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Colofon

't Pompebledpraatsje

‘t POMPEBLED verschijnt

Dit Pompeblèd staat onder meer in het
teken van het afscheid van Piet Boelens als
hoofdredacteur van dit blad. Als dank werd
hem een boekenbon overhandigd, alsmede
een heuse trommel, zonder stokjes
wel te verstaan. Dit overeenkomstig zijn
wens om met stille trom afscheid te
nemen.De redactie heeft hier letterlijk
gehoor aangegeven. In de reeds 85
verschenen nummers was hij voornamelijk
degene, die de kar trok. Een enkele
aanwijzing, een gelezen of gehoord feit,
was voor hem voldoende om koers en
inhoud te geven aan ons aller dorpskrant.
We zullen zijn inzet missen. Gelukkig
hebben wij ook weer een inwoner (in dit
geval een inwoonster) uit Siegerswoude
bereid gevonden om de redactie te komen
versterken. “Jong bloed “ in de vorm van
Sieta van der Galiën-van der Veen, wonend
aan de Middenwei. Sieta is werkzaam bij
de “Nieuwe Ooststellingwerver” in
Oosterwolde. Het mediavak is haar dus niet
geheel en al vreemd. U zult vast nog van
haar horen en lezen. Welkom Sieta ! Het
nieuws, de mededelingen, advertenties
(Pompeblèdsjes),kortom de kopij met
betrekking tot Siegerswoude, kunt u
voortaan bij Sieta inleveren: Middenwei 5b
of bij Tj.v.d.Velde, Dwarswijk 5.
Ook zijn wij blij, dat Siepie v.d.Velde een
groot deel van de aangeleverde kopij op de
computer wil en kan verwerken, voordat
dit naar onze lay-outverzorger Albert
Gjaltema gaat. Verder vindt u weer diverse
verslagen, een oproep van de
woonvormbewoners en een bericht van ”`t
Stip”. Ook de onmisbare advertenties,
weekenddiensten enz. ontbreken niet. Dus
gewoon lezen deze krant !
Heeft u suggesties, opmerkingen of een
eigen verhaal, laat het de redactie weten en
wij maken er werk van .”’t Pompeblèd” is
per slot van ons allen.

10 keer per jaar
OPLAGE: 900 exemplaren

Uitgave en bezorging:
Drukkerij Canrinus
De Rusken 44
Frieschepalen
Tel.: (0512) 30 30 77

Redactie:
Sieta van der Galiën, Middenwei 5b
Tel. (06) 21 99 65 25
Tsjaltsje v.d. Velde, Dwarswyk 5
Tel.: (0516) 54 16 50
Jerry Haar, Tolheksleane 62
Tel.: (0512) 30 32 65
Trynke van der Wier, Kromhoek 15
Tel.: (0512) 30 24 50
Siepie van der Velde, Kromhoek 24
Tel.: (0512) 30 16 16
Albert Gjaltema, vormgeving en illustratie

Kopij:
Kopij voor het volgende nummer uiterlijk
inleveren op maandag 12 februari 2001
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 de redactie)

Oan alles komt in ein

Piet Boelens
Op een donderdagavond zijn we naar het Foarwurk nummer 14 te Siegerswoude gegaan.
Daar, in het huis naast de school, woont meester Boelens met zijn gezin. Omdat hij
binnenkort afscheid neemt van het Pompeblêd vonden we het tijd worden om hem eens te
interviewen. En dan niet om te praten over zijn hobby het onderwijs maar over die andere
hobby: het maken en het verspreiden van het Pompeblêd.
Hoe wie dyn reaksje?
“Ik ha fuortendalik ja sein. Ik wie ek fuort
enthousiast. It like my in hiel goeie saak
ta. Al hoe lyts ús doarpkes ek binne, it is
tige wichtich dat se in eigen krantsje ha en
dat eltsenien op de hichte brocht wurdt wat
der bart yn it doarp. Ik ha doe ja sein en dat
soe ik no wer dwaan. Noch hieltiten fyn ik
dat in krantsje in hiel soad dwaan kin en
dat it de doarpen wekker en striidber
hâldt.”
Wie der in goed plan, in goed reglemint?
“Wel nee, we hiene neat op papier. We
wiene doe en binne no noch amateurs. We
ha no noch hast neat op papier. It wie in
grut aventoer. We wisten net oft we genôch
kopij binnenkrije soene, we wisten net wa’t
wat dwaan moest, we wisten net hoe ’t de
minsken reagearje soene, mar we hawwe
de sprong yn it djippe makke. It wie in
aventoer en dat is it no noch hieltiten. Eltse
kear as der wer in krantsje útkomt sizze we
tsjin inoar: “Moai, der is wer in nûmer.”
Dat we it al sa lang folhâlden ha, fine wij
al geweldich en der is blykber altiten wol
wat nijs te melden. En de meiwurking fan
de minsken is foar ús in goede stipe west.
Der binne wol minsken dy’t it blêd wat
minachtsje, mar der binne ek genôch
minsken, dy’t posityf nei it Pompeblêd
útsjogge. As it blêd net besoarge wurdt as

Hoe is dyn wurk by ’t Pompeblêd
begûn?
“Ik wit noch dat, hast njoggen jier lyn,
Hindrik Canrinus op in jûn by my kaam op
‘e fyts. Ik koe him doe al in bytsje. Hy
frege my of ik meiwurkje woe oan in nij op
te rjochtsjen doarpskrantsje foar
Fryskepeallen en Sigerswâld. Hy hie al
mear minsken frege en de reaksjes wiene
rûnom goed posityf.”
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it is te let, dan krije we in soad reaksjes. En
de puzel dy’t Trynke Canrinus fersoarget
makket ek o sa nijsgjirrich.”

is elk nij nûmer wer in lyts feestje wurdich.
Sa, der leit wer in nûmer. Mar we ha gjin
garânsje dat it blêd noch fiifentweintich
jier foarút kin.
Dat moatte we per jier besjen. Mar ik bin
net pessimistysk hear: it liket no goed en as
it net mear bestean kin, no, dan fine we
wol oare foarmen: de kabelkrante yn
Sigerswâld docht it ek goed, we kinne
miskien ek oansluting sykje by De
Tipgever, en miskien stiet ús krantsje oer
in pear jier op Ynternet. We sjogge wol,
mar oant salang moat elk syn bêst dwaan
om it Pompeblêd libben te hâlden. We
moatte eins op syn minst nûmer hûndert
helje.”

Wêr kamen jim altyd byelkoar?
“De earste gearkomsten waarden hâlden by
Hindrik thús. Mei s’n seizen om ‘e tafel.
Jerry Haar, Jelle Jeensma, Aebele Rypstra,
Siepie van der Velde, Riemkje Post,
Hindrik Canrinus (en Trynke) en ik. In
gesellige tiid. In leuke ploech. De measten
foarmje noch hieltiten de redaksje. No
fergaderje we bij ús op skoalle. Dat is
better. We ha dêr ûnder oaren in
kopieerapparaat, in fax, compjuters bij de
hân en we ha dêr romte by ’t soad. De
redaksje sil no wol in oar plak sykje
moatte, no’t ik der út gean.”

Wêrom besoargest it Pompeblêd yn
Sigerswâld sels?
“Ja, dat is wat frjemd gien. Yn’t earstoan
soene myn bern dat dwaan, mar troch de
stúdzje kamen se der net oan ta. Yn’t
twadde plak foel it net ta om yn Sigerswâld
besoargers te finen dy’t goed
tritich kilometer fytse woene
om it krantsje rûn te bringen.
En as tredde: ik wenje sa ticht
by skoalle, dat ik foar mysels
beslúten ha, om alle dingen fan
skoalle dy’t bylâns moasten,
sels te bringen. Dan bin ik der
efkes út en krij ‘k wat
beweging. En: sa bliuw ik ek
wat op de hichte fan de dingen
dy’t om ús hinne barre. Dat
foldie my sa goed, dat ik sels it
Pompeblêd der ek mar bij nommen ha. Ik
wit no, dat it op tiid by de minsken yn ‘e
bus leit (foar safier dat mooglik is).De
minsken kenne my sa stadichoan en ik ken
de minsken”

Wêrom giest no út de redaksje?
“Ach, oan alles komt in ein. En ik fyn, dat
je net te lang troch gean moatte. Der moat
op ‘e tiid ek werris wat nij bloed yn. Dat is
oeral sa. Minsken moatte net te lang yn in
skoalbestjoer, yn in doarpsbelang of yn in
begraffenisferiening sitte. Dat is net goed.
Ik fernim dat oan oaren en ek oan mysels
wol. Ik ha acht jier yn doarpsbelang sitten,
dat wie moai genôch. Dan marris in oaren
ien. Ik meitsje ek al mear as tsien jier de
doarpsagenda’s en de tsjerkekrantsjes, mar
dat is omt wy de apparatuur der foar
hawwe. Dêr bin ik hast ta feroardiele. Mar
it Pompeblêd kin, hoopje ik, wol sûnder
my.”
Hoopje, seiste, bist der net wis fan?
“Nee, je binne nea wis fan de takomst. It
krantsje is ôfhinkelik fan safolle minsken
en fan safolle lytse dingen, it is nea wis fan
it bestean. Mar dat hat ek altiten sa west.
Stel dat Hindrik Canrinus der mei ophâldt,
dan stiet de takomst fan it Pompeblêd hiel
faai. We binne ek ôfhinklik fan de
advertearders, we binne ôfhinklik fan de
financiën, fan kopij.
Nee, men is nea wis fan it krantsje. Dêrom

Bliuwst it Pompeblêd besoargjen?
“Dat is eins net de bedoeling. Ik hoopje dat
in oarenien it oernimme wol. It liket my
skoan ta om op in sneon nei de bus ta te
rinnen en dêr in Pompeblêd yn te finen
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sûnder fan te foaren te witten wat der yn
stiet. Ik wol d’r wol efkes ôf wêze. Miskien
binne der wol folle bettere skriuwers as ‘t
ik bin. Faaks hat in oar ek hiele oare
ideeën. Miskien binne de lêzers wol bliid,
dat ik der mei ophâld. Iksels bin wol bliid
dat ik der in punt achter sette kin.”

grien, mar mear mei in brún aksint, mei
fjouwer fjouwerkante kearsen boppeoan. It
stik wie hiel oars as de gewoane
“kryststikjes”, en seach der professioniel
út.
Hanneke, altiid warber mei blommen en
planten en de skikking dêrfan, wie mei in
oare groep froulju yn aksje west. It
advintstik sierde ús tafel dy jûn.
Foar elke dielnimster kaam al ridlik gau in
fleurich grien stikje te stean en der wiene
ek in pear extra foar leden, dy’t om diverse
reden in opkikkerke brûke koene.
Us lid Margje Krans fertelde , lykas wy
wend binne, in krystferhaal. It spyle him ôf
yn de oarloch, yn de hongerwinter en liet
sjen, hoe’t in Rotterdammer it rêdde, om in
lekkere bôlle te bakken. As men heart,
hoe’n toer it doe wie om oan de
ingrediënten te kommen, wat is’t libben
dan no maklik! It wie ek in útsonderlik
muoilike tiid fansels.
Nei it tankwurd fan de presidinte, joech
Margje ús ek noch in krystwinsk op rym
mei nei hûs.
Foar ús ôfd. Sigerswâld, Pj. IdsingaVellenga, p.r.

Foargoed?
“Je moatte nea “nea” sizze. Wy kinne gjin
dei foarút sjen. Wy witte net wat de
takomst ús bringt. Ik kin allinnich mar
sizze dat ik in hiel moaie tiid by It
Pompeblêd hân ha, der sit in prachtige
ploech minsken en ik hoopje, dat it blêd
noch jierren foarút kin. Want eins heart it
Pompeblêd in bytsje by my. Redaksje,
sukses by dit wurk. As jim der foar soargje
dat it blêd bestean bliuwt, miskien skriuw
ik dan nochris in stikje…

P

lattelânsfroulju, ôfd.
Sigerswâld
Krystjûn, Woansdei,13 desimber
Twa gasten hiene we yn ús fermidden,
werfan ien út Pensylvania.Alhoewol sij ús
taal net ferstean koe, hat sij har dizze jûn
wol fermakke, want
Hanneke Smink
sette ús oan’t wurk
mei inkelde soarten
krystfersieringen.
Mei hiel gewoane
materialen lykas
pakjetou en grien út
de tún, wat
glitterkes en in
waxine ljochtsje, kin der in hiel moai
kryststikje makke wurde, dat hielendal net
djûr útfalt. Der wie grien by’t soad en de
earste hângrepen waarden gau oppakt, sa’t
Hanneke dat útlei. Guon froulju hiene har,
Hanneke, de moarns foar radio Fryslân
heard, dêr’t se tekst en útliz joech bij in
tafelstik , dat paste bij de advintstiid. Net

P

ersoanlyk ôfskie

Besykje in bern fan fiif jier mar ris oan ’ t
ferstân te bringen wat de oerienkomst is
tusken pake yn ' himel en pake yn e ' kiste.
Lytse Elske koe it net befetsje dat pake
Pieter juster noch sa siek op bêd lei en no
sei mem dat hy d' r net mear wie; dat pake
“dood“ wie. "Mar wer is pake no dan?"
woe se witte.
"No, hy leit no noch by beppe yn´e hûs, yn
in kiste". Werom… werom…werom…?
Allegearre fragen en mem Trynke makke
d´r it bêste fan. De treast fan´e himel woe
´t lyts fanke wol oan . Mar salang ´t pake
dea op ierde stie koe se dy twa dingen mar
min byinoar krije. It wurde oars doe ´t se
pake mei “begroeven“ hie. Doe hie se it
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ynienen helder foar it ferstân. Har útlis
wie o sa ienfâldig: “Pake is yn ´e himel en
wy ha syn fel begroeven“. Om stil fan te
wurden is ´t net sa ?! Ja, omgean mei in
ôfskie is sa persoanlijk……. Lit ús
haadredakteur no ek tafollig Piet hjitte….
Mar nee, gjin himel, gjin begraffenis…
“En… syn fel ha we gelokkig ek noch“
tink ik hoopfol…
Freerkje

vrouwen. Mannen wisten ook niets van
vrouwenzaken af. Zo werden ze uit de
kraamkamer geweerd en mochten pas
komen kijken als alles achter de rug was.
Ondergoed heeft ook met politiek en
economie te maken. Bloeit de economie
dan is het vrouwenondergoed gekleurd en
frivool. In crisistijd is het wit en degelijk.
Mannenondergoed is in de loop der jaren
veel minder veranderd. De onderdanigheid
van de vrouw is in deze tijd niet meer aan
de orde, zo ook het geheim gebied van de
vrouw . Of dit alles beter is , is nog maar
de vraag. Vroeger moest men veel zelf
ontdekken, nu is alles open
en bloot. Mevrouw de
Groot liet ons op
humoristische wijze kennis
maken met de inhoud van
haar koffers. We hadden
nooit gedacht dat er zoveel
te vertellen was over
‘doodgewoon’ ondergoed.
Aan het einde van de
middag krijgt mevrouw de
Groot dan ook een welverdiend applaus.
Joop bedankt haar en wenst ons allen wel
thuis.

V

erslag van de soosmiddag
te Siegerswoude
Op 10 januari hielden we onze eerste
bijeenkomst van het nieuwe jaar. Wegens
ziekte van onze voorzitster Engeltje nam
Joop de honneurs deze middag waar. Hij
heet ons allen welkom en wenst ons nog
“folle lok en seine”. Een speciaal welkom
voor mevrouw de Groot, die met twee
koffers ondergoed uit Delfzijl is gekomen.
Ze begint haar lezing “van flapbroek tot
tangaslip” met iets te vertellen over
zichzelf. Geboren in Lippenhuizen is ze op
latere leeftijd verhuisd naar Holland. Ze is
lerares geweest en erg nieuwsgierig naar
geschiedenis. Zo is ook deze hobby van
haar ontstaan. Wanneer haar dochters
thuiskwamen met tassen vol wasgoed,
waaronder kleine broekjes en hemdjes,
bedacht ze hoe dit vroeger geweest moest
zijn. Ze las er veel boeken op na en kwam
tot de ontdekking dat dit gebied van de
vrouw jarenlang een geheim gebied was,
waar niet over werd gesproken. Ze
verzamelde door de jaren heen twee
koffers vol hemden en broeken uit de jaren
1875 tot heden. Ze ontdekte ook dat
mannen in vroegere jaren wel zakken in
hun kleding hadden, maar vrouwen nooit.
Die moesten de handen ui t de mouwen
steken, of de handjes laten wapperen. Een
paardentand en een vrouwenhand mochten
nooit stilstaan, nietwaar? Er zat dus een
wereld van verschil tussen mannen en

I

nwoners van Frieschepalen !

Wij, de bewoners van de nieuwe
woonvorm, hebben voor onze recreatiezaal
serviesgoed nodig. Onze vraag is, zijn er
mensen die DE-punten overhebben en
willen missen ? We zouden het zeer op
prijsstellen als u ons zou willen helpen. U
kunt de punten inleveren bij:
G. van der Velde-Hellingwerf,
De Bodding 30 en
R. van der Heide-Geertsma,
De Bodding 32.
Namens de bewoners van de nieuwe
woonvorm bij voorbaat dank voor uw
medewerking.
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genda Frieschepalen

Wie
Wat
Waar
Wanneer

:Band u er ook
:Live !!!
:Dorpshuis “De Dobber”
:Zaterdag 3 februari 2001
om 22.00 uur
Entree
: ƒ 10,00
Voorverkoop :Tolheksleane 48
Lytse Leane 2

Een greep uit de gebeurtenissen en
nieuwsfeiten uit de periode midden
december 2000 tot midden
januari 2001. Laten we de
presidentsverkiezingen in Amerika
maar gauw vergeten; G.W. Bush bleek
de man met de langste adem te zijn.
Amsterdam kreeg weer een nieuwe
burgemeester, J.Cohen volgde S.Patijn
op. Prins Constantijn, de jongste zoon
van onze vorstin en prins-gemaal,
verloofde zich met Lauwrentien
Brinkhorst, dochter van de huidige
minister van Landbouw. En wie
herinnerd zich niet de ”zoet gevoicede
stemmen” van “De Blue Diamonds”?
“Ramona” blijft in onze oren klinken.
Maar Ruud de Wolff, de oudste van de
twee broers is op 59-jarige leeftijd
overleden. Ondanks de ramp, die op 13
mei 2000 Enschede trof, werd het
nieuwe jaar toch weer met veel
vuurwerk binnen gehaald. Wat heel
Nederland echter diep heeft geschokt,
is de cafébrand in Volendam, die
ontstond in het eerste uur van het
nieuwe jaar. Nu, vijftien dagen na de
ramp zijn er 11 doden te betreuren, 11
jonge mensen. Er liggen nog vele
gewonden in diverse ziekenhuizen en
brandwondencentra. Denkend aan hen
die nog een lange, zware weg te gaan
hebben, bekruipt ons een gevoel van
onvoorstelbaarheid: het gewoon niet
kunnen vatten…. Geen woorden voor.
Onvoorstelbaar ook de slachtoffers van
de aardbeving in El Salvador. Toch
draait de wereld gewoon door. Soms
lijkt het alsof “Slecht nieuws” alleen
maar nieuws is.Tijd om ook eens stil te
staan bij het goede nieuws. Al vriest
het in Siberië zo'n 55 graden, het is
toch mooi om te zien hoe jong en oud
weer geniet van het gladde ijs en de
ongetwijfeld prachtige wintertaferelen.

Wat
Wie

:Een ouderwets dansavondje
:Met medewerking van dansen stemmingsorkest “De
Musketiers”
Waar
:Dorpshuis “De Dobber”
Wanneer
:Zaterdag 7 april 2001 vanaf
21.00 uur
Entree
:ƒ 10,00
Voorverkoop :Tolheksleane 48
Lytse leane 2

V

o was ………...

ogelwacht 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 eieren
zoeken is een eierenzoekkaart verplicht.
Personen die in
het bezit
willen
komen van
deze kaart
kunnen
hiervoor een
aanvraagformulier afhalen bij één van de
onderstaande bestuursleden van de
Vogelwacht Ureterp e.o.
Ureterp
:J.Miedema, Ikewei 5
Siegerswoude :W.v.d.Veen,
Waskemerwei 1
Frieschepalen
:J.Booi, Lytse Leane 30.
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Zoals U vast wel al gehoord zult hebben in
het dorp is toneel ver. NIJ LIBBEN alweer
geruime tijd aan het repeteren. Dit jaar is
gekozen voor het toneelstuk “ SKJIN SKIP
FOAR FOEKJE”.
FOEKJE ,een dierenarts, gaat de praktijk
van haar vader
overnemen. Een
vrouwelijke
dierenarts, de
boeren van het
dorp vinden het
maar niets. De
kluizenaar
HARM denkt er
gelukkig anders
over.
Voor de nieuwe
dorpsagent
Westra geldt een
nieuwe bezem
veegt schoon. Wat doet die man zijn
“plicht”. Sipke de huisknecht van de
familie en een buurvrouw hebben zo hun
eigen ideeën over het helpen van mensen.
Voor SIJKE ,de zus van FOEKJE en hun
moeder is het dan ook een hele toer om
alles op z,n pootjes terecht te laten komen.
Wanneer U dit alles kan zien??
Vrijdag 9 febr. 2001, in Dorpshuis de
Dobber, om 20:00 uur.
Op woensdag 7 febr. Om 14.00 uur zijn
alle basisschool kinderen van
Frieschepalen welkom.(vanaf groep 3). De
entree is dan vrij.
Woensdagavond is de uitvoering voor de
bejaarden van Frieschepalen en
Siegerswoude.

In de komende vier jaar zal de gemeente
Opsterland in de gehele gemeente nieuwe,
verbeterde, lantaarnpalen plaatsen. Deze
palen zullen een grotere lichtopbrengst
hebben bij een kleiner stroomverbruik,
waardoor de straatverlichting de gehele
nacht zal kunnen branden. Ook in
Siegerswoude zullen deze nieuwe palen
worden geplaatst.
Wij zullen proberen inspraak te krijgen bij
de plaatsing van de nieuwe palen. Om deze
inspraak goed te kunnen uitvoeren is het
noodzakelijk dat wij weten welke wensen
er bij onze dorpsgenoten leven. Wij willen
dan ook graag antwoord van u op de
volgende vragen:
Hoe ervaart u de straatverlichting bij uw
huis?
Als er geen verlichting is, zou u dan
verlichting willen hebben?
Als er al verlichting is of zou u verlichting
krijgen, zou u het dan prettig vinden als
deze verlichting de gehele nacht blijft
branden?
Als u al verlichting bij uw huis heeft, wilt u
die dan handhaven?
Kent u plaatsen waar geen verlichting is en
waarvan u van mening bent dat daar
verlichting zou moeten komen?
Vindt u het wenselijk dat - in het algemeen
- de verlichting de gehele nacht blijft
branden?
Graag zien wij uw (schriftelijk) reactie
vóór 1 maart 2001 tegemoet bij : mevrouw
Willy Keulen, Foarwurk 36, 9248 SM
Siegerswoude. Telefoon 0516-541208.
Telefonisch reageren kan natuurlijk ook.
Eventuele andere opmerkingen m.b.t. de
straatverlichting kunt u ook aan
bovenstaand adres doorgeven. Alvast
hartelijk dank voor uw reactie.
Vereniging voor Dorpsbelangen en
Dorpswelzijn Siegerswoude.

oneelvereniging
NIJ LIBBEN

ieuwe straatverlichting in
Siegerswoude

Tot ziens
Toneelver. NIJ LIBBEN.
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hun eigen homepage.
Deze internet
pagina is
beschikbaar
gesteld door
Rolf Edens van
AROBantennebouw.
Hij wordt
opgebouwd en onderhouden door Joke de
Vlugt. Voor informatie over deze homepagina kunt u bij één van beide terecht.
Tel Rolf Edens: 0516 541129 of Joke de
Vlugt: 0516 541027. Natuurlijk kunt u ons
ook mailen via:
info@siegerswoude.org
Wij hopen veel reacties te ontvangen.
Zodat de home-page van Siegerswoude
alleen maar groeit en interessant blijft om
te bezoeken.

ITNODIGING

UITNODIGING……
UITNODIGING……
UITNODIGING……
Deze uitnodiging is
voor alle mensen die graag nog eens het
vroegere uitgaansleven met diezelfde
muziek willen meemaken. We hebben het
dan over een ouderendisco, die plaatsvindt
op 3 maart vanaf 21.00 uur in het
dorpshuis van Siegerswoude. Hier wordt
dan met dezelfde charmes die er toen
hingen de 60er, 70er en 80er muziek
gedraaid. Onze keus aan deze muziek is
enorm, dus als er nog mensen zijn die dat
‘ene nummertje’ nog eens willen horen,
dan is dit de plaats bij uitstek.

D
Met medewerking van disco Dance
Orgasm.

S

ansles in Siegerswoude

De familie Werkman uit Drachten verzorgt
al een aantal jaren stijldansles. Nu is er een
aantal enthousiaste mensen die graag met
een beginnerscursus stijldansen wil starten.
Helaas is de groep nog te klein. Heb jij er
ook wel eens aan gedacht om eens te gaan
dansen, dan heb je nu de kans. Het is ook
nog eens heel gezellig. Dus geef je snel op!
Graag vóór 6 februari.
De start is in februari 2001, de tijd
donderdagavond, waarschijnlijk van 21.0022.15 uur. De kosten zijn fl 8,00 per
persoon per les, de duur is 10 lessen en de
docenten zijn dhr en mevr Werkman. Jullie
kunnen je opgeven bij Corrie Janssen. Tel:
0594-644445.S.K.W. De Krite.

iegerswoude gaat digitaal:

Sinds enkele weken heeft Siegerswoude de
beschikking over een eigen home-pagina
op internet. Op de site
www.siegerswoude.org kunt u alle
informatie vinden over verenigingen,
bedrijven en activiteiten van
Siegerswoude.
Iedereen die reeds een eigen home-page
bezit kan via deze site een link krijgen naar

O

psterlandse klusjesdienst
in de winter
Nu de winter weer is begonnen, zijn de
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buitenklusjes zoals de tuin voor het
merendeel van de baan. De klusjesman
heeft daarom wat meer tijd voor klusjes
binnenhuis. Misschien wilt u al geruime
tijd een boekenplank ophangen, een kast
uit een bouwpakket in elkaar zetten, het
tuinbankje verven en lakken of bij gladheid
zout strooien. Wilt u binnenkort uw huis in
de kerstsfeer brengen maar kunt u dit zelf
niet meer doen, dan kan de klusjesman u
wellicht een handje helpen. Bijv; de
kerstversiering van zolder halen, ophangen
enz. De klusjesdienst is bedoeld voor
mensen die niet in staat zijn door
ouderdom of handicap klusjes zelf uit te
voeren. Het basistarief voor een klusje is fl
7,50 voor het eerste uur of een gedeelte
daarvan. Daarna betaalt u per half uur fl
3,75. De klusjesman kan ook materiaal
voor u halen, hiervoor wordt 50 cent per
kilometer in rekening gebracht. Het klusje
mag maximaal 2 uur duren. Een
aanmelding voor een klus kunt u doen bij ’t
Stiploket. Openingstijden: Beetsterzwaag
De Bouw 33 ma. tot vrij. 09.00-12.00 uur.
Ureterp, Lijteplein 56 woe. van 11.3012.30 uur. Gorredijk, De Hoop 2 woe. van

14.30-15.30 uur. Telefonisch zijn wij
bereikbaar op kantooruren: 0512-385193

’t S

tip,
vraagbaak voor zorg, wonen en
welzijn
Bij ’t Stip staan wij
u graag telefonisch
of persoonlijk te
woord, kunnen wij
u informeren en
adviseren en
verzorgen wij voor
u aanmeldingen
voor:
…vervoersvergoedingen …
invalidenparkeerplaats … thuiszorg …
dagopvang, dagverzorging,
dagbehandeling … rolstoelen,
scootmobielen … hulp van de klusjesdienst
… activiteiten en cursussen …
oppascentrale … verzorgings- verpleeghuis
… vrijwilligers … financiële
tegemoetkomingen … woonmogelijkheden
… douche- poststoelen, beugels etc …
Openingstijden: Beetsterzwaag De Bouw
33 ma. tot vrij. 09.00-12.00 uur. Ureterp,
Lijteplein 56 woe. van 11.30-12.30 uur.
Gorredijk, De Hoop 2 woe. van 14.3015.30 uur. Telefonisch zijn wij bereikbaar
op kantooruren: (0512) 38 51 93.

I

t Byehûs
Onze peuterspeelzaal “
It Byehûs ” is gevestigd
in het dorpshuis in
Siegerswoude.
Uw peuter wordt vanaf
een leeftijd van 2 jaar toegelaten, u
kunt uw peuter aanmelden bij Aukje
Kooi,
tel.: (0512) 30 29 81.
Onze openingstijden zijn dinsdag- en
donderdagochtend van
8:30 uur tot 11:15 uur.
Uw peuter is van harte welkom.
Peuterspeelzaal “ It Byehûs “

H

onderdjarige Drachtster

Zo oud? Had ik nooit gedacht’
,,Toen ik veertig jaar was, heb ik eens
tegen mijn dokter gezegd dat ik niet oud
zou worden", zegt Geeske Veenstra Landman uit Drachten.. ,,Ik had namelijk
allerlei besmettelijke ziekten. Gelukkig
zijn die allemaal weer over gegaan, maar
dat ik zó oud zou worden had ik nooit
gedacht." Mevrouw Veenstra - Landman
vierde een tijdje geleden samen met haar
10

familie en medebewoners van Zorgcentrum
De Wiken in Drachten haar honderdste
verjaardag. De gezondheid van de jarige is
nog redelijk goed. Het lopen lukt alleen
niet zo goed meer en het gezichtsvermogen
is ook niet wat het geweest is. ,,Het lezen,
het schrijven en het bezoek aan de kerk mis
ik nog het meest", zegt Veenstra Landman bedachtzaam. Ze groeide op in
Drachtster Compagnie en werkte tot haar
trouwen als handwerkonderwijzeres. Met
een glimlach op haar gezicht vertelt de
honderdjarige over de uiterst originele
kennismaking met haar man Wietse
Veenstra: ,,De
voorwaarde
voor Wietse
om mij beter te
leren kennen
was dat hij mij
eerst maar
eens een brief
moest
schrijven,
maar dan wel
eentje in dichtvorm. In die tijd gingen we
zomaar niet met een jongen, zoals nu. Ze
moesten eerst hun best maar eens doen.
Tegenwoordig hoeven ze geen gedichten
meer. Lange tijd kon ze het gedicht dat
haar man toentertijd voor haar schreef nog
regel voor regel opnoemen, maar de tijd
heeft haar de woorden doen vergeten. Na
deze bijzondere toenadering trouwde het
tweetal en kocht een boerderij in
Siegerswoude waar zij zo'n veertig jaar
bleven. Het huwelijk werd bezegeld met
vier kinderen. Na bijna veertig jaar op de
boerderij aan de Van Akenwei 1 te
Siegerswoude, waar nu familie Schaafsma
woont en in het huisje waar nu familie
Riemer Bouma op nummer 5 woont,
verhuisde het echtpaar naar Beetsterzwaag,
waar zij ongeveer tien jaar zijn gebleven.
In 1982 lieten ze zich inschrijven in
zorgcentrum 't Sûderhiem in Drachten. Op
92-jarige leeftijd, een half jaar na het

vijfenzestigjarig huwelijksfeest, overleed
Wietse. Velen zullen zich ook Wietse nog
wel herinneren, hij is jarenlang
penningmeester van de christelijke school
in Siegerswoude geweest. Gelukkig komen
mijn kinderen nog altijd geregeld langs,
daar ben ik ze heel dankbaar voor. Dat
burgemeester van der Zaag haar
persoonlijk kwam feliciteren, vindt
Veenstra - Landman wel best. ,,Ach, ik heb
wel vaker een burgemeester van dichtbij
gezien", zegt ze schouderophalend.

B

ack to the Roots

De comeback van een redactielid
Een tijd geleden heb ik mijn werk voor 't
Pompeblêd moeten
stopzetten. Jammer, want
ik vond het maken van
een interessante
dorpskrant een uitdaging.
Voor de zoveelste keer
bleek dat niemand
onmisbaar is, want de

I

nzameling oud papier

Op de volgende data wordt het
oud papier binnen de bebouwde
kom weer ingezameld:
 Donderdag 15 februari

Orgelfonds
 Donderdag 15 maart

Jeugdgebouw Iepen Doar
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nieuwe
redactieleden
pakten de zaken
grandioos op en
wisten samen
met de 'oude
ploeg' het
niveau van 't
Pompeblêd op
peil te houden.
Onlangs heb ik
weer eens een

Mijn
verhuizing
naar
Frieschepalen
heeft
meegespeeld
in mijn
beslissing weer
wat te gaan
betekenen voor 't Pompeblêd. Wie het nog
niet wist: sinds kort is mijn adres niet meer
Kuinder 134 in Drachten, maar Lytse Leane
5 in Frieschepalen, een huis dat vrijkwam
nadat de bewoonster verhuisde naar de
nieuwe woonvorm
voor ouderen. Mijn
terugkeer naar
Frieschepalen
betekent dat ik de
anonieme grote stad
verruil voor het
gemoedelijke dorpsleven. Wel blijf ik
werken in Drachten.
Voor mij en mijn
dorpsgenoten zal het
even wennen zijn,
maar zelf ga ik ervan
uit, dat ik een
geweldige aanwinst
zal zijn voor de
dorpsgemeenschap!
Tenminste heb ik hier
vroeger gewoond en
ken ik nog veel mensen.

redactievergadering
bijgewoond. Het
resultaat is dat ik mij
weer beschikbaar heb
gesteld voor de
redactie. Dit betekent
(voorlopig?) niet dat ik
weer interviews zal
maken. Dat is anderen
best toevertrouwd. Ik
zal mij vooral

toeleggen op andere, niet
minder belangrijke
redactionele taken. Mijn
'rentree' valt samen met
het vertrek van Piet
Boelens, die de redactie
na een lange reeks van
jaren gaat verlaten. Zijn
vertrek wordt betreurd
door de redactie, maar
het is niet anders.

Met vriendelijke groeten,
Jelle Jeensma.
*
Welkom terug Jelle, we zijn blij dat je je
weer beter voelt, dat je in Frieschepalen komt
wonen en last but not least, dat je ons weer
komt ondersteunen met het maken van het
Pompebléd.
De redactie.
***
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Kampen
13.45 uur, ds.G.de Jong, Heerenveen
18 februari 09.30 uur, ds. G.N. v.d. Linden,
Opeinde
13.45 uur ds.G.de Jong, Heerenveen

Bereikbaarheid van de
huisartsen in het
weekend
Tijdsduur van de bereikbaarheid: vrijdag
van 17.00 tot en met zondag 24.00 uur.
4 feb. H.J. Stelma Ureterp,
tel. 0512-301202
11 feb. W. Brouwer Ureterp,
tel. 0512-301231
18 feb. G.R. Wolthuis Wijnjewoude,
tel. 0516-481250
25 feb. H.J. Stelma Ureterp,
tel. 0512-301202

de

“Krobbedobbe”
Frieschepalen

 Adres (per 1 januari 2001): De
Bodding 12, Frieschepalen, tel. 0615471347.
 Geopend op maandag-, dinsdag-,
woensdag- en vrijdagochtend van 8.30
-11.00 uur.
 Maximale groepsgrootte: 15 kinderen.
 Leidster: Ineke Geertsma, Foarwurk 3,
9248 SK Siegerswoude, tel. 0516541893.
 Kinderen kunnen worden ingeschreven
vanaf 1½ jaar, bij de leidster of op de
speelzaal.
 Bij plaatsing
wordt de leeftijd
van 2½ jaar
aangehouden.
Toelating geschiedt in
volgorde van opgave.

Preekvoorziening
Gereformeerde Kerk
Frieschepalen/Siegerwoude
21 januari 09.30 uur, kand. mw.
G.L.Keizer, Kampen
14.45 uur ds. F. de Jong, Leek
28 januari 09.30 uur, ds..P.A. Crom,
Wijnjewoude H.A.
14.00 uur, ds. .P.Dijkstra, Berlikum
4 februari 09.30 uur, ds. Z. Ramaker,
Drachten
13.45 uur ds. T. Noord, Drogeham
11 februari 09.30 uur, kand. E. Halsema,
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