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't Pompeblêdpraatsje

Colofon

We kunnen de laatste weken veel lezen
over het koningshuis. Prins Willem
Alexander wordt op de voet gevolgd: hij
kan geen stap verzetten of een fotograaf
maakt er wel een opname van. Dankzij
hem staat het watermanagement nu wel
volop in de belangstelling. En Maxima
ervaart nu al, wat haar in de toekomst kan
staan te wachten: privacy is er niet meer
bij. Tevens heeft een ieder wel een mening
over haar vader. Ook de ziekte van Prins
Claus is een reden tot vele artikelen in de
media. En onze koningin Beatrix moet al
jarenlang ervaren dat hoge bomen heel veel
wind vangen. Haar functioneren staat al
tijden ter discussie. Lees er de dagbladen
maar op na. Is het goed voor de democratie
dat ze zich bemoeit met de politiek of moet
het koningshuis slechts een symbolische
rol vervullen? De een denkt zus, de ander
zo.
Deze maand vieren we koninginnedag op
zaterdag 29 april. We hopen dat het in onze
beide dorpen weer een fijne, zonnige dag
mag zijn.
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Ik hou het
niet meer bij,
de prijs van
de benzine. Ik
weet niet
meer wat een
liter kost. Ik
ben door de
vele prijsveranderingen het spoor bijster.
Weet u het nog?? Het is voor mij altijd een
verrassing wat ik moet betalen. En meestal
valt het tegen. Meestal moet je meer
betalen dan de vorige keer: ik gooi de tank
maar zelden meer vol. Bij fl. 70,00 hou ik
op. Volgende week maar weer eens zien.

Kopij:
Kopij voor het volgende nummer uiterlijk
inleveren op dinsdag 16 mei 2000 voor
18:00 uur bij de redactie.
Op de computer gemaakte teksten op 3,5’’
diskette aanleveren a.u.b.

Advertentietarieven:

Maar: het Pompeblêd is nog steeds gratis.
Geniet er dus maar extra van. P.B.

Deze zijn beschikbaar op aanvraag.
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IN DE

SCHIJNWERPER

(door Piet Boelens)

Boekm@il project

in Opsterland
Enige tijd geleden is Stichting Lezen gestart met Schoolbibliotheken 2000, een groot
landelijk project dat is bedoeld om de opzet en het gebruik van schoolbibliotheken in het
onderwijs nieuwe impulsen te geven.
Een van de pilotprojecten was het
project: “Start dichtbij om ver te
komen.” In dit project uit
Noordwest Overijssel hebben 8
basisscholen en 4 bibliotheken
samengewerkt om het lezen te
bevorderen d.m.v. e-mail. Het
project is enorm aangeslagen.
Tijdens de Nederlandse Onderwijs
Tentoonstelling (NOT) in januari 1999
heeft dit project de Nationale
Onderwijsprijs 1998 gekregen.
Nu heeft het O.A.B. in de gemeente
Opsterland een 9 tal scholen in de
gemeente, als ook 1 school in de gemeente
Heerenveen en 3 scholen op het
waddeneiland Ameland, in de gelegenheid
gesteld om dit project van januari – juni
2000 eveneens te houden. De animo was
meteen enorm groot.
Gezamenlijk met participerende instanties
als de CBD Friesland, de Openbare
Bibliotheek Opsterland, het O.A.B. en een
viertal schrijvers is dit project enige weken
geleden van start gegaan. Het is de
bedoeling dat leerlingen, leerkrachten,
schooldirecties, schrijvers en
jeugdbibliothecarissen met elkaar
corresponderen via e-mail. Scholen
ontvangen hiervoor gratis – en dat is de
eerste winst - voor hun schoolbibliotheek
een 25 tal geselecteerde boeken om het
project te starten. Minimaal één keer per
week wordt door elke school een e-mail
verstuurd over wat er gelezen is of wordt
gereageerd op een ander bericht. Er wordt

over boeken geschreven en
meningen uitgewisseld: over wat
er gelezen wordt, wat men vindt
van een boek, wat men zou willen
lezen, wat een ander zou moeten
lezen enz. Leerkrachten en
jeugdbibliothecarissen doen op
gelijkwaardige wijze mee en mengen zich
vanuit de eigen professie in de
correspondentie. De tweede winst is dus de
leesbevordering, terwijl de derde winst
bestaat uit het op natuurlijke wijze leren
communiceren via e-mail. En het moge
tevens duidelijk zijn, dat het project ook
een bijdrage levert aan de taal- en
schrijfvaardigheid van kinderen. Twee van
de deelnemende scholen zijn de Chr.
Basisschool De Foarikker uit
Siegerswoude en de Chr. Basisschool
Rehoboth uit Frieschepalen. De
bovenbouw van die scholen hebben zich
verplicht een leesdossier bij te houden en
mee te werken aan de evaluatie. De
coördinatie is in handen van het O.A.B. en
de C.B.D. Fryslân.
Omdat twee scholen uit onze beide dorpen
er aan meedoen vindt u hier nu een
beknopt verslag van de vele dingen die de
afgelopen weken gebeurd zijn.
We hebben eerst op beide scholen boeken
gelezen en deden daar verslag van via email berichtjes. Elke leerling schreef wel
eens een e-mailtje, we hebben er hier maar
even een selectie uit gehaald. Het ging als
volgt:
Hallo ik heet Nico Altena. Ik zit op de
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PCBO Rehoboth. Dit mailtje is voor Sjoerd
Janssen. Hoi ik lees ook het boek
Babyroof. Ik heb 3 zussen en 1 zusje. Ik
ben 10 jaar en ik zit in groep 7. Ik zit ook
op voetbal bij R.W.F. Met veldvoetbal
waren we kampioen. Met zaal gaat het niet
zo goed. In groep 7 hebben we 13
kinderen. Het boek Babyroof is mijn 4e
boek. Verder heb ik smokkelaars op
Luckers eilanden, voor altijd, samen amen
en Wiebelkees nog gelezen.
Hoi ik ben Gerben Albert Wagenaar Ik lees
nog steeds het boek bonje om de boomhut
Want ik vergeet steeds het boek te lezen Ik
weet nog niet wie mij gemailt maar daar
kom ik nog wel achter GROETJES
GERBEN ALBERT WAGENAAR
Hallo ik ben Mark Krol en ik zit op de
school p.c.b.o. Rehoboth Frieschepalen.
Dit email bericht is voor Bouke van der
Wier. Ik lees ook Speurtocht naar het
verleden. Ik heb hem al bijna uit. De eerste
20 bladzijden vond ik niet zo veel aan.
Maar later was het wel spannend aan het
worden. Wij vind het leuk dat iemand van
jullie nog eens terug mailt jullie zouden
ons een plezier doen. Groetjes Mark Krol
Hallo ik ben Sjoerd Janssen en dit mailtje
is voor Nico Altena. Ik heb ook bij R.W.F.
gespeeld Maar de Wilp is de beste. Omdat
ik erbij speel. Ik ben in Gelderland geboren
in Haalderen. In groep 4 ben ik hier heen
gekomen. Ik vind het hier ook wel leuk.
Mijn pa is boer en is 50 jaar (abraham dus)
Mijn ma is jufvrouw en is 46 jaar. Wat zijn
jouw pa en ma? Hoe oud zijn ze? groetjes
SJOERD JANSSEN!!!
Voor Ronald Homan Ah Ronald welk boek
lees je? Ik lees voor altijd samen amen, ik
vind het niet zo’n leuk boek. En ik ben ook
nog niet zo ver. En ook nog beterschap. ps.
stuur me een m@iltje terug. De balle.
Groeten Erwin Loonen!
Hallo beste mailers Ik
ben Hans Dijkstra en ik
las het boek Donna en
Lisa. Ik vond het eerst
wel een leuk boek toen

Lisa verkering moest met Tonnie
Beusink. En toen ze naar het
gokpaleis gingen vond ik ook wel
leuk. Toen Lisa jarig was kwam
dat bolle meisje dat vond ik best
wel leuk. Ze hete toch Bianca.
JA!!! dat is waar. Ik vond het ook
wel leuk toen Gert-Jan en Donna
ruzie hadden. Vooral toen Donna
en Lisa in de bosjes sprongen. Maar nu
moet ik stoppen. DOEI!!!
Hallo ik ben Maarten Smink Ik zit in groep
7 en ik lees het boek Smokkelaars op
luckers eiland. Sid de hoofd persoon komt
er achter dat er smokkelaars op het eiland
zijn. Hij heeft een vriend en praat er over
in hun geheime huis groetjes MAARTEN
SMINK
Nadat we een aantal weken met elkaar
gemaild hadden, hebben we iets nieuws
aan het project toegevoegd. De twee
scholen hebben afgesproken dat ze een
vervolgverhaal gaan schrijven en dat elkaar
toemailen. De Foarikker schreef deel 1,
Rehoboth deel 2, De Foarikker deel 3 en
Rehoboth bedacht het laatste stuk deel 4.
Dit was dus een nieuwe vorm van
samenwerken; samen een verhaal
bedenken. U treft het hieronder aan.
De vermissing. Deel 1
We gingen met de hele klas op schoolkamp
naar Luxemburg. Dit was extra omdat de
school 75 jaar bestond. Normaal gesproken
gaan we meestal naar Appelscha of
Ameland, maar dit was onze eerste
buitenlandse reis.We gingen er met een
dubbeldekker naar toe. Eindelijk
aangekomen, kwamen we bij een gezellige
kampeerboerderij midden in de bergen met
een mooi bos er om heen. De leraren
hadden alvast een speurtocht uitgezet voor
de avond. Raymond was een jongen die
altijd opschepte en opviel. Die avond op
weg naar het bos zei Raymond: "Ik loop
alvast door, want ik heb geen zin om op
jullie te wachten." Hij was al snel uit het
zicht verdwenen. Toen de kinderen na een
uurtje of zo weer terug naar de
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kampeerboerderij gingen,
dachten ze dat Raymond er
al was, maar Raymond was
nergens te vinden. Zou hij
nog in het bos zitten?
Iedereen raakte in paniek.
Men zocht in de boerderij, riep op het
grasveldje, keek op Raymonds bed om te
zien of hij misschien al in slaap gevallen
was. Of zou hij gewoon in het bos
verdwaald zijn?? "Ik moet er niet aan
denken", zuchtte Marleen, "om zo alleen
door een donker bos te gaan." "Ik snap het
niet," zei Teun, "dat hij altijd alles op z'n
eentje wil doen en zich nooit bij de groep
aansluit." "Laat hem maar" zei Christine,
"hij doet toch altijd wat hijzelf wil en hij
luistert nooit naar een ander". Om twaalf
uur kwamen de leraren het vertrek binnen.
Je kon aan hun gezichten wel zien, dat
Raymond er nog niet was. "Jongens en
meisjes" zeiden ze. "Raymond is er nog
niet. We hebben nog geen
spoor van hem gevonden. We hebben de
hele route nog eens gelopen, we hebben
geschreeuwd en met zaklantaarns
gezwaaid, maar we kregen taal noch
teken." Wat gaan we nu doen? Wie heeft
een goed idee? Ondernemen we nu actie of
zullen we wachten tot het licht wordt. Zeg
het maar............."
Vermissing deel 2
De kinderen besluiten het de volgende dag
te doen. De volgende dag zoeken ze
Raymond. Ze zoeken en zoeken maar
vinden niets. Tot ze bij een gat komen. Ze
horen gegil en gekrijs en zijn bang. De juf
gaat terug naar de kampeerboerderij en
haalt touw en een zaklamp om te zien wat
er in het gat zit. Als ze weer terug komt,
gaat ze het gat in en alle kinderen gaan
mee. Er wordt door de holen gerend. En in
één keer stond iedereen stil. Daar zat een
meisje vast en toen ze verder keken zagen
ze grote voetsporen. Ze haalden het meisje
los en volgden de sporen tot er iemand
riep: "Waar zijn we, om precies te zijn??”
De juf zei: ”Dat geeft nu even niets, het is

nu de bedoeling dat we Raymond vinden.”
Ze lopen verder, op eens houdt de gang op.
De juf zei: “Misschien zit Raymond hier
wel eens”. “Maar waar moet hij dan zijn”,
zegt Christine? “Weet ik niet” zegt de juf.
“We gaan nu maar weer terug en
ondertussen ondervragen we het meisje die
hier ook vast zat”. Ze ontdekken dat het
meisje Duits is en horen van haar dat ze
elke dag om ongeveer 8, 12 en 6 uur eten
krijgt. De juf kijkt op haar horloge en ziet
dat het al tien over vier is. Marleen zegt dat
ze terug naar de kampeerboerderij wil en
het eng vindt. Toen zei de juf: “Ik wil ook
terug maar, we zijn verdwaald. En het is al
vijf voor elf. Laten we maar zoeken naar ’t
gat”. Toen ze ’t gat vonden was ’t touw
gestolen. Ze zouden allemaal
modderkluiten op elkaar stapelen. Toen
Niek erop zou klimmen zakte al het los en
viel keihard op de grond.
Vermissing deel 3.
Ze gingen om Niek heen staan. Niek huilde
zachtjes. Zijn scheenbeen deed erg zeer.
Iedereen probeerde hem een beetje te
troosten. Daar zaten ze dan, zonder eten en
zonder drinken. Juf probeerde een verhaal
aan te knopen met het meisje. Ze bleek uit
Oost Duitsland te komen, Madonna te
heten en ze had het daar heel slecht gehad.
Het is nog niet helemaal duidelijk, maar
waarschijnlijk is het een asielzoekster, die
zo bang is het land uitgezet te worden, dat
ze zich verstopt heeft in deze onderaardse
grot. Is de man familie van haar? Is het
soms haar vader? Of is het een ontvoerder?
In deze onrustige situatie is het niet
helemaal duidelijk. Een goed gesprek met
haar voeren is nu even niet mogelijk. Juf
zegt: "Het is al kwart voor twaalf. Laten
we ons verstoppen en wachten op die
man!" Ze verstopten zich in een gang
achter het meisje. Het
was daar koud en kil en
stilzitten viel niet mee. Ze
denken er nu pas aan, dat
de meesters die in de
kampeer- boerderij
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achtergebleven zijn, nu waarschijnlijk
helemaal dood en doodongerust zijn,
omdat nu bijna de hele klas verdwenen is.
Wel weten ze bijna zeker, dat de meesters
de politie wel ingeschakeld zullen hebben.
Dat is vrij logisch. Ze hadden zich deze
avond, eigenlijk hun bonte avond, heel
anders voorgesteld. Ze merken dat het
Duitse meisje langzamerhand wat rustiger
wordt, nu ze merkt, dat de kinderen goede
bedoelingen met haar hebben. Toen het
doodstil was, hoorden ze een geritsel. Daar
kwam ......... een rat tevoorschijn. Twee
meisjes gilden, maar Hendrik wist, dat
ratten altijd een uitgang zoeken en vinden.
Ze gingen dus achter de rat aan. De rat
ging naar het gat. En: er bleek een luik te
zijn, bedekt met zand. De rat bleef bij het
luik staan. "Als we dat luik nou opendoen,
dan kunnen we kijken waar we zijn!" "En
misschien is Raymond daar!" Hendrik
denkt: "Misschien is die man daar wel." Ze
kwamen in een gang die na verloop van
tijd met een paar bochten omhoog liep en
aan het eind zagen ze licht. De gang leidde
dus naar buiten. 10 meter verder stond een
huis. Er brandde licht. De juf zei: "Laten
we eerst terug gaan naar de
kampeerboerderij.” Als ze eenmaal terug
zijn bij de boerderij vertelt de juf aan de
meesters wat ze allemaal hebben
meegemaakt. Het Duitse meisje krijgt eerst
een paar broodjes en wat melk, mag daarna
douchen en ligt na een half uur in een
heerlijk warm bed, tussen Marleen en
Christine in. Wat vinden jullie, moeten we
nu naar dat huisje in de bergen, dat we
zagen toen we uit de gang kwamen? Zou
die man daar zitten? Zou het voor het
meisje nog goed af kunnen lopen? Zou ze
asiel kunnen krijgen in het
asielzoekerscentrum in Drachten? En de
belangrijkste vraag die we nog moeten
beantwoorden is: WAAR IS
RAYMOND????? Hoe loopt dit af? Heeft
hij iets te maken met het meisje of met die
man of......... Wie weet hoe het met
Raymond is???

We zijn heel benieuwd!!!
Vermissing deel 4
Die avond hebben ze nog
een paar spelletjes
gedaan. Toen is iedereen
naar bed gegaan. Die
avond hebben de meesters nog even in het
bos gezocht. Maar de batterijen van de
zaklantaarns raakten op, dus gingen ze
maar naar huis. En ze gingen op bed. De
volgende morgen was iedereen vroeg
wakker. Ze hebben snel wat gegeten, toen
gingen ze weer naar de grot, het meisje
bleef thuis want, ze voelde zich niet zo
lekker. De meesters bleven ook thuis voor
als hij terug komt en op het meisje te
passen. Toen ze bij de grot waren zijn ze
één voor één naar beneden gegaan.
Marleen zei: “Het is ook wel rustig zonder
Raymond”. “Dat is niet waar,” zegt Niek
“het is helemaal niet leuk dat Raymond
weg is. Want Raymond haalt altijd veel
kattekwaad uit en het is veel spannender
als hij er bij is.” “Nou geen ruzie maken,
we moeten Raymond zoeken, daar is het
luik al” zegt de juf. De juffen verdelen de
kinderen in twee groepen, de éne groep
blijft in de grot om de wacht te houden en
ook omdat ze anders teveel lawaai maken.
Als de ene groep boven is gaan ze naar het
huisje toe heel voorzichtig, want niemand
mag hun zien. Als ze bij het huisje zijn
kijken ze heel voorzichtig door het raam,
maar het raam is helemaal donker binnen,
en er hingen allemaal spinnenwebben voor
het raam. “Gatsie” zei Christine, “ik vind
spinnen vies en eng.” “ Niet bang zijn,”
zegt Niek “kom, we gaan achter juf aan.”
Dan gaat de deur open, en er komt een man
uit hij gaat naar het luik. De juf zegt:
“Jullie blijven hier, ik ga kijken wat er
binnen is.” Niek vraagt of hij mee mag, dat
mag niet. De juf gaat naar binnen, ze doet
het licht aan, en kijkt rond. Het was vies en
smerig en allemaal spinnen en
spinnenwebben en er stond een oude vieze
kast. Toen kwam Niek eraan .Help!!!! de
meneer komt er weer aan . Snel, verstop je.
6

Juf. Toen rende Niek weer weg. De meneer
ging naar binnen, hij pakte de telefoon en
belde iemand. Hij vertelde dat het meisje
weg was, die ze hadden ontvoerd. Een tijdje
later ging de meneer weer weg. De juf kwam
achter de kast vandaan waar zij zich had
verstopt .Ze ging naar buiten, ze liep naar de
kinderen toe. Ze zei dat Raymond er niet
was. Toen gingen ze weer naar de grot toe.
Toen ze beneden waren bij de andere
kinderen zeiden ze dat ze Raymond niet
hadden gevonden. Ze gingen weer uit de
grot, en liepen naar het bos toe. Daar deden
ze nog wat spelletjes en toen gingen ze nog
even door het bos wandelen. Toen zag
Christine een hele mooie boomhut,ze zei:
”Kijk daar wat een mooie boomhut hé zullen
we er eens in gaan?” Toen klommen ze er in.
Niek was het eerst boven, hij ging naar
binnen. Toen zei hij: ”Kijk eens wie hier ligt
te slapen. Marleen keek naar binnen en ze
zag Raymond .Ze zei het tegen iedereen.
Toen schrok Raymond wakker. Niek zei:
“Kom je mee naar beneden? “ Toen ze
beneden waren vertelde Raymond dat hij,
toen hij vooruit liep, een jongen tegen kwam
waarmee hij een boomhut mee had gemaakt,
en dat hij in de boomhut in slaap was
gevallen. Toen gingen ze terug naar de
kampeerboerderij. Daar vertelden ze alles
aan de meesters. Die avond hadden ze het
nog heel gezellig.

Zo was April

Iedereen weet het wel, het is zo bekend
als wat: het draait in de wereld altijd en
bijna alleen maar om geld. Dat is een
waarheid als een koe. Je kunt het wel
ontkennen en opmerken dat geld niet
stinkt e.d., maar geld speelt een
beslissende rol in het dagelijks leven.
Het aardse slijk heeft ons allen aardig
in de macht. Mammon regeert als nooit
tevoren. Dat werd deze maand weer
duidelijk door de internetprovider
World on Line. Mevrouw Nina Brink
ging met haar maatschappij de beurs
op en bracht duizenden harten op hol:
ieder dacht schatrijk te kunnen worden
door aandelen van dit bedrijf te kopen.
Het werd een enorme teleurstelling,
ook voor mevrouw Brink, al zal ze van
haar miljarden heus nog wel een
grijpstuiver overhouden. Ik denk vaak :
Eigen schuld, dikke bult. Wie gauw
rijk wil zijn, moet ook maar ervaren
dat je gauw arm kunt zijn. En ook in
de sport gaat het steeds meer om geld.
Reclame is niet meer weg te denken en
er gaan miljoenen om in elke
teamsport. Het is mijns inziens totaal
belachelijk, dat er tientallen miljoenen
voor voetballers worden neergeteld.
Het slaat nergens meer op. Clubliefde
schijnt niet meer te bestaan, de hoogste
bieder wint altijd. De sport verloedert
daardoor. En televisiemaatschappijen
moeten schatten betalen om
wedstrijden te mogen uitzenden. En het
wordt nog erger. De voetballervakbond
is druk bezig om
televisiemaatschappijen te verplichten
voetballers te betalen als ze een
doelpunt scoren e.d. Een interview met
sporters gaat binnenkort een kapitaal
kosten. Er gebeurt niets meer gratis.
Alles heeft z’n prijs. Maar: ik betaal er
niet meer aan mee. Als er betaaltv
komt en er per wedstrijd of interview
moet worden betaald, hou ik het voor
gezien. Dergelijke sportevenementen
kunnen mij niet meer boeien. Geld
stinkt wél.

Het project is nog niet afgelopen. Een dezer
dagen krijgen beide scholen schrijvers van
boeken op bezoek. Ook dat is een nieuwe
impuls om boeken te gaan lezen. En dan gaat
het project nog enige weken door. Wat nu al
duidelijk is dat de kinderen veel gelezen en
veel gemaild hebben. En dat is goed voor de
taalontwikkeling.
Misschien plukt de redactie van het
Pompeblêd daar later de vruchten van:
wellicht staan er zo nieuwe schrijvers op,
waarvan we later in de dorpskranten nog
veel zullen horen.
We hopen het. P.B.
***
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Wassenaar wenne .Hy hie doe mei frou en
bern in hiel moai hûs, dat letter ek wer
model stie op syn tekeningen b.g. “De
Rozentuin” Minsken, âld en jong, stiene
sintraal op de illustraasjes, mar ek harren
wurk en sosjale omjowing krigen grutte
oandacht. Sa hat Jetses ek de tekeningen
makke by: ” Afke’s tiental”, fan Nynke F.
Hichtum. Mar Jetses
makke ek de
prachtich kleurde
omslaggen fan
jubileumútjeften,
lykas by it 50jierrich bestean fan
de coöperative súvelfebryk de Frico te
Wergea. Jetses hat dochs in protte
tekeningen makke út it boerelibben, faak
mei as lokaasje Fryslân. Syn tekeningen
fan de lêsboekjes wiene faak yn Grinslân of
Drinte situearre. Belangrike gebeurtenissen
op it keninklyk hûs, jubileums, oerdracht
fan de troan, bertes fan prinseskes, it wiene
allegearre oanliedingen om yn de
tekenpinne te klimmen, en syn wurk kaam
ûnder oandacht fan in breed publiek, want
folle dingen koene wy ús noch bêst foar de
geast krije. Bibelske tafrielen hat hy ek
noch skildere, hij wie fan alle merken thús.
Al mei al wie it súver in oanfulling op ús
jûn mei fr. Betzema, dy’t it hie oer iten en
drinken yn eardere tiden en ek oer it wurk
doe yn de húshâlding, mar moaie bylden
bliuwe noch lang foar ús geast sweven, en
ús bernetiid sweeft der trochhinne.
Pj.
Idsinga, p.r. lid ôfd. Pl.fr. Sigerswâld.

Plattelânsfroulju Sigerswâld en
Fryske Peallen
15Maart-Iendeisbestjoer. Plattelânsfroulju
Sigerswâld.
De Uthôf, woansdei 15 maart. It
iendeisbestjoer yn aksje.
Lyk as elk jier wie der in iendeisbestjoer
beneamd foar de maand Maart. Trye leden
hiene har beskikber steld en wol de dames
Joke Kloosterman, Anneke Terpstra en
Maria Sieswerda. Hja hiene de hear F. v. d.
Mei fan Wynjewâld ree fûn, syn lêzing mei
mesyk en dia’s oer Cornelis Jetses bij ús
foar te dragen. Wij giene der mei sa’n lytse
tweintich minsken yn de grutte seal oer
gear, en lieten ús oan de hân fan it ferhaal
fan fan der Mei, en benammen de moaie
dia’s weromfiere nei de earste
skoallejierren fan de legere skoalle, doe’t
juf ús it lêzen
learde mei it
lêsplankje fan aapnoot- mies, mei de
plaatsjes, tekene
troch C. Jetses.
Rigen lêsboekjes,
“Nog bij moeder”
mei Ot en Sien,
“Pim en Mien”, “Dicht bij huis”,
“Buurkinderen”, allegearre skreaun troch
Ligthart en Scheepstra, binne allegearre
illustreard troch Jetses. De boekjes binne
útjûn yn it begjin fan de foarige ieu, dus Ot
en Sien binne hast 100 jier âld !, lykas al dy
oare bekinde feguren, Piet, Hein en Mientje
en Wouter mei de krukken, de haadfeguer
út “ Buurkinderen”. Jetses wie in
Grinslander, fan tige earme femylje, mar
syn tekentalint rûn der op de legere skoalle
al sa út, dat fermogende minsken it
moochlik makken, dat hij him ûntwikkelje
koe op de academie Minerva yn Grins. Ek
hat hy yn Dútslân studearre en dêr krige hy
wurk bij in “mauerkünstler”, hy holp mei
muorreskilderingen. Letter kaam hy wer
werom yn Nederlân en hat û. o. yn Seist en

Wat goed is …
Guon dingen yn in minskelibben lykje op
‘e flakte besjoen deistich en mar hiel
gewoan. Lykas in jierdei, in lêste
skoalledei, in ferhúsdei……… Oer dat
lêste wol ik dizze kear wat fierder
útwreidzje. Want sa’n ferhuzerij bringt
dochs hiel wat te wei, net allinnich foar de
minsken sels mar ek foar de buorlju. Yn in
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soad gefallen wurdt sa’n buert d’r wolris
better fan, mar it kin ek oarsom! Doe’t
Siemen en Marije witte lieten dat se har,
trije doarpen fierderop, yn Grinslân, nei
wenjen sette soenen, wienen de buorlju dêr
net sa optein oer. Hja fûnen it skande en
súver in ôfbreuk foar de buert wer’t men al
jierren o sa mei elkoar oer de wei koe.
Doe’t men in jûn byelkoar wie gong d’r
dan ek frjemd praat oer de tafel. De
wurden: “bûtenlân” en “emigrearje” foelen,
en fan datjinge wat Siemen en Marije
meinimme woenen nei harren nije
wenplak, soene se ek wol ynfierrjochten
betelje moatte…. Sels de hûnen op ‘e buert
wurden der by oanhelle, want dy soenen
tenei de koekjes fan buorfrou Marije ek
wol misse……. Mar ja, wat soe men d’r
noch oan dwaan? It wie no ienkear sa.
Buorman Bauke sei it planút: “Se hawwe
ús net ienris de tiid jûn om d’r tsjin te
protestearjen”. Soks is in goed teken! No
hawwe Siemen en Marije de buorren wol
alfêst útnoege yn harren nije hûs, en dêr ha
de buorren wol sin oan, want wat goed is,
moat goed bliuwe….! Hjirmei wol ik mar
sizze, dat sa’n deistich barren dochs wat
bysûnders wêze kin, as men it mar sjen
wol! Wat binne Jo foar buorman /
buorfrou….?
Freerkje.

kabaret ‘Sa sawat’ van de
Plattelandsvrouwen afdeling JubbegaHoornsterzwaag aan bod. Het programma
was enigszins aangepast omdat er een
sterfgeval was in de familie van een van de
meespelende dames. Het
waren stukjes over
alledaagse dingen. Met
zang en toneel wed
ingegaan op allerhande
onderwerpen zoals:
GSM, de school, trainer
Foppe, mijn eerste keer,
simmer 2000, frij feint en
nog vele andere
onderwerpen. Het was een gezellige avond.

9 maart 2000
Het vijftiende spellencircuit van de
Opsterlandse dorpen was alweer
aangebroken. Om kwart over twaalf
stonden de spelers van twaalf dorpen klaar
bij de verschillende spellen en is het
wachten op het sein van de leiding om van
start te gaan. Er werd weer heel fanatiek
gespeeld, en ieder had na de helft van de
spellen echt wel trek in koffie of thee. Na
de pauze gingen we er met volle moed
weer tegen aan. Soms hoorde je gejuich,
maar ook wel ach en wee, want dan viel de
score echt niet mee. Na een felle strijd
komen er toch drie winnaars uit de bus.
Bakkeveen ging als eerste strijken met de
eer met 2521 punten. Wijnjewoude werd
tweede met 2401 punten en Gorredijk werd
derde en had 2212 punten. Deze appel was
voor Frieschepalen wel wat
zuur, want in plaats dat we
van plek twee naar plek een
stegen, daalden we af naar
nummer negen. Wat nog wel
vermeld dient te worden is,
dat de oudste deelnemer dhr.
van der Sluis uit
Lippenhuizen met zijn twee
en negentig jaar was. Froukje.

Bond van Plattelandsvrouwen
Afd Frieschepalen
Bijeenkomst van 5 april. Deze bijeenkomst
stond in het teken van het 35-jarig bestaan
van onze afdeling. Na het welkomswoord
door onze voorzitster was het allereerst de
beurt aan de damesdie 25,30 en 35 jaar lid
zijn, om gehuldigd te worden. Deze dames
kregen allemaal een klein presentje als
aandenken. Ook werden de dames van de
ziekencommissie in het zonnetje gezet.
Deze dames gaan al 15 jaar voor onze
afdeling op ziekenbezoek, maar brengen
ook een bloemetje als er een jubileum
wordt gevierd. Na de pauze kwam het
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A.C.F.

Op vrijdag 5 mei speelt live in
MFC De Dobber te
Frieschepalen:

Spelweek. Tot onze
spijt kunnen wij de
spelweek in juli niet
doorlaten gaan. Op
onze oproepen in het
Pompeblêd heeft
niemand gereageerd. Dus helaas geen
spelweek of is er misschien toch nog
iemand die het wil organiseren. Voor
informatie of opgave: Corrie (302686) of
Grietje (303412)
Cursussen: Na de
zomervakantie willen
we graag met de
volgende cursussen
starten:
Country Line Dance
kinderen vanaf 8 jaar.
Country Line Dance
beginners
Country Line Dance
gevorderden
Streetdance vanaf 6 jaar
Tai-bo cursus vanaf 6 jaar
Opgave of inlichtingen Country en Tai-bo
Corrie (302686)
Opgave of inlichtingen Streetdance Freke
(302265)
Graag opgeven voor de zomervakantie. Dit
alles kan alleen doorgaan bij genoeg
deelname.
Mededeling. De Ka-Fie-Zwelo is onder
voorbehoud op 10 juni. De Wampex is
onder voorbehoud op 18 november.

Band u er ook!
Aanvang 21.45 uur
Kaarten fl. 10,00 aan de kassa,
fl. 7,50 in de voorverkoop
voorverkoopadressen
Tolheksleane 48 en
Lytse Leane 2

Komt Allen!!!!!!
Woonvorm Frieschepalen
Start bouw woonvorm in Frieschepalen
Met het leggen van de eerste grondplaat
door de oudste inwoner van Frieschepalen,
de 95 jarige Jan Klok en de hulp van de
vierjarige Jolanda de Jong, werd op
woensdag 5 april 2000 de officiële start
gemaakt met de bouw van een woonvorm
voor senioren in Frieschepalen. Beiden
deden dat vanuit de cabine van een grote
bouwkraan. Het gebouw zal, verdeeld over
twee verdiepingen, 14 appartementen

Agenda Frieschepalen:
Elke maandagavond Top 40 koor, 20.0022.00 uur in De Dobber
5 mei: Live muziek M.F.C. De Dobber.
Aanvang 21.45 uur.
2,9,16,23 en 30 mei : Step callanetics
19.30-20.30 uur in De Dobber
2,9,16,23 en 30 mei: Aerobics 20.30-21.30
uur in De Dobber.
19 mei: Disco.
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krijgen en een recreatieruimte. Ook zullen
peuterspeelplaats De Krobbedobbe en de
Rabobank een plaats krijgen in de
woonvorm. De nieuwe bewoners betalen
voor de royale woningen een huur van f
890,00 per maand. Dat bedrag ligt onder de
huursubsidiegrens, waardoor het voor
iedereen mogelijk is in de woonvorm te
komen. De totale kosten bedragen f 3,4
miljoen. De verwachting is dat eind dit jaar
de eerste bewoners hun intrek kunnen
nemen.

iemand weer eens iets
‘meegenomen’ wat niet
van hem of haar is.
Deze keer gaat het niet
om een vaas – bij mijn
weten de laatste keer –
en ook niet om
bloemen, maar om drie paaseitjes. Nu
vraag ik mij af: Is dit hebzucht of een
smalle beurs????
Als dit laatste het geval is, meld dit dan
even bij de redactie van dit blad. Ik zal er
persoonlijk voor zorgen dat u / jij 3
paaseitjes krijgt, maar breng de anderen
even terug! Het gaat in dit geval om wat
eerbied voor de overledenen en respect
voor de nabestaanden. Een beetje mens
steelt toch niet van eden begraafplaats, laat
de overledenen rusten in vrede en de
nabestaanden een rustige verwerking in
hun rouwproces. Dit soort dingen maken je
verdrietig en érg kwaad.
Een nabestaande.

Pompeblêdsje
O.B.S. ’t Foarwurk organiseert een
rommelmarkt op 27 mei 2000 van 08.00 tot
12.00 uur.
Plaats: Schoolplein OBS ’t Foarwurk,
Foarwurk 23 Siegerswoude Heeft u
spullen voor onze rommelmarkt, zet het
klaar in week 20 (15-20 mei). Wij komen
het dan halen. Bent u niet thuis en heeft u
toch spullen, dan kunt u bellen naar Ieteke
de Jong 0516-541984, Karin Koning 0594643843, Janny van Dijk 0512-301489,
Willie Galama 0512-302186
Wij nemen geen witgoed in ontvangst.

Soosverslag
Frieschepalen – Siegerswoude
Op 22 maart was er weer
een soosmiddag in De
Uthôf in Siegerswoude.
Op deze mooie lentedag
waren er veel bezoekers,
waaronder onze
gastspreker: dhr
J.Zandberg uit
Bakkeveen. Hij zou ons
iets vertellen en een
videofilm tonen van zijn
reis naar Rusland. Eerst werden op deze
middag nog enkele zakelijke dingen
meegedeeld o.a. ons middagreisje op 27
april a.s. Het is de bedoeling dat we met de
bus van Dalstra naar Westerbork gaan en
daar gaat dan een gids met ons mee om ons
allerlei mooie plekjes in de bossen en de
heide en de verdere omgeving te laten zien
en er iets over te vertellen. De

Te koop: 2 + 3 zits bankstel, hout met
losse kussens, tel: 0512-301299
***

Bedankt
In Siegerswoude heeft de reumacollecte
fl.1176,00 opgebracht, een fantastisch
bedrag. Ieder die hieraan heeft
meegeholpen: heel hartelijk bedankt.
In Frieschepalen heeft de reumacollecte fl
1352,25 opgebracht! Een welgemeende
dank aan het plaatselijk comité, de
collectanten en de gulle gevers!!!

Respect! Respect? Respect!!!!
Graag zou ik even uw en jouw aandacht
willen hebben. Tussen 2 en 9 april is er op
de begraafplaats in Siegerswoude door
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sooscommissie hoopt
op veel deelname.
Verdere mededeling
was over de
toneelmiddag op 15
april in Hemrik. Na de
mededelingen was het
pauze en daarna kreeg
dhr Zandberg het
woord. Hij en zijn vrouw waren in
september 1998 met de voormalige
C.B.T.B. nu Agri Tours geheten, voor 14
dagen naar Rusland geweest. Er was een
gids mee, zij was een Russin, maar woont
hier in Dronten. Zij is met een Nederlander
getrouwd en haar man geeft in Dronten les
aan de Hogere Landbouwschool. Ze zijn er
met het vliegtuig naar toe gegaan en zijn
eerst een paar dagen in Moskou gebleven.
Toen zijn ze verder met het vliegtuig
gegaan naar ‘Baskorchistan’ Deze reis
duurde even lang als van Amsterdam –
Moskou. De hoofdstad heet Oefa met 1,2
miljoen inwoners. In deze omgeving
werden boerderijen en meer grote
gebouwen bekeken, en het gezelschap
werd overal als regeringsleiders ontvangen,
overal even hartelijk en met de fijnste
drankjes en gerechten. Er werd door
enkelen nog paardenmelk geproefd, want
daar worden de paarden gemolken. Bij het
reisgezelschap waren ook 2 Russische
staatssecretarissen, die van onderwijs en
die van landbouw, die de hele reis
meegingen door Rusland. De bevolking
was er heel gastvrij. De laatste dag in Oefa
was er ’s avonds in het Volkssanatorium
nog een optreden van de bekende
Russische zangeressen en danseressen. Na
het bezoek aan de republiek Baskorchistan
gingen ze met de trein terug naar Moskou,
een rit van 1500 km. In de trein wou
Zandberg graag filmopnames maken van
de natuur, maar dit werd hem verboden.
Terug in Moskou ging men het Kremlin
nog bezoeken en ook zijn ze naar het
Russisch Staatscircus geweest. Ze hebben

er een fijne herinnering aan overgehouden
en wij als soosleden hadden weer een
mooie middag. Het was alleen jammer, dat
er geen groot filmscherm aanwezig was,
want de videofilm werd nu op een t.v.
vertoond, maar dit was wat klein, maar wel
mooi. De voorzitter bedankte dhr Zandberg
en bood hem een envelop met inhoud aan.
Wij als soosleden deden daarna nog een
paar spelletjes bingo en er waren nog een
paar aardige prijsjes te winnen. Na afloop
wenste de voorzitster iedereen wel thuis.
Namens de sooscommissie : E.Veenstra Tuinstra.

Jasper Visser
Jeugdvoetbaltoernooi 2000

Zoals al in het vorige
Pompebléd was
S.V.
vermeld, organiseert
het jeugdbestuur van
s.v. R.W.F. dit jaar
weer een
R.W.F.
jeugdvoetbaltoernooi.
Als het een beetje mee
zit willen we dit ieder
jaar gaan doen. Jasper Visser is dit jaar de
hoofdsponsor en in ons programmaboekje
hebben middels advertenties ook de
middenstand hun financiële steentje
bijgedragen.
Het programma:
 Dinsdag 23 en Woensdag 24 mei
A– en B junioren
 Vrijdag 26 mei
finale voor A– en B junioren
Disco !!!
 Zaterdag 27 mei
 D, E en F pupillen
(zevental), de C– junioren
en D– pupillen
We maken er weer een
spannend en sportief toernooi
van, wie wil komen kijken
is van harte welkom.
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Bereikbaarheid van de
huisartsen in het weekend

Preekvoorziening Geref. Kerk
Frieschepalen/Siegerswoude

Tijdsduur van de bereikbaarheid: vrijdag
van 17.00 tot en met zondag 24.00 uur.

30 apr. 09.30
13.45
7 mei 09.30
13.45
14 mei 09.30
14.00

 7 mei
B. J. Prummel, Wijnjewoude
tel: 0516-481250
K. Piest, Marum tel: 0594-641243
 14 mei
G. H. A. M. Vermeulen, Bakkeveen
tel: 0516-541350
G. Geerdink, Marum

tel: 0594-641212
spoednr: 0594-644341

ds. H. Klein-Ikkink Drachten
dhr. B. Visser Heerenveen
ds. C. v.d. Woude B.Zwaag
ds. H. Koetsveld Dwingeloo
ds. C.W. Plooy Ternaard
ds. B.van Oeveren Steenwijk

Burgerlijke Stand
Geboren
Peter, zoon van Douwe de Jong en Bea
Ausma op 11 maart 2000 te Frieschepalen

 21 mei
H. J. Stelma, Ureterp tel: 0512-301202
J. de Roo, Marum tel: 0594-648946
 28 mei
W. Brouwer, Ureterp tel: 0512-301231
I. Strampel, De Wilp tel: 0594-641595
 spoednr: 0594-643525

28 maart 2000 – 5 april 2000
Jorno, zoon van J. Reitsema en
J. G. Heersma te Siegerswoude

Preekvoorziening Geref. Kerk
Vrijgemaakt 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.

24 april 09.00 Paassamenkomst
30 april 09.00 Prof. B. Kamphuis
14.00 ds. E. Rupke
7 mei
11.00 ds. H. Offereins
14.30 ds. H. de Vries
14 mei 09.00 ds. H.J.C.C.J. Wilschut
14.00 ds. A.L.Th. de Bruijne
21 mei 09.00 ds. D. de Jong (Frysk)
14.00 ds. S.S. Cnossen
28 mei 09.00 ds. H. Pool
14.30 ds. D.W.L. Krol
4 juni 09.00 ds. J. Haveman
14.00 kand. J.J. Drijfhout
21 apr. 19.30 Speciale liturgie
23 apr. 09.30 ds. J. Kooistra Hoogeveen
13.45 ds. L. Oost Drachten
24 apr. 09.30 ds H. Dijkstra Suameer
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Kleurplaat
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