
Het dorpshuis. 

Broeksterwâld heeft een prachtig dorpshuis: De pipegael. Ruim opgezet met 

meerdere zalen, een grote foyer en een multifunctionele sporthal. Maar dat is 

allemaal van recente datum. De geschiedenis laat zien dat het allemaal niet zo 

gemakkelijk was. Het dorp staat al heel lang bekend om zijn grote aantal 

verenigingen, en dat houdt dan ook in dat er vergaderruimte nodig is. De 

kerken hebben dit eigenlijk altijd “in eigen beheer” gehad, ook toen er later 

een dorpshuis kwam. Maar er zijn en waren natuurlijk heel veel andere 

verenigingen zonder een duidelijke christelijke signatuur. De geschiedenis van 

het dorpshuis gaat hand in hand met die van de Openbare Lagere School in het 

dorp. 

 

Dorpshuis De Pipegael zoals we dat nu kennen. 

In 1858 kreeg het dorp zijn eerste school, een Openbare Lagere School, 

gebouwd aan de noordzijde van de huidige Kavelwei, op de kruising met de 

Meester Woudstrastrjitte. Dit pand heeft heel lang dienst gedaan als school, en 

werd in 1973 gesloopt. 

 



 

 

De OLS vlak voor de sloop. 



 

In Juni 1958 wordt in het dorp de nieuwe OLS  gebouwd, het huidige dorpshuis. 

Maar in het dorp is behoefte aan vergaderruimte, en in 1960 wordt  de school 

dan officieel in gebruik genomen als Buurthuis. Het pand heeft een 

opknapbeurt gehad en krijgt hier de naam die nog steeds wordt gebruikt: De 

Pipegael. Het Friese woord voor kruiwagen, als verwijzing naar de ontginning 

van het gebied, ooit een bosrijk veengebied. 

 



 

Maar als gevolg van een fusie in het onderwijs wordt de “nieuwe” school aan 

de Ds. Feitsmawei overbodig, en de overgebleven 16 leerlingen gaan vanaf dat 

moment naar de OLS in de voormalige Landbouwschool Damwoude waardoor 

het gebouw leeg komt te staan. 

 



 



 



 



 



 



 



 

Het lijkt dus allemaal in orde te zijn:  een nieuwe OLS en een Buurthuis in de 

oude OLS. Maar de oude OLS is oud en aftands,  en het aftakelende gebouw 

wordt in 1967 gesloten voor Buurthuiswerk. Op 1 september van dat jaar wordt 

het verkocht aan de Stichting Dorpshuis in oprichting. Eerder al, in 1963 werd 

begonnen door een actiecomité begonnen met het inzamelen van geld voor 

een nieuw dorpshuis. 

 

Dat dit nog enkele jaren zou duren blijkt wel uit krantenartikelen uit de jaren72 

en 73, waaruit blijkt dat er nog steeds niet een eigen “nieuw” dorpshuis is. 

 



 

 



 



 

 

 



 



 



 



 

En voor de tweede keer deed een voormalige OLS dienst als dorpshuis, 

compleet met gymzaal. Maar tijden hebben tijden, en ook dit pand kwam deels 

onder de slopershamer om daarna in zijn huidige vorm terug te komen. En ook 

nu weer waren e acties vanuit de bevolking, en werden de bouwkosten gedrukt 

door veel werk “zelf te doen”. Bij de sloop verdween trouwens ook het 

markante  beeldmerk boven de voordeur. Iets waarvan de betekenis niet 

bekend is. 

 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 



 

Natuurlijk mag deze “dorpshuisman” niet ontbreken in dit overzichtje. 

 

Letterlijk een kijkje in de keuken. 



Maar een oplettende lezer zal zich waarschijnlijk toch iets afvragen:  waar 

vergaderden dan al die verenigingen vóór de opening van het buurthuis in de 

eerste OLS?  Zoals eerder al vermeld hadden de kerken hun eigen lokalen, maar 

bruiloften e.d. konden hier niet gehouden worden. Die werden op een heel 

andere plek in het dorp gehouden, n.l. in een gebouwtje aan de Meekmastraat, 

achter de winkel/woonhuis van de familie Wolters. Wanneer dit precies is 

begonnen, en wanneer dit definities is gestopt, is niet met zekerheid te zeggen. 

De eerste vermelding die we in een krant tegenkomen is van 1943, waarbij nog 

gesproken wordt van “H. de Jong”.  Maar in 1967 komen we nog een melding 

tegen, en dan wordt gesproken van “Wed. de Jong”. 

 

De winkel van Durk en Sippie Wolters aan de Meekmastraat. 



 

Kwam er eerst een einde aan de vergader en bruiloftslocatie achter de woning, 

in december 2000 sloten ook de deuren van de laatste echte dorpswinkel van 

het dorp. 

 


