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Na dit Pompeblêd is er nog één
nummer te gaan tot de zomervakantie.
Die vakantie werpt haar schaduwen
alvast vooruit, met als hoogtepunt het
dorpsfeest in Frieschepalen.
In de zomer staan de tuintjes er weer
florissant bij. Plaatselijk Belang
Frieschepalen geeft de uitslag van de
tuinkeuring. De keurmeester maakt
daarbij wel een kritische opmerking. Er
wordt tegenwoordig minder aandacht
besteed aan de tuintjes. Zou dit met de
crisis hebben te maken?
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tel.: 06-50237465
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Die crisis is nog lang niet voorbij. Het
aantal werklozen is in Nederland de
650.000 gepasseerd. Ook de
ondernemers hebben het moeilijk. Kijk
maar eens naar de leegstaande
winkelpanden. Daarom is er op initiatief
van de Ondernemers Kring Opsterland
(OKO) en de gemeente Opsterland een
Ondernemerscoach gekomen. Juist in
deze tijd is extra ruimte en aandacht
voor ondernemerskansen van belang.
Vooral de wat kleinere ondernemer
zoekt niet snel hulp of advies bij een
officiële instantie. Met de
Ondernemerscoach biedt de gemeente
Opsterland haar ondernemers een
gratis probleemanalyse en een
aanspreekpunt dichtbij. Ondernemers
die gebruik willen maken van deze
coach kunnen contact opnemen met de
gemeente.

Trienke van der Wier, Kromhoek 15,
tel.: 0512 30 24 50
Jelle Jeensma, Lytse Leane 5,
tel.: 06 21 23 87 64
Albert Gjaltema: vormgeving, illustraties
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Op de computer gemaakte teksten (en
foto’s als JPG-bijlage) kunt u
aanleveren per e-mail:

kopij.pompebled@gmail.com
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Advertenties:

In dit Pompeblêd wordt twee keer
aandacht besteed aan de terugkeer van
de verloren gewaande grenspaal 24
tussen Siegerswoude en De Wilp. Deze
is weer boven water gekomen en staat
na een renovatie weer in volle glorie te
pronken in het landschap. Op de
voorpagina is deze markante en
historische grenspaal te zien.

Anneke Atsma, Siegerswoude
Tel. 0512 30 12 48
Email: jal.atsma@hetnet.nl

Vrijwillige bijdrage ‘t Pompeblêd:

Bankrekeningnummer 13.51.52.534
ten name van Stichting ’t Pompeblêd
K.v.k. nr.: 01134787
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Schijnwerper

Door: Pjirkje Idsinga

Leerproblemen bij kinderen:
Antje lost ze op

A

ntje van den Berg, Boerestreek 7 in Ureterp, heeft zich gespecialiseerd in het
begeleiden en oplossen van leerproblemen bij kinderen vanaf drie jaar, jongeren
en volwassenen, problemen op sociaal-emotioneel gebied en eetgedrag. Zij kan
daarbij voor vele inwoners van onze streek van betekenis zijn.

Antje van den Berg

Antje is geboren in Nieuwkoop. Toen zij
drie jaar was is zij in Oudehorne komen
wonen. Zij heeft door haar studies en
werkzaamheden, vooral bij kinderen,
ook veel praktische kennis opgedaan.
Als er zich (leer) problemen voordoen op
school of thuis kan zij daarbij in haar
praktijkruimte of bij ouders thuis met het

kind aan de slag gaan. Ouders mogen
daarbij aanwezig zijn. Zij kunnen dan
zien hoe Antje te werk gaat en mogen
thuis ook bezig zijn met hun kind, maar
nodig is dat niet.
Antje richt zich op het kind en
onderzoekt door haar manier van
werken diens ontwikkeling en mogelijke
3

oorzaken van het probleem. Zijn er
leerstoornissen, zoals dyslexie, is er
bijvoorbeeld AD(H)D geconstateerd of
heeft het kind faalangst, Antje probeert
door handvatten aan te reiken of te
werken met woord en daad verbetering
aan te brengen. Zij laat vooral het
kind kijken naar datgene waar hij of zij
goed in is. Als het kind meer
zelfvertrouwen heeft, vindt hij of zij ook
meer plezier in het leren. Over het
algemeen blijkt dat er na twee tot vijf
afspraken al veel is veranderd in de
situatie. Zij wil ook bij de mensen
thuiskomen als dat beter uitkomt, maar
berekent dan naast de oefening
(€ 25,00 per half uur) in overleg wel
reiskosten.
Als onderwijzeres en gediplomeerd
remedial teacher heeft Antje veel
ervaring opgedaan met kinderen. Zij
geeft ook brugklastrainingen.
Ook bij ouderen kan zij werken aan hun
zelfbeeld bij bijvoorbeeld
gewichtsproblemen en als
voedingsconsulente helpen de cliënt
weer in evenwicht te brengen. Zij geniet
mee van positieve resultaten en
gaat van haar kennis, gevoel en ervaring
uit. Het coachen en oplossen van
moeilijkheden zit er bij haar van jongs af
aan in. Zij steunt ook bij remedial
teaching en geeft lezingen op scholen,
instellingen en verenigingen.
Zelfacceptatie, roeien met de riemen die
je hebt (of hebt ontdekt bij Antje) is de
weg naar succes. Haar praktijk heeft de
naam KEI en dat staat voor: Kennis,
Eigenheid en Inzicht. Iedereen is wel
ergens een kei in!
Inmiddels heeft ze van haar uitgever
groen licht gekregen om het boek 'KEIbrugklastraining' uit te geven. Ouders
kunnen dit boek straks ook los kopen,
indien zij hun kind zelf willen
ondersteunen bij het leerproces.

Naast het geven van advies, het
begeleiden en coachen is Antje van den
Berg ook auteur. Omstreeks juli
verschijnt haar boek ‘Geart Jabiks,
dichter, natuurmens en historicus’.
Antje is getrouwd, heeft een zoon en zit
vol energie. Wij hopen, dat haar praktijk
een succes wordt voor haarzelf en de
(jonge) mensen uit onze streek.

P

laatselijk Belang
Frieschepalen
De jaarlijkse ledenvergadering was op
25 april in ‘t Byntwurk’. De voorzitter
heette een ieder welkom en de
belangstelling van de leden was goed.
Het zakelijke gedeelte werd met een
snelle presentatie afgedaan.
Bestuursvacature Lutske WagenaarBosma: wordt ook voor de volgende vijf
jaar door haar ingevuld.
Uitslag tuinkeuring; kleine tuin eerste
prijs: Sip de Haan, Tolheksleane 42,
tweede prijs Erik Zijlstra, Tolheksleane
68 en de derde prijs was voor Wiemer
Bijma, Lytse Leane 15.
Grote tuinen; eerste prijs Wabe Albada:
de Slûs 20, tweede prijs Frans Osinga,
Hearsterwei 4 en de derde prijs Bram
Veenstra, Hearsterwei 2. Prijswinnaars
gefeliciteerd, ook dit jaar doet iedereen
weer mee en U weet, alleen de voortuin
wordt gekeurd. Kanttekening van onze
keurmeester: het peil van de tuinen gaat
niet meer vooruit.
Mededelingen voorzitter: vorig jaar
waren er veel klachten over de
Hearsterwei, nu een jaar later is het
werk in een afrondende fase.
Kruispunt bij het café, volgens Shared
Space model; wordt waarschijnlijk de
geschiedenis van het dorp verwerkt,
Tekeningen komen spoedig van de
tekentafel.
Als nieuwtje komt er mogelijk volgend
jaar een dorpenfonds in de gemeente
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Opsterland. Per dorp een vast bedrag
van € 2500,-- plus nog een bijdrage per
inwoner. Uitwerking van dit geheel komt
nog.
Plannen rondom de aanleg van een
stukje oude Schans bij grenspaal 14: op
23 mei is er weer een vergadering over
met de desbetreffende instanties. Er zijn
plannen voor een groot openlucht
theaterstuk bij de voormalige Schans,
genaamd ‘Grensland’. Dit krijgt een
regionaal karakter. Streefdatum van dit
theaterstuk is september 2014.
Het Bestuur

schoonmaakploegen (ook van onze
buurdorpen) proberen onze dorpen
netjes te houden. Maar als wij dit dan
weer tegenkomen zakt ons de moed wel
weer eens in de schoenen, waar doen
wij dit eigenlijk voor? Heeft die persoon
(nen) dan geen betrokkenheid met de
natuur? Of is de gedachte: dan ben ik
het maar op een goedkope manier kwijt?
Of, een ander ruimt het wel voor mij op?
Er zijn tal van manieren om het in te
leveren, dan houden wij het met elkaar
netjes.
Schoonmaakploeg Siegerswoude

S

Z

choonmaakploeg
Siegerswoude

o was de maand

In Ureterp, Frieschepalen, Rottevalle
en Drachtstercompagnie was een grote
Op de grens van Ureterp en
Siegerswoude op de Beakendyk troffen stroomstoring. Twee uur lang was het
pikkedonker, daarna brandden de lichten
wij het volgende aan: asbest,
dakbedekking, vier stuks autobanden en weer. Twee voedingskabels, die het
schakelstation aan de Skoalleleane in
nog ander afval. Wij als

Schoonmaakploeg Siegerswoude
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Ureterp voeden, kwamen zonder
spanning te zitten en dat was de
oorzaak. Monteurs van Liander
schakelden de stroom weer in.
De Woudklank berichtte dat een vader
(62) en een zoon (40) uit Frieschepalen
zijn veroordeeld tot een werkstraf van
zestig uur, waarvan de helft
voorwaardelijk. Vader en zoon zouden
meer dan twee jaar geleden de buurman
van de zoon hebben mishandeld en zich
schuldig hebben gemaakt aan
huisvredebreuk. Een erfafscheiding was
de bron van het conflict, dat uitmondde
in een handgemeen.
De 21-jarige man uit Siegerswoude die
probeerde in Ureterp een bejaarde
vrouw te overvallen, is door de
rechtbank in Leeuwarden veroordeeld
tot twee jaar cel. De bejaarde vrouw
hoorde gestommel op de galerij. Toen ze
de voordeur opendeed stond er een man
met een bivakmuts op en een pistool
voor haar neus. De vrouw gilde, duwde
de overvaller weg en sloot de deur. De
Siegerswoudster beweerde dat hij niet
van plan was geweest de vrouw te
overvallen. De Rechtbank bepaalde dat
hij aan de bejaarde vrouw 800 euro
smartengeld moet betalen. De man heeft
ook zijn vader mishandeld.
Ook heeft hij in zijn woonplaats
geprobeerd een heftruck te stelen. Die
diefstal mislukte, omdat de man de
heftruck de berm in stuurde. Toen hij bij
een woning aanbelde voor hulp, joegen
de bewoners hem weg en belden ze de
politie.
Aan de Boskwei bij Siegerswoude
vloog een trekker in de brand, die bezig
was met het injecteren van mest. De
brandweer uit Ureterp kon niet
voorkomen dat de trekker helemaal
uitbrandde. Door de hitte van het hevige
vuur was er gevaar van gasvorming in
de tank en hierdoor zou de tank kunnen
exploderen. Naast het blussen van de

trekker werd de tank dan ook gekoeld.
Door de hitte ontploften twee banden. Er
raakte niemand gewond, maar de
schade aan de trekker was groot.
Grenspaal 24 staat weer op de plek
waar hij in 1874 in een akker tussen
Siegerswoude en De Wilp was
neergezet. Tjeerd de Jong, eigenaar van
het weiland en het pad op de grens
tussen Friesland en Groningen, ontdekte
eerder dat de verroeste grenspaal was
verdwenen. Hij dacht dat de grenspaal
was gestolen. Gerrit Toepoel van de
Provinsje Fryslân ontdekte de grenspaal
vorig jaar en nam hem mee. Hij houdt
zich bezig met het beheer en onderhoud
van oude grenspalen. Toen Toepoel in
de krant las over de diefstal meldde hij
zich bij De Jong. Inmiddels is de 250 kilo
zware paal hersteld en in het weiland
geplaatst. De kop van de oude meerpaal
is er in verwerkt en aan de onderkant is
een stalen plaat geplaatst. De beide
provinciewapens zijn na een
opknapbeurt nu duidelijk zichtbaar.
Samenstelling: Jelle Jeensma

G

rinspeal 24 werom op syn

plak

Op tongersdei 2 maaie 2013 is ûnder
belangstelling fan t.v. Noard, pers en
buorlju de earder fermiste grinspeal wer
teplak set. Hy stiet wer fan fierrens
sichtber yn it lân fan Tseard en Sijke de
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Jong. Doe ‘t de Jong de tige skansearre
grinspeal ferline hjerst fermiste, bleek,
dat de provinsje Fryslân opdracht jûn hie
de peal op te heljen foar restoraasje. De
Jong wie net op de hichte steld en sette
de efterfolging yn...mar, de peal wie yn
goede hannen kaam. Jitterij Borcherts út
Sappemeer hat de renovaasje folbrocht.
It boppestik, dat alhiel fernield wie, is
ferfongen troch de kop fan in âlde
mearpeal. Op it midden stik sitte swarte
skylden mei de wapens fan Fryslân
(liuwen) en dy fan Grinslân (‘adelaars’).
En yn de grûn sit in stik fan stielen
platen mei in nije houten dwerslizzer.
No’t it boerd fan Sigerswâld sûnt
moannen al fermist is ( ek ophelle
miskien? De namme wie ferkeard
stavere!) kinne we oan de peal wer sjen:
we sitte wer efter de grins!

J

bijbehorende risico’s onder de aandacht
te brengen. Wij kregen zeven
inschrijvingen binnen: drie honden en
vier katten.
Kilootjes kwijt
Na een begeleidingsperiode van vier
weken zijn de dieren inmiddels samen
vijf kilo aan lichaamsgewicht kwijt
geraakt. Dit is te vergelijken met veertig
kilo aan menselijk gewicht. Wij zijn erg
blij met dit resultaat! Samen met de
eigenaren hebben wij deze tussenstand
bereikt door een tijdelijke overschakeling
naar speciale dieetvoeding of, bij gering
overgewicht, door de hoeveelheid eigen
voeding aan te passen volgens een
dieetschema.
Winnaar
Begin juli zullen wij de winnaar van de
wedstrijd, met als prijs drie maanden
gratis voer, bekend kunnen maken! Voor
mensen die deze actie gemist hebben:
wij herhalen de afvalwedstrijd na de
zomervakantie!

ubileumconcert

In 1972 werd in Frieschepalen de
christelijke zangvereniging ‘Ta Gods
Eare’ opgericht. Vorig jaar bestonden we
dus veertig jaar. Dit jubileum willen we
graag vieren op vrijdag 31 mei. Iedereen
is dan ’s avonds om 8.00 uur van harte
welkom in de kerk. U kunt daar luisteren
naar verschillende koren en een
afwisselend programma. Naast
zangkoor ‘Ta Gods Eare’ zal ‘Di’Vers’,
het familiekoor van onze dirigente Hieke
Krol, van zich laten horen en ook
kunnen we genieten van een kinderkoor.
De toegang is gratis. Noteer deze datum
alvast in uw agenda!
Bestuur zangvereniging ‘Ta Gods
Eare’

A
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epenloftspul Opsterlân

Foar de twadde kear yn ús bestean is de
Stichting Iepenloftspul Opsterlân yn
2013 te gast by It Damshûs yn Nij Beets.
Yn it ramt fan it 150-jierrich bestean fan
it doarp Nij Beets bringe wy yn juny 2013
it Iepenloftspul De Reade Loper.
Kursisten fan in ynboargeringskursus
komme nei Nij Beets foar in film oer it
doarp yn de earme tiden fan de
feanterij. De film is noch net hielendal
klear, it stûket hjir en dêr. Mar
kursuslieder Veenstra skuort syn publyk
op wûnderlike wize wol troch de jûn. De
film ferhaalt fan de froulju yn it fean. Oer
mem Ruerdsje en dochter Japke dy’t
tegearre troch de tiid moatte. Mar ek fan
Japkes freondinne Margryt, dochter fan
de feanbaas. It liket yn Nij Beets te gean
sa’t it altyd giet, mar sa is’t net. Guon
minsken wolle feroaring. Mar hoe? Elk

fvalwedstrijd hond en kat

In april is het team van A7 Noord
dierenartsen in Drachten gestart met
een afvalwedstrijd voor hond en kat; dit
met als doel om overgewicht en de
7

makket in eigen kar. Berêstend, mei de
kop yn ’t sân, op de barrikaden of de
kânsen dy’t delkomme gripend. De
Reade Loper is in famyljefoarstelling mei
humor foar jong en âld, mei nuvere
bylden, frjemde lûden en inkele serieuze
noaten. Skriuwers: Bouke Oldenhof en
Sikke Marinus Rezjy: Jan Smit Data: 11
(première), 14, 15, 19, 21, 22, 26 en 28
juny 2013.
Plak: Iepenloftfeanterijmuseum It
Damshûs Nij Beets.
Oanfang: 20.30 oere.
Kaartferkeap: Op ús webside
(www.iepenloft-opsterlân.nl) of oan de
kassa fan De Skâns Sport en Cultuur op
de Gordyk; 0513-468600.
De kaartferkeap is útein setten op 13
maaie 2013.
Entree: Folwoeksenen € 16;
bern oantemei 16 jier € 5.
Mear ynformaasje:
www.iepenloft-opsterlan.nl

Hebt u ook zin om (weer) muziek te
gaan maken? Neem eens contact op, of
kom een keer op een maandagavond
langs tijdens de repetitie in de Mande in
Bakkeveen.
Samen met mensen van verschillende
achtergronden en leeftijden muziek
maken en uitvoeren is heel gezellig en
leerzaam en bevordert de
gemeenschapszin. Muziek is het sausje
van het leven. In de algemene
ontwikkeling mag muziek niet ontbreken.
We repeteren elke maandagavond in De
Mande in Bakkeveen, voor de
Gereformeerde Kerk, onder leiding van
Gerk Huisma. Mocht u altijd al eens
muziek hebben willen maken, neem dan
contact op met de Sjofaar/Brassband
Opsterland: bel met Johan Talman:
0561-441677 of
06-41117431. Graag tot ziens.

I
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t Keningsfjild

Combinatie van de
rassband Opsterland
gemeenten
Het is al weer een aantal weken sinds
Gereformeerde Kerk
het Gouden Spiker Festival. We hebben ‘De Mande’ te
meegestreden om de Spikers in de
Bakkeveen en de Hervormde Gemeente
vierde divisie, maar de concurrentie
Opsterland-Noord te Bakkeveen-Ureterp
bleek uiteindelijk toch te sterk. De
-Frieschepalen-Siegerswoude
spikers gingen naar Blaast de Bazuin uit
Oude en Nijebildtdijk, Felison Brass uit
Iedereen verlangt er stiekem naar…
Velsen-Noord en De Bazuin uit Triemen- Het is nog voor 30 april als ik dit stukje
Westergeest. Toch was er nog wel enig schrijf en het valt me op hoe iedereen
succes, want Roel de Vries wist de
met die dag bezig is. In de media, op
derde prijs te behalen op het solowerk.
scholen, in dorpen en steden. Misschien
Roel, nog een van harte gefeliciteerd!
bent u niet zelf naar Amsterdam
Op dit moment zijn we aan het oefenen geweest, toch heb ik een sterk
voor het slotakkoord van het seizoen. Er vermoeden dat u wel even stiekem hebt
is nog geen datum, tijd of plaats voor dit gekeken; al was het maar het
concert. Dit volgt zo spoedig mogelijk.
nieuwsoverzicht of ‘toevallig’ in een
Hebt u onze website al eens bezocht?
actualiteitenrubriek. Hoe je het ook
Neem maar eens een kijkje op
wendt of keert, of je nu koningsgezind
www.brassbandopsterland.nl, of volg
bent of republikein, diep in ons hart
ons op twitter: twitter.com/BBOpsterland. houden we toch wel een beetje van de
rituelen rondom de troonswisseling en
8

de plechtigheden daar om heen. Zelf
heb ik dat ervaren bij de inhuldiging van
paus Franciscus. De enorme
mensenmassa op het Sint Pieterplein;
het enthousiasme wanneer ze voor de
camera hun verhaal mochten doen. Het
raakte me.
Mensen verlangen er soms naar de
aandacht af te leiden van het eigen ik,
van de eigen persoon, en te richten op
iets of iemand die boven henzelf uitstijgt.
Om als individu even deel uit te maken
van een collectief, een gemeenschap
met een gezamenlijk doel. Zoals bij de
koningskroning, de installatie van de
nieuwe paus, maar hetzelfde zie ik
gebeuren bij een belangrijke
voetbalwedstrijd, groot concert of ander
spektakel. Momenten om even boven
jezelf uit te stijgen en de aandacht te
richten op iets ‘hogers’.
In de kerk gebeurt eigenlijk precies
hetzelfde. Omdat het leven z’n ups en
downs kent. Het voor een heleboel
moeilijk is het hoofd boven water te
houden door ziekte of tegenslag. Door
vragen naar de zin en onzin van het
leven, verlangt de mens er diep in z’n
hart naar een plek te hebben waar
voorwaarden geschapen worden voor de
ontmoeting met het ‘hogere’. Om,
gelovig of niet, ergens in een kerk of
kapel een kaarsje aan te steken, iets in
een gebedenboek te schrijven, of
gewoon stil te zijn. Dat op zo’n moment
‘het heilige gebeurt’ is de ervaring van
talloze mensen, alhoewel velen dit zullen
ontkennen. Toch verlangt iedereen er
stiekem naar!
Dirk Vis

D

die dit met zich meebrengt, kunnen en
gaan we door! Samen met de nieuwe
interim-directeur, Rein van Veen wordt
het ingezette kwaliteitsontwikkelingsplan
voortgezet. Op deze manier kunnen we
de stijgende kwaliteitslijn doorzetten en
behouden we ons sterk pedagogisch
klimaat. Natuurlijk doen we dit op CBS
de Foarikker met één doel voor ogen: de
berntsjes, oftewel de kinderen!
Elke dag mogen we ervaren dat de
kinderen met plezier naar school gaan.
De kleuters hebben kunnen zien hoe de
plantjes groeien vanuit hun zelf geplante
zaadjes. Ze hebben ook gezien hoe de
kikkerdril is veranderd in kikkervisjes. De
voorstelling Aap en Beer in Gorredijk
was ook heerlijk genieten! De kinderen
uit de middenbouw hebben de
klarinetlessen beëindigd en maken zich
op voor de volgende uitdaging: het
keyboard! De kinderen uit de
bovenbouw hebben tijdens de
creamiddag lekkere wraps gemaakt.

e Foarikker

De maand april was een bijzondere
maand. Net als andere basisscholen
maakt ook onze school een moeilijke
periode door. Ondanks de onzekerheid
9

Daarnaast hebben ze hard gewerkt om
hun moeders te verrassen….. heeft u de
houten luiken al zien staan in de ramen?
Met z´n allen hebben we spelletjes
gedaan tijdens de Koningsspelen op het
plein voordat we heerlijk konden
genieten van twee weken meivakantie!

respectabel kerklid, maar dat was niet
meer dan een laagje vernis. Ondanks
zijn geloof ontbrak bij hem het moreel
kompas. Voor zijn oorlogsmisdaden
kreeg hij een relatief lichte straf.

De terreur van de nazi’s heeft een
onherstelbaar leed aangericht, die nog
generaties doorwerkt. Miljoenen mensen
zijn in deze donkere periode uit hun
ome Sweet Home
Op zondag 26 Mei organiseert de VGK huizen verdwenen, op transport gesteld
Frieschepalen een openluchtdienst met en onder de meest erbarmelijke
het thema Home Sweet Home. In deze omstandigheden gestorven in
vernietigingskampen. Zelfs kinderen
dienst gaan we samen op zoek naar
een plek waar ons ‘thuis en ons huis is’. ontsprongen de dans niet. Ook
militairen, burgers en verzetsstrijders
De dienst staat onder leiding van
dominee Bloemendal. Medewerking en stierven een zinloze dood. De
naziterreur mag nooit worden vergeten.
begeleiding wordt verzorgd door de
De dodenherdenkingen zijn geen
groep ‘Wyn’ uit Wijnjewoude. Aanvang
dienst 19.30 uur, op het veldje achter de achterhaald ritueel; het Van
Haersmapark in Drachten was ook dit
Iepen Doar. Bij slecht weer wordt de
jaar omzoomd met mensen die het
dienst in het kerkgebouw gehouden.
eerbetoon volgden, jong en oud. De
Na de dienst is er koffie en thee voor
mensheid heeft niets geleerd van de
iedereen. PS: neemt u uw eigen stoel
oorlogsgruwelen. In Syrië worden
mee. Graag tot 26 Mei. ‘Home Sweet
duizenden onschuldige burgers
Home’.
vermoord door ‘regeringstroepen’ en
losgelagen milities. Een mensenleven is
niets waard in het kruitvat Middenweede Wereldoorlog:
Oosten, net als in het donkere periode
nooit vergeten
1940-1945.
De Tweede Wereldoorlog is bijna
zeventig jaar geleden, maar nog steeds
Ondanks alles staan er altijd moedige
actueel. De gereformeerde kerk in
mensen op die zich verzetten tegen
Frieschepalen was een paar weken
terreur en willekeur. Eén van hen was
geleden afgeladen toen dominee Foppe
Oskar Schindler, een Duitse zakenman
de Jong ‘het drama van Trimunt’
die lid was van de nazipartij, maar zich
herdacht. Zijn kleinzoon Eeuwe
het lot van de Joden aantrok en in de
bespeelde bij die herdenkingsdienst het
Tweede Wereldoorlog meer dan duizend
orgel. De jonge Foppe ontsprong de
Joden van een wisse dood redde door
dans omdat zijn vader Eeuwe hem
ze tewerk te stellen in zijn fabriek. Oskar
waarschuwde voor de Duitsers, die op
Schindler stierf als een berooid man en
represaillemaatregelen uit waren.
kreeg pas later erkenning. Het
Zestien bewoners van de Haarsterweg
waargebeurde verhaal is verfilmd door
werden in 1943 in koelen bloede
de beroemde regisseur Steven
geëxecuteerd. De executie was een
Spielberg. Onlangs is het twintig jaar
bevel van de Duitse majoor Johann
Mechels. Hij was in zijn eigen land een

H
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oude meesterwerk van Spielberg
gerestaureerd.

P

romotietoernooi Jeu de Boule

B

azuin Ureterp

Zondag 2 juni organiseert Jeu de
Boulevereniging Le Biberon het
SamSamToernooi. Dit promotietoernooi,
gehouden in het Julianapark in
Leeuwarden, wordt speciaal
georganiseerd voor de beginnende maar
ook de gevorderde jeu de boulespeler.
Het toernooi is voor iedereen
toegankelijk die graag (een keer) een
balletje wil gooien. Materiaal en
begeleiding is aanwezig. Samen er een
leuke en leerzame dag van maken is het
doel. En natuurlijk zijn er leuke prijzen te
winnen. Voor meer informatie en uw
aanmelding kunt u terecht op
http://www.jbv-lebiberon.nl/

Jan Eisenga en zijn zoontje

Roel van der Heide uit Ureterp schreef
een boek over Jan Eisenga uit Gorredijk.
Dit historische werk kwam deze maand
uit. Het boek ‘Een vrije geest tot zwijgen
gebracht’ gaat over Jan Eisenga, een
jonge onderwijzer die zeventig jaar
geleden werd gearresteerd en
doodgeschoten door de Duitsers. Hij
was een van de slachtoffers van de
Meistaking in 1943. Eisenga kon niet
accepteren dat hij moest leven in een
bezet land, waar vrijheden aan banden
werden gelegd. Zijn moed om zich
openlijk te verzetten tegen onrecht en
tirannie moest hij met de dood bekopen.
Leerlingen van een basisschool in
Gorredijk leggen ieder jaar een krans bij
de gedenkplaat van Eisenga, zodat hij
nooit vergeten wordt.
Jelle Jeensma

Bij dezen weer een berichtje van de
Bazuin. We zijn volop bezig met ons
90-jarig bestaan en het volgende concert
staat alweer op het punt te beginnen. Op
22 juni zal er een concert plaatsvinden in
de Lijte. Dit concert is op deze locatie,
om de oudere inwoners van Ureterp ook
in de gelegenheid te stellen om van de
blaasmuziek te laten genieten. Naast
een klassiek programma, zullen er ook
een aantal solo’s ten gehore gebracht
worden. Ook zal de jeugdband van de
Bazuin van zich laten horen. Tot op 22
juni om 15.00 uur in de Lijte! Daarnaast
houden we op 20 augustus een
flessenactie. De zomer loopt dan op
haar einde, en we hopen dat u in de
zomervakantie heel veel statiegeld
flessen wilt sparen voor de Bazuin.
Namens de Bazuin Ureterp hopen wij u
op 22 juni te kunnen begroeten bij de
Lijte. Daarnaast wensen wij u voor nu
alvast een hele fijne en zonnige
zomervakantie!
info@bazuinureterp.nl
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02 juni

ommelmarkt

Op zaterdag 1 juni wordt van 8.00 tot
13.00 uur een rommelmarkt gehouden
bij de Christelijk Gereformeerde Kerk in
Siegerswoude, aan de Taeijewijk 1a.

C

ollecte Hartstichting

09 juni

16 juni

De jaarlijkse collecte voor de
Hartstichting heeft in Siegerswoude
23 juni
€664,54 opgeleverd. Een mooi resultaat
van de vijftien collectanten. Collectanten
en inwoners van Siegerswoude bedankt 30 juni
voor jullie inzet.
Namens de Hartstichting W. Keulen07 juli
Beute en Alberdina Neef-Keulen

F

rijwilligers tige tank

It is miskien wat oan de lette kant, mar
wy as bestjoer fan Ijsclub Fryskepeallen
wolle lâns dizze wei alle frijwilligers tige
tank sizze foar harren ynset yn de
perioade dat der reedriden wurde koe.
DJ Eppo meie wy dêrby ek seker net
ferjitte foar sien muzykale bydrage.
Yn it bysûnder wolle wy de stichting
'Vrienden van Jan' beneame, want fan
harren hawwe wy in jefte krigen fan 250
euro.
Underwilens binne wy te folgjen fia
Twitter (iisbaanfryskepeallen) en ek
Facebook is ûs net frjemd meer
(IJsbaanvereniging Frieschepalen).
Ysclub Fryskepeallen

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt
Frieschepalen/Siegerswoude
26 mei
09.30 uur ds. G. Bruinsma
14.00 uur br. W. van der
Ploeg (aangepaste dienst
voor “Dit Koningskind”)

09.30 uur ds. G. Bruinsma
14.00 uur ds. J.D. van ’t
Sand, Sneek
09.30 uur ds. G. Bruinsma,
(viering Heilig Avondmaal).
14.00 uur br. W. van der
Ploeg, (aangepaste dienst
voor “Dit Koningskind”).
09.30 uur ds. G. Bruinsma
14.00 uur ds. R. Prins,
Buitenpost
09.30 uur ds. H.J.
Boersma, Haulerwijk
14.00 uur ds. G. Bruinsma
09.30 uur ds. J.D. van ’t
Sand, Sneek
14.00 uur ds. G. Bruinsma
09.30 uur ds. G. Bruinsma
14.00 uur ds. H.J.
Boersma, Haulerwijk
14.00 uur ds. J.D. van ’t
Sand, Sneek

Preekrooster van de VGKN
Frieschepalen-Siegerswoude
26 mei
09.30 uur ds. J.Maliepaard,
Barneveld
19.30 uur ds.
B.Bloemendal,
openluchtdienst
m.m.v. combo Wyn uit
Wijnjewoude
02 juni
9.30 uur ds. B.Bloemendal,
opname radiokerkdienst
ZVK
13.45 uur ds. B.v.d.Boon,
Surhuizum
09 juni
9.30 uur ds. B.Bloemendal,
viering Heilig Avondmaal
13.45 uur ds.
B.Bloemendal,
nabetrachting
16 juni
09.30 uur br. B.Smedes,
Drachten
14.45 uur ds. K.Bijleveld,
Boornbergum
23 juni
09.30 uur ds.
B.Bloemendal, afscheid
groep 8 kindernevendienst
12

19.30 uur Zangdienst
15.00 uur ds. D.J.T.
09.30 uur ds. J.J.DoumaHoogenboom (NHA)
v.d.Molen, Leek
16 juni
09.30 uur ds. M. Visser
13.45 uur ds. B.Bloemendal
14.30 uur ds. M.Visser
23 juni
09.30 uur ds. G. v.d. Groep
Protestantse Gemeente
14.30 uur ds. G. v.d. Groep
Siegerswoude-De Wilp i.w.
30 juni
09.30 uur W.N. Middelkoop
26 mei
09.30 uur. ds. A. de Vries
14.30 uur W.N. Middelkoop
ZWO dienst (Oosterkerk)
02 juni
11.00 uur dhr D.Kruyt, Leek
(Oosterkerk)
ulpnetwerk
09 juni
09.30 uur ds. A. de Vries
Frieschepalen
(Plantsoenkerk)
06-50600148
16 juni
09.30 uur ds. A. de Vries
Telefonisch
(Oosterkerk)
spreekuur iedere maandag
23 juni
09.30 uur dienst
van 13-15 uur (anders voicemail en
(Oosterkerk)
14.00 uur bijzondere dienst SMS)
(Plantsoenkerk)
30 juni
09.30 uur ds. K. Meyer,
Grootegast (Oosterkerk)
orpshuis
30 juni

H
D

Christelijk Gereformeerde kerk
Siegerswoude
26 mei
09.30 uur
ds. J. Wullschleger
14.30 uur
ds. J. Wullschleger
02 juni
09.30 uur ds. D.J.T.
Hoogenboom (VHA)
14.30 uur ds. D.J.T.
Hoogenboom
09 juni
09.30 uur ds. D.J.T.
Hoogenboom (HA)

‘Uthôf’
Siegerswoude
2013
27 Mei
AB Fryslan
04 Juni
AB Fryslan
11 Juni
AB Fryslan
14 Juni
CBS Betrouwen
18 Juni
AB Fryslan
25 Juni
AB Fryslan
29 Juni
Afsluiting seizoen
telefoon: 0516–541900
Email: dorpshuisuthof@gmail.com

Advertentie(s)
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Peuterspeelzaal Frieschepalen

I

De Krobbedobbe

nzameling oud papier

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

Kinderen kunnen worden
ingeschreven vanaf 1.5
jaar bij de leidster, of
via: www.timpaanpsz.nl
Plaatsing vanaf 2 jaar.

 Donderdag 20 juni 2013
Christelijk Geref. Kerk Elin
 Donderdag 18 juli 2013
Jeudgebouw de Iepen Doar
 Donderdag 15 augustus 2013
C.b.s. De Foarikker

Adres: De Kolk 1
tel. nr: 06-15 47 13 47
Geopend op: ma-, di-, woe-, en vrijdag
ochtend van 8.30 tot 11.15
Tarief: nog geen € 2,30 per uur
Leidster: Ineke Geertsma

Advertentie(s)

14

B

este puzzelaars,

Aan de reacties van u heb ik begrepen dat de oranjepuzzel erg in de smaak is
gevallen. Alle ingeleverde oplossingen waren goed voor 65 punten. Deze keer een
visitekaartjespuzzel. Van de aangegeven letters van de anagrammen kunt u een
beroep maken. Voor ieder goed antwoord krijgt u 1 punt en als bonus nog eens
10 punten, met elkaar zijn er 35 punten te verdienen. Veel succes.
Inleveren kan tot vrijdag 14 juni bij Metje van der Harst, Lytse Dobbe 7 te
Frieschepalen. Ook kunt u puzzels per e-mail inleveren. E-mail adres:
metjevanderharst@hotmail.com

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

E. Roek Den Ham
Rosa G. Feller
V. Kluva Renkel
Dhr. K.U. Boppet Lisse
S. Verterp Geel
Ever Gierwoord Gent
O. Poort Glane
Eva Hen Daarle
Sam Bert Ede
U. Eregem Best
Jan Kenten Norg
A.N. Trier
R.A.F. van Chufu Achterweg

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Advertentie(s)
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C.U.S. Muis
Piet Olia Gent
S. Blendes Raalte
I.Inver Weert
N.T. Ega
Ben Man Warder
Kate Bora
Ger Naam
A.D. Baas Ursem
R.V.E.C.H. Rijs
R. Heerga Gouda
M. Leurma Beek

P7 P8 Totaal
1 Gepke

Bijker

Klauwertswei 2

Siegerswoude

25 65 263

2 Corrie

Boonstra

Boerestreek 19

Ureterp

25 65 263

3 J.

Bouma -Wagenaar

Boerestreek 5

Ureterp

25 65 263

4 Lies

Haisma

Bremerwei 4

Siegerswoude

25 65 263

5 Baukje

v.d. Harst

WF de Boerstraat 34 De Wilp

25 65 263

6 Antje

Jongsma-ter Veld

De Slus 1a

Frieschepalen

25 65 263

7 H.J.

Kloosterman-Luchtenburg

Foarwuk 41

Siegerswoude

25 65 263

8 Marieke

Marinus

van Houtenwei 6

Siegerswoude

25 65 263

9 Hinke

Mekkes

Middenwei 4

Siegerswoude

25 65 263

10 Jeltsje

Mulder -vd Mei

Kromhoek 33

Frieschepalen

25 65 263

11 Baukje

Rijpstra

Mounleane 1

Ureterp

25 65 263

12 Atty

Verbeek

Lytse Dobbe 3

Frieschepalen

25 65 263

13 Irma

Weening

Boerestreek 29

Ureterp

25 65 263

14 G.

Kooistra

Tolheksleane 14

Frieschepalen

25 65 259

15 Feikje / Trienke

Benedictus

Binnenwei 49

Siegerswoude

25 65 248

Lytse Leane 36

Frieschepalen

25 65 240

16 A.

v.d. Iest

17 J.

Havinga

Boerestreek 12

Ureterp

25 65 238

18 Sylvia

Boonstra

Van Akenwei 9

Siegerswoude

25 0

183

19 Rolf en Ancis

Feenstra

Teaijewyk 1

Siegerswoude

25 0

183

20 Aline

Hoogenboom

Van Houtenwei 1

Siegerswoude

0 0

158

Vries

Lytse Leane 49

Frieschepalen

0 0

133

21 Yvonne

de

22 H.

v.d. Veen-Waringa

Kromhoek 40

Frieschepalen

25 0

119

23 Esther

ten Hoven

Foarwurk 14

Siegerswoude

23 0

93

Jeensma

De Bodding 6

Frieschepalen

25 65

90

Koning

De Feart 60

Ureterp

0 0

66

De Feart 35

Ureterp

0 0

66

Gorter

De Rusken 36

Frieschepalen

0 0

60

Groot

Binnenwei 31

Siegerswoude

0 0

1

Hessels-de Jong

Kromhoek 21

Frieschepalen

0 0

1

24 Wietske
25 Anneke

de

26 Trienke

v.d. Vaart

27 Dieuwke
28 Sandra
29 Geeske

de

16

