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Colofon

't Pompebledpraatsje

‘t POMPEBLED verschijnt

Ook dit keer kon de redactie de handen
weer flink uit de mouwen steken. Er kwam
lekker veel kopij binnen en er werden
nieuwe ideeën gelanceerd, bijvoorbeeld een
recept of een Fries spreekwoord/gezegde.

10 keer per jaar
OPLAGE: 900 exemplaren

Het doel dat de redactie voor ogen heeft is:
een gezellige, stabiele krant te maken die in
goede harmonie tot stand kan komen.
Eensgezind is door de redactieleden en
uitgever de rol van voorzitter aan Tsjaltsje
toebedeeld, die deze taak voorlopig op zich
zal nemen.

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

Trynke ging bij Lutske Wagenaar op
bezoek voor het hoofdartikel van dit
Pompeblêd. Mevrouw Idsinga heeft het
verslag van de Plattelânsfroulje weer
getrouw aangeleverd en ook Piet Boelens
wilde nog even iets kwijt. Natuurlijk had
ook Freerkje haar ogen en oren weer
wagenwijd open.

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

Verder hebben we: Gehoord en Gezien,
een uitnodiging, expositienieuws over
historisch fotomateriaal en diverse
berichten van verenigingen. Of grijpt u
eerst naar de puzzel ? Wij als redactieleden
hopen dat het Pompeblêd steeds weer een
positieve verrassing voor u zal zijn….
Natuurlijk is uw inbreng in de vorm van
kopij weer van harte welkom!

Kopij:

Ook geboorteberichten, jubilea en interne
nieuwtjes kunt u bij ons “aan de grote klok
hangen”……

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk
inleveren op maandag 12 maart 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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OP DE

KOFJE

(door Trynke van der Wier)

bij Lutske, Jan en Gerben Wagenaar aan de
Tolheksleane 1 te Frieschepalen

P

iet en Lutske en hun twee kinderen Renskje en Jan hebben eerst aan de Kromhoek
gewoond. Piet werkte toen in die tijd eerst bij G. Bouma ,daarna bij Rietsma en vervolgens
bij A. Kramer in Marum. Piet wilde wel iets voor hem zelf beginnen en heeft toen in 1985
het huidige pand aan de Tolheksleane gekocht.
Dit was een gewoon huis maar dit werd al snel verbouwd tot winkel en woonhuis.

Jan en Lutske in hun opgeknapte winkel
Piet hield zich bezig met elektrisch
technisch installeren bij o.a. boeren.
Bij voorbeeld verbouwen en renovatie van
stallen.
Daar bleef het niet alleen bij want al snel
kwam er de reparatie van witgoed
(wasmachines) e.d bij.
Intussen werd er in 1985 nog een zoon

geboren Gerben.
Door de drukke werkzaamheden kon Piet
het niet alleen meer aan en moest er
personeel bij worden aangenomen.
Eerst kwam er 1 man bij en later kwamen
er in de loop van de tijd nog 2 jongens bij.
Ook heeft Piet wel vaak jongens gehad
voor stage lopen.
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Lutske was voor de winkel
Zo had ieder een taak, maar ook daarin
werd het drukker en moest ook de winkel
worden uitgebreid en gemoderniseerd.
Dit gebeurde in 1991.
Een hele vooruitgang. Niet alleen
wasmachines en koffiezetapparaten werden
er verkocht, ook kon men er terecht voor
de stomerij en voor foto's.
Piet was zelf ook een grote liefhebber van
foto's en heeft er zelfs een cursus voor
gevolgd.
Ook de foto's van de reünie van de Chr.
School heeft hij in die tijd verzameld.
Vooral oude foto's spraken hem erg aan.
In 1994 kwam bij Piet de ziekte A.L.S. aan
het licht.
Dit is een spierziekte die niet is te genezen,
maar langzaamaan wordt het erger en
werken er steeds meer lichaamsdelen niet
meer.
Hij heeft het dan ook heel fijn gevonden in
die tijd dat hij de foto's nog kon doen , dit
was voor hem heel dankbaar werk.
Maar ondanks alles zette de ziekte door.
Dan komt de vraag boven wat moeten we
met de zaak, doorgaan of stoppen ?
Jan (toen nog maar 17 jaar) leerde voor
metaalbewerking, dus dit was wel heel iets
anders.
Piet heeft hem voor de keus gesteld om het
bedrijf voort te zetten, dit was voor hem
een hele moeilijke beslissing ,ook gezien
zijn leeftijd.
Maar Jan heeft er voor gekozen om met het
bedrijf door te gaan, samen met Lutske.
Dit is voor hen een hele zware tijd
geweest,want de zaak was er en Piet moest
worden verzorgd.
Lutske heeft ontzettend veel steun gehad in
die tijd van haar kinderen,de vele familie,
vrienden en dorpsgenoten.
Maar op den duur werd het voor allemaal
te zwaar om Piet nog langer thuis te
houden, en moest hij worden opgenomen
in Bertilla in Drachten.
Daar is hij in okt. 1996 naar toegegaan.

Hij heeft daar een hele lange tijd gestreden
voor zijn leven maar de ziekte was niet te
stoppen en hij is na een moeilijke en zware
weg daar in juni 1997 overleden.
U kunt begrijpen wat dit voor het gezin is
geweest.
Een hele moeilijke tijd, maar ondanks dat
moest ook het bedrijf doorgaan.
Jan is toen met nog 1 werknemer
doorgegaan en Lutske bleef de winkel
doen.
Gelukkig gaat het allemaal naar wens.
Ook nu kwam de winkel weer ter
sprake ,en moest die nodig worden
opgeknapt.
Daar is in dec. 2000 mee begonnen en in
jan.2001 kon de winkel weer opnieuw
worden geopend. Het heeft een ruimere
opzet gekregen en een mooie frisse tint.
Je ziet je de ogen uit als je binnen stapt wat
er allemaal te koop is, van wasmachines tot
batterijen, lampen en diepvriezers.
Een goede service van ‘s morgens vroeg
tot ‘s avonds laat.
Op de vraag of er ook een storingsdienst is
geregeld werd volmondig ja gezegd, want
je zal maar boer zijn en je moet melken en
de stroom doet het niet, dan moet er dus
altijd iemand beschikbaar zijn.
In de weekends doen ze dat om de beurt.
Zoiets kan niet wachten tot
maandagmorgen, dat moet doorgaan, en
dan staan ze paraat.
Ze kunnen vanzelf niet voor elke
kleinigheid komen, maar dat weten de
mensen hier gelukkig wel volgens
Lutske. Het werk wordt
door Lutske en Jan met
veel plezier gedaan. In de
febr. maand waren er leuke
acties vanwege de
verbouwing.
Het is echt de moeite
waard om eens een kijkje
te nemen, en wie weet zit er nog iets voor u
bij.
Dat zou nog leuker zijn natuurlijk.
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Maar voor een praatje staan ze ook altijd
klaar.

J

mei inkat waard fan hekserij beskuldige.
It opfieden fan bern yn in húshâlding mei
bisten wurdt tige oanret. De sosjale
gefoelens fan bern wurde better
ûntwikkele, der is regelmaat troch
fersoarging, it bern kin har ferhaal by it
bist kwyt en fielt leafde.In psycholooch
koe syn pesjintsje net oan’t praten krije,
mar doe’t it bern in hûntsje by har krige,
begûn se te praten tsjin de hûn. Alders
diele de soarch foar it dier, it gefoel fan
eigenwearde wurdt stimulearre. In bern dat
him ynlibbet yn de neden fan in bist, kin
him letter ek better ynlibje yn de gefoelens
fan oare minsken. In bist hat gjin kritiek, it
bern nimt him yn fertrouwen en sa wurdt
ek de taalûntwikkeling fan it bern
stimulearre. Bern meitsje ek de dea fan har
bisten mei, meie har gefoelens toane. In
test yn Kroatie hat oplevere, dat bern mei
húsdieren minder trauma’s ha. Lit bern ek
by de berte fan bisten wêze.
Yn in húshâlding mei bisten binne de
relaasjes faak better en ha de minsken
ûnderling better kontakt. Allinnesteanden
komme net yn in leech hûs en bern geane
gauer nei in Pake en Beppe mei in poes of
in hûntsje. As ien fan harren allinne
oerbliuwt, jout in beestje deiyndieling, de
trie mat wer oppakt. Der komt ek mear
oanrin, it bist is in gesprekspunt .Ek op’e
strjitte is der gauwer kontakt. Siket men in
nije partner? Gean der op út mei de hûn.
Ek yn tehúzen foar âlderen makket men al
“gebrûk” fan in bist. Frijwilligers ha earder
in gesprek mei de âlderen en mei tests hat
men útfûn dat troch dagelikse omgong mei
bisten, b.g. fûgeltsjes, der minder lêst is fan
hege bloeddruk, hertklachten en depressie.
Minsken kinne har ûntspanne, húsdieren
fungearre as bliksemôflieder. Ek
bistelûden, fûgellûden, skarreljende
hinnen ,aquariums mei fisken opnaam op
video wurkje by stress. Al yn 900 f. Kr..
seach men bisten as helptherapeuten, as in
hûn oan de hân fan in deade slikke hie,
holp hy dêrmei de siel troch de himelpoarte

ierfergadering

plattelânsfroulju. ôfd. Sigerswâld, 17 jan.
2001.
It soe knipkunst wurde, mar it waard “It
húsdier”. Somtiden, as in ôfsprutsen
ynlieding net trochgean kin, mat it bestjûr
gau yn aksje om wat oars te organisearjen
op ús jûn en dat is diskear goed slagge mei
de ynlieding fan frou De Boer, fédokter
mei har man te Sintnyk.
In behindig wyfke, it wie har net oan te
sjen, dat sy it frij swiere fak fan fédokter
útoefene. No wie it ek sa, dat sy de
befoechdheid wol hie en inkeld ek wol it
grutte fé behannele, mar úteindelik in
ienmanspraktyk hie foar lytse húsdieren, en
it grutte fé oan har man oerliet. Dy hie sy
al op de skoallebanken kinnen leard, tidens
har stúdsje yn Utert en dêr wie sy earst ek
mei nei Ingelân set, nei Essex, wêr’t sy ek
yn dierentunen wurke, by apen en slangen,
kamielen en sa. Wol “yn” foar avontûr dus.
Bûten har ienmanspraktyk hie se noch
fjouwer bern en ek geregeld pleechbern.
Dy wiene dêr in skoftsje en giene dan wer
almeast fuort, mar yn de fekânsjes wiene se
der wer , dat it is in drokke boel yn har
húshâlding.
Har ynlieding gie oer de relaasje minshúsdier, en fan wat belang dat is yn sosjaal
en maatskippelik opsicht. Al ieuwen lyn
brûkt de mins it húsdier as “ voedselbron,
transportmiddel, vereringsobject,” selskip,
foar de jacht en as bewaking. Tolvetûzend
jier lyn liet in man him al mei syn hûn yn
syn grêftombe begrave. De tsjerke yn
Europa fersette him tsjin
it hâlden fan húsdieren,
s.n.it iten moast oan de
earmen jûn wurde, mar
de wiere reden wie dat
sy diereferearing
ôfkarden; in âlde frou
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te gean.
Yn sikehúzen is in húsdier ek therapeutysk
wurksum. Soms wurdt der in apart hoekje
ynrjochte foar it húsdier fan lytse
pesjintsjes.
Ek yn gefangenissen wurde bisten ynset,
gedetinearden kinne hûnen opliede ta
geliedehûn foar gehandikapten. It jout de
finzene selsfertrouwen, gefoel fan
eigenwearde en in optimistyske blik.De
trainde hûn is in help foar dôven, blinen,
mar ek bij epilepsie rûkt en fielt de hûn it
opkommen fan in oanfal. Yn gefal fan in
pesjint mei in spiersykte kin sa’n hûn lytse
kerweikes opknappe.
By de dea fan in húsdier docht men ek oan
rouferwurking. Benammen foar in bern is
it in mouilik moment, sy rinne der folle
langer mei om as men tinkt.
Men stiet der sa net by stil, mar in húsdier
is dochs in hiel belangryk element yn de
maatskippij en wy, froulju fan it plattelân,
binne hjirmei yn in befoarrjochte posysje.
Pj. Idsinga- Vellenga, p.r.

S

zullen we jou missen,
Wij respecteren jouw besluit, jij mag van
ons gaan vissen…..
Maar, mocht je op je schreden keren,
richting ’t Pompeblêd;
Wij zullen je opnieuw waarderen, want je
werk was je van het!
Nogmaals dank en veel sterkte bij het
werk, Piet Boelens.

M

inionderneming:
disApeer
eerstejaars Small
Business studenten op
de CHN in
Leeuwarden.
De minionderneming is een landelijke
organisatie die het praktisch ondernemen
ondersteunen. De minionderneming is een
project wat inhoudt dat je met een kleine
groep mensen een dienst of een product
levert aan de consument of aan bedrijven.
Met dit project komen veel aspecten naar
voren die ook binnen het ondernemen aan
de orde komen.
Ons product bestaat uit een plastic
bloemenhanger gemaakt van sterk en
duurzaam PE (polyetheen) die je aan de
muur, schutting of balkon kunt hangen. In
de hanger doe je grove potgrond. Aan de
voorkant zitten 10 gaatjes waar je zaadjes
in kunt stoppen van o.a. eerstejaarsvlijtige
Liesjes of Petunia’s. Na een korte
groeiperiode wordt de bloemenhanger een
mooi en dicht boeket. U kunt deze
bloemenhanger incl. zaadjes kopen voor
een bedrag van ƒ 5,95 per stuk bij Bertus
Visser (deelnemer minionderneming)
Foarwurk 39a, 9248 SL te Siegerswoude.
Ook voor informatie over ons product of
de minionderneming kunt u terecht Bertus
Visser. Tel: 0516-541684 of e-mail:

tille trom

In het vorige Pompeblêd stond dat ik graag
met stille trom uit de redactie wilde
vertrekken. Nou, het is geen stille trom
geworden hoor! Een groot interview in de
krant met foto erbij. En…. een heel leuk
afscheidsfeestje bij Tsjaltsje thuis. De hele
club was aanwezig. En dat is al een feest
op zichzelf. En dan waren er heerlijke
hapjes en drankjes. En ik kreeg cadeautjes.
Het kon niet op. Ik denk daar met veel
plezier aan terug. Redactie, hartelijk dank
voor zo’n warm afscheid. Ik zal voor de
boekenbonnen mooie boeken kopen en
jullie namen er voorin plakken. Ook
hartelijk bedankt voor het leuke gedicht dat
ik mocht ontvangen. Ik eindig mijn
bedankje met twee leuke coupletten uit het
gedicht:
Voor jou is ’t meeste werk nu “uit”. Al

“Doch dyn plicht en lit de lju rabje”
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disapeer@hotmail.com.

Harm in kreaze bioloog te wêzen dy’t wol
wat yn Foekje sjocht. Ek it ûngemak fan de
buorfrou en boer Sytsma rint gelokkich
goed ôf, al moast de twadde kat fan
buorfrou ien fan syn sân libbens
oansprekke; katten genôch no, soe Sipke
wol sizze.
Sa kaam der in ein oan in prachtige
toanieljûn. De minsken yn ‘e seal hawwe
harren tige fermakke, de waarden yn it
skoft in soad lotten ferkocht en ynstekster
Joke Postma hie wer in rêstige jûn.
Nei ôfrin waard tot yn ‘e lytse oerkes
dûnse op musyk fan Bennie Hiemstra.
Libbe de Vries.
Wolle jim ekris toanielspylje of wolle jo
stiper wurde? Jou jim op by ien fan it
bestjoer: Sylvia v.d. Werf, Haitse Postma
of Annie van Veen.

T

oanielútfiering fan
toanielferiening “Nij Libben”
Op freed 9 febrewaris 2001 wie it wer de
jierlikse toanielútfiering fan
toanielferiening “Nij Libben”. Dit jier
spilen se ûnder regy fan Wimmy v.d. Wal
“Skjin skip foar Foekje” yn in ôfladen
MFC.
Op in doarp komt in nije feedokter, Foekje
Damsma (spile troch Freke Boonstra). Hja
is de dochter fan de foarige feedokter. De
boeren yn it doarp haw it der net op stean.
In nije feedokter is noch tot dêr oan ta, mar
in frou tusken de kij? Dat kin fansels net.
De boeren Sytsma en Grypstra (moai spile
troch Wolter Stoker en Siep de Vegt) sil it
de feedokter wol efkes dúdlik meitsje:
fuotgean en net werom komme! At dan de
feedokter de stok fan boer Grypstra brekt,
binne de rapen gear. Sels plysje Willem
Westra (Henk Canrinus) moat der oan te
pas komme en at dan ek noch it fûgeltsje
fan Harm Slagman (Sieger van Veen} dea
rekket, liket de boat hielendal oan. Harm is
in wat eksintrike man mei syn grut burd,
syn âld hoed en learen jas, in natoerminske
om it samar ris te sizzen. De mem fan
Foekje (Joke Algra) en de suster fan Foekje
(Annie van Veen) binne der oerstjoer fan.
Fan ‘e besites fan ‘e buorfrou (Sylvia v.d.
Werf) wurde hja ek net echt fleurich.
Buorfrou har kat is dea rekke en no siket
hja treast yn it foarlêzen fan selsmakke
gedichten. Dizze gedichten binne nochal
swier op ‘e hân. It is mar gelokkich dat de
feint fan de famylje, Sipke (spile troch
Haitse Postma) de fleur der wat yn hâldt.
Hy hat wat in grof taalgebrûk, hy pisset yn
‘e tún, mar kin der mei syn laitsjend antlit
prachtich by komme.
Op it ein barre der in protte ûnferwachte
dingen. Sa hawwe de boeren Sytsma en
Grypstra harren each falle litten op de
suster fan Foekje en blykt de eksintrike

G

EHOORD en GEZIEN

Op donderdag 8 februari zijn Tineke
Zeilstra en Arjan Wessels getrouwd. Nog
van harte gefeliciteerd. Tineke woonde bij
ons in de straat. Wat lazen we in de
Leeuwarder Courant?
Vandaag is de mooiste dag in het leven
van Arjan Wessels uit Uithuizen en
Tineke Zeilstra uit Frieschepalen. Ze
stappen in het huwelijksbootje. Als ze
thuiskomen in hun nieuwe nestje aan de
Steenkerk in Drachten, zullen ze raar
opkijken. De auto van Tineke staat in de
achtertuin en kan
geen kant meer op.
Die is met een
grote kraan over
het huizenblok
heen getakeld. Een
geintje van Engbert
Jongsma uit Ureterp. Hij wil zijn zwager
Arjan eens lekker te pakken nemen. Maar
hoe krijgt het bruidspaar de auto weer op
straat? „Gjin idee. Dat sykje sy mar út”.
Jaap en Geke Hessels
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Sikke en Hans.

H

menigeen wel aanstaan.
En heeft u de Friese zangeres Anneke
Douma gemist? Ze is weer terug van
weggeweest.
Wist u dat Prins Bernhard persoonlijk de
reis van Leny ´t Hart met nog twee
zeeleeuwendeskundigen naar de Galapagos
eilanden betaalt? Zij helpen daar bij de
gevolgen van de ramp met de olietanker
Jessica. “Nou en?” zult u zeggen, toch is
het nieuws…..
Onze koningin mocht haar 63ste verjaardag
vieren, o.a. in het bijzijn van haar a.s.
schoondochter Maxima. Veel commotie in
regeringskringen rond het verleden van
vader Zorregeutta.
Met een flink pak sneeuw op 3 en 4
februari, een prachtig gezicht, doch 6
doden tot gevolg hebbend, zijn we
aanbeland bij het slechte nieuws.
De aardbeving in India heeft duizenden en
nog eens duizenden slachtoffers geëist.
Zelfs aartsvijand Pakistan biedt hulp en dat
zegt wel iets…
Tussen Israël en de Palestijnen is de vrede
nog steeds ver te zoeken. Of de nieuwe
premier Ariel Sharon daar verandering in
zal brengen is nog maar de vraag.
De rechtbank in Leeuwarden heeft 8 jaar
cel opgelegd aan de 30 jarige Angelique
v.E. voor de moord op de 1 jarige Risanne
Tingen uit Appelscha.
Verder is een 33 jarige man gearresteerd
die ervan verdacht wordt de brand te
hebben aangestoken met
gevolg: de vuurwerkramp
in Enschede.
Ook houdt de BSE crisis
de gemoederen nog bezig.
Veel boeren besluiten in
de toekomst op de
ecologische toer te gaan, doch minister
Brinkhorst wil de subsidie daarvoor over
vijf jaar intrekken. De zoveelste
duimschroef.
Dan nog het WK in Boedapest. Onze
Rintje was er. Hij kwam, zag en overwon!

et Haasje…

De jacht is nog steeds een beladen
onderwerp en roept nog altijd vragen op.
Is het echt nodig? Berust het niet op een
oerinstinct? Is elke jager wel deskundig op
dit gebied?
In ieder geval was een zwarte poes ( niet te
verwarren met een vos) aan de Bremerwei
in Siegerswoude het haasje. Op 13 januari
j.l. liep het dier muizen te vangen in de
vrije natuur.
Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk
maar het dier werd even later gevonden
met een schotwond in de hals. Het schot,
waarschijnlijk uit een jachtgeweer, is
gehoord door de eigenaar van het beestje.
De poes had weliswaar meer
verwondingen mogelijk dat het
aangereden is door de schutter (een jager?),
die waarschijnlijk in een lichtgroene
Mercedes reed. Of het schot was met de
achterliggende gedachte: “Katten zijn er
genoeg” of dat de daad uit “dierenliefde”
voortkwam is een raadsel. In ieder geval
was het voor de eigenaar/poezenliefhebber
op dat moment geen afgemaakte zaak…….

Z

o was ………...

Er is weer veel gebeurd in de afgelopen
maand.
Sommige feiten zijn eigenlijk best wel
positief te benaderen.
Zo zal de dood van president Kabila van
Congo bij velen geen rouwproces teweeg
brengen daar hij zich als een dictator
ontpopt heeft.
De mening van Jack Wallage, om
criminele asielzoekers het land uit te
zetten, zal ook velen aanspreken.
Dat de partijen GPV en RPF verenigd zijn
in de Christen Unie en de heer Kars Veling
de nieuwe lijsttrekker is geworden zal ook
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Ids Postma werd 2de en de derde grote
sportman was Bart Veldkamp. Bij de
dames bereikte Renate Groenewold de
derde plaats op het podium.

G

Freerkje.

H

ISTORISCH
FOTOMATERIAAL
GEZOCHT:
50 jaar geleden verkreeg Frieschepalen de
Status van zelfstandig dorp.
Op dinsdag 3 april aanstaande wordt de
senioren woonvorm op het nieuwe
bouwplan de Slûs in Frieschepalen
officieel geopend. Aansluitend wordt er
ook aandacht besteed aan het feit dat 50
jaar geleden het toenmalige
gemeentebestuur van Opsterland besloot
Frieschepalen, dat voor de ene helft aan
Siegerswoude en de andere helft tot
Ureterp behoorde, te verheffen tot
zelfstandig dorp.
Het bestuur van plaatselijk belang wil deze
historische gebeurtenis niet onopgemerkt
voorbij laten gaan en heeft een commissie
benoemd, die belast zal worden met het
opzetten van een (foto)tentoonstelling over
de geschiedenis van het dorp. De expositie
zal worden gehouden in de ontvangst- en
recreatieruimte van de nieuwe woonvorm
en duurt de hele week. De voorlopige
openingstijden zijn van dinsdag 3 april tot
en met vrijdag 6 april ‘s middags van 14.00
– 17.00 uur. De afsluiting is op zaterdag
van 14.00 – 16.00 uur.
De jubileumcommissie verzoekt de lezers
van het Pompeblêd mee te werken aan het
inrichten van de expositie. Degene die
foto’ s, krantenartikelen, prentbriefkaarten
of ander leuk materiaal beschikbaar wil
stellen, wordt verzocht dit in te leveren bij
of contact op te nemen met Maaike
Dorenbos-Rinsma, Kromhoek 26, telefoon
0512 – 302257 of Halbe van der Velde,
Kromhoek 24, telefoon 0512 301616.
Om beschadiging of vermissing te
voorkomen, worden kostbare stukken
gekopieerd. De overige
commissieleden zijn : Freerk Lap, Freerk

oed gear!

Doe ’t Bauke it hiem by bourfrou Sjoeke
opried foel it each him fuortdalik op
‘panne dy, sa ’t it like, mei tûzen hasten yn
‘e tún gooit wie…
“sy ek al?”wie Bauke syn earste tinken. It
fleis ferbane litten. No moat men net tinke
dat it inkeld dy’t allinne wenje oerkomt, in
soad fan jimme kenne dit ferskynsel grif ek
wol…
De boel opsette, yntiid wat oars by ‘d ein
hawwe, oant in ferkearde lucht jo fertelt
dat it al dik yn ‘war is.Wie it by Sjoeke de
nije computer dy ’t har yn `e besnijing hie?
Wa sil `t sizze? mar sûnder dat, koe Bauke
d’r ek fan mei prate op dat mêd. It wie him
al faker as ien kear orekam. Súntsjes fjoer
ûnder de hinnepoatsjes en yntussen in
knipperke dwaan, as, wat noch minder wie,
de jûns efkes dwersoer nei d’oare bourlju
ta, thúskomme en….. op bêd strûpe…
Dochs noch krekt op tiid wekker wurde om
de panne by de earen te krijen en it hiele
swikje bûtendoar yn ´e tún te miterjen….
Sadwaande hat Bauke ek ûnder fining mei
smoarge pannen. Nei in hiele dei is sa ´n
panne dan wol ôfkuolle mar fan binnen is
de kleur en ´e rook net wat it wêze moat.
Bauke hat er wat op útfûn: lactosoer! De
liedingen fan ´e melkmasine wurde d’r o sa
skjin en suver fan….En sa rekke Bauke
mei de fleispanne fan Sjoeke nei hûs. Hy
hat d’r twa kear oer gear moatten mar doe
wie de panne ek wer as nij. Sjoeke bearde
wakker: “Hy is noch moaier as foar de tiid”
wie har sizzen. Dus minsken, hjirby wol ik
de ried fan Bauke al efkes trochjaan;
lactosoer yn ´e panne, it fleis is dochs al
wei. As sa ´t Bauke sei; “Ik hie de bonken
ek wer gear….”
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de Vries en Willem Dolstra.

D

voorgedaan n.l.:
Rein Postma
Voorzitter
Lytse Dobbe 13
tel.: 303413
Eppie v/d Harst
Vice voorzitter
De Rusken 24
tel.: 302219
Esther Bouma
Secretaris
Lytse Leane 41
tel.: 303123
Beata de Boer
Penningmeester
Lytse Dobbe 52
tel.: 302214
Renskje v/d Meulen
Dr Prakkeleane 11 tel.: 303520
Maaike v/d Wal
De Rusken 14
tel.: 302004
Froukje Landman
De Rusken 2
tel.: 302397
Jan Sietsma
Lytse Leane 84
tel.: 303243
Jeanet Dijkstra
Lytse Dobbe 15
tel.: 301532

oarpsfeest Fryske Peallen

Deze zomer vieren we het 12e doarpsfeest.
De feestcommissie is druk bezig om het
programma wat in grote lijnen reeds klaar
is , verder uit te werken.
Het thema van dit feest is “Tiid” , dit
natuurlijk inde ruimste zin van het woord.
Het is dan ook de bedoeling dat dit thema
terug te vinden zal zijn in de
straatversiering en in het familiespel.
Er zijn tal van nieuwe activiteiten bedacht ,
kortom we zitten boordevol nieuwe ideeën
en zijn dolenthousiast!
We gaan er dan ook vanuit dat ook dit
jaar , het feest een “knalfeest” zal worden.
De data van het feest zijn als volgt:
Dinsdag 26 juni t/m zondag 1 juli.

In het volgende “Pompeblêd” meer nieuws
van de feestcommissie.Heeft u vragen
en/of opmerkingen dan kunt u altijd terecht
bij bovenstaande leden.
De Feestcommissie.

Na het laatste doarpsfeest hebben zich een
aantal veranderingen binnen de commissie
“As dwaan net doocht, is litten better”

T

I

sjetsjenië:

toekomst in vrijheid of onderdrukking?
Amnestie International ontvangt uit
Tsjetsjenië nog steeds berichten over grove
mensenrechtenschendingen. Vele
Tsjetsjenen zitten gevangen zonder enige
toegang tot familie of juridische bijstand.
Deze vorm van detentie verhoogt het risico
op marteling. Volgens getuigenissen van
ex-gevangenen wordt er in deze zgn.
filtratiekampen stelselmatig gemarteld.
Methoden als slaan met stokken, hamers is
aan de orde van de dag alsmede het
toedienen van elektroshocks en gebruik
van traangas. Amnesty International dringt
bij de Russische regering aan op een
onafhankelijk onderzoek naar de
mensenrechtenschendingen, en

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 “
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gerechtelijke vervolging van de
verantwoordelijken. Wat kunt u doen? Doe
mee aan e-mail protestactie Tsjetsjenië!!!!
Protesteer per e-mail via www.amnesty.nl.
Amnesty zal alle e-mail protesten
aanbieden aan de ambassadeur.

U

Knutsclubnieuws
In de voorjaarsvakantie op 6 maart van
9.00-11.30 uur is er een knutselmorgem in
het M.F.C. de dobber. Het is voor de
kinderen van de groepen 3
t/m 8. De kosten f 5,- incl. drinken en wat
lekkers. Je kunt je opgeven bij Renneke tel
[303642] of bij Froukje tel [303386].

ITNODIGING

MINI WAMPEX 10 maart 2001

Bij deze willen wij u allen uitnodigen voor
het bijwonen van de evangelisatiedienst op
zondag 11 maart in de gereformeerde kerk
te Frieschepalen. Voorganger is ds. S.L.
van Deventer. De gospelgroep ,, Grean ”
uit Broeksterwoude zal haar muzikale
medewerking verlenen.
Het thema van deze dienst is: “
Boodschappen doen ”.
Komt allen !!
De evangelisatie/
zendingscommissie.

U

De A.C.F. te Frieschepalen in
samenwerking met vele enthousiaste
vrijwilligers voor de eerste keer een MINI
WAMPEX. De wampex vindt plaats op 10
maart 2001 in Frieschepalen. De leeftijd
van de deelnemers mag variëren van 6-12
jaar. Als je een groepje bij elkaar
gescharreld hebt van 4,5 of 6 personen kun
je je opgeven bij één van de onderstaande
adressen. Mocht het je niet lukken om een
groepje bij elkaar te krijgen maar je wilt
toch graag meedoen dan kun je altijd
contact opnemen met Frank de Jonge tel
[303566] of Willem Haaisma. Deelname
aan de mini wampex kost f 5,- per
persoon,je moet bij aanmelding betalen en

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.

A

I

nzameling oud papier

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

Jeugdgebouw Iepen Doar
 Donderdag 12 april

OBS Siegerswoude

.C.F. Nieuws
11

een lijst met naam,adres, en
telefoonnummer inleveren graag. Ook
zoeken wij nog vrijwilligers voor eventueel
begeleiding voor de jongste groepen. Het
begint om 16.00 uur tot einde??????

A.C.F.

A

GENDA
FRIESCHEPALEN
Elke dinsdagmiddag step callanetics van
13.30-14.30 uur in de dobber
6 maart: Knutselmorgen van 9.00-11.30
in de dobber.
10 maart: Mini wampex vanaf 16.00 uur in
Frieschepalen
30 maart: Disco
11 mei: Disco
25 mei: Filmmiddag/avond

Stijldansen
Iedereen heeft in het verleden het dansen
wel eens geleerd maar door de jaren heen
misschien wel wat verleerd. Daarom lijkt
het ons leuk om na de zomervakantie eens
een opfris cursus te doen. Dit alles kan
alleen doorgaan met voldoende deelname.
Opgeven of informatie hier over bij de
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Bereikbaarheid van de
huisartsen in het
weekend
Tijdsduur van de bereikbaarheid: vrijdag
van 17.00 uur tot en met zondag 24.00 uur.
4 maart:

G.H.A.M. Vermeulen,
Bakkeveen.
tel.: 0516-541350.
I. Strampel, de Wilp,
tel.: 0594-641595
spoednr.: 0594-643525.

11 maart:

W. Brouwer,
Ureterp
tel.: 0512-301231.
K. Piest, Marum
tel.: 0594-641243

18 maart:

G.R. Wolthuis,
Wijnjewoude
tel.: 0516-481250.
G.Geerdink, Marum
tel.: 0594-641212.

25 maart:

04 maart

09.30 uur, ds. B.van Oeveren,
Steenwijk.
13.45 uur, ds. P.Dijkstra,
Berlikum.

11 maart

09.30 uur, kand.
Mw.G.L.Keizer, Kampen.
13.45 uur, ds. S. van Deventer,
Zendingsdienst.

14 maart

19.30 uur, ds. C.v.d.Woude,
Beetsterzwaag.
Bidstond voor gewas en
arbeid.

de

H.J. Stelma,
Ureterp.
tel.: 0512-301202.
J. de Roo, Marum.
tel.: 0594-648946.

“Krobbedobbe”
Frieschepalen

 Adres: De Bodding 12, Frieschepalen,
tel.: (06) 15 47 13 47.
 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.: (0516) 54 18 93.
 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
18 februari 09.30 uur, ds. G.N.v.d.Linden,
Opeinde.
14.45 uur, ds. G.de Jong,
Heerenveen.
25 februari 09.30 uur, Mw. A. Oppenwal,
Drachten.
13.45 uur, Jeugddienst.
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