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‘t POMPEBLED verschijnt

Deze keer is ’t Pompeblêd weer goed
gevuld met activiteiten en
achtergrondverhalen. Hierna brengt de
redactie nog twee nummers uit en
daarna breekt de zomervakantie zonder
Pompeblêd aan.

10 keer per jaar.
Oplage: ±950 exemplaren

Redactie en bezorging:

Op de voorpagina een foto van een
bijzondere musical die werd opgevoerd
door leerlingen van basisschool
Rehoboth in Frieschepalen. Bedenker
van de musical De TV kantine is
presentator, acteur en imitator Carlo
Boszhard. Hij was te gast in
Frieschepalen en deelde ook
handtekeningen uit. De leerlingen
zetten typetjes neer van onder andere
Mike de Boer, Ali B, Marijke Helwegen,
Britt Dekker, Mathijs van Nieuwkerk en
Linda de Mol. Carlo Boszhard genoot
volop van de imitaties van de leerlingen
van Rehoboth. In onze vaste rubriek Zo
was de maand kunt u er meer over
lezen.

Pjirkje Idsinga-Vellenga, Bremerweg 28,
tel.: 0594 63 27 11, De Wilp
Sieta van der Veen, Middenwei 5b,
tel.: 06 5023 7465, Siegerswoude.
Atty Verbeek, Lytse Dobbe 3,
tel.: 0512 30 33 32, Frieschepalen.
Trienke van der Wier, Kromhoek 15,
tel.: 0512 30 24 50, Frieschepalen.
Jelle Jeensma, Lytse Leane 5,
tel.: 06 21 23 87 64, Frieschepalen.
Albert Gjaltema: DTP & website.
Uitgifte volgende nr.: 30 en 31 mei 2014

Kopij:
Kopij voor het volgende nummer
uiterlijk inleveren voor
maandag 19 mei 2014
voor 18:00 uur bij de redactie.
Op de computer gemaakte teksten (en
foto’s als JPG-bijlage) kunt u
aanleveren per e-mail:

In onze rubriek In de Schijnwerper komt
een oud-inwoner van Siegerswoude
aan het woord. Veel mensen zullen Jan
Mulder nog kennen. Wieger de Bos
vertelt hoe het hem is vergaan sinds hij
met zijn gezin verhuisde naar Duitsland
en hij daar als boer een nieuw
pioniersleven begon.

kopij.pompebled@gmail.com
www.pompebled.tk

Plaatselijk Belang Frieschepalen geeft
informatie over de oude schans, die in
een nieuwe vorm terugkomt en de
historie laat herleven. Na de zomer zal
dit prachtige initiatief luister bij worden
gezet met een theaterspektakel.

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

Helaas moet de redactie tot slot een
droeve mededeling doen. Jikke
Bouma-Wagenaar uit Ureterp, één van
de trouwe deelnemers aan de
puzzelcompetitie van ’t Pompeblêd, is
overleden. Wij wensen de familie veel
sterkte na dit verlies.

Vrijwillige bijdrage ‘t Pompeblêd:
Bankrekeningnummer 13.51.52.534
ten name van Stichting ’t Pompeblêd
K.v.k. nr.: 01134787
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In de

schijnwerper

Door: Wieger de Bos

Wie is toch deze man?

V

oor de oudere lezers van ‘t Pompeblêd leek me dit wel eens een keer leuk om
te vertellen. Het gaat over Jan Mulder, geboren 1 juni 1923 te Ureterp. Jan Mulder
woonde ooit aan de Binnenwei in Ureterp en in Terwispel. Eind jaren vijftig, begin
zestig woonde de familie Mulder op de Wilhelminahoeve in Siegerswoude, met 11
hectare grond. Mulder woont nu al jaren in Duitsland.

Omke Jan

De boerderij in
Siegerswoude
is in de herfst
van 2003 door
brand
verwoest, maar
het
naamplaatje
bleef intact en
is bij de
herbouw
opnieuw
gebruikt. Thans
woont hier de
familie

Zelfs de Jakobsladder moest mee op de
vrachtauto voor transport.
Een leuk verhaaltje hierbij is dat bij de
eerste brug (viaduct), toen in de route
naar Duitsland, de vrachtauto met de
Jakobsladder niet onder het viaduct door
kon. Er is toen besloten om de banden
van de vrachtauto maar leeg te laten
lopen om er zo onder door te kunnen,
want het scheelde maar een klein stukje.
En zo vertrok de familie Mulder met vier
kinderen in de leeftijd van 16, 14, 12, 10,
naar Groothusen in Duitsland.
Jan Mulder is nu 90 jaar en hoopt op 1
juni 91 jaar te mogen worden. Vorig jaar
heeft Mulder zijn lidmaatschap bij
Sportclub Heerenveen opgezegd. Hij
had tot aan seizoen 2013 nog steeds
een seizoenkaart bij Sportclub
Heerenveen. Elke thuiswedstrijd werd
door hem bezocht vanuit Duitsland. Hij
ging meestal dezelfde avond nog terug,
maar bleef soms ook bij zijn zus ‘nu 92
jaar oud’ die nog in Heerenveen woont.
Tot drie jaar terug had Jan Mulder ook
nog een boot in Heerenveen voor de
vakanties en weekenden. Het gaat goed
met Jan Mulder en hij wenst degenen
die hem
gekend
hebben en
natuurlijk
andere
mensen alle
goeds toe.

Lijkelema.
Jan Mulder, getrouwd met Ulkje de Bos
(afkomstig uit Terwispel), woonde samen
met vrouw en kinderen een aantal jaren
aan de Bremerwei. De oudste zoon was
Sytze Mulder. De tweede zoon Wieger
Mulder. De derde zoon Lippe en dochter
Antje. Zij hebben allemaal op de
openbare school in Siegerswoude
gezeten. Een groot aantal mensen onder
u zal zich dit nog herinneren. Jan Mulder
en zijn vier kinderen zijn ook op de
afscheidsreceptie geweest in 2012 toen
de openbare school dicht moest.
Door de ruilverkaveling kwam Jan
Mulder erachter dat hij hier geen
bestaan meer had. In de beginjaren van
1960 begon Jan erover te denken om
met zijn gezin te kiezen voor een grote
boerderij met meer mogelijkheden. Meer
koeien en ook nog bouwgrond. En zo is
er besloten om op 8 mei 1963 vanuit
Siegerswoude te vertrekken naar
Duitsland. Dit was een grote operatie en
er moest heel veel geregeld worden.

Hieronder
een
verhaaltje
van de
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De jonge Jan Mulder

familie Mulder dat ik (de oomzegger) uit
Duitsland mocht ontvangen.
Familie Jan Mulder vertrok op 8 mei
1963 vanaf de boerderij
‘Wilhelminahoeve’ in Siegerswoude naar
Noord-Duitsland (Oostfriesland) naar het
Dorpje Groothusen tussen Emden en
Greetsiel, in de gemeende Krummhörn.
De familie, Jan Mulder en Frau Uilkje,
vertrok met vier
kinderen, drie
jongens 16,14,10
jaar oud en een
meisje van 12
jaar. Jan Mulder
was een van der
eersten, die naar
Oostfriesland
trok, ze
betrokken toen
een boerderij die
twaalf jaar leeg
Frau Uilkje stond. Zestig
hectare land
heeft hij gepacht, 30 are voor het
veeteelt en 30 are voor akkerbouw.
Er kamen in die tijd regelmatig boeren
uit Nederland om te vragen hoe het ging
in Duitsland. Mijn vader Jan heeft toen
gezegd: als je in Nederland een goed
bedrijf hebt hoef je niet naar Duitsland te
gaan. Want in die tijd zaten veel boeren
op een klein boerderijtje die geen
bestaan meer hadden. Veel boeren
moesten grond inleveren die bestemd
was voor industrie en havenaanleg.
De Duitsers hadden veel grond, maar ze
deden er minder mee dan wij gewend
waren in Friesland . Maar heel goed kon
je hier in Duitsland ontdekken waar een
Nederlandse boer zat, waar een sappig
weiland lag tussen geelbruin grasland
vol distels. De eerste jaren ben ik dan
ook druk bezig geweest met het
verbeteren van het akker- en grasland.
De Duitse boeren namen al gauw de
methode van ons over. Maar we gingen
altijd goed met elkaar om. In het begin
hadden wij wel moeite met het
Hoogduits, maar dat ging later vanzelf,
je moet wel.
Ik heb het in veel opzichten getroffen en
ik was best tevreden met mijn bestaan.
Ik had in die tijd twee jongens op de

boerderij. Ook had ik een goede
verpachter, die toen de oude boerderij
voor negentienduizend mark liet
opknappen. Wel moesten wij veel meer
huur betalen dan de Duitse boeren.
Wij werkten vroeger in Siegerswoude op
een 11 hectare grote boerderij van mijn
moeder. Toen daar de ruilverkaveling
kwam heb ik gezien dat ik op 11 hectare
geen bestaan meer had.
Door een makelaar uit Leeuwarden
hoorden we van de mogelijkheden in
Oostfriesland. Wij gingen maar eens
kijken en besloten na een paar weken
en veel overleg dat het Groothusen
moest worden. Met al ons hebben en
houden, vrouw, kinderen, 26 koeien,
meubels en gereedschappen, trokken
we over de grens en begonnen een
pioniersleven in Oostfriesland. Na een
paar jaren hard werken en grote
investeringen, meer land en koeien (80
stuk en jongvee) kon ik zeggen: het gaat
ons goed hier.
Maar er waren ook slechte tijden. Helaas
overleed mijn vrouw Ulkje de Bos al in
1975 en ook mijn tweede vrouw
overleed na een paar jaren van
samenzijn. Toen ik 65 geworden ben
heb ik de boerderij overgeven aan een
andere boer. Geen van onze jongens is
boer geworden.
Vandaag de dag hebben veel grote
boeren in Oostfriesland tussen de 200
en 400 hectare akkerland en boeren die
tot 200 hectare weiland hebben melken
tussen de 100 tot 400 koeien.
Nu ben ik 90 jaar. Ik heb na mijn
pensionering een nieuw huis gebouwd
waar ik gelukkig nog steeds met mijn
derde vrouw woon. De kinderen wonen
hier allemaal in de buurt en zijn met
Duitsers getrouwd. Ze hebben het
allemaal erg naar hun zin. Helaas
hebben twee van mijn kinderen ook hun
partner al verloren. We hebben nog veel
contact met familie in Friesland,
waaronder familie De Bos uit
Siegerswoude.
Geschreven door Sytze Mulder, zoon
van Jan en Ulkje Mulder-de Bos, vroeger
wonend aan de Bremerwei op de
Wilhelminiahoeve.
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P laatselijk Belang Frieschepalen

17.45-23.00: dit jaar kan men weer
deelnemen aan de oriënteringsrit. Er kan
tot 19.00 uur worden gestart. Deelname
Tussen de buien door even kopij
kan per auto of per persoon en kost
aanleveren, is een maandelijkse
bezigheid. Het zal u niet ontgaan zijn dat € 7,50. Na de rit gezellig nazitten en
momenteel op de Scheiding alles in een aansluitend de prijsuitreiking. Om 21.00
uur is er een bingo met drie bingoronden
rap tempo verandert. Er wordt volop
Kaarten kosten € 2,50 per stuk voor drie
leem aangevoerd van een nieuw
ronden. Bij deze bingo zijn leuke prijsjes
uitbreidingplan van de gemeente
Marum. Als alle plannen meezitten zal er te winnen!!! Een ieder die mee doet,
doet dit op eigen risico.
binnenkort een kraan komen, die de
‘oude’ wallen van de Schans gaat
profileren. Er dreigde op het laatste
orpsfeest Siegerswoude
moment toch iets mis te gaan. Er ligt
namelijk een waterleiding onder de
Het jaar 2014 wordt het jaar van de
locatie. Er is intens contact geweest met Olympische Winterspelen, het WKVitens en er is een oplossing voor
voetbal en ….Dorpsfeest Siegerswoude.
gevonden. Wij hadden voor omlegging
Van woensdag 18 juni tot en met
van de leiding geen geld in de begroting. zaterdag 21 juni 2014 vieren we weer
Ook wordt de gehele locatie nog met 20 dorpsfeest met deze keer als thema:
centimeter grond opgehoogd.
Wild West Siegerswoude. En bij een
Als alle plannen goed verlopen, moet in echt dorpsfeest, hoort een echte
juni alles ingezaaid zijn met gras. Voor
optocht. Bij de dorpsfeest-optocht horen
verdere aankleding van het geheel
natuurlijk de versierde wagens van de
wachten wij eerst met spanning op het
buurtverenigingen. Zij worden dan ook
theaterstuk ‘Grensland’ in september.
van harte uitgenodigd om met een
Op onze vraag voor een reactie op ons versierde wagen deel te nemen. Het
voorstel een klokkenstoel op de
thema is - hoe kan het ook anders - :
begraafplaats in Siegerswoude te
Wild West.
plaatsen, is geen enkele bij de negen
bestuursleden binnengekomen. Wij
Maar…. we willen de optocht grootser
denken dan ook dat dit voorstel om hier maken. In het oude Wilde Westen
onze medewerking aan te verlenen geen trokken grote karavanen rond van
kans van slagen heeft. Wij als bestuur
handelsreizigers, burgers, artiesten,
hadden gedacht dat dit in ons dorp meer cowboys enzovoort.
zou leven.
Dus…...vragen we iedereen (bedrijven,
Het Bestuur
verenigingen, vriendenclubs, buren,
families, artiesten) die iets wil laten zien
aan het dorp en/of iets hebben dat kan
rijden (busjes; tractors; oldtimers; paard
et Koningsfeest
en wagens, motoren, fietsen) om zich
Ook dit jaar heeft de oranjecommissie
aan te melden. Het mag in het kader van
samen met dorpshuis Uthof in
het thema, maar dat is niet verplicht.
Siegerswoude een feestprogramma
samengesteld op zaterdag 26 april. Het En dan…...krijgen we de bontste,
langste, luidruchtigste Wild West
programma bestaat uit de volgende
karavaan, die op twee dagen - op
activiteiten: 13.30 uur: de jaarlijkse
fietstocht voor het hele gezin, met daarin donderdagavond (19-6) en
zaterdagmorgen (21-6) - door heel
weer de nodige opdrachten en vragen.
Siegerswoude gaat trekken, waar
Aansluitend vindt de prijsuitreiking
plaats. Deelname €2,- (tot 12 jaar gratis) iedereen naar gaat kijken en waar ze het
nog vijf jaar over gaan hebben.
Starten kan vanaf 13.30 uur tot 14.00
uur.
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Aanmelden kan vanaf nu en liefst vóór
15 mei 2014 bij:
Annie: k.oppedijk@kpnplanet.nl
Hendrik Jan: elzingahaanstra@home.nl
(deelname alleen na aanmelding)
Namens de feestcommissie:
Annie Oppedijk (0512-303274)
Hendrik Jan Haanstra (0594-644305)

I epenloftspul yn Sigerswâld

Tidens it doarpsfeest fan Sigerswâld
wurdt op woansdei 18 en freed 20 juny
in prachtich Iepenloftspul opfierd! Dit
spektakel fynt plak rûnom Doarpshûs
Úthôf yn Sigerswâld:”Fort Mustang”.
Fort Mustang leit middenyn it Yndiane
gebiet fan de Swartfuot-, Wytfuot-,
Platfuot- en Switfuotyndianen. En no
driget der in stammenoarloch op de
prairie, want de yndianen grave de
striidbile op. Dan wurdt it in kommen en
gean dêr op Fort Mustang. Kolonel
Mekkie, syn Sineeske betsjinner Liem
Po, ferkenner Old Babbels en Luitenant
Roberts ha it der mar drok mei. De lêste
fan de Switfuot Yndianen, haadman Oef
en syn dochter Oefke komme nei Fort
Mustang om de kolonel om syn
bemiddeling te freegjen. Mar dan binne
der ek noch de froulju fan de WIM!, dy’t
wolle dat de kolonel syn ynfloed jilde lit
by Oef, wat betreft de emansipaasje fan
de froulju. Yntiid meitsje de oare
yndianen har op foar de oanfal op Fort
Mustang. Se wolle dat haadman Oef oan
har útlevere wurdt. Kolonel Mekkie wol
hjir lykwols neat fan witte en dan binne
de rapen gear…
Oanfang 20.30 oere. Kaartferkeap: Der
binne twa mooglikheden om kaarten foar
Fort Mustang te bestellen: - reservearje
troch te mailen nei:
fortmustang14@hotmail.com
- oan ‘e kassa fan Arob Antennebouw,
Foarwurk 39k yn Sigerswâld.
Entreeprizen: Folwoeksenen: € 7,50;
Bern o/m 15 jier: € 5,00

een aantal reacties ontvangen. Helaas
waren dit niet de concrete reacties die
De Foarikker nodig heeft. Dat wil niet
zeggen dat er geen actie is binnen (en
buiten) de muren van onze school. Er is
bijvoorbeeld van 14 tot en met 17 april
een projectweek geweest, met het
thema landbouw. Maandagmorgen
werd het geopend met behulp van
gastdocenten van Atelier Majeur. Op een
creatieve en muzikale manier werd zo
de aftrap gegeven van de projectweek.
Vervolgens waren er verschillende
uitstapjes gepland. Zo zijn we naar het
landbouwmuseum in Earnewâld
geweest en is er een bezoek gebracht
aan twee boeren op de Friese klei. De
verschillende facetten van de landbouw
werden op een leuke en gezellige
manier bekend bij de kinderen (en hun
begeleiders). Het was misschien niet
eens het hoogtepunt van de
projectweek, maar de dag waarop de
Aardappel centraal stond, was een groot
succes! De Foarikker was, net als op de
Nationale pannenkoekendag,
omgebouwd tot een restaurant. De
leerlingen hadden verschillende
aardappelgerechten gemaakt. Van
salade tot patat en van gebakken
schijfjes tot puree. De gasten werden
door de lekkere geuren het restaurant
ingeleid en daar kregen ze een (h)
eerlijke aardappel geserveerd.
CBS De Foarikker, tel. 0516-541354
info@de-foarikker.nl
www.de-foarikker.nl

C bs de Foarikker

Naar aanleiding van de brief, welke in ’t
Pompeblêd nr. 218 stond, mochten wij
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E
ven voorstellen
Harm Blumers, syn famylje en syn wurk
Wer kinne wy har fine?
Flak foar it doarpshûs De Uthof oer stiet in hûs mei hartsjes útsnijd yn de wite
blyntsjes en dêr wenje Harm Blumers en Karin Bron mei de beide bern Jelmer fan
15 en Lisette fan 12. Harm Blumers hat twa dochters út in eardere relaasje, Nynke
en Sanne. Dy wenje yn de stêd Grins. Nynke is learplichtambtenaar (sjocht ta op it
neikommen fan de learplicht) en Sanne orthopedagoog (helpt en jowt rie by
learlingen mei b.g. ADHD of soksoarte stoarnissen).
Wer komt hy wei?
Harm Blumers is yn 1951 berne yn de
Westereen en hat leard ta ûnderwizer.
Earder waard dat ûnderwiis jûn op de
(âlde) kweekskoalle oan it Skavernek te
Ljouwert, mar Harm kaam te sitten op de
(nije) Pedagogyske Akademy yn dy stêd.
Yn Fryslân koe hy gjin plak krije nei syn
studzje en hy sollisitearre nei in skoalle
yn Rotterdam. Syn frou bleau earst yn
Fryslân, want der moast noch in flat
socht wurde, mar nei ferrin fan in
skoftsje wie der plak foar harren. It wie
de bedoeling om dêr ien jier te bliuwen
en dan wer werom nei Fryslân, mar it is
tweintich jier wurden dêr oan de
Rotterdamse skoallen. Op trije skoallen
hat hy dêr wurksum west. Nei 5-6 jier
moast men wer fan skoalle feroarje. Sa
wie dêr it belied en dat wurd no yn
Smellingerlân ek stimulearre.

doe’t de famkes in jier as fiif wienen,
moast dat mar wêze en koe Blumers in
plakje krije as haad yn Sigerswâld.

Hoe lang binne jo hjir wer?
Dat is in dikke tweintich jier lyn. Earst ha
se noch efkes op de camping 't Hout
wenne en doe is it hûs oan de Uthof
boud. Blumers hat 38 jier troud west
mei syn earste frou. Doe is de relaasje
brutsen en no wennet hy yn datselde
hûs mei Karin en dy har beide bern.
Yn ’t begjin wie hy tige tefreden mei syn
baan yn Sigerswâld mar nei ferrin fan tiid
begûn it avontoer him wer te lûken. It gie
hjir allegearre te normaal, mei prima
bern en âlders, mar net folle útdagingen
foar in ûnderwizer mei oare
ûnderfiningen. Hy hat sollisitearre nei
Drachten. En dêr is hy no manager oan
de skoalle ‘de Barte’. In barte is in
planken ferbining fan in pear stikken lân
Befoel it dêr wat?
oer in sleat. Dizze skoalle is in ferbining
It wie gâns in feroaring, dy jonge master fan basis nei fuortset ûnderwiis.
út de Westereen nei
Rotterdam. In hiel oar slach
folk, doe ek al bûtenlanners
der by, mar bern binne bern
en Blumers koe der tige mei
oer de wei. Se wennen dêr ek
hiel moai mei it sicht op de
haven en de Maas en it wie
tige dynamysk allegearre. Op
syn lêste skoalle stie hy as
haad oan de Kennedy skoalle
yn Ysselmonde. Hy hat yn
Rotterdam in hiele protte
erfaring opdien yn it ûnderwiis
en dat komt him no yn
Drachten tige fan pas. Mar
syn frou woe doch graach
wer werom nei Fryslân en
7

Wat is dêr oars?
Yn de skoalle krije bern út de wyk De
Venen les, mar ek binne der groepen fan
it asylsikerssintrum, it AZC. En dêr
komme hiel oare methoaden by te pas.
Prate mei hannen en fuotten, sa giet dat
by nije learlingen. Guon ha wol les hân,
oaren hielendal net. Yn sommige lannen
wurde allinne jonges ûnderwezen en
meie de famkes gjin ûnderwiis ha. De
learkrêften ha te dwaan mei jonge bern
út lannen mei oare godstsjinsten, oare
eftergrûnen, oare gebrûken en dy binne
hjir net telânne kaam om ’t sy fekânsje
ha woenen. Ut bittere needsaak, mei
freeslike erfaringen en ferdwaald yn de
fremdte. En se witte: se wurde opfong,
mar kin ek sa wer werom stjûrd wurde
nei it oard fan ferskrikking. Se komme út
lannen as Afghanistan, Somalië en de
lêste tiid út Syrië. De bern binne ornaris
tige motivearre en sûgje de learstof op.
Fakânsje fine se mar ferfelend. Yn de
groepen learlingen út de wyk komt ek de
helte út it bûtenlân, dy binne
naturalisearre.

m/v. Allereerst is het natuurlijk van
belang dat de secretaris binding voelt
met de organisatie. De secretaris is
gezamenlijk met de andere
bestuursleden verantwoordelijk voor het
reilen en zeilen bij de voedselbank.
Taken van de secretaris:
het notuleren van vergaderingen
het voorbereiden van vergaderingen, in
overleg met de voorzitter
beantwoording van ingekomen post
archiveren van brieven en andere
belangrijke stukken gezamenlijk
zorgdragen voor interne (nieuwsbrief) en
externe nieuwsvoorziening
meehelpen aan het opzetten van het
jaarverslag bijhouden van de website
Voor meer informatie en
contactgegevens kijk op
www.voedselbankopsterland.nl of stuur
een e-mail naar
info@voedselbankopsterland.nl

O errock uitverkocht

De vijftiende editie van Oerrock is, reeds
anderhalve maand van tevoren,
Is it noch steeds boeiend?
helemaal uitverkocht. Voor zowel de
Elke dei is in útdaging, rint nea gelyk.
donderdag als zaterdag zijn alle 4500
Om kontrôle te hâlden oer it
kaarten voor het Ureterper festival de
skoallelibben binne se op de Barte tige
deur uit. Het besluit om zowel het
strak. Struktuer en presisy, it biedt
programma als het festivalterrein
feilichheid oan bern en learkrêften. Op
drastisch uit te breiden, blijkt een
skoalle harkje se soms de ferhalen fan
voltreffer te zijn geweest.
de âlders oan, mar dogge der neat mei. Nadat het programma voor de vijftiende
It giet allegearre om de bern en it
editie van Oerrock bekend was gemaakt,
ûnderwiis. Ek de ynspeksje kontroleart
ontstond er meteen een run op kaarten.
strang. It geregel, oerliz meielkoar, it
De enorme belangstelling is vooral te
freget in protte tiid. Eartiids hat Blumers wijten aan het zeer uitgebreide en
wol yn doarpsbelang sitten en by de
gevarieerde programma en de goede
tonielferiening, mar no leit hy him op
naam die Oerrock in de afgelopen jaren
skoalle ta.
heeft opgebouwd.
Blumers wol graach sa lang mooglik
“Uitbreiding van het programma was een
troch wurkje. Hy fynt it noch steeds
gokje”, vertelt bestuurslid Frank de Vegt.
prachtich wurk. Hy kin der tige oer
De gok pakte echter goed uit, want de
fertelle. Syn ûnderfiningen mei bern fan beschikbare kaarten vlogen als warme
bûtenlanners binne treffend en
broodjes over de toonbank. Voor de
meislepend.
organisatie is de massale toestroom
Pjirkje Idsinga
best spannend. “Qua organisatie, denk
bijvoorbeeld alleen al aan de beveiliging
en vrijwilligers, vraagt het een grote
ecretaris Voedselbank
inspanning. Gelukkig hebben we vorig
Voedselbank Opsterland is per direct op jaar al ervaring kunnen opdoen want ook
zoek naar een onbezoldigde secretaris
toen waren we uitverkocht.” Het is niet

S
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vreemd, als naar de line-up van het
Ureterper festival wordt gekeken. Het
festivalbestuur heeft al eerder
aangetoond uitstekende muzikale
keuzes te maken en ook de editie van
2014 mag er zijn. De uitreiking van de
3FM Awards onderstreept de goede
smaak van Oerrock.

ze geen droge plek in de stal hadden.
De rechter besliste na de verwaarlozing
dat de man voortaan maximaal vijf
paarden mag houden. De andere dieren
moet hij verkopen. Ook kreeg hij een
geldboete en is een voorwaardelijke
boete opgelegd.
Het nieuwe college van burgemeester
en wethouders in Opsterland bestaat uit
vier partijen. D66 sluit zich aan bij de
huidige coalitie van Opsterlands Belang,
CDA en ChristenUnie. D66 kwam na de
laatste gemeenteraadsverkiezingen met
één zetel in de raad. De
onderhandelingen werden gevoerd door
de informateurs Sikke Marinus en Piet
van Dijk (Opsterlands Belang).
Samenstelling: Jelle Jeensma

Z o was de maand

De leerlingen van PCBO Rehoboth in
Frieschepalen voerden de musical ‘De
TV kantine’ op tijdens de jaarlijkse
ouderavond. Carlo Boszhard, de
bedenker van de musical, kwam een
kijkje nemen met een filmploeg. Ook
kreeg de school het Fides-certificaat
uitgereikt. Fides staat voor aanpak van
pest- en meeloopgedrag. Het

I t Keningsfjild

Open dag
kerkrestauratie
Iedereen die de laatste weken vanaf
Drachten het dorp Ureterp is
binnengekomen heeft ze zien staan: de
beschermplaten over de grafstenen, de
schaftkeet, de busjes van het bouw- en
installatiebedrijven en de mannen in
werkkleding bij de Sint Piterkerk. Wat
doen ze daar eigenlijk?
De kerk is van binnen helemaal gestript
en wordt aangepast aan de eisen van
deze tijd. Een project dat met de nodige
nullen aan kosten wordt beschreven.
Nieuwsgierig wat er daarbinnen allemaal
gebeurt en hoe het gaat worden?
Kom dan naar de open dag op zaterdag
26 april van 10.00 -13.00 uur.
In de kerk zelf zijn er deskundigen om
jullie rond te leiden en te vertellen hoe
het was en hoe het gaat worden. Bij
zonnig weer kunt u op het terras van het
Teehûs thee/koffie/limonade krijgen.
Binnen is een kleine tentoonstelling
ingericht met interessante zaken en
uiteraard de bouwtekeningen en
schetsen van de nieuwe situatie. Ook
voor kinderen in de basisschoolleeftijd
valt er het nodige te ontdekken en te
beleven. Neem ze gerust mee. (Zorg wel
voor goede begeleiding bij het
oversteken van de drukke weg.) Voor

onderwijsteam van Rehoboth volgde de
Fides-trainingen en ook zijn trainingen
gegeven aan de kinderen. Om te vieren
dat Rehoboth een Fides-school is,
gaven de kinderen van groep een tot en
met vier een optreden. Hierbij werden
alle symbolen uitgelegd aan de hand
van sketches. Vervolgens werden grote
sleutelbossen uitgedeeld, met
dropsleutels eraan voor de kinderen.
Deze sleutels staan symbool voor de
symbolen van Fides.
De politierechter in Leeuwarden boog
zich over de zaak van een
eenenzestigjarige paardenbezitter uit
Frieschepalen. Hij gaf toe dat hij de
verzorging van zijn vijftien paarden niet
meer aankan. Inspecteurs hadden
gezien dat de leefomstandigheden van
de dieren verre van ideaal waren en dat
9

vragen kunt u terecht bij
kerkrentmeester:
Wiebe Veenstra (0512-303647,
e-mail veenstra.paulusma@gmail.com).

Ons eerstvolgend LETS-café is op
dinsdagavond 6 mei van 19.00 tot 21.00
uur in de Ynrin (MFC de Wier) in Ureterp
(www.letskringureterp.nl).

T hemadag ouder worden

Op zaterdag 12 april organiseerde
gemeente Opsterland een themadag
‘Uw huis, uw toekomst’. We worden
allemaal een dagje ouder en dat willen
we in onze eigen huiselijke omgeving
doen op een leuke manier. Op deze
themadag werd daarom aandacht
besteed aan thema’s die horen bij het
ouder worden: actief blijven met een
goede gezondheid. Wat daar ook bij
hoort is sociale contacten op momenten
dat het jou uitkomt. Daarom werd door
het kernteam van LETS-ruilkring Ureterp
e.o. voorlichting gegeven over de
voordelen van een ruilkring. U kent het
vast wel: u doet met alle liefde en plezier
iets voor een ander. De ander wil graag
wat terug doen maar u zegt: “Nee, hoor,
het is een vriendendienst.” De volgende
dag staat deze persoon met een eigen
gebakken cake bij u op de stoep om u te
bedanken. U neemt de cake vriendelijk
aan, maar denkt: “wat jammer nou … ik
hou helemaal niet van cake!”. Bij een
LETS-ruilkring kan u dit niet overkomen.
Daar bedankt iemand u met punten. En
u bent blij met deze punten. Nu kunt u
een andere deelnemer van de LETSruilkring vragen om uw computer eens
even na te kijken, want daar hebt u
helemaal geen verstand van. Of
misschien wilt u iemand vragen om bij u
de goot schoon te maken, want daar
hebt u helemaal geen zin in. Bij een
LETS-ruilkring kan dat allemaal.
Bovendien houdt u er nog leuke
contacten aan over ….
Om te ervaren of een LETS-ruilkring wat
voor u is, nodigen wij u uit om eens een
kijkje te nemen op ons LETS-café.
Meestal staat deze avond of middag in
het teken van een interessant thema. In
ieder geval kunt u kennismaken met de
deelnemers en erachter komen wat
iemand vraagt of te bieden heeft.

Peuterspeelzaal Frieschepalen

De Krobbedobbe

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

V eel tuintips en goede handel

Ook last van naaktslakken in uw
moestuin? Leg een plank tussen de
bedden en draai de plank ’s morgens
om. De naaktslakken die zich hebben
verzameld onder de plank kunnen nu
gemakkelijk verwijderd worden.
Deelnemers van zowel LETS-kring
Ureterp als LETS-kring Drachten en nog
een aantal belangstellenden luisterden
aandachtig naar de tips van Ad
Vermaas, biologisch tuinierder uit
Siegerswoude.
Wist u trouwens dat: UV licht de
lengtegroei remt. Zaden die ontkiemen
hebben dat nodig om te voorkomen dat
het iele plantjes worden.
Meststoffen een uitgebalanceerde
verhouding moeten hebben van stikstof,
fosfor en kali. Dit voorkomt bijvoorbeeld
dat tomaten aan de onderkant bruin
worden.
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Er geen brood of gekookte etensresten
op de composthoop mogen.
De composthoop op een schaduwrijke
plaats moet staan. Ad Vermaas kon zijn
toehoorders de liefde voor de tuin en de
planten goed overbrengen. Vervolgens
was er een levendige handel in
tuinplanten die sommige deelnemers
meegebracht hadden. Voor peies (LETS
-punten) verruilden de planten van
eigenaar.
Het volgende LETS-café zal gehouden
worden op dinsdagavond 6 mei van
19.00 tot 21.00 uur in de Ynrin (De Wier)
in Ureterp. Wilt u meer weten over
LETS; kijk dan ook eens op onze
website www.letskringureterp.nl of bel
0512 301603. Bent u geïnteresseerd?
Kom gerust en vrijblijvend kijken.

Data: 27 (première), 30 en 31 mei en 4,
6, 7, 11 en 14 juni 2014.
Plaats: Sparjeburd, Hemrik.
Aanvang: 21.00 uur. Kaartverkoop: op
onze website
(www.iepenloft-opsterlân.nl) of aan de
kassa van De Skâns Sport en Cultuur in
Gorredijk; 0513 - 46 86 00. De
kaartverkoop begint op 28 april 2014.
Entree: Volwassenen € 16; kinderen tot
en met 16 jaar € 5. Meer informatie:
www.iepenloft-opsterlan.nl

I

Op de volgende datum wordt
het oud papier binnen de
bebouwde kom weer
ingezameld:
 Donderdag 22 mei 2014
Orgelfonds Gereformeerde Kerk
 Donderdag 19 juni 2014
Christelijk Gereformeerde Kerk Elim
 Donderdag 17 juli 2014
Jeudgebouw de Iepen Doar

I epenloftspul Opsterlân

De Stichting Iepenloftspul Opsterlân
keert in juni 2014 terug in het theatertje
in de bossen van Sparjeburd in Hemrik.
Op het programma staat een nieuw en
komisch familiestuk: Wylde Grizen. De
productie heeft een actueel thema: krimp
op het platteland. In groep âlderen hat
syn nocht fan it geseur oer fergrizing en
krimp op it plattelân. Al dy ferhalen oer
spoekdoarpen wêr’t allinich mar
begrutlike âldsjes wenje dy’t in bulte jild
kostje. It is tyd foar aksje. Sy sille wol ris
sjen litte hoe Vitaal Opsterlân echt is. It
âlde protestbloed út de jierren sechstich
brûzet wer troch de ieren. In lêst foar de
mienskip? Skyt! De âldsjes komme út de
tiid dat se harren mei neat rêde koene.
Gewoan, omdat der neat wie. De Wylde
Grizen sille dat dy nijmoadrige ambtners
en bestjoerders op De Sweach ris efkes
goed yndruie. At dy skiters op it
gemeentehûs lústerje wolle, dan is it
plattelân sa mar rêden!
Het Iepenloftspul Opsterlân zet de lijn
van de laatste jaren door. Ook Wylde
Grizen wordt een familievoorstelling met
veel humor waar jong en oud plezier aan
gaan beleven.
Regie: Atze J. Lubach. Schrijvers: Els
Busema. Vertaling: Keimpe Vlietstra

nzameling oud papier

S DM: zestien bekers

Na de eerder behaalde successen bij
onder andere de voorrondes van het
NNKS (Noord Nederlandse
Kampioenschappen Streetdance/
Showdance) en diverse ‘losse’ regionale
en nationale wedstrijden, viel SDM
opnieuw in de prijzen met haar
wedstrijdteams bij de laatste voorronde
van het NNKS op Urk. SDM deed met
achttien teams mee en heeft in totaal
zestien bekers binnengehaald, waarvan
maar liefst negen in de top drie!
In totaal hebben alle wedstrijdteams van
SDM voldoende punten behaald om deel
te nemen aan de Noord-Nederlandse
kampioenschappen die op zaterdag 24
mei worden gehouden in Sportcentrum
Leek.
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Nederlands Kampioenschappen
Zondag 6 april wist het oudste
demoteam van SDM ‘Pressplay’ een
tweede plaats te bemachtigen op de
Nederlands kampioenschappen van de
UDO Hiphopbond. Met deze tweede
plaats is het team nogmaals geplaatst
voor het Europees kampioenschap in
Duitsland en het wereldkampioenschap
in Glasgow. Het demoteam is druk bezig
om geld in te zamelen om deelname aan
het EK en WK mogelijk te maken.
Sponsors kunnen contact opnemen met
het dansteam via:
demoteampressplay@gmail.com
Naast de specifieke wedstrijdtrainingen
en de organisatie van de NoordNederlandse kampioenschappen
zaterdag 24 mei in Leek, zijn de
negentien docenten van SDM inmiddels
begonnen met de voorbereidingen voor
de jaarlijkse SDM eindshows die vrijdag
27 en zaterdag 28 juni georganiseerd
worden in MartiniPlaza in Groningen. De
theaterproductie die SDM op de planken
brengt wordt driemaal opgevoerd onder
de naam ‘LEEF!’ In de zaal van de
schouwburg zijn ruim 1.500 zitplaatsen
en de reguliere (online) kaartverkoop
voor de SDM eindshows gaat begin juni

van start via de website van SDM:
www.s-d-m.nl
Voor alle leden wordt er een speciale
early bird voorverkoop georganiseerd.

B loemenactie VKC

Op vrijdag 9 mei organiseert korfbalclub
VKC weer haar jaarlijkse bloemenactie
in Siegerswoude en omgeving. Net als
vorig jaar hebben zij een ruime keus in
hun assortiment. Daarnaast is er ook
tuinaarde te koop. Vanaf 14.00 uur gaat
de bloemverkoop bij de VKC kantine in
Siegerswoude van start. Rond 18.00 uur
komt de club bij de deuren langs in
verschillende straten van Siegerswoude.
Korfbalclub VKC hoopt op een goede
verkoop en gebruikt deze inkomsten om
diverse activiteiten voor de leden
mogelijk te maken. Kijk voor meer
informatie:http://www.vkconline.nl/

V oorjaarsmarkt

Op zaterdag 26 april wordt de jaarlijkse
voorjaarsmarkt ten bate van
peuterspeelzaal ‘De Krobbedobbe’
gehouden. Locatie: terrein rondom ’t
Byntwurk, De Kolk 1, Frieschepalen.
Hobbyisten, winkeliers, goede doelen en
verenigingen zijn van harte welkom. Een
12

standplaats is gratis. Tevens is er de
mogelijkheid voor muzikanten om zich
hier te presenteren. De verkoop van
bloemen/planten en consumptieartikelen
wordt verzorgd door de organisatie.
Speciaal voor de basisschoolkinderen is
er een vrijmarkt. Zij mogen zelf een
plekje zoeken op het terrein. De
opbrengst is voor de kinderen zelf. Voor
informatie en opgave: mevrouw
E. Reiding, tel: 06-23738500. E-mail:
elsa19@home.nl

hopen op een fijne dag. Ik wens u allen
een heerlijke zomer en u hoort van mij in
september wat we voor de winter weer
gaan ondernemen.
Bertie ten Haaf

M aag lever Darm Stichting

In de week van 19 tot en met 24 mei
gaan 17.000 collectanten langs de
deuren om geld op te halen voor de
Maag Lever Darm Stichting. Het geld dat
opgehaald wordt zal worden gebruikt
om wetenschappelijk onderzoek naar
laverjas en rummicup
darmkanker mogelijk te maken.
Ons klaverjas- en rummicupseizoen is
Dagelijks krijgen vijfendertig mensen de
weer afgelopen. Dit jaar bleef de beker
diagnose darmkanker te horen. 5.000
niet in Frieschepalen, maar ging deze
mensen overlijden jaarlijks aan deze
naar Tjeerd Roffel uit Ureterp.
ernstige ziekte. Daarmee is darmkanker
Ook de rummicupbeker ging gedeeltelijk de tweede vorm van kanker waar
naar Ureterp en wel naar Froukje
Nederlanders aan overlijden.
Zeilstra. Gryt Kooistra was de winnaar,
Darmkanker is één van de best
maar had hem vorig jaar ook al.
behandelbare vormen van kanker, mits
Ook is ons weer een trouw lid ontvallen, de ziekte in een vroeg stadium wordt
altijd een heel gemis voor de club en
vastgesteld. Daarom is er meer
familie, want er komt niet zo gauw weer wetenschappelijk onderzoek naar
een lid bij. We kunnen nog veel
vroege opsporing en betere behandeling
klaverjassers gebruiken en vooral
nodig. De Maag Lever Darm Stichting wil
rummicuppers. Het is iedere
dit mogelijk maken. Het geld dat
maandagmiddag in De Dobber in
opgehaald wordt met de collecte, stelt
Frieschepalen. Het zijn altijd gezellige
de Maag Lever Darm Stichting in staat
middagen. Het begint weer op 15
om wetenschappelijk onderzoek naar
september. Namens de rummicuppers
darmkanker te financieren.
en klaverjassers:
Binnenkort zal er ook bij u een collectant
Anneke van der Iest
aan de deur komen. Help mee en Stop
Darmkanker. Geef aan de collectant!
Namens de Maag Lever Darm
Stichting Griet Visser
erhalen over Urk
Op 28 maart hebben de ANBO-leden
een hele leuke lezing gehad van Jaap
Bakker uit Urk. Het is heel bijzonder dat
Urk nog zo een op zichzelf staande
gemeenschap is. De huisjes en de
straatjes zien er geweldig uit en de
visserij staat nog hoog in 't vaandel. De Gereformeerde kerk Vrijgemaakt
Frieschepalen/Siegerswoude
heer Bakker is een rasverteller en we
27-04 09.30 uur br. Jongsma
hebben dan ook genoten van zijn
14.00 uur br. Zeilstra
verhalen.
04-05 09.30 uur br. Zeilstra
De lezingen van dit seizoen zitten er
14.00 uur ds. De Jong, Fryske
weer op maar we gaan op 2 mei met
tsjinst
busonderneming Wiebenga nog een
11-05
09.30 uur ds. G. Bruinsma
reisje maken naar Hattem en maken dan
14.00 uur ds. R. Prins
over de IJssel een mooie boottocht We

K
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18-05
25-05
29-05
01-06

09.30 uur ds. G. Bruinsma
14.00 uur ds. R. Prins
09.30 uur ds. G. Bruinsma
14.00 uur ds. R. Prins,
themadienst
09.30 uur ds. G. Bruinsma
Hemelvaartsdag
09.30 uur ds. T. Dijkema
14.00 uur ds. G. Bruinsma

VGKN Frieschepalen-Siegerswoude
27-04 09.30 uur ds. B. Bloemendal,
HA
13.45 uur ds. B. Bloemendal
04-05 09.30 uur ds. B. Bloemendal
13.45 uur ds. A. Elverdink
11-05 09.30 uur ds. F.de Jong
13.45 uur ds. J. van der Veen
18-05 09.30 uur ds. B. Bloemendal
13.45 uur. br. M. van Heijningen
25-05 09.30 uur ds. S. Maliepaard
13.45 uur ds. B. Bloemendal
29-05 09.30 uur ds. B. Bloemendal,
Hemelvaartsdag
01-06 09.30 uur ds. J.J. Douma
13.45 uur ds. M. Koppe

18-05
25-05
29-05

09.30 uur ds. Hoogenboom HA
15.00 uur ds. Hoogenboom
NHA
09.30 uur ds. Hoogenboom
14.30 uur ds. Vazquez
10.00 uur ds. Hoogenboom
Hemelvaartsdag

H
ulpnetwerk
Frieschepalen

06-50600148
Telefonisch
spreekuur iedere maandag
van 13-15 uur (anders voicemail en
SMS)

D
orpshuis
‘Uthôf’

Siegerswoude 2013/2014
03 mei
Brocante- en hobbymarkt
06 mei
SMALL - project
13 mei
SMALL – project
20 mei
SMALL – project
22
mei
Verkiezingen
Protestante Gemeente De Wilp06
juni
CBS Betrouwen
Siegerswoude i.w.
07
juni
Brocante- en hobbymarkt
27-04 09.30 uur ds. Heijs (Oosterkerk)
14.00 uur Bijzondere Dienst
telefoon: 0516–541900
Plantsoenkerk
Email: dorpshuisuthof@gmail.com
04-05 09.30 uur ds. A. de Vries
(Oosterkerk)
11-05 09.30 uur drs. H. de Kok
uzzel 8
(Oosterkerk)
Beste puzzelaars,
18-05 09.30 uur ds. A. van der Wiel
In deze nieuwe puzzel zit in de volgende
(Oosterkerk)
zinnen een plaatsnaam verborgen.
25-05 09.30 uur ds. A. de Vries
Voorbeeld: Voor die garnering heb je
(Plantsoenkerk)
een stukje appel, peer, meloen,
14.00 uur Gerard Rinsma
sinaasappel een druif en een kiwi nodig.
29-05 09.30 uur da. A. Klomp
Antwoord: Ermelo.
(Oosterkerk)
Voor ieder goed woord krijgt u 1 punt,
voor het te vormen woord 10 punten en
Christelijk Gereformeerde kerk
een compleet goede ingevulde puzzel
Siegerswoude
krijgt u nog eens 10 punten extra. Deze
27-04 09.30 uur ds. Hoogenboom
gehele puzzel kunt u inleveren tot
14.30 uur ds. Hoogenboom
vrijdag 16 mei bij Metje van der Harst,
04-05 09.30 uur Dienst des Woords
Lytse Dobbe 7 te Frieschepalen. Ook
14.00 uur ds. H. Korving
kunt u puzzels per e-mail inleveren.
11-05 09.30 uur ds. Hoogenboom
E-mail adres:
VHA
metjevanderharst@hotmail.com
14.30 uur ds. Hoogenboom

P
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Botte scharen maken rafels.
De maat was vol en dames pikten het niet langer.
Wij bedongen een veilige aftocht.
De ambtenaar had een eikenhouten bureau.
Is de egel een stekelig dier?
Haar haardracht en manier van kleden waren weerzinwekkend
Hij vond rozen burgerlijk.
Het concert was monsterlijk modern getint.
In de plee hing geen vel papier meer.
Ik vind jou rotter dammen dan een paard met Parkinson.
Is die quiz even aardig!
In Spanje is zeewier de nieuwste smaaksensatie.
Dat meisje heeft blond, goudachtig haar
Mijn zusje Wil is sedert vorige maand verpleegster
Wie helpt moeder met afwassen?
Op de rechtbank is ook weleens leut. Rechters kunnen immers niet altijd
serieus zijn.
Rita''s hondje is dood, maar ze is er niet zo erg rouwig om, snap je dat nou?
Wil jij bij dominee de sneeuw voor zijn deur wegscheppen?
Wat iel, zo’n afbeelding
Als ik in zijn land graaf, pakt hij mijn schop af
Hij houdt die oude pet tenminste nog een jaar.
De koningin is weg, dus rol de loper maar weer op.
Wat een organisatie is dat!
Henk droeg een bruin en groen gestreepte trui.
Kom mensen, doorlopen, zo kunnen we niet werken.
Het was een prachtig feest, honderden bloemen daalden op het bruidspaar
neer.
Na de strenge kou dumpte de groenteman zijn bevroren peren en
sinaasappels op de afvalhoop.
De minder gevraagde tenor gaat zich nu meer toeleggen op het
zogenaamde schlagergenre.
Eerst komt de kap op de molen en daarna worden de wieken aangebracht.
Voor dat raam kun je het beste een nieuwe hor nemen; een gebruikte valt
meestal tegen.
Als dat Kloosterbier u maar niet te zwaar op de maag ligt”zei de abt.
Mensen, lach en geloof in de toekomst.
De gewonde had een gebroken been en
een schedelfractuur.
Ik heb al kennis gemaakt
Je moet voor dat raam, die nieuwe hor nemen. De bewaker sloot de deur
van de cel achter de gevangene.
15
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Totaal

1 Hennie

Beintema

De Feart

Ureterp

52

228

2 G.

Beute

Weibuorren 91

Ureterp

52

228

3 Corrie

Boonstra

Boerestreek 19

Ureterp

52

228

4 J.

Bouma -Wagenaar

Boerestreek 5

Ureterp

52

228

5 Lies

Haisma

Bremerwei 4

Siegerswoude

52

228

52

228

6 Baukje

v.d. Harst

WF de Boerstraat 34 De Wilp

7 H.J.

Kloosterman-Luchtenburg Hoofddiep 2

Zevenhuizen

52

228

8 Baukje

Rijpstra

Mounleane 1

Ureterp

52

228

9 H.

v.d. Veen-Waringa

Kromhoek 40

Frieschepalen

52

228

10 Irma

Weening

Boerestreek 29

Ureterp

52

228

11 Feikje / Trienke

Benedictus

Binnenwei 49

Siegerswoude

52

218

12 Familie

Elzinga

Lytse Dobbe 44

Frieschepalen

52

218

13 Leny

Jongsma

De Slus 18

Frieschepalen

52

218

14 Hinke

Mekkes

Middenwei 4

Siegerswoude

52

218

De Feart 35

Ureterp

52

218

15 Trienke

v.d. Vaart

16 B.

Hoekstra-Bron

Tolheksleane 11

Frieschepalen

52

217

17 Ch.

Venekamp-Hoekstra

de Bodding 5

Frieschepalen

52

217

18 G.

Kooistra

Tolheksleane 14

Frieschepalen

52

216

19 Gepke

Bijker

Klauwertswei 2

Siegerswoude

52

203

20 Jeltsje

Mulder -vd Mei

Kromhoek 33

Frieschepalen

52

203

Lytse Leane 36

Frieschepalen

52

182

21 A.

v.d. Iest

22 Wietske

Jeensma

De Bodding 6

Frieschepalen

52

177

23 J.

Havinga

Boerestreek 12

Ureterp

52

162

Vries

Lytse Leane 49

Frieschepalen

52

147

25 Rolf en Ancis

Feenstra

Teaijewyk 1

Siegerswoude

0

110

26 Geeske

Hessels-de Jong

Kromhoek 21

Frieschepalen

0

95

Foarwurk 14

Siegerswoude

29

94

24 Yvonne

27 Esther

de

ten Hoven

28 H.

Boonstra

Van Akenwei 9

Siegerswoude

0

80

29 Dieuwke

Gorter

De Rusken 36

Frieschepalen

0

65

30 Coba

Sikkema

Kromhoek 20

Frieschepalen

0

65

31 Roelof

Bron

Van Houtenwei 3

Siegerswoude

0

25

16

