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Colofon

't Pompebledpraatsje

‘t POMPEBLED verschijnt

Was het vorige Pompeblêd wat dunnetjes
uitgevallen, dit keer kreeg de redactie een
ruim aanbod van kopij te verwerken.
Misschien kunt u, als lezer, zich moeilijk
een voorstelling maken van dat werk en dat
is begrijpelijk. Ons geeft het een
aangename “kick” en wanneer we dan alles
op een rij hebben gezet, zijn ook wij
benieuwd naar het eindresultaat.
De variëteit is soms groot en het zijn
zelden “hapklare brokken” die worden
aangeboden. Om een zo goed mogelijk
product te creëren moet er veel correctieen vertaalwerk worden verricht. Maar ook
dat is een boeiende materie, vaak vol
verrassingen. Zo kwam de redactie erachter
dat ook een wethouder nog steeds zonder
computer werkt, de oude spelling hanteert
en zich niet druk maakt over taalkundige
kwesties, maar toch bereid was een verslag
te maken voor (één van) zijn dorpskrant
(en). Dit met betrekking tot de feestavond
met Willem Alexander en Maxima.
Dat de sfeer bij de Siegerswoudster leden
van de Oranjecommissie ook uitstekend
was die avond, is te lezen in hún, iets
gedetailleerder verslag. Zo kunt u weer te
kust en te keur, want ook van menig ander
verenigingsgebeuren vindt u een
afspiegeling in dit Pompeblêd.
't Is niet direct een spannend jongensboek,
maar met namen als: Ate, Keesje, Lytse
Teake, Riemer, Durkje, Pjirkje, Nynke of
Freerkje is uw nieuwsgierigheid naar wij
hopen weer gewekt…
Zelfs het colofon hiernaast bevat een
aanvulling, die voor sommige van u en
daarmee voor ons, van belang kan zijn.
Tj. van der Velde
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Nationale feestavond in de Amsterdam Arena

D

e redactie van onze dorpskrant 't Pompeblêd heeft mij bij monde van Tj. Van der
Velde gevraagd om van de Nationale feestavond op 1 februari 2002 een verslag te maken
en hier wil ik uiteraard graag aan voldoen.
Aan alle gemeenten in Nederland is de
mogelijkheid geboden, om mensen te
vragen naar deze feestavond te gaan. Het
aantal was afhankelijk van het aantal
inwoners van de gemeente. Onze gemeente
valt in de inwonersklasse 24.000 - 40.000
inwoners en mocht 75 mensen afvaardigen.
Van deze 75 mensen kwamen ca. 45 uit de
verschillende dorpen, de overige 30 stuks
waren leerlingen van de Burgemeester
Harmsma school in Gorredijk. Toen de
vraag in het college van B. en W. aan de
orde kwam en de vraag werd gesteld wie er
mee wilde, was de animo aanvankelijk niet
zo groot. Ik heb mij toch opgegeven, de
mogelijkheid om op een dergelijke avond
aanwezig te zijn, doet zich niet zo vaak
voor. Achteraf kan ik wel zeggen, dat ik blij
ben met deze keuze, we hebben een
prachtige avond gehad.
Het begon allemaal vrijdagmiddag om ca.
14.30 uur. We moesten instappen in Ureterp
of Gorredijk. Van tevoren was alles precies
aangegeven en de controle was groot. Voor
vertrek moest een ieder in de bus haar of
zijn paspoort of iets dergelijks laten zien.
Toen dat alles in orde was kon de reis naar
Amsterdam beginnen.
Onderweg waren er al veel bussen, in totaal
waren er door de organisatie ca. 650 bussen
ingezet.
Onze reis ging voorspoedig en we kwamen
om ca. 17.00 uur in Amsterdam bij de
Arena aan.
Vervolgens moesten we een poos in de rij
staan om de kaartjes te laten controleren,
maar een ieder was op tijd in het stadion

aanwezig voor de aanvang van het
programma.
Afgevaardigden van alle Friese gemeenten
zaten bij elkaar in hetzelfde vak. Dit vak
bevond zich boven de Koninklijke Loge, we
zaten wel hoog, maar konden alles goed
zien.
Het programma begon van 19.00 uur tot
19.45 uur met de binnenkomst van de
fanfares, totaal 14 stuks, ze waren er uit alle
provincies, van Aruba en de Nederlandse
Antillen. Hoogtepunt voor ons was
natuurlijk de fanfare uit Friesland, het
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Friese volkslied hebben we uit volle borst
meegezongen.
Na 19.45 uur kwam eerst de presentatrice
in een prachtige auto binnenrijden.
Aanvankelijk dachten velen dat bij
binnenkomst van de auto Willem
Alexander en Maxima waren gearriveerd.
Daarna kwamen er zangers en zangeressen
en groepen op het podium, zoals Willeke
Alberti, Marco Borsato, Kasba, Trijntje
Oosterhuis, Liesbeth List en Frank Boeyen
en Van dik Hout. Op mij maakte vooral
Trijntje Oosterhuis met haar lied "You are
so beautiful", grote indruk.
Om 21.00 uur was het aanbieden en
overhandigen van het Nationaal
Huwelijksgeschenk aan de Prins van
Oranje en zijn aanstaande bruid Maxima
Zorreguieta en dit was in de vorm van het
"Oranje Fonds", met daarin 3,5 miljoen
euro.
Daarna was er nog tot 22.00 uur een
miniconcert van Marco Borsato.
De planning was goed, het festijn was dan
ook om 22.00 uur afgelopen. Het was een
mooie avond, met een gevarieerd
programma, waarin een ieder aan zijn of
haar trekken kon komen.
Terug naar de bussen. De terugreis verliep
voorspoedig en we waren dan ook om ca.
1.00 uur weer in Gorredijk.
De volgende dag nog naar de televisie
gekeken, met eerst het burgerlijk huwelijk,
waar burgemeester Cohen een goede
toespraak hield, waarin duidelijk naar
voren kwam, dat hij ook het verleden niet
uit de weg ging. Ook de kerkdienst met Ds.
ter Linden was mooi. Ik vond het fijn, dat
ook deze jonge mensen Gods zegen over
hun huwelijk vroegen.
Ate Duursma

B

Opsterland voor de splitsing van het
gebouw in twee afzonderlijke delen. In het
ene deel komt een multifunctioneel
centrum. In het andere deel het clubhuis
van voetbalvereniging RWF.
De gemeente wilde het dorpshuis eerst
34.000 euro geven voor de verbouwing,
maar kwam in november 2001 op dat idee
terug toen bleek dat het dorpshuis nog geen
concrete plannen had.
De 7.000 euro wordt nu uitgekeerd om
tegemoet te komen in de kosten voor een
tweede cv-ketel, tussenmeters en
aanpassingen aan de grote zaal in het
dorpshuis. Maakt het dorpshuis in de
toekomst meer uitbreidingskosten, dan zal
de gemeente alsnog meer uitkeren.
De opsplitsing van het dorpshuis in twee
delen is nodig omdat het uit zijn voegen is
gebarsten: 29 verenigingen maken gebruik
van het gebouw, waarvan voetbalclub
RWF het meest. De afsplitsing van RWF
moet de andere verenigingen weer wat
bewegingsruimte geven.
(bron: Leeuwarder Courant)

J

iergearkomste Plattelânsfroulju
ôfd. Sigerswâld
Jan. 2002.
Lykas wenst kamen wy wer op
woansdeitejûn byelkoar en wol dizze kear
foar de jiergearkomste.
Op sa’n jûn wurde allegearre húshâldelike

ijdrage verbouw dorpshuis

Dorpshuis De Dobber in Frieschepalen
krijgt 7.000 euro van de gemeente
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saken ôfhandele. Meastal rint dat yn ús
ploechje wol frij flot en sa ek dizze kear.
By in pear bysûnderheden wol ik even
stilstean. Der is in hantekeningaksje op tou
set troch de plattelânsfroulju foar de
froulju yn Afghanistan. Stipe,om it jûk ôf
te smiten sille se grif nedich ha!
Yn april dit jier hat ús ôfdieling 35 jier
bestien en dit wolle we al even fiere
fansels! De presidinte ropt de leden op ris
wat ludyks te betinken foar dizze dei.Wa’t
wat wit, jou it troch!
Ek dizze kear nimme guon leden taken oer
fan oare leden. Us skathâldster, Joke
Kloosterman , woe har taak graach
oerdwaan en dat is ek gjin wûnder want sy
hat al fan’87 ôf dizze drege post
waarnaam. Dat hat sy altyd tige krekt
dien,earst seis jier binnen it bestjoer,letter
as bûtensteander, mar wol altyd yn oerlis
mei fansels en dat is net minder dreech.
Alle leden ha Joke mei in persoanlik wurd
betanke en sy waard troch de presidinte
nochris ekstra yn’t sintsje set mei in boeket
blommen op in glêzen faas. Om har
ferlitten funksje dochs noch even in oare
diminsje te jaan is se beneamd as
kaskommisjelid foar it kommend jier. Mar
dan moat der fansels al boekhâlden
wurde ,en omdat er net ien ree fûn wie oant
no ta om dy funksje op har te nimmen ,sil
it bestjoer dat wurk der yn ‘t earst mar by
dwaan. Sa is dy hindernis foarearst wer fan
‘e baan.
In oar punt wer ‘t wy maklik troch hinne
sylden wie it ôfgean fan ús presidinte,
Willy Zonneveld.Sy stelde har wer opnij
beskikber, ûnder applaus! Wy hoopje op in
goede en lange gearwurking!
Foar it iendeisbestjoer hat har beskikber
steld: Ruurdsje Renkema as fêste
driuwfear, Ingeltsje Veenstra as spontane
en sterke krêft (fol mei ideeën ornaris) en
Wietske Kunst as noch wat ûnsekere
dilettant.
It sil har grif bêst foldwaan.
Nei it skoft koene de dames meielkoar

spultsjes dwaan yn âlde styl.Dit soarte
spultsjes (tolknikkerjen, toptafel,
troumadam ensfh.) neame se yn de
mienskip “Oudhollandse spelen” wylst
men yn Opsterlân praat Vlaamse spelen “.
Wa soe no gelyk ha? It makket ek neat
‘ut,elk koe har efkes ûntspanne en nei ôfrin
útboarte nei hûs ta gean.
Pj.Idsinga Vellenga

T

eake van der Meer in de Dobber

Zaterdagavond 26
januari jl.: de heer
Teake van der
Meer treedt op in
de Dobber voor
een bomvolle zaal.
Om 20.00 uur
beklimt ''Lytse
Teake'' het
podium, waar hij
ca. een uur, zonder
te pauzeren, het
publiek vermaakt
met zijn "smûke" verhaaltjes. Van der
Meer verstaat de kunst gebeurtenissen uit
het dagelijks leven van vroeger en heden
op een dusdanige wijze te vertellen, dat
zowel ouderen als jongeren zich hierin
herkennen.
Na de pauze treedt "Auke Orgel", alias A.
Nus, alias Teake van der Meer, voor ons
op. Met zijn draaiorgeltje trekt hij door het
land. Vanzelfsprekend beleeft Auke op zijn
reizen de meest wonderbaarlijke dingen,
die hij maar al te graag op zijn gezapige
wijze aan het publiek vertelt.
Als Auke de zaal heeft verlaten, verschijnt
Van der Meer weer op het toneel.
Tijdens zijn vertellen benadrukt hij steeds
weer de mensen toch vooral in hun waarde
te laten, want zegt hij: ”de measte minsken
bedoele it sa goed”.
Het verhaal over zijn nachtelijke escapade
en de vloekende koekoeksklok klinkt een
5

groot deel van de toehoorders wel héél
bekend in de oren.
Ook de klok in de zaal staat niet stil en
komt er een einde aan deze gezellige
avond. Van der Meer bedankt zijn
toehoorders met de woorden: ”Betanke
minsken, jimme wiene in fantastysk
publyk”.
De heer Veenstra bedankt op zijn beurt,
mede namens het publiek, Van der Meer
voor de mooie avond, waarop nog eens
lekker ontspannen werd gelachen. Eén van
de dames biedt Van der Meer daarna nog
een prachtige bos bloemen aan. “Die binne
foar de frou”, zegt Teake, die, ondanks de
vele avonden waarop zij alleen thuis zit,
toch volledig achter hem staat.
Bestuur en vrijwilligers: een pluim voor de
prima organisatie van deze avond!
Siepie van der Velde

de zaal dan voor de pauze. Er werd driftig
gekrast en zo nu en dan hoorde men een
triomfantelijk “bingo”.
Al met al een gezellige middag, die om
circa vier uur door Engeltje werd
afgesloten. Ze wenste een ieder wel thuis
en tot ziens.
30 Januari 2002, 's avonds om kwart voor
acht, stond de toneelvereniging uit
Siegerswoude voor ons klaar in de Uthof te
Siegerswoude. Met circa 80 personen was
de zaal mooi vol.
Engeltje was dan ook heel blij zoveel
mensen welkom te kunnen heten. Ze
wenste allen een mooie avond, waarin ze
wel vertrouwen had.
Hierna was het woord aan de toneelploeg,
die voor ons het blijspel "Tink om'e
Buorren" op de planken zou zetten. Een
humoristisch stuk in vier bedrijven, waar
veel om gelachen kon worden.
De receptie en de aangeboden reis aan de
plaatselijke dokter waren wat duurder
uitgevallen dan gepland was. Er moest raad
verschaft worden en de buurman, gespeeld
door Jan, die tevens in het actiecomité zat,
kwam op het snode plan het huis van de
dokter, zolang het doktersechtpaar op reis
was, te verhuren. Zijn vrouw, gespeeld
door Nanda, was het hier niet helemaal
mee eens.
Een boerenechtpaar, gespeeld door Atze en
Sjoeke, maakte gebruik van deze
aanbieding, alhoewel ze fl. 1500.-- wel
veel geld vonden.
De dochter van de
dokter, gespeeld door
Clarie, die, naar men
veronderstelde, in
Frankrijk zat, kwam
echter onverwacht
nog een paar dagen
naar het ouderlijke
huis. Dit bracht de
nodige problemen
met zich mee voor
buurman Jan en zijn

S

oosverslag Alderein
Siegerswoude Frieschepalen
16 Januari was onze eerste soosmiddag van
het jaar 2002 in de Iepen Doar te
Frieschepalen.
De opkomst was deze middag niet zo
groot, dit kwam waarschijnlijk door het
mooie weer.
Voorzitster Engeltje heette ons allen
welkom met de wens, dat het voor ieder
een goed jaar mocht worden.
Na een bakje koffie/thee werden we in
groepjes verdeeld. Er stonden zeven
spelletjes klaar, zoals sjoelen om de hoek,
kleur op kleur, darten enz. Er werd fel
gestreden om zoveel mogelijk bijeen te
vergaren. Als beste kwam Hans van der
Iest uit de bus. De hoofdprijs was dus voor
hem. Voor iedereen bleek er echter wel een
leuk prijsje te zijn.
Na het tweede kopje koffie/thee speelden
we nog een paar spelletjes jagersbingo. Het
daarbij behorende verhaal werd door Willy
voorgelezen. Het was beduidend rustiger in
6

vrouw. Het werd nog ingewikkelder toen
ze de gasten wijsmaakten, dat dit hun
dochter was, die graag even op haarzelf
wilde wonen. Het boerenechtpaar snapte er
niks van, ook niet van de dame van de
camping, gespeeld door Siepie, die met
haar kwaaltjes bij de dokter kwam en de
boer voor de dokter aanzag. Gelukkig
hadden deze boerenmensen voor bijna alle
kwalen wel een middeltje. De dame in
kwestie had met sommige hiervan wel wat
problemen. Dan was er nog een
zogenaamde inbreker, gespeeld door
Sietze, die keer op keer werd gekneveld en
vastgebonden. In werkelijkheid kwam hij
voor de dochter, waar hij smoorverliefd op
was, maar deze hapte nog niet zo snel toe.
Na veel misverstanden en verwikkelingen
kwam tenslotte toch alles weer op zijn
pootjes terecht, temeer daar er uit
onverwachte hoek nog extra geld
binnenkwam. De boer en boerin kregen
een gratis vakantie aangeboden door de
buren en Sietze kon alsnog met zijn
geliefde naar Frankrijk afreizen.
We hebben genoten van het mooie
toneelspel, de dwaze situaties en raak
neergezette typetjes. Een fijne en
ontspannen avond. De spelers kregen na
afloop dan ook een daverend applaus.
De dankwoorden van Engeltje gingen
gepaard met een enveloppe met inhoud en
een oranjekoek.
Hierna sloot Engeltje de avond af met de
beste wensen voor iedereen en een wel
thuis.
M. Haisma-Donker

P

bijzondere individuele sportprestaties van
dorpsgenoten zodat het gemeentebestuur
hier op passende
wijze aandacht aan
kan schenken. U
wordt verzocht
deze prestaties bij
het bestuur van
Plaatselijk Belang
te melden.
Er is een groep
jongeren uit
Frieschepalen naar een
jeugdparticipatiebijeenkomst in De Wier te
Ureterp geweest. De gemeente wil graag
met jongeren praten over de
woonomgeving, de school of het werk en
over de besteding van de vrije tijd.
Veel jongeren zien graag meer
lantaarnpalen of willen ze langer laten
branden. Het is de bedoeling dat de
lantaarnpalen in het vervolg na 23.00 uur
op halve kracht zullen blijven branden. De
fietspaden vinden ze over het algemeen
slecht onderhouden. In Frieschepalen zou
de jeugd graag een ontmoetingsplek zien in
de vorm van een jeugdhonk. De jeugd staat
nu altijd onbeschut buiten bij de kruising.
Over het algemeen vinden de jongeren het
gezellig om in een dorp te wonen. De
meeste jongeren zouden niet in een grote
stad willen wonen. Ook voelt men zich
veilig in het dorp.
De avond wordt afgesloten met een etentje
en er kan gekeken worden naar de film
Costa. Bij de laatste rondgang door het
dorp met het gemeentebestuur is door
plaatselijk belang nogmaals gewezen op de
onveilige kruising bij het café. De strook
van de oude Rabobank tot aan De Rusken
is aandachtspunt voor herinvulling. In
combinatie met de reconstructie van de
kruising liggen er kansen voor een
dynamische entree van het dorp. Helaas
lijkt dit niet op korte termijn realiseerbaar
te zijn. Een ander aandachtspunt voor
plaatselijk belang is de weg van Kromhoek

laatselijk Belang Frieschepalen

Het bestuur van plaatselijk belang heeft al
weer verschillende keren vergaderd en
vindt het tijd om weer eens wat in het
Pompeblêd te schrijven.
Zo wil ons gemeentebestuur bijvoorbeeld
graag dat er melding wordt gemaakt van
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naar Siegerswoude en Bakkeveen
(Klauwertswei). Er wordt door het verkeer
hier erg hard gereden en door het
ontbreken van een fietspad ontstaan hier
dagelijks zeer gevaarlijke situaties. Samen
met de plaatselijke belangen van
Bakkeveen en Siegerswoude gaan we actie
ondernemen om iets aan deze onveilige
weg te doen. Inmiddels is de gemeente zelf
bezig met een fietspadenplan voor de
komende tien jaar. Hierin wordt inderdaad
de Klauwertswei als verkeersonveilig
genoemd. Er zijn twee oplossingen
uitgewerkt: één met een gescheiden
aangelegd fietspad (door de gemeente als
zeer kostbaar omschreven) en een
oplossing door de weg te veranderen in een
60 km weg met gekleurde fietsstroken aan
weerszijden. Veel leden hebben bij de
laatste inning van het ledengeld plaatselijk
belang gemachtigd om het ledengeld
middels automatische incasso te innen.
De ledenvergadering staat voorlopig
gepland op 11 april ’02.
Libbe de Vries.

alle Nederlandse provincies, de
Nederlandse Antillen en Aruba binnen. De
meeste Friezen zaten bij elkaar in twee
vakken en toen de Friese fanfareband het
Friese volkslied inzette, ging het gehele
vak spontaan staan en zong uit volle borst
mee. Om 19.45 uur reed er een enorme
witte slee het stadion binnen. Iedereen
verwachtte de prins en z'n aanstaande toen
de deur openging. Het optreden van de pers
op dat moment was zeer komisch. Heeft u
wel eens een cameraman z'n werk zien
doen? Deze is altijd vergezeld van iemand
die de microfoon draagt en die via 80
centimeter kabel onlosmakelijk met de
cameraman is verbonden. U kunt zich
voorstellen wat er gebeurt als zo'n
cameraman
zich in allerijl
naar z'n doel, in
dit geval de
enorme witte
slee, spoedt.
Juist, de
'microfoonman'
moet wel
volgen en wel binnen een afstand van de
genoemde 80 centimeter. Struikelend en
buiten adem kwamen zij bij de auto aan om
vervolgens te constateren, dat niet de Prins
en z'n aanstaande, maar Loes Luca uit de
auto stapte. De Prins en Maxima
arriveerden een kwartier later. Op dat
moment begon het feest. We zaten in de
bovenste ring en de afstand tot het veld
bedroeg gauw zo'n 100 meter. Gelukkig
hingen er in het stadion grote schermen,
zodat we het tafereel goed konden volgen.
Het was gewoon heel leuk om daar
aanwezig te zijn, de sfeer en alles er
omheen maakte dit alles zo bijzonder. Er
waren optredens van: Willeke Alberti,
Marco Borsato, Kasba, Het Nationaal
Ballet, Trijntje Oosterhuis, Ten Sharp, She
got game 'extended', Zuco 103, Liesbeth
List & Frank Boeyen, Brainpower en Van
Dik Hout. Het geheel werd afgesloten door

N

ationale feestavond Amsterdam
Arena 1 februari 2002
Om 14.30 uur vertrok de bus vanaf het
MFC in Ureterp richting Amsterdam. De
reis verliep voorspoedig, al bleek na een
half uur dat we geen water voor de koffie
hadden meegenomen. Nu is dat in
Nederland bijna levensbehoefte nummer
één, dus u begrijpt dat er voor de chauffeur
niets anders op zat dan bij het eerste het
beste benzinestation te stoppen en het
benodigde te halen. Wel, de koffie was
gezet en we konden onze reis voortzetten.
Om een uur of zes arriveerden we bij de
Amsterdam Arena.
Na ongeveer twintig minuten lopen en een
goed half uur in de rij staan, zaten we
klokslag zeven uur op onze tribuneplaats.
Rond deze tijd kwamen de fanfares van
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het "Nationaal Huwelijkslied", gezongen
door Marco Borsato & Sita.
Toen was het tijd voor het "Nationaal
Huwelijksgeschenk". De oprichting en een
donatie aan het Oranjefonds. Daarna
vertrokken Alexander en Maxima en werd
het feest afgesloten met een mini optreden
van Marco Borsato. Om elf uur was
iedereen weer terug in de bus. We hoefden
geen koffie meer en bier wordt in een bus
niet geschonken aan een risicogroep dus
tijd voor een dutje….
Om half twee waren we weer terug in
Ureterp.
Oranjecommissie Siegerswoude.

W

gebruik de gebruiksaanwijzing nauwkeurig
te lezen.
Een Frieschepaalster

W

eer predikant in
Gereformeerde Kerk van Bakkeveen
Op 10 februari jl. kon de gemeente van de
Gereformeerde Kerk ''De Mande" te
Bakkeveen na een vakante periode van
ruim 2 jaar weer een eigen jong
predikantenechtpaar verwelkomen: Drs.
Gerben Cornelis Kajim met echtgenote
Selma. Daar een deel van Siegerswoude
behoort tot deze kerkelijke gemeente (in de
classis Drachten) zult u ongetwijfeld deze
naam vaker tegenkomen in de kerkelijke
gelederen. Namens B. en W. van de
Gemeente Opsterland sprak wethouder Ate
Duursma, zelf gemeentelid en inwoner van
Siegerswoude, een welkomstwoord, waarin
hij het domineesechtpaar fijntjes wees op
het feit dat men de mooiste gemeente van
Friesland had uitgekozen en de op één na
mooiste woonplaats van deze gemeente…..
En zo werd de naam van ons dorp deze
middag eventjes “op de kaart gezet”.
Eveneens een goed gebaar van deze
dorpsgenoot.
T. van der Velde

aar gebeurd

Mevrouw J. uit Frieschepalen zag in een
reclamefolder een aanbieding van een
haardroger. Dat leek haar wel wat. Wel
zegt haar man: “Als je dat ding graag wil
hebben, wat let je?, voor mijn part haal je
hem direct maar op”. Zo gezegd, zo
gedaan. Nog diezelfde dag werd de koop
gesloten. Natuurlijk moest het apparaat
meteen worden uitgeprobeerd, dus gauw de
haren wassen, de nieuwe "föhn"
ingeschakeld en drogen maar! Na een tijdje
werd het haar toch wel erg warm op het
hoofd. Uiteindelijk werd het zo heet, dat de
haren gingen schroeien en de hoofdhuid
begon te tintelen. Dit was niet meer om uit
te houden, en dus werd de "föhn" snel
uitgeschakeld. Pas toen kwam ze op het
idee, de gebruiksaanwijzing eens
goed door te lezen. Daar kwam de
aap uit de mouw, zij had geen
"föhn, maar een verfbrander
gekocht. Wat er toen over en weer
gezegd is, laat ik maar aan de
fantasie van de lezer over. Een
goede raad is hier echter nog wel
op zijn plaats: Kijk vooral goed op
de verpakking wat betreft de
inhoud en vergeet nooit vóór het

U

tfiering toanielferiening “Nij
Libben”, Fryske Peallen
Minsken, minsken wat in minsken. Yn
jierren wiene der net safolle taskôgers nei
de toanielútfiering yn de Dobber kommen
as ôfrûne freed 8 febrewaris.
Toanielferiening “Nij Libben” spile doe de
foarstelling “Ferhuzing en oare
ûngemakken”, in komeedzje yn trije
bedriuwen fan Carl Slotboom ûnder regy
fan Wimmy v.d. Wal.
Dat wenningen hjoed de dei hast net te
beteljen binne dat witte we, mar dat
minsken somtiden nuvere dingen dogge
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om dan oan san wenning te kommen hiene
we noch net meimakke. It hûs wie folbout
mei allegearre mikrofoantsjes en
lûdsprekkers om keapers ôf te skrikken.
Dit oerkaam ek Riemer en Durkje (Wolter
Stoker en Annie van Veen) doe’t hja in hûs
keapje woene
Lokkich litte hja hjarren net ôfskrikke
troch alle yslike lûden en keapje de
wenning. Dan dogge de beide ferhuzers
(Haitse Postma en Henk Canrinus) in
snoade ûntdekking. De sekretaresse fan
Riemer, Maria (Liselott Gischer), blykt
swier te wêzen. Dat wol sizze der moat wat
barre oer njoggen moannen en Maria wol
eins net dat der oer praat wurd. Har baas
Riemer sil fansels de heit wol wêze.
Ek de famylje komt oer de flier (Siep de
Vegt en Sylvia v.d. Werf). En mei syn
allen hearre hja fan de buorfrou (Joke
Algra) dat der ea in persoan fermoarde is
yn dizze wente.
Oan ‘e ein fan it stik wurdt der in
gearkomst hâlden mei it medium Matsje
Hoekstra (in prachtige rol fan Freke
Boanstra). Eltsenien wurdt hjirfoar
útnoege. Sels de meiwurkster fan de KPN

(Wian van Smeden)dy’t de tillefoan
oansluten hie mei de seânse meimeitsje. En
dan blykt dat de buorman alles betocht hie
en ferantwurdlik wie foar alle spoeklûden.
De sekretaresse blykt lokkich ek net swier
te wêzen. Hja woe gewoan oer njoggen
moannen stopje mei wurkjen.
In prachtich stik mei in soad moaie rollen.
Der waard hiel wat ôflake om al dy typkes.
En spylje op in hielendal leech poadium is
fansels net maklik.
It grutste komplimint kaam oan ‘e ein fan
‘e jûn út de seal doe’t ien sei: “Jo hoege
der net foar nei de Lawei!”
Foar it earst siet ús ynstekster Joke Postma
net yn ‘e “bak”. Dit wie foar de spilers wol
efkes wennen. Fanút de seal seach it er sa
folle moaier út.
Nei ôfrin waard der oant yn ‘e lytse oerkes
dûnse ûnder lieding fan Henk Mustang.
Libbe de Vries.

Z

o was de maand

Miljoenen Nederlanders waren aan de
beeldbuis gekluisterd toen Maxima in
Amsterdam haar ja-woord gaf aan Willem
Alexander. De traan van Maxima bij de
tango van Carel Kraayenhof stond garant
voor onvervalste emotie-tv. Ook in
Frieschepalen en Siegerswoude werd
massaal gevlagd bij dit huwelijk, waarbij
de ouders van Maxima om politieke
redenen schitterden door afwezigheid.
De Drachtster Oranjevereniging had in
verband met dit huwelijk een
inzamelingsactie voor een Fries paard
gehouden. Willem Alexander en Maxima
vonden dit echter geen
passend cadeau. Daarom
ging het geld naar het
fonds voor het Nationaal
Huwelijksgeschenk.
De Olympische Spelen in
Salt Lake City mochten
zich eveneens in veel

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 “
10
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publieke belangstelling verheugen. De
Nederlandse schaatsers poetsten met hun
eremetaal het blazoen van onze geweldige
schaatsnatie op.
Beroering in politiek Nederland. Leefbaar
Nederland, de nieuwe partij die in de
peilingen op maar liefst 22 zetels stond,
brak met haar omstreden lijsttrekker Pim
Fortuyn. Vooral zijn uitspraken over
buitenlanders en de grondwet waren in
strijd met het partijprogramma.
Fortuyn gaat met een eigen lijst verder en
wil bij de eerstvolgende verkiezingen
Minister-President worden.
Over politiek gesproken: de regering heeft
nieuwe WAO-plannen in voorbereiding.
Pas na twee jaar worden werknemers
arbeidsongeschikt verklaard. Werkgevers
en werknemers moeten meer doen om
instroom in de WAO te voorkomen.
Israël was ook deze maand weer een
kruitvat. Voor het eerst in de geschiedenis
deed nu ook een Palestijnse vrouw een
zelfmoordaanslag. De Israëlische overheid
heeft ervoor gezorgd, dat de schuilkelders
in gereedheid kunnen worden gebracht,
omdat wordt verwacht dat Amerika het
regime van Saddam Hoessein omver wil
werpen. Er wordt dan een Irakese aanval
op Israël verwacht.
De invoering van de euro verliep gladjes,
maar ging wel gepaard met forse
prijsstijgingen. Parkeren werd 8% duurder,
cd's 10 % en fietsen 3,7 %.
De bekende Zweedse schrijfster Astrid
Lindgren overleed de afgelopen maand.
Voor het geval die naam u niets zegt: zij is
de bedenkster van Pippi Langkous.
Wie nog geen griepprik heeft gehaald moet
dat onmiddellijk doen, want deskundigen
verwachten een griepepidemie die veel
slachtoffers zal eisen. Wij hopen, dat deze
ellende de lezers van 't Pompeblêd blijft
bespaard.

ynke’ in plaats van culturele
avond
Helaas kan de
geplande
culturele avond
op 23 maart
aanstaande niet
doorgaan
wegens te
weinig
deelname. Wel
jammer, want
het beloofde
een fijne avond
te worden.
Volgende keer beter!
Wij hebben hiervoor in de plaats gekozen
voor een filmavond, die voor iedereen
toegankelijk is. De Fryske film "Nynke"
zal worden vertoond en wel op groot
scherm, zodat deze daadwerkelijk door
iedereen goed is te volgen.
De avond begint om 19.30 uur in de
"Dobber" te Frieschepalen.
Kosten, zowel in de voorverkoop (Lytse
Leane 2, tel. 0512-302686) als aan de
kassa, bedragen; 7.-- euro. VOL=VOL.
Voor de ouderen onder ons: mocht het
ververvoer van en naar het dorpshuis
problemen opleveren, dan kunt u contact
opnemen met bovenstaand
telefoonnummer: 0512-302686.

M

iddelbere jierren

D’r siet wer in hiele kloft jierdeibesite yn
‘e grutte keamer by Jelmer en Geartsje.
De froulju oan de iene tafel en de manlju
oan ‘e oare. Al gau gong it er tige heftich
oan wei.
“In hok fol hinnen” seit men dan, mar
dizze kear koe men dat oan ‘e
“hoannen”taskriuwe.
De net-Fryske- en iennichste sakeman
tusken it boerelaach wie Gerard. Mei syn
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sechtich jier wie er de âldste fan it selskip
en dêrom faak de “oanpikte” yn ‘e
pikoarder. Hy liet it meastentiids mar wat
oer him hinne komme,al ferstie er elk Frysk
wurd wol. It praat gong ,as sa faak,oer
moaie froulju en de mannen moasten nedich
harren kinnen op dat mêd wer meielkoar
mjitte (mei de mûle dan...).
Jehannes,al in eintsje yn ‘e fyftich, kaam d’r
rjocht foar út dat er syn bêste tiid deryn hân
hie en sei: “De trein komt noch wol oan mar
de passazjiers stappe net mear út.
Werop ‘t Gerard it ferskynsel op syn manier
ûnder wurden brocht: “Ach man, wat dat
betreft had ik tien jaar geleden al een
zaaddrogerij kunnen beginnen”.
Doe wie de hilariteit yn ‘e manljushoeke
kompleet! It dak tilde d’r hast fan op.
Sûnt dy tiid is Gerard hielendal opnommen
yn it gilde en freget men him, faak as lêste,
nei syn ûnderfinning.....
Freerkje

K

antwoordt: ”Ik ben vlug even bij de mensen
langs geweest om te zeggen dat ik de krant
vandaag niet bezorg”. Stoere binken! Petje
af, ook voor onze bezorgers van ‘t
Pompeblêd. Toch iets misgegaan? Geen
Pompeblêd ontvangen?
Laat het een der redactieleden weten, onze
namen en telefoonnummers staan voorin het
blad vermeld.
T.v.d.V.

V

erkeerd bezorgde post?

Het komt in Frieschepalen nogal eens voor
dat post verkeerd bezorgd wordt. U kunt dit
melden bij PTT Post Klantenservice 08000417 (gratis).

A

mnesty International Ureterp en
omstreken
De maand
december is
traditioneel de
maand van de kerstgroeten. Door veel

rantenjongens.....

Dat krantenjongens- en meisjes het soms
ver brengen in de maatschappij is algemeen
bekend. Het geheim daarvan ligt misschien
in het feit dat ze gewapend zijn met een
flinke dosis doorzettingsvermogen en van
aanpakken weten. Plichtsbesef is daarbij
ook een sleutelwoord. Met het slechte weer
van de afgelopen maand(en) mogen we wel
eens extra aandacht schenken aan al die
bladen- en krantenbezorgers.
Zo zegt de moeder van Keesje die een
krantenwijk heeft: “Ga vandaag maar even
niet, het weer is veel te slecht, morgen zien
we wel weer”.
Twee uur later komt
Kees toch drijfnat thuis,
met het water in de
schoenen.
Moeder vraagt: ”Wat heb
jij uitgespookt? “,
waarop Keesje

I

nzameling oud papier
Op de volgende data wordt
het oud papier binnen de
bebouwde kom weer
ingezameld:
 Donderdag 14 maart
OBS Siegerswoude
 Donderdag 11 april
De Foarikker
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mensen in Ureterp en omstreken wordt er
dan ook naar gevangenen geschreven.
Op scholen en via kerken werden resp. 300
en 400 kaarten met groeten naar
gevangenen in meer dan 10 landen
gestuurd.
Fijn dat zoveel mensen hieraan deelnemen!

zin. Dat wil dus
zeggen, dat men
kleinerend,
misprijzend of
minachtend over
andere personen
praat. Neen, niet
over zichzelf spreekt
men natuurlijk in die zin. Alle dingen die
"onszelf'' betreffen, zijn vanzelfsprekend
prima. Ook van de naaste familieleden en
enkele goede kennissen geen kwaad. Maar
dan houdt ook het "goede van de wereld"
op. Roddelen schijnt veel gemakkelijker te
zijn, dan om de goede hoedanigheden van
iemand op de voorgrond te stellen. Het
neerhalen van anderen schijnt sommige
mensen een waar genoegen te doen. Als zij
eens wat dieper nadachten over het gebod:
"Gij zult geen valse getuigenis spreken…..",
dan zouden zij zich een volgende maal wel
even bedenken voor zij weer iemand
"afkamden". Dat gebod is heus niet alleen
van toepassing bij een rechtsgeding. Neen,
ook voor dagelijks leven geldt het. Heel
veel dingen die een mens moest zeggen,
blijven ongesproken en over heel veel
dingen wordt gesproken, die men eigenlijk
moest bedekken met de mantel der liefde.
Ja, die mantel der liefde, één van de
goedkoopste kledingstukken, wordt nog
veel te weinig gebruikt. Sommigen weten
niet eens, dat zij zo'n kledingstuk rijk zijn,
bij anderen hangt hij opgeborgen in een
donker hoekje. Maar als het goed is, moeten
wij die mantel dagelijks gebruiken. En weet
U wat het eigenaardige ervan is? Hoe meer
U hem gebruikt, des te mooier wordt hij en
U hoeft nooit
een nieuwe te
kopen, want
verslijten
doet U hem
niet.
Madame
Etiquette

D

orpsagenda Dorpshuis “De
Uthof” te Siegerswoude
Elke dinsdag Bejaardengymnastiek van
15.15 uur – 16.15 uur.
Elke dinsdag- en donderdagmorgen
Peuterspeelzaal van 08.30 uur – 11.15 uur.
Elke dinsdag Speel-o-theek van 15.00 uur –
16.30 uur.
Elke donderdag Knutselclub van 14.00 uur
– 16.30 uur.
Zaterdag 23 februari
Muziekavond m.m.v. Bêst Genôch aanvang
20.30 uur.
Opbrengst voor een school in Gambia.
Donderdag 28 februari Mandalaschilderen
aanvang 20.00 uur.
Dinsdag 5 maart
Jaarvergadering aanvang 20.00 uur.

A

genda Dorpshuis Frieschepalen

22 Maart: Disco
23 Maart: De Speelfilm "Nynke", aanvang
19.30 uur, kosten 7.- euro per
persoon, zowel in de
voorverkoop als aan de kassa.
27 April: Grote muziekavond.
10 Mei: Disco
Deze data zijn onder voorbehoud

M

adame Etiquette

De mantel der liefde
Het is u natuurlijk ook wel opgevallen, dat
mensen graag praten over…mensen! Dat is
op zichzelf is nog niet zo erg, maar wel, dat
men meestal over mensen praat in negatieve
13
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Bereikbaarheid van de
huisartsen in het
weekend

“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.

Tijdsduur van de bereikbaarheid: vrijdag
van 17.00 uur tot zondag 24.00 uur
3 mrt.: G.H.A.M. Vermeulen, Bakkeveen
tel. 0516-541350
I. Strampel, de Wilp
tel. 0594-641595
spoednr. 0594-643525
10 mrt.: H.J. Stelma, Ureterp
tel. 0512-301202
K. Piest, Marum
tel. 0594-641243
17 mrt.: W. Brouwer, Ureterp
tel. 0512-301231
G. Geerding, Marum
tel. 0494-641212
spoednr. 0594-644341
24 mrt.: G.H.A.M. Vermeulen, Bakkeveen
tel. 0516- 541350
J. de Roo, Marum
tel. 0594-648946
31 mrt.: G. Wolthuis, Wijnjewoude
tel. 0516-481250
I. Strampel, de Wilp
tel. 0594-641595
spoednr. 0594-64352
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