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't Pompeblêdpraatsje

Colofon

Gemeentegids Opsterland 2000. Heeft u
de nieuwe gids ook ontvangen? Het is de
eerste gids van de nieuwe eeuw en een
nieuw millennium. Ook een ander formaat.
Het is best de moeite waard om de gids
eens goed door te nemen. Zo is
bijvoorbeeld pagina 5 wel aardig handig:
belangrijke telefoonnummers en een artikel
over Simmer 2000. Ook pagina 9 is handig:
de inhoudsopgave van de gids: er staat
genoeg informatie in. De redactie van het
Pompeblêd adviseert u dan ook de gids
goed te bewaren en dicht bij de hand te
houden. De info is zinvol en duidelijk. U
kunt hem bijvoorbeeld mooi bij het
telefoonboek bewaren.
Voor onze lezers uit Frieschepalen is het
leuk, om op pagina 55 een mooie foto te
ontdekken van De Paedwizer, het
kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt . En de mensen uit
Siegerswoude kunnen genieten van een
prachtige foto op pagina 78. De school
staat er mooi op. ( En dat doet de schrijver
van dit stukje deugd, zoals u zult begrijpen)
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In beide dorpen wordt momenteel druk
gewerkt aan de nieuwbouw. Het terrein in
Frieschepalen wordt bouwrijp gemaakt en
dat kan niemand zijn ontgaan. In
Siegerswoude gaat binnenkort de bouw van
de zesde woning van start.
En….de lente komt er aan. De dagen
lengen, de struiken ontbotten en de
vogelroep is weer in de weilanden te horen.
De sneeuwklokjes en krokussen hebben al
gebloeid en de narcissen schieten de grond
uit. Mensen : geniet!! Elke lente is weer
een wonder op zich. Neem de tijd om van
dat wonder te genieten.

Kopij:
Kopij voor het volgende nummer uiterlijk
inleveren op dinsdag 11 april 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 Piet Boelens)

toneelvereeniging toen, toneelvereniging nu

Nij Libben nog altijd springlevend
Op 15 november 1935 werd alhier een toneelvereeniging opgericht met aanvankelijk 14
leden. Het bestuur werd als volgt samengesteld: dhr S.Visser voorzitter, dhr J.Veen
secretaris, mevr C. de Jager – Casimir penningmeesteres. De leider werd den heer J.Blom.
De vereeniging kreeg de naam Nij Libben. De eerste stukken die de jonge vereeniging in
februari naar voren bracht waren Sake de Waldboer en De nije Tsjinstfaam.
Dit zijn de eerste notulen van
toneelvereeniging Nij Libben,
vermoedelijk één van de oudste
verenigingen van Frieschepalen.

ongehuwden, een avond voor gehuwden
die aan de noordkant van de vaart woonden
en een avond voor gehuwden die aan de
zuidkant van de vaart woonden. Er werd
een blijspel gespeeld met daarna nog een
eenakter.

Aan de hand van de notulen wat
bijzonderheden en voorvallen. In de
eerste jaren waren er drie avonden waarop
uitvoering werd gegeven; een avond voor

Uit de verslagen
39/40 De kas sloot met een batig saldo van

Op de foto van toen: Ep Kijlstra, L. de Vries, J.Jensma, Freerk de Vries, Jantje Huitema, spylster út
Lekkum, Poppe v.d.Wal, J.Veen, Roel Postma, J. van Zanden, Kapper Vaals en J. v.d. Brug –
Overwijk.
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1 cent, die het jaar daarvoor gevonden was.
In 41/42 kwam er zoveel publiek op de
voorstellingen af, dat er mensen naar huis
moesten worden gestuurd. De uitvoeringen
waren toen in café De boer. Men begon
met donateurs te werven, er werden 47
ingeschreven.
Na de oorlog in 45/46 begon men weer met
het spelen, opgevoerd werd De Kening
Skaek. Dit stuk werd ook in Duurswoude
opgevoerd, met de veeauto werd men er
naar toe vervoerd. Er waren inmiddels 86
donateurs.
In 1950 overleed medeoprichter en leider
meester Blom. De regie werd overgenomen
door dhr. P. van der Wal.
Op Bevrijdingsdag 1954 werd samen met
de Reciteerclub het stuk Mei Huslyk
ferkear opgevoerd.
In 1956 speelde men Rinse fersint him.Dit
stuk moest ook naar voren gebracht
worden voor de Rijks Landbouw
Voorlichtingsdienst in Drachten. Eén van

de speelsters Anke van der Harst was ziek
en er moest een oplossing komen. In
Lekkum speelde men hetzelfde stuk en
men wilde ons wel uit de nood helpen.
Op het bevrijdingsfeest van 1957 werd
gezamenlijk met de Reciteerclub een revu,
geschreven door H. de Wilde, opgevoerd.
Het werd een groot succes.
Op de ledenvergadering van 58/59 werd
om een voorzittershamer gevraagd. Er was
geen orde meer te houden. De hamer is er
echter nooit gekomen.
In 62/63 gaat men mede door de hoge
kosten naar twee uitvoeringen terug. Op de
ledenvergadering zijn Jan en Akke Radsma
aanwezig. Akke om haar Oer de Hage
praetsje voor te dragen. En Jan werd
gevraagd als regisseur, wat hij tot 1983
heeft gedaan.
In 1968 is er een batig saldo van 13 gulden
in de kas. Er wordt samen met
voetbalvereniging O.N.V. , de
Plattelandsvrouwen en de Openbare Lagere

Op de foto van nu: Libbe de Vries, Freeke Boonstra, Joke Postma, Silvia v.d. Werf, Annie v. Veen,
Joke Algra, Wimmy v.d. Wal, Hendrik Canrinus, Tine v. Smeden, Bennie Post en Haitze Postma
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School een bazar gehouden.
In het seizoen 74/75 worden de
uitvoeringen niet meer in het plaatselijk
café gehouden, maar in De Iepen Doar.

Plattelânsfroulju Sigerswâld en
Fryske Peallen
De Uthôf, Sigerswâld. Woansdei16-2-2000.
It wie ekstra gesellich yn it sealtsje, allinne
al om’t de groep grutter wie. Wy hiene
fleurige gasten, de sfear wie der noch
better fan. De presidente fan Sigerswâld
hiet elk wolkom, werûnder ek de sprekster
fan dizze jûn, frou Betzema fan Ljouwert,
earder húshâldlerares te Dokkum. Har fak
brocht mei dat sij tige belutsen wie bij it
deistich iten en drinken en de gong fan
saken yn de húshâldings sa’n 45 jier ferlyn
en dêrbij makke sij ek noch stúdzje fan
noch folle eardere tiden. Under har ferhaal
kaam sij mei teksten en spreuken fan
Simke Kloasterman, de ferneamde
skriuwster, dy’t it iten en drinken ferbûn
mei hannelingen út it deistich libben. Sa
struide frou Betzema de nammen fan in
hiele protte kost oer ús hinne, wêrfan wij it
resept kwalik mear kinne. Wij hearden oer
balkenbrij, bij de slacht, riesels en
greauwen, it meitsjen fan fla út bjist, dat ek
brûkt waard bij it pankoekbakken,
skiepmolke oer groat dat sean waard yn in
in soart metalen buiske [sij hie ek wat ark
meinaam] yn hyt wetter, it tsjernen fan
bûter yn de tsjerne, in molkbus of ek yn in
flesse; de sûpe dêrfan dy’t brûkt waard foar
sûpenbrij of sûpenpostrou of potstou of
sûrstip, in sauske fan doe lykas no salata of
ketchup, mayonaise ensafh. Riis mei
resinen en bûter,
sûker of beisop;
weake bôlle al as net
mei prûmen,
resyntsjebrij (sels
makke fansels) of
swarte beien op
brandewyn, appels
en parren , drûge yn
de oven fan de bakker of ek yn de
gielgoarde, in gat yn it hea.
Boekweitgrutten, boekweitenmoal,

50 jaar
Het vijftig jarig bestaan in 1986 wordt door
de leden gevierd met een gezellige avond.
Dit seizoen wordt ook ingevoerd, dat de
leden na afloop van de voorstelling een
bloemetje krijgen. In de jaren tachtig valt
op, dat de donateurs meer en meer verstek
laten gaan, hetgeen erg jammer is.
M.F.C.
In 1992 krijgt Frieschepalen een M.F.C. en
de uitvoeringen worden daarheen
verplaatst. Er zijn regelmatig problemen
met de bezetting van een stuk. Maar in
1993, als het stuk In frijer mei fratsen
wordt gespeeld, is het wel bar: maar liefst
3 dames zijn in blijde verwachting of….
En nu
Het jaar 2000: Nij Libben heeft ruim 100
donateurs. Het stuk De Klopgeast wordt
voor een bomvolle zaal met veel succes
naar voren gebracht. Nij Libben is nog
altijd een springlevende vereniging met
enthousiaste leden. Zijn er in het dorp
vrouwen of mannen ( vanaf 16 jaar) die
toneelspelen ook wat lijkt: kom eens kijken
op en uitvoering of vraag eens informatie
bij één van de leden. Of neem contact op
met het bestuur: Sylvia van der Werf,
Haitse Postma, Annie van Veen.
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boekweitenjank hie frou Betzema it oer,
allegearre sean yn wetter, molke of sûpe,
faak mei spek, fet en sjerp der oer. It iten
wie doe helte soberder en gjin liflafjes,
kost dêr 't men wat mei fersette koe! Ek
earme minsken
moasten alle
dagen ite en dêr
wie de kost hiel
goedkeap, in
protte mei
wetter en hast
gjin grienten.
“Siik oan
jierpels en sûn oan sûpenmoallenbrij”, sa’n
sechje wie der. Mei sâlt en fet waard der
wat smaak oan jûn. Simke Kloasterman
sei: “Al te hertlik iten jowt slytaasje yn’t
binnenspul”. Yn’t skoft koene wij priuwe
fan de boffert mei resinen, mei bûter en
sûker, in kost dy’t eartiids as waarm miel
op de tafel kaam, “ketelkoek of
trompkoek”. It foel der goed yn, mar ús
smaak is oars wend. Resepteboeken fan
doe, en fan no, “De nije fryske petiele”,
gearstald troch Wieke de Haan,yn’e mande
mei resepten fan Simke Kloasterman en yn
it lânboumuseum te Kollumersweach kin
men û.o. âld keukenark besjen. Nei it skoft
gie it ferhaal oer it wurk yn de hûs, sa’t it
oanleard waard op de húshâldskoalle; it
waskjen en striken, de grutte kachel, de
tobbe, de hântsjettel, it waskboerd , de
skammels en wringers en letter de houten
waskmesine, it blausel en de stisel,
klokpoeier, it rak, de strykbouten, waarme
op de kachel. It waskjen en striken fan b. g.
floddermûtsen wie in hiel kerwei; oer de
gewoane wask die men in hiele wike, mar
net elke wike! Yn it ferhaal kamen ek in
hiele protte âlde fryske wurden en sizwizen
foar, lykas: om wivedei hinne(kraamvisite)
swier wêze as wat ûnder de skelk ha
(zwanger wezen) ynbakerje litte troch
goedfrou(baker) tate (moedermelk) foar de
poppe (baby) Fansels waard der by de
berte fan in poppe ek wer spesiale dingen

iten en dronken. Wat soarte hong ek wer ôf
fan de wolstân fan de âlders. It wie in lang
ferhaal en de presidente fan Fryske Peallen
bitanke de fertelster hertlik en bea har in
sierlik doaske mei ynhâld oan, nammens
de beide ferieningen.
Pj. IdsingaVellenga, p. r. lid, ôfd. Sigerswâld.
Logysk, logika, logistyk…?
Der wie it al sa; dêr wie it dievengilde ek al
by Lutzen-en -dy west. Op in moarn miste
hy syn hegedrukspuit yn ’t hok. It wie
logysk dat er earst tocht: Haw ik dat ding
ek útliend? Mar al gau seach er dat er in
ûnmisber ûnderdiel efterbleaun wie, dus
logysk: net útliend, mar gewoan ophelle
sûnder syn tastimming. Nei wat hinne-enwer gepraat skille d’r dochs de plysje mar.
Der kaam wol efkes ien del, seinen se op it
buro. Lutzen bleau d’r dy dei foar thús,
mar al wa ‘t der ek kaam, gjin plysje. Earst
de oare middies, dêr wie sa’n “motormûs.”
De man hie in protte fragen: “Hie de boer
it apparaat net útliend?” Mar sjoen it
ûnderdiel, net dus: reedlik logysk. It slot op
‘e doar doogde fan gjin kanten, gjin
ynbraak dus, dý logika wie ek foar de
plysje. De man skreau alles op. Doe ’t er
klear wie hie Lutzen noch in fraach, en as
men der goed oer neitinkt, wie dat de
meast logyske fraach: “Wat tinkt jo,
wannear krij ik it apparaat wer?”De
plysjeman seach de boer ris op-en-del oan
en andere dat dat faaks in poepetoer wie,
fan dat soart saken seach men ornaris neat
wer. Is dat no wol sa logysk? Dêr wie de
plysje dochs foar? Mar de tiden binne bot
feroare. As falt dit ûnder: Logistyk? Want
sjoch wat it wurdboek deroer seit. Dêr
stiet: Behearingsproses fan frachtferfier.
Fetsje jo it noch? No,
Lutzen wit wol wêr ’t er
oan ta is. Ien ding is
dúdlik, de echte logika is
somtiden fier te sykje…..
Freerkje.
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Bond van Plattelandsvrouwen
Afdeling Frieschepalen

Zo was maart 2000

In elke krant en in elk journaal
kwamen wel beelden uit Afrika, uit
Mozambique. Een prachtig land in
opbouw en dan zo’n grote
overstromingsramp. Zo’n
verschrikkelijk natuurgeweld. Onze
gedachten gaan terug naar 1953, de
watersnoodramp in Zeeland en onze
gedachten, en hopelijk onze hulp, gaat
naar de mensen aan de Afrikaanse
oostkust. Op de landelijke finale van
het songfestival scoorde de Friese
inzending niet geweldig. Friesland
wordt niet vertegenwoordigd in
Stockholm in Zweden, maar onze taal
heeft wel weer even in de
belangstelling gestaan. Wie ook in de
belangstelling stond, dat was minister
Peper. Hij kwam jarenlang met
gepeperde declaraties en dat kostte
hem nu eindelijk zijn functie. Voor hij
afgezet kon worden, bood hijzelf zijn
ontslag aan. Jammer dat een actieve
minister op zo’n manier moet
verdwijnen. President Kohl in
Duitsland had geheime fondsen en
minister Peper had geheime uitgaven.
En met gemeenschapsgeld kan dat niet.
Wiebe Varwijk , de dertienjarige
inwoner uit Siegerswoude, zorgde voor
het leukste nieuws in de Woudklank.
Hij vond op zaterdag 11 maart 2000
het eerste kievitsei van de gemeente en
mocht het aanbieden aan loco
burgemeester Duursma. Wiebe vond
het ei om 07.30 in het weiland van
Melle de Vegt aan de Tolheksleane. En
wat simmer 2000 betreft: wij krijgen
een paar reünisten bij ons thuis,
Foarwurk 14. Als er meer reünisten
komen, dan horen wij dat graag.
Wellicht kunnen we dan een interview
houden met sommige reünisten over
hun herinneringen aan het heitenlân en
over de activiteiten die zij hier gaan
bijwonen. Houdt ons a.u.b. op de
hoogte.

(Bijeenkomst op 7 maart j.l. in M.F.C. De
Dobber)
Er worden deze avond 21 dames en een
heer welkom geheten. De enige heer in ons
midden is dhr Menger, hij is
antiekhandelaar
en gaat aan de
hand van de door
ons meegenomen
voorwerpen
vertellen over
kunst en kitsch.
Na de zakelijke
mededelingen en
de notulen van
de vorige keer
krijgen we koffie
en thee. Daarna
komt dhr.
Menger aan het
woord. Hij
vertelt ons dat hij
al 25 jaar het
werk met veel plezier doet. Aan de hand
van de door ons meegenomen voorwerpen
gaat dhr. Menger aan het vertellen. Er
werden verschillende voorwerpen
meegenomen. Onder andere de volgende
zaken werden meegenomen: een tabakspot,
oude horloges, porselein, lepeltjes,
glaswerk en nog van allerhande andere
voorwerpen. Het ene heeft meer waarde
dan de andere. Het was een interessante
avond. Dhr. Menger had bij elk voorwerp
een verhaal.

A.C.F.
Oproep spelweek.
Helaas hebben we
nog geen reactie
gekregen op de
oproep in het vorige
nummer om twee
nieuwe personen die de organisatie en het
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leiding geven op zich willen nemen.
Daarom doen wij nogmaals een oproep:
Mensen, laat deze spelweek niet verloren
gaan en probeer het eens.
Voor informatie of opgave voor 10 april:
Corrie (302686) of Grietje (303412)

Agenda Frieschepalen:
Elke maandagavond Top 40 koor, 20.0022.00 uur in De Dobber.
7,14,28 april: Country Line Dance voor
beginners 19.30-21.00 uur.
7,14,28 april: Country Line Dance
gevorderden 21.00-22.30 uur.
4,11,18,25 april: Step callanetics 19.3020.30 uur in De Dobber
4,11,18,25 april: Aerobics 20.30-21.30 uur
in De Dobber.
20 april: Laatste vergadering van de CPB
Frieschepalen/Siegerswoude. De dames
van Kromhoek en Binnenwei zullen deze
avond verzorgen.
19 mei: Disco.

Streetdance: Hallo
jongens en meisjes.
In september willen
we graag proberen om een
streetdancecursus te starten.
Lijkt het je leuk en ben je 6 jaar of
ouder, geef je dan op voor 7 juni a.s
bij Froukje ( 303386)
Knutselochtenden: de leiding ( Renneke
en Froukje) zien op 2 leuke
knutselochtenden terug. De
eerste
moesten we helaas afzeggen
omdat
er te weinig animo was, maar
voor de twee die toen volgden
was de deelname
heel goed. Het
waren leuke en
gezellige morgens.
We
hopen het volgend seizoen weer op
jullie deelname. Tevens bedanken we de
vrijwilligers voor de inzet.

Pompeblêdsje
Het bestuur van de Christelijke
Basisschool in Frieschepalen is op zoek
naar iemand die de schoolschoonmaakster
kan vervangen. We
zoeken iemand die
de ziekte-, adv- en
vakantie-uren kan
waarnemen. Lijkt
u dit wat of wilt
u graag meer
informatie, neem
dan contact op met Fokje Hof, voorzitter
van het bestuur. Haar telefoonnummer is
0512-303219.

Bloemschikworkshop: Op 13 april om
20.00 uur is in MFC De Dobber een
workshop onder leiding
van Errit Klaver van de
Blommerij. We gaan
bloemstukken maken
die passen bij de tijd
van het jaar. De
kosten zijn fl 30,00
inclusief koffie en
materiaal. Wel een
kniptangetje meenemen.
Er
zijn minimaal 12 en
maximaal 15 deelnemers
nodig. Opgave bij Renneke Reitsma
( 303642) , zij vertelt de rest wel.

Koninginnedag 2000
Siegerswoude
De viering van
Koninginnedag zal dit
jaar op zaterdag 29
april plaatsvinden. Na
het warme Wilde
Westen van vorig jaar is
thema van dit jaar de
“Olympische Spelen”. De
voorbereidingen zijn al weer
volop in gang en het belooft dan ook
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het

weer een dag te worden met veel leuke
activiteiten die u en uw kinderen niet
mogen missen. ‘s Morgens zullen er na het
zingen van het Wilhelmus spelletjes
georganiseerd worden voor peuters en
kinderen van groep 1 t/m 8. ‘s Middags is
er weer de gebruikelijke fietstocht en ‘s
avonds de puzzelrit. Gezien het sportieve
karakter van ons thema verwachten we dit
jaar iedereen in sportkleding.
De kinderen kunnen zich weer zoals
gebruikelijk via de scholen opgeven. De
kinderen die buiten Siegerswoude op
school zitten, kunnen zich opgeven via de
speciaal daarvoor verspreide brief of u kunt
natuurlijk zelf contact opnemen met ons.
Meer informatie over deze dag krijgt u
zoals gebruikelijk weer via de welbekende
oranje strooifolder.
Oranje Commissie Siegerswoude. Opgaven
bij Mevr. Keulen, telefoon: 0516-541208

die we hadden, hebben we nu 163
donateurs. Dit is fantastisch! De bedrijven
zullen wij nog apart benaderen met een
vraag om hulp of steun. Wij houden u over
alle acties op de hoogte. Op 17 juni
aanstaande organiseren we een fancy fair
in en rond m.f.c. ‘De Dobber’, van 10 tot
14.30 uur. Naast een heleboel andere leuke
activiteiten (waarover we u nog nader
zullen informeren), zullen we ook
gebruikte kinderkleding en speelgoed
verkopen. Hebt u spullen die wij mogen
verkopen, dan kunt u hierover contact
opnemen met: Hilly de Jonge Lytse Leane
45 Frieschepalen tel. 303566 of: Iepie
Pijpker Haarsterweg 42 Marum tel. 0594643864 U kunt de spullen zelf brengen of
laten halen. We hopen op een zonnige dag
en een grote opkomst! Tenslotte willen we
graag iedereen die ons geholpen heeft of
nog helpt, in welke vorm dan ook, hartelijk
bedanken. We hebben de steun van onze
eigen dorpsgenoten nodig om voor onze
peuters een leuke, veilige en verantwoorde
speelzaal te realiseren! En onze peuters,
nu en in de toekomst, daar doen we het
toch voor?

Bericht van peuterspeelzaal ‘de
Krobbedobbe’
Zoals u weet onderneemt de
peuterspeelzaal verschillende acties om
geld in te
zamelen voor
de inrichting
van de nieuwe
speelzaal in de
woonvorm.
Momenteel
zijn we bijna
klaar met het
inventariseren
van wat we
allemaal nodig
hebben en vooral wat het allemaal moet
kosten. Dit is een grote klus gebleken. We
verwachten er eind maart mee klaar te zijn
en de subsidieaanvragen de deur uit te
kunnen doen. De donateuractie die we in
januari organiseerden heeft, naast een
aantal giften, een groot aantal nieuwe
donateurs opgeleverd: in plaats van de 17

Ei,ei,
Het eerste ‘Ljipaai’ in de gemeente
Opsterland is gevonden door de 13-jarige
W.Varwijk uit Siegerswoude. Pech dus
voor dhr. K.Postma uit Frieschepalen, die,
voor zover bekend, de vinder van het
tweede ‘ei’ is. Jammer, voor hem telt
alleen de eerste
plaats en
dus kon
Postma
zijn
‘ei’
niet

kwijt.
Dat
bracht hem op het idee, het eitje dan maar
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aan zijn eigen vrouw aan te bieden.
Mevrouw Postma is volgens haar zeggen
diep onder de indruk van dit ‘plechtige
gebeuren.’ Zij zal dit voor haar toch wel
héél bijzondere ‘ei’ dan ook een ereplaatsje
in huis geven.

Jonkman, declamatie enz. enz.
Voor deze bijeenkomst willen wij u van
harte uitnodigen.
De Gereformeerde Kerk De Paedwizer, 't
Paed 1 Frieschepalen. Aanvang 09.00 uur.
Tot ziens.

Oproep

Soos Frieschepalen –
Siegerswoude
Soosverslag Frieschepalen – Siegerswoude
Op woensdag 23 februari 2000 was er weer
een soosmiddag in de Iepen Doar in
Frieschepalen. De opkomst had wel wat
beter gekund, maar ondanks dat was het
een gezellige middag. We hebben op deze
middag spelletjes gedaan en er werd fel
gestreden om de hoogste eer.
Het waren dan ook fijne spelletjes zoals
blikgooien, kleur op
kleur,
koppengooien,
sjoelen om de hoek
en denkwerk. Het
denkwerk was het
lastigste want er
zaten veel addertjes
onder het gras en er
moest heel goed
worden nagedacht.
Aan het eind van de
middag was er voor
iedere speler een
prijsje. Dhr. Henderik Posthumus scoorde
het hoogste aantal punten. De
sooscommissie kan dan ook op een
geslaagde middag terug zien. De volgende
bijeenkomst is op 22 maart as. Dan gaat
dhr. J. Zandbergen uit Bakkeveen ons iets
te vertellen over zijn reis naar Rusland. De
door hem gemaakte videofilm van die reis
wordt dan ook vertoond. De
sooscommissie hoopt dan ook op een
goede opkomst.
Namens de sooscommissie:E. Veenstra –
Tuinstra.

De Amnestygroep Ureterp e.o. organiseert
in mei a.s. een boekenmarkt op de braderie
in Ureterp. Heeft u nog boeken of
tijdschriften die nog in en redelijk goede
staat zijn?? U kunt ze brengen naar de
volgende adressen:
Anneke Veenstra, Koarte Baan 14, Tel.:
302340
Myriam Loonen Middenwei 11 te
Siegerswoude
Tel.: 0516541471
Gerd Renkema
De Telle 54
Tel.: 301945
Graag van te
voren even
bellen. De
opbrengst is bestemd voor Amnesty
International.

Welkom Tweede Paasdag
Op Tweede Paasdag houden wij een
feestelijke kerkdienst met als thema:
"Alles wordt nieuw."
Met veel zang o.a.
Friese Psalmen en
Gezangen, muzikale
omlijsting door orgel
en cornet, vertelling
voor de kinderen,
meditatie van ds.
10

de handel, maar werden uitgedeeld, verpakt
bij het desbetreffende product of in de
bioscoop gedraaid. Gelukkig is van dat materiaal heel veel bewaard. ‘Wat een meisje
weten moet’ (f 30) is nu verkrijgbaar in de
museumwinkel van het Theater Instituut
Nederland en koninklijk Theater Carré te
Amsterdam en bij de gespecialiseerde
muziekwinkels.

Jeugdtoernooi 2000 R.W.F.

Door het grote
succes van het
jeugdtoernooi bij
S.V.
het 40- jarig
jubileum van
vorig jaar gaan
we dit jaar weer
een jeugdtoernooi
R.W.F.
georganiseren.
Als het een beetje
mee zit willen we
ieder jaar een
jeugdtoernooi in Frieschepalen gaan
organiseren.
Het programma gaat er als volgt uitzien.
Op Dinsdag 23 en Woensdag 24 mei
organiseren wij een toernooi voor A– en B
junioren.
Op Vrijdag 26 mei is de finale voor A– en
B junioren.
Op Zaterdag 27 mei zullen de D, E en F
pupillen (zevental), de C– junioren en D–
pupillen in toernooien tegen elkaar
uitkomen.
We maken er weer een spannend en
sportief toernooi van, wie wil komen
kijken is van harte welkom.

De titel van de cd is ontleend aan het
gelijknamige liedje, waarvan Louis Davids
de tekst en de muziek schreef en het daarna
met pianobegeleiding -in 1932 - zelf zong.
Hij maakt met dit liedje reclame voor de
hoofdsponsor Persil. ,,In een huwelijk
beste meid dan win je altijd met Persil en
verdraagzaamheid”, is een van de goede
raadgevingen die de moeder van de bruid
haar dochter geeft.
‘Wat een meisje weten moet’ biedt 68
minuten en 72 séconden pure nostalgie. Zo
zingt bijvoorbeeld het kinderkoor onder
leiding van Jacob Hamel ‘O, kom er eens
kijken’, een reclameliedje van de
Bijenkorf, bezingt Piet Muyselaar zijn geliefde ‘Carré’, begeleid door Jef de Winter
met Carré’s Showorkest, is Muyselaar
samen met zijn collega Willy Walden te
horen als Snip en Snap in een commercial
voor Persil schoonmaakartikelen. Jacques
van Tol schreef die tekst, de Ramblers
onder leiding van Theo Uden Masman
verzorgen de muzikale omlijsting.

Een cd boordevol nostalgie

De cd ‘Wat een meisje weten moet’ bevat
vierentwintig zeldzame opnamen van
reclameliedjes uit de periode 1900-1958.
Ze zijn verzameld door het Theater
Instituut Nederland en De Weergever,
vereniging van verzamelaars van 78toerenplaten, oude weergave en
opnameapparatuur. Het Theater Instituut
heeft de cd ondergebracht in de serie
historische opnamen, eerder uitgebracht
onder het label Favorite.

Enig is ook het door Albert Bol gezongen
‘Lied van den vroolijken wielrijder’, een
reclame voor Torpedo fietsnaven met
terugtraprem. Tholen en Van Lier zijn te
horen met het ‘KupKoy lied’, gewijd aan
de gelijknamige ‘cigaret’: ,,Roken omdat
het de gezelligheid vergroot” (1931). Heel
bijzonder is Lou Bandy’s bijdrage over
Calvé’s wondervoer Toktok –“luister naar
het lied dat de kippen u toezingen” - en
ook Louis Davids’ ‘Doe het electrisch’,
een reclame voor de nv Provinciale
Utrechtse Electriciteitsmaatschappij.

Tot 1958 waren commerciële
reclameboodschappen op de radio streng
verboden. Toch heeft een groot aantal
artiesten in die jaren liedjes voor reclamedoeleinden gezongen die op de plaat
zijn vastgelegd. Die platen kwamen niet in
11

Stibbe geopende cd met een gesproken
loflied op het geluid van de grammofoon
(1900) en de door Max Woiski bezongen
Erven de Weduwe J. van Nelle nv, verdient
een plaatsje op de moderne draaitafel. Al
zou het alleen maar zijn, om te kunnen
vaststellen dat de Toon Hermans van kort
geleden net zo klinkt als die uit 1948: toen
gewoon met een aardig liedje dat het
relatiegeschenk van het Kledingbedrijf
Goed en Goedkoop was. Door JEANETTE
STUUROP (overgenomen uit de
Leeuwarder Courant)

Het bekende ‘O juffrouw Krakepit wat zijn
jouw kleertjes wit’, een uit 1936-1937
stammende reclame voor Wennes
bleekpoeder is ook op de cd vastgelegd,
evenals reclames voor Amstel en Heineken
bier, koffie en thee van Van Nelle en voor
HAKA, de Centrale Bond van Nederlandse
Verbruikerscooperaties van de Handels
Kamer, Rotterdam. Het gelijknamige
kookboek zal in menige keuken zelfs nu
nog een dierbare plaats innemen.
Kortom de door de agent voor Nederland
van de Gramophone Company Maurits
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Bereikbaarheid van de
huisartsen in het weekend

21 april
23 april

Tijdsduur van de bereikbaarheid: vrijdag
van 17.00 uur tot en met zondag 24.00 uur
2 april
B. J. Prummel,
Wijnjewoude, tel:
0516481250
I.Strampel, De Wilp, tel:
0594641595 spoednr:
0594643525
9 april
H. J. Stelma, Ureterp, tel:
0512301202
K. Piest, Marum, tel:
0594641243
16 april
G. H. A. M. Vermeulen,
Bakkeveen, tel:
0516541350
I.Strampel, De Wilp, tel:
0594641595
spoednr: 0594643525
23/24 april
W. Brouwer, Ureterp,
(Pasen)tel: 0512301231
J. de Roo, Marum, tel:
0594648946
30 april:
H. J. Stelma, Ureterp, tel:
0512301202
G. Geerdink, Marum, tel:
0594641212
spoednr.: 0594644341

24 april
30 april

14.00 ds. J.Th Jonkman
19.30 ds. H. Geertsma
09.30 ds. L.J. Joosse, 14.00
kandidaat G.A. den Broeder
09.00 Paassamenkomst
09.00 Prof. B.Kamphuis, 14.00
ds. E. Rupke

Burgerlijke Stand
Geboren: Henno, zoon van J. L. Jansma en
F. Aalders op 22
februari 2000 te
Frieschepalen

de “Krobbedobbe”
Frieschepalen
U kunt uw kind vanaf 1½ jaar inschrijven.

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.

Preekvoorziening Geref Kerk
Vrijgemaakt Frieschepalen
26 maart 09.00 ds. R.C.Janssen, 14.00 ds.
A. de Jager
2 april
09.30 ds. J.M.A. Groeneveld,
14.00 ds. G.J. v.d.Hoeven
9 april
09.00 kandidaat G.A. den
Broeder, 14.00 ds. G.J.
v.d.Hoeven
16 april 09.00 kandidaat R.F. Telgenhof,
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Kleurplaat
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