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Colofon

't Pompebledpraatsje

‘t POMPEBLED verschijnt

SMART: valt niet uit te drukken in
aantal….

10 keer per jaar

I

n een wereld vol rouw en onrust door de
aanslagen in Amerika op 10 september
openen ook wij met een triest feit namelijk
het overlijden van onze medewerkster
Trienke Canrinus-Lamsma, op 28 augustus
jongstleden, slechts 45 jaar jong.
Samen met echtgenoot Hendrik is zij vanaf
de eerste uitgave steeds nauw betrokken
geweest bij 't Pompeblêd.
Namens de redactie-en oud redactieleden
hebben Piet, Siepie en Tjsalsje haar
begrafenis op 1 september bijgewoond. Het
is dan ook namens allen dat Piet Boelens
onze gedachten, onze gevoelens en ons
medeleven verwoordt in dit Pompeblêd.
Een puzzel zult u daarom dit keer niet
aantreffen maar ongetwijfeld zullen velen
van u met genoegen terugdenken aan de
competitie(s) die zo trouw en correct door
haar werden verzorgd. Trienke, DANK JE
WEL!
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Natuurlijk vindt u ook ander nieuws zoals
een terugblik op het dorpsfeest, een
reisverslag van Janet Schreuder, plaatselijk
- en verenigingsnieuws en enkele
oproepjes/uitnodigingen.
Een vraag onzerzijds: om uw kopij TIJDIG
in te leveren bij de redactie en dit te
voorzien van 't Pompeblêdnummer
waarvoor uw artikel bestemd is.
E-mailen behoort daarbij nu ook tot de
mogelijkheden, het adres is hiernaast
vermeld. Té laat aangeleverde kopij kan
helaas niet worden verwerkt.
Zo proberen wij voor en met u, ondanks
alle gebeurtenissen, een succesvolle krant
te maken in deze komende (10e) jaargang.
De Redactie.

Kopij:
Kopij voor het volgende nummer uiterlijk
inleveren op maandag 15 oktoberber
2001 voor 18:00 uur bij de redactie.
Op de computer gemaakte teksten op
3,5’’ diskette aanleveren a.u.b.
of per e-mail

Advertentietarieven:
Deze zijn beschikbaar op aanvraag.
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IN DE

SCHIJNWERPER

(door Tsjaltsje v.d. Velde)

Wereldfietsers

Janet en Ype terug in Fryslân

F

rieschepalen- Na een wereldreis van 2 jaar en 3 maanden rond de aarde zijn 2 weken
geleden Janet Schreuder en Ype Roorda teruggekeerd in Friesland.
Na 28.000 fietskilometers over asfalt, gravel, modder en zand zijn zij de oprijlaan die ze
meer dan 2 jaar geleden oostwaarts verlieten, vanuit het westen weer opgefietst. Ype is
afkomstig uit Burgum, het ouderlijk huis van Janet staat in Frieschepalen.
Campings werden overgeslagen want
‘wild’ kamperen is volgens Janet en Ype
onlosmakelijk verbonden met een
avontuurlijke wereldreiservaring en een
uitstekende manier om binnenlanden in
alle rust te verkennen.
Eten werd voornamelijk op locale marktjes
ingeslagen, vervoerd in het Bob-je en zelf
bereid, maar natuurlijk probeerden zij ook
de vele verschillende locale kookkunsten
uit.
Bij gebrek aan riviertjes om in te wassen
deed de waterzak dienst als douche.
Voordat Europa verlaten werd was er een
Nadat ze hun baan en woning hadden
opgezegd zijn de beide fietsende
globetrotters in juni 1999 vertrokken. Hun
bagage bestond uit gevulde fietstassen en
een éénwielig Bob-karretje, hun
onderkomen was een tent. De reis heeft
hen door West- en Oost-Europa gevoerd,
gevolgd door een klein deel van het
Midden-Oosten, het Subcontinent, ZuidOost Azië, Zuid Pacific en de Verenigde
Staten.
De route werd niet zozeer bepaald door de
kortste en snelste afstand als wel door
natuurschoon en rustige sfeervolle land- en
bergweggetjes.
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laatste ontmoeting met een deel van het
‘thuisfront‘ in Bulgarije; met Janet’s broers
werd 3 weken lang getoerd door het
prachtige ongerepte en ruige landschap van
Rhodopi- en Rila-gebergten ten zuiden van
de hoofdstad Sofia. Toen zij getweeën hun
reis voortzetten langs de zuidelijke grens
van het land en ook nog een dagje via
Griekenland, werd Turkije opgeschrikt
door een zware aardbeving. Ondanks de
onrust werd besloten toch naar ‘de
toegangspoort tot Azië’ (Istanbul) te
fietsen en daar de situatie verder te
bekijken. Al snel werd duidelijk dat
voornamelijk het gebied rond de Marmarazee te kampen had met de aardschokken en
dat de rest van het land goed te bereizen
was. Na in Istanbul een visum voor Iran en
India te hebben geregeld, werd via een deel
van de oude zijderoute naar Ankara gefietst
om daar de Pakistaanse ambassade te
bezoeken voor een visum. Inmiddels ging
de tijd dringen om de grens met Iran tijdig
te bereiken. Ze maakten daarom de keuze
een paar keer de bus te gebruiken zodat er
wat meer tijd over zou zijn om te
spenderen in een paar interessante
gebieden zoals het sprookjesachtige

Capadocia, de historische koningsgraven
(en natuurpark) Nemrut Dâg en het
duistere maar sfeervolle Van-meer. Vanaf
daar werd de reis weer voortgezet per fiets
door het droge, ruige doch zeer
indrukwekkende Kurdistan over een pas
van 2700 meter naar de minst gebruikte
grensovergang met Iran.
Dat Iran niet enkel een zinderende woestijn
is, bleek toen het tweetal in de westelijke
gebergten kou, regen, vorst en hagel moest
trotseren. ’s Nachts met truien en
regenjassen in de slaapzak en ’s ochtends
met een soort autoruitenkrabber de lagen
ijs van de tent schrapen. Op de fiets hield
het verplichte (islamitische) hoofddoekje
Janet’s oren maar nauwelijks warm en pas
tegen het middaguur waren de bidons
ontdooid. Hoewel het Iraanse vrouwen
verboden is om te fietsen wordt het
buitenlandse vrouwelijke toeristen door de
vingers gezien als ze zich maar houden aan
de voorgeschreven regels: vrouwelijke
vormen moeten verborgen onder
ruimvallende kleding en enkel huid van
handen en gezicht mag zichtbaar zijn. Het
‘kostuum’ was even wennen maar bleek
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uiteindelijk erg mee te vallen. De contacten
met de mensen in dit geïsoleerde land
waren onverwacht gastvrij, de twee werden
verwelkomd als verloren kinderen. In de
stad Isfahan, waar prachtige moskeeën met
indrukwekkend islamitisch mozaïektegelwerk afgewisseld worden door lemen
gebouwen, kwam hen ter ore dat in
Pakistan een staatsgreep gepleegd was. In
het reizigershotel waar de twee verbleven
werd met andere reizigers informatie
uitgewisseld over de toestand in dat land.
Lange tijd bleef onduidelijk of er chaos
heerste of niet, maar uiteindelijk bleek dat
de overgang van de macht in alle rust had
plaatsgevonden. Geen reden dus om
Pakistan te mijden. Veiligheidshalve werd
wel besloten om het dubieuze grensgebied
van Iran naar Pakistan -een smokkelaars
paradijs- in groepsverband af te leggen:
een konvooi van 7 nederlandse
fietsreizigers in 1000 kilometer woestijn,
nagestaard door nomaden en kamelen. Met
deze groep fietsers reed het duo na een
feestelijke kerst gezamenlijk het
millennium binnen in Quetta, terwijl de
lokale islamitische jaartelling pas ergens
rond 1378 (anno Mohammed) stond.
Tulbanden, kalashnikovs en smokkelwaar.
Na Quetta ging ieder weer zijns weegs.
Janet en Ype gingen eerst een stukje zuid
om de koude bergen te ontlopen en werden
vervolgens getrakteerd op een
noodgedwongen escorte door militaire
politie in Jeeps met machinegeweren. De
locale Pakistaanse overheid vond dat ze
niet voorzichtig genoeg kon zijn met
buitenlandse wielrijders….
Vlak voor de grensovergang met India
werd de escorte eindelijk afgeschud en
daar kwamen zij twee bekende fietsers
tegen (van het konvooi) met wie besloten
werd samen richting zuidelijk India te
fietsen. Helaas kwam het niet zo ver.
Ondanks toezeggingen van ambassades en
locale instanties besloot de
immigratiedienst in de hoofdstad Delhi dat

het visum niet verlengd kon worden. Janet
en Ype moesten rechtsomkeert maken
waardoor de tocht door India beperkt tot de
noordelijke helft. Hevig teleurgesteld door
reacties van politiek en bevolking
probeerden ze nog enkele
bezienswaardigheden mee te pikken op
hun haastige uittocht, waarvan de Taj
Mahal en een ontmoeting met een tijger de
meest gedenkwaardige waren.
Nepal bleek vriendelijk, gastvrij en
herbergde de overweldigende vergezichten.
In dit land zijn door het tweetal vooral
voetsporen achtergelaten op trektochten
door de Himalaya’s en de natuurparken in
de lagere regionen van dit koninkrijkje.
Een heerlijk land om weg te zijn van alle
drukte en te verdwalen in de natuur.
Omdat de landroutes via Birma en Tibet
gesloten waren voor individueel
doorreisverkeer, gingen ze met de fietsen
het vliegtuig in en werd van Kathmandu
naar Bangkok gevlogen.
Thailand begroette de bezoekers met hoge
temperaturen, klamme luchtvochtigheid en
zware moesson-regens. Door langs de
oostkust naar beneden af te zakken en een
paar weken te relaxen op een paradijselijk
eilandje met volop snorkelmogelijkheden
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werd toch nog de gewenste verkoeling
verkregen. Hier was ook het juiste moment
om het Nederlandse voetbalelftal te volgen
tijdens het afgelopen EK. We weten hoe
dat afgelopen is….

overstap naar Nieuw-Zeeland werd
gemaakt, waar de frisse lente en de
herkenbare beschaving het opgeluchte duo
verwelkomde. In bijna 8 maanden tijd
maakten de twee intensief kennis met onze
vriendelijk tegenvoeters, de majestueuze
berg- en kustlandschappen en de
fascinerende Maori-cultuur. De
gemoedelijke persoonlijke contacten met
zowel de pakeha’s (inwoners van Europese
afkomst) als de goedhartige Maori-families
gaven de reis een extra dimensie.

In Maleisië werd via het eiland Penang
vrijwel direct de overtocht per boot
gemaakt naar het Indonesische eiland
Sumatra. Helaas werd het de fietsers –net
als in India- erg moeilijk gemaakt door
hordes overenthousiaste locale bewoners.
Waren de drommen toeschouwers in
Turkije, Iran en Pakistan nog
geïnteresseerd en vriendelijk, in India en
Indonesië werden de fietsreizigers
regelmatig nageschreeuwd, bekogeld,
besprongen en zelfs bespuugd! Fietsen was
hier dus niet echt een pretje. Na een
bezoekje aan de Oerang oetangs en een
trekking door de jungle en langs vulkanen
hielden ze het voor gezien en probeerden
de bevolking verder te ontwijken door een
maand lang in een antieke Batak-woning
aan het Toba-meer te verblijven.
Welverdiende rust.

De terugvlucht was geboekt via Los
Angeles en dus konden de beide
wereldfietsers van de gelegenheid gebruik
maken om ook Californië nog enkele
maanden fietsend en wandelend te
verkennen. Een ervaring die de prachtige
natuur van de Sierra Nevada,
gelijkgestemde vrienden en een ontmoeting
met een grote bruine beer toevoegde aan
alles wat ze inmiddels hadden
meegemaakt.
Londen was het eindpunt van de oversteek
per vliegtuig naar Europa. Van het
vliegveld Heathrow was het twee dagen
fietsen naar Harwich vanwaar de boot
genomen werd naar Hoek van Holland. Via
de Noordzeekust-fietsroute en de
Afsluitdijk werd het Heitelân weer bereikt

Het stel besloot hierna om Azië te verlaten
voordat het ze te veel zou worden. De

Zaterdag 1 september jl. werd voor hen een
zeer geslaagd “terug-kom-feest”
georganiseerd waar familie, vrienden en
bekenden hen na meer dan 2 jaar weer
konden ontmoeten. Er werden enkele
humoristische op maat gesneden
‘levensliederen’ gezongen door familie en
vrienden en de leden van de Friese band
“Swiet en Bjuster”was voor deze
gelegenheid weer compleet om voor hun
sportieve vrienden Janet en Ype een
optreden te verzorgen.
Een fantastisch Welkom Thuis.
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In Memoriam
Trienke Canrinus

o maar, plotseling, is ze van ons heengegaan, Trienke Canrinus. Hoewel
iedereen die haar kende, wist dat ze ziek was, kwam het toch onverwacht. De meeste
van onze lezers zullen haar kennen van haar puzzelpagina’s in het Pompeblêd. Een
negental jaren verzorgde zij altijd de puzzelrubriek. Puzzelen, dat kon ze goed. Daar
genoot ze van. Ze was dan ook geabonneerd op een puzzelblad en deed vaak mee
met prijspuzzels. Met haar puzzelrubriek nam ze toch wel een belangrijke plaats in
in ons blad. Ze kreeg er ook veel reacties op. Maar Trienke deed meer voor het blad.
Zij deed veel administratie, veel lay-out werkzaamheden en zij kon goed met de
computer overweg. Ik denk dat zij veel meer heeft gedaan dan wij vermoedden. Zij
deed het echter niet op de voorgrond, maar op de achtergrond. Dat was haar aard. Zij
deed alles stilletjes en zonder veel omhaal van woorden. Je moest goed luisteren als
ze wat zei, want ze sprak zachtjes, bescheiden.
Als je achterom bij Hendrik en Trienke binnenkwam, dan kondigde hondengeblaf je
komst aan. Je kon meestal gewoon doorlopen, de deur stond open. Dat kwam
natuurlijk ook, omdat Trienke zo slecht ter been was, dat ze de deur niet voor je kon
openen.
Persoonlijk heb ik nooit geweten, tenminste niet bewust, welke ziekte ze had. Maar
het was duidelijk, dat ze erg ziek was. Ze zat stilletjes in haar grote stoel, of ze
schuifelde met haar rekje door de kamer naar de keuken. Ik heb haar nooit anders
gekend. Een tere vrouw wiens leefwereldje erg klein was geworden. Gelukkig dat de
televisie haar wel op de hoogte hield van het wereldgebeuren en van alle
wetenswaardigheden, want Trienke zelf kwam bijna niet meer de deur uit. En omdat
je haar eigenlijk alleen maar ziek kent, wordt dat zo normaal, dat je er helaas niet bij
stilstaat, dat de ziekte haar conditie toch steeds verder aantast. Totdat je hoort dat er
weer een ziekenhuis opname moet plaatsvinden. Een opname waar Trienke erg tegen
op zag. Die opname is haar echter bespaard gebleven. Vlak voor haar opname is ze in
haar stoel overleden. Verlost van alle pijn en verdriet.
Op haar rouwkaart stond een tekst uit Mattheüs 11: 28.
Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
Met die tekst in gedachten hebben Hendrik, de familie en de kennissen haar begraven
op de begraafplaats in Siegerswoude.
Rust zacht, lieve Trienke.
En wij, wij zullen haar missen, haar inbreng, haar kennis en haar puzzels. Er
zal wel wat gaan veranderen in ons Pompeblêd. Maar dat is niet het ergste.
Het ergste gemis is er voor Hendrik. Een lege stoel en een stil huis. Een
jarenlange band is verbroken. En dat is moeilijk te verwerken, dat verdriet
doet zo zeer.
We wensen Hendrik veel sterkte toe om alles te verwerken en om de draad
weer op te kunnen pakken. Gelukkig dat hijzelf aangaf in grote
dankbaarheid terug te kijken op de jaren met Trienke.
Wij hopen dat die dankbaarheid een steun is bij dit grote verdriet. P.B.
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De twadde kear skûtsjesile dizze winter!
No sille we der fan’t simmer grif mear fan
witte as ferline jier!

ûn fan Plattelânsfruolju,
ôfdieling Sigerswâld

20 maart, 2002:
Iendeisbestjoer. In ferrassing foar de oare
leden, wat der komt.
19.45 û. Doarpshûs De Uthôf, Sigerswâld.
It is ornaris in hiele ynspanning en in
dreech kerwei om wat bysûnders foar sa’n
jûn te finen! As ynspiraasje is it nedich, dat
de leden foltallich oanwêzich binne!

Bijienkomsten op Woansdei.
17 oktober, 2001:
Lêzing fan frou M. Kamstra – Muiser oer:
Podoposturaaltherapie, in slim wurd, mar it
giet oer de fuotten!! 19.45 oere Doarpshûs
De Uthôf, Sigerswâld. Hjir kinne jim
fragen oer problemen mei de fuotten kwyt!
21 november, 2001:
Foarljochtingsjûn fan Fluchtelingewurk
Opsterlân. 19.45. oere Doarpshûs De
Uthôf. Sigerswâld. Wy lêze der alle dagen
oer yn de krante, hopelik kinne wy even
achter de skermen sjen en mear begryp
foarmje oer ús gasten!
Gesellich meielkoar ite en dêrnei harkje nei
frisse en passende lieten en meldijen! En
krije wy ek in krystferhaal? Jim sjogge en
hearre it op dizze woansdeitejûn yn
krystsfear. Kom allegearre del!

17 april, 2002:
Fiering fan it 35 – jierrich bestean fan de
ôfdieling Sigerswâld fan it Bûn fan
Plattelânsfroulju, Fryslân. Sitte der ek

guon leden sa lang by? Wy sneupe ek
rûn en hoopje dit jubileum plezierich
meielkoar te fieren en tagelyk is it de
lêste jûn fan dit seisoen. Zegt het voort,
zegt het voort en kom
allegearre del.
Mei tank fan it
bestoer,
p.r. lid Pj. Idsinga –
Vellenga.

19 desimber, 2001:
Bôllemiel fanwege krysttiid, mei it
sjongkoar út Nij Beets.[ijs en weder
dienende] Doarpshûs De Uthôf,
Sigerswâld. De leden ha berjocht .

H

ennepkwekerij aan de Lytse Dobbe
Sensationeel nieuws hoeft niet altijd
afkomstig te zijn uit grote steden. Ook in
Frieschepalen doen zich opzienbarende
gebeurtenissen voor. In de tuin aan de
Lytse Dobbe no. 1 is een heuse
hennepkwekerij ontdekt! Naar verluidt
wordt er op grote schaal hasj geproduceerd
voor Friese coffeeshops! Maar dat is
slechts een gerucht. Bewoonster Marie Tel
verbaast zich nog iedere dag over de sterk
geurende en meer dan twee meter hoge
hennepplant, die plotseling in haar tuin
opkwam. “Ik wist eerst niet wat voor soort
plant het was. Misschien was het wel

16 jannewaris, 2002:
Jiergearkomste en ferskillende boartlike
aktiviteiten. Doarpshûs De Uthôf,
Sigerswâld. In jiergearkomste is wolris wat
lang en dreech, mar wy hâlde it koart, mei
leuke ferslachjes en beneamingen en dan
dogge we yn wedstriidsfear ferskillende
soarten spultsjes. Even de holle der goed
by!
20 febrewaris, 2002
Skûtsjesilen, eartiids en no. Age Veldboom
lit ús hjir mear oer witte. Gearkomste mei
ôfd. Fryske Peallen, 19.45 û. Doarpshûs
De Uthôf. Sigerswâld.
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onkruid. Maar toen
ik op de televisie
een hennepplant
zag, vermoedde ik
dat het wel eens
zo’n soort plant zou
kunnen zijn.
Vervolgens heb ik
Internet
geraadpleegd,
waarna bleek dat het inderdaad een
hennepplant is. Hoe deze in mijn tuin
terecht gekomen is? Eigenlijk heb ik geen
idee, maar een verklaring zou kunnen zijn,
dat het zaad in mijn vogelvoer heeft
gezeten. Dat voer moet dan in de tuin zijn
beland, waarna de plant wortel heeft
geschoten.” Marie Tel laat de plant op zijn
plaats staan. “Ik heb er een paar blaadjes
vanaf gehaald en gedroogd.” Of ze er ook
‘high’ van wil worden vertelt ze er
wijselijk niet bij.

fertelle.
It doel wie Burgers Zoo yn Arnhem. We
rekken al wat ryklik let fuort, want
broadsjes, pakjes drinken, fototastel en trije
paraplu's wurden dochs noch yn it
boadskipsweintsje propt, dan hiene we
alles moai by de hân.
Omtrint oan it park ta wie it smoardrok. D'r
wurde ús plak foar de auto wiist, wylst we
d'r gjin weet fan hiene hoe fier bokseljen it
noch wie, lit stean hoe't datselde ein ús
weromreis fergean soe.
It wie in moaie dei, in protte sjoen en in
inkeld buike hân, al hie dat neffens my wol
boppe de ,,dessert˜ falle mocht, want dat
fûn ik der in té deade boel. Ik soe d'r allang
sa te mûk ris mei in gieter by del west ha
en besykje sa'n kaktus dochs yn'e bloei te
krijen….
Ienris wer bûten de hekken fan it park,
socht de donkerblaue loft yndied om plak
foar syn wetter. It wjerljochtte alris en doe
kaam it los! De trije plu's dy't hastich út it
karke klauwt waarden koenen it net oan,
want dat it measte ek noch om ús hinne
foel wie al gau net mear te fernimmen; de
wei stuitte it wetter gewoan omheech ús
streekrjocht yn'e skuon.
Sa moastten we dat hiele ein noch werom
nei de auto ta.
In swiere tongerslach brocht ús súver fan "t
sintrum; we wiene de auto dochs net
foarby wol? De iene rûn noch hurder as de
oare, wylst it karke finaal bûten de goede
bedoelings fan elke paraplu foel.
Dweiltrochwiet ploften we efkes letter op'e
autosittings del. Hè, hè, ûnderdak -No
fierder- Wylst ien fan ús de skuon leech
geat, wrong de
oare syn sokken
út. De tredde
wraksele om de
plakkende
boppebroek fan't
gat te krijen en
priizge de dochs
noflike

R

ommelmarkt groot succes
De jaarlijkse rommelmarkt in
Frieschepalen is een groot succes
geworden. Nog maar enkele uren nadat
deze was afgelopen, wist de organisatie de
inwoners te melden, dat deze het lieve
sommetje van f. 15.000,- heeft opgeleverd.
De opbrengst komt ten goede aan een
viertal projecten in Indonesië: de
huishoudschool Mardikenya in
Porwokerto, het lepradorp Batulelling, een
kleuterschool op midden Java en het weeskindertehuis Usaha Malia op Bali. Hulde
aan de organisatie, en in het bijzonder aan
de rommelmarktcommissie, die bestaat uit
Marten Zwanenburg, Oebele Pijl en Hinke
Tel.

F

reerkje
Polyester, leer en reinwetter
Yn 'e hiele fakânsjetiid haw ik mar ien dei
fuort west. Dochs kin ik jim d'r wol wat oer
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temperatuer.
Yn ûnderbroek, op trochwekke sandalen
setten we fierder it lân fan Maas en Waal
yn, de sokken te droegjen foar't efterrût en
de broek yn'e sinne manoeuvrearjend dy't
al wer skynde as nea te foarren….
Sjogge jo it foar jo?
In ûngelok fierderop dreauw ús yn'e berm
om't jankende sikeauto's en plysjemacht ús
achterop kamen.It skeat net echt op mar
hawar, ús ,,wask" droege wol. Troch dat
ûngefâl moastten we doe op in oare manier
oer de Nederrijn en wol: mei't pontsje.
Yn ûnderbroek, op bleate foutten, in
boppebroek oan't krûs ta wiet; mar lykwols
hâlden we de moed deryn. ,,Hjir ha we ek
noch nea yn ús libben west" sienen we
tsjinelkoar. Mei nocht ha we dy omwei dan
ek makke….
Doe't wy dy jûns, nei in lange dei, it hiem
wer oprieden wiene ús klean (fan ,,hjoeddeistige tried") al wer droech. Allinne de
skuon ha noch dagen lêst hân fan ien dei
fuort…

o was de maand
Het grootste nieuws in de afgelopen maand
was het terugtreden van
premier Wim Kok. Na acht jaar draagt de
zeer populaire ‘vader des vaderlands’ het
estafettestokje over aan Ad Melkert. Die
moet het kiezerspubliek nog veroveren.
Melkert werd achtervolgd door vermeend
misbruik van Europese subsidies, maar
na onderzoek bleek hem geen blaam te
treffen.
Maxima begon haar tournee in Nederland.
Uit een enquête bleek dat zij het
populairste lid is van het Koninklijk Huis.
Koningin Beatrix vinden we pas terug op
de vijfde plaats.
De internationale politiek wordt nog steeds
beheerst door de strijd tussen Israël en de
Palestijnen. Triest dieptepunt in de relaties
tussen de beide
partijen was het
opblazen van een
pizzeria door een
Palestijn, die met een
zelfmoordaanslag
zichzelf en veel
onschuldige burgers
in Jeruzalem opblies.
Het dansfeest Dance
Valley in
Spaarnwoude
eindigde in totale
choas. Omdat de organisatie en het vervoer
slecht geregeld waren stonden veel
jongeren urenlang in de regen en raakten
onderkoeld. Niemand bezweek onder de
barre omstandigheden, maar de
organisatoren kregen zware kritiek te
verduren.
Kabelexploitant UPC kreeg het eveneens
zwaar voor de kiezen. In een aantal Friese
gemeenten werd het programma-aanbod
door UPC gewijzigd en dat viel niet in
goede aarde bij de kijkers. CNN en ZDF
verdwenen en daarvoor kwamen in de
plaats Euronews en muziekzender The

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 “
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Box. Steeds meer
mensen besluiten een
schotelantenne aan te
schaffen. Dit tot
genoegen van Rolf
Edens uit
Siegerswoude,
eigenaar van
antenneleverancier en
-bouwer Arob.
De beurskoersen
gingen de afgelopen
maand flink onderuit, vooral door de
malaise in de Amerikaanse economie.
Beleggers, die de laatste jaren flink waren
verwend, wachten op betere tijden.
Regen en warmte bepaalden het weer in
augustus. Gemiddeld over onze provincie
viel zo’n 127 millimeter, bijna het dubbele
van normaal. Met 17,5 graad was de
gemiddelde etmaaltemperatuur 1,5 graad
boven normaal.
Een merkwaardige moordzaak baarde veel
opzien. Op een strand in Nulde werd de
romp gevonden van een vermoord meisje.
Het hoofd van het meisjes werd gevonden
in Hoek van Holland. De mysterieuze zaak
is nog niet opgelost.
Tot slot nog een curieus bericht. Tijdens
een ruzie trok een Canadese vrouw de
testikels van haar vriend bijna los. In het
ziekenhuis moesten de edele delen worden
gehecht. De vrouw belandde in de cel.

gekoppeld de verloting, hierna was er de
mogelijkheid om deel te nemen aan de
schitterende fietstocht of aan het
touwtrekken. Woensdag: Slingeraap bij de
vaart! Een aantal deelnemers kreeg hierbij
jammer genoeg een nat pak. (dit was niet
onze bedoeling excuus hiervoor.) Dat de
vaart ook goed viswater is bewees Wieger
v/d Wier die een dikke paling ving na zijn
tewaterlating. Donderdag: De
playbackshow, de miniplaybackshow was
ruim voorzien van artiesten. De
playbackshow voor 16-plussers en
bejaarden kampte deze keer met een tekort
aan artiesten, maar ondanks dit hebben alle
artiesten een geweldige avond neergezet.
De vrijdag begon met de ouderenochtend.
Hier vertelde Johan Veenstra een aantal
verhalen uit eigen werk…. “Heren als
moeder de vrouw op een
verdedigingscursus gaat berg je dan maar”!
De peuters en kleuters konden genieten van
een prachtige kindervoorstelling opgevoerd
door Alliet Damstra en Gepke van der
Velde. s’Middags was er voor de kinderen
van de midden- en bovenbouw de
voorstelling de “Verhalen van Z”. Dit ging
over een zonderlinge kerel die zijn hele
huishouding met zich meedroeg op z’n rug.
De discoavond was wederom een groot
succes.
Op zaterdagmorgen was er een
legobouwwedstrijd voor de kinderen. De
jury had het erg moeilijk om uit de vele
bouwwerken de prijswinnaars te bepalen.
De middag begon met een dikke plensbui,
maar hierna kon iedereen zich bij de
zeskamp flink in het zweet werken.
Op zaterdagavond trad Bamm Bamm op,
deze band speelde fantastische top 100
muziek, kortom een geweldige
zaterdagavond. Het feest werd
zondagavond afgesloten met een
evangelisatiedienst van de Gereformeerd
Vrijgemaakte kerk welke ook zeer goed
werd bezocht. Het was een monsterachtig
dorpsfeest: sponsors, adverteerders,

T

erugblik dorpsfeest
Het is alweer 3 maanden geleden dat we in
Frieschepalen een spetterend dorpsfeest
hadden. Maandag 25 juni werd het dorp
om 6:30 uur wakker geschud door de
dorpsomroeper Eppie die het programma
omriep, ’s avonds werd dit onder het genot
van een “Fryskepealster Opdonderke”
dunnetjes overgedaan door de hele
feestcommissie. Dinsdag was de opening
van het feest door middel van een
parachutistenshow met daaraan vast
11

vrijwilligers én publiek, zonder jullie was
het niet gelukt om zo’n feest te vieren.
Bedankt! Tot slot nog een oproep. Wij zijn
op zoek naar een paar enthousiaste
commissieleden voor de 6kampcommissie. Jullie kunnen je opgeven
bij P.D. Bootsma. Tel 301395.
Tot het volgende Feest.
Rein Postma.
Namens De Feestcommissie.

Vertrektijd
10. Bedenk tien woorden waarvan het
eerste woord tijd is en geef uitleg?
11. Geef 3 spreekwoorden welke met tijd
te maken hebben
Zoals de klok thuis tikt zo tikt hij nergens,
etc, etc
12. Het licht van een ster in de ruimte, wat
zie je dan van de ster?
Verleden, het licht heeft nogal wat tijd
nodig om ons hier te bereiken
13. Hoeveel seconden gaan er exact in een
jaar?
60 sec * 60 min * 24 uur * 365 dagen =
31.536.000
14. Noem 3 methodes om de tijd mee te
bepalen?
Zonnewijzer, horloge, zandloper,
waterklok, kwartsklok, atoomklok, etc, etc
15. Hoe groot is het tijdverschil tussen NL
en Australie?
Tussen de 8 en 10 uur
16. Hoeveel tijd heeft de aarde exact nodig
om 1 baan om de zon af te leggen?
365 dagen, 6 uren, 9 minuten en 9.02

Hieronder vinden jullie de prijswinnaars
van de verschillende onderdelen en
tevens de vragen en antwoorden van het
familiespel.
Parashow-verloting
1e prijs Peter Beemsterboer. Ballonvaart.
2e prijs Albert Buma. Rondvlucht 2
personen
3e prijs Menno Donker. 4 tickets Six Flags.
Fietstocht:
1e prijs Antje v/d Wier.
2e prijs Frieda Veenstra.
3e prijs Anneke Visser.
Familiespel zeskamp
1. Wanneer valt de klok naar beneden?
Als de tijd rijp is
2. Tijd die geld verdient?
Tijdwinst
3. Hoe noem je een klok in het midden van
het penalty gebied?
Tijdstip
4. Wat hebben pauserende klokken?
Rusttijd
5. Hoe noemt men een tijd die niet
permanent aanwezig is?
Tijdelijk
6. Hoe heet de bezigheid van een trage
klokkendief?
Tijdrovend
7. Een klok dat een teken geeft?
Tijdsein
8. Smakelijke tijd?
Proeftijd
9. Kamer met klokken?

I

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

27 september
OBS Siegerswoude
 Donderdag 25 oktober
De Foarikker
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seconde
17. Wanneer is de oudste tijdmeter
uitgevonden?
540 voor Christus
18. Noem 3 namen die veel over het begrip
tijd weten?
Plotinus, Galenus, Newton, Einstein,
Huygens
19. Wie was de bewaarder van de tijd?
Vadertje tijd
20. noem 3 artiesten die versjes hebben
gemaakt die over tijd gaan?
Donna Summer- Isookschitterend- U2Van Dik Hout- Britney Spears- Queen –
Phill Collins- Metallica- Guns n Roses,
etc ,etc

te organiseren in de Dobber van
Frieschepalen.
Hier zijn alle vrijwilligers (dus ook de
klaar-over moeder en de papierophaal
vader) van harte uitgenodigd om een bakje
koffie te komen drinken.
Een aantal college- en raadsleden zal op
vrijwillige basis hoogstpersoonlijk de
koffie inschenken als dank voor wat onze
vrijwilligers allemaal hebben gedaan om
de medeburger te helpen.

K

ursus Frysk skriuwen
Begjin oktober set yn Drachten de kursus
Frysk skriuwen wer útein. It giet by dizze
leargong A. om de staving en it skriuwen
fan ienfâldige teksten, lykas ûtnoegings,
advertinsjes, briefkes en ferslaggen. Ek de
wurdskat, min of geef Frysk en oersetten
krije omtinken.Wa't him of har noch
opjaan wol kin kontakt opnimme mei: W.
de Vries-Roorda, telefoon 0512-517232.

K

offieochtend voor vrijwilligers in
de Dobber
College- en
raadsleden op de
bres voor
vrijwilligers.
Wie houden onze
buurtverenigingen
draaiende? Wie
zorgen ervoor dat
onze kinderen
veilig de straat
over steken? De
vrijwilligers. Al jaren zorgen de
vrijwilligers, zowel georganiseerd als in
ongeorganiseerd verband ervoor dat het
leven nog aangenamer wordt in de
gemeente Opsterland.
Het jaar 2001 is door de Verenigde Naties
uitgeroepen tot het Internationaal jaar van
Vrijwilligers.
Met als doelen: erkenning, uitwisseling,
ondersteuning en promotie van het
vrijwilligerswerk.
Een mooie gelegenheid voor de gemeente
Opsterland om onze vrijwilligers eens in
het zonnetje te zetten. De gemeente zal
haar waardering tonen door op 6 oktober
van 10.00 tot 12.00 uur een koffieochtend

D

e Zonnebloem
Op donderdag 22 november organiseert De
Zonnebloem afdeling Ureterp een gezellige
middag in het M.F.C."De Wier" te Ureterp.
Deze middag wordt verzorgd door Selskip
"Hofkesjonge" en speelt:
"Doe 't Pake jit feint wie en Beppe jit
faam". Fries cabaret. We beginnen om
14.00 uur en de kosten zijn f. 12.00 per
persoon.
U wordt van harte uitgenodigd. Graag
opgeven bij: L. van der Iest, telefoon: 0512
-302756 en wel voor 1 november. Mocht
het vervoer een probleem zijn dan wordt
dat voor u geregeld.
Onze groep van vrijwilligers zou best nog
wat uitgebreid kunnen worden. Wilt u
informatie over ons werk en onze
activiteiten dan kunt u bellen met G.
Hooysma, telefoon: 0512-301421. U bent
van harte welkom.
Het Bestuur.
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Bereikbaarheid van de
huisartsen in het
weekend

“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.

Tijdsduur van de bereikbaarheid: vrijdag
van 17.00 uur tot zondag 24.00 uur.
7 okt.: W. Brouwer, Ureterp,
Tel.: 0512-301231.
J. de Roo, Marum,
tel.: 0594-648946
14 okt.: G.H.A.M. Vermeulen, Bakkeveen,
tel.: 0516-541350,
I. Strampel, De Wilp,
tel.:0954-641595,
spoednr. 643525
21 okt.: G.R. Wolthuis, Wijnjewoude,
tel.: 0516-481250,
K. Piest, Marum,
tel.: 0594- 641243
28 okt.: H.J. Stelma, Ureterp,
tel.: 0512-301202,
G. Geerdink, Marum,
tel.: 0594-641212,
spoednr. 644341
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Inlichtingen: T. van der Velde, telefoon
0516-541650 of Esther Klaver, Telefoon
0513-571823.

TEP-CALLANETICS
Elke dinsdagmiddag van 13.30 uur tot
14.30 uur in Frieschepalen. Inlichtingen:
Baukje Tuinstra, telefoon: 06252808449.

A

.C.F Nieuws
Spelweek
De spelweek in de
zomervakantie die werd
gehouden was weer
geslaagd. Er deden ongeveer 60 kinderen
mee. Dankzij het mooie weer verliep alles
prima. Tevens bedanken wij de leiding en
de vrijwilligers voor hun inzet.
Kinderknutselclub
In de herfstvakantie organiseren wij weer
een knutselochtend voor de kinderen van
groep 3 tot en met 8. Het is van 9.00-11.30
uur in de Dobber. De kosten zijn 5,inclusief drinken en iets lekkers. Heb je zin
om te komen of als vrijwilliger mee te
helpen? Geef je dan op bij: Renneke
Reitsma [303642] Froukje Stoker [303386]

D

ierendag(en)
Ook dit jaar zal er in een groot deel van
Siegerswoude weer worden gecollecteerd
voor de Dierenbescherming. Tevens kunt u
een heel jaar weer plezier hebben van de
prachtige maandkalender die u wordt
aangeboden voor slechts f. 7.50
De opbrengst van collecte en kalenders
komt geheel ten goede aan het Dierenasiel
regio Drachten en omstreken, dat
hoognodig aan vervanging toe is. Mede
daarom nog eens een oproep voor een 2e
collectant in Siegerswoude (Binnenwei
enz.) en ook Frieschepalen heeft vast wel
dierenvrienden die een paar uurtjes willen
besteden aan dit (helaas nog nodige) werk.
Wie doet er mee ?
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