belandde ze in het ziekenhuis.
Ze had wonderbaarlijk niks gebroken, maar
had wel een aantal weken zorg nodig. Haar
dochter Aukje nam haar mee naar haar huis
in Zwaagwesteinde om haar daar zeven
weken te verzorgen!
Mevr. de Boer doet praktisch alles zelf nog,
alleen komt haar schoondochter ’s ochtends
om de oogdruppels toe te dienen en eenmaal
in de week om de ramen en het stofzuigen te
doen. Fietsen doet ze ook niet meer, maar
heeft dit tot haar 86ste nog wel gedaan. Na
een val bij buurman Ulke op het erf was het
beter om dit niet meer te doen. De hobby’s
van de nog kwieke mevr. De Boer zijn breien,
koersbal en gymnastiek. Ook kunt u haar
regelmatig vinden in de dorpsbibliotheek in
M.F.C. Hûsterwâld.
De laatste zes jaar is er voor Attje veel
veranderd zoals computer, telebankieren enz.
Ook vindt ze het erg jammer dat de
voorzieningen zijn verdwenen uit het dorp
(winkel, postkantoor). Gelukkig komt er nog
wel een melkboer bij haar langs.
Vorig jaar is haar jongste dochter Aukje
overleden op de leeftijd van 60 jaar, wat ook
niet in de koude kleren blijft hangen. Dochter
Griet woont in Den Haag en hier komt ze ook
wel vrij regelmatig. Elk jaar met haar
verjaardag gaat ze met de kinderen,

kleinkinderen en achterkleinkinderen een
weekend weg naar vakantiepark Landal in
Overijsel of Gelderland.
Met zeven beppesizzers en negen
oerbeppessizzers wordt mevr de Boer de
“âlde beppe” genoemd. Een schat van een
âlde beppe! We raken deze zeer gezellige
avond niet uitgepraat met Atje en Aafje. Zoon
Jan en kleindochter Fokje komen ook nog
even langs. We kunnen zien dat “alde beppe”
nog midden in het leven staat en nog de spil
van het gezin is waar iedereen met plezier op
visite komt en waar ze zelf nog met volle
teugen van geniet!!
Annie en Karin<<<

Popkoor
Jurjen Sangers liep allang rond met het idee
om een gezelligheidskoor op te richten.
Na vele mensen te hebben benaderd is hij er
in geslaagd een 15 tot 20 mensen zo ver te
krijgen om een start te maken. Dat gaat niet
zomaar! Er moest nl. wel een dirigent
gevonden worden voor een ongeregeld zoo....
En die is gevonden in de persoon van Rika
Feringa uit Dokkum. Zij heeft elke avond een
koor, maar had gelukkig de
MAANDAGAVOND nog vrij!
Zij is inmiddels al verschillende keren
geweest en naar ieders tevredenheid: een
bijzonder enthousiast persoon!
Dus mensen, jong en niet meer zo jong tot en
met jongbelegen, kom eens langs op
MAANDAGAVOND van 19.30 tot 21.30 uur.
Dan repeteren we in het MFC.
Omdat het allemaal op een blauwe maandag
is ontstaan......
en Jurjen Sangers het initiatief heeft
genomen, is mijn voorstel:
THE BLUE MONDAY SANGERS....
Jan Smallenbroek
<<<
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Oud en Nieuw...

Jan Binneswei 2
De oude foto met twee dames en een
jongeheer is van ongeveer 1920. Als er
iemand is, die weet wie dit zijn, dan graag
even aan mij doorgeven. Dit prachtige huis is
waarschijnlijk begin vorige eeuw of net
daarvoor gebouwd.
De namen van de mensen die daar gewoond
hebben, die ik in mijn archief heb, zijn: fam.
Tjeerd de Vos, fam. Jilles Dijkstra, fam. Daniël
Bosma, fam. Pieter van der Ploeg (woonde er
tijdens de tweede oorlog al tot 1950), fam.

Hille de Jong (van 1950 tot 1974), daarna
Gaele en Inge Postma. Vanaf november 1978
woont hier nog steeds Bennie van der Veen.

dat de lezers helpen met het opsporen van de
ontbrekende namen.
Brand de Jager, Kollum, tel.0511451094
<<<

Dit is voorlopig de laatste foto van oude
huizen. Volgend jaar start ik een serie met
oude groepsfoto's uit Oudwoude. Ik heb veel
namen in mijn archief, maar lang niet
allemaal, net zoals op de oude foto
hierboven. Graag wil ik mijn archief zo
compleet mogelijk krijgen en hoop dan ook
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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
 indien mogelijk letterype Arial in grootte 9
 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.

 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
25 februari 201 5
De redactie is niet verantwoordelijk en/of
aansprakelijk voor de inhoud van de artikelen
van derden.

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.
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