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't Pompeblêdpraatsje

Colofon

We zijn met elkaar de drempel van de 21ste
eeuw overgestapt. Elders in deze krant kunt
u daarover nog wel het een en ander lezen.
Hebt u ook goede voornemens voor het
nieuwe jaar of wilt u enkel op de oude
manier doorgaan? Bij goede voornemens
denken we al gauw aan het stoppen met
roken, maar op vele andere manieren kun
je ook welgemoed aan het nieuwe jaar
beginnen. Hoe het ook zij, en met welke
intenties u ook over de drempel bent
gestapt, wij hopen dat het nieuwe jaar u
veel goeds mag brengen. En veel liefde en
geluk. En we wensen elkaar vooral ook
gezondheid toe. Ja, vooral gezondheid,
want dat is een onbetaalbaar en kostbaar
iets: iets om voor te bidden en om aan te
werken. Een goed 2000 toegewenst.
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Ook de redactie heeft goede voornemens
en plannen voor het nieuwe jaar. Daarmee
zijn we gestart. Wel constateren we op de
eerste redactievergadering van dit jaar, dat
het een goede ploeg is, maar ook, dat de
ploeg al een zevental jaren in ongewijzigde
samenstelling heeft gewerkt. We werken
met plezier, maar zouden het toch erg fijn
vinden als er eens wat nieuw bloed in de
redactie kwam. Als er eens nieuwe
gezichten en nieuwe ideeën bijkwamen.
Als u goede voornemens hebt voor het
nieuwe jaar, overweeg dan eens om plaats
te nemen in de redactie van het Pompeblêd.
De leden geven u graag alle informatie.
Ook als u goede redacteuren weet, houden
wij ons aanbevolen om hun namen te
horen. De kracht van het Pompeblêd is de
samenwerking, en dat willen we graag
doen met U!! Wie meldt zich spontaan
aan????? Het kost u maar 1 of 2 avonden
per maand. Denk er eens over na!!

Kopij:
Kopij voor het volgende nummer uiterlijk
inleveren op dinsdag 15 februari 2000 voor
18:00 uur bij de redactie.
Op de computer gemaakte teksten op 3,5’’
diskette aanleveren a.u.b.
Advertentietarieven:
Deze zijn beschikbaar op aanvraag.
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IN DE

SCHIJNWERPER

(door Piet Boelens)

E.S.A. FRAM Veon Arriva

Chauffeur Gerard Jansma in de VUT
Op vrijdag 17 december 1999 stond er in de tuin van de woning aan het Langpaed 23 een
prachtig bord. Op het bord stond zo ongeveer:
Met de pet op in de bus, was voor Gerard een hele klus. Nu gaat hij in de Vut, maar is nog
lang niet uitgeput. Met de schop in de hand, gaat hij nu door het mollenland.
Aangezien ik de bewoners van nummer 23
wel ken, Gerard en Tryn Jansma wonen
daar namelijk, was ik toch nieuwsgierig
geworden. Gewoonlijk stap je dan op de
mensen toe en maakt even een praatje. Het
leek me ditmaal echter leuker om niet naar
de jubilaris
zelf toe te gaan, maar om eens in de buurt
te informeren wat dat bord daar in de tuin
moest.

bijvoorbeeld een reuze hekel en de
toenemende agressiviteit in de
vervoerswereld baart hem zorgen. Men
moet hem niet in het ootje nemen en
proberen wat minder strips te laten
stempelen, want dan is men aan het
verkeerde adres.
Veranderingen

Wel, op vrijdag 17 december 1999 is
Gerard, de buschauffeur, in de Vut gegaan.
Eerst was hij werkzaam bij de E.S.A., later
bij de FRAM, toen bij de VEON en nu bij
Arriva. Vier verschillende maatschappijen
en toch maar één keer solliciteren. Zo gaat
dat in de vervoerswereld. Op de buurt kon
niemand mij precies vertellen hoelang
Gerard al als chauffeur had gewerkt: men
weet gewoon niet beter dan dat Gerard
chauffeur is. En Gerard was een echte. 's
Avonds werd het uniform reeds vroeg
klaargehangen, broek en overhemd, sokken
en stropdas keurig bij elkaar om 's morgens
vroeg aangetrokken te worden. En ieder
die Gerard kent, weet wel dat hij van een
grapje houdt, hij kan smakelijk vertellen
over alles wat je op een bus meemaakt en
geloof me, dat is elke dag weer
verschillend en elke dag weer heel
interessant. Maar hij vat het werk ook
serieus op: aan zwartrijders heeft hij
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Als er iets in de wereld verandert, dan is
het de vervoerswereld wel. Een Engelse
maatschappij beheert momenteel onze
bussen. Men koopt nu niet meer een kaartje
naar een bepaalde plaats, maar heeft een
strippenkaart nodig. En..... men heeft altijd
haast. Kon men vroeger nog vaak een
praatje maken en gezellig de reis verkorten,
tegenwoordig heeft iedereen haast en vele
jonge mensen hebben een zogenaamde
'walk-man' op. Het bedrijf is de laatste
jaren geweldig veranderd. En niet alles is
een verbetering gebleken. Vooral oudere
chauffeurs als Gerard moeten erg wennen
aan de mentaliteitsverandering.
De zonen van Gerard hebben 's avonds op
het feest smakelijk verteld over vader
Gerard die het eens in z'n broek gedaan
heeft tijdens een reis. En hij kon niet
zomaar de bus aan de kant zetten. Hij is zo
snel mogelijk met bus en passagiers naar
huis gereden, en riep van verre aan z'n
vrouw Tryn om schone kleren klaar te
leggen. De busreis is later gewoon
vervolgd en niemand van de passagiers
heeft blijkbaar een klacht ingediend. Maar
snert en bruine bonen zijn sindsdien vóór
een busrit taboe. Ook praat men nog
dikwijls over het feit dat Gerard eens
zonder gebit een dag op de bus heeft
doorgebracht. Vrienden van één van de
kinderen heeft eens stiekem Gerards gebit
uit het glas gehaald en verruild met het
eigen gebit. Toen Gerard 's morgens
haastig wilde
vertrekken,
paste dat hem
beslist niet:
met de
gedachte dat
het gebit 's
nachts in het
glas
gekrompen
was, is hij met een tandloze mond
vertrokken.

Het gezin
Net vertelde ik al iets over de zonen van
Gerard en het moge bekend zijn, dat
Gerard een echte familie - man is. Als
Gerard aan het vertellen raakt, gaat het
vaak over z'n broers en zussen, maar ook
over z'n vrouw en kinderen. Hij houdt
enorm veel van hen en hecht veel waarde
aan het gezinsleven. Zelf hebben Gerard en
Tryn 5 kinderen gekregen. De oudste zoon
Jan Lammert is ook chauffeur en woont
met vrouw en kind in Frieschepalen en –
als de geruchten van de buurt kloppen –
hoopt men binnenkort hier in
Frieschepalen een nieuwe pake- en
beppezegger te krijgen. En dat na 11
jaar!!! Ook dochter Sytske woont met man
en 4 kinderen in Frieschepalen en hun
derde kind, dochter Abbie, verblijft
eveneens in Frieschepalen: allen dus lekker
dichtbij. De familieband kan zo dus niet
verslappen. 2 zonen zijn nog thuis: de
tweeling Theo en Henk. En hoewel die
beide jongens Gerard goed kunnen helpen
bij het werken in de tuin en in het hok,
hopen Gerard en Tryn die jongens toch nog
eens te slijten aan een paar prachtige
schoondochters.
Einde loopbaan
Maar aan alles komt een eind en zo kwam
voor Gerard Jansma op 17 december 1999
ook het eind aan een leuke loopbaan. En
als je met de Vut gaat, dan zorgt de E.S.A.,
de Fram, de Veonn en zelfs de Arriva voor
een leuke afscheidsfeest.
Gerard had de laatste jaren veel rugpijn en
die pijn verhinderde hem nogal eens om
een rit te rijden. Gelukkig kon hij het de
laatste maanden volhouden en op de laatste
werkdag vertrok Gerard zoals gewoonlijk
voor de rit. Echter: ergens in het Groninger
land was het STOP.
Een andere bus van de Arriva kwam
Gerard aflossen. De passagiers werd
verteld dat dit de laatste reis van Gerard
was en Gerard mocht uitstappen en in de
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andere bus plaatsnemen. En..... in die
andere bus zat zijn gehele familie. Ieder
applaudisseerde en Gerard kreeg bloemen
aangeboden door Arriva. Een ontroerde
Gerard kon geen woord meer uitbrengen.
Wat een geweldige happening!! Een bus
vol familie. Zoiets had men bij Arriva ook
nog nooit meegemaakt. Gezamenlijk heeft
men de terugreis aanvaard. Gerard heeft
zelf de bus via allerlei dorpjes naar
Siegerswoude gereden en de passagiers op
zijn geboortewoning e.d. gewezen. De reis
eindigde na enkele gratis rondjes ( om een
rotonde) in de kantine in Drachten waar
veel lovende woorden voor Gerard werden

met een stukje dat op de receptie werd
uitgesproken door een buurvrouw, vrouw
Ypie van Valen:
Voor Gerard
17 december 1999
Vandaag is de dag gekomen
waarvan Gerard lang heeft liggen dromen.
De laatste loodjes wegen zwaar,
maar hij heeft het gered, nietwaar?
Het laatste jaar, dat was niet mis.
Hij kreeg last van zijn nek, keel en mond,
ook van zijn rug en in zijn kont.
Hij dacht: "Zal ik het halen.?"
Het was soms balen.
Toch heeft hij het werk met plezier gedaan
maar er is een tijd van komen en van gaan.
Nu mag je van je vrije tijd genieten.
Eén advies wil ik je geven:
Overdag moet je ook leven!!
's Morgens niet te laat opstaan en
samen met Trien er tegen aan!
Aardappels schillen, stofzuigen en
afwassen,
ja, daar kun je je vrouwtje nu mee
verrassen.
Twee jongens zijn er nog in huis
en die komen nog maar niet met een meisje
thuis.
Gerard zegt: "Der binne safolle.
Eén van de jongens antwoordt:
"Heit wie froeger in echte pinke bolle".
Gelukkig houdt Gerard er een hobby op na
en het brengt ook nog poen in de la:
Hij geniet van de natuur,
je kunt tenslotte niet altijd achter het stuur.
Pelsjager is dan zijn naam,
bij mooi weer zie je hem dan gaan.
Mollen zijn er te kust en te keur,
die hangt hij dan bij een ander aan de deur.
Gerard is nu tot een conclusie gekomen,
waar hij lang over heeft liggen dromen:
Hij dacht: "Wat is er toch met mij aan de
hand?
Wat heb ik toch een goed verstand!"
Maar toen kwam de krant, hij heeft het zelf
gelezen
en toen was het dus bewezen:

uitgesproken en waar koffie en koek klaar
stond en waar Gerard nog eens een
bloemstuk werd aangeboden.
Receptie
's Avonds heeft de familie een receptie
gehouden van 19.00 – 22.00 uur in het
dorpshuis De Uthôf te Siegerswoude. Ook
dat is een geweldig feest geworden. Een
zaal boordevol mensen. Collega's van de
Arriva, maar ook de gehele buurt was
aanwezig om de scheidende chauffeur de
hand te drukken. Ook die avond bleek, dat
Gerard en Tryn echte dorpsmensen zijn en
veel bemoeienissen hebben met de buren:
praktisch iedereen was aanwezig en het
bord in de tuin was ook door de buurt daar
neergezet. De eigen zonen deden stukjes
zoals boven reeds staan vermeld. Maar ook
de kleinkinderen kwamen grappig uit de
hoek met een stukje over het
middagmaal in huize Jansma. En we
eindigen dit interview van buurtgenoten
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"Mensen die 's avonds laat naar bed gaan,
laten hun gedachten gaan.
Hun IQ. ligt op latere leeftijd hoog.!!!!
Gerard voelt zich nu een hele man:
het nachtleven, daar heeft hij nu geen spijt
meer van.
Ik ga verder hoe je je dag kunt indelen,
want je moet je niet vervelen.
's Middags na een dutje even op pad,
want van autorijden word je nooit zat.
Het is goed voor je lijf en je leden,
tenslotte heb je altijd in de bus gereden.
's Avonds nog even een praatje hier en
daar:
ik zie het wel zitten, het komt wel klaar.
Een beerenburchje, een kippepootje en dan
in rust.
'k Ben nu aan het eind gekomen:
Ik hoop dat jullie nog lang op het
Langpaed blijven wonen
en dat het je gegeven is dat je nog mooie
jaren samen met Trien,
kinderen en kleinkinderen in gezondheid
met elkaar mogen beleven.

***

Plaatselijk Belang
Frieschepalen
Zoals u heeft kunnen waarnemen is men
begonnen met de aanleg van het nieuwe
uitbreidingsplan in Frieschepalen.
Verwacht wordt dat het stratenplan in
januari /februari gereed zal zijn. Zodra de
aanleg klaar is wordt begonnen met de
bouw van de woonvorm voor ouderen. Als
er niet teveel tegenslag komt hoopt de
woningbouwvereniging het gebouw op te
kunnen leveren voor de Kerst in 2000. In
de woonvorm komt naast 14 woningen ook
de Rabobank en de Peuterspeelzaal.
Straatnaamgeving
De straten in het nieuwbouwproject De
Slûs hebben de volgende namen: De
Bodding, De Kolk en It Rinket. Deze
namen verwijzen naar onderdelen van de
sluis. Zo is de bodding de bodem van de

uitbreidingsplan
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sluis en de kolk de ruimte tussen de beide
sluisdeuren. Het rinket tenslotte is de
kleine doorlaat in de sluisdeur. Hiermee
kan de sluiswachter het gewenste
waterniveau in de kolk regelen, zodat de
geschutte boot de sluis weer kan verlaten.

Zo was december / januari

In deze rubriek kijken we altijd even
terug naar de maand die achter ons ligt.
Zo was het. En als je op
oudejaarsavond thuis zit, denkt bijna
iedereen wel even terug aan wat
geweest is, wat voorbij ging en nooit
meer terugkomt. De klok tikt door en
wat blijft, zijn enkel herinneringen.
Maar op de drempel van een nieuw
jaar, een nieuwe eeuw, kijk je toch ook
graag even vooruit naar wat hopelijk
nog komt. Een jaarwisseling is een tijd
voor meditatie. Gelukkig is de
jaarwisseling in onze beide dorpen
uitstekend verlopen. Gelukkig is er
goed feest gevierd en weinig vernield.
Gelukkig was alles fijn georganiseerd
en liep het nergens uit de hand. De
organisatoren van het vuurwerk en het
feest in het dorpshuis van
Siegerswoude zijn heel tevreden over
de gang van zaken. De belangstelling
was goed, het vuurwerk fantastisch en
de gezelligheid kende geen grenzen.
Men dankt alle dorpsbewoners voor
hun bijdrage en medewerking. Zo’n
jaarwisseling is voor herhaling vatbaar.
Ook komen uit Frieschepalen dezelfde
dankbare geluiden. Er werd opvallend
weinig vernield, enkel 2 caravans
sneuvelden in een brand. Maar het was
heerlijk rustig en gezellig in het dorp
en ook het vuurwerk werd alom
gewaardeerd. Een bijzondere pluim
voor de middenstanders in het dorp,
die extra geïnvesteerd en bijgedragen
hebben: een plezieriger begin was niet
mogelijk. Als u geen last hebt gehad
van de millenniumbug, is het helemaal
oké. En och, we zullen hier in onze
dorpen Jeltsjin toch ook niet missen,
hé, die opgestapt is uit het Kremlin.
Kortom, beide dorpen zijn goed uit de
startblokken gegaan. Nu is het de kunst
om op dezelfde goede manier met
elkaar door te gaan. Mensen moesten
altijd zo voor elkaar klaarstaan. Maar
de moord op een jongen op het station
van Vlaardingen doet ons ook het
ergste voor het jaar 2000 vrezen. Of is
dit maar een incident???

Parkeren op het trottoir
Het bestuur van het pl. bel. verzoekt u geen
auto's op het trottoir te parkeren, u begrijpt
zelf
wel dat het parkeren op het trottoir een
belemmering voor de voetgangers is.
Namens het plaatselijk belang C.J.D.

Bond van Plattelandsvrouwen
in Friesland (afdeling Frieschepalen)
Na de opening van de bijeenkomst op 4
januari 2000 werden 17 dames
verwelkomd en werd een ieder een
voorspoedig 2000 toegewenst. Er werden
enkele mededelingen gedaan. Na het
voorlezen van
notulen,
jaarverslag,
financieel
verslag en het
verslag van de
kascommissie
was de
bestuursverkiezing, daarna was er pauze.
Na de pauze kwam mevr Brandenburg aan
het woord om ons over het doen en laten
van het Nationaal Reumafonds te vertellen.
Ze vertelde o.a. over de manier waarop het
Reumafonds geld binnenkrijgt en waaraan
men het geld uitgeeft. Het Reumafonds
stelt zich ten doel de bestrijding van reuma
en de zorg van de reumapatiënt te
bevorderen. Ze financieren o.a.
wetenschappelijk onderzoek, vakanties
voor reumapatiënten e.d. We mochten ook
een film bekijken over het meisje Tess, die
jeugdreuma heeft. Na afloop konden we
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enkele folders met verschillende informatie
meenemen naar huis.

vertegenwoordigers van het genre.
Ekseption en Focus zijn in die tijd de
bekendste Nederlandse acts. Na een rustige
periode eind jaren ‘70 krijgt deze
muzieksoort een heropleving door het
enorme succes van de Britse band
Marillion(met in haar kielzog kleinere
bands als Pendragon, IQ en Pallas).
Veel technisch bekwame bands vermengen
hun traditionele symfo - rock met andere
stijlen bv. jazz(Bill Bruford),folk(Jetrho
Tull) ,

Toanielferiening “Nij Libben”
Op 18 Febrewaris wurdt foar jim spile it
blijspul De Klopgeast.
De susters Saakje en Foekje Engel hiere in
lytse boppewenning. Troch hun neef Harry
yn ‘e hûs te heljen probearje sy kâns te
meitsjen op in gruttere wenning. Yn ’t hûs
barre frjemde dingen, der wurdt geregeld
kloppe, mar nimmen wit wêrt it krekt
weikomt. Húsbaas Wybenga begrypt der
neat fan. Buorfrou Marie tinkt dat it de
geast is fan in ferstoarne. En de nije hierder
Zondervan wurdt der stapel fan. Karin
Zondervan is op syk nei har parkyt en
kriget derby help fan ??????
Nijsgjirrich???? Kom 18 Febrewaris nei De
Dobber.
Begjin om 8
oere en nei
ôfrin
dûnsjen.
It bestjoer.

Hardrock (The Gathering, Rush,
Savatage) ,metal (Dream Theater,
Queensrijche) ,synthesizer (Tangerine
Dream) ,of klassiek (ELO)
Omdat de vlag "symfonische rock" de
lading niet altijd meer dekte werd deze
muziekstijl steeds vaker aangeduid als
progressieve rock of kortweg: Prog-rock.
Voor en na het optreden van Lady Lake
wordt er onder andere muziek van
bovengenoemde bands gedraaid.
Tevens zal er een standje met cd-verkoop
staan en wordt er informatie over de
gedraaide muziek op een scherm
geprojecteerd.
Op vrijdagavond l8 februari 21:00 begint
deze avond in café 1913 in Frieschepalen.
Kaartjes kosten 7,50 en kun je afhalen bij
café 1913.Telefonisch reserveren kan
ook:0512-303178.

Symfonic
and

progressive rocknight m.m.v.
Lady Lake
Op vrijdag 18 februari zal er in café 1913
een progressive rocknight worden
georganiseerd, met medewerking van de
Nijmeegse band Lady Lake.
Symfonische rock dateert uit het eind van
de jaren ‘60 en het begin van de jaren ‘70
met als belangrijkste kenmerken de vaak
lange composities, tempowisselingen en
meestal veel technische en terugkerende
thema’s. Begin jaren ‘70 zijn bands als
Genesis, Yes, Queen en Emerson Lake and
Palmer en Pink Floyd de meeste bekende

Wat is 't Stip?
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U kent waarschijnlijk maar al te goed het
beruchte "van- het- kastje- naar- de- muur"
gevoel. Als u zich met uw vragen op het
gebied van wonen, welzijn of zorg door
een brij van informatie heen moet werken
en elke keer het gevoel krijgt dat u steeds
meer bos ziet en steeds minder bomen ....
Dat is niet alleen een frustrerend gevoel,
het is ook heel weinig efficiënt, het kost
veel tijd en dus veel geld. Om van de
ergernis nog maar niet te spreken. Om u
van dat “van- het- kastje- naar- de- muur"
gevoel af te helpen is er nu 't Stip. Dat is
een centraal loket dat vergelijkbaar is met
een winkel. Een winkel met informatie in
de aanbieding Informatie over zorg in alle
mogelijke vormen. Bij 't Stip kunt u terecht
met vragen over wonen, welzijn en zorg en
bovendien over wet- en regelgeving,
bijvoorbeeld op het gebied van de wet
voorzieningen gehandicapten (WVG). U
krijgt daar echter niet alleen informatie,
maar men kan u ook daadwerkelijk helpen
met bijvoorbeeld het aanvragen van
subsidies of het invullen van formulieren.
't Stip is bestemd voor u, met al uw vragen
op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
U kunt daar en alleen dáár terecht. Als zelf
komen of bellen naar 't Stip problemen
oplevert, kunt u zich ook laten
vertegenwoordigen door een
vertrouwenspersoon of een familielid.
U kunt bij 't Stip terecht voor vragen op
het gebied van wonen, welzijn en zorg. De
vragen kunnen heel eenvoudig van aard
zijn, maar ook heel ingewikkeld. De
vragen om informatie worden behandeld
door de Stipmedewerker.
Die verstrekt
informatie over
wat u wilt
weten en welke
mogelijkheden
er voor u zijn.
De Stip
medewerker

geeft
objectieve
adviezen en
eventueel
alternatieven
die voor u
belangrijk
zijn. U blijft
altijd zelf
degene die de definitieve keuze maakt, 't
Stip adviseert alleen. Het kan natuurlijk
zijn dat uw vraag verder gaat dan alleen
informatie. Met andere woorden dat er een
afspraak moet worden geregeld voor een
gesprek. Via 't Stip wordt er voor u contact
gelegd met het RIO, het Regionaal
Indicatie Orgaan, als u indicatie nodig
heeft voor verzorging en verpleging thuis
of in het verzorgings- of verpleeghuis. U
hoeft nu zelf niet meer te bellen of te
schrijven met de instellingen. 't Stip regelt
alles voor u en brengt u in contact met de
zorg- of dienstverlenende instantie.
Met al uw vragen over wonen, zorg en
welzijn kunt u terecht bij:
’t Stip De Bou 33 Beetsterzwaag Tel:
0900-2024050
Bij 't Stip staan wij u graag te woord,
geven wij u informatie en helpen wij U met
aanvragen voor:

Aanpassingen in uw woning

Kleine klusjes in en rond het huis

Verzorgings- / verpleeghuis

Hulp en zorg in de thuissituatie

Dagopvang en dagverzorging

Vervoersvergoedingen

Activiteiten en cursussen

Invalidenparkeerkaarten

Rolstoelen, scootmobielen

Douche / postoelen, beugels, ect.
Ook vragen waarvan u niet weet aan wie u
ze moet stellen, kunt u gerust bij 't Stip
neerleggen. Kosteloos!

Huisvrouw - Manager van het
gezin!
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Ik ben de glazenwasser en de wasserij.
Ik ben de tuinman, ik hou het netjes bij.
Geloof mij: heel dit raderwerk staat stil,
wanneer mijn moeders arm eens niet meer
wil.
Ik ben gepromoveerd in de psychologie,
gewoon aan huis kreeg ik de theorie.
Soms is het mij alsof ik angstig droom,
want ik ben ook pedagoog en econoom.
Ik ben de schouder om op uit te huilen,
ik ben de keeper, ik vang alles op
en alle missers vallen op mijn kop.
Ik ben de gezinshulp in mijn eigen huis,
ik ben allround verpleegster zonder kruis.
Ik ben de strijkmachien, de poetsmachien,
de naaimachien.
Ik ben de zoek-es-op-ik-zie-het-nietmachien.
Ook ben ik kok en kook met variatie,
maar niemand vindt het eigenlijk een

Ik ben "uniek" en nimmer te vervangen.
Achter beroep vul ik dus voortaan in:
keurig netjes "manager van het gezin"
In plaats van: "zonder" om mijn nek te
hangen.

A.C.F
Knutselclubnieuws
Hallo knutselvrienden. De knutselmorgen
in de kerstvakantie was wel een succes. Er
kwamen maar liefst 55 kinderen naar toe.
Met wat hulp van leiding en vrijwilligers
werden er leuke
dingen gemaakt door iedereen. Wij vonden
het een gezellige morgen en hopen dat we
in de voorjaarsvakantie op 29 februari weer
op jullie kunnen rekenen.
Streetdance
Helaas kunnen we deze cursus niet door
laten gaan, omdat er te weinig animo voor
is.

prestatie.
Je staat verbaast, waar een mens nog tijd
voor vindt,
want ik kreeg zo nu en dan ook nog een
kind.
En ik paste weer in het programma in,
want ik werd de babysitter en de min.
Ik ben de huiswerkbegeleider (onbetaald),
dus heb ik mijn talen opgehaald.
En soms moet ik een vlotte spreekbeurt
maken,
dat zijn dan meer de interessante taken.
U hoort het wel: ik ben me goed bewust
van de verantwoordelijkheid die op me
rust.

Countryavond
Op zaterdagavond 5 februari is de grote
country-line dance avond. Met als live
muziek de band APPLE JACK. Het begint
om 21.00 uur in het M.F.C. De entree
f 10,-. Voorverkoop f7,50. Verkrijgbaar bij
Corrie v/d Velde, Lytseleane 2,
Tel 302686
Countryline vervolg cursus
In februari gaat er weer een vervolgcursus
country-line dance van start. De eerste les
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start op 11 februari. Het zijn er nu 9 lessen
van 1 ½ uur in plaats van 13 van 1 uur. De
tijden zijn nu: Eerste groep 19.30-21.00
uur. Tweede groep 21.00-22.30 uur. De
kosten zijn nu f90,- p.p.
In september start er weer een
beginnerscursus.
Bloemschikworkshop
Wanneer / wat: 24 februari 2000
Bloemstukken passen bij de tijd van het
jaar. Tijd: 20.00 uur. Waar: M.F.C. De
Dobber te Frieschepalen. Docente: Mevr.
Thea Ros uit Rinsumageest (Nederlands
kampioene bloemschikken). Kosten f12,50
incl. koffie, excl. materiaal. Aantal
deelnemers minimaal 12 maximaal 15.
Opgave: Voor 17 februari.
Meenemen: Kniptangetje schaar,schaal /
vaas en bloemen (welke bloemen /groen
wordt bij opgave verteld). Opgave bij
Renneke Reitsma, tel. 303642.

Vogelwacht Ureterp E.O.
Als de eerste twee maanden van het jaar
weer verstreken zijn, duurt het niet lang
meer of het voorjaar dient zich weer aan.
Met het voorjaar breekt ook de tijd van het
kievitseieren zoeken en de
weidevogelbescherming aan. Voor het
eierzoeken is een eierzoekkaart verplicht.
Personen die in het bezit willen komen van
een eierzoekkaart kunnen hiervoor een
aanvraagformulier afhalen bij een van de
onderstaande bestuursleden van de
Vogelwacht Ureterp e.o.
Ureterp:
J. Miedema, Ikewei 5
Siegerswoude:
W. v/d Veen, Waskmerwei 1
Frieschepalen:
J.Booi, Lytse Leane 30

Een groet
aan een
gevangene:
Schrijven
voor gevangenen

Agenda Frieschepalen
Elke maandagavond: Top 40 koor 20.0022.00 uur in De Dobber.
5 febr: Country avond met live muziek
vanaf 21.00
uur.
11 en 25
febr:
Countryline dance
voor
beginners,
19.3021.00 uur.
11 en 25 febr: Country-line dance voor
gevorderden, 21.00-22.30 uur.
8,15,22 en 29 febr: Step callanetics 19.3020.30 uur in De Dobber.
8,15,22 en 29 febr: Aerobics 20.30-21.30
uur in De Dobber.
24 febr: Bloemschikworkshop vanaf 20.00
uur in De Dobber.
29 febr: Knutselmorgen in De Dobber.

Het is al traditie geworden dat scholen en
kerken in Ureterp en omliggende dorpen in
de maand december kaarten sturen aan
gevangenen over de hele wereld met de
tekst: "Denk eraan, we vergeten je niet".
Regelmatig krijgt Amnesty later te horen
wat voor een diepe indruk dit op deze
mensen maakt als er allerlei kaarten
binnenstromen van mensen overal ter
wereld en wat hen weer zoveel kracht geeft
om de moed niet op te geven. Ruim 700
kaarten zijn er weer de hele wereld over
gegaan, zoals ansichtkaarten en
zelfgemaakte kaarten. Tevens zijn door de
vaste schrijvers via de schrijfmappen nog
eens 100 kaarten gestuurd aan
mensenrechtenactivisten die zich
belangeloos inzetten voor de
mensenrechtensituatie in hun land. Elke
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Doe’t 'e sedepreker nei sa'n twa-en-inhealoere opstapte, hie Renny it net mear.
Hja wie suver fan 't sintrum. Se seagen
elkoar ris oan en doe joech Tabe stal oan
syn ‘ferwurkingsproses’ en sei: "Zo, nu
eerst een B…..!”
Renny hat har doe ek mar wat "faria-mei-in
-B" ynskonken want hja libben dochs no
wrachtich yn 'e 2lste ieu?!
Freerkje.

maand schrijven in Ureterp en omliggende
dorpen mensen voor politieke- en
gewetensgevangenen. Er zijn momenteel
25 schrijfgroepen actief met gemiddeld 6
schrijvers per groep en hun aantal groeit
nog steeds. Het wordt een ieder
gemakkelijk gemaakt omdat men thuis kan
schrijven via een schrijfmap met
voorbeeldbrieven en informatie. Voor
degene die denkt: "dat lijkt mij ook wel
wat om me eens in te zetten voor de
medemens", dan kan men contact opnemen
met een van onderstaande personen. Want
een brief overschrijven, dat kan toch
iedereen?
Amnestygroep Ureterp e.o. Gerry Reinink
(tel. 0512-302131) Mirjam Loonen (tel
0516-541471)

Grijze dames Batavus fiets
Eind 1999 is er een keurige damesfiets op
de Boskdobbe in Frieschepalen blijven
staan. De rechtmatige eigenaar mist hem
misschien heel erg. Inlichtingen zijn te
verkrijgen onder telefoonnummer: 301577.
zondag 16 januari:
v.m. 09.30 uur, ds..J.H. v. Giessen,
Drachten
n.m. 13.45 uur, ds..F. de Jong,
Hoogersmilde
zondag 23 januari:
v.m. 09.30 uur, ds. C. v.d. Woude,
Beetsterzwaag
n.m. 13.45 uur, dhr. B. Visser,
Heerenveen
zondag 30januari:
v.m. 09.30 uur, ds. T. Talsma,
Drachten, Friese dienst
n.m 14.00 uur, ds. B. v. Oeveren,
Steenwijk, Bijbelzondag
zondag 6 februari:
v.m. 09.30 uur, kand. B.v.d. Boon,
Kampen
n.m. 13.45 uur, ds. H. Dijkstra,
Suameer

In nije ieu, in nij lûd?
Welnee, guon dingen skine yn 'e tijd
werom te gean. Tabe en Renny wennen al
in heal jier byelkoar. Hûske, beamke,
bistke; en tige nei 't sin, tige lokkich. Foar
it earst âld-en-nij yn harren eigen hûs
belibbe en dêrnei gewoan wer trochgien
mei it deistige libben. Foar it earst waard
der ek de besite fan dominy ynpast. It wie
fan beide kanten wat ôftaasten. Dochs wie
it 'boadskip' fan de man wat oars as dat de
jongelju it harren foarsteld hiene. Dominy
libbe dúdlik noch yn ‘e foarige ieu. Hy hie
foar "dat hokjen" eins gijin goed wurd oer.
En hy hie d'r foar leard, dat die bliken! No,
praat dêr mar ris tsjin… Yn stee fan ‘e
leafde fan dizze twa jonge minsken te
bejubeljen lei er harren bot it near op.
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Preekvoorziening van de
Gereformeerde Kerk
Frieschepalen /Siegerswoude
zondag 13 februari:
v.m. 09.30 uur, ds. H. Dijkstra,
Suameer
n.m 13.45 uur, ds. R.J. v.d. Wiel,
Leeuwarden
Geboren
Op 4 december is André Durk geboren,
zoon van Aebele Veenstra en A.C.E van
Dijk. Wij feliciteren dit gezin van harte.

de “Krobbedobbe”
Frieschepalen
U kunt

uw kind

vanaf 1½
jaar
inschrijven. Dit kunt u bij de peuterleidster
doen: Ineke Geertsma, Foarwurk 3, 9248
SK Siegerswoude, tel.: (0516) 54 18 93.
Adres Peuterspeelzaal “de Krobbedobbe”,
gevestigd in: M.F.C. “de Dobber”,
Boskdobbe 2, Frieschepalen, tel.: (0512) 30
27 87.
De toelating gebeurt in volgorde van
opgave. Twee jaar en zes maand wordt
aangehouden als leeftijd waarop een kind
kan worden geplaatst. De maximale
groepsgrootte is 15 kinderen.

Burgerlijke Stand
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Kleurplaat
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