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Colofon

't Pompebledpraatsje

‘t POMPEBLED verschijnt

Lente!
Wat het weer betreft is dat soms nog niet
zo erg te merken, maar ach, ook 't
Pompeblêd loopt wel eens wat achter….
Want wat u eigenlijk in de vorige editie al
had zullen kunnen lezen was het interview
met Sieta van der Galiën in: Op de koffie.
Dat schetst een winterse dag, terwijl (door
communicatiestoornis) het Friese
liedje ,,Ynskje en Oark'', dat reeds in 't
Pompeblêd nr. 88 is afgedrukt, hierop van
toepassing had moeten zijn….
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Uitgave en bezorging:
Drukkerij Canrinus
De Rusken 44, Frieschepalen
Tel.: (0512) 30 30 77

Doch met een beetje fantasie zouden onze
kroonprins en zijn verloofde dit als een
strelend gebaar van onze redactie hebben
kunnen opvatten…..
Communicatie.

Redactie:
Tsjaltsje v.d. Velde, Dwarswyk 5
Tel.: (0516) 54 16 50
Sieta van der Galiën, Middenwei 5b
Tel. (06) 21 99 65 25
Jerry Haar, Tolheksleane 62
Tel.: (0512) 30 32 65
Trynke van der Wier, Kromhoek 15
Tel.: (0512) 30 24 50
Siepie van der Velde, Kromhoek 24
Tel.: (0512) 30 16 16
Jelle Jeensma, Lytse Leane 5
(0512) 53 17 06
Albert Gjaltema, vormgeving en illustratie

Het broodnodige begrip voor een goede
samenwerking!
Ook bij 't Pompeblêd proberen wij dit
gestalte te geven.

Kopij:
Kopij voor het volgende nummer uiterlijk
inleveren op maandag 14 mei 2001 voor
18:00 uur bij de redactie.
Op de computer gemaakte teksten op 3,5’’
diskette aanleveren a.u.b.

Zo vindt u o.a. een verslag betreffende de
opening van de woonvorm ,,Yn de Jister",
een rectificatie, iets uit de oude doos, een
gevonden portemonnee, een interessant
boekje dat u kunt bestellen, met ook nog
eens de nieuwe verkeersregels op een rij,
en natuurlijk diverse korte berichtjes die
óók zeker belangrijk zijn, en nog héél veel
meer!

Advertentietarieven:
Deze zijn beschikbaar op aanvraag.
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OP DE

S

KOFFIE BIJ

(door Tsjaltsje v.d. Velde)

ieta van Galiën - v.d.Veen in Siegerswoude

Een nadere kennismaking met ons jongste redactielid (pas 30), die het werk voor 't
Pompeblêd wel als een uitdaging ziet,, doch daarnaast passie heeft voor een hobby van
geheel andere aard: "Marathon-Schaatsen" op natuurijs. De uitdaging dáárvan hoopt ze
de volgende winterperiode aan te gaan……..
Power en Romantiek
Bij binnenkomst op nummer 5a
aan de Middenwei verraden de
twee Friese ijsmutsen, hangend
aan de kapstok, de liefhebberij
van Sieta en haar man Meint.
Met name de Alternatieve
Elfstedentocht in Oostenrijk heeft
hun hart. Vier jaar geleden reden
Meint en een vriend de tocht voor
het eerst, met de dames als
supporters langs de kant. Het was
Meint die Sieta stimuleerde om
ook haar krachten te meten.
Kijkend naar deze twee fragiel lijkende
mensen moet ik wel haast concluderen dat
de power en de spirit van binnen zit; niet
bepaald bodybuilders dus. Hoe komt zo'n
superslanke den ertoe om deze afstand te
bedwingen? ,,Altijd fanatiek sport
beoefene?" wil ik weten. Dan vertelt Sieta
dat ze al vroeg, op 4-jarige leeftijd leerde
schaatsen op een dobbe vlakbij haar
ouderlijk huis aan het "Mandefjild". ,,
Dochs mei in soarte fan X-benen. Omdat ik
sloppe ankels hie, ried ik mei de knibbels
nei binnen ta"verklaard ze. ,,X-benen en
dan 200 kilometer" denk ik nog en vraag
wat volgens haar de beste manier is om
goed te leren schaatsen. ,,Wol doarre, net
bang wêze, angst kin je dêrby net brûke" is
ze van mening. Het reeds vroeg aanwezige
doorzettingsvermogen deed haar het
schaatsen volhouden. Bovendien, welke
rechtgeaarde Fries kan de romantiek
weerstaan van een spiegelgladde baan met
aan weerszijden de besneeuwde walkanten,
de helderblauwe vrieslucht daarboven
en…. leeftijdgenoten…. stoere rijders….?

Op de MAVO in Waskemeer kreeg een
ander soort romantiek vrij spel toen ze
Meint (een buurjongen) wat beter leerde
kennen….Het bleek een romance van
blijvende aard. Ook nu weer was het Meint
die op de proppen kwam met de juiste
schaatsen voor Sieta. ,,Redens mei in soart
skiskuon, sa moast it dy foarstelle"
verduidelijkt hij. ,,Dy skuon binne folle
heger en dus jout dat mear steun oan 'e
ankels". En daarmee kreeg Sieta pas echt
de geest!
Kranten en kilometers
Samen met vrienden uit Siegerswoude en
Frieschepalen en enkele familieleden
maakten ze ook dit jaar weer de reis naar
Naggl aan de Weissenzee. Voor Sieta was
dit de derde keer dat ze aan deze
monstertocht begon. Daar mij
spreekwoordelijk het water in de mond
komt door haar enthousiaste uitleg, vraag
ik hoe ze haar training opbouwt. Want
zonder dat lijkt het mij een soort
doodvonnis dat je jezelf oplegt. ,,Ik train
net echt foar myn rydtechnyk, mar ik ha
3

wol wat oan selsûntwikkeling dien" zegt
ze. ,,Yn 'e wintertiid, fanôf septimber, ien
kear yn 'e wike nei de keunstiisbaan fan
Hardinge yn Grins en simmers op 'e fyts
nei 't wurk yn Easterwâlde". Even later, na
de warme koffie, lopen toch de koude
rillingen over m'n rug als ze vertelt dat ze
op de bewuste dag om 7 uur 's ochtends
starten bij een temperatuur van zo'n 14
graden onder nul. Over het vroege tijdstip
zeggen ze beide:,, Dat foldocht bêst, je
binne dan goed ûtrêst en noch fit". Dit jaar
was er op de Weissensee een baan uitgezet
op het kleinere en minder diepe gedeelte
van het meer, omdat Koning Winter het,
wat de vorst betreft, min of meer had laten
afweten. Wel lag er veel sneeuw in dit
gebied. Er moesten ronden van 16,7
kilometer gereden worden. Dit keer bleef
echtgenoot Meint aan de kant staan
coachen, (hij had de tocht al drie keer
eerder gereden) terwijl Sieta met nog twee
schaatsvriendinnen de kilometers onder
haar schaatsen weg zag glijden. ,,En de
kjeld?" wil ik weten. Dan begrijp ik al snel
dat er een thermopak, en een vracht
zeemleren meegaan en dat er laagjes kleren
over elkaar worden aangetrokken, hetgeen
ook goede bescherming biedt. ,,Op in seker
momint wurden myn skouders kâld" zegt
Sieta ,, dêr wiene âlde kranten doe goed
foar. Mar it wie wol swier hjer, foaral de
wyn hat ûs dit kear parten spile".
Belangrijk is het om tussendoor geregeld te
eten en te drinken en natuurlijk de
onmisbare supporters langs de kant!
Controle is er wel zeker voor de ca. 1750
deelnemers, net zo goed als bij onze Friese
Elfstedentocht. Dit gebeurt door middel
van een barcodekaart en ook de stempels
ontbreken niet. De goed lopende
Nederlandse organisatie maakt dit
gebeuren dan ook tot een echte Hollandse
happening. ,,Dochs is it sa no en dan best
ôfsjen, ik wie op't lêst wol kapot" verzucht
Sieta. De vele scheuren in het ijs en de
harde wind vreten dan energie. De tocht
kan dan ook met recht en reden een
krachtmeting worden genoemd. Toch is ze
slechts één keer gevallen op de door haar
gehaalde afstand van 150 kilometer.
Tijdens de informatieavond die aan de

tocht voorafgaat wordt de deelnemers ook
aangeraden elkaar die dag in de gaten te
houden, elkaar te helpen en zo nodig direct
hulpverleners in te schakelen. Op de vraag
of ze reserveschaatsen meeneemt
antwoordt ze:,,Nee, dêr stean ik net sa bot
by stil, en dizze redens binne my heilich".
Dat moet wel haast! Als je er zo'n 150
kilometer op rijdt, in een tijd van 9.43.58,
dan worden ze zo'n dag een deel van jezelf
lijkt me. De volle 200 kilometers zaten er
helaas niet in dit keer, toch lonken die
laatste 50 kilometers nu al, want ze wil en
zal die 200 halen, hopelijk het volgend
jaar! Maar deze prestatie zal toch ook wel
reden voor een feestje geweest zijn, is mijn
gedachte. Dan is het duidelijk dat ik die
kilometers niet voel, want ze roepen
allebei:,,O heden nee, do wolst mar ien
ding mear: lizze!" Natuurlijk, dat had ik
kunnen weten.
,,Nazorg"
De volgende dag gaan ze vanuit hun
Gasthuis weer naar de baan om de ''grote
namen" te zien rijden. Dit jaar hebben ze
Erik Hulzebosch als eerste zien finishen.
Dan rijst de vraag waar zij zijn op de dag
van een echte Elfstedentocht. ,,Thuis bij de
buis" is het stellige antwoord. ,,Dan misse
je neat". ,,En it troch de measten sa fûl
begearde krûske dan?" vraag ik. Dan laat
Sieta de medaille zien voor haar prestatie
in Oostenrijk, want ook daar worden de
deelnemers beloond, en wel met een
oerhollands rood-wit-blauw lint met een
medaille. Ook het financiële plaatje van
zo'n uitstapje komt nog even ter sprake.
''Sawol it riden op 'e keunstiisbaan, de reis
derhinne en de tocht sels mei de
oernachtings bekostigje we sels. It soe wol
moai wêze as wy in sponsor hiene" merkt
Sieta gekscherend op, en Meint voegt ,
daarmee instemmend, zijn brede lach aan
toe. Ik beloof ook dát te zullen doorgeven,
dus bij dezen….. Na vier dagen Oostenrijk
verlaten ze de rest van de groep en zakken
af naar Italië, voor nog een weekje
skivakantie. Als Sieta mij dan de
schilderachtige bergen, de glooiende,
besneeuwde hellingen en de schoonheid
van de natuur voorspiegelt, voel ik haar
passie voor die wondere witte wereld.
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Beiden hebben ook ooit skiles gehad en
deze vakantie gaat bij hen boven een
zomervakantie. Nee, dit soort mensen zijn
geen types om uren achtereen op een
strand te liggen niksen. Strijdvaardig geeft
Sieta te kennen dat slechts ,,wat dwaan"
voldoening geeft. In de zomer dus wel
vakantie, maar een beetje prutsen in de tuin
en zo nu en dan een dagje weg, dat is het
dan wel. Zijn er 's winters dan nog wel
genoeg vrije dagen beschikbaar voor zo'n
extra vakantie? ,,O ja wol' zegt ze, ,,op
myn wurk wurdt er dan ek in soad oer
praat en se libje allegear mei. Mear tiid wol
ik d'r ek net oan spandearje want it moat in
hobby bliuwe". En wacht de sporters bij
thuiskomst nog een feestje? ,,De earste
keer, no fjouwer jier ferlyn, doe ha de
froulju noch net ienris mei riden, wie de
buert hjir hielendal fersiert, mei
spandoeken, flagjes en poppen yn 'e tún.
Dat wie skitterjend! De buorren hiene goed
harren bêst dien, dát wie nochris
thûskommen!" vertelt sy. Maar alles wordt
op den duur ook weer gewoon en volgend
jaar hoopt ze de volledige 200 kilometer te
kunnen rijden. Daarna is het schlusz en wil
ze ermee stoppen. Maar wat zal haar
volgende uitdaging zijn. Voorlopig eerst
maar weer naar de ,,Nieuwe
Ooststellingwerver" en
,,t Pompeblêd". Ze staat positief tegenover
de betrokkenheid bij eigen dorp, ook
vanwege het feit dat haar werkkring elders
is. Ook voelt ze zich wel op haar plaats in
de Oranjecommissie en als vrijwilligster,
samen met Meint, bij het Dorpshuis
gebeuren, terwijl laatstgenoemde tevens
deel uitmaakt van het bestuur van de
plaatselijke ijsclub. Zo zijn ze, na tien jaar
woonachtig te zijn geweest in
Siegerswoude, langzamerhand wel
ingeburgerd. Ik bedank dit rustige, fijne no
-nonsens stel voor hun gastvrijheid en voor
de koffie en hoop met Sieta op ook die
laatste kilometers van de tocht, het volgend
jaar.
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woonvorm vierde Plaatselijk Belang feest
ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan
van Frieschepalen als zelfstandig dorp.
Vanwege de MKZ kon ik niet thuis bij
Johannes Dijkstra terecht voor nadere
inlichtingen, dus hebben we alles per
telefoon doorgenomen. In de volksmond
sprak men altijd al over "Frieschepalen",
maar het dorp had geen officiële status. Zo
hoorde de westkant bij Ureterp en de
oostkant bij Siegerswoude. In 1946 heeft
men een eigen Plaatselijk Belang opgericht
en heeft men bij de gemeente voor
Frieschepalen de status van zelfstandig
dorp aangevraagd, waarbij meester Atsma
een grote rol heeft gespeeld. Dit stuitte op
veel weerstand, vooral van de zijde van
Ureterp, die wilde Frieschepalen het liefst
aan hun dorp toevoegen. Het heeft dan ook
vijf jaar geduurd eer de hele zaak rond was
en Frieschepalen eindelijk op 3 april 1951
met 13 tegen 4 stemmen tot zelfstandig
dorp werd uitgeroepen. Het dorp was
langzamerhand flink gegroeid. Zo waren er
allerlei winkeltjes zoals: enkele
kruideniers, textielwinkel, melkboer,
bakkers en een fietsenzaak. U ziet wel, veel
bedrijvigheid in ons kleine dorpje. Ons
dorp beschikte zelfs over een eigen
melkfabriek, welke later door de grote
concurrenten werd opgeslokt. De heer H.
Meijer heeft het pand destijds gekocht en
er enige jaren een landbouwmechanisatie
bedrijf in uitgeoefend. Bij gebrek aan
ruimte (het bedrijf had ca. 25 tot 30 man
personeel ) moest het bedrijf
noodgedwongen naar Drachten verhuizen,
daar de gemeente geen grond voor
uitbreiding wilde afstaan. Langzamerhand
zijn bijna alle kleine zaakjes door de
grotere bedrijven opgeslokt en is men
genoodzaakt om boodschappen uit de
supermarkten in grotere dorpen te halen.
Jammer, maar het is de harde
werkelijkheid. Plaatselijk Belang heeft
daarom gemeend er goed aan te doen een
foto tentoonstelling te houden om nog eens
duidelijk te laten zien, hoe mooi het wonen
in Frieschepalen was (en nog is ). De heer
Harm de Wilde heeft er zelfs een prachtig
dorpslied over geschreven, waarvan
onderstaand het eerste couplet:

0 jaar Frieschepalen

Tegelijk met de opening van de nieuwe
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Yn het easten fan Fryslân.
Tsjin de kant fan Grinslân
Leit in plakje o sa lyts
Mar't wennet er sa skoan.
Er werd een commissie in het leven
geroepen om de tentoonstelling op te
zetten. De volgende personen werden
gevraagd om hun medewerking te willen
verlenen: M. Doornbos-Rinsema, Fr.Lap,
Fr. De Vries, H. v d. Velde en W. Dolstra,
deze laatste had als oud-inwoner van
Frieschepalen zelf veel foto- en andere
materialen bewaard, die hij graag ter
beschikking stelde. Alle foto's en
materialen werden door Dolstra uitvergroot
en op borden in de gemeenschapsruimte
geprikt. Het was echt de moeite waard.
Vooral de oudere bezoekers hadden soms
moeite om hun emoties de baas te blijven.
Vanzelfsprekend kwamen er ook veel oude
verhalen los en werd er veel gelachen. De
heer Bijma had een videofilm gemaakt van
het tegenwoordige Frieschepalen , die
doorlopend werd gedraaid en door velen
werd bekeken. Plaatselijk Belang en
natuurlijk niet te vergeten de
feestcommissie kunnen op een zeer
geslaagd feest terugzien. Joh. Dijkstra is
als voorzitter van Pl. Belang zeer tevreden
over het goede verloop en van de grote
belangstelling voor de gehouden
tentoonstelling. Het was volgens hem een
grote reunie, gehouden in een prachtige
nieuwe woonvorm, met andere woorden: "
In stik bûter in' e brij". Voorlopig breekt er
voor Pl. Belang en de bewoners van de
nieuwe woonvorm een wat rustiger tijd
aan. Het wordt hen gegund!

I

deiopfang fan geastlik handikapten yn
Drachten. Sy joech ús in byld hoe’t him dat
dêr ûntwikkele hie, earst mei 40 minsken
yn ien gebouw, op allerhande nivos, dy’t
dêr sa goed moochlik dwaande holden
waarden. De minsken kamen fan hûs of út
in ynrjochting, dy waarden dêr opfong, mar
notiids wurde der yn goede
akkommodaasjes en op ferskate nivos
mooie produkten makke. Dêrby kin de
kliënt sels kieze, de minsken krije in stik
mear kwaliteit yn har libben. Der is ek in
omslach kaam yn de manier fan omgong
mei de klienten; earst wiene it pupillen,
doe “bezoekers”en no wurde it faak
kollega’s neamt. Der binne ferskate soarten
wurk; sa is der in montagegroep, in
túngroep, in houtgroep, in
pottenbakkersgroep, in borduurgroep
[handwurkjen], in kunstgroep, in
sjippemakkerij en in kreative groep en by
dizze lêste wurket Iteke dan. Mei dit soart
wurk moat men stribje nei struktuer yn it
wurk, de klient wit moarns wat hy/sy
dwaan moat: hoefolle dat kin sy sels bepale
en yn hoefier as men selstannich wurkje
kin of wol, dat kinne sy ek sels bepale; sa
ha de clienten sels grip oer harren libben.
Yn de noard- easthoeke fan Fryslân sitte 16
lokaasjes fan deiopfang, der komme
klienten fan de wenbuorkerijen fan
Maartenswouden, der is in winkel yn
Burgum en ek ien yn Drachten. Sommige
klienten wurkje yn winkels, earst û. l. f. in
s.n. job coach, dy’t him/har stadichoan
weromlûkt. De presidinte Hilly betanke
Iteke foar har libben ferhaal mei in
maitiidsblomstik en dan bringt Margje
noch in ympresje nei foaren út de jeugd, sa
libben en yn details út de holle werjoûn,
dat elk it taferieltsje foar har seach. It
lampeljocht stie yn’t middenpunt en dat
groeide út ta “Gouden Strielen út de
Jeugd”. Pj. Idsinga-Vellenga, p.r.
ôfd.Sigerswâld.

endeisbestjoer

Plattelânsfruolju ôfd. Sigerswâld. 21 maart
yn de Uthof. Oer in matte mei
ûntsmettingsstof kamen wy yn it ús
fertroude sealtsje, wer’t wy ûntfongen
waarden troch de dames Margje Krans,
Hilly Wiering en Ruurdsje Renkema, it
iendeisbestjûr. De “medewerkster van het
D.A.G.”bleek Iteke te wêzen, de dochter
fan ús lid Henny, in Sigerwâldster dus. Sy
fertelde hiel entûsjast oer har wurk by de

W

oonvorm Frieschepalen

In 1990 kwam het bij het Plaatselijk
Belang ter sprake wat er met de
ouderenwoningen aan de Rusken moest
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gebeuren. Of ze moesten worden
opgeknapt met c.v. erin of er moest een
heel nieuw plan worden gemaakt. Zo werd
Cor Dekker gevraagd om een werkgroep
op te richten om te bezien of het misschien
mogelijk zou zijn een woonvorm in
Frieschepalen te creëren. Deze werkgroep
bestond uit Marten Zijlstra, Akke Dijkstra,
Roosje v.d. Heide, Folkert Bouma, Cor
Dekker en Wietske van Houten. Dhr. Cor
Dekker werd als voorzitter aangewezen. En
dan begint het pas, want je moet wel eerst
iets hebben gezien voordat er stappen
worden ondernomen. Dekker, die pas in de
vut zat, ging eerst eens naar Wijnjewoude
om daar de woonvorm te bekijken. Zo
werden er plannen gemaakt om toch eens
met de gemeente Opsterland en de
woningbouwvereniging Talma te gaan
praten om een woonvorm in Frieschepalen
te krijgen. De mensen die er voor in
aanmerking konden komen werden
aangeschreven. Er bleek veel belangstelling
voor te zijn, dus werd er een tekening
gemaakt en naar de gemeente gestuurd. De
gemeente had er echter geen geld voor en
Talma wilde er geen geld in steken. Zo was
men dus weer terug bij af, maar de
werkgroep bleef wel bestaan want men
wist niet wat er in de toekomst nog kon
gebeuren. Zo bleven de plannen een poosje
rusten. Maar ook Ate Duursma wilde toch
niet doorgaan met dit plan en vroeg
Dekker om eens langs te komen om te zien
hoe verder te gaan. Er werd een
vergadering door Talma belegd. Daar
werden plannen gepresenteerd voor nieuwe
bejaardenwoningen aan de Rusken. De
werkgroep wist hier niets vanaf. Cor
Dekker was hierover teleurgesteld en heeft
op die vergadering hierover geprotesteerd.
Zo is de zaak wel weer aan het rollen
gebracht. De belangstellenden zijn met een
bus naar Nijbeets geweest om zo'n
woonvorm te bekijken. De mensen
kwamen er dolenthousiast vandaan. Dit
was voor de werkgroep een reden om door
te gaan, want als de meerderheid positief is
heb je al een heel groot draagvlak. Akke
Dijkstra trok zich terug uit de werkgroep
vanwege de verhuizing en hiervoor in de
plaats kwam Henk Hessels en in de plaats

van Folkert Bouma kwam Petra Krijger
van de stichting De Ploeg. Dekker kreeg nu
alle medewerking van de gemeente en van
Talma. De eerste tekening werd afgekeurd
door Hûs en Hiem vanwege de glazen kap,
dus moest er weer een nieuwe tekening
worden gemaakt, welke werd goedgekeurd.
Nu kon eindelijk met de bouw worden
begonnen. Het is uiteindelijk een complex
geworden met 14 woningen, een
peuterspeelzaal, de Rabobank en een
gemeenschapsruimte die door iedereen
gebruikt kan worden voor vergaderingen
e.d. In het midden is een tuin aangelegd
door Jannes Teakema van de Binnenwei uit
Siegerswoude. Het is een hele mooie
woonvorm geworden. Dekker heeft veel
medewerking gehad van Ate Duursma van
de gemeente en Talma. Hij kan er niet over
uit, het was in één woord geweldig. De

Tijdens de opening Vogelina Hofstee van
Peuterspeelzaal de “Krobbedobbe” aan het
woord met op de achtergrond Johannes
Dijkstra van Plaatselijk Belang.
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bewoners hadden zelf ook nog een beetje
inspraak, zo mochten ze hun eigen
keukenblad uitzoeken. Verder is de
woonkamer ruim ingedeeld en zijn er 2
slaapkamers aanwezig met in het midden
een douche met toilet, een hal en er is ook
nog een ruime berging aanwezig.
In de gemeenschapsruimte moeten nog
tafels en stoelen worden geplaatst, maar
die konden zo snel niet worden geleverd.
De woonvorm is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel en er zijn statuten
opgemaakt. Voor de woonvorm moest ook
weer een bestuur worden samengesteld, dit
zijn:
C. Dekker, voorzitter
R. v.d. Heide-Geertsma, secretaris
G. v.d.Velde-Hellingwerf, penningmeester
T. Jeensma-Klinkhammer
J. Jansma-Oord
Zo kon op dinsdag 3 april 2001 om 15.00
uur een heel mooi nieuw onderkomen
worden geopend voor de ouderen van
Frieschepalen. De heel toepasselijke naam
"YN E JISTER" werd door dhr. Janco
Bron bedacht. Dit betekent een vertrouwd
plekje waar oud en jong samen kunnen
zijn. Er wonen in de woonvorm momenteel
2 echtparen, verder zijn het alleenstaanden.
3 woningen zijn tijdelijk verhuurd. Het is
voor de ouderen fijn om zo in het eigen
dorp te kunnen blijven wonen waar de
meeste van hen altijd hebben gewoond.
De bewoners van het eigen dorp hebben
voorrang bij inschrijving, maar als er plaats
vrij is kunnen er natuurlijk van omliggende
plaatsen ook anderen in. Dhr. Dekker is erg
trots dat het zo ver mocht komen en
spreekt nogmaals zijn dank uit voor de
goede samenwerking met de werkgroep en
in het bijzonder aan Ate Duursma en
Talma. .Het was geweldig

Ook was het bericht van Plaatselijk Belang
Siegerswoude niet geplaatst. Wij bieden
onze oprechte verontschuldigingen aan en
doen ons best om in de toekomst dergelijke
missers te voorkomen!
De redactie.

B

ericht van Plaatslijk Belang
Siegerswoude
Dinsdag 13 februari is er een
voorlichtingsbijeenkomst van de gemeente
geweest. De gemeente presenteerde "Het
Gemeentelijk Verkeers- en
Vervoerplan" (GVVP). Aan de hand van
een presentatie werden we meegenomen
langs de wegen van ons dorp. De gemeente
gaf aan waar zij maximum snelheden wil
invoeren. Aan de aanwezigen werd hun
mening gevraagd. Deze mening zou dan
naar het college worden vertaald als de
mening van de inwoners van
Siegerswoude.
Tevens was 3VO (Veilig Verkeer
Nederland) uitgenodigd. De wegen, die
besproken werden, zijn: Langpaed,
Skieppedrift, Taijewyk, Van Houtenwei,
Waskmerwei, Middenwei, Bremerwei,
Dwarswyk, Boskwei, Beakendyk, Grinzer
leane, De Mersken en het Foarwurk t/m
Andre Geertsma, voor deze wegen zullen
waarschijnlijk een maximum snelheid
gelden van 60 kilometer. De Uthof 30 km.
De Klauwertswei blijft een 80 km weg,
volgens de nieuwste verordeningen moet
hier een fietspad langs lopen. Omdat dit er
nog niet is hopen wij dat dit spoedig
gerealiseerd zal gaan worden..
Nieuwe straatverlichting in
Siegerswoude
In de komende vier jaar zal de gemeente
Opsterland in de gehele gemeente nieuwe,
verbeterde lantaarnpalen plaatsen. Deze
zullen een grotere lichtopbrengst hebben
bij een kleiner stroomverbruik, waardoor
de straatverlichting een gehele nacht zal
kunnen branden.
Ook in Siegerswoude zullen deze nieuwe
palen worden geplaatst.
Nu hebben wij van Plaatselijk Belang een
enquête door het dorp laten gaan waarin

W

ie werkt maakt
fouten………..

Rectificatie:
In het bericht m.b.t. de
preekvoorziening van de
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakten) zijn
de aanvangstijden foutief weergegeven.
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we iedereen vroegen naar hun mening over
de huidige verlichting en wat er eventueel
veranderd zou kunnen / moeten worden.
Hierop hebben wij slechts enkele reacties
ontvangen. Heeft u nog vragen,
opmerkingen, toevoegingen op het gebied
van de straatverlichting, kunt u contact
opnemen met Mevrouw Keulen, tel: 0516
541208

Z

zelf ,,belachelijk”. Wel een 1 aprilgrap was
de aanvraag voor een kabelbaan in
Bakkeveen, hetgeen zo'n 200 officiële
protesten opleverde. De 2e april werd
(eveneens in Bakkeveen) het nieuwe
Doolhof complex geopend. Dan raakt ook
heel Friesland geschokt door de uitbraak
van MKZ, in EE en in Anjum, op 11 en 12
april. De oorzaak hiervan is nog niet
achterhaald. In totaal stierven er tot dan toe
in Nederland ruim 250.000 stuks vee een
vroegtijdige dood. Voor de betrokken
families waren het beslist geen goeie
paasdagen. Het koude en natte weer zal
hen dan ook grotendeels ontgaan zijn.
Laatste bericht: Geboren 15 april 2001:
Anestasia, Margriet, Josephine, dochter
van Prins Maurits en Prinses
Marilene.

o was de afgelopen maand

Ook in ons land uitbraak van Mond- en
Klauwzeer, in en rond Oene. Gevolg: o.a.
preventieve ruimingen omdat de EU geen
toestemming gaf voor algehele vaccinatie.
In Kootwijkerbroek kwam op 7 en 9 april
de ME in actie tegen de protesterende
menigte die zich verzette tegen de ruiming
van gezond vee.
Iets anders: 21 maart, veel sneeuw in
midden- en zuid Nederland.
Het slepende conflict tussen N.S. directie
en personeel duurt voort, ondanks
bemoeienis van talrijke commissies.
Stakingen zijn het gevolg. Misschien dat,
”vadertje” Kok de zaak weer op de rails
moet zetten? Hij was ook in staat, met
behulp van Max v.d. Stoel, de kwestie
Zorreguietta tot een goede oplossing te
brengen. En geef het maar toe, velen van
ons zijn na de ,,belijdenis” van Maxima nu
toch ook wel ,,om”. Haar woorden: ,,Ik
verwerp sinds lang de Videla-dictatuur”
gaven haar verloving met Prins Willem
Alexander, de 30e maart, de glans waar de
premier zo zijn best voor had gedaan, ook
al was de prins wel eens ,,een beetje dom”
volgens Maxima. Ook president Bush
moest op de knieën voor China, wegens de
botsing van een Amerikaans spionage
vliegtuig met een Chinees toestel. Een
kunstmaan van Amerika ging op weg naar
Mars. Afstand 460 miljoen km., aankomst
oktober. Op 23 maart stortten de resten van
het 15 jaar oude Russische ruimtestation
MIR, gecontroleerd, neer in de Stille
Oceaan. Het gevaarte was ,,af ” en had
bijna 3 miljard km. afgelegd. Op 1 april
werd oud-dictator Milosevic gearresteerd.
't Was geen aprilgrap, al vond hij het

G

eef het door,
rechts gaat voor

Vanaf 1 mei 2001 geldt een
nieuwe voorrangsregel. Bestuurders
moeten op gelijkwaardige kruisingen
voorrang verlenen aan alle bestuurders die
van rechts komen. Bestuurders zijn alle
weggebruikers, behalve voetgangers. Het
gaat dus om bestuurders van
motorvoertuigen, fietsers, bromfietsers,
snorfietsers, bestuurders van
brommobielen en invalidenvoertuigen,
bestuurders van een wagen, ruiters en
geleiders van rij- of trekdieren of vee.
Voetgangers, skeelers, skaters, steppers
enz. zijn géén bestuurders en vallen dus
niet onder de nieuwe voorrangsregel. De
nieuwe regel geldt alleen op
gelijkwaardige kruisingen (waaronder ook
T-kruisingen). En dus niet op kruisingen,
waar de voorrang geregeld is, bijvoorbeeld
door verkeerslichten, voorrangsborden,
haaientanden of een inrit-/uitritconstructie.
Op kruisingen tussen een verharde en een
onverharde weg blijft de voorrangssituatie
ongewijzigd. Bestuurders op de onverharde
weg verlenen voorrang aan alle bestuurders
op de verharde weg. De tram behoudt zijn
voorrangspositie. Op gelijkwaardige
kruisingen krijgt de tram altijd voorrang, of
9
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hij nu van rechts of van links komt.
Tenslotte: voorrang heb je niet, voorrang
moet je krijgen. Het is van groot belang dat
fietsers en bromfietsers geen voorrang
nemen als ze op gelijkwaardige kruisingen
komen, maar eerst goed opletten of ze
voorrang krijgen.

ericht van de
Feestcommissie

In het Pompeblêd van februari konden
jullie reeds lezen , dat het Doarpsfeest van
26 juni tot 1 juli wordt gehouden. In de 1e
week van mei komen we bij iedereen langs
voor een vrijwillige bijdrage, we hopen
ook deze keer op een gulle gave zodat wij
wederom een fantastisch feest kunnen
organiseren.

V

oormalige schans
Frieschepalen

Bij velen zal bekend zijn, dat er vroeger
een schans in Frieschepalen is geweest.
Deze werd aangelegd in 1593 en lag
ongeveer waar nu de Skieding en de
Hearsterwei elkaar snijden. Van deze
schans is niets overgebleven.
In 2002 wordt er een tentoonstelling
gehouden in het streekmuseum "Opsterlân"
in Gorredijk met als titel ,,Historische
verdedigingswerken in zuidoost Fryslân ".
Het is zeker, dat er van de voormalige
schans in Frieschepalen een afbeelding
bestaat. Het kan een foto zijn of een
tekening of iets dergelijks. Wie hier meer
van weet, wordt verzocht contact op te
nemen met: K. Sikkema, Utgong 38,
9244 HD in Beetsterzwaag. Telefoon: 0512
-383246. Bij voorbaat dank.

De activiteiten in de feestweek zien er als
volgt uit:
Dinsdag 26 juni: Spectaculaire opening
met een Parashow. Hieraan vast is een
loterij gekoppeld met grote prijzen n.l.
1e prijs toesprong of ballonvaart , 2e prijs
rondvlucht 2 personen. 3e prijs 4 tickets
Sixflags. Zeilt u straks door de lucht? Koop
een lot en maak kans op een spectaculaire
vlucht. Aansluitend op de verloting de
fietstocht , verder de start van het
familiespel , barbecue , - en touwtrekken
bij de feesttent.
Woensdag 27 juni: slingeraap (bij de
vaart) Inleg f 2,50, opgave voor 23 juni bij
Eppie v/d Harst De Rusken 24
Rein Postma Lytse Dobbe 13.
Donderdag 28 juni: mini-playbackshow
(t/m 12 jaar) playbackshow vanaf 13 jaar.
opgave t/m 8 juni bij Maaike v/d Wal,
tel.: 302004.
Vrijdag 29 juni: koffieochtend 55+ ,
poppentheater voor de peuters en de
onderbouw , theatermiddag voor de
midden en bovenbouw. kinderdisco / disco.
Zaterdag 30 juni: legobouwwedstrijd ,
zeskamp, muziekavond m.m.v. Bamm
Bamm. (top 100 band).
Zondag 1 juli: evangelisatiedienst
Gereformeerd Vrijgemaakten.
M.m.v Gereformeerd Gospelkoor Amfora
en de Gebr. Jongsma. Alvast tot ziens op
het feest. De Feestcommissie.
N.B. De Feestcommissie volgt de
ontwikkelingen rond het M.K.Z.-virus met
zorg.

I

t Byehûs
Onze peuterspeelzaal “
It Byehûs ” is gevestigd
in het dorpshuis in
Siegerswoude.
Uw peuter wordt vanaf
een leeftijd van 2 jaar toegelaten, u
kunt uw peuter aanmelden bij Aukje
Kooi,
tel.: (0512) 30 29 81.
Onze openingstijden zijn dinsdag- en
donderdagochtend van
8:30 uur tot 11:15 uur.
Uw peuter is van harte welkom.
Peuterspeelzaal “ It Byehûs “
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optredens op haar naam staan, waaronder
Oerol en Freeze '98 + '99. Ook in theater
Romein, Stadsschouwburg de Harmonie,
De Koperen Tuin en diverse muziekcafés
in Friesland en Groningen. Tevens was
Ilan winnaar van de Friese singer /
songwriter contest 1998 en deelnemer aan
de Sound Mix Show 1998 als Espen Lind.
(When Susanna Cries). Recent zat hij bij
de laatste vier van de musicclub
"Discovery 2000" wedstrijd, uitgekozen
door een zeer vakkundige jury (o.a. Tjeerd
Oosterhuis en Daniël Dekker). Het
optreden begint om 22.00 uur. De entree
bedraagt fl. 10.--

oninginnedag viering gaat
niet door

Op maandag 30 april zou in Siegerswoude
weer de traditionele Koninginnedag
worden gevierd. We hadden een leuk
programma bedacht met als thema “Op en
Om de Pleats”. Nu er MKZ in Friesland is
uitgebroken hebben we unaniem besloten
om de Koninginnedag viering niet door te
laten gaan. Ook ons thema vonden we niet
meer zo toepasselijk. ’s Morgens was er
voor de kinderen een kleurwedstrijd en een
kinderfilm, 's middags was er voor
iedereen een fietstocht en 's avonds stond
de oriënteringsrit op het programma.
We zitten in een landelijk gebied, waar
veel veehouders wonen, dus het risico is te
groot om het feest te laten doorgaan. Het is
erg jammer, maar de belangen van de boer
gaan nu toch voor. We willen alvast
iedereen bedanken die ons reeds geholpen
heeft en ook de sponsors waar we giften
van hebben gekregen. We hopen dat we
deze giften volgend jaar weer kunnen
gebruiken, als er dan hopelijk wel weer
Koninginnedag gevierd kan worden.
De Oranjecommissie.

G
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evonden

Op de brug Hearsterwei/Haarsterweg een
rode Kipling portemonnee met diverse
foto's en een Edahpas. Af te halen bij:
Fam. H. Postma, Haarsterweg 49, Marum.

I

dverteren doet verkopen

Dat dy slogan (fan eartiids) wol wis syn
útwurking hie der sil nimmen mear oan
twivelje nei it lêzen fan dit stikje. By
Gerrit en Hiltsje hie it teminsten al
gefolgen. Doe 't hja trouwe soene mocht de
heale wrâld dat witte, men koe it yn
ferskate kranten lêze. It wirde dan ek in
moaie jûn. In echte brulloft mei wol
hûnderdentachtig minsken. En wat is it dan
goed der d'r foto's makke wurde fan it hiele

nzameling oud papier

Op de volgende data wordt het
oud papier binnen de bebouwde
kom weer ingezameld:
 Donderdag 10 mei

lanois live in Café 1913

De Foarikker Siegerswoude

Op zaterdag 26 mei zal de pop/rock
formatie Ilanois een optreden verzorgen in
café 1913. Ilan is geformeerd rond de
singer/songwriter Ilan Palstra. Samen met
zijn muziekmaatjes Jitte Veenstra en Pieter
Kurpershoek, wil hij zoveel mogelijk
optreden en is er naast het eigen werk een
cover repertoire opgebouwd. Zo spelen zij
onder andere nummers van: R.E.M., Red
Hot Chilly Peppers, Seal, Melissa
Etheridge, Couting Crows, Oasis en Travis.
Ilonais heeft een respectabel aantal

 Donderdag 7 juni o.b.s. De

Skâns Frieschepalen

11

barren, want d'r giet je op sa'n dei dochs in
saod foarby. Sadwaande sieten Gerrit en
Hiltsje in pear wike letter tegearre mei de
foto's op 'e bank om dy dei nochris wer te
belibjen. Oant se by in foto kamen wer 't in
poerfrjemde man opstie. Hiltsje tocht earst
noch dat it in âld-omke fan Gerrit wie, dy 't
sy net koe, mar ek Gerrit koe de gast net
teplak bringe. Hja hawwe doe mei dy foto
de heale famylje by del west, mar nimmen
koe de man fan gesicht, noch fan namme.
Wa wie dy ûnbekende man? Hoe kaam dy
op harren brulloft? It hie fansels wol yn 'e
kranten stien….. Sa'n man hie grif de
advertinsje lêzen en wol sin oan in fersetsje
hân…..: sa mei de oare gasten nei binnen ta
skowd en hý hie wer in moaie jûn! As
Gerrit en Hiltsje no dochs noch mei de man
yn 'e kunde komme wolle, sille se de foto
mei in fraach derby wol yn 'e krante
hawwe moatte……..
Freerkje.

belangeloos uitvoeren. In Surhuisterveen is
een Kringloop Warenhuis, waar men
overbodige, maar nog goed verkoopbare
spulletjes kan brengen. Van de opbrengst
hiervan worden dan weer projecten in
Indonesië geholpen. Enkele van deze
projecten zijn: Christelijke huishoudschool
in Puwokerto, een groot project voor
kinder- ouderenzorg in een arme wijk in
Semarang, een Christelijk Sociaal Centrum
in Yogyakarta, een kraamkliniek en een
Eerste Hulppost in Baturetno. Verder
worden er veel kinderen financieel
geadopteerd, dit kost f. 35.-- per maand,
waardoor veel van deze kinderen nu
scholen kunnen bezoeken en ook een
beroep kunnen leren. Soms wordt er een
incidenteel beroep op Pikulan gedaan,
zoals o.a. voor een bejaarden paviljoen
(met de naam Sneek) bij Purbalingga. De
heer Folkerts vertoonde dia's bij zijn
lezing, zodat men een goed beeld kreeg
waar het geld van "Pikulan" naar toe gaat.
Het was een interessante middag. Na
afloop bedankte de voorzitster de heer
Folkerts en bood hem een envelop met
inhoud aan, bestemd voor Pikulan. Verder
wenste zij een ieder wel thuis met de hoop
op een goede deelname aan het
voorjaarsreisje.
Namens de Sooscommissie
E. Veenstra-Tuinstra

A

lderein Frieschepalen /
Siegerswoude

Woensdag 18 april j.l. hadden we weer een
gezellige middag in de "Iepen Doar" te
Frieschepalen. Als gastspreker was deze
middag de heer Geert Folkerts uit
Surhuisterveen uitgenodigd. Na de opening
van de voorzitster en een welkom aan onze
gastspreker waren er nog enkele
mededelingen, waaronder het geplande
reisje op 2 mei a.s. Het ligt in de bedoeling
om met een bus van Wiebenga naar Anna
Polowna te gaan om daar de bloemen
mozaïeken te bezichtigen. De bus vertrekt
om half één vanaf het Voorwerk, nader
bericht volgt nog. Na deze mededelingen is
het woord aan de heer Folkerts. Folkerts is
als militair in Indonesië gelegerd geweest.
In 1982 ging hij er voor het eerst weer naar
toe op vakantie. Toen hij zag hoeveel
armoede en ellende er in de dorpen
heersten, besloot hij éénmaal terug in
Nederland er iets aan te doen. Met behulp
van een aantal vrijwilligers richtte hij de
stichting "Pikulan" (=samen lasten dragen)
op. De stichting bestaat uit een bestuur en
ca. 35 vrijwilligers die alle werkzaamheden

N

ationaal Reumafonds 2001

De landelijke inzamelingsactie van het
Nationaal Reumafonds, welke in week 18
t/m 24 maart jl. is gehouden, heeft in
Frieschepalen een bedrag opgebracht van
fl. 1.413.55. Het bestuur richt zijn
welgemeende dank tot leden van het
plaatselijke comité, tot de collectanten en
tot ieder die door middel van een financiële
bijdrage aan het welslagen van de collecte
heeft bijgedragen. Mocht u de collecte
gemist hebben, dan kunt u alsnog uw
bijdrage storten op giro 324 of
banknummer 35.76.74.812 ten name van
de Vereniging Nationaal Reumafonds te
Amsterdam.
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Zondag 20 mei
9.30 uur ds. R. Maathuis,
Wijnjewoude.
13.45 uur ds. J.J. van der Molen

Bereikbaarheid van de
huisartsen in het
weekend
Tijdsduur van de bereikbaarheid: vrijdag
van 17.00 uur tot zondag 24.00 uur.

Donderdag 24 mei
9.30 uur ds. J.J. van der Molen.
Hemelvaartsdag

6 mei : W. Brouwer, Ureterp
tel.: 0512-301231.
K. Piest, Marum.
tel.: 0594-641243.

Zondag 27 mei
9.30 uur ds. N. Berghuis.
13.45 uur ds. G. de Jong,
Heerenveen.

13 mei: G.R. Wolthuis, Wijnjewoude
tel.: 0516-481250
G. Geerdink, Marum
tel.: 0594-641212,
spoednr. 644341.
20 mei: G.H.A.M. Vermeulen, Bakkeveen
tel.: 0516-541350
J. de Roo, Marum
tel.: 0594-648946.
24 mei: G.H.A.M. Vermeulen, Bakkeveen
tel.: 0516-431350
J. de Roo, Marum
tel.: 0594-648946.

de

“Krobbedobbe”
Frieschepalen

 Adres: De Bodding 12, Frieschepalen,
tel.: (06) 15 47 13 47.
 Geopend op maandag-, dinsdag-,
woensdag- en vrijdagochtend van 8.30
-11.00 uur.
 Maximale groepsgrootte: 15 kinderen.
 Leidster: Ineke Geertsma, Foarwurk 3,
9248 SK Siegerswoude,
tel.: (0516) 54 18 93.
 Kinderen kunnen worden ingeschreven
vanaf 1½ jaar, bij de leidster of op de
speelzaal.
 Bij plaatsing
wordt de
leeftijd van
2½ jaar
aangehouden.
Toelating geschiedt
in volgorde van
opgave.

27 mei: H.J.Stelma, Ureterp
telef.: 0512-301202
K. Piest, Marum
telef.: 0594-641243.

Preekvoorziening
Gereformeerde Kerk
Frieschepalen/Siegerwoude
Zondag 6 mei
9.30 uur ds. J.J. van der Molen.
13.45 uur ds. R. van Hornsveld,
Boornbergum.
Zondag 13 mei
9.30 uur ds. J.J. van der Molen.
13.45 uur da. Keizer, Oudehorne.
13
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dan ook het advies de media zoveel
mogelijk te volgen, zodat ze goed
geïnformeerd zijn.
Redactie.

940-1945

Het is weer bijna mei en dan denken we
allemaal weer terug aan de oorlog van 4045. Hoevelen er zijn gesneuveld, zoals op
Trimunt waar 16 jonge mannen
koelbloedig werden neergeschoten.
Hierover is destijds een boekje over
uitgegeven "Storm over Marum"
Velen onder ons zullen dit nog nooit
hebben gelezen. Het boekje bevat o.a.
foto's en een persoonsbeschrijving van alle
16 mannen die zijn doodgeschoten.
Wij hebben daar boekjes van laten
drukken, dus mocht er iemand zijn die er
eentje van wil hebben dan kunt u kontact
opnemen met:
W.van der Wier, Kromhoek 15,
Frieschepalen, Tel.: 302450
(graag ‘s avonds)
De prijs bedraagt 6 gulden per stuk.

B

A

.C.F. Nieuws

Stijldansen
Iedereen heeft in het
verleden wel eens het
dansen geleerd maar is in
de loop der jaren het wel wat verleerd.
Daarom lijkt het ons leuk om na de
zomervakantie een opfriscursus te
organiseren. Dit alles kan alleen doorgaan
bij voldoende deelname. Opgeven of
informatie hierover bij:
Froukje Stoker tel.: 303386
Tentverhuur
Wist u dat A.C.F. ook een legertent te huur
heeft voor barbecue, feestjes,e.d.
Inlichtingen bij:
Frank de Jonge tel.: 0512-303566.
Agenda Frieschepalen
Elke dinsdagmiddag step callanetics van
13.30-14.30 uur in de Dobber.
11 mei: Disco met M.de Jong.
18 mei: Filmmiddag/avond voor groot en
klein.
Spel(film)middag, 18 mei 2001
Voor de jeugd van 3 t/m 6 jaar.
Tijd van 14:00 tot 16:00 uur.
Kosten f 2,50 incl. drinken en wat lekkers.
Opgave bij: Froukje Stoker, Skanswei 6,
Ureterp, tel.: 0512 - 30 33 86
en /of Freke Boonstra, Tolhek 3
Frieschepalen, tel.: 0512 - 30 22 65
Bij opgave betalen, en een briefje met je
naam, adres, telefoonnummer inleveren.
Filmavond, 18 mei 2001
The Nutty Professor II met Eddy Murphy,
Me Myself & Irene met Jim Carry.
Voor de jeugd van 12 t/m 16 jaar.
Tijd van 19:00 tot 23:00 uur.
Kosten f. 2,50
Opgave bij: Willem Haaisma, Lytse Leane
29 Frieschepalen, 0512- 30 11 15 en/of
Frank de Jonge, Lytse Leane
45,Frieschepalen, 0512- 30 35 66
Bij opgave betalen, en een briefje met je
naam, adres, telefoonnummer inleveren.

edank

Bij mijn vertrek uit Frieschepalen ‘t Paed 6
naar de Lijte te Ureterp kamer 110, bedank
ik voor alle lidmaatschappen.
L. de Jong Postma, ‘t Paed 6 Friechepalen

A

fgelastingen wegens monden klauwzeer

Ook Friesland is in de ban van het monden klauwzeervirus. Dit brengt met zich
mee, dat ook de mobiliteit sterk is beperkt
en veel evenementen en sportwedstrijden
moeten worden afgelast. Door de media
(kranten, radio en tv) wordt het publiek op
de hoogte gehouden van zaken die
landelijk en lokaal niet doorgaan. Uiteraard
kunnen ook gebeurtenissen die in 't
Pompeblêd zijn aangekondigd worden
afgelast. De redactie kan dit niet allemaal
in de gaten houden en bovendien is vooraf
niet te voorspellen welke programma's van
de agenda zullen worden afgevoerd. Het
virus kan zich immers zomaar verplaatsten
naar andere gebieden in de provincie en
ook preventieve maatregelen kunnen
worden uitgebreid! We geven onze lezers
14

