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't Pompeblêdpraatsje

Colofon

Helaas hebben we nog geen reactie
gekregen op de oproep in het vorige
nummer om nieuwe redactieleden. We
hebben daar in onze vergadering even over
gesproken. Zou er geen animo voor zijn
of… durft men zich zelf niet aan te
melden?? Is men soms te bescheiden en wil
men zichzelf niet in de schijnwerper
plaatsen?? Dat zou kunnen. Misschien
lopen er in onze dorpen wel mensen rond
die best zouden willen, maar die zich niet
durven aanmelden. Moet de redactie zelf
dan maar mensen gaan vragen? Dat zou
mogelijk zijn, maar dan dreigt het gevaar
dat het zo’n clubje wordt van ‘ons kent
ons’ en we willen toch graag een goede
afspiegeling zijn van onze dorpsbevolking.
Daarom mensen, stap af van die valse
bescheidenheid en meld je aan als
redactielid. Of geef ons een goede tip voor
een goed redactielid. We weten zeker dat er
genoeg talenten zijn.
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Trouwens, u mist de laatste maanden de
interviews van Jelle Jeensma in dit blad.
Doet Jelle dit werk niet meer of wil hij niet
meer? Jazeker, hij wil heel graag maar Jelle
zit momenteel in de ziektewet: hij is
overspannen. Overspannen door zijn fulltime baan en zijn vele bij-baantjes. We
hopen echter dat hij weer gauw herstelt van
die lastige kwaal en ons redactieteam weer
komt versterken, want we kunnen hem
eigenlijk niet missen.
Daarom ook vanaf deze
plaats: Jelle jong, gauw
beter worden want we
wachten met smart weer
op jouw inbreng. De
redactie wenst u veel
leesplezier toe. Als u ons op de hoogte
houdt, houden wij u op de hoogte!!!

Kopij:
Kopij voor het volgende nummer uiterlijk
inleveren op dinsdag 14 maart 2000 voor
18:00 uur bij de redactie.
Op de computer gemaakte teksten op 3,5’’
diskette aanleveren a.u.b.
Advertentietarieven:
Deze zijn beschikbaar op aanvraag.
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IN DE

SCHIJNWERPER

(door Libbe de Vries)

op freed 18 febrewaris

Toanielútfiering “Nij Libben”
It sil jo mar gebeure. Hawwe jo jierren yn in âld hûs wenne wêr’t it wetter by de muorren
delrûn, krije jo in nije wenning tawiesd troch de wenningbouw en dan blykt dat der in
klopgeast yn it hûs waret.
It is har al ferskate kearen slagge om sa de
bewenners ûnder har út harren wenning te
jeien.
Om de kâns op de bettere wenning ûnder
har noch grutter te meitsjen noechje de
susters har studearjende neef Harry út om
by harren yn te kommen. Dat hiene se
better net dwaan kind. Harry hat noch in
apeltsje mei de tantes te skilen. De beide
froulju hawwe syn mem it libben
nammentlik knap soer makke om ’t se
trouwd wie mei in man fan lege komôf.
Harry sint op wraak en dat slagget. Hy
ûntdekt wa’t foar klopgeast spylje en komt
tafollich ek noch opnei yn ’e kunde mei in
froeger buorfamke. De beide tantes wurde
troch it jonge stel werom pakt mei harren
eigen wapens. Se wurde kjel makke mei it
lûd fan in klopgeast. In oare buorfrou, frou
Mollema, spilet it spul mei sûnder it te
witten. Hja fertelt dat der yn it hûs de geast
fan in deade bewenner húsmannet. Op ’e
ein feroaret it blijspul yn in echte skriller as
bliken docht dat Foekje Engel fermoarde is
troch neef Harry. As in echt “Derrick”
prebearret de húsbaas de moard op te
lossen. Frou Mollema regelt al fêst de
begraffenis en bestelt gebak by de bakker.
Lokkich komt alles op it ein dochs noch
goed as blykt dat Foekje allinnich mar op
souder de nacht trochbrocht hie.
Foar in tige folle seal (sa’n 150 minsken)
waard dit stik mei faasje brocht. Under
regy fan Wimmy fan der Wal waarden de

Dit barde de famylje Zondervan in it
toanielstik “De Klopgeast”fan M. Loop,
dat freedtejûn troch toanielferieniging “Nij
Libben”spille waard.
Boppe de famylje Zondervan wenje twa
sûnderlinge susters, Saakje en Foekje
Engel. Sy hiene eins ek wol de wenning
ûnder harren hawwe wold, mar spitich
genôch is dat noch nea bard; de
wenningbouw wol him harren net tawize.
De beide âld taarten besykje no alles om de
minsken ûnder har út de wenning te krijen.
Ien aksje is dat hja om de tsien minuten
mei in boek op ’e tafel begjinne te huffen.
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typkes moai oanset en ek it hiele stik
folholden. Dit wie seker foar Annie fan
Veen (Foekje Engel) net makkelik om’t se
har ek noch in oar stimke oanmjitten hie.
Sylvia fan der Werf (Saakje Engel) spile in
prachtige boaze suster, jo hiene súver
begrutsjen mei Foekje, it sloof. Bennie
Post hie ris in oare rol as dat wy fan him
went binne. Hy spile no in synyske, hast
sarkastyske studint en die dat tige
oartsjûchjend. De stammerjende, wat
neurotyske buorman waard goed spile
troch Henk Canrinus. Freke Boonstra sette
in prachtich typke del as Marie Mollema,
de asosjale buorfrou. Haitse Postma feroare
geandewei it stik fan de wat ûnwisse
hûsbaas yn in soarte fan “Derrick”, in man
mei in dúdlik sterke persoanlikheid. Joke
Algra spile it leave buorfamke wêr’t Harry
fereale op wie.
De minske hawwe har de bûsen útskoart
om alle fiten en núvere foarfallen. It wie in
tige slagge jûn foar toanielferieniging “Ny
Libben”.
***

morgens staan vermeld op de dorpsagenda.
Momenteel zijn er 36 gezinnen lid van de
speel-o-theek, maar er kunnen er natuurlijk
nog veel meer bij. Het lidmaatschap kost f
20,00 per jaar per gezin. Ook gezinnen uit
Frieschepalen, waar jammergenoeg geen
speel-o-theek meer is, zijn hartelijk
welkom. Nieuwsgierig geworden? Kom
dan gerust eens langs op onze
openingstijden. Wilt u meer informatie,
dan kunt u kontakt opnemen met Nanda
Dijkstra tel: 0516-541677.
De werkgroep van de speel-o-theek.

Nieuws van “De Sjofaar”
Ïn het voorjaar van 1999 heeft De Sjofaar
een bloembollenactie gehouden voor het
aanschaffen van nieuwe pauken. Deze actie
was toen een groot succes en de pauken
zijn inmiddels aangeschaft. Hartelijk dank
voor uw steun. Ook dit voorjaar willen wij
weer een dergelijke actie houden. Nu voor
het sparen van nieuwe instrumenten. De
meeste instrumenten zijn 22 jaar oud en
aan vervanging toe. U begrijpt wel dat dit
niet in één keer te realiseren is, daar een
bes-bas al gauw f 12.000,00 kost. Daarom
hopen we ook dat u ons dit keer en elke
volgende actie wilt blijven steunen.
Binnenkort krijgt u een folder in de bus,
waaruit u bloembollen kunt bestellen. Wij
halen deze lijst weer bij u vandaan. Mocht
er niemand bij u zijn geweest, dan kunt u
de bestellijst ook inleveren bij: Boukje
Kooyker, Lytse leane 20, Frieschepalen of
bij Nanda Dijkstra Skoallelân 4 te
Siegerswoude. Dit kan t/m 11 maart.
Alvast bedankt en we hopen dat het dit jaar
weer een groot succes wordt, net als vorig
jaar. Bestuur en leden van “De Sjofaar”

Hallo allemaal
In Siegerswoude is een speel-o-theek
genaamd “De Boartershoeke”. Hier kunt u
speelgoed lenen voor kinderen van 0 t /m
12 jaar. Deze speel-o-theek is gevestigd in
het dorpshuis “De Uthôf” en is
dinsdagsmiddags open van 15.00 uur tot
16.30 uur en één keer in de 3 weken op een
morgen van 10.30 uur tot 11.30 uur. Deze

Plattelânsfroulju Ôfdeling
Sigerswâld
Bijienkomst : Woansdei , 19 Jan. 2000
Jierfergadering mei in lêzing oer it
opheljen fan it ôffal. Mei in jiergearkomst
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wol it tal
oanwêzigen wolris
minimaal wêze, sa
net hjir yn de
Uthof. Us froulju
wiene knap
oanwêzich, dat
sadwaande stie ús
sprekster foar in
oandachtich publiek. Diftar stiet foar
“gedifferentieerde tarieven” It systeem is
yn tal gemeentes yn it lân al ynfierd, mar
Opsterlân hat noch gjin beslút naam. Men
wol earst proefdraaie en de minsken sels
oardielje litte , of it al of net wurket. Mei
foarljochting en proefstadia hopet men te
kommen ta in ienriedich beslút. It nije
systeem hat as doel:
milieubelang,kostenbesparje,
rjochtfeardiger.
It komt hjir op del: elk betellet in
basistarief dat gâns (mear as de helte) leger
is dan no, mei dêrboppe op de ûnkosten
dy’t men makket by it oanbieden fan de
kontainer. Dus, hoe minder faak oanbiede,
deste minder te beteljen. In chip yn de
kontainer telt de oanbiedings op.
Fansels wiene der in protte fragen, want
oeral kleve beswieren oan, mar der binne
gemeentes dy’t al wat “ kinderziekten”
oerwûn ha, dêr kin men syn foardiel mei
dwaan en fierders hopet men dit jier
knelpunten op te speuren en letter it foar en
tsjin ôf te weagjen om ta in goed beslút te
kommen. Us presidente bitanke de
sprekster foar har dúdlike útlis mei in
tsiiske ferpakt yn in reade bûsdoek. Wij
krigen wat foldermateriaal mei nei hûs, om
thús ien en oar nochris oer te lêzen. Fansels
krije de ynwenners fan Opsterlân sa no en
dan wol mear berjochten fia de
streekblêden en wurdt der ek in apart
krantsje besoarge. Us presidinte koe no
oergean ta de jiergearkomst, en lies út de
ynkommen stikken. Der geane twa dames
nei de slútdei fan de debatjûnen oer “ Frou
en feiligheid” dizze winter hâlden yn de

provinsje. Dizze dei wurdt hâlden yn
Ljouwert op 27 jannewaris. Yn it krantsje “
Foar de Frou” stiene wer in oantal
nysgjirrige dingen dêr’t men oan mei
dwaan kin. De notulen oer de krystjûn
waarden foarlêzen en goed befûn en ek
kaam it jieroersicht, it finansjeel ferslach,
mei de kaskommisje en de “wel en wee”
pot oan de oarder . Us notuliste Ingeltsje
Veenstra is ôftreden en lokkich ha wij wer
in nij bestjûrslid fûn, ien mei ûnderfining,
dus binne we eerst wer út de brân (sij telt
foar twa en dat moat ek), mar royaal sit it
hjir net yn ús dochs al lytse ploech.”
Buurmans leed troost”, sa seit men dan,
want it keallet by de measte bestjûren
swier. Ien ding is wis, mei in lytse ploech,
mei sokke fijne froulju hat men ek net folle
spul!! Sa koe it ôftredende bestjûrslid ,
Ingeltsje Veenstra, dochs noch mei in
blomke it nije lid, Tony Uilkema, wolkom
hite en namen wij ek mei in blomke en in
setsje ierdewurk mei ynskripsje ôfskie fan
Ingeltsje. Op rym waard sy yn’t sintsje set.
Noch in nijjiersdrankje der op ta en sa
kaam der ek oan dizze jûn in ein.
Pjirkje Idsinga, p. r. -lid, Sigerswâld.

In dei mei : “Nee, tsjin geweld”
Themadei fan tsien frouljusorganisaasjes
yn de C H N N te Ljouwert.
Geweld, in “hot item”, yn dizze tiid.
Geweld, ek op it plattelân, ek ûnder ús
eigen bern, benammen bij it útsje yn ’t
wykein. Wêrom? Hoe komt men der ta?
Hoe kin it yn ’e hân hâlden wurde?
Frou en feilichheid, dat wie it gesprek op
sân ferskillende jûnen yn Fryslân dizze
winter en dêr die de ôfdieling Sigerswâld
fan de Plattelânsfroulju ek oan mei. Dizze
dei, 27 Jannewaris, wie de
slotmanifestaasje. De moarns earst spile
Tryater foar ús “Geweld… nee”. Trije
jonge spilers dy’t meardere rollen
ferbylden, fertoanden hoe ’t minsken der ta
komme kinne, ûnder ynfloed fan drank en
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drugs, geweld tsjin elkoar te brûken. De
oanlieding, it treffen, de rol fan de
omstanners, de gefolgen, de dieder, it
slachtoffer, hoe’t it fielt, meiskuldich te
wêzen, wat (efternei) better west wie :
allerhande facetten waarden beljochte en
efternei meielkoar bepraat. Dêrbij diene de
froulju actief mei, sawol mei wurden as
mei dieden. Tryater bringt dit stik op’t
heden yn de hiele provinsje op skoallen e.
d. en hat grut sukses.De middei waard
ynfold mei “worksjops”. Ut 6 ûnderwurpen
koe men twa kieze, û. o. Stappenplan van
de gemeente Leeuwarden tegen geweld op
straat, en Hoe beinvloeden wij de
overheid? Stappenplan voor actie. De
froulju, wol sa’n 150 leau ‘k, waarden yn
groepkes ferdield en nei ferskillende
lokalen brocht, wer’t in ynlieding holden
waard of it item û. l. f. in gespreksliedster
besprutsen waard.
It is net yn koarte sinnen oer te bringen wat
der allegearre ôfhannele is. Inkelde dingen
sprongen der út, sa as it ferhaal fan in
mem, wa’s soan deastutsen wie, inkelde
jierren lyn. Wat sy dêrbij net kwyt wurde
koe, wie, dat de plysje, fantefoaren
warskôge, der net wie. Ek waard it
meinimmen fan wapens bij “uitjes”
foargoed ôfkard : it is in útdaging, ek al hat
men it as ferdigening.
Alders, opfieders, oerheid, horeka, plysje,
en net te ferjitten, de media, wij ha
allegearre in grutte rol yn dizze
problematiek. Dat it net tolereard wurde
kin sprekt fansels, sa kinne wy net mei
elkoar omgean, dizze ûnfeilichheid moat
omleech brocht wurde, en wol sa gau
mooglik. Jong en
âld moat him
hjiroer beriede en
meihelpe. Doe ‘t
wij wer byelkoar
sieten, yn it
auditorium, koene
wij wer fragen
stelle oan in

foarum mei û. o. korpschef Foeke
Wagenaar en de boargemaster fan
Ljouwert, Loekie fan Maaren. Mar ek
jonge minsken, betûfte stappers, sieten yn
it foarum. It is te hoopjen dat dizze dei
fruchten ôfsmyt.
Plattel. fr. Ofd. Sigerswâld.

Jaarlijkse toneeluitvoeringen
Siegerswoude groot succes!
Op 29 januari en op 9 februari heeft de
“Toanielferiening Sigerswâld” het stuk “In
gast tofolle” van de schrijver Ton Davids
in de vertaling van Gerda van der Wijk met
groot succes uitgevoerd in het dorpshuis te
Siegerswoude. Deze keer was niet gekozen
voor een kolderstuk, maar voor een thriller.
Het stuk speelt zich af in het ietwat sjofele
hotel van de heer en mevrouw
Hulskamp.Mevrouw Hulskamp (Cobie van
Kammen) is een wat haaibaaierig type. Zij
zorgt samen met het kamermeisje Tilly
(Janneke Boekema) goed voor haar gasten.
Haar echtgenoot Sjors (Jan Benedictus)
werkt niet al te hard mee in het hotel. Hij
houdt zich liever bezig met zijn hobby:
detective-spelen. Hij kan op werkelijk
voortreffelijke wijze allerlei televisieseriedetectives imiteren. De heer Alfons Wagter
(Atze Benedictus) is al vier jaar een vaste
gast in het hotel. Hij is een gedistingeerde,
oudere heer, die zijn dagen vult met zo nu
en dan een wandelingetje en regelmatig
een cognacje. Een andere excentrieke gaste
van het hotel is Mevrouw Uvermans
(Ieteke Terpstra) Zij is enigszins van adel
en heeft de eigenaardigheid haar pluizen
speelgoedhond te verwarren met een echte
hond. Verder is de zeer charmante,
langbenige en ongetrouwde Elsa Zandberg
(Siepie Bult) te gast in het hotel. Op een
dag kondigt de riooljournalist Hals
(Willem Haisma) zich aan. Hij schrijft zich
in onder een valse naam en maakt hatelijke
stukjes voor een weekblad over hotels. Hij
blijkt een nare, arrogante kerel te zijn, die
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al spoedig alle gasten en alle personeel in
de gordijnen jaagt. Hij bedient zich van
voortdurende beledigingen en verregaande
neerbuigendheid jegens een ieder. Hij
dringt zich erg op bij Elsa Zandberg; drijft
de spot met de speelgoedhond van
Mevrouw Uvermans; is erg geïnteresseerd
in het verleden van Dhr. Wagter; betrapt
Tilly op het stiekem drinken uit de
drankvoorraad van het hotel; maakt de
detective-imitaties van Sjors Hulskamp
belachelijk en dreigt in zijn artikel voor het
weekblad het hele hotel neer te sabelen.
Geen wonder eigenlijk, dat de man wordt
vermoord. De moord wordt onderzocht
door de vrouwelijke commissaris
Vredenburg (Sjoeke van der Meer) en haar
assistent agent De Wilde (een dubbelrol
van Willem
Haisma) . Deze
Vredenburg is
een
scherpzinnige
politievrouw,
die op haar best
is als ze flink
(salami) eet
tijdens haar
onderzoek.
Ongewild krijgt
ze hulp van de namaakdetective Sjors
Hulskamp, hetgeen de zaak behoorlijk
compliceert. Iedereen in het hotel is
verdacht en het blijkt, dat iedereen een
motief én de gelegenheid heeft, de gehate
journalist te vermoorden. Het is geen
eenvoudige moordzaak en commissaris
Vredenburg moet dan ook alle zeilen
bijzetten de moord op te lossen. Eén voor
één vallen echter, na prachtig deductief
speurwerk en met niet aflatende hulp van
Sjors Hulskamp, de verdachten af.
Uiteindelijk blijft alleen Dhr. Wagter over
en inderdaad: hij is de dader. Om een
vroegere moord te camoufleren heeft hij de
journalist vermoord. Hij wordt na een
vergeefse vluchtpoging gearresteerd en zo

Zo was februari

Het valt niet mee, om een maand in
een paar regels weer te geven. Dat
probeer ik dan ook meestal niet. Ik
schrijf voor mijzelf een aantal punten
op. Vier punten kregen in de maand
februari mijn belangstelling. 1. Onze
wethouder Ate Duursma kwam in de
belangstelling door de vervuilde
grondkwestie in Gorredijk. Ate, zowel
in Frieschepalen als Siegerswoude
bekend als inwoner, kwam in een lastig
parket terecht door enige nalatigheid
en moest zich verantwoorden voor dit
onzorgvuldige beleid. Gelukkig bleek
na afloop van een verhit debat dat deze
zeer goede wethouder zijn functie kon
behouden. 2. Simmer 2000 komt
dichterbij en veel dorpen vieren feest
en verwachten reünisten. Het leeft erg
bij al die emigranten. Of onze dorpen
voldoende actief geweest zijn, valt
echter wel te betwijfelen. Het is
angstvallig stil……..3. Het Frysk
Museum kwam vaak in de
schijnwerper. Ene heer Van Krimpen
heeft uitgesproken meningen en wil het
roer volledig omgooien. En ja,
veranderingen doen vaak zeer bij
mensen die alles bij het oude willen
houden. Beide partijen moeten hun
geschillen maar met wat tact en goodwill proberen op te lossen.4. Punt 4
van deze maand is het meest moeilijke
punt voor mij. Oud leerling Cees Roest
kreeg onder Ureterp een ongeluk met
zijn auto en kwam zwaar gewond in
het ziekenhuis terecht. Zwaar gewond,
blijvend letsel. Je kunt en wilt het
amper geloven: zo’n levenslustige en
actieve knaap. Ook voor de familie
kwam de klap hard aan. Vooral voor
hen is deze maand een zeer duistere
maand. Alle plannen en
toekomstverwachtingen vallen in een
paar seconden in duigen. Dan schieten
woorden te kort.
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kwam het toch nog goed in het hotel.
Na de beide succesvolle uitvoeringen is Jan
Benedictus extra in het zonnetje gezet voor
zijn prachtige decor en zijn souffleuse
Roelie Oostindiër en schminkster Ineke
Geertsma geëerd voor hun bijdrage. En
volgend jaar…….Nou, dan zet de
“Toanielferiening Sigerswâld” gewoon
weer haar beste beentje voor om een mooi
stuk aan haar trouwe bezoekers te
presenteren. H.B.

Roemenië heeft te maken met een enorme
inflatie en er is onder de bevolking heel
veel armoede en werkeloosheid. Vorig jaar
hebben we een project gehouden om het
dak van de kerk te vernieuwen. Ook
hebben we toen veel kleding en
schoolmeubilair meegenomen. Dit project
was erg geslaagd, maar daarmee zijn we er
nog lang niet! In de zomer van 2000 zijn
we van plan om weer met een groep van 18
personen naar ons dorp in Roemenië te
gaan om de mensen daar weer te helpen.
Maar om daar aan de slag te kunnen en om
de mensen daadwerkelijk te helpen hebben
we veel geld nodig. Daarom komen wij
met een wc papier actie. Deze wordt

Country Trail Band komt!!!!!!
De bekende band van radio en tv komt op
18 maart 2000 in dorpshuis de Uthôf te
Siegerswoude. Ze geven dan een Country
Gospel Concert voor alle jeugd en de
ouderen. De zaal van De Uthôf gaat open
om 19.30 uur en de toegang is……gratis.
Dat wil je toch niet missen????

Van wie???
Op 20 januari liep bij ons een heel mooi
konijn in de tuin. Hij /zij kwam zo maar bij
je. We hebben hem /haar in een hok gedaan
en nu vragen we of iemand ook zijn of haar
konijn mist. Hij /zij maakt het goed. Bel
ons als hij /zij van jou is. Tel:0512-302853
Hindrik en Froukje.

gehouden op 11 maart a.s. Wij hopen dat u
ons kunt helpen om de armoede in
Roemenië te bestrijden. Met vriendelijke
groeten, de C.R.S. Voor inlichtingen: Bram
Huisman 0594-642362 en Wietze Bron
0512-303114.

De C.R.S helpt Cotus
Ter verduidelijking: C.R.S staat voor
Commissie Roemenië Siegerswoude. Deze
commissie gaat uit van de zending en
evangelisatiecommissie van de Chr. Geref
Kerk in Siegerswoude. In mei 1997 is deze
commissie opgericht met als doel een arm
dorp in Roemenië te helpen en te
ondersteunen. Het dorp Cotus ligt in het
noordelijk deel van Roemenië waar plm 2
miljoen Hongaren wonen. Deze Hongaren
zijn door de jaren heen verdrukt, vooral in
de tijd dat de dictator Ceaucescu nog aan
de macht was en toen het nog een
communistisch land was. Op dit moment is
er een democratische regering, maar

Te Koop
Blauwe stoffen 3 zitsbank. 1 jaar oud
z.g.a.n. Vraagprijs f 300,00 Tel: 0512303209 ( na 18.00 uur)

Welkomsdienst
Sjir El Shaddai uit De Wilp komt op
zondag 27 februari 2000 om 19.30 in de
Geref Kerk te Frieschepalen met de
musical : “Ik geloof, geloof ik……”
Iedereen is van harte welkom.
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Decoworkshop. De workshop op 19 januari
was wel geslaagd. Er kwamen ongeveer 16
personen die zich hadden opgegeven. Om
20.00 uur gingen we van start. Met eerst
wat uitleg van mevr. Veenhuizen en onder
het genot van een bakje koffie konden we
van start. We gingen een hoorn des
overvloeds met eend maken, wat goed
gelukt is. Op 22 maart is er weer een
decoworkshop om 20.00 uur in De Dobber.

Woonvorm in Frieschepalen
Zoals het nu lijkt en er niet teveel tegenslag
komt, is het de bedoeling dat in de maand
maart de eerste paal geslagen wordt.
Volgens de woningbouwvereniging Talma
hoopt men voor de Kerst het gebouw klaar
voor bewoning te hebben. Het gebouw zal
voorzien moeten worden van een naam. Er
bestaat de mogelijkheid een naam op te
geven. Deze naam moet wel als het kan een
relatie hebben met de bestemming van het
gebouw en de plaats Frieschepalen. Indien
u voorstel heeft kunt u die opgeven bij
ondergetekende. Er zal een
naamcommissie samengesteld worden.
Deze commissie zal uit de opgegeven
namen een keus maken. Bij het ingebruik
nemen van het gebouw wordt de naam
bekend gemaakt. Namens de werkgroep:
C.J.Dekker, Lytse Leane 88 Frieschepalen

Mededeling. Als je zo hier en daar hoort
wordt er wel eens naar bepaalde dingen
gevraagd of wij van de A.C.F. die wel
eens zouden willen organiseren. Wij doen
dan ons best daarvoor maar dan laten ze je
in het dorp toch een beetje zitten. Helaas
moeten wij dan die cursus of activiteit
aflassen, omdat er te weinig animo voor is.
Dus hier een oproep: Heb je zin en lijkt het
je wat, geef je dan ook op, want anders is
alle energie tevergeefs en de tijd die wij
erin steken is dan verloren tijd.

A.C.F.
Spelweek.
25,26 en 27
juli proberen
wij weer een
spelweek te
organiseren.
De afgelopen
jaren werd het altijd door Corrie en Grietje
georganiseerd en geleid. Deze dames
hebben het altijd met veel plezier gedaan,
maar zouden graag willen dat er weer eens
twee nieuwe personen met ideeën kwamen.
Daarom vragen zij 2 personen die deze
zomer mee willen helpen met organiseren
en leiden van de spelweek. Jullie worden
door deze dames ingewerkt, dus niet
denken dat je er alleen voor staat.. Hopelijk
reageren er wel wat mensen, want anders
kunnen we deze spelweek niet door laten
gaan, wat heel jammer zou zijn. Dus
mensen kom op en probeer het eens. Voor
opgave en/of informatie Corrie van der
Velde, tel.: 302686

Agenda Frieschepalen
 Elke maandagavond Top 40 koor 20.00-

22.00 uur in De Dobber.
 3, 10, 24 en 31 maart: Country Line
Dance voor beginners 19.30-21.00 uur.
 3, 10, 24 en 31 maart: Country Line
Dance voor gevorderden 21.00-22.30 uur.
 14, 21 en 28 maart: Step callanetics 19.30
-20.30 uur in De Dobber
 14, 21 en 28 maart Aerobics 20.30-21.30
uur in De Dobber
 17 maart: Disco in De Dobber
 22 en 29 maart: Decoworkshop 20.00 uur
in De Dobber
 Decoratieworkshop: 22 maart, Vlinder
om 20.00 uur in De Dobber te
Frieschepalen. 29 maart, Paddestoel om
20.00 uur in De Dobber te Frieschepalen.
Docent: Mevrouw Veenhuizen uit
Jonkersvaart. Kosten: Vlinder f 27,50.
Paddestoel f32,50. incl. koffie en
materiaal. Aantal deelnemers: minimaal
9

12, maximaal
16.Opgave: voor
15 maart.
Meenemen vlinder:
kniptang, buigtang
en bindtouw.
Meenemen
paddestoel:
kniptang, buigtang
en 3 duimdikke
stokken of takken
van ongeveer 60 cm. lengte. Opgave en /
of inlichtingen: Renneke Reitsma
303642. Willen diegene die zich al
opgegeven hebben toch nog even
doorgeven voor welke workshop ze
kiezen. Bij voorbaat mijn dank. Verder is
er op donderdag 13 april nog een
bloemschikworkshop. Hierover kunt u
meer lezen in het volgende “Pompeblêd"

tusken de fyftjin en de fiifentritich
jier….Ja, ’t is lang ferlyn, dy ferhalen oer
finzenissen en spinnen op brea, mar soe ’t
no sa slim wêze om dêr dochs ris wer mei
te begjinnen? Wy moatte bern dochs earne
wer begryp bybringe fan wat goed as kwea
is? Té ienfâldich? Och, dát kostet gjin
hannen fol jild…… ‘k Bin noch wol altyd
bang foar spinnen, mar dat is ’t slimste net,
tinkt my sa…..
Freerkje.

Peuters en ouderen in één
gebouw
FRIESCHEPALEN – Peuterspeelzaal 'de
Krobbedobbe' in Frieschepalen zal een
nieuwe plek krijgen in het te bouwen
wooncentrum voor ouderen in deze plaats.
Uit onderzoek is gebleken dat tussen
peuters en ouderen op een natuurlijke wijze
een wisselwerking tot stand komt. De
aanwezigheid van peuters maakt het
leefklimaat van ouderen gevarieerder. Het
contact met kinderen biedt ouderen een
vreugdevolle ervaring, komt tegemoet aan
behoeftes aan het doorbreken van het

Spinnen op brea……….
Binne jo ek noch grutbrocht mei de
drigingen fan mem en heit, sa gewoan by
de tafel, ûnder it iten? As jo as bern wat
ferkeards dien hiene, as dat miskien mei
koarten wol dwaan soene? Dan witte jo
grif ek wol dat dat somtiden syn útwurking
wolris hie……. Want wa woe d’r no nei ’t
gefang, mûzen yn ’t bêd hawwe as spinnen
op brea ite, mei oars neat as kâld wetter
derby? Begryp my goed, it wie dan noch
lang net oan ‘e tsjustere kast ta….. Mar it
wie dúdlik: tsjinoer de “sunde” stie de
straf, dat wie gewoan in útmakke saak. En
dus wisten wy wat mocht en wat net
mocht! Dat witten wie in tige wichtige
noarm, dêr gong men mei fierder yn ’t
libben. Hoe earder men in bern dat by
bringt, hoe better it is, dêr is men it ek yn
dizze tiid noch wol oer iens…. Mar dat
fandalisme hjoed de dei dan? As hawwe jo
de blommebakken by de dyk oant no ta net
oan grúzeleminten fûn? En hawwe jo de
“net – noadige – gasten”noch net by jo
west? Faaks wat ûntspoard (jong)folk, sa

isolement waarin ouderen kunnen komen
te verkeren. Ook peuters worden
gestimuleerd in hun ontwikkeling. De
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ontwikkeling van sociaal gedrag wordt
onder meer bevorderd door regelmatige
contacten met ouderen en de
onvoorwaardelijke aandacht van ouderen
heeft op peuters een rustgevend effect.
Vooral ook voor kinderen die weinig
contact hebben met grootouders, omdat die
bijvoorbeeld ver weg wonen en voor
kinderen die de peuterspeelzaal bezoeken
op sociale of medische indicatie kan dit
belangrijk zijn.
Geld. Om huisvesting in de woonvorm
voor ouderen financieel mogelijk te maken
heeft het bestuur van 'De Krobbedobbe'
verschillende acties ondernomen. Er
werden onder meer brieven geschreven
naar het college van b & w, de
gemeenteraad en woningbouwvereniging
Talma, wethouder Franssen en
verschillende raadsleden werden
uitgenodigd in de speelzaal. Binnen de
overkoepelende stichting 'de Ploeg' werd
gezocht naar financiële ruimte voor de
hogere huur. Toen dit positief uitviel is
eind vorig jaar een huurcontract met Talma
ondertekend.
Inrichten. De volgende stap is het inrichten
van de speelzaal. Er moeten tafeltjes,
stoeltjes en kasten komen. Veel speelgoed
is dringend aan vernieuwing toe. Ook moet
er buiten een speeltuin komen. Inmiddels
heeft men daarvoor van de gemeente een
bedrag toegekend gekregen. Ook zal men
een aantal fondsen aanschrijven en worden
er verschillende acties in het dorp
gehouden.

auto, waarvan het kenteken genoteerd kon
worden De auto werd korte tijd later met
gedoofde lichten in een wijk van Gorredijk
aangetroffen. De politie kon de auto
vervolgens aanhouden op de Breewei in
Tijnje. De inzittende bleek aan het
signalement van de dief in Fneschepalen te
voldoen.
Loonbedrijf Siegerswoude sponsort
VKC.
Het eerste team van korfbalvereniging
VKC te Siegerswoude heeft nieuwe
trainingspakken
Deze pakken werden aangeboden door
Jelle de Haan bedrijfsleider van
LOONBEDRIJF SIEGERSWOUDE. Het
bestuur van korfbalvereniging VKC is zeer
verheugd met deze
nieuwe sponsor en hoopt op een lange
samenwerking. Op de foto staan v.l.n.r.

Tjeerd van der Tuin (trainer), Bart Dijk,
Tea Keidel, Anke Wiering, Karin Koning,
Anneke Spa, Foppe Benedictus, Engbert
Henk Wiering, Jelle de Haan (sponsor).
Gehurkt zitten Roelof Wiering en Sanne
van der Hengel. Op de foto ontbreekt
Annemarie Bouma.

Frieschepalen/Gorredijk
De politie heeft vorige week donderdag
een 50 jarige inwoner van Leeuwarden
aangehouden.
De man was via een keukenraam een
woning in Frieschepalen binnengedrongen.
Hierbij werd hij gesignaleerd door
omwonenden, die de man probeerden aan
te houden. Hij vluchtte echter in een rode

5 jarig jubileum Disco-oudere
jeugd Siegerswoude

Deze ouderwetse disco met muziek uit de
60-er t/m 80-er jaren is speciaal voor
mensen boven de 30. Met muziek van de
Tramps, Tree Degrees maar ook CC en de
Rolling Stones, kortom alles wat toen leuk
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was. Het is altijd “REUZE” gezellig, met
het volume zo, dat je ook gezellig bijpraten
kan. Dit jaar doen we de disco achter de
scheidingswand met uiteraard wel een
opening, zodat de dansvloer met de wat
meer volume snel bereikbaar is. De zaal
wordt weer heel mooi aangekleed door
onze eigen jeugd. Dus succes verzekerd.
Kom dus allemaal zaterdag 8 april (v.a.
21.00 uur) naar Dorpshuis “Uthof”. Neem
ook je kennissen en buren mee.

Wanneer een gebruiker een aanvraag doet
op het internet zal de conventionele
modem deze aanvraag via de telefoonlijn
richten aan de Internet Service Provider
(ISP). Deze aanvraag zijn slechts enkele
bits waardoor gebruik van het bestaande
telefoonnetwerk perfect functioneert. De
ISP zal de aanvraag doorsturen via de
internet back-bone verbinding naar
Luxemburg waar de opstraal- (uplink-)
faciliteit staat voor de Astra satelliet. Vanaf
de Astra satelliet wordt (breedbandig) de
opgevraagde informatie naar de ‘gebruiker’
verzonden, welke een schotelantenne nodig
heeft om deze informatie te kunnen
ontvangen. Vanaf de schotelantenne gaat
het signaal naar de PC waar een DVB PCkaart zorgt voor verwerking van het
digitale signaal en de aangevraagde
informatie wordt zichtbaar op het scherm.
Zoals bovenstaand omschreven lijkt deze
vorm van internet gecompliceerd,
omslachtig en duur. In werkelijkheid is het
uiterst eenvoudig te realiseren, het gebruik
is erg eenvoudig en de aanschaf- en de
abonnementsprijzen zijn laag. De enige
omslachtigheid aan Internet via satelliet is
dat de ‘gebruiker’ een schotelantenne moet
laten plaatsen. Maar dan staan er ook veel
interessante mogelijkheden tot de
beschikking; breedbandig internet, een 70
tal TV zenders, high-speed software
downloading, enzovoorts. Wat is er nodig?
Een aansluiting op een Internet Provider
(dit kan ook een gratis provider zijn), een
modem, een PC met minimaal een Pentium
2, een schotelantenne van minimaal 54 cm
en een DVB PC-kaart. Tevens is er een
pakket voor de zakelijke gebruiker. Dit
pakket wordt op maat geleverd en omvat
een PC-router, een schotelantenne en een
zakelijk abonnement. Op dit systeem
kunnen meerdere netwerk ‘gebruikers’
gebruik maken van Internet via Satelliet.
Meer informatie kunt U vinden op onze
Home Page www.Satinf.com/arob/
Op Zaterdag 11 en 25 maart geven wij
demonstraties in het Dorpshuis te
Siegerswoude. Vrijkaarten hiervoor zijn te
bestellen 0516 541129.

PERSBERICHT
Nieuw !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Internet via
satelliet voor NLG. 30,00 per maand. Oh,
weer ‘zogenaamd’ iets nieuws te melden
over internet…? Ja……, alleen iets nieuws
is eigenlijk niet de goede benaming, het
moet zijn; een
revolutionaire vorm
van Internet. Waar
klaagt de internet
‘gebruiker’ nu het
meest over of zij nu
een veelvuldig of
een matig
‘gebruiker’ is? De
snelheid van het
internet. De
programma’s,
homepages en te downloaden bestanden
worden steeds groter. Het aantal gebruikers
neemt sterk toe. En het huidige, bestaande,
netwerk waarop internet wordt gepleegd is
hier niet op berekend en wordt daardoor
steeds trager. Daar is nu een perfecte
oplossing voor. Internet via Satelliet. Via
de satelliet is er heel veel ruimte om data te
versturen, dit noemen we bandbreedte.
Omdat de satelliet een gigantische grote
hoeveelheid bandbreedte beschikbaar heeft
is de satelliet klaar om gebruikt te worden
voor internet. Na een test- en opstartperiode van 3 maanden kunnen wij nu
Internet via de Satelliet voor de consument
en voor het bedrijfsleven aanbieden. Hoe
werkt het? Om optimaal gebruik te maken
van de aanwezige mogelijkheden is er
gekozen voor een combinatie tussen de
bestaande telefoonlijn en de satelliet.
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zondag 12 maart:
v.m.
09.30 uur, ds. C.W. Plooy
Ternaard
n.m.
14.00 uur, ds. B. v. Oeveren
Steenwijk
zondag 19 maart:
v.m.
09.30 uur, ds. C. v.d. Woude
Beetsterzwaag
n.m
13.45 uur, leesdienst

Bereikbaarheid van de
huisartsen in het weekend
Met vriendelijke groet,
Rolf Edens Arob Antennebouw.
P.S wij kunnen het persbericht ook naar U
e-mailen.
Tijdsduur van de bereikbaarheid: vrijdag
van 17.00 t/m zondag 24.00 uur.
 5 maart: B.J.Prummel, Wijnjewoude,
Tel:0516-481250.
I.Strampel, De Wilp, Tel: 0594-641595
Spoed: 0594-643525.
 12 maart: G.H.A.M.Vermeulen,
Bakkeveen, Tel: 0516-541350.
K.Piest, Marum, Tel: 0594-641243.
 19 maart: H.J.Stelma Ureterp Tel: 0512301202
G.Geerdink, Marum, Tel: 0594-641212
Spoednr.: 0594-644341

Burgerlijke Stand
Geboren: Iwan, zoon van A.S. de Haan en
T. van Duinen te Siegerswoude.
Ilse, dochter van D.Roffel en H.Boonstra te
Frieschepalen.

de “Krobbedobbe”
Frieschepalen

Preekvoorziening van de
Gereformeerde Kerk
Frieschepalen /Siegerswoude

U kunt uw kind vanaf 1½ jaar inschrijven.

 26 maart: W.Brouwer, Ureterp, Tel: 0512

-301231
J.de Roo Marum, Tel: 0594-648946
zondag 20 februari:
v.m.
09.30 uur, dhr. J. Visser
Stiens
n.m.
13.45 uur, ds. G. de Jong
Heerenveen
zondag 27 februari:
v.m.
09.30 uur, kand. J.v.d. Molen
Leek
n.m.
13.45 uur, leesdienst
zondag 5 maart:
v.m.
09.30 uur, ds. H. Koetsveld
Dwingeloo
n.m
13.45 uur, ds. G. de Jong
Heerenveen
woensdagavond 8 maart
n.m.
19.30 uur, ds. J. Kooistra
Hoogeveen

Dit kunt u bij de peuterleidster doen: Ineke
Geertsma, Foarwurk 3, 9248 SK
Siegerswoude, tel.: (0516) 54 18 93.
Adres Peuterspeelzaal “de Krobbedobbe”,
gevestigd in: M.F.C. “de Dobber”,
Boskdobbe 2, Frieschepalen, tel.: (0512) 30
27 87.
De toelating gebeurt in volgorde van
opgave. Twee jaar en zes maand wordt
aangehouden als leeftijd waarop een kind
kan worden geplaatst. De maximale
groepsgrootte is 15 kinderen.
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Kleurplaat
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