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Redactioneel

De scholen sluiten bijna weer voor een tijdje
de deuren. De examens zijn achter de rug,
wellicht rest voor een enkeling nog een
spannend herexamen. Het sportseizoen loopt
op zijn einde. De zonnestralen lijken eindelijk
de strijd te winnen van de wolken. Mensen
vliegen uit naar vele zonnige bestemmingen
of dichtbij huis, áls Piet Paulusma ten minste
positieve berichten geeft.
Het is zover: de zomerperiode staat voor de
deur!

Een zomer die een prachtige Oranjezomer
had moeten worden, maar het EK 2016 in
Frankrijk werd niet gehaald. Oudwoude zal
dus niet oranje kleuren als de EKbal gaat
rollen! Echter, waar Oranje het liet afweten,
daar floreerde WTOC. Het 'vlaggenschip' van
de vereniging wist het kampioenschap te
veroveren. Dit resulteerde in een groots feest.
Een feest waardoor onze burgemeester het
welbekende ‘Una Paloma blanca’ van George
Baker nog wekenlang in zijn hoofd had zitten
toen tijdens de festiviteiten deze hit luid door
Oudwoude schalde.

Tot zover de berichten van het sportieve front.
Wij zijn allemaal in de ban van glasvezel. Zo
wordt eerst de dorpskern van glasvezel
voorzien. In een later stadium doet de

'glasvezelbrigade' ook de buitengebieden
aan. Snel internet gloort aan de hemel...
Althans, dat is de bedoeling van dit hele
gebeuren. Dat het aanleggen niet zonder slag
of stoot gaat, hebben we al ondervonden:
bewoners aan de Eysmastrjitte moesten hun
woningen verlaten toen een gasleiding werd
geraakt. Foutje op de 'clickkaart'... En door
het beschadigen van een KPNkabel hadden
sommige mensen een tijdje geen internet:
terug naar het stenen tijdperk! Verder valt op
dat in het weiland langs de Lange Ikker de
hardwerkende mannen zo nu en dan een
gebedsmomentje hebben. Ik wil echter
benadrukken dat zij vakwerk afleveren om
Oudwoude snel te voorzien van glasvezel.

Natuurlijk vindt u in dit nummer de vaste
rubrieken. Vond u het te koud om door het
verhaal van Hennie in nr. 27 aan de slag te
gaan? Dan krijgt ze u nu met haar tweede
tekst in de komende zomerse periode echt
wel aan het werk!
Het tweede recept in onze nieuwe
kookrubriek is een vegetarische uitdaging,
proberen!

Ik zei al eerder dat we deze zomer EK
voetbal zonder Oranje hebben, dat is voor
veel mensen best wel een domper. Gelukkig
hebben wij voor de teleurgestelde mensen in
Oudwoude een bomvol en prachtig nummer
samengesteld. Door de afwezigheid van

Nederland heeft u meer tijd om deze editie
grondig door te gaan spitten. Zo heeft ieder
nadeel, zijn voordeel. Met deze uitspraak van
wijlen Cruyff wil ik graag afsluiten voor deze
keer. Ik wens u allen een prachtige zomer toe
en we zien elkaar weer in de herfstperiode.

Ik groet u,
Pieter Johan Wijbenga
<<<

We zijn een gezellig bestuur met te weinig
mensen. Daarom zijn we op zoek naar jou!
Voor aanmelding of informatie neem contact
op met;
Broer Vlasma 0625257869 of
Pauline van ’t Land 0511451013
<<<

Oproep!

Gezocht/

gevraagd:

bestuursleden

voor Stichting

MFC Hústerwâld
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Nys fanút Doarpsbelang

De ledenvergadering van Doarpsbelang
Aldwâld is traditioneel op de laatste maandag
van februari. Dit jaar was de
ledenvergadering op maandag 29 februari.
Op de agenda van de ledenvergadering stond
een belangrijk agendapunt ‘Doarpsbelang
2.0, meitinke oer de takomst fan
Doarpsbelang’.

Wêrom meitinke oer Doarpsbelang 2.0?

De afgelopen jaren is het steeds moeilijker
gebleken om nieuwe bestuursleden voor
Doarpsbelang Aldwâld te vinden. In de tijd
waarin wij nu leven krijgen de meeste
mensen het steeds drukker. De redenen om
geen bestuursfunctie te aanvaarden zijn:
het werk dat een bestuursfunctie meebrengt
is moeilijk te combineren met werk en privé;
de bestuursverantwoordelijkheid wordt als
een probleem ervaren;
de bekende drie pijlers van Doarpsbelang,
namelijk: één belangenbehartiging, twee
activiteiten en drie Doarpsfeest wordt als een
breed takenpakket en daarmee
verantwoordelijkheid ervaren;
de belangstelling en enthousiasme voor één

pijlers is er vaak wel maar zeker niet voor alle
drie (bijvoorbeeld: het organiseren van het
tweejaarlijks Doarpsfeest);
actief voor Aldwâld is prima maar geen lange
termijn verplichtingen;

Een bestuursfunctie van Doarpsbelang is
zeer arbeidsintensief. Ik wil dat hier nog wel
even noemen. Denk hierbij aan de organisatie
van:
Jaarlijkse activiteiten (bijvoorbeeld:
paaseieren zoeken, bloembollen planten,
viswedstrijd, zwemmen met de jeugd, 55+
middag, burendag etc.);
de belangenbehartiging voor Aldwâld
(bijvoorbeeld: overleggen met de
gemeente/regio/Thús Wonen,
voorlichtingsbijeenkomsten, sloopwoningen
aan de Eysmastrjitte, glasvezel,
nieuwbouwlocatie koopwoningen,
herbestemming school, in standhouden
school etc.), het onderhouden van het
materieel (bijvoorbeeld, leugenbank, AED,
speeltuin, sinterklaas/pieten pakken etc.);
de organisatie van ons tweejaarlijkse
Doarpsfeest (voor jullie beleving elk
bestuurslid neemt drie tot vijf vakantiedagen
op voor het organiseren van een
Doarpsfeest).
Doarpsbelang doet het niet alleen…… in de
diverse commissies zijn dorpsgenoten actief
bezig om het bestuur van Doarpsbelang te
ondersteunen.

Even een zijstap, Tijden veranderen ook: (lijst
niet compleet)
Individualisering, digitalisering, robotisering;
minder arbeidsplaatsen in Aldwâld, vaker
buiten ús doarp;
24/7 maatschappij, ook in Aldwâld;
internet, informatie breed beschikbaar;
fertier vaker buiten Aldwâld waar de ieders
interesse ligt (bijvoorbeeld autocross, festivals
en paardenevenementen);
veranderende rol van de gemeente als gevolg
van maatschappelijke veranderingen;
terugtredende gemeente, dorpen moeten als
gevolg daarvan zelf het initiatief nemen om
een ontwikkeling op te pakken of een
probleem op te lossen;
opkomst lokale initiatieven soms met en soms
zonder Doarpsbelang.
Bovengenoemde is de ene kant van de
medaille. Aan de ander kant ziet het bestuur
van Doarpsbelang veel dorpsgenoten die zelf
ook leuke ideeën voor activiteiten hebben
en/of willen meedenken in de
belangenbehartiging van ús doarp Aldwâld.
Vandaar het agendapunt: Doarpsbelang 2.0,
meitinke oer de takomst fan Doarpsbelang

Het bestuur van Doarpsbelang heeft op 29
februari jl. de gedachtenlijn in de vorm van
een model met de leden gedeeld.
Het model:
Doarpsbelang Aldwâld, Dagelijks Bestuur
(voorzitter, secretaris, penningmeester) dat
zorg draagt voor de algemene zaken,
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financiële zaken en gesprekspartner met
externen.
Commissie Beleid, sociale en fysieke
beleidsterreinen, Commissie wordt gevormd
door Dagelijks Bestuur, bestuurslid sociale
domein en bestuurslid fysieke domein. Leden
van Doarpsbelang krijgen zitting in een
klankbordgroep.
Commissie Materieel, instandhouding
materieel. Commissie wordt gevormd door
twee bestuurslid. Een vrijwilligerspool van
leden van doarpsbelang gaat deze
Commissie helpen met de uitvoering van hun
taken.
Commissie Activiteiten. De visie is dat de stap
naar een Oranjevereniging voor Aldwâld een
organisch proces is. In de ledenvergadering
hebben een leden van Doarpsbelang
aangeboden om hierover na te denken. Het
bestuur is zeer verheugd met het
enthousiasme van deze leden om mee te
denken. Op 1 juni staat een overleg met deze
leden gepland. Een vrijwilligerspool van leden
van Doarpsbelang gaat deze Commissie
helpen met de uitvoering van hun taken.

Natuurlijk zijn er nog genoeg vraagstukken:
de vergaderstructuur, de financiële structuur
en last but not least dit vergt een stukje
profinalissering om het bestuurbaar te
houden.
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:

Dagelijks bestuur

Voorzitter Sjoerd Hoekstra
Secretaris Jan Henk Kampen
Penningmeester Suzan Bosma
Notulist Afke Lourens

Coördinator MFC Hústerwâld

Jan Henk Kampen
Coördinator Doarpskrante
Sjoerd Hoekstra
Coördinator Ledenadministratie
Suzan Bosma
Coördinator Website
Jan Henk Kampen

Commissie Beleid

Voorzitter Sjoerd Hoekstra
Secretaris Jan Henk Kampen
Penningmeester Suzan Bosma
Lid Willem Kroodsma
Lid vacature bestuurslid

Ondersteuning Klankbordgroep

Commissie Materieel

Voorzitter Foeke Dijkstra
Lid Pieter Imke de Vries

Coördinator Leugenbank Foeke Dijkstra
Coördinator Speeltuin Foeke Dijkstra
Coördinator AED Sjouke Veenstra

Ondersteuning vrijwilligerspool

Commissie Activiteiten

Voorzitter ` Sjoerd Hoekstra
(interim)
Secretaris Jan Henk
Kampen (interim)
Penningmeester Suzan Bosma
(interim)
Lid Willem Kroodsma
(interim)
Lid Pieter Imke de
Vries
Lid Bettie de Vries
Lid Foeke Dijkstra

Ondersteuning vrijwilligerspool

Doarpsfeest 201 7*

Voorzitter ` Sjoerd Hoekstra
Secretaris Jan Henk
Kampen
Penningmeester Suzan Bosma
Lid Willem Kroodsma
Lid Pieter Imke de

Vries
Lid Bettie de Vries
Lid Foeke Dijkstra
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Notulist Afke Lourens

Ondersteuning vrijwilligerspool

*Over de organisatie van het Doarpsfeest in
de toekomst wordt nog nagedacht. Het
bestuur van Doarpsbelang heeft besloten om
voor 2017, waar de organisatie al is gestart
met het programma, muziekkeuzes en
dergelijk, het Doarpsfeest door het gehele
bestuur te organiseren.
Tenslotte is door de aanwezige leden op
ledenvergadering van maandag 29 februari jl.
besloten dat de ledenvergadering in 2017 op
vrijdag 3 maart wordt gehouden. Het is een
proef om te onderzoeken of op een
vrijdagavond een ledenvergadering door
meer leden wordt bezocht dan op een
maandagavond. De afspraak is dat de
initiatiefnemer Sjoerd Lieuwes de leden gaat
aansporen op de ledenvergadering te komen.
Daarbij is de afspraak gemaakt dat na afloop
van de ledenvergadering live muziek door
Doarpsbelang wordt geregeld.

Aldwâldmersyl, 21 maaie 2016

Voorzitter Doarpsbelang Aldwâld,
Sj. Hoekstra
<<<
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Paasei zoeken wederom groot
succes!

Ondanks “code geel” die Piet Paulusma uitgaf
voor Paasmaandag, konden er toch
paaseieren worden gezocht door meer dan
70 kinderen van 0 tot 12 jaar. Doordat er nog
weinig gras stond op de weilanden, deze
waren beschikbaar gesteld door Sije
Fennema, was het lastig om de eieren goed
te verstoppen. Door de harde wind vlogen de
eieren zomaar de emmers of paasmandjes in
en zijn er weinig eieren achtergebleven. Toch
was het lastig om de 3 Gouden Eieren te
vinden die wel goed waren verstopt.
Terug in MFC Hústerwâld zijn de eieren
geverfd en kregen alle deelnemers ranja en
patat. Alle kinderen en overige
belangstellenden werden door de beide
Paashazen nog getrakteerd op chocola
eieren. Om 12.00 uur keerde iedereen weer
vrolijk huiswaarts.

Prijswinnaars Gouden Ei 2016
Groep 0,1,2 Jurre Wiersma
Groep 3,4,5 Timme Jarno Bosch
Groep 6,7,8 Berend Visser
<<<

Start van een superleuk

kinderkoor! !

Houd je van zingen en swingen en is je
leeftijd tussen de 5 en 15 jaar? Dan is het
kinderkoor misschien wat voor jou!

Het zangrepertoire bestaat uit: o.a. Kinderen
voor Kinderen liedjes, musicalliedjes en
actuele nummers!

Docent: Rika Feringa
Repetitie: elke donderdagmiddag van 16.30
17.30 uur in het MFC Hústerwâld te
Oudwoude.

De kosten zijn 7,50 euro per maand.

Lijkt het je leuk om mee te doen, geef je dan

nu op! We starten in september.

Je kan je opgeven bij Pauline van ’t Land:
paulinevantland@hotmail.com
of
bij Baukje Fennema; b.fennema@knid.nl
<<<
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Iedereen weet dat we op twee woensdagen in
de maand een creabeamiddag hebben in de
bieb. Erica gooide een tijdje terug in de groep,
dat het misschien wel leuk is om met z'n allen
naar de breitentoonstelling in het Fries
museum te gaan. Dat leek de meesten van
ons een heel leuk plan, 19 mei was het zover.
Drie van ons gingen met de auto en vier
gingen met de trein (want daar zitten we ook
niet zo vaak in en we konden maar één
iemand vinden die door Leeuwarden wilde
rijden). We ontmoeten elkaar voor het
museum. We voelden ons allemaal weer jong,
het was net of we met schoolreisje waren.
Met zeven man sterk gingen we het museum
in, even een kaartje kopen en we gingen op
pad. Sommigen met de lift en sommigen met
de trap. De trap, kan ik je vertellen, daar werd
je duizelig van. Door de treden heen, keek je
naar beneden. Maar we hebben dat obstakel
overleeft... Als ik een trap op of afloop, heb ik
de rare gewoonte om de treden te tellen, het
waren er best wel veel. Met het
toegangsbewijs konden we door naar de
eerste verdieping. Daar hingen allemaal

'Schoolreisje' met de
bieb-creabea-meiden

mutsen die gebreid waren door mensen van
verschillende leeftijden, de oudste was
volgens mij 82 jaar. Op naar de tweede
verdieping zagen we op een tussenverdieping
lampen hangen van allemaal gebreide lapjes.
Deze waren door kinderen van een
basisschool gemaakt, het zag er erg leuk en
vrolijk uit. Op de tweede verdieping vonden
we elkaar weer en gingen we verder door de
droombreiwereld. Weten jullie wel, dat breien
uitgevonden is door mannen? De
tentoonstelling staat bol van het breiwerk: van
historische patronen tot het allernieuwste
design. Een volledig gebreide ruimte, de
geschiedenis van het breien verbeeld in
kijkkastjes en een sprookjeswereld met een
eclectische mix van breikunst en bijzondere
installaties, in elke zaal weer een nieuwe
verrassing.
Ook was er een breiplaats waar we zelf
dingen, die vertoont werden op films,
uitprobeerden. We gaan hier op de volgende
creabeamiddag zeker op terugkomen.
Om twaalf uur gingen we even naar beneden
voor een bakje koffie en we wilden daar ook
wel wat bij eten. Na het bestuderen van de
menukaart, gingen we allemaal voor het
menu “steekje los”, dat vonden we wel
toepasselijk. De meesten van ons vonden het
lekker; bij sommigen viel het tegen, een van
hen zei: “Ik ben toch geen konijn?” We zijn
niet alleen op de breiafdeling geweest, maar
ook in het verzetsmuseum en in de

Hindelooper kamer.
Om drie uur hadden we alles wel gezien en
zijn we moe, maar voldaan weer naar huis
gegaan.
Misschien gaan we volgend jaar weer een
uitstapje maken met deze groep, het Jopie
Huisman museum is al genoemd.
Kom ook eens gezellig aanschuiven aan de
biebtafel tijdens onze creabeamiddag, we
hebben altijd de grootste lol.

@nkie Viguurs
<<<
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Hast ek weinrotten?

Van 1971 tot 1984 woonden we in Oudwoude,
op zo'n beetje de mooiste plek van het dorp:
Allemawei 4, bij de gevaarlijke bocht maar wel
naast de Boskreed. We kochten het wrakke
huisje voor 12.000 gulden, in de ogen van de
dorpsbewoners veel te duur...
Wij waren er gelukkig. We waren jong en
idealistisch. We wilden buiten wonen. We
wilden dieren houden, een grote groentetuin
én de wereld verbeteren. Typisch 'jaren
zeventigkinderen...'
We waren 'import'. Het was in de tijd dat
Oudwoude nog echt een dorp was: kruidenier
Eabele verkocht alles wat je nodig had, van

losse bonen tot losse stroop, borstels,
naalden, zelfs zo nu en dan wol. Eabele had
alles. Er was bakker Planting, smid Sangers,
fietsenmaker Sangers, witgoedhandelaar
Sangers en natuurlijk slager Ite de Boer. Over
Ite later meer.
'Import'zijn betekende nogal wat in die tijd.
We moesten onze plek in het dorp bevechten,
ook ons idealisme werd bij tijden niet
gewaardeerd, want we voerden onder andere
actie voor glasbakken, tegen de geplande
oefenterreinen in de Lauwersmeer en, door
veel inwoners van Oudwoude veel erger
gevonden, tegen Kollum Chemie, omdat we
al in een heel vroeg stadium ervan overtuigd
waren dat het niet deugde. Het werd ons niet
in dank afgenomen. We waren de eersten die
om een hinderwetvergunning vroegen. Pas
later zag Dorpsbelang dat hier een taak voor
haar lag. Uiteindelijk bleken we ook hierin
gelijk te hebben en werd de strijd tegen
Kollum Chemie door het dorp overgenomen.

Onze periode in Oudwoude zal ik nooit
vergeten en wie ik helemaal nooit zal
vergeten is slager Ite. We kwamen als 'import'
straatarm in Oudwoude aan. Toen we zeil
bestelden in Kollum, werd hij gebeld omdat
de vorige bewoners met achterlating van
grote schulden met de noorderzon vertrokken
waren. Ite stond toen garant voor ons. Hij
vond dat we één van hen waren.
En hij voelde aan dat we geen cent te

makken hadden. Als ik kwam voor een paar
ons gehakt, kreeg ik minstens een pond en hij
wist volgens mij best dat de niertjes die ik
bestelde, niet voor de katten bedoeld waren,
maar dat we die zelf aten als we weer eens
helemaal op zwart zaad zaten. Ite is ons
dierbaar.
Toen onze financiële situatie beter werd,
braken we het oude huis af en lieten een
nieuw huis bouwen – dat er nu nog staat en
door velen als het mooiste huis op het
mooiste plekje van Oudwoude beschouwd
wordt.
Wij wonen inmiddels alweer dertig jaar in
Leeuwarden. Geen dieren meer, die hebben
we ingeruild voor culturele en andere
bezigheden.
Wat we wel gedaan hebben is een boek
samengesteld over onze wederwaardigheden
in Oudwoude gedurende de periode 1971
1984. Vol anekdotes en vol rarigheden over
ons dorpsleven.

Willem Winters en Anneke van Renssen

Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel of
rechtstreeks bij:
Uitgeverij Perio
Beethovenstraat 51
8916 GE Leeuwarden
telefoon: 06 54734455
mail uitgeverijperio@gmail.com
Prijs €15,= (excl. verzendkosten)<<<
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Tijdens het uitlaten van de hond, kwam ik
Geartsje de Jong tegen. Ze vroeg mij of ik
een stukje wilde schrijven in de doarpskrante
over haar nieuwe hobby. Ze heeft onlangs
een nieuwe camera gekocht (Sony
compactcamera) en maakt daar de mooiste
foto's mee, vooral natuurfoto's.
Frouk Ros had aan haar gevraagd om een
stukje in de doarpskrante te schrijven, omdat
veel mensen geen facebook hebben. Frouk
gaat regelmatig met Geartsje mee om foto's
te maken.

Ze heeft hiervoor een facebooksite

aangemaakt “Geartsje's fotografie”. Gewoon
voor de lol, staat erbij. We laten hier in de
doarpskrante enkele van deze foto's zien.

Als je het leuk vindt om haar te volgen, ga
dan naar deze facebookpagina en like deze.
Er staan regelmatig nieuwe foto's op. Geniet
mee van de hobby van Geartsje.

@nkie Viguurs
<<<

Geartsje heeft een nieuwe hobby
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Ite met Feikje

Ierpels....... ik bin er net sljocht op! Eartiids by
myn âlders wie it hast eltse dei raak, ierpels
mei griente én in stikje fleis fansels. Op
sneons krigen wy as fariaazje brúne beanen
mei spekjes, sneins fêste prik; soep,
karbonade en pudding! Letter gie it mâl, doe
krigen wy op woansdei macaroni!! Dat wie
wat, macaroni mei tomatenpuree en smac út

in blikje, hearlik fûn ik dat. As ús mem ris fuort
wie, bygelyks in útstapke mei de
frouweferieniging of sa, krigen wy in blik nasi
fan Suzi Wan.

Dat jim begripe wol, it wurdt net in resept mei
ierpels en it wurdt ek noch ris sûnder fleis!
Efkes wat oars as oars.
It is in resept foar 4 persoanen, jim kin jim
eigen fantasie brûke, helje dêr by wei watst
net lekker fynst, smyt er wat ekstra's yn watst
wol lekker fynst. It komt allegear net sa krekt.
Geskikt foar in waarme simmerjûne mei in
roseetsje of bierke (of wat oars fansels) Stikje
stokbôle en in soepke der by, hearlik.

Foar it gemak gean ik no oer yn it
Nederlânsk....

GEKRUIDE RIJSTSALADE
300 gram langkorrelrijst
eetlepel kerriepoeder
4 in plakjes gesneden lenteuitjes
2 stengels bleekselderij in plakjes
rode of groene peper fijngesneden
10 zwarte olijven
60 gram rozijnen
60 gram noten naar eigen keus (fijnsnijden)
4 eetlepels kokos
2 hardgekookte eieren
2 rijpe avocado's
evt. 5 zongedroogde tomaatjes (lekker hartig)

DRESSING
2 eetlepels mangochutney (gewoon uit de
supermarkt)
2 eetlepels mayonaise
2 eetlepels crème fraîche
zout (hoeveelheid naar smaak)
beetje citroensap

Kook de rijst gaar en doe de kerriepoeder er
door, maak de rijst los met een vork. Doe alle
ingrediënten door de rijst en daarna de
dressing. als laatste garneer je de salade met
de blokjes avocado. (je kunt er wat citroensap
op doen, om bruin verkleuren tegen te gaan).
Lauw is deze salade het lekkerst.

Lekker ite!!!!
Feikje
<<<
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Het was bekend terrein voor uw reporters
@nkie en Erik. Een aantal jaren geleden zijn
we hier ook al eens geweest. Toen waren
Jilles en Aaltje Dijkstra de eigenaren. Zij
hebben een jaar geleden het stokje met het
klompje overgedragen aan Ymkje en Jan
Hania (zie foto). Deze wonen met
oorspronkelijk 7 kinderen achter Hammerslag
op de boerderij aan de Bréwei. Een aantal is
al uitgevlogen. Hun land grenst aan dat van
Hammerslag. Door aankopen van grond van
Hammerslag kwamen Jilles en Aaltje op een
gegeven moment met de vraag of Jan en
Ymkje de zaak niet in zijn geheel wilden
overnemen. En zo is het gekomen. Wij troffen
Ymkje aan in de Vee(l)zichtzaal, waar we

werden ontvangen met een lekker bakje
koffie. Dit is eigenlijk het domein van Ymkje,
ze doet vrijwel alles alleen. Jan heeft zijn
werk op de achter Hammerslag gelegen
boerderij. Hammerslag is een
activiteitenboerderij annex camping met 4
vakantiehuisjes. Ymkje werkt zonder
personeel. Bij heel veel drukte springen de
dochters bij. De oudste dochter, Janke, woont
in de naastgelegen woning en verzorgt het
aanwezige, nu drachtige, jongvee. Het zijn
Frisian Holsteiners, Jilles en Aaltje hadden
Lakenvelders. Wat gebleven is, is dat de
beestjes te zien zijn vanuit de ruime zaal.
Nieuwsgierig als ze zijn komen zij zo nu en
dan ook voor het raam staan om mensen te
kijken.

Veel veranderd is er niet, het goede is
behouden gebleven.
Veranderingen zijn o.a.
dat nu ook een kleine
groep welkom is en
boerengolf vanwege de
veiligheid voor mens en
dier niet meer tussen de
koeien gespeeld wordt.
Ymkje denkt na over
nieuwe activiteiten. Onze
vraag of het mogelijk een
zorgboerderij zou kunnen
worden, werd beantwoord
met dat dat niet zal

gebeuren, maar dat ze al wel een groep met
kinderen met leerstoornissen op bezoek heeft
gehad. Zij heeft iets ervaring, want hun
jongste zoon heeft het Downsyndroom. Werk
zoeken voor Ymkje werd daardoor wat
moeilijk, dus Hammerslag was een mooie
uitkomst. Dichtbij huis en toch even wat
anders. Zij was altijd al actief voor diverse
besturen in Westergeest. Daarvan is nu
alleen nog het penningmeesterschap van de
toneelvereniging overgebleven. Jan is bij
velen bekend van zijn loonbedrijf, vooral als
hij op de weilanden verschijnt met zijn
hooipakjespers. Thuis heeft hij ca.100 koeien
waaraan hij zijn tijd wel kwijt kan.

Momenteel zijn er voorbereidingen in één van
de zalen van een toneeluitvoering van Ko
operaasje, u weet wel, iedereen heeft er een

Hammerslag, het stokje

doorgegeven!
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folder van in de bus gekregen. Dit is het
Boemtheater in samenwerking met
Hammerslag. Een theater met 35 kinderen en
jongeren dat een voorstelling geeft over het
boerenleven. De zaal is geheel geschikt
gemaakt voor het optreden. De ramen zijn
verduisterd, er staan professionele
studiolampen en een aantal rijen stoelen voor
publiek. Er wordt op een viertal avonden een
optreden verzorgd. Als wij er zijn, moeten ze
nog worden gespeeld, als uw dorpskrant bij u
op de mat ligt, zijn ze geweest.

Wat ook bleef, is de zaalruimte voor feestjes
en partijen. Ymkje verzorgt de totale catering
van uw feest, waarbij zij gebruik maakt van de
diensten uit de regio. Dit maakt dat uw feest
altijd geslaagd is. Wij zaten in zo'n gezellige
zaal met elkaar te praten. Ymkje toonde zich
een ware gastvrouw, vriendelijk, informatief
en ze kan lekkere koffie zetten! Na het leuke
gesprek gingen wij weer huiswaarts, waar we
op het erf begroet werden door een zwarte
poes met witte pootjes, vermoedelijk de poes
van Jilles en Aaltje, maar heel zeker is dat
niet. Poes voelt zich er in elk geval wel heel
erg thuis.

@nkie en Erik
<<<
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Komt nog...
Door Hennie DijkStel

De zomer steekt de handen uit de mouwen.
De zon lacht al haar tanden bloot
vol stralend zelfvertrouwen.
Het leven is een trouwe kameraad
die me lachend op de schouder slaat.

Herman de Coninck 1944  1997

In juni gaat het echt iedereen lukken: een tuin
volop in bloei zoals je hem had gedroomd.
Alle grilligheden van ons voorjaar ten spijt,
klopt eind mei altijd alles weer.

Probeer nog even met me mee terug te
denken:
Dit jaar was januari veel warmer dan het
gemiddelde wat het KNMI voor ons berekent.
Zou het echt gaan kantelen met het klimaat?
De sneeuwklokken waren er al volop in
februari, maar daarna werd het in maart zó
koud dat we daar wééééééken van konden
genieten... Eindelijk kwamen ook de
narcissen erbij in april – omdat het weer lang
koud was, bleven die ook héééééél lang – en
tenslotte stonden begin mei de bibberende
tulpen langs de bolwerken in Dokkum –
TULPENSTAD!  en op de velden in de
polders. Alles kwam traag, té traag naar onze
zin natuurlijk.
Maar daardoor kregen we alle kans er rustig

van te genieten. De jaarlijks ontploffing van
alle gewassen tegelijk in april werd mooi
uitgesmeerd, alles kwam allemaal NA elkaar
in plaats van tegelijk. Ook het tuinwerk werd
zo mooi uitgesmeerd.

Is ook veel beter voor je rug! Want vooral in
het voorjaar is de tuin een groot groen fitness
centrum. Lopen – bukken – onkruid
wegbrengen  tillen – lopen  bukken –
bukken – weer bukken – en weer bukken en
weer lopen. Klinkt het u bekend in de oren?
Jawel, net als in het sportcentrum, maar dan
wel lekker in de buitenlucht met de vrijheid elk
moment even uit te blazen en geen rode
cijfertjes voor je ogen of opzwepende muziek
in je oren.
Zelf had ik vroeger de neiging een border in
het voorjaar als een mol te lijf te gaan: neus
op de grond en graven. Maar ik leek meestal
blind voor het geheel. Nu kijk ik eerst welk
deeltje (hoogstens een meter!!) ik zal gaan
aanpakken. Grondig schoonmaken van alles
wat ik vind dat weg moet – opstaan –
omkeren – en weer terug. Want net als bij een
fietstocht waar je op de heenweg helemaal
niet opgemerkt had wat je op de terugweg op
dezelfde weg opvalt – kom je als je teruggaat
door de borders, nu pas de laatste
ongerechtigheden tegen...

Natuurlijk is dat verhipte zevenblad onze
gezamenlijke grote vijand.

Ik kijk wel eens jaloers naar van die mooie
nieuwbouwtuinen met vers opgebrachte
zwarte grond dat pikzwart gesteriliseerd wordt
aangeleverd. We hebben in Engeland eens
een week gewerkt in de borders van
Waddesdon Manor, een Rothschildkasteel in
de Chilterns. De headgardener Frank  van
origine een Duitser die geweldig mooi Allo
AlloEngels sprak – had de baron voorgesteld
de grond in de borders te steriliseren. Dat kon
op twee manieren: de oude grond afvoeren
en gesteriliseerde grond aanvoeren – of een
koperen buizenstelsel 120 cm diep in de
grond onder de borders aanleggen waar
tweemaal per jaar kokend hete stoom
doorheen gespoten werd. Hij had een keurige
kostenberekening gemaakt van wat het zou
moeten kosten en wat het zou opleveren aan
enorme besparing gedurende de komende 10
jaar op de manuren, omdat al het geschoffel
overbodig zou worden. De baron ging
akkoord: er liggen onzichtbaar honderden
meters CVleiding onder de schitterende
borders waarmee de grond gesteriliseerd
wordt. Het is beslist een idee om te
overdenken – als je familie van de
Rothschilds bent…

Meestal is brandschone zwarte grond toch na
een aantal jaren weer gewoon bedekt met
kleine, maar venijnige vijandelijke troepen. Ze
liften mee in de wortels van gekregen planten,
ze waaien uit de weilanden rondom ons dorp
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vrolijk mee je tuin in en onze gevederde
vriendjes poepen de zaadjes precies daar
waar het hèn wel – maar jou niet uitkomt…
De enige remedie is wieden en schoffelen:
blijf scheidsrechter. JIJ bepaalt wie er wel en
wie niet mag blijven. Er zijn namelijk hoekjes
waar het er helemaal niet toe doet dat er wat
zevenblad of brandnetels staat – mooie
waardplanten voor de rupsen – en dus van
vlinders.

Hoekjes waar je vanachter je raam volop van
wilt genieten kun je nu gaan volzetten met
EENJARIGEN. Zelf zaaien is een heerlijke
manier om van te voren en dichtbij van te
genieten. Er is volop aanbod op allerlei
markten of langs de weg in stalletjes.
Wanneer je iemand kent die voorzaait is er
meestal teveel opgekomen: ruilen en delen is
de oplossing.
Abrupte temperatuurveranderingen, die onder

andere het gevolg zijn van het nog relatief
koude zeewater, zijn kenmerkend voor dit
hele jaargetijde en kunnen ook in juni nog
voorkomen! Zelf vind ik het Friese woord:
“hagedoarnkjeld” heel toepasselijk: pas op als
de meidoorn bloeit in ons Friese land, dan
kan nachtvorst nog verraderlijk toeslaan.
Eenjarige plantjes, ook die voor de moestuin,
kun je pas echt veilig na half  of liever zelfs
eind mei onbeschermd buiten zetten.

Nog even een advies voor een uitstapje naar
onze oosterburen. Het glooiende land achter
Zoutkamp langs het Reitdiep is in juni en juli
bedekt met golvend graan. Rozenkwekerij De
Beemd aan de Oudendijk in Warffum is een
oase op het Hogeland. Zij kweken met zorg
en aandacht schitterende rozen en hun tuin is
vooral eind juni fantastisch om in rond te
dwalen. Bovendien zijn de taarten die Albertje
bakt en in haar theeschenkerij serveert, zijn
een aanrader!

De dichter C.O.Jellema (19362003) woonde
in Leens op landhuis Oosterhouw en schreef
een gedicht dat voor mij een schilderij in
woorden is over het begin van de zomer.

Tijdopname
Op ‘t gras vannacht zag ik mijn ouders zitten,
luchtig gekleed in voorjaarsochtendlicht;
‘k herkende hen eerst niet aan hun gezicht
maar aan hun houding, als vanouds in witte

tuinstoelen naast elkaar, hun blik gericht
verwelkomend op mij; ik kwam niet nader,
dronk het beeld in, het beeld van moeder,
vader,
en achter mij groeide de toekomst dicht.

Die tuin nu wandelpark, het huis kantoor,
niets weet mij daar nog, de voetstap van
vreemden
wiste door jaren heen van ons elk spoor.

En toch vannacht dat grasveld, zij daardoor
nog op hun vaste plek, nog geen
ontheemden,
en wie ik werd ging in hun blik teloor.

Hennie DijkStel<<<
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WTOC

POIESZ Actie: De jeugd heeft een cheque
van maar liefst 1089 euro in ontvangst mogen
nemen!!
Een topbedrag voor de WTOC jeugd.
Alle gulle muntengevers en vrijwilligers super
BEDANKT !!!

WTOC op 1 4 mei 201 6 KAMPIOEN IN DE

SLOTMINUUT

Bij een overwinning zou WTOC kampioen zijn
seizoen 20152016 van de 4e klasse B. Het
verloren terrein door de degradatie van vorig
seizoen was dan hersteld na een jaar. Een
geweldige prestatie zou dat zijn.
WTOC begon de wedstrijd onder leiding van
de afscheidnemende scheidsrechter P de
Boer uit Drachten. 45 jaar hanteerde hij de

fluit. Hij haalde de landelijke hoofdklasse een
uitstekende prestatie en carrière.
WTOC begon met wat plaagstootjes.
Gevaarlijk werden ze niet. Kennelijk was de
spanning te groot. Birdaard kreeg de eerste
echte kans Rutger Kooistra schoot in het
zijnet. WTOC kwam op voorsprong uit een
hoekschop. Birdaard kon de bal niet
voldoende wegwerken. Nyckele Smeding kon
hiervan profiteren 10.
Het bleef wat rommelig. Heine de Bruin kopte
de bal van de doellijn en wist een gelijke
stand te voorkomen. Jaap de Bruin kopte
naast.
De schitterend uitgedoste supporters keken
reikhalzend uit naar de tweede helft want dan
zou het gebeuren.
WTOC kwam gemotiveerd uit de kleedkamer.
Goede mogelijkheden kregen Jaap de Bruin
en Taede v/d Ploeg .Hun pogingen werden
geblokt door de verdediging of een prooi voor
de goed keepende Sake Tolsma. In de 65e
minuut was het kampioenschap ver weg Ype
Kingma maakte de gelijkmaker 11.
WTOC moest er alles aan doen om de stand
weer in hun voordeel om te buigen.
Erik Jan Dijkstra en Berend Jan Prins
kwamen voor Nyckele Smeding en Tedo de
Bruin. Het bleef oppassen geblazen voor de
WTOC defensie bij uitvallen van Birdaard.
Jilles Bosma stuitte op de keeper. Arend
Castelein schoot net naast.
Hidde Kingma omzeilde de verdediging van

WTOC, zijn inzet ging naast. Sipke Bijlstra
kwam voor Jaap de Bruin in het veld. In
blessure tijd stelde WTOC alsnog de zege en
daarmee het kampioenschap veilig. Uit een
scrimmage wist Taede v/d Ploeg de 21
binnen te schieten. De ontlading aan WTOC
zijde was groot. Alie Bosma had geregeld dat
alle spelers van WTOC een badjas kregen
.Ook voerde zij het woord. Zij vond dat WTOC
ook zonder dit kampioenschap voor haar
kampioen waren. Hiermee wilde zij het team
bedanken dat ze als een man achter Sybren
stonden door het veld af te gaan na een
discriminerende opmerking over zijn
beperking. Na een rondrit door de drie dorpen
verzorgd door Anco Starkenburg kon het feest
beginnen.
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Kampioen WTOC D1

WTOC D1 is zaterdag 14 mei 2016 kampioen
geworden. We hebben het niet altijd even
makkelijk gehad, maar we zijn wel de terechte
kampioen.
De wedstrijden tegen de nummer 2, Marrum
thuis en uit, waren spannende wedstrijden.
Uit speelden we met 34. In de laatste minuut
bezorgde Wiebe Smid ons toch nog de
overwinning. En in de thuis wedstrijd tegen
Marrum wonnen we met 10 in de laatste
minuut door een fraai afstandsschot van Han
Vo. Als je zulke wedstrijden wint kun je
spreken over een terechte kampioen.
We hebben een spannend maar ook een
leerzaam seizoen gehad.
Na afloop werd er feest gevierd en een rondrit
met de kar door de drie dorpen ontbrak
natuurlijk niet.

Geslaagd Meisjesschoolvoetbaltoernooi

bij WTOC

Woensdagmiddag 18 mei 2016 organiseerde
WTOC weer het jaarlijkse voetbal
kampioenschap voor meisjes van de
gemeente Kollumerland c.a.
Organisator Gooi Steenstra, het
Jeugdbestuur en de promotiecommissie van
WTOC en vrijwilligers slaagden er ook deze
keer in er een geweldige middag van te
maken.

Onder ideale weersomstandigheden en een
massaal publiek ging het toernooi van start.
Ook dit jaar waren er weer tien teams met
totaal honderdtal meisjes van diverse scholen
uit Kollumerland aanwezig om te strijden voor
de titel. Het toernooi is vooral bedoeld om
beginnende voetbalsters kennis te laten
maken met de momenteel snelst groeiende
damessport.
Ook dit jaar werden de teams weer begeleid
door ervaren speelsters uit de eerste en
tweede selectie en MB’s en MC’s van WTOC.
Tevens waren een aantal scheidsrechters
bereid hun medewerking te verlenen. Het
verschil in kwaliteit viel ook deze middag weer
op. Zeker de meisjes die in competitieverband
al een balletje trappen. Al met al een zeer
geslaagd toernooi. Volgend jaar zal er zeker
een gevolg aan worden gegeven.

De winnaar van deze middag was CBS De

Bining uit Westergeest / Triemen, hier op de
foto

WTOC 35+

Op 20 mei 2016 heeft WTOC35+ Voorronde
NK 7x7 Toernooi 35 +, gespeeld .
WTOC is derde geworden. Er zijn 2
wedstrijden gewonnen, twee gelijkgespeeld
en 1 verloren.
Eastermar was 1e, Be Quick D. 2e en WTOC
3e.
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WTOC 35 +: Achter: Roel Schotanus, Goffe
de Boer, Jan Dijkstra, Yke Agema, Piter Imke
de Vries, Gosse Tjalsma, Sape Schotanus
Voor: Bert Bosgraaf, Hilco Rekker, Ljipke
Zijlstra, Foeke Durk Dijkstra, Niek van der
Veen, Jaap L. Adema

Nieuwe Coachjassen Jeugd.

Alle jeugdcoaches van WTOC hebben nieuwe
jassen gekregen.
De jassen werden door de Club van 100 van
WTOC aangeboden.
De coaches staan er zodoende weer tip top
op voor het nieuwe seizoen.

Achterste rij: Nyckele Smeding, Meindert
Postma, Marten Dijkstra, Hilco Rekker, Gosse
Tjalsma, Wybren Lieuwes
Voorste rij: Sybren Bosma, Henk Jan
Kampen, Bart Rijnders, Jilles Bosma, Esther
Bosma.

Op de foto ontbreken helaas Nyckle Vlasma,
Sytze de Boer, Marga Visser, Elisabeth Lap,
Ale Hoekstra, Erik Jan Dijkstra en Harry
Merkus.

AGENDA WTOC:
Donderdag 9 juni 19.00 WTOCDODADO
Zaterdag 11 juni Familiedag WTOC incl.
penalty schieten en trekking Verloting.
Donderdag 23 juni: Kampioensreceptie

Milieutips van uw Voetbalclub:
Oud frituurolie en Vet kan worden ingeleverd

in de 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 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.
Ander “afval” bestemd voor hergebruik kan
worden gebracht naar de Grondstoffendepot
Timmerwerf in Kollum waarbij u Wastecoins
ontvangt, deze kunt u laten uitbetalen aan
WTOC. Check voor meer info
www.kollumerland.nl WasteCoin 2016.

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.
Standen, foto’s en andere nieuwtjes van onze
voetbalclub zijn te volgen op onze website
www.wtoc.frl op facebook: V.V.WTOC
(openbare groep) even “liken” en op twitter:
@vvWTOC .

Namens WTOC, Wiebe de Boer (secr.).
<<<
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Fierljeppen, een echte Fryske

sport

Deze keer waren we
op bezoek op de
Spoekepleats voor
een interview met
Baukje de Vries.
Het was eerst even
zoeken naar de
ingang. We hadden
vier mogelijkheden,
bij de eerste deur
belden we aan maar
helaas geen reactie,
bij de tweede deur
hetzelfde verhaal.

Baukje kwam al via de schuur naar ons
toegelopen en we gingen heerlijk buiten
zitten, want het zonnetje scheen lekker.
In groep 8 ging ze mee doen met hart en
sport, een sportevenement vanuit de
gemeente. Je mag dan kiezen uit
verschillende sporten en Baukje koos samen
met vier vriendinnen voor het fierljeppen. Ze
mochten drie trainingen volgen in Burgum.
Het bleek wel wat voor Baukje te zijn en
samen met Baukje Femke gingen ze hiermee
door en werden lid van de fierljeppenclub in
Buitenpost. Dit betekent dat ze twee keer in
de week naar de training gaat, maandag en
donderdag. Fierljeppen is een seizoensport.

De wedstrijden zijn vanaf mei tot en met
augustus.
Baukje is 16 jaar en zit in de 3de klasse
ljeppen, haar PR is rond de tien meter. Deze
heeft ze gesprongen op het club
kampioenschap. Drie jaar terug is Baukje
zelfs clubkampioen geworden, haar naam
staat dus op de wisselbeker, voor het leven
vastgelegd.
In de schuur staat een lange klimpaal waar ze
op kan oefenen. Het is niet alleen maar
fierljeppen, voetballen vindt ze ook erg leuk
om te doen. Af en toe wel moeilijk te
combineren. Bij haar eigen team staat ze in
het doel en als ze met de dames meedoet
dan staat ze in het veld, in het veld voetballen
heeft haar voorkeur. Ook gaat ze af en toe
hardlopen met een vriendin.
Ze gaat naar de Piter Jilles in Kollum, op dit
moment is ze druk aan het leren voor het
examen TL. Als dit boekje in de bus valt, dan
heeft ze hopelijk het diploma op zak. Daarna
gaat ze naar het Nordwin College in
Leeuwarden, om daar de studie te volgen van
dierenartsassistente, hoewel……. politie
worden haar ook wel leuk lijkt.
De doelstelling van Baukje is om in de 2de
klas te komen fierljeppen dit seizoen.
We hebben weer veel geleerd en we wensen
Baukje succes met het halen van haar
doelstelling.

Jetty en @nkie<<<

SJOEN!

Foto Germ Jan Hoekstra
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De Van Heemstraschool en de

geschiedenis van het onderwijs

in Oudwoude - Deel IV: De Franse Tijd

zeker voor Friesland. We hadden onze eigen
Staten van Friesland, die het voor het zeggen
hadden in onze provincie. Daarnaast waren
er nog de grietenijen (gemeenten), de adel,
de rijke boeren (dat waren zij die flink
belasting betaalden) en de elf steden die zeer
veel in de melk te brokkelen hadden.
Friesland was wat dat betreft nogal verdeeld
in verschillende machten. Dat verschilde per
gewest, per provincie. De Nederlanden (altijd
meervoud, want de gewesten vormden
samen de Nederlanden) waren geen eenheid,

De jaren voor de school in Oudwoude die we
meestal aan duiden met de Franse Tijd,
waren moeilijk. De Franse tijd liep van 1795
tot 1813. Er is niet echt direct iets te vinden
over de school zelf. Toch kan ik niet om die
jaren heen, want het onderwijs veranderde
drastisch en dat had wel degelijk zijn invloed
op Oudwoude.

Er is al gemeld in deze serie dat het onderwijs
in de Nederlanden nogal rommelig en
willekeurig was. Om het zo te zeggen: men
deed maar wat. Voor de gegoeden was er wel
onderwijs door huisleraren geregeld. Dat
waren dan ook families die het konden
betalen. Voor de minder gegoeden, en dat
waren natuurlijk toch wel de meeste mensen,
waren er in dorpen en steden scholen die
uitgingen van de diaconie, of van de
gemeente (vroedschap) of er waren
onderwijzers die zelf zorgden voor leerlingen
en inkomen. (schoolhouders). In Oudwoude
was al eeuwen het onderwijs door de kerk,
door de diaconie, ingericht.
Het schooltje stond pal naast de kerk. Het
was gebouwd in 1775, dus betrekkelijk nieuw.
Toen kwamen er aan het eind van de
achttiende eeuw de patriotten en die hadden
ideeën van de zogenaamde Verlichting, die

ze in praktijk wilden brengen. De
doopsgezinde predikant Jan Nieuwenhuyzen
richtte in 1784 de Maatschappij van het Nut
van 't Algemeen op, die er voor ijverde om de
leerlingen iets bij te brengen vanuit de
Verlichting. Er kwam zelfs de eerste
kweekschool in de Nederlanden, dat was in
1795 in Haarlem.

Maar, en daar gaat het nu even om, het Nut
had voor het eerst het idee dat er sprake
moest zijn van Nationaal Onderwijs.
Vanaf dat moment werd echt ingezet om een
regeling of een wet tot stand te brengen om
het onderwijs op niveau te krijgen, maar dan
zo, dat het overal goed en op dezelfde wijze
geregeld werd. Ik heb daar de vorige keer al
wat over geschreven.
Eerst moeten we even kijken in wat voor tijd
Oudwoude zo rond 1800 leefde.

Wij hadden in de Republiek der Verenigde
Nederlanden stadhouder Willem V uit het
Huis Oranje weggejaagd. Hij en zijn familie
waren naar Engeland gevlucht. Er zou nu een
lange tijd aanbreken waarin ontzaglijk veel
gebeurde.
Achteraf gezien is deze periode van zo'n
twintig jaar, voor de ontwikkeling van
Nederland cruciaal gebleken.
Tot 1795 waren de gewesten (provincies) van
de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden behoorlijk zelfstandig. Dat gold
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vond het te gortig worden dat de Patriotten in
opstand kwamen en ze trok naar Den Haag
om de positie van de Oranjes weer terug te
claimen. Ze werd toen aangehouden bij
Goejanverwellesluis (1787) en dat kwam de
Patriotten duur te staan, want haar broer, de
koning van Pruisen kwam met een leger en
plaatste de Oranjes weer in hun positie.

Veel patriottische leiders moesten vluchten en
weken uit naar Frankrijk. In 1795 toen de
Revolutie hier wel lukte, kwamen ze allen
terug en ze werden de nieuwe leiders in ons
land. Zij namen nu meer dan ooit de Franse
ideeën mee. Ze stonden ook sterk onder
invloed van het Frans bewind. De Franse
invloed nam toen enorm toe.
Het was ook geen wonder dat de revolutie
hier in 1795 lukt en dat Oranje moest
vluchten, want de Fransen hadden eind 1794
Maastricht al ingenomen en marcheerden
over de bevroren rivieren zo de noordelijke
Nederlanden binnen, bezetten het land en
riepen de Bataafse Republiek uit. De Fransen
zouden pas in 1813 ons land verlaten. In feite
waren we achttien jaar door hen bezet.

Achtereenvolgens kregen we in die achttien
jaar te maken met verschillende regiems.
Eerst waren we nog wel zelfstandig, maar we
stonden sterk onder invloed van Parijs, we
waren een vazalstaat. Vanaf 1810 waren we
gewoon ingelijfd bij het Franse Keizerrijk van

maar we hadden wel gezamenlijke belangen
die door de Staten Generaal in Den Haag
behartigd werden. Daar kwamen alle
vertegenwoordigers uit de provincies (men
noemde dat toen meestal nog de provinciën)
samen om die te bespreken en daarover werd
dan beslist, zoals over handel en vooral over
de verdediging.

Het onderwijs was typisch iets dat niet
nationaal geregeld was. Dat was zo ontstaan
vanuit de kerken en de steden. De roep om
meer centraal en uniform onderwijs nam toe.
Dat was allemaal onder de invloed van de
Fransen. In 1789 was in Parijs de grote
Franse Revolutie uitgebroken. De slogan:
Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap, sprak
enorm aan. Dat had zijn invloed ook hier en
degene die die ideeën aanhingen werden de
patriotten genoemd. De andere
bevolkingsgroepen die niks moesten hebben
van die ideeën en de invloed uit Frankrijk en
die Oranje steunden, waren natuurlijk de
Oranjegezinden of Prinsgezinden. De
Patriotten kwamen op voor het recht van de
burgers, voor beter onderwijs en voor
terugdringing van de macht van de kerk. Ze
wilden het land op een hoger peil brengen.

De dag nadat Willem V was gevlucht, 19
januari 1795, werd de Bataafse Republiek
uitgeroepen. Het goede van deze nieuwe
regering was dat er bijzonder veel nieuwe

maatregelen kwamen, die als je het goed
beschouwt, ook dringend nodig waren, maar
die maar steeds werden tegen gehouden
door het conservatieve bewind onder leiding
van de oude gewesten en Oranje.
Achteraf kun je zeggen, dat het goed is
geweest dat er zo'n periode met een totaal
frisse wind kwam. Gelukkig ging het hier
vreedzaam aan toe, dit in tegenstelling tot
Frankrijk, waar de revolutie in geweld
eindigde en eindigde met dictatuur. Dat
betekende dat hier in alle rust tal van
maatregelen werden genomen, die ons land
en ons administratief systeem aardig
veranderde. De macht van de provincies nam
zienderogen af, het gezag in Den Haag
verkreeg steeds meer centrale macht en
gezag.

Het kwam er op neer dat het oude systeem
van de macht bij de provinciën vast liep. De
tijden veranderden. Besluitvorming duurde zo
lang, soms jaren, dat het allemaal dan weer
achterhaald was. En onderwijs schoot er altijd
bij in. Daar werd niet echt op ingezet om dat
nu op beter niveau te tillen.

Waarom noemen wij deze periode nu de
Franse Tijd? Eenvoudig, omdat de Patriotten
in 1787 al hadden geprobeerd de macht te
grijpen. We stonden toen op de rand van een
burgeroorlog. De vrouw van stadhouder
Willem V, de kordate Wilhelmina van Pruisen,
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Napoleon.
We spreken over de volgende perioden:
1.de Bataafse Republiek (17951801)
2.het Bataafse Gemenebest (18011806) nog
meer onder invloed van Frankrijk
3.het Koninkrijk Holland (18061810)
4.deel van het Franse Keizerrijk als Frans
departement (18101813)

Vanaf 1795 regende het zogenaamde
Publicaties in naam van de Vrijheid en
Gelijkheid en later kwam er bij te staan:
Broederschap.

Ik ben maar eens in ons eigen
gemeentearchief gedoken en trof daar zeer

dat niemand opstandig verdrag vertoont, want
dan kom je in aanraking met de politie. Er
komt “een verbod op roerige daden en
gesprekken.”

Vervolgens kwam ik tegen dat er een regeling
kwam om onderwijzers te benoemen. Dat is
de eerste keer dat de Bataafse Republiek
probeert het onderwijs in structuur te
brengen.

Onderwijzers moesten voortaan worden
gekozen. Nu had Oudwoude in 1795 al lang
een onderwijzer, meester Sievert Jans
Huisinga. Hij had laten zien dat hij patriot
was, en dat hij later in 1797 in het Kollumer
Oproer onder leiding van Jan Binnes
(Prinsgezinden tegen de Patriottische
overheersing) standvastig bleef bij zijn
patriottische overtuiging, dus hij zat goed,
zoals in deel III al gemeld werd. Toch,
onderwijzers moesten worden gekozen,
vanuit het principe van gelijkheid. En dat
moest als volgt gaan.
“Dat de verkiezing van schoolmeester te
Lande zal geschieden door de
Stemgerechtigde ingezetenen mits Hoofde
des Huisgezins zijnde, van elk dorp, want de
vacature is zonder kiezers, volgens het
Meergemelde Oproepings Reglement na daar
toe door de gerechte zijn geconvoceerd.”
Kortom: de hoofden van het gezin, alleen
mannen dus, kregen een oproep en men

veel publicaties aan. Het
begint meteen al in 1795,
als de Bataafse Republiek is
gesticht. Friesland is eerst
nog wel een provincie, en
vanuit de provincie komen
er allemaal maatregelen, die
op hun beurt weer uit Den
Haag kwamen.
Ze beginnen eerst allemaal
als volgt:
“Vrijheid gelijkheid
Publicatie”
“De representanten van het
Volk van Vriesland allen den
geene die deezen zullen
zien of horen leezen Heil en

broederschap, doen te weten:...” en dan volgt
de maatregel.

Eén van de eerste publicaties die ik aantrof,
ging over het regelen “om de zetting van het
brood te regulieren.” Dus hoe wordt het brood
gebakken, met welke bestanddelen en de
hoeveelheid.
Maar ik zocht natuurlijk naar publicaties over
de scholen. Die waren er in het begin niet
echt. Van alles kwam ik tegen. Over de jacht,
over de maten en gewichten, over het geld,
steeds vaker over het geld. Over roggebrood
en ook één over boekweit!
Wat opvalt is dat er steeds meer bepalingen
komen over het gedrag. Men wil dus duidelijk





39Pag.Op 'e Hichte  nummer 28

moest komen stemmen. Dat is helemaal niet
zo gek, want in sommige landen gebeurt dat
ook.
Meteen daarna kwam er een regeling om
predikanten te benoemen. Daar wordt
uitvoerig melding van gemaakt hoe men dat
moest doen. Er staat dan, dat op de dag van
de verkiezing van een predikant (het mooiste
zou zijn als er minimaal drie kandidaten
waren!) de torenklok 's ochtends moest luiden
en wel twee keer. De eerste keer om 9 uur en

Friesland hoorde bij departement van de
Eems (van Harlingen tot Delfzijl).

Onderwijzers (en ook zeker predikanten)
kregen een extra waarschuwing. Dat
gebeurde overigens al in februari 1795, dus
meteen al in het begin. Men had wel in de
gaten dat predikanten en anderen, zoals
onderwijzers, invloedrijke mensen waren die
de opinie van het volk, van kinderen, konden
beïnvloeden. Ze mochten: “Geen twist of
tweespalt en oproerigheid aanblazen of den
eenvoudigen en minkundige Burger
beginselen in te boezemen welke zouden
strekken om de belangen van Vaderland en
Vrijheid te ondermijnen, want dan worden ze
aangepakt als vijand van hun vaderland en
als verstoorders van rust en veiligheid.” Geen
kritiek dus.

Nu tenslotte weer terug naar Oudwoude.
In 1799 was meester Huisinga overleden en
kwam meester Hendrik Harmens Venema van
Metslawier. Die vertrok al weer in 1803.
In de vacature moest worden voorzien.
Omdat alles nu volgens de nieuwe regeling
moest, en zeker omdat moest worden
opgeschreven of men er ook aan voldaan
had, weten we hoe dat gegaan is.
Op 10 mei 1803 kwamen de inwoners van
Oudwoude in de kerk samen. Ze moesten
stemmen over de opvolger van Venema. Er
waren twee kandidaten. Er werd hun een

dan om 10 uur, telkens een kwartier. Dan
moest iedere stemgerechtigde snel de kerk
in, de deuren moesten dan op slot. Niemand
mocht meer naar binnen, en de dorpsrechter
en de schoolmeester moesten daar zeker bij
zijn en ook minimaal twee afgevaardigden uit
omringende dorpen. Dan moest er gestemd
worden door ”Mans Ledematen.”
Hier valt wel iets op. Kerk en staat worden
hier samengevoegd. Het volk moest dus voor
een predikant kiezen. Dat zou alleen maar
erger worden. De regering ging regelen hoe
er een predikant kwam. Dat wil zeggen op
welke wijze die predikant gekozen moest
worden, de kerk mocht dat niet meer zelf
bepalen. Als je al die maatregelen leest, en
het zijn echt honderden in een paar jaar tijd,
dan valt op dat er sprake was van steeds
meer centralisatie, dus vanuit Den Haag werd
alles bepaald (uiteindelijk na instructie van
Parijs) en steeds minder uit Leeuwarden. Dan
valt ook op, dat de maatregelen feitelijk
steeds strenger werden. Men wilde alles in
detail regelen. Het begon zelfs op een
dictatuur te lijken. Je ziet echt een opbouw in
al die “publicaties”. De staat kreeg steeds
meer grip op de bevolking, van “de Friese
vrijheid”, was al lang geen sprake meer. Het
in “naam van het volk van Vriesland”
verdween dan ook al gauw. En de provincie
Friesland bestond al niet eens meer, want in
1798 was Nederland op Franse wijze
heringedeeld, in departementen. Noord
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instructie voorgelezen. Daarin stond dat het
hun eerste taak was om “de eerste
beginselen der Goddelijke waarheden
overeenkomstig het Evangelij in te printen.”
Natuurlijk moesten ze onderwijzen in spellen,
lezen, schrijven, psalmzingen en rekenen.
We worden ook gewaar wat de schooltijden
waren, want dat stond in deze instructie.
De kinderen moesten op de volgende tijden
naar school: in het zomerhalfjaar van 8 tot 10,
van 11 tot 1 en van 2 tot 4 uur. 's Winters van
9 tot 12 en van 1 tot 3 uur. Ze hadden met
Pasen, Pinksteren en Kerst steeds acht
dagen vrij.
Er werd toen gestemd. Het werd spannend,
want Willem Meinderts kreeg 24 stemmen en
zijn concurrent 23!
Helaas weten we verder weinig over Willem
Meinderts in de jaren dat hij hier onderwijzer
was.
In 1810 werd hij benoemd tot veldwachter van
Oudwoude en legde hij het onderwijzerschap
neer. In 1811 nam hij de familienaam
Fennema aan! Toch had hij als onderwijzer te
maken gekregen met grote veranderingen.
De school, Oudwoude, de kerk, kregen in
1806 te maken met de eerste echte nationale
schoolwet. Dat betekende dat de school
onder inspectie kwam te staan. En dat was
iets nieuws.

Bearn Bilker.

geraadpleegde bronnen voor dit hoofdstuk:
enkele ”Publicaties van de Bataafsche
Republiek”
te vinden in het gemeentearchief te Kollum
<<<

Wa is It tichtste by?
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In memoriam Jan Sangers.

27-04-1 934 – 22-04-201 6

Bij het regelen van de afscheidsdienst van
Jan kreeg ik een telefoontje van iemand van
het dorpskrantje “Op 'e Hichte” uit Oudwoude.
Hij had de naam Jan Sangers in de krant
gelezen en dacht dat het wel interessant zou
zijn om zijn levensloop te kennen.
Normaal doet de persoon in kwestie zijn
eigen verhaal, maar helaas….. te laat.

Daarom ga ik, zijn vrouw, het verhaal
proberen te doen.

Jan werkte overal en nergens bij diverse
garagebedrijven en na zijn militaire dienst bij
de MarineLuchtvaartdienst in Den Helder,
kwam hij in plm. 1960 in Leeuwarden bij de
firma Doesburg op de Weaze, om daar
testapparatuur te maken.
In 1962 zijn wij getrouwd en boven de zaak
komen wonen, een mooi plekje midden in de
stad. Jan ging in de avonduren aan de studie
voor leraar automonteur.
In 1963 werd onze zoon, JohanWyp geboren.
In 1964 solliciteerde Jan naar Appingedam
als leraar aan de technische school en werd
aangenomen. Ook daar ging hij door met z’n
studie, elke zaterdag naar Apeldoorn voor
een hogere bevoegdheid en gaf daarnaast
ook nog één avond les in Groningen.
In 1965 werd onze dochter Els geboren.

Na verloop van tijd wilde Jan ergens anders
naar toe en dat werd Emmen in 1969 aan de
streekschool. In 1972 begon Jan aan het
bouwen van een boot in zijn vrije uren, deze
werd in 1976 tewatergelaten, de ICVARUS.
Geweldige jaren mee gevaren in Friesland en
op het Lauwersmeer in de weekenden.

Het lesgeven viel hem steeds zwaarder,
nadat in 1986 onze zoon was overleden. Hij
vroeg lesvermindering en nog later vervroegd

uittreden aan, dat is gebeurd in 1994.
De boot was inmiddels verkocht in 1987.
Maar na het vervroegd uittreden ging hij niet
stilzitten.
Aan het huis werd gebouwd en een garage
erbij gebouwd, waar hij zijn hobby's kon
uitleven, o.a.een VWcabriolet werd
gerestaureerd, daarna een Porsche 911  een
plaatje! – en zijn oude motoren.
Uiteindelijk ook weer een boot gemaakt bij
ons in de tuin, van 1998 tot 2004. De boot
ging in 2012 in de verkoop.

De gezondheid van Jan ging achteruit, zijn
hoofd werkte niet meer mee!!
Heel triest voor de man met de “gouden
handjes”, kreeg het niet meer voor elkaar.
Op 22 april 2016 heeft Jan Emmen verlaten
voor zijn laatste bestemming….
Een geweldige en gezellige man ging heen.

Ineke SangersBruinsma<<<
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Hast ek weinrotten?

“Je kan er wel een boek over schrijven,”' hoe
vaak wordt dat niet gezegd. Willem Winters
en Anneke van Renssen uit Leeuwarden
hebben de daad bij het woord gevoegd en
hebben 13 hoofdstukjes vol geschreven met
84 verhaaltjes over hoe zij in de jaren 1971
1984 in Oudwoude gewoond hebben. Wat ze
beleefd hebben en vooral hoe zij het ervaren
hebben om hier te wonen.
Vrijdag 20 mei werd hun boekje
gepresenteerd in dorpscentrum Hústerwâld.
Er was veel belangstelling, ook van de pers.
In de Leeuwarder Courant verscheen een
heel artikel, evenals in Nieuwsblad van
Noordoost Friesland.
Anneke van Rensen en Willem Winters
hadden twee “plattelandsdeskundigen”
uitgenodigd om iets over hun boekje en
vooral over het leven op een dorp te vertellen.

Dat was eerst Piter Boersma uit Wiuwert.
Vervolgens onze dorpsgenoot Aren
Vroegindeweij, die als geen ander uit zijn
ervaringen kon vertellen, maar is hij na
veertig jaar nog een outsider in Oudwoude?

Het bijzondere was dat het eerste exemplaar
werd aangeboden aan mevrouw Tine Koster
Wiersma van de Wygeast. Zij vond het een
hele eer zoiets te mogen meemaken. Haar
overleden man, Yke Koster, was feitelijk
degene die de titel aan het boek verleend
heeft.
Ze zeggen daarover in het voorwoord, dat
”Lytse Yke Koster langs kwam en vroeg:
”Hast ek weinrotten?” Dit begrepen de twee
nieuwe inwoners niet, maar bedoeld werd:
heb je wagenwielen? Zodat hij daar
lampenkappen van kon maken. Hoe het
verder ging, staat natuurlijk in het boekje.

Het waren opmerkelijke jaren die Renssen en
Winters hier woonden. De wereld veranderde
drastisch in die tijd. Het waren de jaren van
de democratisering. Hippies, het buitenleven,
alternatief leven, idealisme, zoals de wereld
verbeteren. Alles hoorde er bij in die tijd. Wat
deed dat met hen, wat deed dat met
Oudwoude! Dat kan een mooi thema zijn.

Soms was de actualiteit dichtbij. Zoals
defensie, die oefenterrein opeiste in het
Lauwersmeergebied. Daar werd heftig tegen

geprotesteerd. Er werd zelfs door Anneke en
Willem samen met nog twee vrienden een
PSPafdeling Kollumerland opgericht. Ze
lieten van zich horen en schreven brieven
naar de gemeenteraad. Dan kwam die brief
op de lijst van ingekomen stukken en dan
gingen ze inspreken op dat punt! Dat deden
ze met opzet om zo toch wat invloed te
krijgen. (Mocht dit sommigen op gedachten
brengen, dat kan nu niet meer!)
Ook op een andere actualiteit, die van Kollum
Chemie, wordt ingegaan. Na een storm in
1974 bleek een weiland helemaal vergiftigd te
zijn. Kollum Chemie werd een bekend
gifschandaal. Daar werden ondeugdelijke
bestrijdingsmiddelen gefabriceerd. Het is een
jammer dat er niet meer over verteld wordt,
want daar heeft zich toen heel wat
afgespeeld.

Het zijn allemaal luchtige en lezenswaardige
verhaaltjes. Over hoe ze hier kwamen, hoe
naïef ze vaak nog waren. Zo kochten ze het
huisje aan Allemawei 4, maar het stond zowat
op instorten. Later hebben ze er een nieuw
huis neergezet. Werden ze wellicht eerst met
argusogen bekeken, later viel het mee, want
ze waren actief in en voor het dorp. Geld
hadden ze niet en daar werd in Oudwoude
rekening mee gehouden. Toen de fiets op de
Foarwei werd gestolen, stond er zomaar weer
een andere klaar. Er wordt verteld over de
scholen, want zoon Marten ging natuurlijk
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Bearn Bilker
22 mei 2016

Anneke van Renssen en Willem Winters:
”Hast ek weinrotten?”
84 stukjes dorpsleven
Oudwoude 19711984
Uitgeverij Perio Leeuwarden 2016
€15, –
Bij Boekhandel Bruna en bij de uitgeverij
<<<

eerst naar de kleuterschool en toen naar de
Openbare Lagere School (Van
Heemstraschool).
Er wordt veel over de huisdieren verhaald;
katten, honden, bok Bas en biggetjes. Maar
ook over muizen, eenden, hamsters, cavia's
en vlooien.

Over de buren, over markante personen in
het dorp wordt verteld, zoals Bakker Planting
en kruidenier Eabele, slager Ite de Boer, die
hun wel eens wat extra's gaf.

Er zijn ook veel foto's in het boek te vinden.
Veel privéfoto's. Zoon Marten komt het meest
voor op de foto's. Dat is logisch, want een
jong echtpaar maakt altijd de meeste foto's
van hun kinderen! Met vriendjes, spelend en
op schoolfeestjes en met vakantie.

Ik had het boek in één keer uit. Het leest wel
plezierig, maar toch had ik veel meer
achtergrond verwacht. Je kunt natuurlijk
allemaal anekdotes en gebeurtenissen
opschrijven wat je beleefd hebt, maar dan
blijft het wat aan de oppervlakte. Wat was in
hun ogen nu het echte Oudwoude? En hoe
bevielen de mensen? Een analyse over die
bewuste tijd mis ik. Wat is nu het verschil om
eerst zo te leven en dan toch uiteindelijk voor
de stad te gaan kiezen, want ze wonen nu al
meer dan 30 jaar in Leeuwarden. De
schrijvers komen niet verder dan ”het leven is

en blijft anders dan in een stad, dat leren
deze verhalen over Oudwoude”, dat is wel
een eenvoudige conclusie. Ook Oudwoude
veranderde in die jaren, zoals alle mensen. Ik
kan me niet aan de indruk onttrekken, dat het
schrijversechtpaar het dorpsleven toch vanuit
het perspectief van een stedeling is blijven
beschouwen.

Desondanks ben ik blij dat er weer een boek
verschenen is over de geschiedenis, want zo
zie ik het, over een tijdsbeeld van Oudwoude.
Daar kan nooit teveel over geschreven
worden!
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door de grote zaal beschikbaar te stellen voor
de maaltijd. De eigenaar van het eetcafé it
Earrebarrenêst, vond de actie van de
kinderen zo geweldig dat hij spontaan alle
kinderen op een ijsje trakteerde.

Al met al hele geslaagde koningsspelen met
een prachtig resultaat. De ruim 80 leerlingen
hebben gezamenlijk 1400 euro bij elkaar
gelopen voor Spieren voor Spieren en daar
mogen ze best heel trots op zijn. Ook de
mensen van Spieren voor Spieren zijn
ontzettend trots op onze leerlingen, het werd
zelfs op hun facebookpagina geplaatst.
Bedankt allemaal dat jullie zo mee hebben
geholpen om deze actie zo te doen slagen.
<<<

Leerlingen Tarissing in actie

voor Spieren voor Spieren

tijdens Koningsspelen.
Dinsdag 26 april
vierden alle
leerlingen van
CBS de Tarissing
in Oudwoude de
Koningsspelen
op wel heel
bijzondere wijze.
Vanwege de
slechte
weersverwachtin
gen was het
programma
enigszins
aangepast, maar
gelukkig scheen
de zon volop en
was het genieten
voor iedereen. Er

werden allerlei spelletjes gespeeld en
daarnaast werden de beenspieren flink op de
proef gesteld doordat alle kinderen een tocht
van ruim 3,5 kilometer liepen. Een ware
topprestatie, iedereen, zelfs de allerjongsten
van net vier jaar, heeft de tocht uitgelopen.
Met het lopen van deze tocht hebben de
kinderen d.m.v. zelf gezochte sponsoren een
flink bedrag verdiend voor “Spieren voor
Spieren” een organisatie die zich inzet voor

kinderen met een spierziekte. Ook de juffen
deden een flinke duit in het zakje door voor
iedere leerling 1,50 euro bij te dragen.

De leerlingen weten dat het hebben van zo’n
spierziekte niet altijd gemakkelijk is, ze zien
het dagelijks op de eigen school en dat
maakte dat iedereen zich heel graag in wilde
zetten voor deze actie. Veel ouders waren
bereid om te helpen een succes te maken
van deze bijzondere ochtend.

Er was dit jaar geen Koningsontbijt, maar de
Jumbo uit Kollum wist dit prima op te lossen
door de grondstoffen voor een lunch te
sponsoren. En zo genoten alle lopers van de
door ouders gebakken, heerlijke
pannenkoeken. Het bestuur van het MFC
werkte ook mee aan deze prachtige actie
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Brief van Weit Hamersma –
deel 3 (Slot)
Yvonne te Nijenhuis  Reinder H. Postma

Inleiding

In deel 1 en 2 van dit verhaal hebben we de
brief die Weit Hamersma uit Oudwoude op 20
november 1947 aan Jaap Broersma, de
achterneef van zijn vrouw Sipkje Wiersma
schreef, besproken. Jaap was als
dienstplichtig soldaat in Indië en Weit woonde
op Oudwoudmerzijl, in het huis waar nu de
Scheepstimmerman gevestigd is. Weit

schreef regelmatig; hieronder een aantal
berichten uit 1948.

Mei 1 948

Weit neemt de pen regelmatig ter hand. Soms
schrijft hij wel tien brieven per week aan de
jongens in Indië. Zoon Anne krijgt zeker twee
brieven per week, maar andere jongens
worden ook niet vergeten. Weit mist zijn zoon
Anne en maakt zich bezorgd. Hij schrijft:
‘Zoals je weet, zit Anne op Sumatra. Ze liggen
met 30 man in de buitenpost Kota Baroe.
Wacht lopen en patrouilles verrichten, dat is
hun werk. Ze hebben al een stuk of vijftig
mannen opgepakt, verscheidene voorladers,
klewangs, revolvers en Japans geld in beslag
genomen. Het werk bevalt hem maar goed. In
de vrije tijd nu en dan wat voetballen of jagen
op wilde zwijnen. Hij is gezond en het eten is
prima. Maar ja, als er maar geen gevaar op
de loer ligt, dan zal het lukken, zo’n patrouille
is nooit zonder risico.’ Weit mist zijn zoon ook
bij het werk, hoewel zoon Roel nog wel mee
kan helpen. In de brief die hij in mei 1948
schrijft, vermeldt hij dat hij het enorm druk
heeft nu het voorjaar is. Vooral het inzaaien
kost veel tijd. In zijn brief van 4 juli
verontschuldigd hij zich dat hij zo lang heeft
gewacht met schrijven, maar door grote
drukte op het land is het erbij gebleven.

September 1 948

In september kan Weit weer even tijd

vrijmaken voor een brief aan Jaap. Hij vraagt:
‘Heb je de grammofoonplaat al gekregen?
Met je vaders redenaarstalent? Ik zou hem
graag eens willen horen.’ In die tijd namen
veel thuisblijvers een grammofoonplaatje op
met boodschappen om aan hun dierbaren in
Indië te sturen. Het plaatje dat Jaap toen
ontving, is nog steeds in zijn bezit.
Weit meldt dat het dorpsfeest is geweest,
maar dat feest werd overschaduwd door een
trieste gebeurtenis. Yke Tjoelker, een jongetje
van 2 jaar, is vlak voor het feest na een ziekte
van twee dagen zomaar ineens overleden.
Tijdens het feest vielen er ook nog bijna een
paar slachtoffers toen er een paard op hol
sloeg. Weit: ‘De mensen vlogen door de sloot,
maar Jacob Veenstra kreeg het dier weer in
bedwang.’ Hij heeft nog een nieuwtje: ‘Klaas
en Griet gaan naar Amerika.’ Zij woonden
indertijd op Kollumer Oud Zijl. Emigratie was
op dat moment aan de orde van de dag. Veel
mensen zochten hun heil elders;
economische vluchtelingen zouden we ze nu
noemen. Amerika ontving ze destijds met
open armen.

December 1 948

Op zondag 5 december is Weit alleen thuis;
de rest van het gezin is naar de kerk. Zelf
heeft hij vast geen zin gehad om mee te
gaan, want hij schrijft: ‘Onze nieuwe dominee
komt in januari. En dat wordt hoog tijd. De
helft van de tijd hebben we niets en dat
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verveelt snel.’ In 1949 ds. Van Binsbergen de
pastorie in Oudwoude betrekt, is de
domineesvacature weer ingevuld. Hij is
bezorgd en ongerust: ‘Onze gedachten zijn
iedere dag in Indië, we hebben daar
ondertussen heel wat vrienden zitten met wie
we meeleven. Zeker op zo’n dag als
Sinterklaas. En straks is het Kerst, dan kan
het haast niet anders, dan zullen we in
gedachten bij jullie zijn. En dan zijn we
allemaal maar mensen die niet veel kunnen
verdragen. Nee, wij zouden willen dat jullie
dan weer in ons midden waren. Aan de
andere kant zeggen we: nee, kerels zijn het,
die daar in Indië zijn. Wij zullen ons ook als

kerels gedragen. Wat hebben de jongens in
de periode 1940 – 1945 niet meegemaakt?
Vijf lange jaren in de weer om ons te
bevrijden. Nee, dan zijn we stil.
Weit heeft het in de winter minder druk dan in
het voorjaar. Zijn veertien koeien moeten nog
wel dagelijks verzorgd worden, maar op het
land valt het werk mee: ‘Het werk is
grotendeels afgerond. De sloten moeten nog
gehekkeld en de koemest moet nog uitelkaar
geslagen op het land en dan kan de winter
maar komen. Wij hoeven jouw schaatsen
zeker niet naar je op te sturen? Wij hebben
anders een mooie herfst gehad. De
aardappelen en bieten kwamen mooi schoon

uit de grond en het
gewas was ook erg
goed en rijk aan
opbrengst. Ik kan
me niet herinneren
dat we zoveel
aardappelen
hadden. Zo’n 300
korven per
pondemaat en ik
heb ze allemaal
verkocht voor f 3,00
per 70 pond. (R
star). De koeien
staan nu allemaal
op stal. Vrijdag 1
december hebben
we de hokkelingen

binnen gehaald en het lijkt voor het vee een
goede winter te worden, want er is
ruimschoots voer. De melk wordt steeds
duurder; we krijgen nu al 30 cent per liter. De
andere artikelen zijn allemaal duurder
geworden en de centen zijn over het
algemeen al zo ingekort, daar zorgt Lieftinck
wel voor, we kunnen dus geen grote gekke
sprongen doen.

Geld

Weit schrijft een paar keer over geld.
Nederland was straatarm uit de oorlog
gekomen; er was gebrek aan alles en de
productie lag vrijwel stil. Bij Piet Lieftinck lag
als minister van financiën de taak om de
Nederlandse financiën na de oorlog weer op
orde te brengen. Een van zijn maatregelen
was 'het tientje van Lieftinck', de tien gulden
die iedere Nederlander in de zomer van 1945
kreeg tijdens een actie tegen zwart geld.
Negen maanden na Weits brief zorgde hij
ervoor dat de gulden dertig procent minder
waard werd. Dit markeerde een nieuwe fase
in de economische naoorlogse geschiedenis
van Nederland. De ergste armoede was
voorbij en de Nederlandse economie kon
haar vleugels uitslaan, geholpen door de
schenking en lening van bijna een miljard
dollar van de Amerikaanse regering. Vanaf
dat moment kwam de economie weer op
gang en begon de welvaart toe te nemen.
<<<
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Vrijwill iger gezocht!

Ga je graag met kinderen om? En steek je
vanzelfsprekend de handen uit de mouwen?
Dan zou je veel kunnen betekenen voor de
peuters in Oudwoude! We zijn voor de
dinsdagmorgen op zoek naar iemand die de
leidsters tijdens openingstijden kan
ondersteunen op de peuterspeelzaal bij
allerlei voorkomende taken, zoals de
verzorging en opvoeding van de peuters, het
begeleiden bij spel, knutselen en voorlezen
en het doen van licht huishoudelijke taken,
zoals tafels afnemen en de afwas doen.

Lijkt het je leuk om een bijdrage te leveren
aan de ontwikkeling van peuters in
Oudwoude? Meld je dan nu aan
freerkjedijkstra@gmail.com
<<<

Zaterdag 28 mei namen twee spelers
afscheid van WTOC. Voor hun was een
afscheidswedstrijd georganiseerd met ruim
veertig (oud)spelers van WTOC.
Cor Mijkes is 50 jaar actiefspelend lid
geweest bij WTOC en is ook jarenlang
bestuurslid geweest. Johannes heeft ook 50

Afscheidswedstrijd voor Cor
Mijkes en Johannes van der
Veen

jaar gevoetbald en vele wedstrijden gefloten
maar niet altijd bij WTOC.
Op een zonovergoten Sportpark “de Wygeast”
kwamen Cor Mijkes en Johannes van der
Veen voor de laatste keer in de wei. In de
wedstrijd, waar ze dit keer niet met elkaar
speelden, maar tegen elkaar, scoorden de
beide mannen. Uitslag 33.
Na afloop werden de beide heren door het
bestuur bedankt en een trofee in de vorm van
een gouden schoen voor Cor en een zilveren
schoen voor Johannes aangeboden. Van het
bestuur en de spelersgroep WTOC 3 kregen
ze een prachtig bloemstuk, waarin
voetbalschoenen verwerkt waren. Ook kregen
ze van de spelersgroep WTOC 3 nog een
prachtig aandenken.
Daarna was er nog een gezellig samenzijn
met spelers en oudspelers.
<<<
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Interview dorpsgenoot

Wij zijn deze prachtige zomeravond te gast bij
Greetje Dijk. Geboren 1 april 1959 te
Damwoude. Greetje is de oudste in een gezin
met 4 kinderen. Ze heeft nog 3 jongere
broers. Greetje haar ouders hadden een
bedrijf in manufacturen en stoffering. Een echt
middenstandsgezin dus. Aan dit idyllische
plaatje komt een eind door het plotselinge
overlijden van Greetje haar vader. Greetje is
dan nog maar 10 jaar oud en haar jongste
broertje is nog maar 2 jaar. Er breekt een
moeilijke tijd aan, maar ze slaan zich er goed
doorheen en Greetje is een gelukkig kind.

Na haar opleiding Mavo en Havo in Dokkum
te hebben gevolgd, gaat ze naar Ubbo

Emmius in Leeuwarden om de
lerarenopleiding Frans en Nederlands te
volgen. Nederlands verruilt ze later voor
Engels. Dit is het ook niet en Greetje maakt
deze opleiding niet af. Ze besluit om een
wereldreis te gaan maken. Met haar rugzakje
boekte ze een enkele reis naar Montpellier
(ZuidFrankrijk). Ze komt terecht in een
klooster in Lourdes waar ze in de keuken ging
werken. Hier heeft ze 3 maanden een
prachtige tijd gehad met kost en inwoning. Ze
leert een Frans meisje kennen en met haar
en nog 2 anderen gaat ze liftend naar Noord
Ierland. Ze belanden weer in een klooster,
omdat ze bepaalde connecties heeft, maar dit
bevalt helemaal niet. De mensen zijn niet zo
vriendelijk, het is er koud en daarom
vertrekken ze de volgende dag alweer. Via
allerlei omzwervingen belandt Greetje wéér in
Frankrijk. Ze hoort dat een zeer goede
vriendin van haar erg ziek is en ze besluit
terug naar Nederland te gaan. Van een
vrachtwagenchauffeur krijgt ze een lift naar
Parijs. Hiervandaan lift ze verder naar
Nederland.

Eenmaal thuis moest Greetje zich proberen te
settelen en een baan zien te vinden. Ze
belandt op een zeilschool in Akkrum als
keukenhulp. Hier ontmoet ze haar man. In
1985 krijgt ze haar eerste kindje, Lyske. Ze
gaan wonen in Jubbega. Greetje vindt werk
als peuterleidster. Later verhuizen ze naar

Gorredijk en krijgen ze in 1989 nog een zoon,
Niekele. De relatie strandt en Greetje gaat als
alleenstaande moeder verder. Er moet wel
brood op de plank komen, dus Greetje pakt
alles aan om werk te behouden. Via
groepsleidster op de kinderopvang tot
begeleiden van stagiaires. Ze volgt een
opleiding in Zwolle tot praktijkopleider. Ze
heeft een heel systeem voor het begeleiden
van stagiaires opgezet voor
kinderopvangorganisatie Timpaan. Ze vindt
het prachtig en voelt zich als een vis in het
water. Greetje maakt werkboeken,
begeleidingsschema’s enz. Ze heeft 8 jaar de
baan van haar leven! Toch wordt haar baan
wegbezuinigd. Greetje wordt dan
locatieleidster van een kinderopvanglocatie.
Rond deze tijd leert ze Jurjen Sangers
kennen. De klik is er gelijk en ze kunnen uren
praten. Intussen gaat het niet goed met haar
werk. Greetje is “opgebrand”. Na wikken en
wegen besluit ze een opleiding tot
bloesemtherapeute en coach te volgen. Dit is
een goede keus geweest. Ze heeft intussen
een latrelatie met Jurjen. In 2010 besluiten ze
in Oudwoude te gaan samenwonen.

Dit was in het begin best pittig. Greetje heeft
zo gevochten voor een plekje voor haar en
haar kinderen (die intussen zijn uitgevlogen)
dat ze het moeilijk vindt om alles achter te
laten en in Oudwoude helemaal opnieuw te
beginnen. Via werkzaamheden in ’t MFC is ze
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er toch vrij snel tussen gekomen. Greetje zet
zich overal voor in. Ze is medeoprichter van
de bibliotheek in Oudwoude. Bij veel
activiteiten komen haar coachingskwaliteiten
van pas. Thuis aan de Jan Binneswei is ze
een eigen praktijk in Bloesemtherapie en
coaching begonnen. Ze kan kinderen en
volwassenen helpen bij diverse emotionele en
lichamelijke problemen. Denk bijvoorbeeld
aan angsten, depressies, stressklachten,
hoofdpijn of huidklachten enz. Na een aantal
jaren ervaring opgedaan te hebben, heeft ze
nu heel wat te bieden.

Op de vraag wat haar hobby’s zijn zegt ze:
kringloopwinkels afstruinen en zingen. Ze zit
bij de ”Sangersjongers”. Greetje vindt “Op ‘e
Hichte” een mooi boekje van en voor een
prachtig dorp met zijn inwoners, waar ze zich
nu zo thuis voelt. Die inwoners, daar is
Greetje er één van. Wat een krachtige, lieve
vrouw! Een aanwinst voor ons dorp. Wanneer
wij naar huis fietsen, genieten we nog na van
dit bijzondere bezoek.

Annie en Karin<<<

loop wordt er geld ingezameld voor preventie
en ter bestrijding van kanker.
Binnenkort komt de commissie bij jullie langs
om eieren en aardappels te verkopen. Houd
de nieuwsbrief en de facebooksite (met
dezelfde naam als de titel van dit verslag) in
de gaten.
22 juni organiseren ze een kindermiddag
waar jongens een tshirt versieren en meisjes
een windglas gaan maken.

Laten we Oudwoude tijdens deze loop op de
kaart zetten en geef je op. Het is voor een
goed doel voor de verschrikkelijke ziekte waar
een ieder van ons wel mee geconfronteerd
wordt.

Namens de commissie, Samenloop voor
Hoop Aldwâld: Sytske Agema,
Marga Visser, Aukje van der Zee
Hillie Bijlstra, Anne Koster.<<<

Aldwâld rint foar hoop
@nkie Viguurs

Na ontvangst van een appje, zat ik op een
avond gezellig aan de keukentafel bij de
achterbuurman. De commissie “Samenloop
voor Hoop Aldwâld”, had deze avond een

vergadering en ze vroegen mij of ik een stukje
wilde schrijven voor de doarpskrante.
Natuurlijk wilde ik hier wel aan meewerken.
Op 2 en 3 september 2016 wordt er in Kollum
een 24uurs wandelestafette georganiseerd
t.b.v. het KWF. Mensen uit Oudwoude kunnen
zich opgeven om hier aan deel te nemen, je
kunt kiezen voor een uur of meerdere uren
lopen. Gelopen wordt in tweetallen. Je kunt je
opgeven bij Anne Koster tel. nr. 0511705174.
Doe dit voor 15 juni a.s. Verder worden er
lopers gevraagd voor de openingsronde op
vrijdag 2 september om 16.30 uur. Dit is een
bijzondere ronde waar alleen mensen
meelopen die strijden of hebben gestreden
tegen kanker, voor familieleden die een
dierbare hebben verloren aan deze ziekte en
hier nog dagelijks mee worden
geconfronteerd. Voor deelname aan deze
ronde kun je ook Anne Koster benaderen.
Gelopen wordt in Kollum, rondje
Julianaschool – Prinsenhof. Er komt een
groen veld met marktkramen, ook
Oudwoude zal hier met een kraam
komen te staan en er komt een
podium met muziek. Veel positieve
reacties zijn al binnengekomen, ook
zijn er bedrijven uit ons dorp die een
bijdrage schenken voor deze
marathon. Hiervan worden Tshirts
besteld met het logo en tekst van
KWF en op de achterkant staat de
naam van het bedrijf. Tijdens deze
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Jongensclub omstreeks 1 940 Huisvesting

redactielid Erik

De Wygeast 55

Jongensclub van Oudwoude uit ongeveer
1940

Achterste rij v.l.n.r.: Sjouke (Pieter) Westra 
Pieter (Johannes) Wijbenga – Uilke (Marten)
Dijkstra  Bjinse (Pieter) Westra  meester
Kornelis Boersma (leider).
Middelste rij v.l.n.r.: Uilke (Gerrit) Dijkstra 
Flip (Pieter) van der Veen – Roel (Weit)
Hamersma  Jan (Harm) Dijkstra – Auke
(Germ) Hoekstra – Abele (Harm) Dijkstra.
Voorste rij v.l.n.r.: Piet (Pieter) van der Veen 
Binne (Germ) Hoekstra – Albert (Tjib) Hoof 
Anne (Weit) Hamersma.

De namen tussen de haakjes is de naam van
de vader.

Brand de Jager, Kollum
<<<

Toen

Nu
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Horizontaal
2.  bestuurslid WTOC
4.  Agrariër (achtern.)
7.  hulpverlening
8.  oorspronkelijke bossen
9.  aantal redactieleden
10.  vereniging
11.  dorpswedstrijd

Zomerpuzzel

13.  oud columnist
15.  vluchtheuvel
18.  dorpels
20.  rij bomensoort
21.  leerfabriek
24.  sponsor WTOC
25.  gewas
27.  voorzitter vereniging

28.  woord in doarpsliet
32.  opleuken van wagens
33.  autohandel
34.  fietspad
36.  Automatische externe
defibrillator
37.  weg
39.  Gemeentelijk bestuurder

40.  lid van de redactie
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Verticaal
1.  Bullet factory
3.  jaarlijks agendapunt
5.  sport te beoefenen in het
MFC
6.  jaarlijks agendapunt
7.  aanleg
10.  oud vervoermiddel
12.  woord doarpsliet
14.  bestuurslid WTOC
16.  rubriek
17.  activiteit
19.  weg
22.  gymnastiekvorm
23.  woord doarpsliet
26.  water
29.  boerenactiviteit
30.  seizoensvereniging
31.  beesten
35.  aanjager Doarpskrante
38.  merk hekwerk

Geslaagd concert in de kerk van

Westergeest

Geslaagd concert in de kerk van Westergeest
Op zaterdag 7 mei organiseerde Stichting
TWA haar eerste concert in de kerk van
Westergeest. Ondanks het prachtige weer
hadden veel mensen gehoor gegeven aan de
uitnodiging. Bestuurslid Bauke Hoekstra
verwelkomde iedereen van harte en
onderstreepte nog eens het doel van de
stichting: zich samen met de inwoners van de
drie dorpen inzetten om de twee
kerkgebouwen goed te onderhouden, nu en in
de toekomst!
Brassband De Bazuin Triemen – Westergeest
(onder leiding van Hille van Hijum) en
Popkoor De Sangersjongers (onder leiding
van Rika Feringa) hebben ons met een
gevarieerd repertoire een prachtige avond
bezorgd. De brassband speelde onder andere
de bekende muziek van de tvserie
“Thunderbirds” en besloot de avond met een
geweldige uitvoering van de “Radetzkymars”.
Het koor zong onder meer het klassieke “This
world” en het mooie nummer “Let it be” van
de Beatles.
Het bestuur kijkt terug op een geslaagde
avond en bedankt brassband en popkoor dan
ook van harte voor hun medewerking aan en
inzet voor dit eerste concert.
Het bestuur bedankt verder ook iedereen die

na afloop van het concert met een gift heeft
bijgedragen aan het werk van de Stichting,
dank daarvoor!

Wij zijn van plan aan het eind van het jaar
een tweede activiteit te organiseren. Kijk
daarvoor en voor al onze andere berichten op
onze internetsite www.stichtingtwa.nl.

Het bestuur Stichting TWA

Stichting TWA
p/a Brede ikker 2
9295KS WESTERGEEST

website: www.stichtingtwa.nl
email: info@stichtingtwa.nl
<<<
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Bericht voor de lezers:

Uw teksten worden door de redactie niet
geredigeerd. Als u dit wel wilt, moet uw tekst
tijdig ingeleverd worden. Liefst twee weken
voor de kopijdatum. Wanneer dit niet lukt,
kunt u contact opnemen met de redactie om
te kijken of het nog mogelijk is. Aanpassingen
en veranderingen zijn natuurlijk in overleg met
de schrijver.

Plaatsing van uw kopij:

De redactie beslist of en wanneer
aangeleverd materiaal geplaatst wordt, dit is
afhankelijk van de beschikbare paginaruimte.
Materiaal kan dus in een later nummer
worden geplaatst.

Tips voor het inleveren van kopij:

– teksten liefst digitaal aanbieden in Word of
een andere tekstverwerker
– liefst in lettertype Arial in grootte 9
(– woordafbreking liefst uitschakelen)
– foto's liefst als originele foto in de
oorspronkelijke bestandsgrootte aanleveren
als bijlage bij uw email
– wanneer de tekst en/of de illustratie niet van
uzelf is, is bronvermelding verplicht in
verband met copyrightrechten.

Abonnement?

Woont u buiten Aldwâld dan biedt de redactie
de volgende mogelijkheden om de
doarpskrante te lezen:

 via internet door te surfen naar onze site
www.doarpskranteopehichte.nl.
 een jaarabonnement voor €15,00
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 augustus 201 6

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

van derden.








