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Redactioneel

Het aftellen naar het Dorpsfeest kan
beginnen. Aan het eind van deze maand is
het weer zover. Op dit moment is iedereen
nog druk bezig met de voorbereidingen. Vele
ouders die voor hun kinderen een prachtige
versierde wagen maken of hun fiets voorzien
van een feestelijk tintje. Daarnaast zal er ook
weer veel georganiseerd worden voor jong en
oud. Als opwarmertje richting het Dorpsfeest
presenteer ik u met trots namens mijn
redactie de tweede uitgave in 2015 van onze
dorpskrant.

Ook voor deze editie zijn onze enthousiaste
reporters weer uitgewaaid naar meerdere
bestemmingen en heeft dat weer evenveel
speciale verhalen opgeleverd. Verder is in dit
nummer ook weer onze grote vriend ‘de
Stikelstekker’ aanwezig om zijn licht over een
bepaalde kwestie te laten schijnen. Daarnaast
zijn bijna al onze vaste rubrieken natuurlijk
ook weer vertegenwoordigd.

In de vorige editie hadden wij een heuse
lezersvraag opgenomen. Wij vroegen u om
een ‘kijkfout’ te ontdekken in het krantje. Eén
foto in het boek hadden wij als redactie
'gephotoshopped'. Voor de mensen die weken
hebben gezwoegd om de 'fout' te ontdekken,
lijkt het mij dan wel zo netjes om het te gaan

verklappen. Op pagina 15 hebben wij Trijntje
de Boer ‘bestolen’ van haar stoel en haar in
plaats daarvan een prachtig speeltuintoestel
gegeven. U moet mij vergeven dat ik niet
precies weet wat de naam van het apparaat
is*, want ik kwam vroeger nooit in een
speeltuin. Mocht u het mij wel kwalijk nemen,
dan bij deze mijn welgemeende excuses.
Dan nu nog even een wat serieuzere zaak. In
het colofon heeft het stukje tekst van ‘Tips
voor het inleveren van kopij’ enige
aanpassing ondergaan. Dus mocht u ons
kopij willen aanleveren, dan zouden wij het
waarderen als u deze tips toepast. Alvast
bedankt voor uw medewerking.

En mocht u soms thuis zitten twijfelen over
het feit of iets wellicht geschikt is voor onze
dorpskrant, neem dan gerust contact met ons
op. Wij als redactie vinden het alleen maar
prachtig als er initiatieven vanuit het dorp
worden genomen. Uiteindelijk maken wij
samen de krant en kunnen wij als redactie
ook niet alles meekrijgen over wat interessant
is voor de dorpskrant.

Rest mij nog om u allen een fijne zomer toe te
wensen met als startschot van de prachtige
zomer ons dorpsfeest. Dat wij er met zijn allen
maar weer een prachtig en geslaagd feest
van zullen maken. Vergeet bij het inpakken
van uw spullen voor de vakantie naar een
zonnige bestemming niet de dorpskrant in uw

koffer te doen. Zo bent u waar u zich ook op
deze prachtige wereld zal bevinden, altijd een
beetje verbonden met Oudwoude en helpt u
wellicht ook voor onze adverteerders
naamsbekendheid te genereren.

Ik wens u veel plezier met het lezen van
onze, maar vooral uw dorpskrant.

Ik groet u,
Pieter Johan Wijbenga,
voorzitter.
<<<

* Noot van de eindredactie: 'wipkip'
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Nys fanút Doarpsbelang

In deze Nys fanút Doarpsbelang ga ik in op
de volgende onderwerpen: Bestuurszaken,
Basisschool Van Heemstra en Doarpsfeest
2015.

Bestuurszaken

De ledenvergadering van Doarpsbelang
Aldwâld is traditioneel op de laatste maandag
van februari. Dit jaar was de
ledenvergadering op maandag 23 februari. In
de bestuursvergadering van maart heeft het
bestuur van Doarpsbelang gesproken over de
verdeling van de functies en taken.

De organisatie van het bestuur van
Doarpsbelang Aldwâld is als volgt:
Voorzitter Sjoerd Hoekstra
Secretaris Jan Henk Kampen
Penningmeester Suzan Bosma
Lid Willy de Bruin
Lid Pieter Imke de Vries
Lid Foeke Dijkstra
Lid Bettie de Vries
Notulist Afke Lourens

Vervangingsregeling
Voorzitter Sjoerd Hoekstra
1. door Jan Henk Kampen voor de taken
algemeen, communicatie,
bestuursvergadering, ledenvergadering en
doarpsfeest
2. door Foeke D. Dijkstra voor de activiteiten
Secretaris Jan Henk Kampen door Sjoerd
Hoekstra
Penningmeester Suzan Bosma door Pieter
Imke de Vries

Coördinatoren Doarpsbelang
Coördinator MFC Hústerwâld

Jan Henk Kampen
Coördinator Doarpskrante

Sjoerd Hoekstra
Coördinator Leugenbank

Foeke Dijkstra
Coördinator Ledenadministratie

Suzan Bosma
Coördinator Speeltuin

Foeke Dijkstra
Coördinator AED

Sjouke Veenstra
Coördinator Website

Geoffrie Hoiting

Basisschool Van Heemstra

Met de sluiting van de openbaar basisschool
Van Heemstra verdwijnt de oudste school van
Fryslân uit Aldwâld. Op zaterdag 6 juni van
14.00 uur t/m 16.30 uur is er voor iedereen

die binding met de school had of heeft, nog
een keer de gelegenheid om een rondje door
de school te doen! Dorpsbewoners en andere
belangstellenden die nog een keer de
basischool wil bezoeken kunnen zich
aanmelden op
reunie.obsvanheemstra@gmail.com

Doarpsfeest 201 5

Het bestuur van Doarpsbelang Aldwâld is
samen met de commissies volop bezig met
de voorbereiding van het Doarpsfeest 2015.
Hopelijk krijgen wij dit jaar weer een prachtig
Doarpsfeest, waar wij met z’n allen een hoop
plezier aan gaan beleven!

De focus ligt, bij het schrijven deze “Nys fanút
Doarpsbelang’’ op het Doarpsfeest 2015. Op
voorhand wil ik alle vrijwilligers bedanken voor
hun inzet om dit feest tot een succes te
maken.

Aldwâldmersyl, 21 mei 2015

Foarsitter Doarpsbelang Aldwâld,
Sj. Hoekstra<<<
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Dodenherdenking Aldwâld

In Aldwâld wordt om de vijf jaar een
herdenking gehouden bij het graf van Heine
de Bruin. Heine de Bruin is aan het einde van
de oorlog bij de Soensterdijk gesneuveld. Ter
nagedachtenis aan hem werd op
maandagochtend 4 mei jl. een krans bij zijn
graf gelegd. Deze krans werd gedragen door
leerlingen van de Van Heemstraschool en het
gedicht werd voorgelezen door leerlingen van
De Tarissing. Het is een bewuste keuze van
Doarpsbelang Aldwâld om de kinderen van de
beide basisscholen te betrekken bij de
herdenking omdat het voor hun ook duidelijk
moet zijn dat vrijheid en vrede een kwetsbaar
gegeven is. In verschillende landen in de
wereld hebben de mensen niet de vrijheid en
vrede die wij in Aldwâld wel hebben. Vrijheid
en vrede is een bijzonder gegeven en daar
moeten wij eens in de vijf jaar bij stil staan.
Dat de kinderen 4 mei anders ervaren heeft
ook de maken met het feit dat het einde van
de oorlog 70 jaar geleden is.
De ouderen in ons dorp hebben nog
herinneringen aan de oorlog in ons land en
Indië en in het bijzonder aan familieleden en
bekenden die zijn gesneuveld. Jongeren

hebben de beelden op het netvlies van de
oorlogen in bijvoorbeeld Syrië en Oekraïne.
De overeenkomst tussen de Tweede
Wereldoorlog met de recentere oorlogen is
dat er mensen, zoals Heine de Bruin, voor
onze vrijheid en vrede zijn gevallen.
Na het voorlezen van een gedicht door Janke
de Bruin en Sybricht Dijkstra van De Tarissing
volgde een toespraak van Burgemeester
Bilker. Vervolgens werd er twee minuten stilte
in acht genomen. Na het spelen van de
Taptoe door Hein Adema, de kranslegging
door de vier leerlingen van de Van Heemstra,
hebben familieleden, kinderen van de beide
basisscholen en inwoners van Aldwâld
bloemen bij het graf van Heine de Bruin
gelegd.

Stop de oorlog in de wereld

Wordt er van 't verleden niet geleerd?
Oorlog is vernietigend
Vecht niet met een ander
Leg alle geweren neer en verander

Praat met elkaar
Er zijn meerdere wegen
die naar vrede leiden
Een besluit dat zich uit in een gevecht
Is ten alle tijden fout genomen

Waarom moet een kind
een verschrikkelijke dood
onder ogen komen?
Een kind hoort te dromen,
te kunnen spelen in vrede
In liefde leren weten,
Dat de vrijheid heel gewoon is

Wordt er van 't verleden niet geleerd?
Oorlog is vernietigend
Toch gebeurt het steeds weer
Ik vraag het nogmaals,
Op mijn knieën in de naam van de Heer
Stop de oorlog in de wereld
Leg alle geweren neer.

<<<
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Bouw mee aan de Sionsberg.

Op de Sionsbergdag van 17 januari zijn
afspraken gemaakt over de voortgang
(regioplan) en de manier waarop iedereen
elkaar zal informeren over de voortgang van
Sionsberg 2.0
Wethouder Boorsma van de gemeente
Dongeradeel heeft in april een delegatie van
betrokken burgers en professionals
uitgenodigd om de voortgang te bespreken.
Het blijkt dat er sinds januari al veel in gang
gezet is; dat er redelijk veel gerealiseerd is en
dat een aantal zaken trager verlopen
(complexiteit) dan was gehoopt. Afgesproken
is dat iedereen de website
www.bouwmeeaandesionsberg.nl gaat
gebruiken voor het melden van de voortgang
zodat de regio kan meedenken, ondersteunen
en kan meebewaken.

Namens Oudwoude zijn Willem Jonkman en
Elly Kuipers – Veenstra vertegenwoordigt in
de groep Westergeest, Triemen en
Oudwoude die onze regio
vertegenwoordigen. Daarnaast zijn er nog
vele ander groeperingen die deelnemen en
fungeren als klankbord en meedenken voor

De stichting TWA ,TriemeWestergeast
Aldwâld is op vrijdag 17 april opgericht door
middel van het ondertekenen van de akte bij
notaris Beugelink. De stichting stelt zich ten
doel: Het ondersteunen van het College van
kerkrentmeesters van de Protestantse
Gemeente OudwoudeWestergeest bij de
instandhouding van het exterieur van de
kerkgebouwen in Oudwoude en Westergeest
als cultureel erfgoed voor alle inwoners van
Triemen, Westergeest, Oudwoude en wijde
omgeving.

De stichting zal vermogen opbouwen door
middel van: Inkomsten van donateurs en uit
georganiseerde culturele activiteiten in de
boven genoemde kerkgebouwen Subsidies
en overige donaties. Op initiatief van de drie
dorpsbelangen is de stichting tot stand
gekomen. Twa kan twee betekenissen
hebben: Trieme Westergeast Aldwâld als wel
Twa Tsjerken.

Het bestuur bestaat uit de volgende

personen: L H Heeres, H de Vries, O Bijlstra,
A Klaver en B Hoekstra.

De stichting heeft van de drie Dorpsbelangen
€ 300, als startkapitaal ontvangen. De
voorzitters Stef Jorritsma, Wierd Kooistra en
Sjoerd Hoekstra zijn als eersten donateur van
de stichting geworden.<<<

Programma Doarpsfeest Aldwâld 25, 26, 27

en 28 juni

Donderdag 25 Juni
17.45 uur Optocht
21.30 uur Live muziek van orkest Butterfly

Vrijdag 26 juni
09.30 uur Moarnsbrochje voor jong & âld
11.00 uur Familiedag met diverse sport & spel
activiteiten
13.30 uur Zeskamp
18.30 uur Paarden evenement
21.00 uur Discotheek Second Live

Zaterdag 27 juni
08.45 uur Optocht
11.30 uur Matinee met de wel bekende
zanger Rintje Kas
21.30 uur Top 100 band Exposure

Zondag 28 juni
14.00 uur Popkoor “Sangersjongers” uit
Oudwoude<<<

het bouwen aan een nieuwe Sionsberg.
Momenteel kunnen er op de polikliniek al vele
onderzoeken verzocht worden door
specialisten van het MCL en Ny Smellinge en
hoef je niet altijd naar Leeuwarden of
Drachten.<<<

Oprichting Stichting TWA
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Paaseieren zoeken 201 5

Op 6 april 2015 was weer de jaarlijkse traditie
van het paaseieren zoeken. Het bestuur
moest alweer vroeg uit de veren om 900
eieren te verstoppen. De mannen gingen het
land in om de eieren op 3 stukken land te
verstoppen en de dames zorgden ervoor dat
binnen alles voor elkaar was.
De kinderen werden verdeeld in 3 groepen nl.
van 012, 345 en 678.
Rond half 11 kon het startsein worden
gegeven en gingen er 90 kinderen het land in
om de eieren te zoeken.

Maar voordat de kinderen het land in gingen
waren er een 10 tal roeken de kinderen voor,
stuk voor stuk ging er een roek vandoor met
een ei, maar er lagen er nog genoeg voor de
kinderen op een enkeling na.

Na een half uur zoeken gingen de meeste
kinderen met gevulde emmers naar het MFC
om de eieren te schilderen. Onder het genot
van ranja en patat genoten de kinderen. Rond
12.00 werd de uitslag bekend gemaakt door
voorzitter Sjoerd Hoekstra.
In de groep 012 was de winnaar Xander

Een aantal jaren geleden was er de
mogelijkheid om een dorpsvlag van Aldwâld
te bestellen. Vele dorpsbewoners hebben van
die gelegenheid gebruik gemaakt en massaal
een vlag besteld.

Onlangs zijn wij door een paar
dorpsbewoners benaderd of er nog vlaggen
besteld kunnen worden. Helaas zijn er geen
vlaggen meer voorradig.
De mogelijkheid bestaat om weer een nieuw
aantal te laten drukken mits er een minimaal
een aantal van 50 besteld wordt. Dit om de

kosten zo laag mogelijk te houden. Daarom
wil Doarpsbelang Aldwâld eerst graag
inventariseren om hoeveel vlaggen het zal
gaan. Mocht er voldoende belangstelling zijn
dan kunnen we een vlag aanbieden voor
€ 22,50 per stuk.

Hierbij doen we een oproep wanneer u nog
een vlag zou willen aanschaffen dit aan te
geven via een bestuurslid van Doarpsbelang
of via dorpsbelangen@aldwald.nl <<<

Wiersma, groep 345 Mirhe Bratinga en
groep 678 Alwin Thalen, zij gingen met een
presentie naar huis.
Bestuur van het dorpsbelang kan terug zien
op een geslaagde morgen.<<<

Dorpsvlag Aldwâld
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Het is al weer een tijdje geleden dat we in ons
dorpshuis een groot motor en
brommerevenement hebben gehouden. Na
een voorbereiding met enthousiasme
vrijwilligers is die gehouden op 13/14/15/
maart 2015. De opening was op vrijdag 13
maart en werd verricht door oudcoureur
Klaas Hernamdt uit Zwaagwesteinde op zijn
oude Wilddam Yamaha en in zijn origineel
motorpak.

Dit evenement werd in de grote zaal en foyer
van het dorpshuis en de gymzaal gehouden.
Vele bezoekers konden genieten van dit
evenement. Ook waren aanwezig de
bromfiets ploegen uit Kollum / EE /
Gerkesklooster.Zij stonden hier met wel heel
oude oldtimer bromfietsen. Oude brommers
waren Yamaha / Kreidler / Zundapp / Garelli.
Verder waren aanwezig diverse oude en
nieuwe motoren uit eigen dorp o.a. Harley
Davidson / Kawasaki / Ducati en Aprillia, MV
Augusta, Benelli.

Deze drie dagen
waren ook aanwezig
het racingteam van
Cliff Kloots uit Goor
en racingteam
R.Hofstee uit
Heerenveen. Zij
lieten hier hun
racemotoren zien.
Ook waren aanwezig
crossmotoren, een
cart en een wegrace
zijspan wat veel
bekijks had. Dit alles
werd mogelijk
gemaakt door een
financiële bijdrage
van vele sponsoren,
hierbij onze hartelijk
dank daarvoor.

De organisatie kan terug zien op een
geslaagd evenement en wil hierbij alle
vrijwilligers / EHBOers / Beveiliging /
Toezichthouders en beheerders heel hartelijk
danken.<<<

Motoren en brommers in het

MFC!!
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Vorige keer waren onze leden nog druk bezig
met het turnen van de plaatsingswedstrijden.
Inmiddels zijn deze allemaal afgerond. Dit
heeft geresulteerd in 1 ticket voor de ½
landelijke finale, 6 tickets voor de Friese
kampioenschappen turnen en 2 teams die
mee hebben gedaan aan het FK acro.
Op 7 maart vond het FK acro plaats waar
Aline Terpstra en Lieke de Bruin én Femke de
Bruin, José de Vries en Demi Schotanus aan
mee hebben gedaan. Voor beide teams
helaas geen podiumplekken. Femke, José en
Demi hebben zich wel geplaatst voor de
districtsfinale, maar konden daar niet aan
deelnemen ivm een blessure.
Op 11 april deed Lieke de Bruin mee aan de
½ landelijke finale turnen in Duiven. Hier was
duidelijk te zien dat 3 uur trainen in de week
te weinig is om tegen de landelijke
concurrentie op te kunnen boksen. Lieke mag
samen met Gedy de Vries op 13 juni
nogmaals haar kunsten vertonen in de strijd
voor de Friese titel. José de Vries heeft
inmiddels haar Friese kampioenschap al
geturnd op 18 april j.l. José heeft een keurige
wedstrijd gedraaid, waarin ze een aantal
elementen liet zien die ze nog niet eerder op

een wedstrijd had laten zien.
Ten tijde van schrijven moeten Noa van
Houten en Ingrid Wouda hun FK op 30 mei
nog turnen. Op 20 juni sluit Jelly Hania het
wedstrijdseizoen af met haar FK. Wij wensen
deze dames nog veel succes!

Daarnaast liggen er nog wat organisatorische
zaken. Op 6 juni a.s. doen een aantal
recreatieleden mee aan de fundag in
Surhuisterveen. Wij organiseren deze dag
mee en hopen er met z’n allen een zeer
plezierige dag van te maken.
In de week van 8 juni komen we bij u langs
met onze jaarlijkse pepermuntverkoop.
Ook zijn we bezig met het rond krijgen van
onze bestuurswissel, maar dat wil nog niet
echt vlotten. Wij zijn op zoek naar een nieuwe
penningmeester. Dit mag ook iemand zijn die
verder niet betrokken is bij onze vereniging of
de gymnastiek! Daarom de oproep om alle
belangstellenden met enig financieel inzicht
zich te laten melden bij het bestuur
(gymverenigingsvs@hotmail.com). Voor
meer informatie kunt u de telefoonnummers
van de bestuursleden vinden op onze site
(www.gymverenigingsvs.nl).
Komende weken zullen we dit seizoen
afronden en ons klaarmaken voor het nieuwe
seizoen. De lestijden zullen na de
zomervakantie veranderen. Houd onze site
daarvoor in de gaten!
Een sportieve groet, Gymvereniging SVS<<<

Gezien
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Voor wie mij niet kent, mijn naam is Linde
Schippers. En over twee maandjes ben ik 9
jaar. In maart ben ik met een piloot van
Stichting Hoogvliegers de lucht in geweest in
een 4persoonsvliegtuigje. Ik was uitgenodigd
door de Stichting Hoogvliegers, nadat mem
mij hiervoor had opgegeven. Op 21 maart
ging ik met mijn heit & mem en mijn zusjes
naar het vliegveld in Drachten. Daar was mijn
nichtje al op ons aan het wachten. Ik mocht
nl. nog iemand meenemen in het vliegtuig en
had mijn nichtje hiervoor gevraagd. Omdat
het voor de piloot lastig is om op twee
kinderen te letten én te vliegen, moest er ook
nog een volwassene mee. Dus ging mijn
mem ook mee in het vliegtuig. Ik had het
zonder mem wel cool gevonden, maar ik
geloof dat mem het wel heel cool vond om
ook mee te vliegen...
Ik heb een uitleg gekregen over alles van het
vliegtuig en toen was het zover. Ik was
officieel copiloot, nadat ik een tshirt en een

petje van de Stichting Hoogvliegers aan had.
Het weer was super. De zon scheen en het
waaide niet te hard. Ik mocht naast Erwin, de
piloot, zitten. Ik kreeg een koptelefoon op
waardoor ik met hem kon praten en ik had
een eigen stuur. Het opstijgen was echt zo
cool! Kriebels gingen door mijn buik toen we
langzaam opstegen. Eenmaal in de lucht
hadden we een super uitzicht. We hoopten
dat we beppe konden zien zwaaien op het
balkon in Surhuisterveen, maar dat lukte niet.
Gelukkig had de piloot verteld dat we richting
Oudwoude gingen vliegen.
Mijn nichtje en ik vonden het net Lego daar
beneden onder ons. Alles was zoveel kleiner.
Mensen en dieren leken legopoppetjes.
Eigenlijk zagen we geeneens mensen, zo
hoog waren we. We hebben over Oudwoude
heen gevlogen, wel zeven
rondjes boven ons huis en
boven school. Ik zag Pipi
en Sarah, mijn
lievelingspaarden staan in
de bak bij Ruurd & Meintje.
En onze school zag er zo
anders uit. Ons eigen huis
konden wel heel goed zien,
doordat het zo dicht bij de
voetbalvelden staat. Toen
we weg vlogen van
Oudwoude, zagen we aan
de rechterkant de
Waddenzee en Ameland en

Schiermonnikoog. Dit zag er zooo gaaf uit.
Vanuit Oudwoude zijn we over Dokkum
gevlogen en toen naar Leeuwarden. Hier
zagen we nog heel veel groen en groepjes
met huizen. In Leeuwarden zagen we heel
veel huizen en weinig groen. We zagen mem
haar school, we zagen de watertoren en veel
flats. Toen zijn we nog op zoek gegaan naar
Baaium, daar woont mijn nichtje. Maar dat
was iets te klein om goed te vinden. Na een
uur in de lucht te zijn geweest, zijn we weer
geland in Drachten. Erwin feliciteerde mij en
ik kreeg een vliegdiploma. Daarna hebben
we nog met elkaar bij de Mac Donalds
gegeten. Het was een super leuke dag. En
het was echt megacool om Oudwoude vanuit
de lucht te zien. Groetjes van Linde<<<

Hallo Aldwald
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O, als dit maar goed komt!

Vergeleken met vroeger is er in ons dorp veel
veranderd: winkels zijn er allang niet meer en
de meeste middenstanders zijn gestopt of
hebben hun bedrijf elders voortgezet. Helaas
moet de Van Heemstra School dit jaar de
deuren sluiten; hopelijk blijft de Tarissing nog
lang bestaan! We moeten het doen met een
rijdende bakker, visboer, kaasboer en
natuurlijk op woensdagavond: de Chemokar
voor de vette snack!

Gelukkig zijn er de laatste tijd weer een aantal
huizen verkocht aan mensen die uit ons dorp
of de regio komen en die hopelijk wat voor het
dorp kunnen betekenen. In tegenstelling tot
veel andere dorpen zijn de oude
bejaardenhuizen in ons dorp wel gesloopt en
op die plek zijn nu prachtige huizen verrezen.
De twee identieke huizen worden in
Oudwoude wel de “Minnema Twin-Towers”
genoemd, maar dat is helemaal niet erg,
zolang er maar geen vliegtuig op
neerdondert.

Leefbaarheid staat bij Dorpsbelangen hoog in
het vaandel, daarom spant zij zich in voor de
volgende stap. Het is de bedoeling dat de
rode huizen aan de Eysmastrjitte eind dit jaar
worden gesloopt. Dorpsbelangen vindt terecht
dat daar nieuwe (huur)woningen gebouwd
moeten worden. Maar de woningcorporatie is

dat niet van plan. Het moet niet veel maller!
Wellicht is het een goed idee dat stukje
Eysmastrjitte te veranderen in
“Minnemastrjitte”. Huizenbouw kan dan bijna
niet uitblijven, toch?

Wat Dorpsbelangen niet in dank wordt
afgenomen, is dat het dorpsfeest een week
later wordt gehouden dan we generaties lang
gewend zijn. Het leek ons in eerste instantie
geen probleem, maar menig Oudwoudemer
denkt daar geheel anders over. Immers: de
TT!! Laat nou uitgerekend het dorpsfeest nu
samenvallen met de TT en zal menig
Oudwoudemer de onmogelijke keuze moeten
maken tussen de TT en het dorpsfeest. Dat je
voor het dorpsfeest alles laat staan, dat
snappen wij wel, maar hoe kan het toch dat je
gek bent op motorrijders die met
doodsverachting over een parcours racen, zo
vroegen wij ons af.

Het leek ons voer voor psychologen, maar
omdat we hier in ons dorp geen geschikte
konden vinden, gingen wij naar dokter Hans
van de Wygeast, want die heeft hier vast wel
wat verstand van. Hij zei desgevraagd dat de
grote liefde voor de TT in veel gevallen te
herleiden is uit de jeugd van de persoon in
kwestie. Uit onderzoek is namelijk gebleken
dat er een categorie mensen is die vroeger
toen ze nog kind waren, veel te weinig met
speelgoedautootjes en dergelijke gespeeld

hebben. En die achterstand willen ze de rest
van hun leven op alle mogelijk manieren
inhalen. Hun liefde voor motoren en de TT is
hiermee verklaard, zo zei dokter Hans.
Helaas heeft Dorpsbelangen hier geen
rekening mee gehouden.

Waar Dorpsbelangen wel rekening mee heeft
gehouden is vaderdag. Anders viel deze altijd
samen met het dorpsfeest en stonden de
kindertjes met hun tekeningen en andere
knutselwerken voor het bed van heit die nog
volledig in coma was en behoorlijk stonk. Dit
jaar kunnen de oudwoudemer heiten de
geschenken in het volle bewustzijn in
ontvangst nemen!

Maar er zijn ook boze tongen die beweren dat
Grote Sjoerd het dorpsfeest met opzet heeft
verplaatst, omdat anders ons dorpsfeest
samenvalt met de Drakenbootrace in de
hoofdplaats en hij heeft een hekel aan twee
feesten op hetzelfde moment. Nu twijfelen wij
geen moment aan zijn goede bedoelingen,
want het schijnt zo te zijn dat hij omraak heeft
gelobbyd in het gemeentehuis om de
Drakenbootrace te verplaatsen, maar dat
mocht niet baten.

Al met al is Dorpsbelangen momenteel bezig
vol goede moed de voorbereidingen van het
dorpsfeest te treffen. Bovendien hoeven ze
deze keer geen rekening te houden met de
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wensen van buurvrouw “De Bikini”
aangaande het gebruik van het terrein en het
gedrag van een groot aantal mannelijke
feestgangers voor wat betreft het pissen
tegen boompjes en dergelijke.

Maar: Niemand van Dorpsbelangen kon
vermoeden dat het grootste obstakel voor het
houden van het dorpsfeest in één van die
bomen zit! Net zoals op Terschelling, waar
een locatie van het Oerolfestival gesloten
werd in verband met het broeden van een
sperwer, zo dreigt het feestterrein aan de
Swarte Wei gesloten te worden , omdat er
een zeer zeldzame Heineken-Havik zit te
broeden.

Hoe kan dit zomaar? We gingen te rade bij
onze Grote Sjoerd, die toevallig lid is van het
bestuur van onze vogelwacht, maar ook
roofvogelspecialist is. Hij vertelde dat de
HeinekenHavik zeer zeldzaam is, maar door
de goede muizenstand het laatste jaar in
aantal is toegenomen. Omdat de Heineken
Havik gek is op bier en bierlucht, is het niet
vreemd dat hij nu bij het feestterrein zit te
broeden, immers vorig jaar is de
trekkerbehendigheidswedstrijd daar
gehouden. Bovendien is de WTOCkantine
vlakbij en het dier zal ook niet vies zijn van de
Jeu de Boulesbaan aan de andere kant van
het MFC. Hemelsbreed is dit niet meer dan
150 meter, voor de HeinekenHavik een

peulenschil.
De HeinekenHavik is te herkennen aan zijn
rode oogjes, maar is tussen het gebladerte
lastig te ontdekken. In de lucht is hij goed te
herkennen aan zijn bierbuikje en zijn ietwat
onzekere vlucht. Als hij op het nest zit laat hij
af en toe een beschaafd boertje.
Echter onder bepaalde omstandigheden kan
hij agressief worden, net zoals zijn verre neef
“De Buizerd van Veenklooster” die een nest
heeft in een boom aan de Mûntsewei. Vooral
als hij bier ruikt kan hij agressief worden.
Daarom is het voor mannen erg gevaarlijk
buiten bier af te tappen, want wat de
HeinekenHavik één keer te pakken heeft,
laat hij niet meer los!
Grote Sjoerd zit nu met de handen in het
haar: Moet hij nu weer het dorpsfeest
verplaatsen, of moet hij nu stiekem de
HeinekenHavik “verplaatsen”. Hij moet
kiezen; net zoals de TTliefhebbers.

Stikelstekster<<<

It wie in swiere befalling, mar eindelijk wie it
dan safier, wy koene ús stik op de planken
bringe! De earste útfiering dit jier wie foar
World Servants út Kollum. Dêrnei ha wy twa
freedtejonnen spyle foar eigen doarp. Wat in
hearlik publiek, wat is der lake wurden! En as
klap op de fjoerpylke mochten wy ek noch it
stik yn Kollumerpomp foar it fuotljocht bringe.
Mar dan, …….alles ôfbrekke, fuort bringe, yn
de opslach of dochs oprûme. De meubeltsje
dy wy dit jier brûkt hawwe, hiene wy lient fan
It Lichtpunt. Dat dy moasten fansels wer
werom brocht wurde, mei as tank in lekkere
taart derby!
Wy hawwe it alwer drok mei it útsykjen fan in
nij stik. Sin oan!! Jimme dochs ek??<<<

Toneelvereniging Bienze Westra
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WTOC

Clubhelden van

amateursport:

WTOC had Binne
Katsma (90 jaar)
opgegeven voor de
landelijke verkiezing
tot clubheld. Er kon
via internet op hem
worden gestemd. Via
onze eigen website,
RTVNOF, Facebook

en Twitter is opgeroepen om op hem te
stemmen. Vele stemmen kwamen binnen na
de uitzending van tv programma HEA (Omrop
Fryslan). In een korte reportage liet Binne
zien wat hij nu nog steeds voor de club doet.
Van de 54 deelnemers in de provincie Fryslan
is Binne 12e geworden, een prima resultaat!!
Alle stemmers “tige tank”. Weer een mooi
stukje promotie voor onze club.

WTOC ontvangt een Jubileumcheque van

981 euro

Vrijdag 10 april 2015 mochten de MD's
namens geheel WTOC naar het Poiesz feest
in WTC expo om de cheque in ontvangst te
nemen. Samen met gymvereniging SVS werd
het een gezellige avond. Na een mooi feest
met oa Jan Smit, Monique Smit en Tim
Douwsma ontvingen we maar liefst 981
euro!!! ELTSENIEN TIGE TANK!!

Op de foto een deel van de WTOC MD1 vlnr:
Leontine Vlasma, Annenyke de Boer, Nynke
Emma Adema, Wiebe de Boer, Jildou de
Boer, Anna Kok, Lieke de Vries en Sybricht
Dijkstra. Gea Wijbenga en Aebelina Kampen
ontbreken op de foto.

WTOC deed ook mee aan Nldoet

Het ballenhok bij WTOC was dringend aan
vervanging toe. Al weken voor de Doedag is
er heel wat werk verzet door vrijwilligers. Het
oude hok afbreken, fundering maken, de
leidingen allemaal ondergronds aanleggen,
beton storten etc.. Ook op de NL Doe dag is
er hard gewerkt . Met het opbouwen zal een
dezer dag worden begonnen, de materialen
zijn besteld en liggen ondertussen klaar.

.

Voetbalnieuws:

WTOC 's nieuwste aanwinst Heren 35+ 7x7

Vrijdag 22 mei 2015 begonnen de populaire
7x7 toernooien voor 35 en 45plussers. Ruim
5.000 35 en 45plussers doen mee aan deze
toernooien. Op meer dan 70 locaties gaan
teams de strijd aan voor een ticket voor de
districtsfinale. Deze districtsfinales volgen een
week later op vrijdagavond 29 mei.
Uiteindelijk strijden de districtswinnaars op
zaterdag 13 juni voor de titel in Zeist. Ook
nietleden van de KNVB kunnen meedoen, dit
om zoveel mogelijk sporters kennis te laten
maken met deze voetbalvorm.
Contactpersoon WTOC Goffe de Boer en de
leider Klaas Jan Reitsema, hebben een leuk
team samengesteld. Een team vol WTOC
“Old stars” en nog voetballende 35+ leden
gaan de strijd aan met leeftijdsgenoten.
Enkele namen zijn: Foeke Dirk Dijkstra, Ljipke
Zijlstra, Eelke Merkus, Yke Agema, Sape
Schotanus, Gosse Tjalsma, Niek van der
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Veen, Roelof Schotanus, Jan Dijkstra, Goffe
de Boer. Na 3 spannende wedstrijden
(waarna de heren de pijp ook leeg hadden)
zijn ze 2e geworden en daarmee net niet door
naar de volgende ronde. Er werd sportief en
met veel technische hoogstandjes gespeeld
en gezien het enthousiasme is dit ook zeker
voor herhaling vatbaar.

De competitie is op het moment van schrijven
nog niet helemaal afgelopen. De resultaten
zijn wisselend.
WTOC 1 werd 12e in de competitie en moest
daarom nacompetitie spelen tegen vv Anjum
voor handhaving of degradatie 3e/4e klas. De

eerste wedstrijd was thuis en werd tegen de
verhouding in verloren met 34. De wedstrijd
in Anjum is geëindigd in 22 wederom tegen
de verhouding in maar het gaat bij voetbal om
de doelpunten. Deze uitslagen betekend dat
WTOC 1 volgend seizoen in de 4e Klasse zal
uitkomen. Een uitdaging om te gaan voor een
plek bovenin. De ST WTOC/VVZ VR1 is na
de winterstop gestegen naar een 5e plek! Een
prima resultaat en dat na een zorgelijk begin
van de competitie. Na hun weekendje weg
werd trouwens de eerste competitiewedstrijd
verloren. Waarschijnlijk lag dat aan de
gezelligheid en het feesten tot de late uurtjes
in Drenthe of…. was het toch de

scheidsrechter deze keer? ;).
WTOC 2 heeft zich knap weten te handhaven
in de reserve 3e klasse, een hele prestatie!
WTOC VR 2 speelt 3 keer op een
vrijdagavond een 7x7 toernooi, ze doen dat
zeer verdienstelijk, van de zes teams ze zijn
2e geworden. Ondanks tomeloze inzet van de
leiders van WTOC3 heeft het team flink last
van
geblesseerde/werkende/klussende/vakantie
vierende leden zodat er enkele wedstrijden
verplaatst moesten worden. Ze zijn nu met
een inhaalrace bezig welke wel de nodige
punten oplevert. Chapeau!
Bij de jeugdteams zijn er 2 teams die
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voorjaarskampioen zijn geworden. Het betreft
hier de MD’s en de E1. Gefeliciteerd
leiders/trainers en spelers!! Het jeugdbestuur
en de Technische Jeugdcommissie zijn nu
druk met de teamindeling voor komend
seizoen.

Twee kampioenen bij WTOC op 23 mei

201 5

Op de foto op de vorige pagina:
Wierd de Vries (leider / trainer), Leontine
Vlasma, Lieke de Vries, Agnes Adema
(leidster)
Sybricht Dijkstra, Aebelina Kampen, Gea
Wijbenga, Anna Kok, Hein Adema (leider /
trainer)
Jildou de Boer
Voor v. l. n. r: Nynke Emma Adema,
Annenynke de Boer

WTOC E1 voorjaarskampioen 201 5

Op de foto op rechterkant van deze pagina,
achterste rij: Auke Nauta en Hilco Rekker (
leiders en trainer)
Tweede rij: Klaas Dijkstra ,Oane Jacob Nauta,
Alwin Thalen, Jan Berend Zuidersma, Hendrik
Rottinee
Voorste rij Steffen Roffel, GertJan Veenstra,
Jorn Schotanus.

Standen, foto’s en andere nieuwtjes van onze
voetbalclub zijn te volgen op onze website
www. wtoc. nl, op facebook: V. V. WTOC

(openbare groep) even
“liken” en op twitter:
@vvWTOC.

Nieuwe leden, jong of
oud, zijn natuurlijk altijd
welkom, kijk voor meer
info op de website of
neem contact op met
secretaris Wiebe de
Boer, Oudwoude.

AGENDA:
Penalty schieten op

donderdag 28 mei:

Onze jaarlijkse
wedstrijd
penaltyschieten staat
gepland op
donderdagavond 28
mei. Zie voor info de website of vraag je
leider.

Zaterdag 30 mei 201 5: Jubileum Vrouwen

voetbal WTOC 35 jaar.

Zaterdag 30 mei zal er worden stilgestaan bij
het 35 jarig jubileum van vrouwenvoetbal bij
WTOC. Er is een jubileumcommissie
samengesteld die een en ander gaat
organiseren. Zo zal er ‘s ochtends voor de
jeugdleden een spellencircuit/voetbaltoernooi
worden georganiseerd en ‘s middags voor de
voetballende dames van “toen en nu” een

toernooi. Na afloop van het toernooi is er een
BBQ. Hou de website www. wtoc. nl en de
speciale facebookpagina in de gaten voor
meer info. Contactpersonen Wietske
Smeding, Maaike van Kammen of Ria
Hoekstra.

Verloting:

Zaterdag 30 mei om 17. 00 uur zal de
trekking zijn van de jaarlijkse verloting tbv
WTOC. De uitslag zal ook op de website
worden gezet. Verkopers en kopers hartelijk
dank voor de steun!!
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Milieutips van uw Voetbalclub:

Oud frituurolie en Vet kan worden
ingeleverd in de gele container bij de kantine
WTOC. Er staat ook een olievat voor losse
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. Deze staat nu nog bij de
kantine maar zal binnenkort worden
verplaatst naar de hoek Jan
Binneswei/Wygeast/Eysmastrjitte, bij de
glasbak, TNT postbus en Leugenbank. De
opbrengst zal voor een deel zal ten goede
komen aan WTOC.

Namens WTOC, Wiebe de Boer (secr. )<<<

Het was even spannend of er kinderen
zouden komen op 8 mei want in april was dat
niet gelukt. Het weer was toen ook erg mooi
en ja, dan horen kinderen buiten te spelen.
We waren blij verrast toen er twee kinderen
aankwamen voor de voorleesmiddag. Snel
voor de ranja zorgen, voordat ze zich konden
bedenken. Toen ik met de ranja terugkwam,
waren er nog drie kinderen bijgekomen. We
hadden wat kleine stoeltjes uit de peuter
gehaald, zodat we een kleine kring konden
maken en Juf Elly kon beginnen. Ze las voor
uit het boek “Eend op de fiets”. Het was voor
jong en oud echt genieten. Toen het boek uit

was ging juf nog even knutselen met de
kinderen. Ze moesten een rondje uitknippen
waar een vliegende eend op stond, dat werd
op een bierviltje geplakt aan beide kanten en
er kwamen touwtjes aan. Als je dan het
geheel ging draaien en dan weer strak trok
dan was het net of het eendje vloog.
Wij kijken terug op een leuke middag en de
volgende maand gaan we het zeker weer
doen, elke 2e vrijdag van de maand, schrijf
het vast in je agenda.

@nkie Viguurs<<<

Juf Elly las voor in de bieb
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Interview met dorpsgenoot

Wij zijn vanavond te gast bij Wopke
Meindertsma. Wopke woont tegenwoordig in
Meckema state te Kollum. Wopke is 7 oktober
1945 geboren op de Wâlddyk 15. Zijn ouders
hadden daar een boerderij met melkvee,
paarden, schapen en geiten. Een jaar nadat
Wopke werd geboren kregen ze nog een
jongetje, genaamd Rinze. Na tien jaar volgde
zusje Gretha.
Kleine Wopke ging in Ee naar de lagere
school. Ze waren helemaal niet op Oudwoude
georiënteerd. Toen Wopke 3 jaar was, is hij
verhuisd naar Dijkshorne (achter Tibma). Hier
hebben zij zes jaar gewoond, door
familieomstandigheden. Ze kwamen weer
terug op de Walddyk en pake en beppe
gingen naar de Wygeast 6. Wopke ging na
zijn lagere schooltijd één jaar naar de
ambachtsschool in Dokkum, daarna drie jaar
naar de landbouwschool in Metslawier. Broer
Rinze kon heel goed leren en heeft eerst het
lyceum te Dokkum voltooid, daarna
diergeneeskunde gestudeerd. Na het vroege
overlijden van zijn vader, bleven de kinderen
bij mem op de boerderij. Rinze staakte zijn
studie en kwam terug om op de boerderij te
werken.

In 1969 is de boerderij afgebrand door
hooibroei. Dit was traumatisch voor Wopke.

Het enige wat hij nog heeft uit die
tijd is het verkeersdiploma. Deze
hangt bij hem aan de muur. Hier
is hij erg trots op. In 1971 was de
nieuwe ligboxstal klaar. In
hoogtijdagen molken ze daar 115
koeien. Nadat het melkquotum
kwam, werd dit 80 tot 90 koeien.
Toen begon Wopke met zijn (uit
de hand gelopen) hobby paarden
fokken en verhandelen. Intussen
kwam broer Rinze weer terug op
de boerderij, nadat hij deze had
verlaten om aan de universiteit te
gaan studeren. Nu kwam hij
voorgoed terug. Hij kon in de stad niet
aarden. Wopke ging bij zijn moeder wonen
aan De Wygeast 6, maar hielp zijn broer op
de boerderij met het werk.

Na onze vraag wat zijn hobby's zijn, volgt een
leuke anekdote: muziek maken op de
trompet, bugel en een althoorn. Hij speelde bij
de muziekvereniging “Oranje” te Ee en
“Blaast de Bazuin” te Oudwoude.
Wopke heeft muziek leren maken van de
rietdekkers van Ee. In de pauzes speelden ze
hoorn voor hem, hij was hier zo van
gecharmeerd, dat de rietdekkers een oud
instrument voor hem mee namen. Hierop
heeft hij het zichzelf aangeleerd. Verder houdt
Wopke van paarden, vakantie en koeien
melken.

Wopke zit sinds een paar jaar in Meckema
state. Hij heeft het hier wel naar zijn zin. Er is
altijd wat te doen; zoals spelletjes, gym, fysio
en leuke uitstapjes.

Ondanks dat Wopke ons vertelde dat hij
“bang is voor vrouwen” hebben wij hier niks
van gemerkt.

Annie en Karin<<<
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Beestenspul in Oudwoude

Deze keer waren we te gast bij Froukje
Turkstra, want daar was genoeg te doen wat
dieren betreft. Toen we aankwamen op de
fiets, werden we begroet door Dinky de hond
die ons naar binnen begeleidde. Hij wilde
natuurlijk heel graag op de foto. In de
gezellige keuken werden we verwend met
een bak koffie en een puddingbroodje, we
treffen het maar weer. Froukje begint te
vertellen, in totaal hebben ze drie paarden
(Jasmin (6), Jowie (22) en Silas (25)), twee
katten (Senseo en Speedy), een hond (Dinky
dus (3)), een konijn (Pie (2)) en een aquarium
met goudvissen. Een gezellig beestenspul...
dus we waren hier wel op de goede plek voor
deze rubriek. Vanaf haar zesde jaar is Froukje
begonnen met ponyrijden, het zat er dus al

vroeg in en is er nooit meer
uitgegaan. Ze was vaak op
wedstrijden onder het zadel (er
hingen dan ook heeeeeeeel veel
lintjes aan de muur in de keuken).
Op dit moment is ze het meeste
bezig met mennen en ringsteken
doet ze af en toe ook nog samen
met onze eigen Annie.
Jowie is bij hun gekomen toen ze
13 jaar was. Toen ze met hem in
het dorp ging rijden, liep Jowie
ineens kreupel en kon geen meter
meer verder. Pa kwam ze ophalen
met de trailer en bij de kliniek bleek
dat de voet gebroken was. Het
paard kwam in het gips en was niet meer
geschikt om mee te rijden op wedstrijden.
Besloten is toen om Jowie te verkopen naar
een manege, hoe moeilijk dat ook was. Jowie
had wel een speciaal plaatsje in hun hart, dus
ze probeerde hem terug te kopen, maar dat
lukte niet, totdat ze er jaren later achter
kwamen dat hij met pensioen was in een
pension in Tollebeek. Meteen contact
opgenomen met de eigenaar en het lukte,
Jowie mocht weer mee naar huis, mits ze
Silas ook meenamen. Natuurlijk ging de koop
door, maar hoe vertellen we het aan heit?
Gelukkig was die het er wel mee eens. En nu
is Jowie thuis met pensioen en is met de
oudste rechten de baas op het erf en in het
hok.

Ze heeft zelf Jasmin beleerd. Ze gebruikt
Jasmin voor menlessen, ringsteken en
marathons. Jasmin heeft hackneybloed en
dat is een paardenras dat Froukje erg mooi
vindt. Staat bekend om zijn pittig karakter en
de mooie, uitgestrekte draf. Op YouTube nog
even naar een filmpje gezocht, maar we
konden niet echt vinden wat we wilden zien.
We hadden nog geen kat gezien, totdat
Froukje naar boven ging en met kat (senseo)
en een fotoalbum beneden kwam met
allemaal foto’s van haar paarden en met
kleine Froukje erop, leuk om even door te
bladeren. Het was voor Jetty een verrassing
om ineens haar ouders op een foto tegen te
komen.
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Club van Honderd (WTOC),

Ledenvergadering 1 mei 201 5

Op vrijdag 1 mei werd de ledenvergadering
Club van Honderd gehouden in de kantine
van WTOC. Na het officiële gedeelte, kwam
Foppe de Haan aan het woord. Hij gaf een
prachtige, boeiende bloemlezing van zijn
werk als voetbaltrainer.
Op dezelfde avond werd afscheid genomen
van Club van Honderd voorzitter Wierd
Kooistra die na 20 jaar voorzitterschap de
voorzittershamer van de Club van 100 heeft
neergelegd. Zijn taak als voorzitter van
bestuur WTOC valt niet te combineren met de

We lieten de goudvissen binnen en gingen
met Dinky en Senseo naar buiten waar we
nog enkele foto’s hebben gemaakt. Als
afsluiter gingen we naar Pie (het konijn), die
had een heel nest in het hok gemaakt van
stro. Froukje geeft hem altijd een plak stro en
Pie redt ermee.
Met de wind tegen fietsten we weer naar huis,
het was weer gezellig.

Wil jij 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<<<

taak als voorzitter van de Club van 100.

Op de foto vlnr: Meine Kempenaar, Bauke
Krol, Wierd Kooistra, Johanna de Boer en
MinkeTiny de Vries (bestuur Club van
Honderd WTOC)

Wilt u ook lid worden
van de Club van
Honderd (WTOC)
neem dan contact op
met Bauke Krol uit
Oudwoude of mail
naar
clubvanhonderd.wtoc
@hotmail.com.<<<
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Verslag van Gerry Dykstra,
Malawi

Van vrijdag 24 april t/m vrijdag 8 mei ben ik
met de groep World Servants, Kollum naar
Malawi, Afrika geweest om daar voor de
plaatselijke bevolking in een klein dorpje
Mafumphizi drie woningen te bouwen voor
medisch personeel.

Aanleiding om juist hier te bouwen begint in

2010, toen hier een aantal mensen uit Kollum
met World Servants een school bouwden,
werd er tijdens het kinderwerk een jongetje
weggedragen, hij bleek malaria te hebben, en
zou doodgaan omdat er in de buurt geen
kliniek was om hem te helpen. De mensen
van World Servants hebben hem naar een
kliniek gebracht en voor 8 euro medicijnen
gekocht en het jongentje is genezen. Toen
heeft een groep uit Kollum zelf het initiatief
genomen om onder de vlag van World
Servants een kliniek met eigen financiële
middelen te bouwen en de tweede stap was
om drie huizen voor noodzakelijk medisch
personeel te bouwen. Met dit project ben ik
mee geweest. Na een voorbereiding van twee
jaar hadden we het geld bij elkaar om de
huizen, waterpomp en zonnecollectoren te
realiseren, dank zij giften van vele mensen.
De reis hebben we zelf betaald.

Dus gingen we op vrijdag 24 april eindelijk
naar Malawi. Na een reis van in totaal 27 uur
kwamen we aan in Mafumphizi, helaas was
het al donker, maar uit alle bosjes en hoeken
kwamen kinderen aangerend die ons
verwelkomden met zang, ik had een brok in
de keel van deze ontvangst. Op zondag werd
na het ontbijt (rijstepap), iedereen verwacht in
de kerk om 10:00 uur de Afrikanen ietsje later,
er werd veel gezongen en gespeeld. Daarna
namen we een kijkje op de bouw, want
daarvoor was tenminste ik gekomen, tot onze

verrassing was er al bijna een woning klaar,
door de plaatselijke bouwvakkers
gerealiseerd, die ons ook de hele twee weken
zouden helpen. De rest van de middag krijgen
we een rondleiding door het dorp, veel tabak
hangt te drogen (voor de handel), wat mij
opvalt is dat de hutjes waar hele
gezinnen(>10 pers) wonen erg klein zijn en
dat er geen meubels in staan. Wel lijkt
iedereen blij.
Na weer een heerlijke maaltijd (rijst)
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kinderen, wij in het Engels en door een
begeleider vertaald dan in het Chichewa. We
hebben hen over de molens verteld en ook
over de goede herder en samen met de
kinderen schaapmaskers gemaakt die we de
hele week in het dorp nog tegen kwamen.

Ook ging iedere dag een kleine groep bij de
plaatselijke bevolking langs. Wat ik vooral zag
was bittere armoede, grote gezinnen (want de
mannen hadden twee vrouwen en daarbij
veel kinderen). Maar vooral dankbaarheid dat
ze elkaar hebben, ik zag dat men gelukkig
kon zijn zonder dat ze bezittingen hadden.
Kinderen krijgen in Mafumphizi een keer per
dag te eten( rijstepap of maïspap) en dit voor
de nacht zodat ze lekker kunnen slapen???
Als dank voor hun gastvrijheid hebben we als
groep een extra maaltijd overdag verzorgd
voor 400 kinderen dit kostte 20 euro! (waar
hebben we het over) Wat waren de kinderen
blij. Bij het bezoek aan de school viel het op
dat schoolbankjes kapot waren en er gaten in
de vloeren zaten Samen met Andries en Coos
ben ik 1,5 dag bezig geweest om de bankjes
te repareren met slotbouten meegenomen
vanuit Nederland en een handboor nu kunnen
de kinderen weer zitten in de schoolbanken.
De vloer gerepareerd met wat cement van de
bouw. Ondertussen ging de bouw gestaag en
op z'n Afrikaans door, omdat de tijd begon te
dringen hebben de mannen ook op zaterdag
op de bouw doorgewerkt, terwijl de vrouwen

klaargemaakt door de plaatselijke bevolking
gingen we slapen het is om 18:00 al donker.
Op koningsdag werd eerst ons
welkomstcadeau en tevens avondeten (een
jonge bok) geslacht, daarna gingen we met
zijn allen naar de bouw en nadat de eerste
steen was gelegd en een zegen over de bouw
was gevraagd konden we dan eindelijk
bouwen. Maar omdat de arbo niet in Afrika
werkzaam is, hebben we met zijn allen eerst
de bouwplaats iets veiliger gemaakt daarna

zand scheppen en specie maken in een kuil
met water, zand en stenen, ondertussen met
een ossenwagen de bouwstenen opgehaald
die ergens in de zon lagen te drogen. Alles
gebeurt met de hand er is geen elektriciteit
dus geen boormachines, betonmolens etc.
dus het echte handwerk en dat in ong. 35
graden, iedere dag opnieuw. Ook werd iedere
dag kinderwerk door een groepje verzorgd,
op vrijdag was het mijn beurt en als clown
verkleed hebben we kennisgemaakt met de
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ze weer kunnen hopen dat de
volgende oogst wel lukt. Mijn
werkschoenen heb ik aan mijn
bouwmaat gegeven, want hij
had de zolen eruit. Ook kreeg
de houthakker werkschoenen
want hij hakte iedere dag hout
op blote voeten een paar
centimeters naast het hout
slaan en… je moet er niet aan
denken. Nadat we de
voetbalwedstrijd Nederland –
Malawi met 31 hadden
gewonnen en een geweldige
afscheidsceremonie van de
plaatselijke bevolking hebben

gekregen, gingen we met de bus naar
Lilongwe waar we in het plaatselijk klooster
hebben geslapen en iets konden wennen aan
stromend water en elektriciteit. We zijn op
vrijdag 8 mei weer veilig op Schiphol geland.
Ik kan het hele 'Op 'e hichte' wel vol schrijven
wat een ervaring en wat een rijkdom dat als je
niks hebt je toch alleen van je geloof kunt
leven.

Als je meer wilt weten kom gerust langs.
Groeten Gerry.<<<

samen met de Afrikaanse vrouwen een eigen
ochtend hadden. Op 4 mei hebben we als
groep bij de sterrenhemel en een fluit stil
gestaan bij de oorlogsslachtoffers, wat een
bijzondere ervaring om hier de last post te
horen.
De bouw gaat mooi door en op de laatste dag
bij de overdracht zijn de drie woningen klaar,
het was een grote klus, maar ook erg
dankbaar om dit samen met de plaatselijke
bevolking te doen. Ook komt ons ter ore dat
dit jaar de maïsoogst is mislukt, wat betekent
dat de armste gezinnen de winter niet zullen
doorkomen zonder dat er hulp komt, we
hadden op de laatste dag voor vertrek nog
geld gekregen. We hebben met dit geld voor
de armste gezinnen maïsmeel gekocht, zodat

Van Sjoerd
hoorde ik dat bij
Foeke en Wendy
tien jonge
eendjes waren
geboren, maar
inmiddels zijn die
allemaal weg.
Waarschijnlijk
opgegeten door
snoeken, reigers, roofvogels, katten. Wie zal
het zeggen. In het nest lag nog een ei en dat
gaf geluid. Wendy heeft dit eitje gepeld en er
een lief klein geel eendje uitgehaald.
Om dit eendje een wat langere toekomst te
geven, is besloten om het in huis in een grote
doos te doen met een warmtelamp er boven.
Wat opfokvoer en een bakje drinken en het
eendje groeit met de dag. Wendy laat het
eendje af en toe zwemmen in de wasbak
want eenden moeten zwemmen. (Vandaar
ook het liedje “alle eendjes zwemmen in het
water/de wasbak”).
De kinderen vinden het natuurlijk helemaal
geweldig en zitten vaak samen met de eend
op de bank, lekker knuffelen. Ik denk dat deze
eend, ook als hij groter is, nog regelmatig in
huize Dijkstra zal vertoeven.

@nkie Viguurs<<<

Weeseendje
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Beste dorpsgenoten

In de twee voorgaande nummers van de
dorpskant stonden twee artikelen waarin de
sluiting van obs Van Heemstra aan de orde
kwam: het jaarverslag van Dorpsbelangen en
het nieuws van de Tarissing. In de manier
waarop dit verwoord werd, kunnen wij ons
niet echt vinden. Graag willen wij onze visie
geven op de sluiting van de ons zo dierbare
school de obs van Heemstra.
Het was een moeilijke tijd, vorig jaar toen we
te horen kregen dat het nu echt over en uit
was, dat onze school geen bestaansrecht
meer had door het te lage leerlingenaantal.
We hadden het zien aankomen, de regering
sprak al tijden over een minimum aantal
leerlingen van 100, tja dan kun je je
conclusies wel trekken.
Er volgde een aantal bijeenkomsten, waarin
een ieder zijn of haar zegje mocht doen. Wat
wilden wij, als ouders van de laatste kinderen
van de van Heemstra, waar moesten de
kinderen verder?
Wij zullen jullie alle opties die besproken zijn,
besparen. Maar wat wij hier heel duidelijk
willen maken is het volgende: bij vele ouders
van de kinderen van de van Heemstra die uit
Oudwoude kwamen, bestond absoluut
draagvlak voor SAMENWERKING met de
Tarissing. SAMENWERKING in hoofdletters
om de essentie goed duidelijk te maken. Een

samenwerking is wat anders dan opgaan in…
We zijn/waren gelijkwaardige scholen, alleen
verschillend in grootte. Voor samenwerking
moest er voldoende draagvlak zijn bij beide
partijen. Natuurlijk waren de kinderen
hartstikke welkom, alleen... onder de identiteit
en visie van de Tarissing. Dat is geen
samenwerking, maar inlijven. Echter
samenwerken kost tijd en vergt zorgvuldig
handelen. Door samenwerking zou kennis en
ervaring van beide scholen tot een vruchtbaar
resultaat kunnen leiden. Ook voor de
leerlingen zou het geweldig zijn om vanuit de
eigen identiteit samen te werken. De school
zou voor iedereen uit het dorp zijn. Nu is dat
niet het geval. Of je onderschikt je of je zoekt
naar een school buiten het dorp. Nu zitten er
leerlingen op de Tarissing die daar alleen
zitten om niet uit het dorp gehaald te worden.
Wees eerlijk en ga eens koppen tellen. Teveel
leerlingen zitten uitsluitend om deze reden op
school en niet omdat de doelstelling echt
onderschreven wordt. Een gemiste kans!
Door samenwerking had er echt een kans
voor iedereen kunnen zijn, een win
winsituatie.
In onze ogen is het dan ook jammer dat zowel
Dorpsbelang Oudwoude als het
gemeentebestuur zich zo gemakkelijk hebben
neergelegd bij het besluit van ROOBOL om
de school al met ingang van augustus 2015 te
sluiten.

Het wordt alweer een hele lap tekst, de toon
willen we beslist niet negatief laten worden,
dus we laten het er zo bij. Maar wat
ontzettend jammer is het dat het zo in het
jaarverslag staat, voor de beeldvorming, om
dit zo te lezen deed gewoon pijn en wij willen
dit heel graag rechtzetten!!!

Meerdere ouders en exouders van obs Van
Heemstra.
<<<
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Binne Veenstra Aldwaldemer om

útens

Familie van familie; zo ben ik (Jan Oane
Botma) in contact gekomen met Binne
Veenstra, inmiddels 94 jaar oud, boer in ruste
en woonachtig te Eastermar.

Binne Veenstra zijn ouders (Sjouke Veenstra/
Froukje Veenstra Hulshof) zijn begraven bij
de kerk te Oudwoude. Het viel mij een keer
op dat de steen loszat en ik wou hem dit laten
weten. Even een telefoontje dacht ik. Het
werd een telefoongesprek van meer dan een
uur. Een gesprek dat vooral ging over het
Oudwoude van voor de oorlog en over hun
boerderij in de jaren twintig/dertig van de
vorige eeuw. Razend interessant vond ik en
vooral interessant genoeg om Binne Veenstra
zijn verhaal op te nemen in onze
Doarpskrante.

Merkwaardig genoeg begint het verhaal op de
dag dat Binne Veenstra vertrokken is uit
Oudwoude: twee dagen voor het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog moest de jonge
Binne (ongeveer 19 jaar oud) de ouderlijke
boerderij in Oudwoude verlaten, omdat daar
geen toekomst meer was. De zware crisis van
de dertiger jaren had haar tol geëist. Binne
ging naar Eastermar, waar een oom boerde
en die wel hulp gebruiken kon. “Maar ik had
verkering in Kollumerpomp en daar moest ik

vanuit Eastermar op de
fiets naar toe, geen
verlichting en anderhalf uur
fietsen! Vooral later, door
de beperkingen van de
oorlog, werd het een hele
klus om op één dag heen
en terug te fietsen, dat het
werd niets met onze
verkering! Tegenwoordig
blijven de feinten allemaal
slapen, maar dat zat er
toen niet in!” Het is duidelijk
dat Binne Veenstra haar na
al die jaren nog steeds niet
vergeten is!

Maar na dit intro kunnen we
toch bij het begin beginnen en wel in 1921,
toen Binne Veenstra werd geboren aan de
Foarwei 12 te Oudwoude. In 1969 is deze
boerderij volledig door brand verwoest en
opnieuw opgebouwd. Tegenwoordig wonen
Broer en Sita Vlasma er met hun vier
kinderen.

Tijdens zijn jeugd was het nog een nieuwe
stelpboerderij, gebouwd in 1910.
Tegenwoordig zijn alle boerderijen te
Oudwoude melkveebedrijven, met
voornamelijk grasland en hier en daar een
perceel mais. Echter in de twintiger en
dertiger jaren van de vorige eeuw was er in

Oudwoude volop akkerbouw en groenteteelt!
Op het bedrijf was naast melkvee (ca. 24
stuks) ook een grote stal met zo’n 90 varkens
aanwezig. De wat oudere inwoners van ons
dorp zullen zich noch de “trollysporen”
kunnen herinneren. Dit spoor liep van de
Foarwei door de koeienstal naar de
varkensstal. De melk werd met de trolly naar
de weg gebracht en de melkrijder kwam later
op de dag terug met de wei die weer met de
trolly naar de varkens ging.

Op het perceel naast de Lange Ikker werden
rozen geteeld! Voor de bloemen, maar vooral
voor enthout, dat in bosjes via de boot van

boerderij familie S. Veenstra rond 1 920)



42Pag.Op 'e Hichte  nummer 24

Ook werden er stekbieten
geteeld. (dit zijn bieten die
bedoeld zijn voor
zaadwinning). Het zaad ging
na de oogst meteen naar
Zoutkamp naar een
garnalendrogerij om gedroogd
te worden. Er werd haver,
tarwe en rogge verbouwd, al
dan niet voor de varkens, en
tevens rode en witte kool.
Ook de “Poelpleats” (ligt aan
de Trekweg onder Kollum)
was in gebruik bij Veenstra.
Daar werden voornamelijk
aardappelen geteeld, die of
naar de zetmeelfabriek gingen
of ze werden gekookt en dan
was het varkensvoer.
Thuis rondom de boerderij

waren er kassen vol met druiven en in het
voorjaar zaten deze kassen vol met
bloemkool en rabarber. Er waren broeibakken
van “platglas” met o.a. meloenen en
komkommers. Verder buiten rabarberstobben
en zwarte bessen. Al deze producten werden
met de eigen (!) vrachtwagen naar de veiling
in Dokkum gebracht. Op deze plek zit nu
slagerij Feenstra. Uiteraard was er een grote
boomgaard.
De motor achter deze, wat men tegenwoordig
een agrarische onderneming zou noemen,
was Binne Veenstra zijn vader, Sjouke

Hústernoord uiteindelijk in Boskoop bij Zwaan
en de Wiljes terecht kwamen. Op dit enthout
werden dan sierrozen geënt.

Op het perceel achter de boerderij werden
aardbeien geteeld. Nadat ze door vrouwen
geplukt waren gingen ze naar het
conservenfabriekje van de firma Dokter te
Lutkepost (pand waar timmerfabriek “De
Witte” gevestigd was). Ook werden er
snijbonen geteeld, die geplukt en gepunt door
vrouwen werden geleverd aan de firma
Dokter voor conserven.

Veenstra. Vooruitstrevend als hij was, had hij
in de twintiger jaren van de vorige eeuw al
een tractor, een Hansaloyd. Deze tractor was
ook hard nodig om al het werk op het land op
tijd klaar te krijgen. Sjouke Veenstra was
verder ook vergaderboer. Hij zat o.a. in het
bestuur van de Grasdrogerij, De Friese
Maatschappij van Landbouw, de
Coöperatieve Slagerij, De Groenteveiling.
Verder gaf Sjouke Veenstra
landbouwcursussen aan de
Landbouwhuishoudschool.

En hoe ligt Oudwoude er nu, anno 2015 bij,
vraagt Binne Veenstra. Tja denk ik, daar
kunnen we wel over praten, het is veel beter
met z’n beiden in de auto door Oudwoude
rijden. Onderweg vertelt Binne Veenstra
praktisch bij elke woning wie er voor de
oorlog woonde en wat voor werk ze hadden.
Hij weet nog dat het huis aan de Foarwei 11,
waar Sije en Maaike Kamstra nu wonen, zo
rond 1930 is gebouwd voor bakker Rekker,
terwijl er toen ook al twee of drie andere
bakkers in Oudwoude waren…….
Eén vraag brandde Binne Veenstra op de
lippen: “Hoe is it mei dat minne stik lân neist it
Pynakker Bosk?” (perceel aan de westkant
van het bos) Op mijn wedervraag waarom dit
een “min stik lân” is vertelt Binne Veenstra dat
dit perceel voor ca. 1935 ook bos was, maar
dat het in het kader van werkverschaffing in
de crisisjaren ontgonnen is. De eerste jaren

foto van de varkensstal met als verzorgers

vader en zoon Merkus afkomstig uit Kollum.
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werden er lucerne, rogge en daarna
aardappelen geteeld, maar het wou niet echt:
het was “in min stik”. We zijn er met de auto
over gereden en Binne Veenstra kon zelf zijn
dat het “minne stik” van toen, er nu pico bello
bijligt.´ Het is nu vast van een goede boer´,
bromt hij.
Maar die crisis van de jaren dertig zit diep bij
Binne Veenstra. Die werkverschaffing: pure
armoede voor de gezinnen. Maar ook voor
het bedrijf dat mijn vader had opgebouwd,
was het de doodsteek. De groenteteelt hield
op en de varkensstallen raakten leeg. Armoe
en onzekerheid die verder gingen als oorlog.
Tijdens die oorlog nam Binne het bedrijf over
van zijn oom te Eastermar. Vlak in de buurt
vond hij zijn latere vrouw, zodat hij niet meer
uren hoefde te fietsen. Ze beleefden de
wederopbouw en kregen drie kinderen. Trots
vertelt Binne Veenstra dat hij als één van de
eersten in Friesland in 1967 een ligboxenstal
bouwde. Op dit bedrijf heeft zoon Sjouke
tegenwoordig een loonbedrijf.
Het ondernemen zit in het bloed bij de familie
Veenstra.

Jan Oane Botma<<<

Foto rond 1 920.

Op de achtergrond de boerderij van de familie S. Veenstra.

Op de voorgrond de boerderij waar tegen woordig de familie

H. Timersma woont, Foarwei 1 0.
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De Tarissing

Wat gaat zo’n schooljaar
toch snel! Voorzichtig
kunnen we al zeggen dat we het einde van dit
schooljaar naderen. Met de laatste blokken
rekenen, taal, spelling en de Cito toetsen voor
groep 1 t/m 7 nog op de planning, staan er
nog ‘minder leuke’ dingen op ons te wachten,
maar er komen zeker ook nog feestjes aan!
Zo gaan er nog een aantal groepen op

schoolreisje, staat er voor groep
7/8 nog een museumuitje op de
planning en gaan we nog een
leuke laatste schoolweek
tegemoet met het thema Kunst.
En dan te bedenken dat we al
zoveel feest gehad hebben!
Donderdag 23 april mochten we
meedoen aan leuke
pleinspelletjes, georganiseerd
door High Five. Er was van alles
te doen. Voetballen, rollen op de
pedalo’s, stelt lopen, tamponbal,
skateboarden etc. Alle groepen
hebben lekker een uurtje buiten
kunnen spelen en mee kunnen
doen aan al deze spelletjes.
Natuurlijk heeft de Tarissing ook
meegedaan aan de
Koningspelen! Dit jaar viel dit op
vrijdag 24 april. We zijn de dag
begonnen met een gezellig
ontbijt, waarna we dansend de
aftrap hebben gegeven voor alle
spelletjes. De groepen 1 t/m 3
mochten in groepjes en onder
leiding van ouders oud Hollandse
spelletjes doen op het
achterplein. Spijkerpoepen,
hinkelen, kloslopen,
aardappelpoepen, snoep happen,
alles kwam voorbij. De groepen 4
t/m 8 hadden ook een leuk
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kinderen van groep 1 t/m 4
waren uitgenodigd op de
kinderreceptie die gehouden
werd in Sebaldeburen. Hier
hebben de kinderen het
bruidspaar flink in het
zonnetje gezet! Als bruidjes
en bruidegommetjes kwam
iedereen aan in
Sebaldeburen, de bruidjes
een mooie sluier in hun haren
en de bruidegommetjes een
prachtige hoge hoed op. Het
feest begon met een gezellige
toast op het bruidspaar en de
liefde, dit met

kinderchampagne en een klein taartje. Een
heus potten en pannenorkest zorgde voor de
muzikale begeleiding waarbij
mooie liedjes gezongen
werden. Ook werd er een
prachtig toneelstukje
opgevoerd, waarna het
bruidspaar geweldige
cadeautjes van iedereen
kreeg. Om 19:00 uur begon in
de Abdijkerk in Aduard de
kerkelijke inzegening, ook
hierbij waren alle kinderen en
ouders van harte welkom! Nu
niet alleen de groepen 1 t/m 4,
maar alle groepen. Geweldig
om te zien hoeveel kinderen

programma, zij mochten een workshop
voetballen volgen op het voetbalveld, atletiek
spelletjes doen op het voorplein en er stond
een tumblingbaan in de gymzaal!

Woensdag 29 april is groep 1/2 op
schoolreisje geweest naar Sanjesfertier! Een
geweldige dag hebben de kinderen daar
gehad. Buiten in de ‘fietsbootjes’ of binnen in
de ballenbak, voor iedereen vermaak en
‘fertier’!
Maar dit is nog niet alles, de afgelopen weken
hebben op de Tarissing in het teken gestaan
van de liefde. Vrijdag 1 mei 2015 is juf Diane
getrouwd met Tjerk! Het was een prachtige
dag waar het bruidspaar samen met de
kinderen van heeft kunnen genieten. De

en ouders er waren, hierdoor werd dit
moment in de kerk extra speciaal. Het
bruidspaar wil iedereen ontzettend bedanken
voor de aanwezigheid, de prachtige
cadeautjes en alle kaartjes/tekeningen. Dit
maakte de dag compleet!
Nu lijkt het net of we alleen maar feest vieren
op de Tarissing. Er zijn naast deze feestelijke
dagen ook minder leuke dingen gebeurd waar
we zeker ook bij stil blijven staan. Met ups en
downs zijn we de afgelopen maanden
doorgekomen. Gelukkig wordt er hard
gewerkt door alle kinderen (en juffen
natuurlijk) en daar zijn we erg trots op. Een
echte kanjerschool! Voor nu alvast een hele
gezellige feestweek in juni en een fijne
zomervakantie!<<<
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Huis aan de Wâlddyk – deel 3
Reinder H. Postma / Yvonne te Nijenhuis

In twee vorige afleveringen beschreven we
hoe graaf Clancarty in Oudwoude kwam en
een woning kocht aan de Wâlddyk(nu
nummer 11). U kon lezen wie na zijn vertrek
tot ongeveer 1800 het huis in bezit had en wie
er woonden. Aan het begin van de 19e eeuw
wordt het huis overgenomen door de
armenvoogden van Oudwoude, zodat het

gebruikt kon worden als armenhuis. In de
registers van de gemeente Kollumerland
wordt het huis regelmatig vermeld en
zodoende weten we wie er destijds woonden
en hoe het hen verging. Het huisje kent in de
loop der jaren vele bewoners. Sommige
namen klinken ons bekend in de oren.
Nazaten van de bewoners leven namelijk nog
steeds in de regio en dragen soms dezelfde
namen.

Zorg voor armen

Tot aan het eind van de 18e eeuw voelt de
overheid zich niet verantwoordelijk voor de
armenzorg. Wie niet genoeg geld kan
verdienen om van te leven, moet zich maar
zien te redden. De zorg voor zieken en armen
wordt overgelaten aan het particulier initiatief.
In Oudwoude neemt de kerk de zorg voor
armlastige leden voor haar rekening.
Gedoopte volwassenen en hun kinderen
kunnen voor steun aankloppen bij de kerk.
Pas in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw
komt de overheidsbemoeienis met de
volksgezondheid op gang door de invoering
van een aantal wetten waardoor iedere
Nederlander recht krijgt op hulp bij
gezondheidsproblemen en financiële bijstand.

Armvoogdij

Om de zorg voor armen te kunnen uitvoeren,
heeft de kerk inkomsten nodig. Die komen uit
schenkingen, collectes en opbrengsten van

kerkelijke goederen en landerijen.
Armlastigen die zich geen woning kunnen
veroorloven, worden gehuisvest in een
armenhuis. De mensen die hier wonen,
moeten zich aan strenge regels houden. De
armvoogden bemoeien zich nadrukkelijk met
hun leven en dat is voor de bewoners niet
gemakkelijk en geeft veel weerstand. Ze
leven vaak in primitieve omstandigheden en
krijgen van de armvoogden eten, brandstof en
kleding. In ruil daarvoor moeten ze vaak
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werken, meestal voor een schamel loon. Het
is zeker geen pretje om in een armenhuis te
wonen, maar een alternatief is er niet.

1 794 – 1 81 2

In het armenhuis van de kerk van Oudwoude
is deze jaren sprake van dubbele bewoning.
Sjoerd Lolkes woont er, samen met zijn vrouw
Jeltje Baukes. Sjoerd is visser van beroep,
maar leeft van de bedeling; Jeltje staat te
boek als arbeidster die wordt gealimenteerd.
Werken lukt kennelijk niet meer. Ze zijn bijna
50 jaar als ze in het huis komen wonen, dus
het is onwaarschijnlijk dat hun zeven kinderen
Lolke, Harmen, Bouke, Eelze, Trijntje,
Wiegerke en Jan nog allemaal thuis wonen.
Het zou dan erg krap worden, want ook

soldaat. Tjeerds loting valt ongunstig uit. Hij
wordt ingedeeld bij de 4e compagnie van het
9e regiment artillerie. Bij de artillerie horen
kanonnen die getrokken worden door
paarden. Deze paarden worden gemend door
soldaten en Tjeerd is één van hen. Hij moet
dus dagen en dagen lopen. Via Frankrijk komt
hij in Duitsland terecht. Af en toe hoort de
familie aan de Wâlddyk van hem. Op 30
augustus 1812 is er een bericht: Tjeerd
bevindt zich dan in Spandau dat vlak bij
Berlijn ligt. Daarna wordt het stil en in 1814
wordt hij als vermist opgegeven. Er is
niemand die nog weet wat Tjeerds lot is
geweest. Wat we wel weten is dat Napoleon
Spandau in 1812 heeft verlaten, waarna de
Russen de stad hebben bezet. Tjeerds
eenheid heeft in oktober 1813 meegedaan
aan de slag bij Leipzig. In deze veldslag is
hevig gevochten. Waarschijnlijk heeft Tjeerd
bij één van deze gebeurtenissen het leven
gelaten. Zijn ouderlijk huis aan het Sint
Pitersgat aan de Wâlddyk heeft hij nooit
teruggezien.

1 825

Op 3 oktober 1825 komen Jacob Durks van
der Leij, oud 59 jaren, arbeider en Ate Wijtzes
Postma, oud 42 jaren, arbeider, die beiden
aan de Wâlddyk bij Oudwoude wonen, bij de
ambtenaar van het gemeentehuis in Kollum.
Ze hebben droevig nieuws. Hun buurman
Tjitze Baukes is overleden en dat komen ze

Jeltjes broer Tjitse Baukes, eveneens visser
van beroep, woont er, samen met zijn tweede
vrouw Janke Wanders. Na Jeltjes dood in
1811 verhuist Sjoerd. In 1812 neemt hij in de
kerk van Oudwoude, waar de ambtenaar van
de mairie (gemeente) zitting houdt, de
toepasselijke naam Visser als achternaam
aan. Wellicht heeft hij zijn laatste jaren
gesleten bij een van zijn volwassen kinderen.
Hij overlijdt als hij 83 jaar is. Tjitse en Janke
blijven in het huis wonen. Tjitse kiest als
familienaam ‘van der Burg’, waarmee hij
verwijst naar de naam die zijn huis in de
volksmond heeft: ‘de mallegraafsburcht’.

1808
In 1788 wordt Tjeerd Tjitses geboren. Hij is
een zoon van Tjitse Baukes en zijn eerste
vrouw Trijntje Tjeerds. Of het gezin op het
moment van de geboorte van Tjeerd al aan
de Wâlddyk woont, is niet duidelijk, maar van
1796 tot 1808 verblijft hij er in ieder geval wel.
Als hij twintig jaar oud is, moet hij met andere
jongens uit het dorp loten voor het leger van
Napoleon. Napoleon heeft grootse plannen;
hij wil Rusland bezetten en daarvoor heeft hij
een groot leger (Grande Armee) nodig. Om
aan genoeg soldaten te komen, heeft hij de
conscriptie bedacht. Dat is een systeem van
loting waaraan alle jongemannen van een
bepaalde leeftijd moeten meedoen. Wie een
gunstig nummer trekt, is vrij; wie een
ongunstig nummer trekt, moet zich melden als
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melden. Tjitse heeft de, zeker voor die tijd,
hoge leeftijd van 84 jaar bereikt. Zijn vrouw
Janke Wanders, die 79 jaar oud is, woont op
dat moment nog in het huis. Waarschijnlijk is
ze daar na het overlijden van haar man niet
alleen, want we vinden nog veel meer
vermeldingen van mensen die in dat jaar in
het armenhuis verblijven: de 74jarige Hinke
Roelofs Postma en de 80jarige Frouwkjen
Johannes. Daarnaast is er nog het gezin van
Lykele Boersma (33), dagloner, zijn vrouw
Jeltje Verwerda van 28 jaar en hun kinderen
Lieuwkje (2)en de in januari van dat jaar
geboren Jitske.

In de volgende aflevering: 1832 tot 2015<<<

rekenen op u!
Op korte termijn zullen wij u via een huis aan
huis brief benaderen om donateur te worden.

U hoort van ons.

De oprichters/het bestuur,
Leendert Heeres, voorzitter
Bauke Hoekstra
Dries Klaver, penningmeester
Oebele Bijlstra
Henk de Vries, secretaris
<<<

Op initiatief van dorpsbelangen Trieme,
Westergeast en Aldwâld (TWA) en in overleg
met het College van Rentmeesters (de
kerkvoogdij) van de protestantse gemeente,
is door een aantal dorpsgenoten Stichting
TWA opgericht. Het doel van de stichting is
kort gezegd er mee voor te zorgen dat de
twee (twa) kerken in de dorpen nog in lengte
van jaren blijven bestaan. En dan bedoelen
we alleen de gebouwen! Het belang daarvan
is voor de dorpen immers groter dan alleen
als plaats van samenkomst voor de
protestantse gemeente. Beide gebouwen zijn
niet alleen beeldbepalend, maar zijn ook, met
een mooi woord, vanuit cultuurhistorie van
grote betekenis voor de dorpen. Voor de
oprichters van de stichting houdt dat in dat
niet alleen de protestantse gemeenteleden de
instandhouding van de gebouwen moeten
dragen, maar dat wij allen daarin
verantwoordelijkheid hebben.

Door de werving van donateurs en het
organiseren van activiteiten, met name in de
kerkgebouwen, probeert de stichting geld
bijeen te brengen om op die wijze de
kerkvoogdij te ondersteunen bij het
onderhoud aan de gebouwen. Het spreekt
voor zich dat het doel van de stichting alleen
maar kan worden bereikt met uw hulp! Wij

Stichting TWA van start
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Betûfste buurt.

Op vrijdag 24 april hebben veel inwoners
vanuit ús Aldwâld meegedaan met de
Betûfste buurt. Er moest worden gestreden bij
trekkertrek, eieren gooien, welk team
verwisseld zo snel mogelijk een autoband,
hoe goed wordt er samengewerkt tijdens het
afleggen van een parcours en klimt dan zo
snel mogelijk in het touw, hoe sterk zijn we
samen tijdens de melkbussenrace en welk
team weet het meest van Oudwoude. Hoe
dichter we aan het einde van de burenstrijd
kwamen, hoe fanatieker de deelnemers. Zo
werd er bij de denktank o.a. gebruik gemaakt
van hedendaagse techniek, internet, er waren
zelfs teams bij die het boekje van Oudwoude
mee hadden genomen als backup.
Na de zeer positieve strijd mocht de Foarwei
zich Betûfste buurt 2015 gaan noemen. Zij

hadden het puntenaantal
van 51.
Als tweede eindigde It
Hokje met 49 p, gedeelde
derde Jan Binneswei 2 en
Eijsmastrjitte/Feersma
Hoekstrastrjitte 1
met 48 p, gedeelde vierde
Eijsmastrjitte/Feersma
Hoekstrastrjitte 2 en
Wygeast/Swartewei met
46 p,
vijfde plaats voor de
Wâlddyk 45 p,
gedeelde nr 6 Wygeast en
Pastorijehof/Prunus/Jan
Binneswei 44 p,
nr 7 Jan Binneswei 1 met
41 p en de rij werd
afgesloten door
Ribes/Jasmijn/Pastorijehof met 36 punten.
Na het bekend maken van de prijswinnaar
werd er nog gezellig nagepraat in Hústerwâld
en kon de commissie terugkijken op een zeer
geslaagde activiteit. Die echter zonder alle
vrijwilligers niet mogelijk was geweest, dus:
vrijwilligers, bedankt!

Namens de commissie: Sytske Agema, Marga
Visser, Hillie Bijlstra, Sjoerd Lieuwes en Anne
Koster<<<
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Wie-o-wie?

Deze foto is van de vrouwenverenigingen van
Oudwoude (Samenwerking) en Westergeest
(Klimop), samen op reis geweest in juni 1971.
Boven v.l.n.r. Ine Annema, Herman – Jitske
Annema, Keimpe – Anna Hoekstra, Pieter –
Alie Hoekstra, Ype – Atje de Boer, Repke  ?
van der Weg, Jan – Tietje de Jong, Hille.
Rij 2: Ine Woudstra, Roel – Trees Westra –
Jeltje Jensma, Wotse – Neeltje Nieuwenhuis,
Elias – Fetje Rozema, Piet – ? Pietje de Boer,
Jan  Annie Kloppenburg, Gosse.
Rij 3: Jeltje Sikkema, Frans – ? Teadske
Sikkema, Folkert – Doetje Sikkema, Wieger 
Janke Tuinstra, Sjoerd – Saapke de Vries,
Bartele – Baukje Visser, ?  chauffeur. – Griet
Beerstra.
Voorste rij : ? Jousma, ?  Duifke Prins, Jacob
– Aafke Oostenbrug , Piet – Sjoeke Dijkstra
Hette – ? Hiltje Woudstra, Willem – Mintje
Hogenboom, Eelke  Klaske Westra , Lieuwe.

Op de vraagtekens bij de vorige foto heb ik
geen reacties gehad, deze vraagtekens
wachten natuurlijk wel op een antwoord van
de lezers van dit blad.

Brand de Jager,
0511451094 of b.dejager01@knid.nl <<<
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Spack! Voor ieders gemak.

Aan de Jan Binneswei staat de woning van
Klaas Jan Reitsema en zijn Minke Tiny. Het
lijkt ook net een tuincentrum op de oprit. Wij,
uw vliegende reporters @nkie en Erik,
parkeren de fietsen voor de kleurrijke
uitstalling, bestaande uit allerlei planten en
hebbedingetjes. Opvallend is een stenen
schildpad zonder kop. Die, horen we later, ligt
ergens anders onder de heg. Omdat er op
een bordje staat “kom maar achterom”, gaan
we achterom. We worden welkom geheten
door Minke Tiny en even later ook Klaas Jan.
Ook de dochter komt even naar het bezoek
kijken. We nemen plaats aan de grote
keukentafel. Onder het genot van een kopje
koffie vertelt Klaas Jan over de
ontstaansgeschiedenis van zijn onderneming
VTR Reitsema Afbouw. Eerst is hij drie jaar

timmerman geweest, waarna hij via de ww
met zijn stiefvader zelfstandig aan de slag
ging. Het bedrijf vestigde zich aan de Jan
Binneswei, de huidige woning. Over de
woning wordt verteld dat deze door hen
eigenhandig is verbouwd, dat wil zeggen de
voorgevel is blijven staan en de rest is nieuw,
met gebruik van oude elementen zoals de
bedstededeuren, die zijn omgetoverd tot een
kastenwand. De mooie voordeur is de trots
van de familie en inderdaad is het een
juweeltje. Een grote tuinkabouter bewaakt de
ingang. Klaas Jan vertelt dat het bedrijf
groeide naar 12 man personeel. Omdat hij
daardoor haast niet meer zelf aan het werk
toekwam door alle administratieve rompslomp
die personeel nu eenmaal meebrengt, is hij
als zelfstandig ondernemer verdergegaan.
Minke Tiny helpt hem wel bij de administratie.
Zijn werkgebied ligt in Friesland, Groningen
en Drenthe. Maar u weet nog steeds niet wat
hij doet. Hij is zelfstandig spackspuiter.
Spack is een afwerklaag voor muren en
plafonds. Spack wordt machinaal
aangebracht in, naar keuze, een grove of fijne
korrel. Spack is standaard wit van kleur, maar
kan door Klaas Jan in elke gewenste kleur
worden verzorgd. Hij staat garant voor een
goede kwaliteit en het stoort hem dan ook dat
er ondernemers zijn die dat kennelijk minder
belangrijk vinden en een te lage prijs vragen.
Een goede steun in de rug is het lage BTW
tarief, 6 % op werkuren. Hij hoopt dat dat nog

even aanhoudt. Hij vertelt dat één van zijn
grote klussen het WTC in Leeuwarden was.
Hij is er wel een half jaar aan het werk
geweest. Hij was blij dat het klaar was. Te
lang op één plek is niets voor Klaas Jan. Door
de drukke werkzaamheden heeft hij weinig
tijd voor hobby's. Op het voetbalveld kun je
hem vaak vinden. Minke Tiny heeft zo haar
eigen werkzaamheden. Ze is medewerker
voor twee dagen bij een Kollumer
bloemenzaak. Daarnaast komt er van alles uit
haar handen. Ze geeft niets om tv en lezen.
Liever steekt zij haar energie in het maken
van leuke houten stenen hebbedingetjes die
ze ook zelf aan de man brengt. Kijkt u zelf
ook maar eens even op de oprit van de
woning. Er is volop keus. Na afloop van het
gesprek maken we nog even wat foto's. Het is
nog licht als we het jonge stel bedanken voor
het interview en nemen afscheid en gaan uw
reporters weer huiswaarts.

@nkie en Erik,<<<



Raad waar het stond

Popkoor Sangersjongers

Treden op: 28 juni 14:00 in de feesttent...





Dit zijn Chabo’s, een Japans kippenras. Ze
hebben als kenmerk hele korte pootjes. De
broedtijd is 21 dagen.
De kuikens bij de kip in de ren zijn 5 weken
oud, de kip heeft ze zelf uitgebroed.
De kuikentjes in de kooi zijn geboren op 14 /
15 mei.
Het kuikentje op de hand is 5 dagen oud.
De kip en kuikentjes zijn bij Wybren en Jelkje
Lieuwes Prunus 3 Oudwoude.<<<

KuikentjesGIngezonden

Foto's door Jan de Boer namens de IJsclub
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