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Colofon

't Pompebledpraatsje

‘t POMPEBLED verschijnt

Twee predikanten uit Frieschepalen in één
interview, daar openen we deze maand
't Pompeblêd mee.
Ten huize van dominee Sander vond
redactielid Trienke beide voorgangers
bereid tot een nadere algemene
kennismaking ten behoeve van alle
dorpsgenoten.
Lezers van de Volkskrant hebben kunnen
constateren dat de roem van de nieuwe
woonvorm “Yn de Jister", ook buiten de
provinciegrenzen bekend werd.
Herkenning voor veel ouderen onder u is
het soosverslag van mevr. HaismaDonker , terwijl het levendige verslag van
mevr. Pj. Idsinga zo een goeie tip zou
kunnen zijn voor een dagje uit.
Ook blijkt weer menig collectant haar of
zijn best te hebben gedaan, waarbij u als
gulle gever betrokkenheid toonde, dit
gezien de diverse “bedankjes"
Voor persoonlijke berichten is 't
Pompeblêd ook een uitstekende
gelegenheid dus, maak er gebruik van!
Een berichtje met betrekking tot een
aanstaande kerstmarkt is ook alvast een
opwarmertje, want de tijd gaat snel.
Activiteiten binnen clubs en verenigingen
kunnen voortaan breed uitgemeten worden
in een nieuwe rubriek in het Friesch
Dagblad en in de Leeuwarder Courant,
onder de veelzeggende titel: ,,ClubLeafde".
Tot zover enkele tipjes van de sluier(s) in
dit Pompeblêd.
Bedenk dat nieuwsgierigheid soms ook een
goede eigenschap kan zijn……
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OP DE

KOFFIE BIJ

(door Trienke van der Wier)

D

ominee Sander van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
en de nieuwe predikant van de Gereformeerde Kerk dominee van der Molen,
beiden te Frieschepalen
Eén ding hebben deze dominees gemeen, beide zijn afkomstig van het Groningse Land.
Dominee Sander werd op 13 februari 1963 geboren in Overschild en dominee van der
Molen in Leek.
Dominee Sander heeft na de lagere school
heel wat scholen doorlopen. Na de lagere
school kwamen respectievelijk de MAVO,
HAVO, VWO, vooropleiding Latijn en
Grieks, daarna nog de Theologische
Universiteit (Broederweg) te Kampen.
Hij heeft altijd interesse gehad voor
theologie, vandaar dat hij is begonnen met
de opleiding voor predikant. Inmiddels is
dominee Sander getrouwd met Jeannet en

samen hebben ze 3 kinderen gekregen,
namelijk Thijs 7 jaar, Bram 5 jaar en Ester
van 1½ jaar oud.
Voordat ze naar Frieschepalen kwamen
heeft hij in Kantens, een plaats in het hoge
noorden van Groningen, als predikant
gestaan. Het was daar het
tegenovergestelde van hier, veel ruimte
over de weilanden, terwijl het hier meer
bebost is.
Ze hebben daar een hele fijne tijd gehad,
maar als dominee zijnde komt er nog wel
eens een beroep uit een andere gemeente
op je af, en zo zijn ze in Frieschepalen
terechtgekomen.
Het is altijd weer even wennen natuurlijk,
ook voor de kinderen heeft het veel
veranderingen gegeven.
Zo zijn ze hun vriendjes kwijtgeraakt en
ook het vertrouwde plekje waar ze zijn
geboren.
Hoewel ze daar ook naast de kerk
woonden, hebben ze nu wel meer
woonruimte en een grote tuin tot hun
beschikking, hetgeen wel inhoudt, dat de
tuin de nodige tijd opeist.
Dominee Sander ervaart dit echter als een
welkome ontspanning, maar het moet soms
wel op een ander tijdstip gebeuren dan van
tevoren gepland was.
Op de vraag hoe de eerste indruk was van
Frieschepalen, waren beide dominees het
erover eens, dat de mensen hartelijk en
open tegenover elkaar zijn. Waar ze wel
aan moesten wennen waren de Fryske taal

Familie Sander
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en cultuur. Om de taal beter te leren
begrijpen leest dominee Sander elke
morgen een paar verzen uit de Friese
Bijbel. De taal verstaan lukt al aardig.
Voor hobby's is er weinig tijd, doch als er
ook maar even tijd is leest hij graag boeken
betreffende geschiedenis en cultuur.
Wat doet een dominee alzo door de week?
In de eerste plaats moeten er preken
worden gemaakt. Meestal één per week,
het komt echter ook regelmatig voor dat er
twee preken gemaakt moeten worden.
Bijvoorbeeld met het Heilig Avondmaal,
voor Bidstond en Dankstond of met andere
feestdagen.
Eens in de twee weken is er 's avonds een
kerkenraadsvergadering. Momenteel in het
winterseizoen zijn de catechisaties weer
begonnen. Dominee Sander geeft zelf aan
6 à 7 groepen jongeren catechisatie.
Bezoeken afleggen doet hij zo veel
mogelijk lopend, want frisse lucht vindt hij
heel belangrijk en zo leert hij tevens de
mensen in het dorp beter kennen. De
langere afstanden doet hij met de auto.
De evangelisatiebijeenkomst in de tent,
aansluitend aan het dorpsfeest, heeft
dominee Sander als iets geweldigs ervaren.
Een bomvolle tent aan te treffen, terwijl hij
dacht daar zo'n vijftig mensen te mogen
verwelkomen, overtrof zijn stoutste
verwachtingen. Dominee Sander heeft deze
dienst dan ook als heel bijzonder ervaren.
Dominee Sander heeft plezier in zijn werk,
wetende dat hij dit niet op eigen kracht kan
doen, maar zich geleid weet door de Heer.

Dominee van der Molen met haar verloofde
eveneens in De Leek gedaan.
Grieks en Latijn studeerde zij in
Groningen, daarna aan de Theologische
Universiteit in Apeldoorn en Kampen.
Dominee van der Molen heeft het altijd fijn
gevonden bezig te zijn met het geloof en er
met anderen over te praten. Er speelt zich
zoveel af in de wereld, als wel in je eigen
omgeving. Het is daarom ook goed om te
praten over de diepere zin van het leven.
Dominee van der Molen is verloofd met
Arjan Douma en ze hopen volgend
voorjaar te gaan trouwen.
Ze woont tijdelijk in de nieuwe woonvorm,
maar eenmaal getrouwd, hoopt ze met haar
man de pastorie aan de Tolheksleane te
betrekken, waar uiteraard eerst nog het
nodige aan opgeknapt moet worden.
Frieschepalen is voor haar de eerste
gemeente. Natuurlijk is dit heel wat anders,
eerst de boeken nu de mensen, eerst
theorie, dan praktijk. Van het dorp heeft zij

Ook in de Gereformeerde kerk te
Frieschepalen heeft een nieuwe predikant
haar intrede gemaakt, namelijk dominee
van der Molen, geboren op 10 mei 1974
geboren in Leek.
Ook zij heeft heel wat scholen moeten
doorlopen om predikant te worden. Na de
lagere school in Leek heeft zij de
Middelbare School (De Waezenburg),
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een goede indruk gekregen, men leeft met
elkaar mee en men is open en gemoedelijk.
Ook voor haar is er weinig tijd voor
hobby's, zoals zwemmen, lezen en
wandelen. Evenals haar collega dominee
Sanders bezoekt zij haar gemeenteleden
meestal per fiets of lopend.
Een week is bij dominee van der Molen
eveneens druk bezet. Preken maken en de
kerkdiensten voorbereiden. Meestal preekt
ze één keer in eigen gemeente, de andere
dienst gaat zij dan voor in vacante
gemeentes, of ruilen ze als dominees
onder elkaar.
Het winterseizoen is altijd een drukke
periode: bezoeken afleggen, ook hier zitten
twee kanten aan, mooie, zoals huwelijken,
geboortes enz., maar ook moeilijke dingen
zoals ziekte- en sterfgevallen.
Kerkenraadsvergaderingen, moderamen,
commissies, overleg met andere
predikanten en classis.
De catechisaties zijn weer begonnen, en
omdat zij niet álle groepen jongeren zelf
kan “onderwijzen", zijn er nog twee
catecheten die haar hierbij helpen.
Dominee van der Molen hoopt een hele
gezegende tijd te mogen hebben in haar
nieuwe gemeente, maar ook met de
dorpsgenoten…..

wurk mei
hellingwurksumens,
de oare is as
skippersmuseum
ynrjochte. Frou
Herrema, sels in
skippersdochter,
skonk kofje en
presentearre
oranjekoeke op in
tafel fan in op poaten setten skûtsjeswurd.
Men kin dan dalik sjen hoe ‘k geef en
swier it hout is dat men brûkt foar sokke
ûnderdielen. De hear Herrema fertelde ús,
dat de skippen earst allegearre fan hout
wiene;[ Eeltsje Holtrop út ‘e Jouwer wie in
bekende skûtsje bouwer] mar letter brûkte
men fansels ek izer. De hear Herrema
fertelde ús noch folle mear, hy wie sels
skoalmaster fan berop west, koe dus wol
mei it wurd oer de wei, mar siet no fol fan
dit museum, dat no trije jier yn funksje wie
en wer’t hy as gids frijwillich wurke.
Wat wy dêr om ús hinne stean seagen, hie
te meitsjen mei it skipperslibben fan doe en
no en bûten leine de skûtsjes foar de wâl.
As men it wurd “museum”heart, tinkt men
oan eartiids, mar it skipperslibben bloeit
notiids ek as nea tefoaren, al is it op in oare
wize. Herrema fertelde ús oer de SKS en
de IFKS: liet nammen falle fan bekende
skippersfamyljes en makke dúdlik, hoe’t it
berop fan skipper ferfoel, de skûtsjes
ferkocht waarden , mar letter wer werom
kocht waarden as wedstriidskip. Yn de
universiteitssteden waarden de skûtsjes
yndertiid wol brûkt as ûnderkommens foar
de studinten.
Oer it skipperslibben is hiel wat te
fertellen. De fsmyljes, de skippersskoallen,
de rûzjes!, it drege libben yn waar en wyn,
de grutte hûshâldings meiinoar yn de lytse
roefkes, de sliepplakken, gjin wetter oan
board en in bytsje ljocht. Klaas Jansma hat
skreaun oer de famylje Brouwer en sa lei
der noch folle mear literatuer. Wy ha yn it
roefke west[op it droege] en boppe de

E

arnewâld:
nijsgjirrich plak yn’t wetterlân
Ekskurzje ôfd. Sigerswâld,
Plattelânsfroulju
Woansdei, 19 septimber
It wie droech oan ‘e loft, doe’t wy mei acht
froulju ôfsetten foar in útsje nei Earnewâld.
En it bleau de hiele middei droech!!!
Oan ‘e rjochterkant fan de dyk nei
Earnewâld, foar it plak sels, stiet in
miniatuer skûtsje yn de berm, mei de
wurden: Skûtsjemuseum “De Stripe”.
Links is dan de helling mei it skûthûs, dêr’t
it museum yn fêstige is.
Yn de iene skuorre wie men drok oan’t
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miniaturen besjoen fan allerhande skippen
en skûtsjes. Oanskôglik ek makke Herrema
hoe’t allerhande útdrukkingen ûntstien
wiene lykas: mei de kloaten foar it blok
komme, in “ ondergeschoven kind” , izeren
skippen neamde men “blikken dozen” en
der stie ek in poepdoaze.
Us presidinte stie al te warskôgjen, dat der
noch in ôfspraak wie en dêrom moasten wy
dêr wer wei, mar it ferfeelde noch neat en
ek Herrema hie noch hiel wat mear te
fertellen. Wy troffen it ek, dat wy der yn
septimber op fersyk west ha, want der
wiene net mear groepen. Der wie noch al
in famylje út Afrika op besite en dêr koe in
âldere man fertelle, dat it hurde hout dat
men ek brûkte, by harren groeide en
izerhout neamd waard.
Ek guon fan ús dames koene noch wat nijs
fertelle en sa hiene wy hiel wat opstutsen
en de gids wer nije ynformaasje opdien.
Wy diene mei de auto in heal slach troch it
doarp om it kokelhûs te finen en kamen ta
de ûntdekking, dat we noch sa’n stikje
werom rinne moasten, mar dat wie neat net
slim, want it wie droech!
It kokelhûs wie earder it hûs fan in
feanbaas, mar letter ha Jan f.d. Berg en
Sjut [Sjoerdtsje] der yn wenne, oan’t 1955
ta. It hûs is fan ûngefear 1780. Sjut flechtte
dêr fliermatten fan holle, dikke “biezen”,
kokels neamd. Se dreaun ek in winkeltsje
en wiene molkboer. Sjut har Earnewâldster
matten giene grif en prizich fan de hân,
mar letter kamen de matten folle
goedkeaper út Japan en doe wie dy hannel
oer. Oer de flier fan de keamer fan Jan en
Sjut leit fansels noch sa’n matte, men
sjocht in reep matte yn “wording” en
fierders is de muorre betegele en de keamer
sa ynklaaid, as wiene de bewenners der
krekt even út. It winkeltsje is ek noch
yntakt mei de skealing, de sjerpleppel en
de bank, ferdield yn fekken en al sok ark
mear.
Der hat yn it lytse hûske ek noch in
bûthúske west en dêr hie men turfsnijwurk

útstald fan Jan Weimar, potskipper út
Aldegea[Sm.] Hy hat unyk turfsnijwurk
makke mei as ûnderwerp bibelske tafrielen.
Hy stoar yn 1943.
Yn it tredde keamerke stiet âld ark fan
ferfeaners, fiskers[ in tichtset op skaal]
reidsnijers en boeren en der wie ek noch in
keamerke, dêr’t de duvel fan Earnewâld
earder wenne; Freark Prûk.
Yn de bedsteden lei noch waskark en klean
út dy tiid fan Jan en Sjut.
It hûske wie makke fan Fryske gieltsjes en
stie yn in steechje yn in âld hoekje fan
Earnewâld. Doe’t we wer werom rûnen nei
ús auto, foel it ferskil dan ek tige op mei de
riante wenningen by de haven.
Ek dizze âldheidskeamer hie men op ús
fersyk iepenstelt en der wie dus net mear
folk, mar ek hjir waard in protte ferteld.
Alhoewol it earst like, as soe alle horeca
ticht wêze yn Earnewâld, wy koene dochs
noch lekker sitte en in flaubyt behimmelje.
It útstapke hie de froulju skoan foldien, it
wie o sa spitich, dat der net mear mei
wiene, it wie de muoite wurdich!
Pj. Idsinga-Vellenga, p.r. ôfd. Sigerswâld.

N

ieuwsgierig
Per abuis is in het vorige Pompeblêd de
naam van Tsj. van der Velde vermeld bij "
In de Schijnwerper". Het reisverslag
(Wereldfietsers) in namelijk niet door haar,
doch door Janet Schreuder geschreven. En
wie kon dat beter vertellen dan deze
moedige globetrotter zelf?
Het lezen ervan maakte bij mij
nieuwsgierigheid
los, bijvoorbeeld:
naar de moed van
deze twee mensen,
het bemachtigen
van visa, het
bedwingen van
een 2700 meter
hoge bergpas, de
ontmoeting met
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tijger en bruine beer, het vermomd gaan als
islamitische, het bekogeld worden door
plaatselijke bewoners….Wie weet kunnen
we binnen de kaften van 't Pompeblêd daar
nog eens verder over uitweiden…?
Janet, Bedankt!
Tsjaltsje v.d. Velde

W

oonvorm haalt de Volkskrant
“Steeds meer ouderen kiezen woonvorm
die leeft”. Dit is de kop van het artikel van
Greta Riemersma, dat op zaterdag 13
oktober verscheen in de Volkskrant. Het
gaat over de woonvorm voor ouderen in
Frieschepalen, die bijna een jaar geleden
werd geopend. Hierin worden ook
bewoners aan het woord gelaten zoals de
97-jarige Jan Klok. Eerst wilde hij
verhuizen naar een grotere plaats met meer
voorzieningen, maar nu het complex met
14 appartementen voor senioren bewoond
is, denkt hij er heel anders over. “Hier heb
je tenminste iets aan de buren,” zegt Klok.
Steeds meer ouderen doen zoals Klok
deed, schrijft de Volkskrant. “Zij trekken
in een gebouw met leeftijdsgenoten, dat
desondanks meer van een studentenflat dan
van een bejaardentehuis weg heeft. Ieder
heeft zijn eigen wooneenheid, er zijn
gemeenschappelijke ruimtes, maar er lopen
geen verzorgers in witte pakken rond en er
worden geen maaltijden geserveerd. De
bewoners doen in principe alles zelf.”
In steeds meer dorpen worden dit soort
woonvormen gebouwd. In Boornbergum is
volgend jaar een nieuw complex klaar.
“Dit kan voor dorpen het behoud van
voorzieningen betekenen,” stelt
Welzijnsstichting De Ploeg.
De peuterspeelzaal De Krobbedobbe, die in
de Frieschepaalster woonvorm is
gehuisvest, wordt ook in het artikel
genoemd. “Gezellig, levendig,” zegt
bewoonster Geertje van der Velde (76). “In
het begin probeerde de leiding de kinderen
zo stil mogelijk te houden. Wij hebben

De wintertuin in “Yn 'e Jister”
gezegd: dat moeten jullie niet doen, die
kinderen moeten spelen.”
Klaas de Winter van Woonbedrijf Talma
vat samen waarom het woonbedrijf elke
maand ruim tweehonderd gulden per
maand toelegt om rond de
huursubsidiegrens te blijven. “We hebben
ook een maatschappelijke taak. Ouderen
hebben vaak een leven lang in zo’n dorp
gewoond, ze zijn er onderdeel van de
geschiedenis. Het zou pijnlijk zijn hen te
verplaatsen.” De belangrijkste reden om
meer faciliteiten toe te juichen is deze:
“Zo’n woonvorm moet niet een besloten
gemeenschap zijn, het moet er leven,” zegt
De Winter. Woonbedrijf Talma heeft bij
eerdere pogingen woonvormen voor
ouderen te bouwen zijn lesje geleerd. In
Bakkeveen zette het tien jaar geleden een
fantasieloos gebouw neer, dat al snel het
karakter kreeg van een veredeld
bejaardenhuis, aldus de Volkskrant.
In Frieschepalen is het ‘opener concept’
wel geslaagd. De inrichting van het
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gebouw en de activiteiten die hierin
plaatsvinden stimuleren het sociale contact
tussen de bewoners. In "Yn 'e Jister" zitten
de bewoners dagelijks koffie te drinken in
hun spiksplinternieuwe wintertuin met
rotan zitjes. Luidkeels voeren ze hun
gesprekken, staand in de deuropening of op
de trap. Het meeste kabaal maakt de 97jarige Jan Klok. “Ik moet het nog drie jaar
uithouden, dan mag ik wel gaan.”

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.

E

fkes stilwêze….
Lies koe it wol moai fertelle. Hja wie tige
drok en it wiene faaks ek allegearre
"hânnen en foutten" om it sa mar te sizzen.
Dêrby skodde de holle op en del om it
ferhaal krêft by te setten. Hja hie samar it
wurd as hja op besite wie en koe it fierder
ek wol pratende hâlde.
As it har man Roel wol ris wat téfolle fan 't
goeie wie? Wa sil it sizze?
De lêste tiid wie Lies slim dôf en men
moast súver raze om har wat ûnder 't
ferstân te krijen.
No wie Roel wend om foar en nei 't iten
lûdop te bidden en te tankjen. Dat kaam
dan tagelyk efkes yn 't plak fan Lies har
gerattel. Mar doe 't se sa dôf wie krige se
it measte dêrfan net mei en Roel feroare
him d'r net om.
Op in kear bleau Lies stil nei it "amen" fan
Roel en dy liet it mar efkes sa. As er ek
tocht hat: "De holle moat mar efkes rêst
hawwe"?
Dy stilte hie al in skofke duorre doe 't Lies
de eagen iepen die en sei: "Silst ek ris
ophâlde?"
"Och fanke, ik bin allang klear, mar wasto
allegear te bepraten haste mei Him dêr
boppe, dat wit ik fansels net" wie Roel syn
droege kommentaar.
Hja hat doe dochs in ôfspraak makke mei
dokter en har earen útspuitsje litten…
Freerkje

M

ensen hebben mensen nodig
Dit ervaren wij nog elke dag na het
overlijden van mijn lieve levensgezel, onze
vader, schoonvader en pake
Siebe Albert Postma
Dank u wel voor uw steun aan ons
gegeven, in welke vorm dan ook.
Rennie Jonkman
kinderen en kleinkinderen
Frieschepalen, oktober 2001.

Op donderdag 22 november organiseert De
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Z

Op landelijk politiek niveau was er
eveneens beroering. Fractievoorzitter Jaap
de Hoop Scheffer van het CDA trok zich
terug na een aanvaring met partijvoorzitter
Marnix van Rij, die eveneens het veld
ruimde. In de opiniepeilingen kwam deze
machtsstrijd het CDA op een verlies van
twee zetels te staan. Jan Peter Balkenende
werd de nieuwe fractievoorzitter.
In de gemeente Opsterland was er
eveneens een wisseling van de wacht.
Burgemeester Wim Cornelis kondigde zijn
vertrek aan en wordt burgemeester van
Gouda. Wie hem opvolgt is nog niet
bekend.
Ook werd er deze maand weer gesteggeld
over geld. De directeuren in de zorgsector
vinden het redelijk, dat hun topinkomens
met veertig procent stijgen. Bij veel
verpleegkundigen, die de CAO
volgen en er hooguit vier
procent bij krijgen, riep dit
weerstand op. Reacties als
‘zelfverrijking’ waren dan ook
niet van de lucht.
Gelukkig was er ook positief
nieuws. De Friese speelfilm
Nynke, geregisseerd door Pieter
Verhoef, trok veel bezoekers. De
bekroonde rolprent werd ook in de
Drachtster BIOS met succes op het
programma gezet.
Tot slot een minder prettig bericht. Door
het aanhoudende natte weer viel de
aardappeloogst zwaar tegen. Dit zal
ongetwijfeld leiden tot hoge
aardappelprijzen

o was de maand
De weerzinwekkende zelfmoordaanslag op
Amerikaans grondgebied domineerde het
nieuws van de afgelopen maand. De
vliegtuigen die zich in de Twin Towers in
het centrum van New York boorden staan
op ieders netvlies gegrift. De terroristen
doodden meer dan vijfduizend onschuldige
burgers, die op hun werk waren, of reisden
met de gekaapte vliegtuigen. Zonder dat de
aanslagen werden opgeëist werd Osama
Bin Laden als het grote brein achter de
aanslagen gezien.
Uit de hele wereld kreeg Amerika blijken
van medeleven. In Opsterland ging het om
130 betuigingen.
Na het vormen van een brede coalitie
werden de trainingskampen van het
netwerk van Bin Laden in Afghanistan
zwaar gebombardeerd. Ook het Taliban
regime, dat het terrorisme ondersteunt,
werd militair aangepakt door president
Bush, daarin vooral bijgestaan door de
trouwe bondgenoot Engeland. In de
Arabische wereld ontstond grote onrust na
de geallieerde acties. Fanatieke
moslimfundamentalisten riepen op tot een
heilige oorlog. Een maand na de aanslag in
Amerika werden de eerste gevallen van
miltvuur geconstateerd. Na de aanslagen
op gebouwen werd biologische terreur een
nieuw dodelijk wapen in handen van
terroristen. Ook moeten terreuracties in
Europa niet worden uitgesloten.
De aanslag heeft economisch grote
gevolgen. Luchtvaartmaatschappijen lijden
er zwaar onder en ook de toeristenindustrie
heeft gevoelige klappen gekregen. Bij
KLM verdwijnen 2500 banen.
Door deze aanslagen raakte al het andere
nieuws op de achtergrond. Zoals de
berging van de Russische kernonderzeeër
Koersk door de Nederlandse bergers Smit
en Mammoet. Deze actie, gadegeslagen
door de Russische president Poetin, verliep
vlekkeloos.

C

ollecte Nierstichting
In de week van 10 tot en met 22 september
2001 heeft de collecte van de nierstichting
plaatsgevonden.
De opbrengst in Frieschepalen hiervan was
fl. 1.458.50.
Alle gevers en collectanten heel hartelijk
bedankt.
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Kerstmarkt is er voor
oud en jong
voldoende te beleven.
In het volgende
Pompeblêd volgt
meer nieuws.

ollecte Prinses Beatrixfonds
De collecte van het Prinses Beatrixfonds,
die werd gehouden in de week van 10 tot
en met 15 september, heeft in
Frieschepalen fl. 1.039.-- opgebracht.
Hartelijk bedankt voor uw gift en alle
collectanten bedankt voor de inzet.

C

oncert Christelijke Brassband
''De Sjofaar"
Hierbij nodigen wij u uit voor ons jaarlijks
concert op zaterdag 3 november 2001 in de
Gereformeerde kerk, Tolheksleane 21 te
Frieschepalen, aanvang 19.30 uur.
Onze leerlingengroep zal op deze avond
ook van zich laten horen.
Tussen de bedrijven door zal de heer
Mindert Wijnstra uit Warns, een Friese
boekenschrijver, volksverhalen vertellen.
In de pauze is er een verloting voor de
gemaakte onkosten.
De toegang is gratis.
Het bestuur en leden van "De Sjofaar"

H

artelijk dank
Aan de inwoners van Siegerswoude-oost
voor uw financiële steun van in totaal
f. 500,50 (incl. 30 kalenders), namens de
dieren en de medewerkers van het
Dierenasiel Drachten en omstreken.
Een mooi bedrag; Een goed gevoel!
collectant,
Tsjaltsje van der Velde

K

erstmarkt
Op woensdag 19 december aanstaande is er
in de Woonvorm "Yn 'e Jister", een
Kerstmarkt.
De Kerstmarkt begint om 17.00 uur en
duurt tot ongeveer 20.00 uur. Op deze

S

oosverslag âlderein
Frieschepalen-Siegerswoude
Deze eerste middag van het nieuwe seizoen
werd op 10 september 2001 gehouden in
de "Iepen Doar".
Joop de Roos hanteerde deze middag de
voorzittershamer. Na het gebruikelijke
woord van welkom namen we eerst enige
minuten stilte in acht, dit in verband met
het overlijden van de heer A. Bron en
mevrouw G. de Vries-Drost in het
afgelopen jaar.
Hierna kreeg de heer Durk van der Heide
uit Leens het woord. Hij ging ons iets
vertellen over spreekwoorden en gezegdes,
waar ze van oorsprong vandaan komen en
de betekenis ervan.
De heer van der Heide is in Harkema
geboren, maar vanaf zijn tweede levensjaar
woonachtig in Groningerland, waar hij op
latere leeftijd bij de politie werkte.
Soms hoort men opmerkingen, waarvan

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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men de betekenis niet direct begrijpt. Zo is
bij de heer van der Heide de hobby
ontstaan om de achtergronden van deze
uitdrukkingen te gaan zoeken.
Bij sommige gezegdes had hij voorwerpen
meegenomen. Bijvoorbeeld twee latten met
daarin kerven, hier komt de uitdrukking
"Iets op je kerfstok hebben" vandaan.
Haalde men vroeger een brood bij de
bakker (deze kon lezen noch schrijven) dan
maakte deze kerven in twee latten, de ene
hield hijzelf en de andere kreeg de klant
mee. Soms had de bakker meer kerven op
zijn stok staan als de klant, wat
natuurlijk niet eerlijk was. Vandaar deze
uitdrukking.
De puthaak hoorde bij de waterput. In het
veengebied waar jongens en meisjes
vroeger al heel jong werkten, trouwde de
veenbaas een jong stel door hen gearmd
over de puthaak te laten stappen.
Tegenwoordig noemen we zoiets
samenwonen.
Een bongel aan 't been bleek een blok hout
dat een paard aan het been kreeg, dat niet
in het weiland wilde blijven. Bij het
hardlopen sloeg deze bongel tegen de
benen van het paard, zodat zij het uitbreken
wel wilde laten. Wij geven hier een iets
andere betekenis aan.
Een vlijm was een attribuut met een scherp
mesje, waarmee men kwaad bloed aftapte.
Een bek als een vlijm is dus een zeer
scherpe mond hebben.
Van slag raken komt van het dorsen op de
deel vroeger. Heet gebakerd moet men
zoeken in de bakermat. De baakster zat
vroeger in zo'n mat op de grond. Op deze
mat kleedde ze "de lytse poppe" aan. Naast
zich had ze een traliewerk, waarin een pot
vuur stond. Op dat traliewerk lagen de
kleertjes van het kind om warm te worden.
Was het hemdje te heet, dan begon de
kleine te schreien en was het dus te heet
gebakerd.
Zo had hij nog veel meer nieuwsgierige
dingen. Er was heel veel erkenning, maar

daarentegen ook veel wat we niet kenden.
Tussen de bedrijven door werden we
voorzien van koffie of thee met een plakje
cake.
De heer van der Heide las ons ook nog een
door hemzelf geschreven verhaal voor over
"Engeltje", zijn kleine dochter van 2 à 3
jaar, waarvan hij dikke zoenen en het
volste vertrouwen kreeg.
Dit zelfde "Engeltje", kreeg op 16-jarige
leeftijd haar eerste vriendje thuis en bleek
ineens veel noten op haar zang te hebben.
Vader mocht dit niet doen en vader moest
dit laten en dat laten.
Aan het einde van de middag bedankte
Joop de heer van der Heide voor zijn toch
wel heel interessante uitleg. Verder wenste
hij ons allen wel thuis en hoopte een ieder
weer te zien op de volgende soosmiddag.
M. Haisma-Donker

S

TEP-CALLANETICS

Elke dinsdag middag

van 13.30 tot 14.30
Frieschepalen
Inlichtingen Baukje Tuinstra
Telefoon: 0512-530833
GSM: 0625280849
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bellen. Dit kost f. 0,10 per minuut.
Het hoofdkantoor van ‘t Stip is gevestigd
aan de Bou 33 te Beetsterzwaag, in het
activiteitencentrum voor ouderen en is te
bezoeken van maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 12.00 uur. Telefonisch is ‘t
Stip bereikbaar tijdens kantooruren van
9.00 tot 16.00 uur op de hierboven
genoemde telefoonnummers.

teunpunt Uitkeringsgerechtigden
en Gehandicapten in Opsterland
Het spreekuur door de WAObelangengroep in Opsterland wordt
uitgebreid met belangenbehartiging voor
uitkeringsgerechtigden en heeft de naam
SUGO gekregen (Steunpunt
Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten
in Opsterland). Door dit gezamenlijk
spreekuur van verschillende
belangenorganisatie wordt een bredere
dienstverlening mogelijk. Het steunpunt
zorgt voor de eerste opvang van hulp- en
informatievragers en begeleiding in
procedures. Daarnaast is er sprake van
cliëntenparticipatie in sociale zekerheid en
het gehandicaptenbeleid.
In Opsterland is het spreekuur op
woensdagmorgen van 9.00 tot 12.30 uur.
Dit vindt plaats in het cultureel centrum
‘de Skâns- de Opstap, aan de Looyerstraat
2 in Gorredijk.
Mensen die een bijdrage willen leveren aan
het werk binnen SUGO of een functie
willen bekleden in het dagelijks bestuur,
kunnen contact opnemen met André van
Ginkel, tel. 0513-463552. Belangstellende
kandidaten kunnen deelnemen aan interne
cursussen, zoals een computercursus en
deskundigheidsbevordering

A

.C.F Nieuws
Sinterklaasfeest
Hallo kinderen in
Frieschepalen en
omstreken.
Hier een berichtje uit het verre Spanje.
Binnenkort vertrek ik samen met mijn
pieten per stoomboot uit Spanje naar
Nederland. Op 28 november woensdagmiddag breng ik een bezoek aan M.F.C. de
Dobber.
Natuurlijk verwacht ik jullie daar allemaal.
Groetjes Sint en de Pieten.

I

nzameling oud papier
Op de volgende data wordt
het oud papier binnen de
bebouwde kom weer
ingezameld:
 Donderdag 22 november
OBS de Skâns
 Donderdag 20 december
Gereformeerde Kerk
Siegerswoude

W

ijziging
spreekuren ‘t Stip
‘t Stip, de
vraagbaak voor
wonen, welzijn en
zorg voor ouderen in Opsterland, heeft
andere spreekuren gekregen. ‘t Stip houdt
voortaan woensdagmiddag van 13.30 tot
14.30 spreekuur aan het Lijteplein in
Ureterp (De Lijte). ‘t Stip is bereikbaar op
twee telefoonnummers. Bellen met het
algemene nummer 0900-202 40 50 kost f.
0,22 per minuut. Wie hulp nodig heeft, kan
nu ook het regionale nummer 0512-385193
12
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uitgebreid, met ruimte voor een podium.
(Uit de Leeuwarder Courant)

genda Frieschepalen:
10 november: Wampex
16 november: Disco in de Dobber
28 november: Sinterklaasfeest in de
Dobber

C

lub-Leafde
Sinds kort heeft de Fryske side (alle weken
opgenomen in het Friesch Dagblad en de
Leeuwarder Courant) een nieuwe rubriek.
Deze rubriek heeft de naam Club-Leafde
en gaat over mensen, die helemaal ‘gek’
zijn van hun eigen club of vereniging. De
redactie van deze rubriek wil ook graag de
inwoners van Frieschepalen en
Siegerswoude oproepen om iemand op te
geven, die aan een ‘extreme vorm van club
-leafde’ lijdt. Het maakt niet uit welke
vereniging, stichting of club het betreft. De
persoon met club-leafde kan een man, een
vrouw of een kind zijn, als het maar gaat
om een persoon die er alles voor over
heeft. Wanneer de lezers iemand weten die
al 25 jaar spreien haakt, de lijnen kalkt op
het voetbalveld, of op een andere manier in
de weer is, geef de redactie dan een seintje.
De persoon in kwestie zal met een foto (het
liefst in functie) en een klein artikel op de
F-side in het zonnetje worden gezet.
Wie iemand weet, kan bellen met de
redactie van de F-side, telefoonnummer
058-2343072. Schrijven mag ook: Achter
de Hoven 23, 8933 AG Ljouwert.

D

orpsagenda Dorpshuis "De Uthof"
te Siegerswoude
3 november: Vrijwilligersavond voor alle
vrijwilligers.
9 november: Disco.
Elke dinsdag Bejaardengymnastiek van
15.15 uur - 16.15 uur.
Elke dinsdag- en donderdagmorgen
Peuterspeelzaal van 08.30 uur tot 11.15
uur.
Elke dinsdag Speel-o-theek van 15.00 uur 16.30 uur.
Elke donderdag Knutselclub van 14.00 uur
- 16.30 uur.

D

orpshuis en voetbal onder één kap
Frieschepalen groeit uit haar dorpshuis.
Van de gemeente Opsterland krijgt de
Stichting Multifunctioneel Centrum
Frieschepalen daarom f. 75.000,- voor een
verbouwing. Liefst 29 verenigingen in het
dorp maken gebruik van het
gemeenschapscentrum. De voetbalclub
RWF het meest. Daarom wil de Stichting
een scheidingswand aanbrengen in het
dorpshuis, zodat de club er haar eigen
ruimte krijgt. “Wy wenje aanst twa-ûnderien-kap,” zegt stichtingsvoorzitter Joke
Postma.
Nu heeft het dorpshuis een zaal met één
ingang. Ook maakt iedereen gebruik van
de horecagelegenheid. Straks krijgen het
centrum en de voetballers ieder hun eigen
toegangsdeur en eigen bar. Mocht er voor
bepaalde grote evenementen meer ruimte
nodig zijn, dan schuift de stichting de wand
gewoon opzij. Uiteindelijk zou de Stichting
graag zien, dat het gebouw wordt

T

UINTIPS !
Tamme kastanje
Geen plant voor de kleine tuin.
De tamme kastanje groeit namelijk. uit tot
een enorme heester of boom
( uiteindelijk tot 20 a 30 meter).
Misschien heeft u een heel grote
tuin of een flinke grote lege plek.
De plant kan enorm veel schaduw
hebben, maar als u tamme
kastanjes wilt oogsten, dan moet
hij zon (en een bestuiver) hebben.
Het blad is mooi van vorm, de gele
herfstkleur is fraai en de bolsters
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met vruchten zijn ook de moeite waard.
Nee, de tamme kastanje (Casta-nea sativa)
is geen familie van de 'gewone
kastanje' (Aesculus hippocastanum), zoals
u aan de Latijnse namen kunt zien.

plaatst. In de pot van kunststof worden de
bollen en knollen geplant.
Zorg dat er in de aardewerken pot een gat
zit, waardoor overtollig water kan
weglopen.
Nog een voordeel: als de bollen en knollen
uitgebloeid zijn, kunt u de binnenpot er
gemakkelijk uithalen. Op een plekje uit
het zicht (maar niet in de grond) kunnen de
gewassen nieuwe kracht opdoen voor een
volgend jaar. De lege aardewerken pot kan
in het voorjaar dus weer opnieuw gevuld
worden met bollen.

B

OLLEN IN POTTEN
Oktober is de maand waarin de bollen en
knollen voor de komende lente (wat lijkt
dat nog ver weg) geplant moeten worden.
Leuk om dit jaar een paar potten te
beplanten. U kunt ze op een opvallende
plek zetten. Die vroege bloeiers in een pot
of bak hebben wel wat. Maar hoe komt het
dat het aardewerk stuk vriest? Er zijn
potten te koop die daar, volgens de sticker
en de verkoopster in het tuincentrum, geen
last van hebben. Natte grond die bevriest
kan echter een enorme druk op de potwand
uitoefenen, dus je weet maar nooit. De
kans wordt een stuk kleiner als u in de
stenen pot een binnenpot van kunststof
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11 november:
9.30 uur- ds. J.J. van der Molen,
voorbereiding HA.
13.45 uur- ds. Strietman,
Kollumerzwaag

Bereikbaarheid van de
huisartsen in het
weekend
Tijdsduur van de bereikbaarheid: vrijdag
van 17.00 tot en met zondag 24.00 uur.
4 nov. G.H.A.M. Vermeulen, Bakkeveen
tel. 0516-541350
J. de Roo, Marum
tel. 0594-648946
11 nov. G. R. Wolthuis, Wijnjewoude
tel. 0516-481250
I . Strampel, De Wilp
tel. 0594-641595
spoednr. 643525
18 nov. H.J. Stelma, Ureterp
tel. 0512-301202
K. Piest, Marum
tel. 0594-641243
25 nov. W. Brouwer, Ureterp
tel. 0512-301231
G. Geerdink, Marum
tel. 0594-641212
spoednr. 644341

18 november:
9.30 uur- ds. J.J. van der Molen,
HA.
14.00 uur- ds. J.J. van der Molen,
nabetrachting
25 november:
9.30 uur- ds. C. van der Woude,
Beetsterzwaag
13.45 uur- R. Favier, jeugddienst
2 december:
9.30 uur- ds. T. Heslinga, Harkema
13.45 uur- ds. J.J. van der Molen.

de

Preekvoorziening
Gereformeerde Kerk
Frieschepalen/Siegerwoude

“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.

21 oktober:
9.30 uur- ds. R.R. Maathuis,
Wijnjewoude
13.45 uur- ds. J.J. van der Molen,
jeugddienst
28 oktober:
9.30 uur- kand. Halsema, Kampen
13.45 uur- kand. Halsema, Kampen
4 november:
9.30 uur- ds. J.J. van der Molen
13.45 uur- ds. R.R. Maathuis
7 november:
9.30 uur- dankstond, ds. J.J. van
der Molen
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