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D

't Pompebledpraatsje

e zomer is weer voorbij en de meeste
mensen zijn gewoon weer aan het
werk gegaan. Er wordt nog wel gepraat
over hoe het was, hoe slecht het weer of
hoe mooi de camping, hoe duur de
attracties of hoe gezellig de barbecue, maar
verder zijn we weer overgegaan tot de
orde van de dag. De meesten van ons
hebben het dagelijkse ritme al weer aardig
te pakken.
En: dan is het mooi dat direct na de
vakantie dagenlang de aandacht gericht kan
worden op de Olympische Spelen.
Prachtig, al die mooie beelden uit Sydney,
al die topsporters die jarenlang trainen om
op dat ene moment te schitteren. Ik heb
bewondering voor die sporters.
Jarenlang trainen, jarenlang je allerlei leuke
dingen ontzeggen, jarenlang denken om je
conditie en je gewicht. En dan moet je het
in een korte spanne tijds waarmaken. Dan
moet je er op het juiste moment staan. Dan
moet je precies op tijd in topvorm zijn. Dat
maken Inge de Bruijn en Pieter van den
Hoogenband en Irene van Moorsel nu
waar. En hopelijk komen er nog meer
winnaars bij. Maar ook dichter bij huis zijn
mensen die zich op een geweldige manier
in hun sport waarmaken. Ook wij hebben
in onze omgeving geweldige sportmensen
die zich op een positieve manier
manifesteren. Wij denken dan nu even aan
Saskia Meijer, onze dorpsgenoot die op de
halve marathon dit jaar al menige prijs in
de wacht wist te slepen. Ook zij is heel
bewust en heel principieel met haar sport
bezig. Ook zij is wekelijks vele uren bezig
met trainen en oefenen. In de krant kunnen
we regelmatig lezen hoe gemakkelijk zij
weer een prijs heeft behaald, maar vergeten
wordt dan vaak hoeveel uren dat aan
voorbereiding en training heeft gekost.
Saskia: gefeliciteerd met je keurige
prestaties. Het zijn mooie overwinningen
op tegenstandsters, maar vooral
overwinningen op jezelf.
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OP DE

(door Tj. van der Velde)

KOFJE BIJ

Elizabeth Christina Visser- de Jong

Juffrouw Betsje

D

e scholen zijn weer begonnen, maar niet meer voor juffrouw Visser. Een bijzondere
vrouw, die haar leven in dienst van school en kinderen stelde. Wie kent haar niet in
Siegerswoude en omgeving? Elizabeth Christina Visser- de Jong, geboren de 23e maart
1924 als oudste dochter van Johannes en Roelfke de Jong.
'Famkes trouwe dochs' was zijn mening.
Bovendien was er voor de
timmermansdochter wel administratief
werk te doen in het eigen bedrijf. Ze heeft
dan ook drie jaar moeten vechten om naar
de kweekschool te mogen. Een voor-dehand-liggende opleiding want haar liefde
voor kinderen en ook voor dieren en al het
zwakkere en kwetsbare in de samenleving
was en is een natuurlijke eigenschap van
Betsje, evenals haar leergierigheid. In de
oorlogsjaren deed ze naast het schrijfwerk
voor het bedrijf ook zaken die te maken
hadden met ondergronds verzet, waar
vader Hanje zich zwijgzaam mee bezig
hield. Ze volgde de Middenstandscursus en
de Modevakschool, hetgeen haar in staat
stelde als gediplomeerd coupeuse les te
geven. Doch haar ziel-en-zaligheid lag bij
de kinderen en bij het hele schoolgebeuren.

Als men binnenkomt in de voormalige
boerderij aan de Middenwei wordt men
meteen begroet door de poedel, de poes en
de hartelijke gastvrouw die direct tekst en
uitleg begint te geven over haar doen en
laten. In de keukenkamer aangekomen valt
het meteen op dat hier nog wel degelijk
gelééfd wordt. Juf Betsje ratelt door,
intussen mede op mijn verzoek thee
zettend. Citroenthee... “Dêr wurdt men
bliid fan sizze se” licht Betsje toe.

Methoden
Intussen volgde ze allerhande cursussen
maar was het niet altijd eens met de
voorgeschotelde methoden. Ze was en
bleef een onderwijzeres van de praktijk!
Door haar voortreffelijk geheugen schudt
ze vele herinneringen uit de mouw. Ze
begon als onderwijzeres in de Wilp bij
hoofdmeester Zijp. Er zouden daarna nog
zo'n tien 'bazen' volgen. De een was echter
wel makkelijker in de omgang dan de
ander. Over leermiddelen zegt ze het

Opleiding
Vertellen zit haar in het bloed want al mijn
vragen worden verhalenderwijs
beantwoord. Betsje doorliep vanaf 1930 de
lagere school in Siegerswoude. Daarna
haalde ze in drie jaar haar ULO diploma.
Toen vond vader Hanje het welletjes.
Doorleren was niet nodig vond hij want:
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volgende: "Ik haw hiel faak myn eigen
leermiddels betocht en ek makke. Myn
man Sjoerd hat sadwaande ek in protte foar
skoalle dien". Met behulp van bruine
bonen en lucifers leerde ze de kinderen
tellen. De verwarrende letters b.p. en d.
bracht ze de kinderen bij d.m.v. kleuren,
gebaren en zelfbedachte liedjes. Sommen
werden per moeilijkheidsgraad in
jampotjes gestopt. Was je als leerling braaf
dan stond je naam zomaar opeens onder
een getekend bloempje op het bord, was je
vervelend dan kraste ze ijlings een kruis op
het bord, met daaronder je naam. Een tik
uitdelen kwam zelden voor. "Ik kin de
klappen wol telle dy't ik utdield haw yn al
dy jierren” zegt ze. De verhouding met de
ouders was meestal prima. Toch kan ze
nog furieus worden als ze verhaalt van
ouders die, om welke reden ook, hun
kinderen tussentijdsnaar een andere school
stuurden. Wat in haar hele betoog sterk
naar voren komt is steeds de bescherming
van het individu en de psyche van het kind;
de achterblijvers erbij trekken, desnoods na
schooltijd of bij haar thuis. Daarbij speelde
ook haar geloofsovertuiging een grote rol.
Vragend naar het dieptepunt in haar
carrière blijkt het overlijden van een
leerling haar nog vers in het geheugen te
liggen. En op de vraag naar het hoogtepunt
antwoordt ze na enig nadenken: "Einlik
alles wol".

dicht bij het oor van de "klikster" te
vragen: "Wat zei Wietske dan?". "Ze zei:
kont" was het antwoord. Op zo'n moment
legt een goeie onderwijzeres uit dat dat niet
echt vloeken is, "maar dat Wietske dat
maar niet weer moet zeggen" "Yn dizze
tiid brûke de leerlingen wol oare wurden"
merkt Betsje op.
Betsje privé
Ook in dat opzicht is ze niet terughoudend.
Toen ze na haar huwelijk met Sjoerd

Visser stopte als onderwijzeres wist men
haar nog dikwijls te vinden als invalkracht.
Duidelijk werd toen dat "eigen school",
Siegerswoude, toch weer voorrang kreeg
op haar privéleven. Toen hun oudste
dochter vier jaar was zorgde het
schoolbestuur voor hulp zodat Betsje
voortaan voor het onderwijs behouden kon
blijven. Ook nadat de tweede dochter
geboren was bleef het schipperen.
Echtgenoot Sjoerd die destijds heibaas was
hielp zoveel mogelijk, hij was haar steun
en toeverlaat, ook waar het schoolzaken
betrof. De vraag was of ze wel echt van de
vakanties genoot. "Dan naam ik
meastentiids ek noch wurk mei, kapotte
boeken en sa, dy knapte ik dan op want de
skoalle hie it doe finansjeel net sa rom.
Mar Sjoerd en de bern wienen dêr net altijd
sa mei ynnommen. Sjoerd hat wol wat mei
my hân" vervolgt ze. "Sa bin ik ris mei in
Dútse lifter thúskaam, dy koe de jûns net
mear mei 't iepenbier ferfier en hat de

Anekdotes
Natuurlijk komen er dan leuke verhalen
want een juf beleeft zo het een en ander.
Over Jannie die te laat op school kwam en
juf vroeg: "Waarom ben je te laat Jannie?"
en het meisje antwoordde: "Mijn moeder
had de koolrapen niet gaar". Werd er
binnen de school Nederlands gesproken, op
het schoolplein werd de memmetaal
gebezigd. Ook dit gaf vaak de nodige
verwarring. Een meisje stak de vinger op
en zei: "Juffrouw, Wietske fluikt". Maar
ook Wietske werd door juf gespaard, door
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nachts doe by ús sliept. Sjoerd sei: "Dy
man kin hjir net bliuwe fansels". Hy hat de
man fyftjin gûne jûn en de oare moarns op
'e bus set". Dat soort dingen "overkwam"
haar vaker. Maar ook Betsje moest zich
wel eens schikken naar de wensen van haar
echtgenoot. Zo kwam hij haar op een keer
in school overvallen met de mededeling:
"Ik haw in skip kocht". Toen ze op haar

haw ús skip ferkocht". Doch toen de koper
na de volgende sluis weer contact zocht,
ditmaal met het bedrag cash op zak, kon
het tij nog worden gekeerd. Want volgens
de Fransman hoefde er geen notaris aan te
pas te komen. Daar trapte schipper Sjoerd
echter niet in en dus werd de transactie
afgeblazen. Als ze over haar Sjoerd praat,
die na een ernstige ziekte de 27de juni
1996 overleed, is haar grote verdriet nog
duidelijk merkbaar. Maar ze vermant zich,
want ze heeft nog zoveel te vertellen. Dat
ze jarenlang in het bestuur van de
vereniging voor Dorpsbelang heeft gezeten
en dat ze tegenwoordig deelneemt aan twee
gespreksgroepen, en de laatste hand legt
aan het herinneringsalbum ter gelegenheid
van het 100 jarig bestaan van de Geref.
Kerk in de Wilp. Hiervoor heeft ze
ongeveer tweehonderdvijftig foto's
verzameld en alles voorzien van

negenenvijftigste jaar definitief stopte met
haar werk vertrok ze met manlief op de
binnenvaart; vrachtvervoer. Dan volgt er
nog een smeuiig verhaal. "Ik haw it skip ek
alris ferkocht" zegt ze lachend. Onderling
was er al eens over gesproken wat de
schuit waard zou zijn. Het bedrag van
fl 84.000 viel. Toen het schippersechtpaar
in een sluis lag maakte men kennis met een
Franse collega. Betsje knoopte in haar
beste Frans een gesprek aan. Twee sluizen
verder gaf de man te kennen hun schip wel
te willen kopen. Het voornoemde bedrag
ontviel Betsje min of meer, waarop de
Fransman het vlot aannam. En dus zat
Betsje in de spreekwoordelijke boot. De
biecht volgde: "No moast hearre Sjoerd, ik

handgeschreven tekst. Denkt ze wel eens
aan een computer? "Jawis wol, as ik in
geskikte kâns krij" antwoordt ze. Gelukkig,
nog perspectief voor de toekomst...
Reünie
Nog een vraag: Nu ze de kinderen heeft
zien opgroeien en volwassen worden, hoe
ligt dan de verhouding: oud~leerling /oudonderwijzeres? "Der haw ik hielendal gjin
muoite mei" zegt ze, "En de leerlingen ek
net". Dan vertelt ze van de zesde mei dit
jaar; de gezellige reünie met haar
tweedeklassers, die nu net over de vijftig
zijn. Na zoveel jaren bleek de verhouding
5

Op de foto de reünie
prima. Ook aan deze reunie bewaart ze
fijne herinneringen. Dan blijkt, tussen de
regels door, dat ze ook nu' nog respect
afdwingt bij de oud-leerlingen. Op mijn
conclusie dat ze eigenlijk één van de eerste
buitenshuis-werkende-vrouwen was zegt
ze: " Ik freegje my no wolris of as ik it wol
goed dien haw. Myn man en bern binne
dochs in protte te koart kaam". Op school
had ze meestal drie klassen onder haar
beheer,zo’n 38 tot 40 kinderen, dus ook
drie soorten
leerstof. Dat vergde het uiterste van de
onderwijzeres. Soms kreeg een van de
oudste leerlingen de opdracht de jongsten
te helpen. "Op in kear frege dy leerling tige
wichtich: "Juffrouw, wat moet van Breden
nu doen?" "Dan moast ik oeral eagen en
earen ha" zegt ze.

staan aan een onderwijzer.
De verwerking van de leegte die ontstond
duurde geruime tijd. "Foaral dy earste
wiken, ik wist net wat ik oanpakke soe"
herinnert ze zich. Nu, na al die jaren is ze
eigenlijk nog niet "uitgedoceerd". "It leafst
soe'k no de famkes noch hantwurkles jaan;
harren de handichheid mei nuddel en tried
bijbringe wolle" zegt ze strijdbaar. Toch
wil ik nog weten hoe ze over de werkende
moeder nu denkt. Begrip heeft ze er zeker
voor, maar op de vraag of het ook kan
antwoordt ze: "Ik tink dat of-of better is".
Dan de hamvraag: Hoe ziet Betsje de
toekomst van het basisonderwijs? "Ik
hoopje fan goed. It nije systeem hat syn
foar en syn tsjin. It personiel moat hjoed-de
-dei o sa fleksibel weze, d'r moat en d'r mei
tefolle. It is wol sa dat de âlders no mear
mei de bern dwaande binne as eartiids".
Moet er voor haar gevoel ook iets
veranderen? "De opfieding moat bysteld
wurde, tink ik, en de âlders moatte wol it
goede foarbyld jaan bliuwe". Als

De toekomst
Na tweeëndertig jaar les te hebben gegeven
nam ze tijdens de zomervakantie in 1983
het besluit om haar plaats vrijwillig af te
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Zo was de zomer

E

r is zoveel gebeurd deze zomer,
dat je lang moet nadenken om het
belangrijkste naar boven te halen. Ik
denk, dat de ramp op de Russische
onderzeeër, de Kurtsk, het meeste
indruk op mij heeft gemaakt.
Dagenlang leefden wij in spanning of
er nog leven in het schip zou zijn, maar
na de late reddingsactie bleek dat alle
opvarenden waarschijnlijk al
vroegtijdig zijn omgekomen in het
beschadigde schip. Dat het schip
mogelijkerwijs ook nog getroffen is
door een eigen torpedo, maakt het
alleen maar triester. Bij de Kurtsk
vergeleken was het in brand raken van
die tv toren maar een kleinigheid. In
Amerika strijden Bush en Gore nog
steeds om de gunst van de kiezer want
beiden willen graag president worden.
Het is een nek aan nek race en de strijd
is soms mensonwaardig. Loze beloftes
en valse beschuldigingen volgen
elkaar in rap tempo op. En Indonesië is
veel in het nieuws. Er wordt vreselijk
gevochten op de Molukken en het leger
speelt een twijfelachtige rol daarin.
Trouwens, van de verhalen over
Soeharto word je ook niet vrolijk.
Want bezielt een mens om zich zo
schandalig te verrijken aan het eigen
volk?? Wat moet een mens nu met een
paar miljard?? Onbegrijpelijk! Moeten
we het ook nog hebben over de
dieselprijs? Of over de wespenplaag?
Of over……..?
Laten we positief eindigen: volgens de
troonrede gaan we een goed jaar
tegemoet, waarin een ieder zal delen in
de rijkdom van de economie. We
wachten vol spanning af. P.B.

Op de foto de opvolging, Betsy werd
opgevolgd door Bouke Deinum, bij de
meesten nog wel bekend.
trefwoorden noemt ze dan: Fatsoen,
Eerlijkheid, Behulpzaamheid, Tevredenheid,
Liefde voor de medemens en Eerbied voor al
wat leeft en voor de natuur. Maar, bovenal
een Christelijke opvoeding!
"Dat jout in minske hâldfêst yn
swierrichheden, der kin je mei fierder!" "En
hoe sit soks op "De Foarikker" ?" vraag ik
nog. Haar antwoord is duidelijk: "Ik kom d'r
noch geregeld, ik bin der noch altyd
wolkom, it is in serieuse ploech; in sterke
ploech. Dat komt wol goed sa't it my taliket".
In deze hoop neem ik afscheid van juf Betsje
en bedank haar voor de luisterrijke avond
en.....voor de thee.

N

ieuws van de Sjofaar

Onze rondgang door het dorp was een
groot succes, daarom willen we langs
deze weg alle inwoners van Frieschepalen,
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dinsdagmiddag gymmen we van kwart over
drie tot kwart over vier. Dit onder
deskundige leiding van mevr Wiesje de
Haan uit Gorredijk. Op 5 september gaan
we weer van start. Verdere inlichtingen bij:
mevrouw Willy Keulen – Beute tel: 0516541208.
We hopen op een groot aantal nieuwe
leden.

P

Woansdei 19 april yn de Uthôf. In bliid
barren, dy moaie maitiidsjûn yn it
doarpshûs. Nei de meidielingen en it
foarlêzen fan de notúlen fan it
iendeisbestjûr troch Anneke Terpstra, it
program foar dizze jûn. De sjonggroep út
Ny Beets, dy’t al jierren meielkoar oefent
en optreedt yn de omlizzende plakken,wie
der goed foar klear, want sy hiene harren
krekt de wike tefoaren tidens de jierlikse
provinsjale sjongdei yn de Skâns yn de
Gerdyk hearre litten, as “generale”! foar
harren optreden yn Sigerswâld. Jammer
foar it koar en jammer foar it bestjoer, dat
der sa’ n bytsje leden fan eigen ôfdieling
wiene, temear om’t de opkomst by de mar
lytse groep oars hiel goed is. Hawar, de
koarleden ha in goede rippetysje hân as
ekstra foar harren folgjend optreden en de
froulju dy’t der al wiene ha omraak
meisongen bytiden.
Ingeltsje Veenstra fan de eigen ôfdieling
brocht in serie koarte gedichten nei foaren,
dy’t der ek goed
ynfoelen en Margje
Krans liet de froulju
laitsje om in smout
ferhaal. Sa krigen de
sangeressen ek wer
wat werom foar
harren ynbring en al
dwaande wie it ek
noch let wurden. In
drankje nei as

Siegerswoude en De Haar bedanken voor
hun bijdrage. Bloembollenactie: In maart
hebben we een bloembollenactie gehouden.
Tijdens deze actie hebben we klachten
binnengekregen over bloembollen van
vorig jaar, die nooit zijn opgekomen. We
hadden graag deze klachten eerder van u
gehoord, zodat we onze leverancier hierop
hadden kunnen aanspreken. Helaas is dit nu
niet meer mogelijk. Ook nu zijn er al weer
enkele klachten binnengekomen. We
vinden dit heel jammer en vervelend voor
u. Mochten er meer mensen zijn met
klachten over bloembollen van dit jaar, laat
het ons dan zo snel mogelijk weten, zodat
wij onze leverancier hierop kunnen
aanspreken. Klachten kunt u melden bij:
Boukje Kooyker tel: 0512-302473 en
Nanda Dijkstra tel: 0516-541677
Het bestuur en leden van “De Sjofaar.”

B

lattelânsfroulju sjonge yn
Sigerswâld

ericht voor alle 55+ ers in
Siegerswoude e.o.

Weet u dat er elke dinsdagmiddag
gymnastiek voor 55+ ers is in De Uthôf te
Siegerswoude? Nu kunnen we best nog
nieuwe leden gebruiken, zowel dames als
heren. Heeft U ook belangstelling? Elke
8

traktaasje en wat yn in slûfke, in tankwurd
fan ús presidinte, Willy Zonneveld, en
dermei giene de Beetsters wer op hûs oan.
Us leden sjogge elkoar wer mei it reiske yn
maaie.

fierders waard der in protte songen en wol
troch it Grouster koar, it Auke Roukeskoar
û l. fan Hindrik f. d. Mear, it fiskwivekoar
út Akkrum, û. l. fan Wike de Mear en it
frouljuskoar út Nij Beets, apart en
gesamenlik.
Underwilens koene je allerhande prachtige
handwurken en skilderstikken en quilten
besjen, dêr útstalt troch de froulju fan it
plattelân.
Sa binne wij de simmer trochkaam, der is
ek noch fytst en yn septimber , op
woansdei de 20ste, is der in ekskursje nei it
fersoargingssintrum Bertilla yn Drachten.
Wij hoopje op in goede start mei in greate
opkomst!

Pjirkje Idsinga Vellenga, p. r. lid ôfd.
Sigerswâld.
P.S.
It is no al wer nei de simmerfekânsje en ik
sjoch, dat it ferslachje fan april noch net yn
it krantsje stiet. 16 Maaie wie dy hite dei ,
doe sieten guon fan ús op it strân fan
Skeveningen! Dy ekskursje wie mei ôfd.
Bakkefean (om de bus fol te krijen) en doe
binne wij yn Den Haach nei de
regeringsgebouwen west , krigen dêr tekst
en útlis, en ha wy ek nei Madurodam west!
De iisbylden , bij min tolve graden, ha ús
tige goed dien, de weromreis yn de
smoarhite bus wie benauwend, mar in fikse

C

ollecteopbrengst

De jaarlijkse collecte
van de Nederlandse
Kankerbestrijding heeft in
Siegerswoude fl 1357,05
opgebracht. Alle gevers en
collectanten bedankt voor
jullie bijdrage.

“

I

en – túte – mem”

Wat is it moai as de ferhâlding tusken
âlders en bern goed is. Ek yn ‘e fakânsje
kinne jo hiele famyljes byelkoar sjen yn
boarterstúnen, ferdivedaasjeparken en
restaurants. Aukje wie al jierren widdo mar
de bern droegen har noch altyd op hannen,
ek yn ‘e fakânsje. Bygelyks meiinoar in dei
nei it Amelân. D’r waarden fietsen hierd en
dêr gong it spul hinne; mem foarop, de trije
bern mei de oantrouden d’r efteroan. It wie
súver in aardich taferieltsje. Op nei de
fjoertoer, want it eilân soe ek fan boppeôf
besjoen wurde…..Mar fansels, ek dat
moast in pear sinten kostje. De jongste
soan sette op it loket ta en de juffer frege:
“Voor hoeveel personen meneer?” Sjirk
besocht d’r noch wat oan te dwaan en

tongerbui de jûns brocht útkomst.
Us reiske nei Luttelgeest wie op 23 maaie
mei reinich waar, mar yn de
orchideeënhoeve ha je dêr gjin lêst fan. We
ha ek noch te punteruiljen west yn de
Jouwer bij D.E.
Simmer 2000; de manifestaasje yn de
Lawei is goed besocht. Guon fan ús ha dêr
de earste dei west mei de iepening. Annet
f. d. Hoek (P.f.d.A) deputearre, iepene
dizze dei foar de plattelânsfroulju en
9

O

andere: “In mem mei seis bern!” De juffer
trape d’r lykwols net yn en seach it spul ris
oer. Sadwaande ha hja dochs foar seis
folwoeksenen betelle…… Mar hawar, soks
moat lije kinne, oars kin men better
thúsbliuwe, is ’t net sa? Freerkje.

G

proep

Beste dierenvrienden, 4 oktober is
het dierendag. De
Dierenbescherming collecteert dit jaar in
de week van 1 t/m 7 oktober. Dat is hard
nodig, want helaas is dierenleed nog altijd
aan de orde van de dag. Miljoenen dieren
leiden een dieronwaardig bestaan. De
organisatie is volledig afhankelijk van
contributies en giften. De opbrengst van de
collecte maakt het mogelijk dat de
Dierenbescherming kan opkomen voor de
rechten van het dier. In Siegerswoude zal
gecollecteerd worden in oostelijk
Siegerswoude. Echter, ten westen van de
vaart ontbreekt het aan collectanten. Wie
helpt??? Inlichtingen bij Tj. van der Velde,
Dwarswijk 5 Siegerswoude tel: 0516541650 of E. Staphorst Tijnje tel: 0513571823
Zo kunnen we stapje voor stapje werken
aan een diervriendelijker samenleving.

errit Varwijk stoarn

De fakânsje wie alhast foarby en ik
wie al drok dwaande om alles wer
klear te meitsjen foar in nij kursusjier,
doe’t ik op in dei ticht by de Van Akenwei
4b foar it earst hearde dat Gerrit Varwijk al
in pear wike earder stoarn wie. Ik skrok der
fan. Gerrit, in bekende Sigerswâldster, wie
op 3 augustus stoarn yn it sikehûs yn
Drachten. Hy wie de lêste tiid al net bêst
mear en wie opnaam yn it sikehûs, wêr’t
bliken die dat er vocht achter de longen
hie. Earst like dat net sa min, letter waard it
wer wat minder, mar it ein fan it libben
kaam dochs foar de measten noch
ûnferwachts. It gemis is hiel slim, foaral
foar Wimmy en de neiste famylje, mar ek
it hiele doarp sil Gerrit misse, want hy wie
altyd op paad en hie foar elts in goed wurd.
Hy fielde him o sa thús yn ús mienskip en
op eltse fergadering fan doarpsbelang en it
doarpshûs wie er oanwêzich. Op in
plesierige manier joech er altyd syn
miening en hy koe prachtich fertelle oer de
tiid dat er op de bourkerij wenne, wêr’t no
Harry en Mirjam Loonen wenje. It wie in
echte natoerman en in echte doarpsman.
Hy wie sa wiis mei it doarp Sigerswâld,
dêr hie er alles foar oer, dêr mocht nimmen
oankomme. En ek de iisbaan lei him nei
oan it hert. Mear as fjirtich jier hat er lid
fan it bestjoer west. No wie er ere-lid. De
lêste jierren liet de sûnens wolris wat te
winskjen oer, mar as it bytsje koe, kaam er
op de lappen en die er mei. Hy koe goed
mei de jeugd en mei de âlderen. We sille
dizze heit, pake en doarpsgenoat misse. Op
7 augustus is er begroeven op it tsjerkhôf
yn Oerterp. Piet Boelens.

A

.C.F.Nieuws.

Step /callanetics.
Om
misverstanden te
voorkomen is de
middag step /
callanetics van 13.30-14.30 nog wel een
activiteit van A.C.F. De Aerobics /step
Callanetics op de avonden gaat op eigen
voet verder.
Muziektheaterspektakel
Op de oproep om met kinderen van 9 jaar
en ouder een muziektheaterspektakel op te
voeren is goed gereageerd. Er gaven zich
15 kinderen op. Dus elke woensdagmiddag
wordt er geoefend om er een prachtige
voorstelling van te maken. Het is de
bedoeling dat deze op 24 november om
20.00 uur in M.F.C de Dobber wordt
opgevoerd.
Knutselclubnieuws
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Met de vakantie achter de rug hebben wij
er weer zin in. Wij organiseren daarom in
de herfstvakantie een knutselmorgen. Het
is voor de kinderen van groep 3 t/m 8. De
kosten zijn fl 5,00, dit is inclusief drinken
en iets lekkers. Aanvang 9.00-11.30 uur in
de Dobber. Lijkt het je leuk en heb je zin
om als vrijwilliger mee te helpen, dan kun
je je opgeven bij Renneke (303642) of bij
Froukje (303386)

A

uur De Ynrin.
Dinsdag 18 oktober: Alderein. Gezellige
middag door Spilersnocht uit Drachten
( trekharmonica's) 13.30 uur in De Iepen
Doar Frieschepalen
Plattelandsvrouwen. Verkeersveiligheid
met mevr S.Riemersma 19.45 u Zaal 2 De
Uthôf.
Zondag 22 oktober: Korfbal VKC –
Korwi 14.30 uur.
Donderdag 26 oktober: Chr,
Plattelandsvrouwen. Rayonvergadering.
Boekbespreking van Riek Landman. 19.45
uur in Frieschepalen.
Bibliobus: 08.30-9.05 BBS 09.10-09.40
OBS
Zaterdag 28 oktober: Vrijwilligersavond.
20.00 u zaal 4 De Uthôf.
Zondag 29 oktober: Korfbal VKC –
Hoogkerk 14.30 uur.
31 oktober: Speel-o-theek 10.30-11.30 u
zaal 2 De Uthôf.

genda Frieschepalen

Elke dinsdagmiddag Stepcallanetics 13.30-14.30 in de Dobber.
29 september: Disco M.F.C. de Dobber.
24 oktober: Knutselmorgen 9.00-11.30 in
de Dobber.
Zaterdag 7 oktober: ’s avonds om 20.00
uur in het MFC “de Dobber”te
Frieschepalen “selskip De Hofkesjonge
spilet: Doe’t pake jit feint wie en beppe jit
faam. Fries Cabaret. Voorverkoopadres:
Tolheksleane 48, Lytse Leane 2.
Voorverkoop fl 7,50 in de zaal fl 10,00

Agenda Siegerswoude
Zondag 1 oktober Korfbal VKC – DIO
14.30 uur
Dinsdag 3 oktober: De Speel-o-theek ’s
morgens van 10.30-11.30. Zaal 2 De Uthôf
Donderdag 5 oktober: Chr.
Plattelandsvrouwen. Een lezing met dia's
over de Amish door mevr Van Ieperen.
19.45 uur in zaal 4 De Uthôf.
Zondag 8 oktober: Korfbal VEFO – VKC
14.30 uur Veeningen
Donderdag 12 oktober: Bloemschikken
19.30 uur Zaal 2 De Uthôf. Stijldansen
19.45-21.00 uur Zaal 4 De Uthôf.
Bibliobus: 08.30-9.05 BBS
09.10-09.40 OBS
Vrijdag 13 oktober: Disco. M.m.v. Dance
Orgasm 21.00 uur in zaal 4 De Uthôf.
Zondag 15 oktober: Korfbal SDO – VKC
14.30 uur Schoonoord
Maandag 17 oktober: Schutjassen 20.00

I

nzameling oud papier

In oktober en november worden
op de volgende data het oud
papier binnen de bebouwde kom
weer ingezameld:
Donderdag 26 oktober,
O.B.S. Siegerwoude
Donderdag 23 november,
De Foarikker
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elskip Hofkesjonge spilet:

Doe’t Pake jit feint wie en Beppe jit
faam
Goeije!
As jo "Hofkesjonge"
opsykje yn it Frysk
Wurdboek, dan stiet
dêr: "Stropen in de
boomgaard". En wa
hat yn syn jonge
jierren net ris "ta de
apels sitten" yn de tûn
fan de dûmny of de
dokter? It mocht net fansels, mar dy pikte
apels, parren of
prûmen wienen wol
de lekkersten is't net
sa? Datselde gefoel
hienen wy doe't wy
oan it sneupen wienen
yn in skuondoaze mei
âlde Fryske stikjes en
sankjes. En om't men
dat âlde guod hast nea mear heart of sjocht,
like it ús wol aardich om dêr noch ris in
programke mei te
meitsjen: Stikjes en
sankjes ût de âlde
doaze. Net allinne út
de tijd fan It
Winterjûnenocht, mar
ek wat fan nei de
oarloch. Ja, wy fûnen
sels noch wat fan
Rients, ût syn begjintiid. Stikjes dêr 't in
protte niinsken fan sizze sille: "Och heden,
ja! Witst noch wol ? Doe 't wy jong
wienen....". In titel
hienen wy gau fûn:
De earste rigel fan in
lietsje fan Waling-om,
dat ús mem gauris
song: Doe 't pake jit
feint wie en beppe jit
faam. No, sjoch, om't

der sein wurdt dat Friezen dochs wol wat
oan it âlde hingje hoopje wy dat jimme der
like folle aardichheid oan hawwe sille as
wij.

W

ie

geeft mij rust ??? Wie wijst mij de
weg ?? Wie helpt mij om eerlijk
te blijven ?? Wie vertelt mij waar de
grenzen liggen ?? Wie vertelt mij hoe ik
gelukkig kan worden ??
Kom ook, om samen met ons hier over te
praten. De Bijbel is de basis om in gesprek
te komen.
Onze groep is interkerkelijk, dus is het
voor iedereen !!We beginnen op
woensdag 11oktober.
Iedere oneven week v.d. maand komen we
bijelkaar. Tijd : 9.30 – 11.00. Plaats:
Hendrika Kruit, Uthôf 6 te Siegerswoude.
Telefoon: 0516 – 541065. (voor verdere
informatie bel gerust.)
De groeten van: Nanda Dijkstra, Hannie
Bouma, Mirjam Loonen, Betsje Visser,
Annie Fuiten,
Fokje Boonstra, Elisabet Aronson, S.
Welvering, Akke Tjoelker, Fam.v. Dellen
en Fam.Slooten.
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Bereikbaarheid van de
huisartsen in het weekend

Bijzondere diensten
Gospelgroep The Lighting Stars
presenteert Andersom. Andersom is de
titel van een themaprogramma. Het
programma bestaat uit zang, gesproken
woord en samenzang. Op deze manier
wordt het geloof op verschillende manieren
belicht. Iedereen is van harte welkom op
zondag 1 oktober om 13.45 uur in de
Gereformeerde Kerk van Frieschepalen

Kerkdiensten Gereformeerde
Kerk Frieschepalen

de

“Krobbedobbe”

Frieschepalen

Zondag 1 oktober
9.30:
ds. H. Koetsveld uit Dwingeloo
13.45: musical Andersom van The
Lighting Stars.
Zondag 8 oktober
9.30:
ds. J.H. van der Giessen uit
Drachten
13.45
ds. A.J. van der Wiel uit
Leeuwarden
Zondag 15 oktober
9.30:
ds. B. van Oeveren uit Steenwijk
13.45: ds. D. de Jong uit Stiens
Zondag 22 oktober
9.30:
ds. C.W.Plooy Ternaard
13.45: Jeugddienst
Zondag 29 oktober
9.30:
ds. R.R.Maathuis Wijnjewoude
13.45: kandidaat E.Halsema Kampen

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.
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