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Donatie aan Op 'e Hichte

Onderstaande e-mail is bij de redactie
binnengekomen:

-------------------------------------------------------
Geachte Redactie,

Hierbij geef ik mij op als Donateur "om
útens". Inmiddels de jaardonatie 2010
overgeboekt.
Heb enorm bewondering en respect voor
al les wat doarpsbelang Aldwâld zoal
presteert.

Recentelijk het voorjaarsnummer van Op é
Hichte via Sjoerd (Dijkstra, broer van Jan –
red.) ontvangen. Met heel veel interesse heb
ik dit gelezen.
M'n excuses dat ik het Fries schrijven niet
beheers, maar daarentegen kan ik het wel
goed lezen. Ik denk dat menig dorp in
Friesland jaloers zal zijn op zo'n club
vrijwil l igers die het hele jaar zoveel op touw
zet, m'n oprecht compliment.
Tijdens het lezen kwamen heel wat dierbare
herinneringen en plekken bij mij naar boven,
en zeker niet zonder emoties! Zou iedere

"Aldwâldmer om útens" wakker wil len
schudden om donateur te worden
voor zo'n doarp zoals het 1e couplet van "US
PLAKJE GROUN" verwoord:

DÊR IS MAR IEN NOFLIK PLAKJE
OP DE HIELE WIDE WRÂLD.
EN DAT IS IT SMÛKSTE PLAKJE
MEI DE NAMME VAN ALDWÂLD.
HWERT WY YN DE WRÂLD EK RINNE
TICHTEBY OF FIER FAN HÛS.
NEARNE KIN WY BETTER HINNE
YN ALDWÂLD DER BIN WY THÛS

Wens jul l ie al len heel veel succes.

Met vriendelijk groeten Jan Dijkstra,
Dordrecht.
-------------------------------------------------------

Als redactie zijn we blij met zulke reacties!
Het toont aan dat de dorpskrant juist ook
voor oud-inwoners belangrijk kan zijn.
Daarom biedt de redactie oud-inwoners
verschil lende mogelijkheden om de
doarpskrante te lezen:
- via internet door in te loggen op onze site
www.doarpskranteopehichte.nl. Al le kranten

zijn hier te lezen, waarbij het laatste nummer
bovenaan staat
- door een jaarabonnement te nemen voor
€12,50 (opgeven via
info@doarpskranteopehichte.nl )

Natuurl ijk zijn we ook blij met de spontane
donatie! Hoewel de krant gemaakt kan
worden door de bijdragen van Doarpsbelang
Aldwâld en de stichting MFC Hústerwâld en
de advertentieinkomsten, is geld altijd
welkom. Advertentie-inkomsten zijn onzeker
waardoor een sparen voor een reserve nodig
is. Laten we hopen dat dit goede voorbeeld,
goed doet volgen!

De Stikelstekker

Het dorp wordt in de gaten gehouden door
de Stikelstekker. Deze persoon observeert
onze inwoners en beschrijft op een satirische
wijze het dagelijks leven in Aldwâld. De
Stikelstekker zal met ingang van dit nummer
elke keer verslag doen van haar bevindingen.
Lees snel het eerste verhaal op bladzijde 41!

De redactie.
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We zijn vandaag
te gast bij dhr.
Lieuwe Cnossen
en zijn vrouw.
Lieuwe is
geboren op 15
februari 1943 te
Hommerts. Dit is
een klein dorpje
bij Sneek.

Zijn ouders hadden daar een boerenbedrijf.
Maar Lieuwe leerde liever het timmervak. Dit
heeft hij dan ook gedaan tot zijn diensttijd
toe.
Na in dienst te zijn geweest, is Lieuwe
getrouwd met Jannie van der Velde. Samen
gingen ze wonen in Scharnegoutum op een
boerderij met 16 ha. land. Hier hebben ze
een mooie tijd gehad met hun vier kinderen:
Ate, Pieter, Ypie en Auke. Na vijf jaar hebben
ze de stap genomen en zijn ze met hun gezin
naar een grote kop-hals-rompboerderij net
buiten Oudwoude verhuisd. Vandaag de dag
boert zijn zoon Pieter op deze plaats op een
geheel vernieuwd bedrijf met melkrobots enz

Lintje

De reden voor ons bezoek aan Lieuwe
Cnossen is dat hij een koninklijke
onderscheiding heeft ontvangen voor een
lange reeks van verdiensten. Hij heeft in
ontzettend veel besturen gezeten, te veel om
hier op te noemen. Hij heeft bv. veel
betekend voor de ruilverkaveling, boerenhulp
en mede door hem is de Welkoop in Kollum
gekomen.
We vroegen hem of hij zelf vond dat hij het
l intje verdiend heeft, hij antwoordde dat hij
er in ieder geval erg trots op is dat iemand
hem heeft voorgedragen voor deze eer.

Verrassing

Lieuwe was “zogenaamd” uitgenodigd voor
een vergadering van de ruilverkaveling.
Normaliter vonden deze vergaderingen plaats
in de Colle maar deze keer zou de
vergadering op het gemeentehuis zijn.
Hierdoor vond Lieuwe het een beetje
verdacht.
Toen hij even later zijn hele famil ie zag zitten
werd het hem duidelijk.
Het was toch echt waar: hij werd: “Lid in de
Orde van Oranje Nassau”. Geweldig!

Zijn vrouw

Ook zijn vrouw Jannie was regelmatig aan
het woord. Ze wist al lemaal leuke anekdotes
te vertel len en onder het genot van een
lekker drankje hebben we een fotoalbum
bekeken van een prachtige reis door Canada
en Alaska. Ze zei nog dat mensen vaak aan
haar vroegen of Lieuwe nog wel eens thuis
was, zo vaak moest hij ’s avonds vergaderen.
Zelf had ze er geen problemen mee, druk als
ze was met de kinderen.

Verdiend

Ook hebben we de mooie cassette mogen
bewonderen waar al le interessante
oorkondes enz. in zitten. Een prachtig en
welverdiend aandenken.

Toen we naar huis wilden gaan, moesten we
nog even mee naar zijn werkplaats.
Zijn oude beroep is nu zijn hobby geworden:
timmeren.
Hij l iet ons een prachtig naambord zien dat
hij voor Hûsterwâld heeft gemaakt.
Aan zijn glunderende gezicht met dito ogen
konden we wel zien waar zijn hart l igt.
Al met al een geslaagde avond!

Op bezoek bij de familie

Cnossen aan de Allemawei
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Vanuit Doarpsbelang Aldwâld

In het voorwoord wil ik deze keer aandacht
besteden aan de stand van zaken met
betrekking tot de Structuurvisie en de
bejaardenwoningen aan de Wygeast.
Daarnaast nog een vooruitbl ik hoe het
bestuur van Doarpsbelang Aldwâld wil
omgaan met de resultaten van het
Dorpsgesprek en Kollum Chemie. Tenslotte
nog aandacht voor het Doarpsfeest.

Structuurvisie

De aanwonenden van de Foarwei, Jan
Binneswei, Wygeast, de Lange Ikker,
Simmerwei en Allemawei hebben op een
inloopavond, die door de gemeente
Kollumerland op woensdag 24 februari is
gehouden, de situatie voor zijn of haar eigen
woning kunnen bekijken en de mogelijkheid
gehad om hierop te reageren.

Als gevolg van de reacties heeft de
gemeente besloten de plannen voor de
Foarwei aan te passen. De aanpassing heeft
niet betrekking op het ontwerp voor de
Foarwei maar op de keuze voor de
rijbaanverharding. De gemeente heeft op

basis van de reacties van omwonenden op de
inloopavond extra overleg met bewoners van
de Foarwei gevoerd. Door de gemeente is
besloten (op basis van de reacties) geen
gebakken klinkers in de Foarwei toe te
passen maar het zogenaamde Streetprint.
Streetprint is asfalt in een klinkerkleur met
een klinkermotief.

Vanwege deze wijziging heeft de gemeente
het ontwerp en het bestek moeten
aanpassen. Dit heeft tot gevolg gehad dat de
start van de uitvoering van de Structuurvisie
is vertraagd. Met de keuze voor Streetprint
(asfalteren gaat sneller dan straten van
gebakken klinkers) wordt deze vertraging
weer ingehaald. De globale planning blijft dat
voor de bouwvak de Foarwei wordt opgepakt
en na de bouwvak de Jan Binneswei. De
aanbesteding van de Structuurvisie is op 1
juni.

Het bestuur van Doarpsbelang heeft nog een
verzoek bij de gemeente ingediend om de
omgeving van het leugenbankje mee te
nemen in de uitvoering van de Structuurvisie.
Dit was eerder al aangegeven, maar bleek
niet in de plannen te zijn opgenomen. Het

idee is dat de omgeving van de leugenbank
toegankelijker en ruimtelijker moet worden.
De gemeente wil dat de brievenbus en de
kledingcontainer bij de leugenbank worden
geplaatst. Deze ideeën zijn in een
schetsontwerp uitgewerkt. Het
schetsontwerp van de leugenbank is
bijgevoegd.

Tekeningen van de structuurvisie en het
schetsontwerp van de leugenbank worden
ook op de website geplaatst.

Bejaardenwoningen Jan Binneswei

Als bestuur van Doarpsbelang waren we
verrast dat de bejaardenwoningen, na een
tijdje van leegstand, weer werden bewoond.
Na overleg met Woningbouwvereniging Thús
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Wonen blijkt dat deze bejaardenwoningen
tijdelijk, tot het eind van dit jaar, aan Carex
in beheer zijn gegeven.

Op de website kunt u meer informatie vinden
over Carex (http: //www.carex.nl/content/carex-

voor-woningbouwcorporaties). De aanpak van
Carex spreekt Doarpsbelang wel aan maar of
het in de praktijk ook zo werkt zal moeten
blijken. Carex geeft de bejaardenwoningen in
bruikleen aan mensen die tijdel ijk een
woning zoeken. Hiermee wordt verloedering
en vandalisme van de bejaardenwonin-gen,
tuin en omgeving (Jan Binneswei)
voorkomen. Thús Wonen heeft goede
ervaringen met Carex en bij klachten kunnen
wij contact opnemen met Thús Wonen.

De definitieve invul l ing van deze locatie is
afhankelijk van de economische ontwikke-
l ingen. Er zijn nog geen definitieve plannen
waardoor de opties van bouwterreinen of
projectbouw van twee-onder-éénkappers nog
mogelijk zijn, zo is ons verteld.

Dorpsgesprek Oudwoude

In december 2009 is de gemeente
Kollumerland c.a. gestart met het Project

Leefbaarheid. De uitkomsten van deze
gesprekken worden verwerkt in een visie. Op
basis van deze visie kan het
gemeentebestuur vervolgens ‘daadkrachtige
en samenhangende keuzes maken’.

In het kader van dit project zijn
dorpsgesprekken gevoerd. Op 30 maart j. l .
had Oudwoude de primeur om als eerste
dorp van de gemeente in een dorpsgesprek
te praten over wat wij als inwoners
belangrijk vinden. Hoe kijken we naar de
toekomst, wat vinden we belangrijk. Hoe om
te gaan met de krimp, welke keuzes moeten
we maken.

Het voert te ver om hier een heel verslag van
deze avond te geven. Als Doarpsbelang,
maar zeker ook de meerderheid van de
overige deelnemers hadden wij wel sterk het
gevoel dat de discussie ‘voorgekookt’ was.
De gemeente maakt op basis van deze
dorpsgesprekken keuzes voor de gemeente
Kollumerland ca. . Bijvoorbeeld: dit dorp
wordt een sportdorp en dit dorp wordt een
schooldorp. Het is de vraag of de
gemeenteraad op basis van deze
dorpsgesprekken een keuze kan maken. Wij

vinden van niet! ! ! !

Eerst werden verontrustende beelden
getoond van leeglopende dorpen (Holwerd)
als gevolg van de krimp. En vervolgens
moest gediscussieerd worden over de
denkbeeldige dorpen ‘Krimpsterterp’ en
‘Groeisterwoude’. Het l ijkt ons dat op dit
soort discussieavonden we beter af zijn
wanneer er meer aandacht is voor de
feitel ijke cijfers. De prognosecijfers omtrent
krimp vallen voor de gemeente Kollumerland
en zeker voor ons dorp relatief mee.
Natuurl ijk moeten we rekening houden met
het feit dat we op termijn mogelijk minder
inwoners krijgen, maar situaties als in
Holwerd zijn hier niet te verwachten en
moeten we ons niet aan laten praten.

Ook de wijze van discussie is ons niet goed
bevallen. Wij wil len het hebben over de
Aldwâld en niet over denkbeeldige dorpen.
De slotconclusie van de avond stemde ons
wel tevreden. De inwoners van Aldwâld
kiezen overduidelijk voor in stand houden
van de scholen en het MFC Hústerwâld en
gaan daarnaast voor ‘goed wonen’.
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Met betrekking tot de scholen werd door
meerdere deelnemers nog aangegeven dat
deze op termijn mogelijk onder één dak
kunnen, zodat het MFC Hústerwâld (met het
gymlokaal), de Van Heemstraschool en De
Tarissing een centrale plek in Aldwâld
krijgen. Bij voorkeur onder één dak waardoor
de voorziening en daarmee de kosten
kunnen worden gedeeld.

Het verslag van de dorpsgesprekken,
tezamen met de uitkomsten van de daar
gehouden enquête kunt u vinden op de
website www.aldwald.nl.

Kollum Chemie

De resultaten van de laatste
grondwaterbemonstering zijn bekend. Op
een enkel punt is het terrein nog
verontreinigd met HCH (= pesticide). Het
gehalte is in vergelijking met de laatste
bemonstering enigszins toegenomen.
Inmiddels hebben we ons ook laten
informeren door een deskundige. Deze
concludeert dat het ondiepe grondwater nog
sterk verontreinigd is, maar dat het er op lijkt
het dat de grondwaterverontreiniging zich
verticaal niet meer verplaatst tot ca. 18 m

onder maaiveldniveau en dat het er al met al
nu gunstiger uit ziet dan in 2006.

Op basis van het nazorgrapport (opgesteld
door Royal Haskoning) heeft ook hij de
indruk dat er weinig meer aan de hand is op
de locatie en de verontreiniging inder-daad
stabiel is. Omtrent DDT/DDD/DDE en drins
l ijken risico's voor vee bij begrazing
minimaal. Wel worden er vraagtekens gezet
omtrent veedrenking. In oppervlaktewater
springt Haskoning wat makkelijk heen over
het feit dat detectiegrenzen hoger l ig-gen
dan de norm. Met name voor DDT/DDD/DDE
ligt de detectiegrens hoger dan de
interventiewaarde voor grondwater (0,01
mircrogram/l voor som DDT/DDD/DDE). Met
het onderzoek is dus niet helemaal
aangetoond dat er geen risico's bij veedren-
king zijn.

Wij hebben de provincie gevraagd hierop te
reageren. Die reactie moet nog
komen…wordt vervolgd.

Doarpfeest 2011

Het bestuur is met de eerste voorbereidingen
voor het Doarpsfeest 2011 begonnen. Ideeën

over de invul l ing –bijvoorbeeld: programma,
muziek, optocht ed.- van het Doarpsfeest zijn
welkom. Deze ideeën kunnen naar ons
mailadres (dorpsbelangen@aldwald.nl) worden
gemaild of kenbaar gemaakt worden door
één van de bestuursleden aan te spreken.

Aldwâldmersyl, 24 mei 2010

Voorzitter Doarpsbelang Aldwâld, Sj.
Hoekstra

Paasei zoeken en verven

Het paasei zoeken en verven was dit jaar
opnieuw een ware happening.

Meer dan 100! ! kinderen deden mee en het
was dan ook een drukte van belang op de
weilan-den van Sije Fennema aan de
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Boskreed en later in het MFC Hústerwâld.

Onder een heerl ijk lentezonnetje was het
goed toeven aan de Boskreed. Dat duurde
niet al te lang, want de ‘bern’ l ieten er geen
gras over groeien. Binnen drie kwartier
waren de ruim 900 eieren opgeraapt en de
weilanden schoongeveegd……vervolgens trok
een bonte stoet van kleurige, gevulde
emmertjes, mandjes en wat al niet meer
richting het MFC. Daar werden de eieren
nauwgezet (en soms wat minder nauwgezet,
maar in ieder geval met veel plezier)
voorzien van de mooiste beschilderingen.

Ook werden hier de prijzen uitgereikt voor de
kinderen die de gouden eieren hadden
gevon-den. Dit waren
• Groep 0/1/2 – Sjoerd Hendrik van der Meer
• Groep 3/4/5 – Iris Bosgraaf
• Groep 6/7/8 - Neeltje Starkenburg
Na de ranja en patat was het rond 12.30 uur
de hoogste tijd………

Als Doarpsbelang kunnen we terugkijken op
een zeer geslaagde morgen, met dank aan
de vele vrijwil l igers die dit samen met ons
mogelijk hebben gemaakt!

Dodenherdenking 4 mei

In Aldwâld wordt om de vijf jaar een
herdenking gehouden bij het graf van Heine
de Bruin. Heine is aan het einde van de
oorlog tengevolge van een treffen met de
Duitsers aan de Soensterdijk gesneuveld.

Ter nagedachtenis aan hem werd op
dinsdagochtend 4 mei jl . een krans bij zijn
graf gelegd. Deze krans werd gedragen door
een leerl ing van de Van Heemstraschool en
een leerl ing 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.

foto Jan Beets RadioNOF

In verschil lende 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 sti l staan. Dat de
kinderen 4 mei anders ervaren heeft ook de
maken met het feit dat het einde van de
oorlog 65 jaar geleden is. De ouderen in ons
dorp hebben nog herinneringen aan de
oorlog in ons land -en Indië- en in het
bijzonder aan famil ieleden en bekenden die
zijn gesneuveld. Jongeren hebben de
beelden op het netvlies van de oorlogen in
bijvoorbeeld Irak en Afghanistan.

De overeenkomst tussen de Tweede
Wereldoorlog met de recentere oorlogen is
dat er mensen, zoals Heine de Bruin, voor
onze vrijheid en vrede zijn geval len.

Na een toespraak van Burgemeester Bilker
werd er twee minuten stilte in acht
genomen. Na het spelen van The Last Post,
de kranslegging, hebben famil ieleden,
kinderen van de beide basisscholen en
inwoners van Aldwâld bloemen bij het graf
van Heine de Bruin gelegd.
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EARREBARRENEST

ORGANISEERT:

ZATERDAG 19 JUNI MIDZOMERFEEST

In de feesttent: van 10.00 - 12.30
Kinderrommelmarkt.

Kom en verdien je eigen
vakantiegeld!

Zeskamp gaat niet door, wel voetbal
op groot scherm in de tent aanvang

13.30

Vanaf 20.30 Boererockband
Kiek Now Us

Voorverkoop €10,00
Kassa €12,50

Inlichtingen:
0511 451078
06-22563607

Vol is Vol!

Tijdens de ledenvergadering van
uitvaartvereniging “De Laatste Eer” in maart
j. l . is er afscheid genomen van Jan de Boer.
Jan had aangeven na 21 jaar te wil len
stoppen met zijn bestuursfunctie als
secretaris .
Het bestuur vond dat zij dit trouwe
bestuursl id moesten voordragen bij de Friese
Federatie als een bestuursl id die veel werk
heeft verzet voor de vereniging.
Jan heeft dan ook een oorkonde ontvangen
voor bewezen diensten van de Federatie van
Uitvaartverenigingen in Friesland tijdens een
vergadering in Leeuwarden
Op de ledenvergadering van
uitvaartvereniging “De Laatste Eer”
Oudwoude werd Jan bedankt en uit handen
van voorzitter Wieger Rekker kreeg hij een
cadeau en bloemen.

Tijdens deze ledenvergadering is ook
besloten om samen te gaan werken met
Stel lema Verzekeringen uit Kollum.

Dit houdt in dat Stel lema de
uitvaartverzekeringen voor de leden gaat
verzorgen.
Het bestuur wil haar leden goed van dienst
zijn en de samenwerking met Stel lema is een
aanvull ing op het dienstenaanbod.

Ondanks dat uitvaartvereniging De Laatste
Eer te Oudwoude een heel aantal diensten
voor de mensen regelt is het verstandig om
voor een uitvaartverzekering te kiezen.
Het bestuur kan zich tijdens de
ledenvergadering altijd verheugen op een
groot aantal leden, wij zijn dan ook zeer
verheugd dat een uitvaartvereniging leden
kent die hier aandacht voor hebben.
foto's: Jan Beets

De Laatste Eer
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In het stichtingsbestuur van Hústerwâld is
Hannie Fennema jarenlang secretaris
geweest. Al die tijd heeft ze de
vergaderingen genotuleerd en allerlei andere
administratieve zaken uitgevoerd. Met name
in de periode voorafgaand en tijdens de
nieuwbouw van het Multifunctioneel Centrum
heeft ze enorm veel werk verricht. Ze was
ontzettend betrokken bij het gehele
bouwproces en dat was op een veel
uitgebreidere wijze dan al leen als secretaris.
Ze heeft heel wat uren besteed aan het
nadenken en regelen van de bouw, de
interne afwerking, kleurstel l ingen en
inrichting. Na de termijn van ruim zes jaar
vond ze het evenwel genoeg geweest en
heeft ze besloten uit het bestuur te treden.
We wil len Hannie bij deze heel hartel ijk
bedanken voor al le werk die ze verricht
heeft. We zullen haar nog op gepaste wijze
op een geschikt moment officieel bedanken.
Ondertussen heeft Wibo Drenth haar
secretariaatswerkzaamheden overgenomen.
Verder is Sije Fennema nu ook officieel l id
van het bestuur.

De website van Hústerwâld heeft een nieuwe
lay-out gekregen. Ben de Vries, de
Webmaster van Hústerwâld, heeft deze site
ontwikkeld. De indeling en de manier waarop
de informatie verstrekt wordt is gewijzigd.
Bovendien is de kleurstel l ing veranderd.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om
een kijkje te nemen op de site. Al leen al het
bekijken van het uitgebreide fotoalbum is
zeer de moeite waard. Hier kunt u leuke
foto’s van de verschil lende evenementen van
de afgelopen jaren bekijken. Verder worden
er al le komende activiteiten op
aangekondigd, kunt u zich daarvoor
inschrijven en staat er informatie over
al lerhande verschil lende zaken van
Hústerwâld. Graag wil len wij er nogmaals op
wijzen dat het MFC zich uitstekend leent voor
al lerlei verschil lende activiteiten. Of het nu
gaat om een vergadering, een cursus, een
feestje of iets anders, er is altijd wel een
geschikte ruimte voor te vinden. Ook is het
gymnastieklokaal op een aantal tijdstippen in
de week af te huren. Leuk voor bijvoorbeeld
een volleybalclub, voor zaalvoetbal,
badminton of iets anders.

Op 25 augustus houden we weer onze

jaarl ijkse informatieavond. We zullen u dan
informeren over de stand van zaken en u
kunt met vragen, opmerkingen en ideeën
komen. U bent welkom om 20.00 uur.

We wil len graag dat het Dorpshuis beter te
vinden is voor buitenstaanders. Bij de
gemeente hebben we gevraagd om een
bordje op de kruising Foarwei en Jan
Binneswei. Men zal kijken hoe dit uit te
voeren is. Lieuwe Cnossen heeft een heel
mooi bord gemaakt voor aan de Jan
Binneswei. We verwachten dit na de vakantie
te kunnen plaatsen.

Voor het schilderwerk aan de buitenkant van
het gymnastieklokaal zijn we in gesprek met
een ondernemer. Het zou handig zijn als we
niet voor iedere klus weer iemand hoeven te
benaderen, maar dat er voor de langere
termijn afspraken worden gemaakt. Dit
scheelt veel geregel en zo’n persoon is er
volop bij betrokken. Binnen het bestuur moet
hier nog een besluit over genomen worden.
We zullen u in een volgende Op ‘e Hichte
hierover berichten.

Nieuws van Hústerwâld
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Inleiding

Een tijdje terug is begonnen met de aanleg
van een nieuwe weg in Oudwoude. Een
nieuwe weg moet natuurl ijk een naam
hebben en er werd gekozen voor de Feersma
Hoekstra Strjitte. De naamgever van deze
straat is Gjalt Feersma Hoekstra, geboren in
Burgum in 1925 en overleden in Burgum in
2001.

Feersma Hoekstra en

Oudwoude

Gjalt Feersma Hoekstra
komt in 1956 naar
Oudwoude. Na de
middelbare school
volgde hij een
technische studie en
vervulde zijn mil itaire
dienstplicht in Indië. In

Indië werd hij erg ziek; eenmaal terug in
Nederland herstelde hij wel, maar de rest
van zijn leven bleef hij last houden van zijn
maag. In Nederland blijkt er een enorm
tekort aan onderwijzers te zijn. Hij besluit
zich aan te melden voor de verkorte

opleiding tot onderwijzer en begint zijn
loopbaan in Oosternijkerk. Later sol l iciteert
hij naar de functie van hoofd der school in
Oudwoude, waar hij de rest van zijn carrière
blijft. In de tijd dat hij hier werkt, wordt de
oude school afgebroken en de huidige school
gebouwd. Hij woont met zijn vrouw en
kinderen in het schoolhuis naast de school,
waar nu de famil ie Miedema woont. In de
pauze zorgt zijn vrouw voor de koffie en
schilt ondertussen alvast de aardappels voor
het middageten. In zijn vrije tijd doet hij veel
voor het dorp. Hij is ouderl ing van de
Hervormde kerk en oprichter van
voetbalvereniging WTOC. Na een
dienstverband van ruim 30 jaar gaat hij met
pensioen en vertrekt naar Drachten.
Bijzonder aan Gjalt Feermsa Hoekstra is zijn
dubbele achternaam. Hij mocht daarover
graag vertel len, want hoe die naam in de
famil ie was gekomen, dat was een bijzonder
verhaal.

Oorsprong

De oorsprong van de
famil ienaam ligt in
Harl ingen, in de
doopsgezinde

gemeenschap. Daarin vonden we de famil ie
Hoekstra en de famil ie Feersma.
Uit de famil ie Hoekstra stamt walvisvaarder
Sijtze Hoekstra, die getrouwd is met Neeltje
Baske. Neeltjes voorouders, die ook
walvisvaarders waren, komen uit Baskenland
in Spanje. Hun zoon Klaas gaat naar zee. Hij
vaart kort na 1800 uit met het nieuwe
commandeurschip Harl ingen dat in het ijs
van de Noordelijke ijszee vergaat. Gelukkig
overleeft Klaas de reis en komt na
omzwervingen veil ig thuis. Hij trouwt en
krijgt een zoon Sijtze.
De tweede famil ie is die van Jan Fransen
Feersma; hij is getrouwd met Eelkje
Hesslinga, die uit een oud geslacht stamt.
Jan is scheepscargadoor of bevrachter. Hij
heeft een famil iewapen laten schilderen,
waarop allerlei zaken staan afgebeeld, die hij
vanwege zijn werk aan boord van de
schepen bracht. Zo vinden wij op het wapen
ook een afbeelding van een mannetje, dat bij
nadere bestudering een klein negertje blijkt
te zijn; Jan zat dus ook in de slavenhandel.
Het echtpaar krijgt tien kinderen, 5 zonen en
5 dochters. Eén van de dochters, Claaske
Brefo Feersma trouwt met Sijtze Hoekstra,
een zoon van Klaas Hoekstra. De naam Brefo

Feersma Hoekstrastrjitte

Reinder H. Postma
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is bijzonder. Onderzoek wijst uit dat de naam
Brefo geen voornaam is; het is een
achternaam uit de omgeving van Bolsward.
In 1535 is er al sprake van de leerlooier
Lodewijk Clases Brefo, die in Bolsward woont
en werkt.

De naam Feersma

In 1811, als iedereen op last van keizer
Napoleon, een achternaam moet aannemen,
kiest Jan Fransen voor de naam Feersma,
maar deze famil ienaam dreigt al snel uit te
sterven omdat geen van de zonen kinderen
krijgt. Twee van hen verdrinken op zee en
drie sterven jong.
Claaske Brefo Feersma wil de naam voor het
nageslacht veil ig stel len en komt in actie. Zij
schrijft in 1845 / 1846 een brief naar de
koning, Wil lem II. Daarin verzoekt zij
officieel om aan de famil ienaam van haar
oudste zoon Jan Hoekstra de naam Feersma
te mogen toevoegen. De stukken worden
door de ambtelijke molen gehaald en
uiteindelijk krijgt zij de gevraagde
toestemming bij koninklijk besluit.
De regel is wel dat de naam van de vrouw
dan voor die van de man wordt geschreven
en zo ontstaan de dubbele naam Feersma

Hoekstra. Tussen de namen moet geen
streepje worden geschreven omdat men dan
zou kunnen denken dat het om een
vrouwsnaam zou kunnen gaan.
Omdat de kosten voor de naamsverandering
nogal groot zijn, laten ze het hierbij. Van de
kinderen krijgt al leen Jan de dubbele
achternaam. De rest heet gewoon Hoekstra.

Verhuisd

De famil ie is in de loop der jaren ook
werkzaam in andere bedrijfstakken dan de
zeevaart en zoekt ook andere plaatsen om te
wonen. Zo vinden we in het begin van de
20e eeuw één van de nakomelingen van Jan
Feersma Hoekstra in Burgum. Hij heet ook
Jan en is getrouwd met Aukje Terluin. In
1925 wordt hun zoon Gjalt Feersma Hoekstra
in Burgum geboren. Later wordt hij hoofd
van de christel ijke nationale school in
Oudwoude.

Claaske Brefo

Gjalt Feersma Hoekstra trouwde met Trijntje
Wielinga. Zij kregen drie kinderen, één
dochter en twee zoons. Vol trots vertelde
Feersma Hoekstra op een dag dat zoon
Simon en zijn vrouw een dochtertje hadden

gekregen. Hij was erg trots op zijn
kleindochtertje, maar wat hij heel bijzonder
vond was dat ze haar de naam Claaske Brefo
Feersma Hoekstra hadden gegeven. De oude
famil ienaam was terug gekomen!

WTOC 1A Kampioen op 1 april 1967:
Op de foto achter v. l .n.r. : meester G.
Feersma Hoekstra ( voorzitter), Jacobus
Hell inga (leider), Jurjen Wiep Sangers,
Tamme van der Meulen, Jan S.Sangers, Ale
H.Klaver, Eelke Westra, Oostenbrug, J. van
der Schaaf.Voor v. l .n.r. : Ale H. Klaver, Dikkie
Planting, Dirk Scheringa, Jappie van der
Veen, Frits Bartels, Jan Planting, Hielke
Klaver, Derk S. van der Kloet.
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Aldwâldmers om utens

Nadat ik uit Oudwoude ben vertrokken,
inmiddels alweer zeven jaar geleden, moest
ik eerst wel even afkicken: 20 jaar
Oudwoude, da’s niet niks! Voor de mensen
die mij niet kennen: mijn naam is Maaike
Sterk en ik heb zo'n kleine twintig jaar aan
de Wygeast gewoond, eerst op nr. 55 en
daarna op nr. 53, getrouwd geweest met
Gerrit Koster en drie kinderen gekregen, Ilse,
Leon en Daan.
In 2002 werd ik getroffen door een
hersenbloeding, gevolgd door een infarct
tijdens de operatie met als gevolg een
hersenbeschadiging gecombineerd met een
linkszijdige verlamming.
Na vier maanden ziekenhuis en zeven
maanden revalidatie bleek bij thuiskomst ons
huwelijk niet bestand te zijn tegen al dit
ergs en zijn we op mijn initiatief gaan
scheiden en ben ik in Buitenpost gaan
wonen. In het begin was ik vreselijk
onwennig van al lereerst mijn gezin en
daarnaast van ons mooie plekje aan de
Wygeast. Gelukkig was ik l ichamelijk wel
weer zoveel hersteld dat ik de moed en
kracht had om door te gaan met mijn leven.

Ik heb me nooit echt slachtoffer gevoeld; dit
soort dingen gebeuren nu een keer in het
leven en nu was ik de klos, nou ja, pech,
maar niet het einde van de wereld; ik was
nog lang niet levensmoe en vond het leven
dan ook veel te mooi om de kop te laten
hangen en ben vol goede moed in Buitenpost
opnieuw begonnen.
Nu heb ik het met mijn nieuwe stekje in
Buitenpost gelukkig wel getroffen en woon
voor Buitenposter begrippen betrekkelijk vrij
in een hoekwoning met een een redelijke
tuin. Nadat ik me hier wat gesetteld had, heb
ik me opgegeven voor dagbesteding, want ik
wou wel wat bezig blijven. En hiervoor kon ik
gelukkig vrij snel terecht bij een
activiteitencentrum in Leeuwarden. Dit was
heel gezel l ig en ik kon daar maar uitkiezen
wat ik wou doen. Allereerst ben ik begonnen
met bloemschikken en schilderen. En
daarnaast computeren en zwemmen.
Hartstikke leuk en gezell ig, vooral omdat je
met lotgenoten zit en je toch op een leuke
manier veel herkent in elkaar en daar af en
toe natuurl ijk wel 's even best lol om hebt! Al
met al een mooie manier om de draad weer
wat op te pakken.
Na verloop van tijd werd me dit toch al lemaal

wat te vrijbl ijvend; ik wou ook wel 's zien wat
er voor mij nog meer mogelijk was o.a. op
het gebied van werk. En zodoende kwam ik
terecht bij de afdeling begeleid werken van
de Noorderbrug. Daar heb ik met wat
ondersteuning gezocht naar mogelijk leuke
baantjes, natuurl ijk op vrijwil l ige basis. Na
hier ingedoken te zijn, kwamen we uit bij de
bibl iotheek. En daar ben ik dus ook
begonnen in de bibl iotheek in Hardegarijp
met een dagdeel in de week. In oktober
werk ik hier alweer vijf jaar en heb dit met
nog een dagdeel uitgebreid.
Na een tijdje begon het alweer te kriebelen
en wou ik eigenlijk wel wat anders erbij
doen! Dus maar weer om de tafel. Toen
bleek dat het onderwijs me ook wel aantrok
en dan bijv. kinderen helpen met lezen. Dit
bleek wel mogelijk en nu werk ik alweer vier
jaar op een school in Leeuwarden.
Dus twee prachtige baantjes waar ik
gemiddeld twee of drie dagdelen per week
mee bezet ben. Daarnaast ga ik nog twee
keer in de week naar de dagbesteding, maar
dit doe ik puur voor de gezell igheid, want
genieten staat bij mij voorop!
Al met al kan ik zeggen dat ik mijn draai wel
gevonden heb en heel bl ij ben dat ik nog
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Frysk skriuwen leare?

Dat kin by de Afûk! By de begjinnerskursus,
leargong A, giet it om de stavering en it
skriuwen fan ienfâldige teksten. Wa’t mear
fan de Fryske taal, de skiednis en de
literatuer witte wol, kin fierder mei leargong
B en C. De measte kursussen duorje in hiel
winterskoft mar der binne ek hiel nijsgjirrige
koarte (skriuw)kursussen. Jo wolle
fuortendaliks oan ‘e slach? Dan is online
Frysk learen op www.edufrysk.nl wat foar jo.

De earste moanne is fergees! Mear
ynformaasje fine jo op www.afuk.nl of yn ús
kursusfolder dy’t jo telefoanysk by ús
oanfreegje kinne, 058-2343079.
No 10% koarting op it kursusji ld by
oanmelding foar 1 july 2010!

Fries leren verstaan, lezen en/of

spreken?

Dat kan met een cursus van de Afûk! Voor de
beginners is er de cursus Fries verstaan en
lezen. Heeft u die cursus al gevolgd of
beheerst u die vaardigheden al goed, dan
kunt u verder met de cursus Fries spreken.
Wilt u het Fries in korte tijd leren verstaan èn
lezen èn spreken dan kunt u overwegen een
intensieve cursus te volgen. U wilt meteen
aan de slag? Dan is online Fries leren op
www.edufrysk.nl iets voor u. De eerste
maand is gratis! Meer informatie over ons
cursusaanbod vindt u op www.afuk.nl of in
onze cursusfolder die u telefonisch bij ons op
kunt vragen, tel. 058-2343070.
Nu 10% korting op het cursusgeld bij
aanmelding voor 1 jul i 2010!

In kursus Frysk fan de Afûk: altyd

tichtby!

YNSTJOERD/INGEZONDEN

UITSLAG VERLOTING WTOC

1. J.Wiersma E.Meindertswei Westergeest

2. H.v.d.Bij de Woarven 16 Westergeest

3. Minze v.d.Velde v.Teijenswei 9 Westergeest

4. Aldert de Vries Ringhersmast.27 Damwoude

5. Ale Boersma Foarwei 7 Oudwoude

6. Sierd v.d.veen Migchelbrinkwei 20 Triemen

7. S.Smit L.Doniastr. 8 Franeker

8. Y.Prins Schepenen 79 Hoorn

9. Eva de Vries Simmerwei Oudwoude

10. K.W.Visser Buitenpost

11. S.v.d.Wal Lutkepost 14 Buitenpost

12. J.de Boer Achterwei 35 Kollumerzwaag

13. R.Schotanus Wygeast 30 Oudwoude

14. Harrie Merkus Ribes 4 Oudwoude

15. J.Annema Trekweg13 Westergeest

16. Reina Wijnstra De Kwekerij 3 Kollum

17. J.W.Prins Swartewei 11 Oudwoude

weer zoveel kan. Ik miste Oudwoude in het
begin wel, maar maar kom nu toch ook nog
regelmatig even in het dorp, al is het al leen
maar op doortocht op de fiets , bij zus
Marijke of bij de buurtjes van de Wygeast.
Ook heb ik een geweldige hulp in de persoon
van Sjoke Merkus, jawel, …. .uit Oudwoude! !
En dit bl ijkt nu wel een onmisbare factor te
zijn. Soke, bij deze, al le lof!
En daarnaast heb ik nog een voetbal lende
zoon (Daan) en ben daardoor ook nog
regelmatig op de voetbalvelden te vinden.
Oudwoude is dus nog steeds duidelijk in
beeld, dat blijkt wel! !
Groeten Maaike Sterk
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Vlak voor Pasen hebben de peuters een actie
gehouden om nieuw speelmateriaal aan te
kunnen schaffen voor de peuterspeelzaal.
Al le peuters hebben zakjes paaseitjes
verkocht. Er is goed verkocht en het geld is
besteed aan bewegingsmateriaal; diverse
ballen, hoepels, loopklossen, markerings
handen en voeten, vangspelletjes en een
dansdoek.

Allemaal materialen waarmee fijn gespeeld
kan worden op de dagen dat we niet buiten
kunnen spelen.

In april hebben we het thema tandarts
gehad. Een aantal weken zijn we hier mee
bezig geweest. In de peuterspeelzaal stond
een tandarts stoel, was er een tandartsjas
aanwezig en natuurl ijk een spiegel. De
peuters konden hiermee zelf “tandartsje”
spelen.

Op de wijs van Vader Jacob zongen we
regelmatig het tandenpoetsl ied:

Tandenpoetsen, tandenpoetsen.
Alles schoon, al les schoon.
Alle tandjes poetsen, al le tandjes poetsen.
Heel gewoon, heel gewoon.

Ook hebben we op de groep bezoek gehad
van een mondhygiëniste; Moniek Rekker. In
een mand had zij al lerlei dingen mee die met
de tandarts te maken hebben. Om de beurt
mochten de kinderen er iets uitzoeken.
Moniek vertelde dan wat het was en
waarvoor het gebruikt wordt. Al le kinderen
kregen ook een mondkapje, een
handschoentje en een bekertje. Poetshond
Menno kwam ook mee en met een hele grote
tandenborstel mochten de peuters om de
beurt zijn tandenpoetsen. De peuters zaten
vol interesse te kijken. Voordat Moniek weer
weg ging kregen alle kinderen een
tandenborstel en een klein boekje over hoe
te poetsen.

We hebben gelukkig al weer een aantal
malen fijn buiten kunnen spelen. Na de
meivakantie zagen de peuters tot hun
verrassing een aantal geiten staan op het
stuk gras achter de peuterspeelzaal. Dat
vonden ze prachtig. Eenmaal buiten bleven

Peuterspeelzaal

Pjuttershonk

de geiten op een fl inke afstand, ze zul len
eerst nog wel wat aan ons moeten wennen
denk ik.

Peuterspeelzaal Pjuttershonk is gevestigd in
het MFC Husterwald. De peuterspeelzaal is
geopend op de dinsdagochtend van 8.30 uur
tot 11.00 uur en op de donderdagochtend
van 8.30 uur tot 11.30 uur.

U kunt uw peuter opgeven via de website
van Timpaan peuterspeelzalen of een
inschrijfformulier halen op de
peuterspeelzaal. Natuurl ijk bent u van harte
welkom om eerst eens even te komen kijken.
Heeft u vragen, neemt u dan contact op met
Masja Veenhuizen (peuterleidster) 0512
360929.
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Elk jier ha wy ús jierl iks útsje mei de
toanielploech. Om bar wurdt dit troch guon
regele. Dit kear wie it in typetjesfeest.
Elkenien moast as typke verklaaid komme by
it mfc en dan mar ofwachtsje wat we dwaan
soenen.

It wie wol spannend hoe of elkenien him of
har ferklaaie soe en of hja it oan doarden
Mar ja hjer der stienen al in pear by it mfc
te wachtsjen. Gerry yn in trol lenpak en
durkje mei in grutte hoed en noas op. Geert
as bepke ,Anko en Karin as hippies, Wim mei
in hardrockersprúk op, Geke yn in

matrozenpakje en sa kaam elkenien by it
Mfc.

De stemming siet d’r fuort yn! Earst mar in
bakje kofje. Wy krigen al legear in papierke
mei in puzzeltocht. Uhum.. .dat wie no net it
earste wer we sin oan hienen, mar ja,
kommisje beslist ,dus mei dwaan! Underweis
yn in kaffeke yn Doezum in bakje kofje en
dernei wer fierder. Doe’t we ien kear
dwaande wienen fûn elkenien it prachtich. It
wie in hiele moaie tocht troch plakjes wer ‘t
je oars noait komme.,en it waar spile tige
mei,it wie bjusterbaarl ijk moai waar
Uteinl iks kamen we by de klimtoer yn
bakkefean út .

Der sieten johanna en beppe geert ús op te
wachtsjen.We moasten it l iet ”moai sûnder
weargea binne de Wâlden sjonge en doe wie
de puzzeltocht ôfrun geart hat ek noch efkes
op é tekst west as âld wyfke , no dat wie
laitsjen fansels,want hy kin it merakels
opsizze. Al mei al in prachtig begjin ! Doe op
nei Yankie Doodle. Der wie it grut feest. We
hienen in protte bekijks mei ús typkes.

Op it ein fan é jûn haw we wij oan it dansjen
west, gewoan neist de tafels, en d’r kamen al
mear minsken by. Se setten sels de musyk
luder! Om 11 oere giene we wer op hûs oan.
In prachtige jûn wer’t we it toanielseizoen
mei ofslúten hawwe.Wy sil le ús no wer
tariede op it nije jiertiid en we binne al wer
drok dwaande om in stik foar takkomende
jier út te sykjen.Sa sjogge jimme mar wer ús
toaniel feriening sit net stil !

Toanielferiening “Bienze

Westra”
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Wanneer ik achter mijn bureau ga zitten om
een stukje voor Op ‘e Hichte te schrijven
kom ik er achter dat dit alweer het laatste
informatiestukje van dit activiteitenseizoen is.
Als ik dan nu terug kijk over het afgelopen
seizoen is er veel georganiseerd. Dat niet
al leen, maar dat die activiteiten zonder heel
veel vrijwil l igers niet was gelukt. Dus ik begin
dan maar om alle vrijwil l igers te bedanken
voor hun inzet. En hopend kunnen wij
volgend seizoen weer een beroep op jul l ie
doen.

Dan nu de activiteitencommissie zelf. Toen de
activiteitencommissie werd opgezet, is er een
besluit genomen om één persoon van het
Stichtingsbestuur Hústerwâld en één persoon
van doarpsbelangen Aldwâld in de
activiteitencommissie plaats te laten nemen.
Dit omdat wij op deze manier er voor wilden
zorgen dat het algemeen belang van de
commissie Oudwoude was en is. Nu wij dan
enkele jaren op deze manier hebben gewerkt
heeft db Aldwâld het besluit genomen om
géén afgevaardigde meer vanuit hun bestuur

te benoemen in de activiteitencommissie.
Wel hebben wij afgesproken dat er éénmaal
per jaar, in november, een overleg zal zijn
tussen het Stichtingsbestuur Hústerwâld, db
Aldwâld en de activiteitencommissie. Db
Aldwâld ook jul l ie bedankt voor de tijd en
energie die jul l ie in de commissie hebben
gestoken.

De 12+

Zoals al eens eerder is geschreven zijn wij
binnen de activiteitencommissie ook bezig
om iets voor de 12 + te organiseren. Maar
wat? Nu is het idee gekomen om een
enquête onder deze leeftijdsgroep te
houden. Zo proberen wij ook voor deze
groep iets te betekenen.

Terugblik

Vrijdag 19 maart gingen de eerste
waaghalzen, vanuit Hústerwâld, Horror
Oudwoude in. Om te kijken of zij hun
zenuwen goed de baas zouden zijn. En
konden zij de opdracht voltooien die zij mee
kregen?. Nee, bij de eerste de beste
geluidhorror waren zij de opdracht vergeten
en liepen in snel vaart de tweede hindernis
tegemoed. Daar werden zij onthaald met

een levensechte kettingzaagman. De
angstkreten waren nog niet uit de lucht of de
deelnemers werden in een legernet
opgevangen, met de kettingzaagman achter
hen aan. Toen eindelijk het eindpunt inzicht
was werden de deelnemers opgewacht en
begeleid naar de laatste act. De laatste letter
moest in een kist worden gezocht. Kwam er
iemand uit??? Nee, gelukkig niets! Maar er
kwam wel iemand onder vandaan. De laatste
meters werden dan ook in sprint afgelegd en
werd de veil ige haven van Hústerwâld
opgezocht.

Touwtrekken op 29 april . Om iets voor 18.00
uur kreeg de commissie te horen dat de
persoon die de presentatie en muziek etc zou
verzorgen niet kon komen ivm
omstandigheden. En wat nu??? Het moet
doorgaan! Na wat telefoontjes werd er toch
nog een megafoon geregeld en een
commissiel id nam de presentatie voor zijn
rekening. Dan komen de eerste personen en
kunnen de wedstrijden beginnen. Na heel
wat krachtmetingen werden om 20.45 uur de
winnaars van dit krachtevenement bekend.
Als nummer 1 kwam de Janbinneswei uit de
bus, de tweede plaats was voor Hústernoard

Vanuit de
activiteitencommissie
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en de Swartewei nam de derde prijs voor
haar rekening. Winnaars proficiat! !

Gelukkig het weer speelde 5 mei in ons
voordeel met als gevolg dat er ruim 100
deelnemers van de motor-,fiets- en
wandeltocht de mooie plekjes van Oudwoude
en omgeving konden ontdekken. Om 18.00
uur waren al le deelnemers terug in
Hústerwâld en konden wij terug zien op een
mooie en geslaagde activiteit.

Ook voor de kinderen zijn de activiteiten, de
laatste woensdag van de maand, alweer
voorbij. Ook het tweede seizoen hebben we
met plezier al lemaal verschil lende soorten
activiteiten georganiseerd. Om u een idee te
geven wat al lemaal komt hier een korte
opsomming over de laatste periode;

Februari de carnavalsmaand. Wat het zuiden
kan, kan Aldwald ook. Nou dat hebben we
geweten. Wat een kinderen en wat een
feest. Er werd gedanst,gesprongen, geroeid
etc er waren activiteiten te doen en er was
natuurl ijk volop snoep en limonade
aanwezig. Ulco Dijkstra en Baukje Femke de
Boer mogen zich een jaar lang prins en

prinses carnaval Hústerwâld noemen.
Maart een roofvogelmiddag. Samen met
vogelwacht Oudwoude werd deze middag
georganiseerd. Er werd van al les verteld over
roofvogels en het uitpluizen van braakballen
kon niet ontbreken.

Er was een koersbaltoernooi georganiseerd
in samenwerking met de koersbal vereniging
van Hústerwâld. De ballen rolden over de
matten en de spanning werd opgevoerd
omdat er mooie bekers konden worden
verdiend. De uitslag was alsvolgt;
4 tot 6 jarigen: 1ste prijs voor Janke de
Bruin, 2de prijs voor Lisa de Bruine en 3de
prijs voor Klaziena van Kampen. 7 jaar en
ouder: 1ste prijs voor Jilmer Dijkstra, 2de
prijs Aebelina van Kampen 3de prijs voor
Jantine Koster. Tijdens de zomervakantie is
er nog een activiteit voor kinderen. Meer info
staat t.z. t op de site. Houdt de site dus goed
in de gaten en tot kijk!

Om alvast te noteren.

Start kinderactiviteiten augustus (laatste
woensdagen van de maand).
Op zaterdag 25 september is er een bingo.
De zaal gaat om 19.30 uur open en om

20.00 uur begint het spel.

Zaterdag 2 oktober komen Klún en
Knoffelhakke, uit Hantum, met hun nieuwe
cabaretvoorstel l ing It is feest.
Yn it lytse doarpke Prottelstum, earne yn
Fryslân, stiet de boel op 'e kop! De pleatsl ike
feestkommisje fiert harren 15 jierrige
jubileum en dat moat in hiel grut feest
wurde! Mar de tariedingen geane net sa
soepel. De iene wol dit en de oare wol dat,
wol as gjin flachjes, feestpeal len as fersiering
yn 'e tún. Kin dat net ris oars? It is ek hast
al le kearen itselde. En dan altyd en iiwich dat
smoarge jild. Lokkich nimme Joop & Joop,
fan it recycling bedriuw mei deselde namme,
de sponsoring fan it feest op harren. Mar oft
dit wol sa'n lokkige kar is. . .

29 oktober staat er een survival gepland en
tot slot is er op 11 december een Kerstmarkt.

Verdere info over de activiteiten volgt nog via
posters en de site www.husterwald.nl Zoals u
kunt lezen, na de zomer gaan wij weer
fanatiek verder. Ik wens iedereen een fijne
zomervakantie toe! Namens de
activiteitencommissie: Anne Koster
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In elke editie van Op ‘e Hichte wordt een van
de adverteerders uitgelicht. Deze keer is het
Timersma Hout en Plaat.

Het ontstaan van het bedrijf

Op aandringen van zijn vader begon Harry
Timersma op 6 april 1987 zijn eigen bedrijf in
een loods achter transportbedrijf Niek
Dijkstra in Buitenpost.
De vader van Harry was vertegenwoordiger
in hout en bouwmaterialen en Harry was
werkzaam bij aannemingsbedrijf Bulthuis in
Buitenpost. Het lag voor de hand dat het
bedrijf ook iets in deze sector zou zijn en zo
werd Timersma hout en plaat een feit. Harry
heeft veel aan zijn vader gehad, de ervaring

en contacten van zijn vader zorgden ervoor
dat het een bloeiend bedrijf is geworden.
De zaken gingen zo goed dat na 7 jaar de
loods in Buitenpost werd verruild voor een
eigen loods in Burum. Ook daar werd het te
klein voor zijn bedrijf en in 2004 is het bedrijf
verhuisd naar Stroobos en beslaat het een
ruimte van circa 6000 m².
Leuk is nog te vermelden dat in het begin
Harry zelf het materiaal afleverde bij de
klant, dit gebeurde met een luxe auto en
aanhanger, in die tijd waren er nog veel
aannemers die geen heftruck hadden en
moest Harry eigenhandig de balken en
platen lossen. In Burum heeft Bremer, die
naast Harry gevestigd was, het vervoer
overgenomen.

Het bedrijf

Timersma hout en plaat is een groothandel
die uitsluitend levert aan professionele
bedrijven zoals aannemersbedrijven,
timmerfabrieken, hokjebouwers, doe-het-zelf
zaken, en de laatste tijd ook meer en meer
aan ZZP-ers. Het gebied waar het bedrijf zijn
producten afzet is de provincie Friesland, de
helft van Groningen en de kop van Drenthe.
Dat Timersma hout en plaat niet de enige

groothandel is, bl ijkt wel uit het gegeven dat
de concurrentie dicht in de buurt zit onder
andere in Kollum en Grijpskerk, dit houdt je
natuurl ijk ook scherp, aldus Harry. Verder
benadrukt Harry dat hij niet aan particul ieren
levert.

Het bedrijf heeft momenteel 2 man
personeel in dienst, daarnaast doet Aaltsje,
Harry zijn vrouw, de administratie. Harry
regelt zelf al les betreffende in- en verkoop.
Ook de kinderen springen bij als het nodig is,
eigenlijk kun je wel spreken van een
famil iebedrijf. Op de vraag of Harry het leuk
zou vinden of een van de kinderen het
bedrijf later overneemt, antwoord hij niet
ontkennend, echter hij laat het aan hen zelf
over.

Ambities

Timersma wil niet groter worden, de omvang
van het bedrijf is zo goed, er is genoeg
handel.
Het leuke van het bedrijf is dat je veel
contacten hebt met klanten, en dat er geen
dag gelijk is. Minder leuk is de regelgeving
en de papierwinkel die dit met zich
meebrengt. Momenteel is het natuurl ijk ook

Timersma Hout en Plaat
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WTOC

Wanneer u deze dorpskrant onder ogen
krijgt, is het seizoen 2009/2010 al weer
afgelopen. De tweede competitiehelft heeft
ons 1 kampioen opgeleverd: de minipupil len.
Door op de tweede plaats in de competitie te
eindigen heeft het eerste herenteam
promotie afgedwongen naar de derde klasse.

Leden

Afmeldingen hadden schriftel ijk voor 1 juni
bij de secretaris binnen moeten zijn. Leden
die zich vanaf nu afmelden zijn contributie
verschuldigd tot aan 1 januari 2011 voor
junioren en pupil len en tot aan 1 jul i 2011
voor de senioren. Voor aan- en afmeldingen
van leden kan contact worden opgenomen
met Wybe Jan van der Schaaf, de Triemen 6,
telefoonnummer 0511 441354.
Overschrijving van de ene naar de andere
vereniging kan nog tot 15 juni 2010.
Voorheen was dit altijd op 31 mei, maar
doordat de einddatum van het
voetbalseizoen de laatste jaren naar achter is
geschoven, is ook deze datum verplaatst.

Trainers/leiders

Een viertal trainers hebben dit seizoen hun
contract verlengd. Ook volgend seizoen zal
het eerste herenteam worden getraind door
Martin Brandsma, het tweede door John
Hofte, het eerste damesteam door Dolf
Versteegh en de keepers door Meine
Kempenaar.

Jeugdtoernooi WTOC

Dit jaar organiseert WTOC voor het eerst een
jeugdtoernooi. Al enkele jaren wordt binnen
de jeugdafdeling gevraagd om een eigen
jeugdvoetbaltoernooi. Door de vele
jeugdvoetbaltoernooien in onze regio en de
drukke werkzaamheden van de verschil lende
(jeugd)bestuursleden is het er nooit van
gekomen. De Technische Jeugd Commissie
heeft deze uitdaging aangenomen. Van 31

vervelend dat er klanten zijn die hun bedrijf
niet kunnen voortzetten ten gevolge van
bijvoorbeeld een fail l issement. Harry beseft
wel dat hij natuurl ijk vanaf de jaren 80 in
een opgaande tijd heeft kunnen
ondernemen.

Timersma Oudwoude

Harry Timersma geeft aan dat hij ondanks
dat hij niet aan particul ieren levert hij wel
adverteert in onze doarpskrante, Harry vindt
dat je als bedrijf, maatschappelijke
betrokkenheid moet laten zien. Daarnaast
benadrukt Harry dat Timersma Hout en Plaat
B.V. gevestigd is in Oudwoude, maar dat de
loods met de handel in Stroobos staat.
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mei tot en met 3 juni zal er op elke avond
om 18:30 worden afgetrapt. Er is bewust
gekozen om dit toernooi te laten spelen in de
avonduren. De reden hiervan is omdat er in
onze regio verschil lende voetbalverenigingen
zijn, welke al jaarl ijks een
jeugdvoetbaltoernooi organiseren. Ook de
verschil lende jeugdteams van W.T.O.C. gaan
in de laatste weken van de maand mei en/of
de eerste weken van de maand juni op visite
bij buurtverenigingen om daar deel te nemen
aan een toernooi. Bij de Westergeest
Triemen Oudwoude Combinatie is men van
mening dat samenwerken nog altijd meer zal
opleveren, dan elkaar als
voetbalverenigingen in de wielen te gaan
rijden.

Meisjesvoetbaltoernooi

Voor de derde keer organiseerde WTOC ter
promotie van het dames- en meisjesvoetbal
een meisjesvoetbaltoernooi voor
basisscholen uit de regio. Ook dit jaar was de
organisatie in uitstekende handen bij de
promotiecommissie van WTOC onder
algehele leiding van Gooi Steenstra. Mede
door het mooie weer was er veel publiek op
dit toernooi afgekomen. Zij zagen tien teams

in actie, het tweede team van de Lichtbron
uit Buitenpost werd uiteindelijk de verdiende
winnaar.

Competitie

Door de lange winter moest er in de
maanden april en mei veel worden
ingehaald. Dit betekende veel wedstrijden
door de week, zelfs het eerste ontkwam er
niet aan. Het eerste had tot de laatste
competitieronde kans op het kampioenschap,
maar VIOD maakte geen fout en mocht zich
dus kampioen van de 4e klasse B noemen.
Doordat er volgend seizoen een andere
klasse-indeling is, konden de eerste 5
rechtstreeks promoveren. WTOC is op de
tweede plaats geëindigd en heeft daarmee
dus promotie naar de derde klasse
afgedwongen.
De minipupil len zijn kampioen in de
voorjaarscompetitie geworden. Door een 3-2
overwinning op VVT in de één na laatste
wedstrijd, konden ze niet meer worden
ingehaald. Het kampioenschap werd samen
met de trainer/leider Hilco Rekker en leider
Doeke van Dijk gevierd met patat en een
heuse overwinningsrit met trekker, kar en
kabaal door de dorpen Westergeest,

Oudwoude en Triemen.

Team Plaats Wedst. Ptn
WTOC 1 2 22 42
WTOC 2 8 22 24
WTOC 4 2 19 36
WTOC DA 1 7 21 27
WTOC DA 2 8 16 8
WTOC DA 3 5 21 34
WTOC B 7 20 27
WTOC C 7 17 21
WTOC MC 6 20 35
WTOC D1 2 10 18
WTOC D2 5 7 4
WTOC E1 2 8 14
WTOC E2M 4 9 9
WTOC F 6 9 6
WTOC MP 1 7 21
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Markante Oudwoudsters IV
Bearn Bilker

Huize Vaartzicht

De edelvrouw Lucia Catharina Heemstra-van
Scheltinga was niet zo gemakkelijk van aard
en daarom bouwde zij Huize Vaartzicht. Haar
man, Hector Livius van Heemstra was al in
1783 gestorven. Zijn rouwbord hangt in de
kerk van Oudwoude. Het echtpaar had
slechts één dochter, Cecil ia Johanna en aan
haar had vader al les nagelaten. Het meisje
bezat nu Fogelsanghstate. Moeder Lucia
Catharina voorzag dat als haar dochter zou
trouwen, ze niet meer op Fogelsanghstate
zou kunnen wonen en daarom bouwde zij
onder Oudwoude alvast voor zichzelf een
eigen landhuis, Huize Vaartzicht geheten.
Maar in de vorige drie delen hebben we
kunnen lezen, dat Cecil ia Johanna uiteindelijk
wilde trouwen met Jonker Wil lem Anne van
Haren en haar moeder was tegen dat
huwelijk en prompt verl iet zij uit woede
Fogelsanghstate en ging wonen op
Vaartzicht.

Het was een prachtig landhuis. Het werd
gebouwd pal aan de Stroobosser Trekvaart,

exact daar waar nu begraafplaats Nijenhof
l igt. Het landhuis had een voorname
voortuin, helemaal tot aan de Foarwei, daar
toen de Kruisweg geheten. Die weg was de
verbinding van Kollum naar Oudwoude. Een
hele lange keurige oprij laan met bomen ter
weerszijde verbond het huis met de weg. De
tuin moet geweldig mooi geweest zijn, heel
statig en al les symmetrisch aangelegd. Een
tuin met kiezelpaden en geschoren haagjes.
We kunnen ons daar nu met moeite een
voorstel l ing van maken, maar wat de lengte
betreft hebben we wel een idee, die l iep van
de Foarwei tot aan de Stroobosser Trekvaart.
Het moet een indrukwekkende tuin met
oprit geweest zijn. Het bijzondere was wel,
dat ze zo vanuit haar vertrekken zicht had op
Fogelsanghstate, vooral op het bos en de

verdere eigendommen
Achter het huis, dus tegen de Trekvaart aan,
was zo vermoeden we een aanlegsteiger
aangelegd en een theehuis gebouwd.
Mevrouw Lucia Heemstra-van Scheltinga was
maar wat blij met haar nieuwe huis.
Vaartzicht was een geheel nieuw gebouwd
huis natuurl ijk, gebouwd in 1785. Modern en
geriefelijk. Het middenstuk van het huis was
opgetrokken en daarom had het een
voornaam voorkomen, dat kwam ook door
de hoge stoep en de prachtige gevel, met
een versierd l ijstwerk. Aan weerszijden van
het huis waren dienstgebouwtjes opgericht,
zonder verdieping. Die waren met het huis
zelf verbonden door middel van een lage
muur.

Later zijn moeder en dochter wel weer
verzoend, al werden de verhoudingen nooit
meer zoals ze waren en zeker met
schoonzoon Wil lem Anne bleef de
verhouding slecht. Wil lem Anne was
grietman van Weststel l ingwerf, dus veel
kwamen Cecil ia en haar man niet op
Fogelsanghstate. En zolang moeder leefde,
wilde het echtpaar ook niet op
Fogelsanghstate wonen. Ze wilden het



32Pag.Op 'e Hichte - nummer 4

moeder niet moeil ijker maken dan het al
was. Daarom woonde er zo lang een neef op
Fogelsanghstate en dat was jonker Wil lem
Hendrik van Heemstra. Over hem lezen we
in één van de volgende delen, want hij heeft
veel voor Oudwoude betekend! Voor
mevrouw Van Heemstra was het ook een
hele sociale vooruitgang nu ze op Vaartzicht
woonde. Immers, vanuit het stil le
Veenklooster woonde ze nu in Oudwoude,
maar ze woonde ook dichtbij Kollum. Daar
woonde haar broer, Martinus van Scheltinga.
Daar had ze veel contact mee. Hij was
grietman van Kollumerland c.a. Deze woonde
met vrouw en twee dochters op Bootsma
State in Kollum. Bootsma State lag noordelijk
van de weg naar Oudwoude, dus aan de
noordkant van de Van Limburg Stirumweg ,
ter hoogte van het huidige gemeentehuis,
maar dan iets meer richting Kollum. Hij had
veel meer bezit, Sjoorda State en
Nijenburgh. Sjoorda State lag westelijk van
Kollum, ten zuiden van de Van Limburg
Stirumweg. Iets verder op lag Nijenburgh,
pal aan de andere kant van de weg, die
Buitenpost en Kollum verbond, ten westen
van Tadema State. Dus je kon vanuit Huize
Vaartzicht zo Nijenburgh zien liggen en

andersom natuurl ijk ook. Op Huize
Nijenburgh woonde later Martinus’ dochter,
ook Cecil ia Johanna genoemd, met haar
man, de graaf van Limburg Stirum.
Martinus van Scheltinga was een rijk man,
want hij wilde nog een heel mooi landgoed
tegen Kollum aan bouwen, dat werd al het
landgoed van Scheltinga genoemd. Het park
met vijvers en kronkelende watertjes en
paadjes werd al aangelegd en de fraaie vijver
kreeg de naam Witwater. Maar het huis is er
nooit gekomen. Dat kwam omdat de Franse
Tijd aanbrak en vooraanstaande famil ies hun
posities kwijt raakten en er kon niet
geïnvesteerd worden.

In 1818 stierf Lucia Catharina Heemstra-van
Scheltinga. Ze liet Huize Vaartzicht na aan
haar broer en zijn dochters. Haar eigen
dochter Cecil ia Johanna kreeg niets! Die had
natuurl ijk Fogelsanghstate en al het
grondgebied via haar vader geërfd.
In 1820 stierf Martinus zelf. Zijn weduwe
kwam toen wonen op Vaartzicht.
Tussen 1820 en 1877, toen het huis helaas
werd afgebroken, hebben er heel wat
markante mensen gewoond. Daarover de
volgende keer het vervolg.
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Nieuws van de Tarissing

Dag allemaal,

Al lereerst wil len we iedereen bedanken voor
de belangstel l ing van de feestelijke
heropening van onze school. Het was een
geweldige happening waar we met veel
plezier op terugkijken.

Inmiddels is het mei en hebben we al weer
al lerlei activiteiten achter de rug. Eén van de
hoogtepunten was de geweldige excursie van
de leerl ingen van groep 7 en 8. In het
onderstaande stukje wil len we u hierover iets
vertel len.

Donderdagmorgen 20 mei trokken de
leerl ingen samen met drie leerkrachten en
een ouder richting Harl ingen voor een
bezoek aan de Maritieme Academie. De
opleidingschool voor de binnen- en Rijnvaart
had de “wâldpiken” uitgenodigd voor een
rondleiding op de academie en een heuse
dagvaart met het opleidingsschip. Uiteraard
stond er ook een lesje knopen op het
programma. Na geoefend te hebben op de
paalsteek en de achtknoop trok het

gezelschap richting het opleidingsschip
“Prinses Maxima”. Na een korte introductie
van kapitein Visserman en het aantrekken
van de reddingsvesten ging het schip op weg
naar de Tjerk Hiddessluizen. Hier werd
Harl ingen verlaten voor een tocht over de
Waddenzee richting de sluizen van
Kornwerderzand. Na een kleine 2 uur varen,
de kapitein werd daarbij in de stuurhut
regelmatig geholpen door een leerl ing uit
Oudwoude, werd de Afsluitdijk bereikt.

Bijzonder knap om te zien hoe de Maxima in
de sluis werd gevaren. Einddoel van de reis
was Makkum waar rond de klok van 12 uur
werd genoten van een broodje kroket en
andere lekkernijen. Na een rondje dorp werd
de terugreis aanvaard. Ondertussen werden

de leerl ingen op het schip bijgepraat en
rondgeleid door de eerstejaars van de
opleiding. Bij terugkeer op de opleiding
mocht er nog een kijkje worden genomen op
de huisvestingsafdeling. De meeste
leerl ingen van de school verblijven ook ’s
nachts in Harl ingen en het is natuurl ijk reuze
interessant om te zien waar men eet,
huiswerk maakt en slaapt. Bootsvrouw Karel
van de huisvesting maakte met een boeiend
verhaal over dit deel van de maritieme
opleiding een einde aan een prachtige dag
die mede door het schitterende weer nog
lang zal heugen.
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Het is even na 20.00 u als wij, redactieleden
Jan en Erik, hartel ijk ontvangen worden door
Aukje Dijkstra. We strijken neer in de knusse
woonkeuken waar Aukje ons, vlot babbelend,
voorziet van koffie. Ze vertelt dat ze uit
Sexbierum van de boerderij komt en de
huishoudschool heeft gedaan. Op haar 16e
jaar gaat ze intern bij een zusterhuis en
wordt bejaardenhelpster in Damwoude. Hier
zie je de dienstbare kant van Aukje al vorm
krijgen. In deze periode leert ze Sjoerd, haar
man, steun en toeverlaat kennen. In Nij
Meckema in Kollum is ze 5 jaar aan het werk.
Helaas moet zij het werk in het
bejaardentehuis door een hernia beindigen.
Toch gaat ze niet achteroverleunen. Als
huisvrouw in een gezin en taken daarbuiten
is ze actief. Wel 25 jaar als secretaris van het
Groene Kruis. Dit heeft ze door opheffing van
deze organisatie beëindigd. Daarvoor in de
plaats kwamen andere aandachtspunten en
met de komst van de kinderen was er ook
wel wat te doen. Naast moeder zijn, is ze
ook bezig in het dorp. Waar de kinderen
gingen, was Aukje ook, leidster bij het
voetbal len en voor WTOC penningmeester,

kaartverkoop, kantinebeheer, maken van de
nieuwsbrief. Dan onderbreekt ze haar verhaal
en nodigt ons uit om haar werkkamer te
bekijken. Hier gebeuren veel dingen zegt ze
en lacht bescheiden. Dus hier komen de
programmaboekjes van het ringsteken en de
uitnodigingen voor de ledenvergadering van
de begrafenisvereniging vandaan en niet te
vergeten Doarpsnijs. Het is een leuk en licht
kantoor met moderne computerapparatuur.

Blij is ze ook met de grote printer die haar de
mogelijkheden van mooi printwerk biedt. Ze
toont ons er wat voorbeelden van. Aan de
muur hangen, naast elkaar in een fraaie l ijst,
de oorkondes behorende bij het Lid in de
Orde van Oranje Nassau, l inks die van Sjoerd
en de andere van Aukje. Ze laat ons de
versierselen zien, die in een fraaie blauwe
cassette worden bewaard. Ze is er zichtbaar
blij mee. Onze gelegenheid voor een foto,
want de onderscheiding is wel de aanleiding
van het interview. Beneden, weer onderweg
naar de koffie, laat ze ons ook nog een
andere waardering zien, een glasobject dat
toont dat ze erelid is van Doarpsbelang
Aldwâld, sinds 2003. Ze heeft er veel voor
gedaan en veel speelde zich af op de
achtergrond. Vandaag de dag is ze nog druk
voor begrafenisvereniging “De Laatste Eer”.
Eerst als bestuursl id, later vice-voorzitter en
nu dan penningmeester wat ook de nodige
administratie inhoudt. Ook de
publiciteitsuitgaven komen uit haar kantoor.
Weer aan de koffie met een lekkere koek
zegt ze toch wel trots te zijn dat de
vergaderingen altijd goed bezocht worden.
Wat well icht niet veel mensen weten. is dat
Aukje zich, samen met de bode ook

Een interview met een
Koninklijk tintje





37Pag.Op 'e Hichte - nummer 4

Acrogym Oudwoude

Het seizoen loopt alweer naar het einde. We
hebben weer een leuk seizoen achter de rug.
Er staan nog 2 activiteiten in de planning;

11 juni acrogym uitvoering
19 juni Open fries acrogym wedstrijd

De uitvoering zal plaatsvinden in de gymzaal.
Het zal om 19.30 uur beginnen.
Op de uitvoering laten de leden zien wat ze
dit jaar al lemaal weer hebben geleerd en ook
zijn er 2 groepsdemo` s te zien. De leden
hebben hier weer ontzettend hard voor
geoefend. Iedereen is van harte welkom om
een kijkje te komen nemen bij de uitvoering.
Op deze manier kunt u leuk kennis maken
met acrogym.
Ook hebben we een korte pauze zodat u
even in het MFC kunt komen kijken voor
eventueel een hapje of een drankje.
Wij hopen u allemaal te zien op vrijdag 11
juni a.s.

Entree:
0 t/m 3 jaar: gratis
t/m 12 jaar: €1.50

13 jaar en ouder: €2.50

Foto: van links > rechts: Silke Terpstra –
Annenynke de Boer – Douwina Hania

De laatste wedstrijd van dit seizoen zal
plaatsvinden op 19 juni in Surhuisterveen.
Dit is een extra wedstrijd. Omdat er van
acrogym nooit veel wedstrijden zijn hebben
wij besloten om hier ook aan mee te doen.

bezighoudt met het klaarmaken van
overledenen, in vaktermen wel afleggen
genoemd. Een heel bijzonder en belangrijk
proces, wat dan ook met de grootste
nauwkeurigheid, zorg en aandacht gedaan
moet worden in de aula van de
begraafplaats. Samenvattend kun je dan ook
wel stel len dat er heel veel gebeurt en
gebeurd is in het dorp door toedoen van
Aukje, zonder dat ze daarbij zichtbaar is. Wij
kunnen dan ook wel stel len dat de
onderscheiding “Lid in de Orde van Oranje
Nassau” zeer verdiend is!

9 juli 201 0 Vossenjacht
kinderen vanaf 2 jaar

Start 18.30 voor de kinderen
van 2 tot 6 jaar

Start 18.45 voor kinderen van 7 tot 9 jaar
en vanaf 19.00 kunnen de kinderen van

10+ starten.
Einde is 20.30

kosten 2,50 inc. versnapperingenwww.husterwald.nl
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Interview met dorpsgenoot

Wij zijn deze keer te gast bij famil ie
Schelfhout. Andreas Schelfhout is geboren te
Kortenhoef. Dit is een schildersdorpje nabij
Hilversum. Mirre Schelfhout-van Grieken is in
Amsterdam geboren. Zij heeft twee Friese
grootmoeders.
Andreas en Mirre Schelfhout wonen sinds
2001 in Oudwoude en hebben de prachtige
monumentale Allemastate gekocht en verder
gerestaureerd.
Andreas is pas vanaf zijn 10e levensjaar naar
school gegaan. Zijn ouders werkten in een
circus en hij reisde mee. Ondanks dat hij
maar twee jaar basisonderwijs heeft gevolgd,
heeft Andreas toch Nederlands kunnen
studeren.
Na deze studie is hij journalist geworden.

Tijdens zijn loopbaan als journalist heeft hij
ongeveer 35 jaar bij de Gelderlander
gewerkt. Zijn vrouw Mirre maakte
pentekeningen en Andreas schreef de
begeleidende teksten over oude gebouwen in
verschil lende provincies. Graag hadden ze dit
ook voor de Leeuwarder Courant gedaan,
maar de LC had hiervoor geen belangstel l ing.
Dit is een gemiste kans voor Friesland,
vinden wij. Desondanks tekent Mirre nog
steeds. Vorig jaar heeft zij een groot deel
van Pieterburen in pentekeningen
vastgelegd.

Gezin

Het gezin bestaat uit twee dochters en twee
zonen. Ook zijn ze intussen trotse
grootouders van negen kleinkinderen.
Deze wonen verspreid over het land, dit is
ook de reden waarom Andreas en Mirre hun
huis wil len verkopen. Graag wil len ze
dichterbij de kinderen wonen.

Allemastate

Eigenlijk is het toeval dat zij dit huis hebben
gekocht. Zij waren op zoek naar een oud
huis tussen Friesland en de zuidgrens van
België. Via Internet vonden ze dit huis en

waren meteen geïnteresseerd in de oude
geschiedenis die dit huis heeft. Dankzij
Ruurd Lieuwes heeft dit huis de status van
monument gekregen en heeft Ruurd het van
de ondergang gered. De wethouder destijds
zag hier geen heil in en adviseerde om de
stins te slopen. De famil ie Schelfhout heeft
de state in 2001 van de famil ie Lieuwes
gekocht en verder gerestaureerd. Zij zijn
begonnen met het vervangen van het rieten
dak en de oude gracht is in ere hersteld. In
het huis is van de voorkamer weer een zaal
gemaakt. Dit betekent dat het woonhuis
bestaat uit één grote kamer. Er zijn in heel
Friesland nog maar twee zaalstinsen.

Boeken

Na zijn carrière in de journalistiek is Andreas
boeken gaan schrijven.
Zijn eerste boek is “Aap Noot Mies”, een
misdaadroman. Het tweede boek, “Vlucht KL
332”, gaat over het leven van straatkinderen
in Bangladesh. Het derde boek “Zwart paard
gezien bij Circus Strassburger” gaat over de
geschiedenis van dat circus en het
circusleven van zijn vader die
paardendresseur is geweest.
Het nieuwste boek, dat dit jaar verschenen is
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OUDWOUDEMER BELANG
Van de lintjes en de regen
Na een winter waarin Joekelbaard van zich
deed spreken kwam het mooie
voorjaarsweder aan, zodat sommige
huisvrouwen van het oude stempel aan het
huishemelen sloegen, hetgeen natuurl ijk een
goede zaak is.

Maar in april/mei kwam er een fijn regentje
opzetten n. l. een lintjesregen. Hoewel wij het
natuurl ijk niet kunnen bewijzen, vermoeden
wij dat het feit dat onze burgemeester BB in
ons dorp woont wel fertuiten heeft gedaan
wat deze zaak aanbelangt.

Zo kon het De Majesteit behagen dat onze
oud-plaatselijke VVD-er, Liberale Bartele,
hierna te noemen LB, een lintje kreeg omdat
hij stopte met de raad en twaalf en een half
jaar er in gezeten had, hetgeen natuurl ijk
een hele prestatie is. Later bleek dat er nog
een paar raadsleden die dezelfde prestatie
hadden geleverd ook een lintje kregen, maar
daar was het niet minder om. Aan één kant
begroot het ons wel wat dat LB niet meer in
de raad zit, want hij kan kort kriemen en als

het moet batst hij erin, hetgeen ook wel een
goede zaak is, want in de hoofdplaats zijn ze
de gemakkelijke kant naast, dat zodoende.
LB vond het wel begrootl ijk dat hij het
tractement voor de raad nu mist, maar zo
dacht LB: de AOW van Drees gaat gelukkig
gewoon door, want daar heb ik als l iberaal
ook recht op, hetgeen natuurl ijk ook zo is.

Maar er waren nog twee Oudwoudemers die
naar de hoofdplaats werden ontboden om
een lintje in ontvangst te nemen.

Oudboer Lieuwe C. kreeg een lintje omdat hij
voor de ruilverkaveling een alderonhurichst
stuk werk heeft verzet. Dit werk viel vanzelf
niet toe, want iedere boer vindt zijn eigen
land het beste, maar Lieuwe C. vond dat die
boeren niet moesten overdrijven, hetgeen
maar al te vaak gebeurde. Er waren
natuurl ijk ook goens bij die kort voor de kop
waren (wij zul len hier geen namen noemen),
maar Lieuwe C. kon goed masseren en effect
geven om dan pas zijn eigen plan door te
stoten. Van deze techniek heeft hij vandaag
de dag nog steeds profijt bij het bil jarten;
wie weet behaagt het De Majesteit nog wel
een keer.

“De zomer van 1962”. Het beschrijft de
laatste gevechten om Nederlands Nieuw-
Guinea. Dit heeft Andreas in zijn mil itaire
diensttijd zelf meegemaakt.

Het dorp

De famil ie Schelfhout vindt Oudwoude een
zeer gezell ig dorp. De mensen zijn heel
sociaal. In een van de eerste dagen dat hij
hier woonde reed zijn auto, die hij net had
geparkeerd en op slot had gedaan maar niet
op de handrem, vanzelf naar de overkant van
de weg de sloot in.
Natuurl ijk was buurman Steringa zo
vriendelijk om de auto zonder krasje uit de
sloot te vissen met z’n tractor. Wij waren ook
heel erg nieuwsgierig wat zo’n ervaren
journalist en schrijver nou van onze
dorpskrant vindt. Hij zei: “Hartstikke leuk en
en mooi gemaakt, ook al doen wij niet veel
aan activiteiten mee in het dorp is het heel
erg leuk om de nieuwtjes van dorp hierin te
lezen.”

Aan het eind van het interview hebben wij
twee van zijn boeken gekregen. Daar waren
wij door het gesprek toch wel heel erg
nieuwsgierig naar geworden.
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Ook had het De Majesteit behaagd om Aukje
D. (Ook wel Aukje van Sjoerd U. genoemd)
te onderscheiden met een lintje. Aukje D.
heeft veel werk voor ons mooie dorp gedaan
en dat doet ze nog steeds. Bovendat moet ze
tussen de bedrijven door Sjoerd U. in de
strengen houden, hetgeen na al die jaren
ook wel een lintje waard is, l ijkt ons. Bij onze
voetbalclub WTOC staat Aukje D. al jaren in
de kantine en zorgt ze ervoor dat de
jongkerels niet helemaal smoor naar huis
gaan, hetgeen natuurl ijk een hele kunst is.
Ook op onze dorpsfeesten, waar het soms
mal aan toe gaat, vooral achter de tent,
maar daar gaat het nu niet over, maar wel zo
is , heeft Aukje D. veel werk gedaan en zag
ze de boel door het gat, hetgeen zoals
gezegd ook wel nodig was. Ook voor de
begrafenisvereniging is Aukje D. onmisbaar,
want ze doet de centeraasje, hetgeen
natuurl ijk heel belangrijk is, want als je dood
bent, wordt je bijtijden bij het leven
bedonderd, wat natuurl ijk niet zo mooi, maar
soms wel gebeurd, dat zodoende.

Maar na deze regen kwam ineens een beste
donderslag: onze Liberale Bartele keerde
weer terug in de raad en hij had nog maar

juist een lintje gekregen, omdat hij eruit
ging. Navraag leerde ons dat het zo gelegen
was: één van de VVD-ers werd wethouder en
zodoende keert LB weer terug in de raad.
Politici van de andere partijen, die dachten
dat ze van hem af waren, waren puur en
noemen hem nu Bartele Boemerang, maar
wij persoonlijk houden niet van dit soort
bijnamen, want men moet niet overdrijven,
hetgeen maar al te vaak gebeurt.

En dat nu, na een periode van mooi
voorjaarsweder, het weder is omgeslagen en
menig boer breinjeroer is, omdat de eerste
snee aan de bult moet en het nu min weder
is en Piet Stuifregen over nog meer regen zit
te emelen, zit LB de raadsstukken door te
nemen en onderwijlens denkt: het is dan wel
min weder, maar Drees en het tractement
voor de raad gaan mooi door, dat zodoende.

En zo gaat het aan toe is ons mooie dorpje,
meestal met verdrag, maar als het moet dan
batsen wij erin.

w.g. De Stikelstekker

Oudwoude, mei 2010.

Begin april is er bij Fam. Schotanus een klein
wonder gebeurd.
Dit schaap is afgelammerd met vier
kerngezonde lammeren, wat wel eens vaker
voorkomt, al leen het bijzondere hieraan is
dat het schaap zich helemaal al leen redt met
de vier jonkies.

Gezien...
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Nieuws van de IJsclub
Oudwoude e.o.
Volgend jaar 100-jarig bestaan IJsclub
Oudwoude e.o.

Het bestuur is vanaf heden bezig met de
voorbereidingen van het 100-jarig jubileum,
dat in december 2011 zal gaan plaatsvinden
Dhr. Reinder Postma is bezig de historie van
deze vereniging wat te achterhalen, en dan
zijn er de plannen om hier een boekwerk van
te gaan maken
Wij hebben de hulp van de inwoners in deze
omgeving natuurl ijk wel nodig.
Wij wil len graag een oproep aan de inwoners
van de omliggende dorpen doen, om oude
foto’s te gaan zoeken en deze dan even in
bruikleen te geven aan het bestuur van de
IJsclub
Het fotomateriaal van vroeger zal wel een
probleem worden, met name omdat er
vroeger bijna nooit een foto werd gemaakt.
Het zou heel mooi zijn dat we ook nog oude
foto’s kunnen bemachtigen, daarom ook de
vraag dat de oudere generatie hun oude
fotoboeken even gaan doorbladeren
Vanzelfsprekend zijn al le foto’s welkom die

zijn gemaakt op of bij de ijsbaan aan de
Simmerwei of de Swartewei vanaf 1964 en
nog van voor die tijd aan de Foarwei of van
nog een eerdere locatie
Ook oude foto’s van bestuursleden of
bestuursfoto’s wil len we graag
Fotomateriaal dat wordt ingeleverd moet op
de achterkant worden voorzien van de naam
van de eigenaar, zodat de rechtmatige
eigenaar zijn/haar foto weer terug krijgt
Ook graag de namen van de personen
vermelden op de achterkant of bijgevoegd op
een briefje in een envelop

Deze foto’s kunnen worden ingeleverd bij:
dhr. Reinder H. Postma De Wygeast 49
9294 KR Oudwoude

Voorzitter
Dhr. I. Hoekstra Jan Binneswei 10
Oudwoude Tel. Mob. 0634913001
Secretaris
Dhr. J. de Boer de Wygeast 33
Oudwoude Tel. 0511-452637
Penningm.
Dhr. P. Meerstra Pastorijehof 20
Oudwoude Tel. 0511-452417
Dhr. W. Dijkstra Eysmastrjitte 3 Oudwoude

Oudwoude Tel. Mob. 0613415707
Dhr. L. de Boer Jan Binneswei 15
Oudwoude Tel. 0511-454307
Dhr. U. de Jong Bumawei 2
Westergeest Tel 0511-445158
Dhr. D. v.d. Kloet de Woarven 41
Westergeest Tel. 0511-441351

Natuurl ijk kan er ook worden gebeld bij de
bestuursleden voor het eventueel regelen
voor deze inname van de foto’s

We rekenen erop dat ieder z’n best hiervoor
wil doen om dit boekwerk tot stand te
brengen en te doen slagen

Het Bestuur
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Oud en nieuw...

Uit de verzameling van Brand de Jager

GEBOORTE HUIS VAN RENZE WESTRA

Het huis Foarwei 18 is vanaf de straat niet
te zien, maar het is een
schitterende plek om te wonen. Nu woont
de fam. M Kuipers hier. In 1985 is
er een hele nieuwe woning gebouwd, al leen
de muur aan de noordzijde is nog
oud.

Op de oude foto uit ongeveer 1958 staat
Pieter van der Ploeg , die daar
omstreeks 1950 kwam wonen met zijn
vrouw Ymkje. Daarvoor woonden ze aan de
Jan Binneswei 2 . Pieter is vele jaren koster
geweest van de Herv.kerk .
Voor de fam.v d Ploeg woonde hier de fam.
Bienze Westra. Één van hun
kinderen is de bekende Fries Renze Westra ,

die dus in dit huis geboren is.

Brand de Jager
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OBS Van Heemstra School

Na alle sneeuw- en ijspret van de afgelopen
winter hebben we als school in de afgelopen
maanden zeker niet stil gezeten.

Zo hadden we in maart het project
“Techniek”. Gedurende drie weken is er in
al le groepen gewerkt aan dit onderwerp. In
de kleutergroep stond de techniek van het
bouwen van een huis
centraal. De kleuters zijn
op een middag met juf
Anke en juf Tieneke gaan
kijken bij de nieuwbouw in
Adwâld.

Samen met een metselaar
hebben de kleuters in de
klas een muurtje gemetseld. Zo ontdekten ze
dat het bouwen van een huis niet zomaar
klaar is en dat het best nog wel zwaar werk
is. In de groepen 3,4 en 5 is er van papier
een stevige brug gebouwd. Maar ook hebben
de leerl ingen een lange knikkerbaan van
halve closetrol len ontworpen. Het
hoogtepunt van het project in deze groep
was toch wel het bouwen van een piramide

van marshmallows en satéprikkers. Dit bleek
toch een heel precies werkje te zijn.
In de bovenbouw is er geëxperimenteerd
met zonne-energie en al lerhande
proefopstel l ingen uit de techniekkast. De
leerl ingen hebben van papieren rietjes een
bouwwerk ontworpen en over een zelf
gekozen onderwerp een werkstuk gemaakt.
Een hoogtepunt voor al le leerl ingen was wel
het bezoek aan het ontdekkingscentrum

Aeolus in Sexbierum. Hier
konden de kinderen naar
hartenlust
experimenteren met
vijftig proefopstel l ingen.
De projectweken werden
afgesloten met een
kijkavond voor al le
belangstel l ingen. Alle

materialen en werkstukken die de kinderen
hadden gemaakt werden hier
tentoongesteld.

Dinsdag 4 mei hebben vijf leerl ingen van
onze school de dodenherdenking bij
gewoond. Bram de Jong uit groep acht
mocht als vertegenwoordiger van onze
school samen met een leerl ing van de

Tarissing de krans leggen. Yke Bijlstra uit
groep acht wist precies te vertel len op wie
zijn graf deze krans zou komen te liggen.
Deze verzetstrijder bleek in de zelfde straat
te hebben gewoond als zijn pake en beppe.

De woensdag voor Hemelvaartsdag hebben
twee teams van onze school mee gedaan
aan het schoolkorfbal-toernooi in Twyzel. Het
was een koude en een beetje een druilerige
middag. Dit mocht echter de pret niet
drukken. De teams hebben prachtige
wedstrijden gespeeld. Helaas grepen beide
teams net naast de prijzen.

Het schooljaar is nog een aantal weken tot
aan de zomervakantie. Op dit moment zijn
al le leerl ingen hard aan het studeren op hun
tekst voor de musical. Tussendoor gaan de
leerl ingen van groep 3 tot en met 8 drie
dagen op schoolreis naar Appelscha. De
kleuters gaan een dag naar Aqua Zoo vlakbij
Leeuwarden.

Wij wensen iedereen een heel fijne en
zonnige zomer. Mede namens leerl ingen en
team van obs Van Heemstra
José Westerhof





47Pag.Op 'e Hichte - nummer 4

Raad waar het staat

De naam van de weg waaraan het staat is de oplossing.
De oplossing vindt u in het volgend nummer.

U kunt ook zelf een foto inzenden. Stuur uw foto naar
info@doarpskranteopehichte.nl en well icht gebruiken wij deze voor
de volgende uitgave.

Foto's door Ben de Vries en Durk Dijkstra

Oplossingen van Op 'e Hichte nummer 2

Allemawei Allemawei
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een 3-koppige jury. 2 heren letten op het
muzikale gedeelte en 1 heer op de
presentatie. En schrijven hun bevindingen in
een kritisch verslag.
Wat het extra spannend maakt is, dat er
beeld – en geluidsopnames worden
gemaakt…. . hiervan wordt een DVD
gemaakt.
Hoe dit ons is vergaan hoort u van ons in de
volgende ‘op e hichte’.

Als laatste wil len wij de inwoners van
Oudwoude weer bedanken voor het steunen
van de muziekvereniging tijdens onze
verkoopactie van 19 mei jl !
De winst wat wij hiervan hebben
overgehouden bedraagt: € 399.00
Een mooi bedrag voor zo’n klein dorp!
Hartelijk dank!

Brassband ‘ Blaast de Bazuin’

Blaast de Bazuin

Alweer een kwartaal voorbij. .wat gaat het
toch enorm snel. Cl iché maar waar.

21 maart hebben wij meegedaan aan het
jaarl ijks terugkerend solistenconcours en
muziekfestival van de federatie van
muziekverenigingen Kollumerland c.a.
’s Ochtends hebben Michiel Vries en
Harmanna Dijkstra meegedaan aan het
solistenconcours.
Dat houdt in dat ze een solostuk hebben
gespeeld met pianobegeleiding. Dit werd
beoordeeld door een jury. Al lebei hebben ze
het keurig gedaan! Gemiddeld cijfer van een
8 en een mooi (opbouwend) kritisch verslag!
’s Avonds was het de beurt aan het korps.
Al le korpsen van Kollumerland c.a.( 6 ‘grote’
korpsen en 2 jeugdkorpsen) spelen dan voor
de titel ‘ kampioen van Kollumerland c.a.’. Dit
werd gewonnen door Munnekezij l .
Wij hebben ook naar tevredenheid gespeeld,
zeker voor de 1e keer o. l.v. onze nieuwe
dirigent Theun van Leijen.
Misschien heeft u ons optreden wel gehoord
op de radio want Radio N.O.F. heeft
opnames gemaakt. En deze zijn in April

uitgezonden.

15 april was de afsluiting van ons
leerl ingenproject i.s.m. muziekschool ‘de
Wâldsang’ .
Samen met ons mochten ze een heus
concertje geven, en zo laten horen wat ze in
de muzieklessen hebben geleerd.
Wij melden met trots dat er sowieso 3
meiden ‘echt’ op muziekles gaan! Lemke
Dijkstra, Marijke Sangers & Ilse-Marije de
Boer: Super! ! & heel veel succes en vooral
plezier!

16 mei hebben wij nog een optreden
verzorgd in ziekenhuis ‘de Sionsberg’ in
Dokkum. Er was een koor uitgeval len dus
kregen wij het verzoek om een keer extra te
komen. Dit was geen probleem. Het
optreden wordt altijd erg gewaardeerd door
de patiënten en bezoekers. Dan is het altijd
leuk om even te doen.

Wij zijn nu hard aan het repeteren voor onze
deelname aan een muziekfestival op 31 mei
as.
Dit festival is in het Conservatorium van
Groningen. Ook dit wordt beoordeeld door
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Verslag van de ouderen soos

Westergeest-Triemen-

Oudwoude op 25 februari j . l . in

de Fokkema’s pleats te

Westergeest.

Tetsje Annema opende deze middag met een
hartelijke welkomsgroet en ze stelde de
leden voor aan mevr. Bilker-Jel lem,
buitengewoonambtenaar burgelijke stand.
Mevr. Jel lema zoals ze graag genoemd wilde
worden zou ons het reilen en zeilen van haar
ambt uitleggen. Vanaf de ondertrouw tot en
met de huwelijkssluiting. We zongen de
‘wâldsang’ en dronken een kopje koffie of
thee. Na deze pauze vertelde mevr. Jel lema
wat ze al lemaal persoonlijk had meegemaakt
en het valt niet te beschrijven wat voor
gebeurtenissen zich al lemaal voordoen, daar
heeft men als leek geen idee van . Dit was
de theorie en na de tweede pauze kwam de
praktijk, en hoe! De deur ging open en daar
kwam de buitengewoon ambtenaar
burgerl ijke stand B.A.B.S in haar ambtelijk
gewaad binnen met een bruidspaar, dit was
natuurl ijk in scène gezet. Maar prachtig in de
bruidstooi. Hennie Kingma en Hendrik
streekstra waren de acteurs. We hadden er

veel plezier van, het was net echt, de
voorgeschiedenis en anekdoten waren echte
gebeurtenissen uit hun jeugd. Er werden
foto’s van al le leden gemaakt en Tetje
bedankte mevr. Jel lema voor deze fijne
middag. Tot slot zongen we nog het l ied ‘de
simmermoarn’ en nog een wel thuis tot de
volgende keer.

Commissie van de Soos

Doarpsagenda

Juni

5. Driestoernooi
11. Acrogym uitvoering
18. Bal lonvaarten
19. Open fries acrogym wedstrijd

Juli

2. Viswedstrijd
9. Vossenjacht voor kinderen
24. Feestelijke ouderavond

Augustus

??. Varen Jeugd

September

3 of 4 Tractorbehendigheid
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bijdragen:

info@doarpskranteopehichte.nl
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Bericht voor de bewoners:

Teksten worden aangeleverd in Word,
digitaal aan het emailadres van de
dorpskrant.

Foto’s worden zoveel mogelijk digitaal
aangeleverd als originele foto.

Plaatsing van uw kopij:

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

Tip voor het inleveren van kopij:

- teksten liefst digitaal aanbieden in Word of
als een tekst in een 'gewoon' txt-bestand
- foto's l iefst als originele foto in de
oorspronkelijke bestandsgrootte aanleveren
als bij lage bij uw e-mail

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.
- door een jaarabonnement te nemen voor
€12,50 (opgave via
info@doarpskranteopehichte.nl)

Kopij voor eerstkomende Doarpskrante

s.v.p. uiterlijk inleveren op

25 augustus 2010

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

van derden.
Graag bronvermelding voor tekst en/of
il lustratie als deze niet van uzelf is.






