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Colofon

't Pompebledpraatsje

V

‘t POMPEBLED verschijnt

oor u ligt de laatste dorpskrant vóór
de zomervakantie.
De redactie gaat er twee maanden
tussenuit. Ook veel clubs en verenigingen
hanteren een zomerstop, maar eind
september hopen we u weer op de hoogte
te brengen van de activiteiten.

10 keer per jaar
OPLAGE: 900 exemplaren

Drukkerij Canrinus
De Rusken 44
Frieschepalen
Tel.: (0512) 30 30 77

In dit nummer bijzondere aandacht voor
twee inwoners van Siegerswoude, kerkelijk
nieuws uit Frieschepalen en Bakkeveen.
Freerkje loopt al vooruit op de
"simmerwille" en er blijken de komende
maanden enkele sportieve evenementen op
stapel te staan in beide dorpen.

Redactie:

Natuurlijk zult u ook nieuwsgierig zijn naar
de uitslag van de puzzelcompetitie. Dank
aan Trienke Canrinus, die ons weer een
jaar lang de nodige hoofdbrekers
voorschotelde.

Uitgave en bezorging:

Tsjaltsje v.d. Velde, Dwarswyk 5
Tel.: (0516) 54 16 50
Sieta van der Galiën, Middenwei 5b
Tel. (06) 21 99 65 25
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

Dank ook aan onze adverteerders, die het
mogelijk maakten de financiële basis van 't
Pompeblêd te continueren, daarbij drukker
en lay-out verzorger niet vergetend.
Eveneens onze erkentelijkheid voor de
bezorgers die weer paraat waren om
letterlijk "de laatste hand aan deze krant te
leggen"!
Over laatste handen gesproken…….De
redactie heeft in deze hoedanigheid
afscheid genomen van Jerry Zeinstra-Haar.
Negen jaar heeft zij de makers van 't
Pompeblêd vooral met verhelderende raad
en daad bijgestaan. Negen jaar! Tof Jerry!
Vakantie is je gegund.
Tot slot ook de wens voor een fijne
vakantie-of-thuis-periode aan al onze
lezers.
Mag 't Pompeblêd ook in september weer
op u rekenen?

Kopij:
Kopij voor het volgende nummer uiterlijk
inleveren op maandag 10 september 2001
voor 18:00 uur bij de redactie.
Op de computer gemaakte teksten op 3,5’’
diskette aanleveren a.u.b.

Advertentietarieven:
Deze zijn beschikbaar op aanvraag.
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IN DE

SCHIJNWERPER

(door Tsjaltsje v.d. Velde)

Tiden feroarje

hobby bliuwt
Fokke Donker van de Uthof in Siegerswoude geniet van zijn verzameling trekkers,
bromfietsen en emaille reclameborden uit de jaren veertig tot en met de jaren midden
zeventig. Al heeft 't Pompeblêd de primeur niet (een half jaar geleden is er een filmpje van
Fokke en zijn hobby gemaakt t.b.v. de plaatselijke kabelkrant), toch wil ik proberen een
portret te schetsen van deze verzamelaar.
Hoewel deze rustige, in Siegerswoude
geboren en getogen boerenzoon van 53 jaar
aanvankelijk zegt “net sa’n prater te
wêzen”, blijkt hij toch genoeg in huis te
hebben voor een onderhoudend gesprek.
Sigaartje, koffie, met wat “groots” erbij en
op tafel veel documentatie en heel veel
foldermateriaal, eveneens verzameld in de
laatste 25 jaar. Nadat hij door ziekte
noodgedwongen moest stoppen met zijn
werk, de melkrit, moesten Fokke zijn
dagen toch opgevuld worden. Ooit een
poos in een garage gewerkt en als het ware
als boerenzoon met trekkers grootgebracht,
rolde hij als vanzelf in deze hobby. “It âlde
út dy jierren, dat fyn ik moai, dat komt net
wer” is zijn motivatie. Daarbij toont hij al
snel een koperen carbidlamp die de
Tweede Wereldoorlog overleefd heeft en
ook een benzinebrander waarmee een
trekker uit die tijd werd gestart. Eigenlijk
een voorloper van de startmotor dus. Die
trekkers waren allesbranders. Wegens
schaarste aan dieselolie werden ze gestookt
met carbolineum, petroleum en ze liepen
zelfs op hout !

ontbreekt niet in deze collectie. Want ook
foldermateriaal werd aangeschaft en
opgeslagen. Voor sommige folders wordt
door verzamelaars zo’n vijftig à zestig
gulden neergeteld. Maar Fokke is geen
handelaar. Zelden wisselt er bij hem iets
van eigenaar. Het “bezitten” is voor hem
de kick, hij kan maar moeilijk iets van de
hand doen. Vooral de reparatie en de
restauratie neemt een groot deel van Fokke
zijn tijd in beslag. Zo ook het zoeken naar
onderdelen: het afstruinen van markten en
beurzen. Twee keer per jaar in Raalte naar
de beurs en één keer naar Hoogeveen. Ook
worden musea betreffende deze materie
door hem bezocht. Zijn lidmaatschap van
de clubs brengt hem in contact met andere
hobbyisten op dit gebied en voor grote
klussen kan hij een beroep doen op
vriendendiensten. Fokke heeft zich niet
beperkt tot één merk. Zijn (eigenlijk te
kleine) opslagruimte herbergt zo’n acht
tractoren, enkele motoren en zelfs een
Mercedes automobiel uit 1951, niet erg

Kennis
Als blijkt dat hij ook precies weet hóe het
werkte, wil ik weten waar hij zijn kennis
vandaan heeft.
“Ik haw my sels in protte oanleard, in
laskkursus hân en ik lês in protte hjir oer.
Ik bin abonnearre op fjouwer blêden,
ûnderoaren op “H.M.T. (Historisch
Motoren en Tractoren), De Klep” en foar
de bromfytsen op “De Pionier”. Zelfs een
boek met historische reclameborden
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“mielgong”.
Etalage object
We praten nog even over verzekeren,
milieu en verkeersperikelen. Volgens
Fokke geeft dit geen problemen; de
trekkers gaan zelden of nooit de weg op.
Maar wie ziet ze niet, de lange stoet oude
motoren, trekkers, vrachtauto’s,
dorsmachines enz? Zelfs de Elfstedentocht
wordt gereden met oude tractoren, in twee
dagen. Fokke doet daar echter niet aan
mee. Wel heeft hij een Cormickje
beschikbaar voor feestoptochten, de rest is
gewoon om thuis naar te kijken. Dát heeft
zijn voorkeur, nog meer dan het sleutelen
dat zo’n hobby met zich mee brengt. Maar
Fokke is niet alleen verliefd op bejaarde
trekkers, ook bromfietsen uit diezelfde
jaren vonden de weg naar deze
verzamelaar. Tussen de gebinten op de
zolder staan er zo’n veertig in het gelid.
Ook hiervan weet Fokke de
bijzonderheden.
“Boeresoanen hiene yn dy tiid faaks in
Kreidler as in Zúndapp, de Puch wie “yn”
by studinten, de Sparta en de Batavus foar
de middenklassers”. Ook in dit brommer
gebeuren weer een lieveling van Fokke: de
Batavus Whippet. Waarom deze? Naar
mijn gedachten omdat die door Fokke

mobiel, deze is nog steeds niet
gerestaureerd. Tussen de Massey Ferguson,
de Ford, de Deutz, enz. staat ook zijn
favoriete stuk en tevens de oudste tractor:
een Lanz Bulldog 2806 uit 1952. Een
chemiediesel; gemengd met benzine.
“Eartiids wiene d’r ek sokke trekkers mei
ien horizontale silinder en twa grutte
driuwtsjillen oan’e kant en in leech
toerental, dat wiene hiele sterke trekkers,
die hiene in sûger as in amer” vertelt
Fokke.
Deaden
Opvallend vind ik dat hij alle jaartallen,
herkomst en technische verschillen en zelfs
hun specifieke geluid weet te benoemen.
Herinner ik mij nog de slinger waar een
trekker of auto vroeger mee gestart werd,
Fokke vertelt van het stuurwiel dat voor dit
doel werd gebruikt. “Op’e sydkant moast
dat stjoer d’r yn stutsen wurde en troch it te
draaien makken je kompresje en dan startte
it gefal. Dan moast men as de donder it
stjoerrêd werom lûke, oars rekke de motor
op’e rin. D’r binne dêrtroch wol
ûngelokken gebeurd en deaden by fallen.”
“Wurke men doe ek al mei ôftakassen?”
wil ik weten. “Nee” antwoordt Fokke, “dy
koest d’r wol los bybestelle. It gong doe
allegearre mei hendels en hânheffen.”
“En hoe stie it mei de hydraulyka?” vraag
ik. “Dat wurde doe ek noch net tapast, dan
binne it hjoed de dei al hiele oare
masines”, zegt Fokke. Dan begrijp ik dat
de hedendaagse mechanisatie hem heet
noch koud maakt. Vergenoegd kan hij
achter zijn oldtimers langslopen, zoals een
boer (vroeger) achter zijn koeien op de

bijeen gespaard is van zilveren guldens en
papieren rijksdaalders…..Op mijn vraag of
er nog belangstelling bestaat van de
hedendaagse jeugd antwoordt Fokke: “Net
folle, se ha no hiele oare dingen wer’t se
harren mei dwaande hâlde”. Dan volgt er
een verhaal uit de tijd dat Fokke’s vader
(één van de weinige toen nog) een
brommer kocht bij Jabik Haak in De Wilp.
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Deze brommer stond (als enige) in de
etalage. “It wie in feestwike en ús heit woe
de brommer wol graach ha, mar Jabik frege
as er yn dy wike noch wol stean bliuwe
mocht, dan koe er dy noch wat langer sjen
litte, dat kaam grif de hannel ten goede.
Dat is doe oangien. No steane de winkels
en de etalaazjes groatfol”, benadrukt Fokke
het “tijdsverschil”. “Wurdt dyn samling ek
noch hieltyd grutter ?” vraag ik.

aangedragen. Van onze leden vragen we
nog meer ideeën voor dergelijke projecten.
Rabobank Zuidelijk Westerkwartier sluit
haar kantoor in De Wilp. De Rabobank
heeft Plaatselijk Belang hierover ingelicht.
Jammer, weer een voorziening minder,
maar het is wel noodzaak (de kosten
overstijgen de opbrengsten).
Bestuursverkiezingen
Afscheid nemen we van Willy Keulen,
Klaas Oppedijk en Jikkie Vriesema, zij
worden door de voorzitter bedankt voor
hun inzet en krijgen een attentie. Tot op
heden hebben we 2 nieuwe kandidaten,
Geert Jan Neef en Joke de Vlugt, zij
worden welkom geheten. Nog steeds is er
een vacature, tijdens de vergadering meldt
niemand zich spontaan als lid.

Pin-Ups
“Kin eins net, ik moat hiel selektyf te wurk
gean” is het logische antwoord, want zelf
zie ik ook wel dat de ruimte niet toereikend
is voor de verzamelwoede van Donker.
Een benzinepomp voor bromfietsen,
motorbrillen, leren jassen, leren mutsen,
fietsplaatjes, koplampen en dan hebben we
de emaille reclameborden nog “laten
hangen”. Piet Pelle en andere mooie
exemplaren zijn daarbij. Over de waarde
daarvan laat Fokke zich begrijpelijk niet
uit. Wel valt het hem steeds op dat borden
met vrouwelijk schoon altijd prijziger zijn
dan anderen….Vreemd te constateren? In
zo’n mannenwereld? (Ik denk van niet….).
Zo weet ik aan het eind van het gesprek en
onder het genot van een pilsje dat Fokke
van veel chroom, sportsturen, diepe tanken
en veel toeters en bellen houdt. Zijn vrouw
Elly is blij dat manlief iets om handen
heeft en neemt de vette kleren op de koop
toe. Dat zal voorlopig wel zo blijven
zolang alles nog niet “gangbaar” is…..Als
ik vertrek voegt Fokke mij nog een laatste
waarschuwing toe: “Moast d’r mar in hiel
gewoan ferhaal fan meitsje, want ik bin ek
mar in gewoane jonge. De bescheidenheid
van een verzamelaar die eveneens
authentiek is…..

Evaluatiebezoek gemeente inzake het
GVVP (met betrekking tot 30/60 km
gebieden)
- Er is nog geen officieel bericht, maar
zoals het nu lijkt neemt de gemeente onze
voorstellen (n.a.v. de
bijeenkomst op 13 februari jl. met de
gemeente en 3VO) over. Voorstellen als:
- zodra er gemeentegeld beschikbaar is
komt er een fietspad aan de Klauwertswei.
- de snelheid op de Uthof wordt 30 km per
uur.
- het Foarwurk (van Geertsma tot Edens)
wordt 60 km zone.
- er is serieus gesproken over een trottoir
vanaf Mensonides tot aan de openbare
basisschool.
Binnenkort weten we definitief wat er
besloten is.
Rondvraag
Mevrouw Tjoelker: komen er ook bankjes
om op te zitten langs de Waskmer?
Plaatselijk Belang zal dit meenemen in
haar contacten richting Staatsbosbeheer.
Geert Jan Neef: is het
wandelpad langs de
Waskmer nu het enige
wandelpad wat ingericht
is / wordt? Nee, dit is niet
het geval, bijvoorbeeld
een wandelpad langs het

L

edenvergadering Dorpsbelangen en
Dorpswelzijn Siegerswoude
Mededelingen
Om de Waskmer ligt inmiddels een
kuierpad. Plaatselijk Belang is met
Staatsbosbeheer in gesprek voor
bijvoorbeeld een vogelhokje.
Staatsbosbeheer is hier positief over en
Plaatselijk Belang heeft hiervoor ideeën
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land van familie Neef zou een optie
kunnen zijn. Dit moet nog met het ROM en
Staatsbosbeheer worden besproken. Wel is
er nu reeds een officieel pad van
Staatsbosbeheer wat loopt van schuin
tegenover de Grinzerleane naar De
Mersken (je loopt langs de Merskerheide).
Ook is er een kuierpad aan de stille kant
van de vaart (langs de Klauwertswei
richting Frieschepalen) vanaf de
glascontainer naar een dobbe.
Staatsbosbeheer zal af en toe dit pad
maaien.
Is er een termijn gesteld voor het opruimen
van de stortplaats aan de Skieppedrift? Nee
dit is niet het geval.
Iefke Ottema: er zou een keuringsrapport
bij Plaatselijk Belang binnengekomen zijn
voor het speelhuisje van de peuters bij de
peuterspeelzaal. Dit is niet het geval, Iefke
informeert zelf (opnieuw) bij de gemeente
(de heer Bathoorn) naar dit rapport.
Herman Mulder: is er iets te doen aan de
hoge snelheid op de Klauwertswei? Dit in
verband met de verkeersveiligheid en het
geluidsoverlast. Wanneer hij telefonisch
contact opneemt met de gemeente afdeling
verkeer, over deze klacht dan komen ze
controleren op snelheid.
Agaath Arends: in verband met de MKZ is
de commissie vergadering van de
gemeente niet doorgegaan.
Wimmie Veenstra: is er al actie
ondernomen betreffende het voetpad aan
het Foarwurk en het maaien van de
groenstrook? Rolf zal bij de gemeente
informeren naar de plannen. Pauze

geen extra straatverlichting.
- In Nederland neemt de vergrijzing hand
over hand toe (met vergrijzing wordt
bedoeld mensen van 55 jaar en ouder), ook
in Siegerswoude. Dit betekent dat veel
“ouderen” zullen gaan verhuizen naar een
dorp of stad waar voldoende voorzieningen
zijn. Wij denken dit niet te kunnen keren.
- Onlangs is er een inspraakavond geweest
over 30 en 60 km wegen. Veel mensen
gaven te kennen dat er op verschillende
wegen veel te hard wordt gereden. Wij
stellen dat er tenminste 3 personen aan
deze tafel zitten die zich schuldig maken
aan te hard rijden in ons dorp.
- Zoals het nu lijkt is Siegerswoude voor de
komende 10 jaar volgebouwd. Dit betekent
dat er geen nieuwe woningen zullen
worden bijgebouwd. Vanwege de rust zijn
wij hier mee ingenomen.
Sluiting

J

erry
De naam Jerry ligt lekker op de tong,
nietwaar. Je hebt de neiging om te denken
aan een lekker drankje, een heerlijk glas
sherry. Maar de naam Jerry hoort dan ook
bij een heel aardige vrouw. Haar
achternaam is Haar. Ook die
naam kom je niet veel tegen.
Haar?? Als dan iemand je
influistert dat ze getrouwd is
met meester Bauke Zeinstra,
dan begrijp je hoe de vork in de
steel zit. Zoals Jerry heel
eigenzinnig is om haar
meisjesnaam te dragen in plaats
van de naam van haar
echtgenoot, zo eigenzinnig is ze ook in
haar andere opvattingen. Ze heeft een
uitgesproken mening. Daar is de redactie
van het Pompeblêd de afgelopen jaren wel
achtergekomen. Want Jerry zit al vanaf de
oprichting in de redactie van het
Pompeblêd. En….. daar is de redactie altijd
heel blij mee geweest. We hebben altijd
genoten van eigenzinnige, maar
vastberaden redactieleden. Als Jerry iets
zei of iets opmerkte, dan was dat geen
losse flodder, maar dan stond ze er geheel
en al achter. En ze liet vaak haar eigen licht

Discussie onder leiding van Klaas
Oppedijk
Klaas en Grietha hebben een aantal
stellingen voorbereid die ons dorp
Siegerswoude aangaan. In groepen gaan
we uiteen om over deze stellingen te
discussiëren. Het is een gezellige, leerzame
en nuttige discussie, velen zeggen: “voor
herhaling vatbaar”. De stellingen waarover
gesproken is:
- Op het platteland wonen geeft sfeer, je
kunt er het verschil tussen dag en nacht
nog goed zien. Dit is anders dan wanneer
je in de stad woont. Wij willen dan ook
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over sommige situaties schijnen, ze
belichtte sommige zaken vanuit haar eigen
gezichtspunt. Daarom was Jerry waardevol
voor 't Pompeblêd, 90 nummers lang. Ze
reed trouw naar de bijeenkomsten in
Siegerswoude, maar ze ontving ook
regelmatig de redactie bij haar aan huis.
We zullen haar gaan missen in de redactie,
dat is zondermeer duidelijk. Maar na al die
jaren gunnen we haar (Haar) haar rust ook.
Ook anderen zullen de kar nu eens moeten
trekken. Jerry, nogmaals bedankt voor je
goede inzet. En verder nemen we geen
afscheid, maar zeggen gewoon : “We’ll
meet again , don’t no where, don’t no
when…….”
P.B.

gjin haastwurk wie der bij. En de
ûnderwerpen, yn alles wat hy by syn
hannel fûn seach hy wat en bylde dat út: in
markante persoan, dy’t 29 septimber 2000
ferstoarn is.Woarkum is in sierlik stedsje,
de âlde styl is moai bewarre , in stedsje mei
hânwurk, musea, âlde tsjerken,
keunsthúsen, lykas dat fan Kort, wer’t wy
de middeis taholden ha. Oan de iene kant
wie fan alles oan sneuperijen, antyk,
brûkbere dingen, mar ek gewoan moai
guod foar de samling. It stie dêr fol, te fol
om te oersjen , mar oan de oare kant wie in
tentoanstelling fan keunst en o sa rêstich,
om lekker by te kommen!Sneins is de tétún
iepen bij Kort, mar wy ha wat brûkt by de
herberch fan “Oom Lammert en Tante
Klaasje”. It wie in heldere koele dei, fol
sinneskyn, dy tiisdeis, dat wy koene lekker
yn de sinne sitte op it terras.Al wie it noch
betiid yn ’t simmerseizoen, wy wiene net
allinne nei Woarkum tein. Wat in minsken
yn sa’n plakje, wat skode der wat troch de
musea en strjitsjes, âld en jong, guon mei
bantsjes om de pols en nammen op’t boarst
foar it weiwurden yn de mannichte!!! Wy
sille ús reisliedster ek wat better markearje,
it wie soms sykjen!Op ‘e weromreis koene
wy ûnderfine, dat it dêr yn de
súdwesthoeke op ‘e diken ek al net mear
stil is. Us sjauffeurs ha ús feilich thús
brocht, nei in hearlik miel iten by “Piers
Hiem”, it sjauffeurskafé by Nij Beets.
It bestjoer winsket har leden in goede
fytssimmer en hopet elk wer te sjen yn
septimber.
Pj. Idsinga – Vellenga p.r. ôfd. Sigerswâld.

I

t maaie reiske fan de Plattelânsfroulju
Sigerswâld
Foar 22 maaie hie de reiskomm. in reiske
“pland” nei ien fan de fryske âlve stêden en
wol: Woarkum. Goed njoggen oere
begûnen ús sjauffeurs te riden, want yn
Sigerswâld wenje de froulju nochal
útelkoar. Út de prachtige griene Wâlden
wei, rieden wy op nei de súdwesthoeke fan
Fryslân, troch útstrekte griene greiden,
wêr’t al flink meand waard en seagen wy
de hege wynturbines aloan troch de blauwe
loft meallen oan de
kimen fan dat flakke
fiere lân. Gâns tiid ha
wy trochbrocht yn it
Jopie Húsman museum
nije styl. Yn dit nij
opsette gebou krige men in goed oersjoch
oer de ferskillende soarten skilderwurken
fan de mins Jopie Húsman. Ek de attribúten
wiene dêr útstald, dy’t hy neiskildere.
Earder hie syn wurk hongen yn in âlde
entoeraazje oan de oare kant de strjitte; dêr
hong mear de sfear fan de âldiserhanneler
dy’t ek skildere. In autodidakt, neat leard
op skildergebied mar wol fol gedachten en
theoryen, in eigen vyzje op de deistige
dingen en dy koe hy oerbringe op ferskate
manieren yn syn detaillistysk wurk.
Potlead, pentekening, wetterferve,
oaljeferve, kleurpenne, oeral koe hy him
mei rêde. In jobsgeduld en seeën fan tiid,

W

eet U dit?
‘t Was ongeveer begin mei toen hij ermee
begon: de kwikstaart oftewel: it
boumantsje.
Ik heb het vogeltje maar “hij” genoemd
want zijn machogedrag herhaalt zich
hardnekkig. Het beest vliegt steeds tegen
mijn voorramen op het westen, fladdert
even door en laat zich dan als het ware op
de grond vallen. Muggen of vliegjes zitten
er niet op die ramen en of de zon nu schijnt
of niet, hij klapt met zijn snavel tegen het
glas en poept daarbij op de vensterbank
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onder, terwijl het glas witte strepen
vertoont, vermoedelijk afkomstig uit zijn
snavel. Hij is niet blind, hij is niet stom, hij
is wel irritant!
Ook bij de Fûgelhelling hadden ze geen
verklaring voor dit gedrag, koolmezen en
roodborstjes schijnen deze rite ook te
vertonen. Nu waait het hard en de
frequentie van het vliegen wordt lager.
Deze rare bezigheid blijkt zo’n drie weken
te duren. Wie kent dit verschijnsel en
waarom doet een vogel dit en wat valt er
aan te doen???
T. van der Velde.

mefrou J.Veenstra-Jagersma oars net as
Joke. Joke stie yn it midden en krige fan de
measte besikers trije dikke túten as blyk
fan wurdearring. Moai, hè, dat dat noch kin
yn sa’n lyts doarpke: oan de juffer fan de
bank trije dikke túten jaan. De grutte
bankmannen yn harren trijedielige kostúms
sille har de eagen wol útsjoen ha: kin dat
op it plattelân samar? Ik persoanlik tink dat
dat de grutte krêft ek fan Joke is: gewoan
je wurk dwaan sûnder protserigheid,
gewoan mei de minsken prate en gewoan
meitinke, neat gjin opskepperigheid of
djoerdwaanderij. Joke bliuwt altyd Joke en
dat is har grutte krêft. Foaral no’t alles
automatisearre wurdt en alles sa ôfhâldend
wurdt, hat de wrâld hat ferlet fan minsken
mei beide fuotten op ‘e grûn, de wrâld hat
ferlet fan Joke’s. De Rabobank mei beide
hannen tichtknipe mei sokke froulju, as der
gjin Joke’s mear wiene, gie it grif ek
ferkeard mei de bank. Let mar ris op myn
wurden!
P.B.

S

tratenvolleybal
Op zaterdag 8 september zal er in
Siegerswoude weer een stratenvolleybal
toernooi georganiseerd worden. Het is erg
handig deze datum alvast in de agenda te
noteren. Direct na de bouwvakvakantie
zullen wij u laten weten waar en hoe u zich
kunt opgeven voor deelname.
Namens de organisatie:
Joke de Vlugt.
(www.info@siegerswoude.org)

Z

o was de maand
Het Koninklijk Huis blijft volop in de
belangstelling. Het
huwelijk van prins
Constantijn en
Laurentien Brinkhorst
werd een mooi
volksfeest. Prins Willem
Alexander stak het
bruidspaar een hart
onder de riem tijdens de kerkdienst.
De vijandelijkheden in het Midden-Oosten
bleven aanhouden. Het doorbreken van de
spiraal van geweld tussen Israël en de
Palestijnen lijkt verder weg dan ooit. In
Amerika werd de doodstraf weer eens
uitgevoerd. Timothy McVeigh, de
bommenlegger van Oklahoma City, die een
gebouw met veel mensen opblies, kreeg
een dodelijke injectie toegediend.
Met het openbaar vervoer blijft de malaise
aanhouden. De NS introduceerde het
omstreden ‘rondje om de kerk’, maar het
personeel is hier niet blij mee. De overheid
denkt erover dit geprivatiseerde bedrijf aan
banden te leggen, zodat de dienstverlening

J

oke
Op freed 1 juny ha ik nei Fryske Peallen
west. Ik hie noch nea yn ‘e “woonvorm
Frieschepalen” west en dat woe ik no
graach rjochtsette. Ik moat sizze, in
prachtich gebou. Fan ien fan ‘e bewenners
mocht ik efkes yn hûs komme en alles
besjen en it koe besjen lije. Moaie romme
wennings en hiel geryflik, wat wol in
minsk noch mear? “Wol” sei in frommiske,
“wy woene hjir noch wol graach in
winkeltsje ha. Der is hjir neat te krijen. Dat
de bank hjir noch is, is wol maklik, mar in
winkeltsje soe ek net ferkeard wêze”. Ik
joech har gelyk, dat moast eins nochris
realisearre wurde, in lyts winkeltsje. Mar
oars: 14 moaie wenten en ek noch in
mienskipsromte, dêr't it lekker waarm wie.
En wat wie dêr te rêden yn dy moaie
romte??? Dat wie de twadde reden fan myn
kommen. Dêr waard in feestje hâlden, omt
mefrou J.Veenstra – Jagersma 25 jier by de
bank wurke hie. De measte minsken kinne
8

verbetert. De nieuwe Arriva directeur Rob
van der Hoek wil gezonder en goedkoper
vervoer. Voor busreizigers is er dus nog
enige hoop.
De ATF-brand in Drachten krijgt wellicht
nog een staartje. De provincie concludeert
dat er nauwelijks bodemverontreiniging is
geweest, maar andere deskundigen
twijfelen hieraan. Bij de brand kwamen
stoffen vrij, die mogelijk schadelijk zijn
geweest voor de volksgezondheid.
Met de ruimtelijke ordening in Nederland
blijft het tobben, nu de natuur langzaam
maar zeker wordt opgeofferd aan industrie
en woningbouw. Daarom zou er een openruimte-heffing moeten worden ingevoerd
voor wie duur wil bouwen in het groen.
Bouwen in het groen lijkt echter alleen
voorbehouden aan de kapitaalkrachtigen.
Met de opbrengst van
de heffing zouden de
binnensteden moeten
worden opgeknapt en
de open ruimte
worden beschermd.
Over geld gesproken:
de gasprijs wordt volgend jaar verhoogd en
vanaf 2004 moeten automobilisten een
kilometerheffing betalen. De burgers
moeten flink bloeden, behalve de mensen
met topinkomens, die hun inkomen met
14% zien verhoogd. Een bedrag waarvan
de meeste lezers van ‘t Pompeblêd alleen
maar zullen dromen!
De 30 basisscholen van Opsterland zijn
aangesloten op een computernetwerk.
Daardoor kunnen onderling
lesprogramma’s worden uitgewisseld. De
woningen aan de Rusken in Frieschepalen
zijn te koop aangeboden door
Woningbouwbedrijf Talma. De koopprijs
ligt ruim boven de 2 ton. Ook werd grond
aan de Rusken bouwrijp gemaakt voor de
nieuwe woningen in de particuliere sector,
op de plek waar vroeger de
bejaardenwoningen stonden. De woningen
aan de Lytse Leane worden later dit jaar
verkocht door Talma.
We besluiten met een paar opmerkelijke
berichten. Swaziland, het koninkrijkje, dat
wordt omgeven door Zuid-Afrika en
Mozambique, lukt het maar niet een

freelance beul te vinden. Daarom is voor
de tweede keer besloten tot een
internationale advertentiecampagne. De
beul krijgt de taak ter dood veroordeelden
op te hangen. Misschien een aardige
vacature voor de lezers van dit blad?
In Hoogeveen installeerde een
hengelsportzaak een madenautomaat.
Hengelaars kunnen uit deze voormalige
krokettenautomaat aas halen wanneer de
zaak gesloten is. En nu maar hopen dat
Drenten het verschil weten tussen maden
en kroketten!

S

immerwille
Sadree’t de maityd him wer oankundigt is
Sjouke wer op syn grientetún te finen. It is
gâns in lape en al hat Sjouke pensjoen, dy
tún is alles by him. No moat sein wurde
dat de fruchten d’r ek altyd skoanbysteane,
al bedarje dy net altyd op syn eigen
tafel.Syn tún leit tsjin Geart en Jikke harres
oan, doch dat stel hâldt al hiel net fan sa’n
gepiel yn dy swarte klúten. Hja hawwe
tichte hagen delplantte, en in houten sket
oan d’oare kant want hja wolle frij sitte
kinne. Harren gersfjild tsjinnet dan ek as
sinnegreide. Jikke mei graach, wat oan ‘e
sunige kant klaaid,yn ‘e sinne lizze te
bakken. Earst net te folle út fansels, soks
moat wat mei ferdrach, want daliks ferbane
dat “setgjin soaden oan ‘e dyk”.As men
Geart leauwe moat, mei Jikke d’r dan ek
fan allen kanten wol wêze….As buorman
Sjouke ek by himsels tinkt: “ Wat sûn is
moat sûn bliuwe”??? Hy komt dan wol
gauris oerdwers mei wat radyzen, in
kropke slaad, as in pear stâlen rabarber…..
Geart hat it sa stadichoan troch; wat heger
ot de sinne oan ‘e loft stiet, hoe mear
farske griente ot Jikke op ‘e tafel
set……“Bist hjoed wer lekker oeral brún
wurden tink?” freget er dan.Doch syn
fertrouwen yn Jikke is krekt like grut as it
witten dat it ek wol wer winter wurdt!
Freerkje

B

rassband “De Sjofaar” op zoek naar
nieuwe leden
De Christelijke Brassband “De Sjofaar” is
9

een gezellige jonge enthousiaste
muziekvereniging.
De leeftijd van de leden varieert van 14 tot
50 jaar. We spelen verschillende soorten
muziek, van pop tot concoursstukken. We
treden ongeveer 10 à 15 keer per jaar op en
begeleiden ook kerkdiensten. Elke
maandagavond repeteren wij van 19.30 uur
tot 21.45 uur. De repetities staan onder
leiding van de heer Douwe Draaisma en
worden in de “Iepen Doar” te
Frieschepalen gehouden. Door verhuizing
en studie zijn er helaas lege plekken
ontstaan voor bas-trombone, bes-bas,
bariton en solocornet. Bespeelt u, of heeft
u een instrument bespeeld en lijkt het u
leuk om weer te spelen, neem dan contact
op met: Jan Wagenaar, tel. 0512-302910 of
Nanda Dijkstra, tel. 0516-541677. Ook
voor verdere informatie kunt u bij
genoemde personen terecht. U kunt
natuurlijk ook eens langs komen op een
repetitie avond. Bestuur, leden en dirigent
van “De Sjofaar”.

gospelgroep Amfora uit Ureterp en de
gebroeders Jongsma; aanvang: 19.15 uur.
Voorganger is dominee G.O. Sander.
Waar: Lytse leane; na afloop koffie en fris
namens de evangelisatiecommissie
Gereformeerd Vrijgemaakt Siegerswoude/
Frieschepalen.

O

penluchtdiensten
Evenals voorgaande jaren houdt de
Interkerkelijke Recreatiecommissie weer
vier openluchtdiensten nabij de duinen van
Bakkeveen (achter het zwembad).
Zondag 22 juli gaat
voor: de heer Van
Schagen, Sint
Nicolaasga.
Zondag 29 juli:
ds. Rietman, Ureterp.
Zondag 5 augustus:
ds. Stougie, Haulerwijk.
Zondag 12 augustus:
ds. Kronemeijer, Beetsterzwaag.
Muziekkorpsen uit de regio verlenen hun
medewerking. Bij slecht weer worden de
diensten gehouden in het M.F.C. Dûndelle;
aanvang 14:00 uur. Wilt u comfortabel
zitten, neem dan een stoeltje mee.
Op woensdagmiddag is de Hervormde
Kerk vanaf 14:00 uur geopend als
stiltecentrum. De data zijn: 25 juli,
1 augustus, 8 augustus en 15 augustus. Ook
daarvoor wordt u van harte uitgenodigd.

E

vangelisatiebijeenkomst
In de feesttent te Frieschepalen wordt op
zondag 1 juli een evangelisatiebijeenkomst
gehouden met medewerking van

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 “

V

akantiebijbelweek
Hallo allemaal, De jaarlijkse
vakantiebijbelweek staat weer voor de
deur. Ben je tussen de 4 en 12 jaar, dan ben
je van harte welkom op maandagmorgen 9
juli om 9.30 uur in de Mienskip, het
verenigingsgebouw van de Gereformeerde
Kerk in de Wilp. We willen dan samen
zingen, luisteren, knutselen en leuke
spelletjes doen. Ons thema van die week is:
De droom van je leven. Neem gerust
vriendjes en vriendinnetjes mee. We hopen
dat jij er ook bent! Je kunt nu alvast aan de
slag! Maak een tekening over je dromen.
Schrijf je naam en adres er op en neem
hem dan 9 juli mee met een pasfoto van
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jezelf. Die krijg je aan het eind van de
week weer terug. Succes ermee!
Hartelijke groeten en tot D.V. maandag 9
juli om 9.30 uur, de leiding van de
Vakantiebijbelweek (Voor inlichtingen:
Roel Bron, tel: 0594-642751)

meer in staat het werk te combineren met
het callanetic geven. Er is naar
tevredenheid een vervangster gevonden in
de persoon van Baukje Tuinstra uit
Drachten. Om tot vervanging over te
kunnen gaan, was er een volgende
voorwaarde aan verbonden, te weten;
Baukje verzorgt de callanetic vanaf 21
augustus in eigen beheer. De kosten zijn nu
per maand f. 22.50 gedurende 10 maanden.
Ook hier zijn er nog plaatsen vrij,
waardoor u zich gerust op kunt geven
( inwoners uit Frieschepalen gaan voor!)

V

andalisme
Willen de twee jongelui, die in de nacht
van zaterdag op zondag 19 mei om circa
vier uur vanaf Siegerswoude over
Kromhoek fietsten en op de hoek van de
Boskdobbe een brievenbus en een bord
van een makelaar in de vaart hebben
gegooid, ervoor zorgen dat deze spullen
weer boven water komen en op hun
plaatsen worden teruggezet? Jullie namen
zijn bekend. Zonodig doen we aangifte bij
de politie en zullen we tevens jullie ouders
van het gebeurde in kennis stellen

Mini-Wampex
De KAFIEZWELO, die de vorige jaren in
juni werd gehouden, is dit jaar niet
georganiseerd in verband met de mkzcrisis. Het is de bedoeling, dat we deze
activiteit volgend jaar in een ander jasje
steken. Omdat de meeste deelnemers het
kanovaren de topper vinden, willen we
proberen om er volgend jaar een kanodag
van te maken. Bijvoorbeeld ‘s morgens
voor de lagere schooljeugd en ‘s middags
voor de jeugd van het voortgezet
onderwijs. Te zijner tijd hoort u meer
hierover. De MINI-WAMPEX, welke in
februari is gehouden, is door het aantal
deelnemers en de reactie van de kinderen
en ouders hierop, duidelijk voor herhaling
vatbaar. Toch hebben wij als bestuur
besloten om de mini-wampex maar één

N

ieuws
Activiteitencommissie
Frieschepalen
Callanetic
Even was het onzeker of
de callanetic van de
dinsdagmiddag door
kon blijven gaan.
Mevrouw M. Talsma heeft een nieuwe
werkkring gevonden en is daardoor niet

Opgavenformulier spelweek

Bij opgave betalen en inleveren voor 6 juli 2001.
Naam:______________________________________________________
Leeftijd:____________________________________________________
Adres & Telefoon:____________________________________________
Dagen die ik kom: 14 augustus --- 15 augustus --- 16 augustus verkoop ik wel/geen spulletjes.
Mijn vader, moeder, opa, oma, grote broer en/of zus,
geeft zich hierbij op als vrijwilliger voor de spelweek
en krijgt hier over nog nader bericht:
Naam:__________________________Telefoon:_______________________
Opgave bij Ineke van Luik, Lytse Leane 18 of Corrie van der Velde, Lytse Leane 2.
Na 18:00 uur graag inleveren.
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keer in de drie jaar te organiseren. De
reden hiervoor is, dat wij niet willen dat de
aardigheid van de “Grote” wampex er voor
de jeugd afgaat. Dit zouden wij erg jammer
vinden. Wij hopen de wampexen op deze
manier voor altijd en voor iedereen leuk te
laten houden.
Groeten, Activiteitencommissie
Frieschepalen.

van dorpskranten in Friesland lieten hun
krant door een kritische jury bekijken. Ook
waren er inzendingen uit andere
provincies. Deze jury lette op vormgeving
en presentatie, kwaliteit van de inhoud en
maatschappelijke relevantie. De
Dorpskrant Driesum Wouterswoude kreeg
de prijs voor de beste vormgeving en
presentatie. Hoe is het met ‘t Pompeblêd
afgelopen, zal de lezer zich afvragen. Wel,
onze dorpskrant heeft een ‘gemiddelde’
waardering gekregen. De jury gaf ons 145
punten, terwijl de hoogst haalbare score
300 was. De redactie vond het aardig om
aan deze ‘wedstrijd’ mee te doen en heeft
van de organisatie nog een aantal aardige
tips gekregen, die waardevol zijn bij het
maken van een dorpskrant. Bij een
volgende deelname hoopt de redactie haar
prestatie te overtreffen.

Spelweek
Terug van weggeweest, op 14 & 15
augustus 2001.
De spelweek wordt gehouden voor de
jeugd uit Frieschepalen. Bij het Dorpshuis
de Dobber.
Voor de jeugd van de leeftijd 4 t/m 7 jaar:
14 augustus van 9:30 tot 12:00 uur.
15 augustus van 9:30 tot 13:00 uur,
inclusief een picknick. Fl. 4,50 per dag.
Voor de jeugd van leeftijd 8 t/m 12 jaar:
14 augustus van 9:30 tot 14:30 uur, zelf
brood meenemen.
15 augustus van 9:30 tot 14:30 uur,
inclusief een picknick Fl. 6.50 per dag.

D

irk komt op de koffie!
Het was een rare snijboon, die Dirk
Zwagermans uit Put op Zand. Dirk had een
hele vreemde manier van schuld aflossen.
Het zat zo. Dirk leende tienduizend gulden
van zijn zwager Henk, om een

Rommelmarkt
16 augustus 2001.
Voor de jeugd bij dorpshuis De Dobber.
Toegang gratis. Je kan op deze dag je
spulletjes verkopen.
Van 13:30 tot 15:30 uur.

I

I

nzameling oud papier

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

nspanning door ontspanning
U kunt wel wat ontspanning gebruiken
vanaf 10 september?
U wilt gaan zingen als de “beste”?
U denkt niet dat dit een vooropleiding is
van het conservatorium?
U kent wel (tegen) een mopje?
Kom dan van 20.00 tot 22.00 uur op de
maandagavond naar het:
“Popkoor” Frieschepalen

 Donderdag 5 juli

Gereformeerde kerk
Siegerswoude
 Donderdag 2 augustus
Orgelfonds
 Donderdag 30 augustus
Jeugdgebouw Iepen Doar
 Donderdag 27 september OBS
Siegerswoude

‘t

Pompeblêd niet in de prijzen
Het Panel Toetsing Inzet & Uitkomst van
Werkzaamheden op Maatschappelijk
Terrein (een hele mond vol) heeft dit jaar
voor het eerst buurt-, wijk- en dorpskranten
beoordeeld. Meer dan honderd redacties
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tweedehands auto te kopen. Dirk had zelf
geen cent te makken, maar door de
vrijgevigheid van Henk scheurde hij nu als
een volleerd Formule I coureur door Put op
Zand, de voetgangers bedwelmend met
benzinedampen. Maar toen kwam de
afrekening. Henk moest het geleende geld
terug hebben. En omdat Dirk nu eenmaal
een rare snijboon is, maakte hij van de
aflossing een ludieke gebeurtenis. Hij liet
iedere maand vijfhonderd gulden achter in
de woning van Henk, maar om zijn
schuldeiser te verrassen hing bij de
honderd gulden biljetten steeds op een
vreemde plaats. De ene keer plakte hij de
honderdjes op Henk’s televisietoestel, de
volgende keer stopte hij ze in de koelkast,
tussen de boterhamworst en de kaas. Hij
maakte het nog bonter door de vijf flappen
verzwaard met een steen tussen Henk’s
beddenlakens te leggen. Iedere keer
wanneer Henk het geld vond lachte hij zich
een kriek. Dirk was een man met een heel
apart gevoel voor humor, dat was zeker.
Toen kwam de mooiste stunt. Dirk wist dat
Henk een kat had, een grote trage lobbes
met een massieve snor, die de meeste tijd
doorbracht met
slapen. Baasje
Henk noemde
het huisdier
Poekie. Henk
was een meester
in het bedenken van originele namen.
Terwijl Poekie spinnend in zijn mandje lag
tilde Dirk hem op en plakte met cellotape
vijf biljetten van honderd gulden op het
behaarde kattenlijf. Poekie miauwde
luidkeels, maar Dirk trok zich daar niets
van aan. Hij lachte zich een ongeluk, want
Henk zou paf staan van zijn dure
flapjeskat. Dirk stak de sleutel in het slot,
om de deur af te sluiten, maar zag tot zijn
grote schrik dat Poekie langs hem glipte en
er als een haas vandoor ging. Daar schoot
het kattenbeest met de honderd gulden
briefjes op zijn rug de weilanden in, alsof
hij werd voortgedreven door een
turbomotor. Het was een komisch gezicht,
maar Dirk dacht daar iets anders over. Hij
smeekte met luide stem Poekie om
alsjeblieft terug te komen, maar het dier

bleef Oost-Indisch doof. Dirk sliep die
nacht slecht. De volgende dag ging Dirk
naar Henk. Was Poekie al terug gekomen?
Henk knikte. Het dier lag tevreden te
slapen en was het avontuur blijkbaar al
lang weer te boven. Maar de honderd
gulden briefjes waren niet meer te zien.
Had Henk het geld gevonden? Henk zei
van niets te weten. Dirk droop
teleurgesteld af. Dat was een flinke strop.
In gedachten verzonken liep Dirk Henk’s
buurman Joop de Kneuter tegen het lijf.
Had hij Poekie soms gezien? Joop de
Kneuter, door zijn dorpsgenoten de
‘ondoorgrondelijke’ genoemd, deed zijn
naam eer aan en lachte geheimzinnig.
“Nee”, antwoordde hij kort, maar zijn
slimme rattenoogjes spraken andere taal.
Dirk’s blik dwaalde af naar de jas van
Joop. Was het gezichtsbedrog, of was de
portefeuille die Joop in de voering leek te
verbergen dikker dan normaal? Dirk stelde
geen vragen meer en liep zwijgend verder.
De volgende aflossing aan Henk deed hij
via de bank.
Jelle Jeensma.

P

araplu verloren
Waar heb ik mijn paraplu laten staan? Het
is een niet opvouwbaar exemplaar met de
kleuren licht en
donkerblauw. Wil de
vinder zich melden bij
mevrouw T. JeensmaKlinkhammer, de
Bodding 8,
Frieschepalen, tel. 0512
-531706? Alvast bij
voorbaat dank.

Pompeblédsje
Te koop: motorhelm, merk Nolan, maat L,
kleur zwart.
Motorhelm, merk UVEX, maat M, kleur
wit met bies.
Badpak, nieuw, maat 46 D Cup
blauwgrijs.
Inlichtingen: 0512-301299.
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Bereikbaarheid van de
huisartsen in het
weekend
Tijdsduur van de bereikbaarheid: vrijdag
van 17.00 uur tot zondag 24.00 uur.
1 juli: G.H.A.M. Vermeulen,
Bakkeveen tel. 0516-431350.
K. Piest, Marum
tel. 0594-641243.
8 juli: G.R. Wolthuis, Wijnjewoude
tel. 0516-481250.
J. de Roo, Marum
tel. 0594-648946.
15 juli: H.J. Stelma, Ureterp
tel. 0512-301202.
K. Piest, Marum
tel. 0594-641243.
22 juli: G.R. Wolthuis, Wijnjewoude
tel. 0516-481250.
J. de Roo, Marum,
tel. 0594-648946.
29 juli: W. Brouwer, Ureterp
tel. 0512-301231
Strampel, De Wilp
tel. 0594- 641595
spoednr. 0594-643525
5 aug.: G.H.A.M. Vermeulen,
Bakkeveen tel. 0516-541350
G. Geerdink, Marum
tel. 0594-641212
spoednr. 0594-644341.
12 aug.: W. Brouwer, Ureterp
tel. 0512-301231
I. Strampel, De Wilp
tel. 0594-641595
spoednr. 0594-543525
19 aug.: G.H.A.M. Vermeulen,
Bakkeveen tel. 05160431350
G. Geerdink, Marum
tel. 0594-641212
spoednr. 0594-644341
26 aug.: W. Brouwer, Ureterp
tel. 0512-301231.
K. Piest, Marum
tel. 0594-641243

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.
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