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Colofon

't Pompebledpraatsje

‘t POMPEBLED verschijnt

Alweer vier weken voorbij en gelukkig
weer een Pompeblêd.
Het lijkt erop dat er massaal gehoor
gegeven is aan onze oproep om veel kopij
aan te leveren.
Bravo beste mensen, hartelijk dank
daarvoor! Zo kan het een gezellige ,,dikke"
krant worden met veel nieuws en
verscheidenheid.
Het blijkt dat de lezerskring zich niet
beperkt tot Frieschepalen en Siegerswoude,
zo nu en dan wordt er melding gemaakt
van verre familieleden of kennissen die
behoorlijk op de hoogte blijken te zijn van
de inhoud van 't Pompeblêd.
Van Westerbork tot Tijnje, van Vaassen tot
Tolbert. Leuk te weten toch?
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Minder leuk is het feit dat de bezorging in
eigen dorp(en) soms te wensen overlaat.
De coördinatie hiervan berust echter geheel
bij de heer Canrinus en wij vermelden bij
deze nogmaals zijn telefoonnummer:
(0512-303077).
Belt u vooral wanneer u geen Pompeblêd
hebt ontvangen!!! Wij van de redactie
vinden dat u er recht op heeft en doen er
alles aan om dit blad ,,een waardig
bestaansrecht" te geven, zodat u reden
heeft om er elke maand weer naar uit te
zien…..

Kopij:

Intussen wensen
wij u alvast hele
prettige
paasdagen en voor
nu, veel
leesplezier.

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk
inleveren op maandag 16 april 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)

Omtinken foar in skriuwer,

w

êrfan 't gjin twadden wie, is, en wêze sil….. "De lêzer komt
yn 'e kunde mei de singeliere hûshâlding fan Durk Lugtigheid, alias
Durk Snoad". Sa begjint it bekendste boek fan RINK VAN DER
VELDE, Fryslâns meast lêzene skriuwer yn dizze tiid. Mar Rink is
net mear. Parse en Televyzje hawwe al omtinken jûn nei syn
ferstjerren, de 17de jannewaris lêstlyn. As in soarte fan earbetoan
folget hjir in lyts fragmint út it earste haadstuk fan syn boek:
"Feroaring fan lucht".
de eagen. Durk stiet dy boskwachter wol,
dêr giet it net om, mar as it net hoecht moat
men gjin spul ha. En it hoecht net as hy dat
stikje wyld even mei it kopke ûnder de
linkerearm triuwt, sadat der neat te sjen is
en hy de beide hannen frij hat om syn
dingen te dwaan. Hy stapt de bou oer, dêr't
de geit yn de kjitten omslacht. It túnkjen is
fan 't jier net folle wurden. Hy hie der fan 't
maitiid net rjocht aardigheid oan, dat der
binne allinne jirpels yn kommen. Foekje
hat noch wat giele beantsjes en tusearte
boud, mar dy binne wei woarn yn it túch.
Hawar, de geit hat der goed fretten oan en
de beide skiepkes hawwe har part ek hân.
Dochs hie it oars moatten, mei dy strange
winter foar de doar. Op healwe de bou
sjocht er twa fan syn beide jonges út de âld
linebeam wei rûgelen. Se hawwe him net
yn 'e gaten, want lyk as altiten binne se yn
'e slach. Se tuge inoar ôf dat it in lust is en
Durk bliuwt der foar stean. Hindrik,
neffens syn roai no tolve jier, is de jongste
en de lytste, mar fierwei it feninichst. Hy
huft der sa bot yn, dat Bearend it lang net
hâlde kin. Dat jonkje krûpt op 't lêst fan
benaudens oer de grûn en siket om in
kneppel. As er in eintsje peal bemachtige
hat, is Hindrik as in kat de beam yn klattere
en kin Bearend him net mear benei

Haadstuk 1
Durk hat him oanwend om it spul earst
even troch it gat te sjen. In murd of in foks
docht ek altiten in pear slaggen om de
hoale ear't hy der yn giet. En in ljip sil net
gau deun by 't nust delstrike, mar rint earst
in ein troch in greppel of sleatswâl. Durk
giet dêrom noait de reed lâns. Hy komt fan
achteren yn en as er yn it beskûl fan de
droege sleat stiet, kin er it hiem oan de
doar ta oereagje. As der minsken op him
wachtsje dy't er leaver net ûnder eagen
komt, hat Foekje dy almeast op de
reinwettersbak sitten. Durk jout him dan
del yn 'e rûchte fan de beamwâl en wachtet
oant dat folkje syn nocht hat en ôfset. by
min waar moat Foekje se der fansels wol
ynlitte, mar de doar stiet dan heal iepen en
dan wit Durk wol hoe let it is. Hy makket
noch in loopke troch de bosk en om healwe
seizen besiket er it wer. As it amtners fan
sociale saken binne, dan duorret it noait
lang. Tsjin fiven wurde dy mannen ynienen
gleonhastig, deabenaud dat der in kertier
fan har eigen tiid yn sitten giet. Durk hâldt
it knyntsje dat Bijke ûnderweis snipt hat,
ûnder de mesjester jas. Der is gjin folk op
it hiem, mar Feike Dam mei graach yn 'e
bosk op 'e side fan 't hiem tahâlde, achter
in grouwe beam en soms mei de kiker foar
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komme. Lêsten kaam Hindrik, dat baaske,
thús mei in knyn dy 't er eigenhandich pakt
hie. Hy seach him yn 't leger lizzen, slûpte
derhinne en plofte der boppe op. Dan
moatte jo goed handich wêze. En hy
streupt as in grut kearel, as hy in strûp op
in knineloop set hat, dan mist it net. Der sit
jacht yn dat jonkje, dat jout neat.

hie har ynlibbe yn it âldminske Durkje en
brocht dy flot oer it toniel. Nei it skoft
kaam sy yn moderner klaaiing op as Gabe
Lutske, dy’t ek fan alles te fertellen hie en
meidwaan woe yn de moderne tiid. Fansels
stuitte sy op fremde, ûnbekende dingen,
mar liet har net kinne en die mei! Sy krige
oan de ein in hertlik applaus en in
tankwurd fan ien fan de presidintes.
Dêrmei waard ek it bestjûr fan
Fryskepeallen betanke foar de ûntfangst en
mei hope op fierdere gearwurking. Frou
Westerhús liet ús witte, dat sy ek noch oare
typkes foar it fuotljocht bringe koe en gie
dêr graach mei op stap!
Foar de beide ôfdielingen,
Pj.Idsinga- Vellenga, p.r.

Op dizze smûke wize beskreau Rink van
der Velde it wol-en-wee fan in grutte
húshâlding yn in earmoedige tiid, yn 'e
omkriten fan Lippenhúzen en it Ald Djip.
Nijsgjirrich wurden? As witte jo net mear
sa goed wat de feroaring fan lucht by Durk
-en-dy tewei brocht? Dan (wer) lêze dat
boek!
De 15de printinge 2001 komt deroan by de
Boekerij fan de Friese Pers yn Ljouwert.
Rink van der Velde, Tige Tank!
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ryskepeallen en Sigerswâld,

15.00 uur: Officiële opening woonvorm
voor ouderen

Plattelânsfroulju meielkoar
Tiisdei, 6 febrewaarje, yn De Dobber te
Fryskepeallen. Tsien froulju fan
Sigerswâld reisgen
nei De Dobber om
de jûn yn febrewaris
dêr meielkoar troch
te bringen.It moat
earst wat
wenne ,mar de
froulju wiene gjin
fremden fan elkoar
en it ûnthaal wie hertlik! Nei it wolkom
kaam al gau frou Westerhús op’e proppen.
Sy moast har foardracht dwaan foar de
blauwe gerdinen en sûnder gebit.
Nettsjinsteande wie sy dúdlik te ferstean en
naam sy ús foar it skoft mei yn de
perikelen fan Bouke Durkje, in âlder
minske, dy’t lykwols noch goed lyk rûn!
Har foardracht wie meast komysk en die
wolris tinken oan de ferhalen fan; “ Oer de
hage;” fan Akke Radsma. Frou Westerhús

16.00 uur: Aandacht 50 jarig bestaan
Frieschepalen
Opening peuterspeelzaal
De Krobbedobbe
We nodigen iedereen uit om er met elkaar
een mooi feest van te maken.
Om het dorp een feestelijk karakter te
geven worden uitgestoken vlaggen erg op
prijs gesteld.
Dinsdag 3 april aanstaande wordt een
belangrijke dag voor de inwoners van
Frieschepalen. 's Middags om 3 uur wordt
de seniorenwoonvorm op het nieuwe
bouwplan De Slûs officieel geopend.
Tevens wordt de naam van de woonvorm
bekendgemaakt. Bij een aantal bewoners
kunt u terecht om de woningen van binnen
te bekijken.
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Aansluitend wordt op dezelfde middag van
4 tot 5 uur aandacht besteed aan het
heugelijke feit dat Frieschepalen 50 jaar
geleden de felbegeerde status kreeg van
zelfstandig dorp. Het bestuur van
Plaatselijk Belang nodigt iedere inwoner
van het dorp uit bij deze feestelijke
gebeurtenis aanwezig te zijn. In de hal en
de ontvangstruimte van de pas geopende
woonvorm heeft een commissie een (foto)
tentoonstelling ("Myn Fryske Peallen bynt
my mei in bân") ingericht over de
geschiedenis van het dorp. Daarnaast is er
een videofilm over het huidige
Frieschepalen te bekijken.
De expositie duurt de hele verdere week en
is geopend op woensdag, donderdag en
vrijdagmiddag van 14.00 uur - 17.00 uur
en zaterdagmiddag van
14.00 - 16.00 uur.
Iedereen is van harte
welkom.

Deelname is op eigen risico.

P

lattelandsvrouwen
Frieschepalen
6 maart 2001
Er waren deze avond 21 dames aanwezig.
Als spreekster was mevrouw Bonnie
Zijlstra van fruitbedrijf ''De Holmhorst"
uit Tolbert deze avond uitgenodigd. Na het
zakelijke gedeelte kreeg mevrouw Zijlstra
het woord. Het bedrijf wat zij nu runnen is
ontstaan uit bittere noodzaak. Enkele jaren
geleden is hun toen bestaande kwekerij
door een hagelbui totaal verloren gegaan.
Ze betrekken het fruit wat ze nu verkopen
van collega kwekers. Zelf bezitten zij een
boomkwekerij van bijzondere vormbomen
voor particulieren. Deze boomkwekerij
heet ,,Holm Plant". Ze hebben ook een
hoveniersbedrijf, ,,Zijlstra Hoveniers". Het
op de juiste wijze planten, snoeien en
onderhouden van bomen is een kunst op
zich. Zijlstra Hoveniers adviseert over de
juiste boom en de beste plaats in uw tuin.
Mevrouw Zijlstra heeft ons verteld hoe
bepaalde fruitsoorten, zoals appels en
peren in het verre verleden zijn ontstaan.
Het was een boeiende lezing, want het is
voor ons zo normaal dat we alle soorten
fruit in de winkel kunnen kopen. In de
pauze hebben we nog verschillende soorten
appels geproefd en mochten we allemaal
van het door haar meegenomen appelsap
proeven. Dit sap wordt gemaakt van appels
die niet meer verkocht kunnen worden.
Geke Hessels - de Jong.

Dinsdagmiddag is
eveneens de feestelijke
opening van
peuterspeelzaal
"De Krobbedobbe".

D

e Koetsentocht

Maandag 30 April 2001 op Koninginnedag
wordt er een koetsentocht georganiseerd !!!
Start 10.30 uur
Bij 't Tolhek 11 te Frieschepalen
Kosten per koets zijn fl. 15.00
Opgeven kan tot en met 25 april !!!
Voor meer informatie en opgave kunt u
bellen naar:
telefoon nr.
0512-302327.
b.g.g. telef.
0516-541551
of 0516421230.

D

oarpshus " De Dobber "

zaterdag 7 april
Goud van oud avond met medewerking
van de Musketiers.
Een gezellige muziek/dansavond die u niet
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wil missen. Met muziek uit de jaren 60-70.
Deze avond begint om 21.00 uur. Dus tot 7
april.
Kaarten in voorverkoop à fl. 10.00
verkrijgbaar op Tolheksleane 48 en
Lytse Leane 2.
Kaarten aan de kassa à fl. 12.50.

rjemd praat….

Ik haw it lang tsjin hâlde wollen mar ik
leauw dat ík er sa stadichoan ek net mear
om hinne kin: Bûtenlânners. Ik haw en
hoech d'r neat mei, en dêr bin ik wol bliid
om, want ík wit ek net wat men d'r mei oan
moat. En diskriminearje mei net.Nee, te
hurd ride mei ek net, mar d'r is wol
benzine, en somtiden komt dêr ek wat
achterwei….. Faaks wurdt it iene en 't oare
jo dúdlik as ik efkes in foarbyld jou. By in
projekt, net sa fier fan Lutzen-en-dy ôf,
wiene Turken oan 't wurk. Net raar hjer, dy
minsken woene wol arbeidzje. Lutzen hie
d'r dan ek net folle mei te krijen. Ien fan dy
mannen kaam wolris oerdwers om wat
farske aaien. Fetsje koe syn manke
Nederlânsk krekt sa' n bytsje neikomme.
Op een dei wie Lutzen fuort en dêr krige
de Turk rook fan. Dat hy noch oars ferlet
hie as fan aaien koe er Fetsje mei in pear
wurden ek dúdlik meitsje. "Man weg; ik
komen" sloech er foar. Hoe 't Fetsje it doe
krekt oanpakt hat wit ik net, ik sil 't har
nochris freegje, want men moat net samar
wat delskriuwe. Mar as Lutzen ál wat op
bûtenlânners tsjin hat, dan is dat skoan te
begripen is 't net sa? Hoe soe 't jo yn sa'n
gefal fergean?
Freerkje.

Zaterdag 28 april
Spetterende muzikale avond met zang en
muziek.
m.m.v. Top 40 koor,
't Oerterper Manljuskoar,
de Sjofaar en
de Overlast.
Top 40 koor (andere naam wordt nog
gezocht) is een gemengd koor uit
Frieschepalen. Er wordt met enthousiasme
gezongen. Op maandagavond wordt er
gerepeteerd vanaf 20.00 uur, dus wie zin
heeft om mee te doen is welkom.
't Oerterper Manljuskoar uit Ureterp zingt

zeemansliederen, gezellige meezingers.
De Sjofaar uit Frieschepalen speelt buiten
christelijke muziek ook lichte en
marsmuziek.
Ons gastoptreden van de avond is de
Overlast. Deze band komt uit Tilburg en
speelt feestmuziek maar ook luisterliedjes
en nog veel meer.
Dit wordt een avond die u niet mag
missen!!!!!!
De aanvang van deze avond is om 20.00
uur.
De entree voor deze avond is fl. 5.00 per
persoon.

S

pelencircuit in de Bining in
de Hemrik
Op 8 maart j.l was het weer zover. Op het
door de ,,Club van Dertien "
georganiseerde spelencircuit. Helaas waren
er dit jaar maar 11 dorpen aanwezig,
enkele dorpen konden geen genoeg spelers
bij elkaar krijgen en van de ploeg van
Lippenhuizen hadden elf deelnemers elders
verplichtingen.
Er werd dan ook één spel minder gespeeld
dan voorgaande jaren, dat was bij de
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puntentelling dan ook wel te merken. Er
werd fel gestreden, want al ben je dan al op
leeftijd, winnen wil iedereen.
Schijnbaar waren wij niet in goede doen,
want we zijn geëindigd op de achtste
plaats. Helemaal zeker is dit echter niet,
want de puntentelling was bij meerdere
deelnemers niet helemaal correct, zodat er
nog hier en daar van plaats is gewisseld. Zo
bleek Nijbeets, dat als laatste eindigde bij
nadere telling bij de top drie te eindigen.
De wisselbeker ging evenals vorig jaar naar
Bakkeveen. Een mooie prestatie. Mevrouw
de Leeuw uit Tijnje was met haar
achtentachtig jaar de oudste deelneemster.
Ze kreeg een mooie bos bloemen
aangeboden. Al met al was het weer een
hele gezellige middag.
Froukje de Vegt, tel: 0516 541208.

s

Systeem:

Voorronde 10 bakken libre,
hoofdtoernooi volgens knockout.
Kosten:
Volgens betalingsregeling, of
f. 17,50 op de wedstrijddag
zelf.
Inlichting: Jos Mulder, tel. 024-3733471.

S

atelliet beurs in
Siegerswoude
Thema: Alles wat
U altijd al hebt
willen weten over
satelliet ontvangst
voor thuis op de
camping of voor
een woonwijk.
Omdat er voor veel
consumenten nog
veel onbekendheid
is met satelliet
ontvangst wordt in
Siegerswoude een
informatieve beurs
gehouden. Deze beurs wordt gehouden in
Dorpshuis de Uthof te Siegerswoude. Op
vrijdag 30 maart van 10 – 21 uur en
zaterdag 31 maart van 10 – 17 uur. Alle 5
zalen zijn hiervoor in gebruik. Er wordt
ook uitgebreid gedemonstreerd met digitale
satelliet ontvangst voor zowel tv als radio
ontvangst. Er is keuze uit meer dan 1600 tv
en radiokanalen. Zelfs Japan India en
Rusland zijn te ontvangen. Ook internet via
satelliet komt ruimschoots aan bod. Het
nieuwe Starspeeder met 400 kilobit per
seconde word gedemonstreerd en uiteraard
Europe on Line. Aanwezig zij o.a. de
ASTRA organisatie uit Luxemburg, Canal
+, veel fabrikanten en importeurs en
Hertzinger Datanet met Europe on line en
Starspeerder. Ook wordt veel aandacht
gegeven aan nieuwe kleine onopvallend te
plaatsen schotel antennes, waardoor het
geen blikvanger hoeft te zijn.
Schotelantennes voor de camper of caravan

joelvereniging

"DE MARKT"
Op zaterdag 31 maart 2001 organiseert de
sjoelvereniging haar 20 jarig jubileum
sjoeltoernooi, ook wordt er een A.N.S.
bekerwedstrijd gehouden.
Plaats:
"Ons Centrum" Kruisweg 32
in Marum. Tel. 0594 641932.
Zaal open: 9.00 uur.
OPEN TOERNOOI
Einde kaartverkoop: 11.30 uur.
Systeem: 2 maal 10 bakken libre.
Indeling:
Volgens ANS-pas of naar 10
bakken.
Kosten:
f. 8.50 pp., jeugd f. 4.00 pp.
Klassen:
5 heren en 5 dames, en 1
jeugd.
Inschrijving of inlichting:Steven en Jelle
Elzinga tel. 0512-301730.
Er zijn vrije bakken en paardenbak
aanwezig, ook is er een grote verloting.
Ook wordt er gestreden om de gemeente
bokaal.
A.N.S. BEKERWEDSTRIJD
Aanvang: 11.00 uur.
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komen ook ruimschoots aan bod, hiermee
kunt U zelfs in het zonnige zuiden genieten
van de Nederlandse tv en radio zenders.
Ook voor de satelliet freak is het een
interessante beurs. Er worden veel nieuwe
noviteiten gedemonstreerd.

inspanningen werden beloond.
Aangekomen in Landsmeer moest iedereen
nog verplicht twee keer naar het toilet en
iedereen zoveel mogelijk kleren uit. Met
ons allen in korte broek (zonder
onderbroek) op de weegschaal. Tot onze
grote verbazing wogen we slechts 637,5
kg. Dus we konden meedoen, maar wel
‘s middags pas, want dan was onze klasse
aan de beurt. We doodden onze tijd met
eten drinken lopen en biljarten.
Eindelijk zo rond de klok van half vier
mogen wij ons in het touwtrekgewoel
storten. Negen teams hebben zich opgeven
voor de klasse tot 640 kg. In eerste
instantie is het doel een plekje bij de eerste
vier, want deze vier gaan door naar de
kruisfinales. Na een heftige strijd en een
beetje geluk geraken wij op de vierde
plaats en mogen meedoen in de
kruisfinales. Eerste wedstrijd is tegen het
Heidenskip. Een zeer ervaren en getrainde
ploeg. De eerste trekbeurt kunnen we
behoorlijk tegenstand bieden, maar
uiteindelijk gaan beide trekbeurten naar het
Heidenskip. Door dit verlies maakten we
nog kans op een derde plek, maar dan
moest er nog wel worden gewonnen van
OKIA in de kleine finale (om de derde en
vierde plek). In deze kleine finale gaf
OKIA eerst flink partij. Maar al na een
minuutje bleek dat we conditioneel toch
een voorsprong hadden en was de strijd
vrij snel in het voordeel van Bakkeveen
beslist. Dus TTV Bakkeveen derde van
Nederland.
U begrijpt dat wij na deze wedstrijd een
groot feest hebben gehad en dat we met
veel enthousiasme naar de toekomst kijken.
Met een jong team zoals we nu hebben zijn
we zeker nog niet op ons hoogtepunt en dat
willen we zeker bereiken.

T

ouwtrekvereniging
Bakkeveen derde op het NK
Op 10 februari jongstleden reisden de
leden van touwtrekvereniging Bakkeveen
in alle vroegte af naar Landsmeer. Doel
van de reis, meedoen aan het open
Nederlands kampioensschap. Voor dag en
douw vertrokken de gladiatoren, want er
moest gewogen worden. Bij touwtrekken is
het namelijk zo dat je meedoet in
gewichtsklassen. Hierbij gaat het om het
maximale gewicht van het gehele team.
TTV Bakkeveen had zich opgegeven voor
de klasse tot 640 kg (met 8 man). Dit gaf
meteen al de nodige spanning, want zes
dagen voor dit evenement werd een van
onze spelers ziek en wogen we met ons
allen meer dan 25 kg teveel. Dus met z’n
allen op de “hongerpôle” en twee dagen
voor de wedstrijd nog zeven kilometer
hardlopen met een regenpak aan. Onze

Om het touwtrekken op bondsniveau wat
extra bekendheid te geven zullen we de
komende zomer en winter enkele
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met de terreinen van de korfbalvereniging
V.K.C. vormen weer het middelpunt.
De festiviteiten worden 's morgens om half
tien officieel geopend met het hijsen van
de driekleur met oranje wimpel bij het
dorpshuis. De '' Boerenkapel " uit
Siegerswoude zal het Wilhelmus ten
gehore brengen. Daarna is er voor de
peuters en kleuters een kleurwedstrijd en
een kinderfilm. Voor de andere kinderen
van de basisscholen is er een spelmorgen
met als thema "Op en Om de Pleats ".
In groepen zullen verschillende opdrachten
uitgevoerd worden, waardoor er per ploeg
punten kunnen worden verzameld. Om half
twee 's middags begint een fietspuzzeltocht
met opdrachten en vragen.
Dit kan weer een leuke middag worden,
want als rode draad zal de "boerderij" weer
als thema centraal staan bij deze fietstocht.
's Avonds kan men deelnemen aan de
oriënteringsrit. M.A.C. "de Walden" zorgt
elk jaar weer voor een heel gepuzzel,
waardoor enkele het spoor volledig bijster
worden.
Na afloop van dit alles is er een gezellig
samenzijn in het dorpshuis. Hier zullen de
prijsuitreikingen van de fietstocht en de
oriënteringsrit plaatsvinden. Onder het
genot van een hapje en een drankje zullen
er nog enkele verrassende activiteiten van
de Oranjecommissie plaatsvinden. Daarna
zal deze feestelijke dag worden afgesloten.
Omdat deze dag in het teken staat van de
boerderij is het misschien leuk dat heel
Siegerswoude gekleed gaat in boeren- of
boerinnenkleding. Diegene, die het leukste
of het origineelste gekleed is, kan hiermee
extra punten verdienen.
De Oranjecommissie.

wedstrijden hier in de buurt organiseren.
Data zijn nog niet bekend, maar mogelijke
plaatsen zijn Wijnjewoude (outdoor) en
sporthal De Wier in Ureterp (indoor).
Voor informatie over onze sport kun je
altijd iemand van de vereniging
aanschieten of bezoek onze internetsite:
www.ttvbakkeveen.cjb.net.
Even langskomen op de training mag
natuurlijk ook, iedere maandagavond bij de
fam. Atsma aan de Binnenwei 23 te
Siegerswoude.
Met vriendelijke groeten namens TTV
Bakkeveen,
Jacob van der Wier.
Secretaris.

T

raditionele
Koninginnedagviering
Siegerswoude
Op 30 april wordt weer de traditionele
Koninginnedag gevierd.
De Oranjecommissie van Siegerswoude
heeft weer een aantal activiteiten
georganiseerd voor deze dag. Dit om de
vrije dag in een gezellige dorpssfeer te
kunnen beleven. Het dorpshuis "De Uthof "

M

ini-wampex in
Frieschepalen
Het succes van de ‘grote’ wampex krijgt
er een concurrent bij: de mini-wampex
9

voor kinderen van zes tot en met twaalf
jaar. Negenenvijftig kinderen hebben zich
opgegeven om zaterdag 10 maart zich uit
te leven in een spannende survival in en
om Frieschepalen. Onder begeleiding van
een volwassene lopen de kinderen van de
onderbouw een route door het dorp. De
kinderen van de bovenbouw krijgen een
zwaarder parcours voor hun kiezen. Naast
de opdrachten die op verschillende
plaatsen in het dorp te vinden zijn, moeten
zij een gedeelte buiten het dorp lopen. Al
maanden zijn een aantal vrijwilligers bezig
geweest met de organisatorische
voorbereidingen. Op de dag zelf is hard
gewerkt om de touwbrug en de spooktent
op te zetten. Na afloop en de dag erna
worden in beslag genomen door
opruimwerkzaamheden. Dat men in
Frieschepalen zulke evenementen voor de
jeugd belangrijk vindt, blijkt uit het grote
aantal vrijwilligers: in totaal 41
vrijwilligers hebben deze succesvolle
wampex mogelijk gemaakt. De kinderen
gaan op pad met een rugzak met eten,
drinken, een zaklamp en een hamer.
Logisch dat je een zaklamp mee moet

nemen, want het begint al wat te
schemeren als de eerste groep vertrekt.
Maar waarom moet je een hamer
meenemen? Zou er misschien een vlot
gebouwd moeten worden? Vol
verwachting vertrekken de groepen. Soms
wat luidruchtig, maar misschien is dit de
oeroude methode om angst te verjagen.
Een zachte miezerige regen kan de pret niet
drukken, hoewel sommige vrijwilligers
daar anders over denken en in de auto de
komst van de groepen afwachten. Dat er
goed samengewerkt moet worden blijkt uit
de opdracht met de wandelende A: een
enorme van hout gemaakt letter A, waar
één persoon op het dwarsbalkje staat
terwijl vier andere kinderen de letter door
middel van touwen in balans moeten
houden en ervoor moeten zorgen dat de
poten van de letter verplaatst worden. ‘Vet’
moeilijk, hoor! En als je deze opdracht
hebt gehad kom je een enorm touwnet
tegen, dwars over het pad gespannen. Het
is leuk om daaroverheen te klimmen.
Sommigen gaan er zelfs twee keer over.
Opmerkelijk is dat bij de puzzelopdrachten
vooral de meisjes actief zijn. Elke opdracht
levert een letter op; alle letters samen
vormen een woord: vogel. Om een stuk
van een boomstam te zagen moet je
behoorlijk kunnen samenwerken: trekken
en duwen, om en om. Zo leer je nog eens
wat. De zaklamp komt goed van pas om in
een stuk weiland (of is het al bouwterrein?)
eieren te zoeken. De spooktent blootsvoets
binnen gaan, vraagt wel om stalen
zenuwen. Enge maskers gapen je aan en je
mag niet eens je zaklamp gebruiken! En
dan sta je voor een bak: een zandbak? Je
moet er doorheen dus moedig zet je je
blote voeten in het zand. ZAND?? Wat is
het? Zijn het wormen? Jakkie! Oeuch!
Nee, het is glibberige spaghetti. En niet
eens goed gekookt, wordt er geoordeeld,
want het is nog wat hard. Buiten de tent
staat een emmer met water klaar om de
voeten te kunnen spoelen en worden de

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 “
10

voeten weer afgedroogd om daarna de
sokken en de schoenen aan te trekken. Dat
er af en toe een stukje spaghetti tussen de
tenen blijft zitten vindt niemand erg. Deze
opdracht wordt beloond met de letter V.
Van ‘vies’ dus! Dan is er tijd voor een
bekertje warme chocolademelk. Het is
ondertussen aardig donker geworden als
begonnen wordt aan de reflectorspeurtocht
door de weilanden achter de Tolheksleane.
Daarna rest nog een aantal opdrachten in
het dorp: ringrijderij met de skelter,
priksleeën, de touwbaan, de touwladder en
de kabelbaan. Bij sommigen slaat de
vermoeidheid toe, maar iedereen zet door.
Kompas lezen is nog wat moeilijk, zo
tegen het eind van de avond. De richting is
wel duidelijk: terug naar het MFC, waar
een lekker broodje knakworst wacht en
iedereen wat te drinken krijgt. Voor elke
deelnemer is er een rolletje
klappertjes. Komt de
hamer toch nog van pas.
Voordat de kinderen naar
huis gaan moeten ze buiten
nog even wat knalletjes
laten horen.
Lia Willems.

A

wat verleerd. Daarom lijkt
het ons leuk om na de zomervakantie een
opfriscursus te organiseren.
Dit alles kan alleen doorgaan bij voldoende
deelname.
Opgeven of informatie hierover bij
de A.C.F.

Z

o was……

Het goede nieuws van de afgelopen maand
dat Prins Johan Friso officieel liet weten
dat hij hetero te zijn….
Veel bedrijven garandeerden voor 25 jaar
banen voor de getroffenen van de café
brand in Volendam, alwaar minister Borst
een tijdelijke Polikliniek opende.
De moordenaar van o.a. Anne Ruiter de
Wildt uit Groningen werd veroordeeld tot 8
jaar cel met TBS en de K.L.M. een boete
kreeg van f. 80.000 voor het doden van 440
eekhoorns in april '99.
Goed nieuws ook voor de kieviten: zij
mogen dit jaar hun eieren behouden
wegens een eieren zoekverbod.

I

nzameling oud papier

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

.C.F Nieuws

Knutselclubnieuws.
In de voorjaarsvakantie hebben wij weer
een knutselmorgen gehad. Het was een
gezellige morgen en de opkomst was goed.
Er kwamen 40 kinderen die na afloop weer
met een mooi werkstuk naar huis gingen.
Voorlopig hebben wij eerst geen
knutselmorgens, maar in de herfstvakantie
rekenen wij weer op jullie allemaal.

 Donderdag 12 april

OBS Siegerswoude
 Donderdag 10 mei

De Foarikker

Stijldansen.
Iedereen heeft in het verleden wel eens het
dansen geleerd maar is
in de loop der jaren het een en ander wel
11
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ieuwsbrief “de Dobber “
nummer 9 maart 2001
MFC EN RWF
Het MFC is een culturele organisatie die het gebouw “de Dobber” beheert en in huur geeft
aan verscheidene dorpsverenigingen en voor allerlei dorpsactiviteiten. De
voetbalvereniging RWF heeft een vast huurcontract voor ruimtes in ”de Dobber”, die naar
haar eigen inzichten ingericht zijn. Het MFC bestuur verhuurt deze ruimtes aan RWF.
Indien de voetbalruimte vrij is wordt deze door het MFC aan derden verhuurd. RWF is de
grootste gebruiker van het gebouw, maar is ook vertegenwoordigd in het MFC bestuur en
als zodanig medeverantwoordelijk voor het beheer van het gebouw. Twee grote
organisaties in hetzelfde gebouw, terwijl er één formeel de baas is, geeft beheersproblemen.
Twee jaar lang heeft het bestuur van het MFC, samen met het bestuur van de
voetbalvereniging RWF, gezocht naar een andere beheersvorm voor het gebouw en indien
mogelijk een andere indeling van de ruimte. Een verbouwing en uitbreiding van de
bestaande ruimtes leek de oplossing te zijn. Beide besturen zijn aan het rekenen geslagen,
er werd overleg gepleegd met een architect, de gemeente als eigenaar van het gebouw werd
gevraagd om mee te denken en om zo mogelijk financiële ondersteuning te geven. Dit alles
heeft twee jaar geduurd en heeft tot resultaat gehad dat we nu weten hoe de oplossing er uit
moet gaan zien: in de komende twee jaar gaan we werken aan een bestuurlijke en materiële
splitsing en zo mogelijk uitbreiding van het gebouw.
DELING VAN HET GEBOUW
Er zijn voorbereidingen getroffen om tot een opdeling van het gebouw te komen. Het MFC
zal, onafhankelijk van de voetbalvereniging RWF, in een deel van het gebouw dezelfde
functies vervullen als voorheen. RWF zal, onafhankelijk van het MFC, in haar gedeelte van
het gebouw alles doen wat nodig is om een voetbalvereniging te laten functioneren.Met
goede afspraken zullen er over en weer activiteiten in elkaars ruimten mogelijk blijven.
Daarnaast is het de wens van beide verenigingen dat er een financieel plan op tafel komt,
dat mogelijkheden biedt voor uitbreiding van het gebouw. Maar zo ver is het nog niet.
BESTUURLIJKE SPLITSING
De gemeente is eigenaar van het gebouw en had tot dusver te maken met het MFC als enige
huurder. Een splitsing van het gebouw heeft als consequentie dat de gemeente het gebouw
in beheer moet geven aan twee organisaties, die ieder verantwoordelijk moeten zijn voor
het eigen gedeelte en tegelijkertijd met elkaar willen samenwerken, omdat er bij grote
activiteiten wederzijdse afhankelijkheid bestaat in het willen gebruiken van het hele
gebouw. De bestuurlijke splitsing heeft inmiddels plaats gevonden.
MATERIELE SPLITSING
MFC en RWF zijn nu, op gelijk niveau, bezig om tot een materiële splitsing te komen.
Gezamenlijk gaan de beide besturen overleggen over veranderingen in het gebouw. Het is
de wens van beide besturen om op termijn tot uitbreiding van het gebouw te komen. Hierbij
is een goed financieel plan en medewerking van de gemeente nodig.
NIEUWSBRIEF
Deze Nieuwsbrief van maart 2001is tot stand gekomen vanuit de samenwerking van de
besturen van het MFC (voorzitter: Joke Postma) en RWF (voorzitter: Peter Veldhuis).
NIEUWSBRIEF “DE DOBBER”
Nieuwsbrief “de Dobber” is een uitgave van het MFC bestuur. De verschijning zal
gebeuren naar aanleiding van belangrijke ontwikkelingen, die plaats vinden in het Multi
Functionele Centrum “de Dobber”. De nieuwsbrief zal als kopij worden aangeboden aan de
redactie van ’t Pompeblêd.
12
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Ook de kabeljauw ,,vaart wel" door een
vangstverbod op grote delen van de
Noordzee, gedurende 10 weken, hetgeen
voor de betreffende vissers natuurlijk
slecht nieuws betekent.
Zo ook de uitbraak van Mond- en
Klauwzeer die in Engeland al zo'n 105
bedrijven trof. Dat deze ziekte ook indirect
voor heel Europa grote gevolgen heeft
moge duidelijk zijn. Sommige
natuurgebieden en alle veemarkten blijven
voorlopig gesloten. Dierenshows enz. zijn
eveneens verboden.
Ook BSE is nog geen verleden tijd.
De Friese schrijver Rink van der Velde is
op 17 januari j.l. overleden aan de
gevolgen van longkanker. Hij is 69 jaar
geworden en kreeg een graf op de terp van
Wetsens.
Menselijk geweld in het Indonesische
Kalimantan, overstromingen in de
Oekraïne en
Mozambique, een brug
die instortte in Portugal
en wederom
aardbevingen in India en
El Salvador; opnieuw
veel doden te betreuren.
Op 16 februari is de
oudste inwoonster van
ons land overleden op
113 jarige leeftijd. De
110 jarige oude mevr. v.
Andel uit
Hoogeveen ,,draagt" nu
de titel.
Ook Kroonprins Willem Alexander moet
van premier Kok, in gewoon Nederlands,
zijn mond houden waar het zijn a.s.
schoonvader betreft. Wel werd er een
"bescheiden" feestje gevierd ter ere van de
35e trouwdag van zijn ouders: H.M.
Koningin Beatrix en Prins Claus, de 10e
maart j.l. Onze felicitaties waard.

erard
Jansma (Beeren)
burger Frieschepalen
De verhuizing van
Gerard en Trien Jansma
naar de Rusken in
Frieschepalen is niet
onopgemerkt gebleven.
Dat de voormalige
buurtgenoten aan het Langpaed hun nog
niet waren vergeten bleek al snel. Ze
feliciteerden Gerard en Trien met de
verhuizing en verrasten hen met borden
met opvallende teksten als 'Gerard en
Trien naar Frieschepalen, de mollen
schrikken ervan' en 'Van
Burgemeester van het Langpaed tot
(Beeren)burger van Frieschepalen.
De tuin van de Jansma's was opgesierd met
een groot aantal molshopen, waarin flessen
Beerenburg prijkten. Dit symbolische
gebaar wijst op twee dingen: Gerard is een
groot liefhebber van Beerenburg en hij is
graag actief als mollenvanger. "Mocht
het mollen vangen in Frieschepalen je
tegenvallen, kom dan gerust samen naar
het Langpaed, daar wachten ze op jou," liet
het Langpaed spontaan weten. De
buurtbewoners stuurden Gerard en Trien
een schitterende brief, waaruit de redactie
van 't Pompeblèd graag even citeert. "Aan
het Langpaed hebben wij jullie leren
kennen als zeer meelevende buren met
altijd aandacht en een grapje of mop.
Gerard hield alles in de gaten en wist
overal van, hij kent iedereen. Hij bestuurde
als het ware het Langpaed. Wat wil je ook
na ruim 38 jaar achter het stuur van Arriva.
Met recht werd je burgemeester van het
Langpaed genoemd. Nu word je weer
gewoon burger van Frieschepalen." Gerard
kreeg een fles met het Friese volksdrankje
als herinnering. "Om dat Fries wat aan te
scherpen vinden wij dat jij nu geen burge13

Goede vrijdag
Viering Heilig Avondmaal.
15 april: 09.30 uur ds. G.O. Sander
14.30 uur ds. A.A. van Essen.
22 april: 09.30 uur ds. G.O. Sander
14.00 uur ds. G.O. Sander.
29 april: 09.30 uur ds. H. Pool
14.00 uur ds. Woudt.

Bereikbaarheid van de
huisartsen in het
weekend
Tijdsduur van de bereikbaarheid: vrijdag
van 17.00 uur tot zondag 24.00 uur.
1 april: G.H.A.M. Vermeulen, Bakkeveen
tel. 0516-431350.
I. Strampel. De Wilp
tel. 0594-641595,
spoednr. 643525.
8 april: W. Brouwer, Ureterp.
tel. 0512- 301231.
G. Geerdink, Marum
tel. 0594-641212,
spoednr. 644341.
15/16 G.R. Wolthuis, Wijnjewoude
apr.(Pa.)tel. 0516-481250
K. Piest, Marum
tel. 0594-641243.
22 april: H.J.Stelma, Ureterp
tel. 0512-301202
J. de Roo, Marum
tel. 0594-648946.
29 april: G.H.A.M. Vermeulen, Bakkeveen
tel. 0516-431350
I. Strampel, De Wilp
tel. 0594-641595,
spoednr. 643525.
30 april: W. Brouwer, Ureterp
(Kon.Dag) tel. 0512-301231
I. Strampel, De Wilp
tel. 0594-641595,
spoednr. 643525.

de

“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
25 maart: 09.30 uur ds. G.O. Sander
14.00 uur ds. G.O. Sander.
1 april: 09.30 uur ds. G.O. Sander
14.00 uur ds. A. Bas
8 april: 09.30 uur ds. G.O. Sander
14.00 uur ds. A. Bas.
13 april: 19.30 uur ds. G.O.Sander,
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Frieschepalen." Voor Trien was door de
attente buurtbewoners 'een vlekje'
meegebracht. "Daarmee kun je elk vlekje
wegwerken. Zelfs verf lost er in op. Dus
Trien, als jij nu de 'B' van Beerenburger
weg poetst, worden jullie
terecht.Eereburger van Frieschepalen."
Jelle Jeensma.

verblijf in ziekenhuis Nij Smellinghe te
Drachten en de
Lijte in Ureterp, zeg ik u allen hartelijk
dank. Het geeft weer wat moed om verder
te gaan.
L. de Jong - Postma.
't Paed 6, 9249 NM- Frieschepalen.

GENDA
FRIESCHEPALEN:

orte Matteus-Passy yn 't
Frysk

A

K

Elke dinsdagmiddag step callanetics van
13.30-14.30 in de Dobber.
20 april: Disco.
18 mei: Filmmiddag/avond.

In koarte Matteus-Passy fan de komponist
Willem Vogel sil hâlden wurde op
passysnein 8 april 2001 om 20.00 oere yn
'e Gereff. tsjerke in Fryske Peallen troch de
Stichtse Cantorij û.l.f. Rixt ZijlstraWitteveen. Jan Popkema fan Burgum hat
de Passy oersetten yn 't Frysk. Oargelist is
Balt de Vries en foargonger ds. Hindrik

B

edankje

Voor de vele kaarten en bezoekjes bij mijn
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