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Eindelijk is de lente er en waait er al
eens een zuiden windje. Deze keer
wordt er dan ook aandacht besteed
aan Himmeldei en Himmelwike,
zowel in Sigerswâld als in Fryske
Peallen. Himmelje, dat hoort bij het
voorjaar, en bij de maand mei horen
herdenkingen. In de kerkdienst van 5
mei in de vGKN kerk is als voorganger
ds. Foppe de Jong, een zoon van
Eeuwe de Jong, één van de 16
slachtoffers in Marum op 3 mei 1943.
Zijn zoon Eeuwe bespeelt dan het orgel.
Er is een monument opgericht bij de
kerk in Marum. (zie foto voorpagina)
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In de rubriek In de Schijnwerper belicht
Annet List de acteur Jaap Maarleveld.
Hij woont aan de Boskdobbe, Fryske
Peallen. Zijn partner Manon Alving is in
2010 overleden. Beiden hebben veel
betekend voor het toneelgezelschap
“De Noorder Compagnie”.

Kopij:

Kopij voor het volgende nummer
uiterlijk inleveren voor
zondag 12 mei 2013
voor 18:00 uur bij de redactie.
Op de computer gemaakte teksten (en
foto’s als JPG-bijlage) kunt u
aanleveren per e-mail:

Plaatselijk belang Frieschepalen laat
weten wat er recent is gebeurd en wat
de plannen zijn en er is ook een verslag
van de Foarikker, de school in
Siegerswoude.

kopij.pompebled@gmail.com

Dirk Vis vertelt in zijn overweging over
strijd en vrede en van de Brassband
kunnen we horen over het
Gouden Spiker Festival.

www.pompebled.tk
Advertenties:

Anneke Atsma, Siegerswoude
Tel. 0512 30 12 48
Email: jal.atsma@hetnet.nl

En dan, last but not least: gevestigd in
Siegerswoude: Drukkerij Print Save. In
de rubriek “Even voorstellen”kunt u er
alles over lezen.
Dat en meer leest u in ’t Pompeblêd van
de maand april.
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In de

Schijnwerper

Door: Annet List

Toneelgroep De Noorder Compagnie

O

p zondag 24 maart 2013 is de tentoonstelling over de beginjaren van De
Noorder Compagnie officieel geopend. Ook is er door het algemien-kultureel
opinyblêd De Moanne een special over De Noorder Compagnie uitgebracht.
In 1967 is toneelgezelschap De Noorder Compagnie opgericht door Jaap
Maarleveld en zijn vrouw Manon Alving. Samen waren zij artistiek leiders van dit
toneelgezelschap. We spraken met Jaap Maarleveld thuis en tijdens de opening. In
deze schijnwerper lezen jullie meer over dit bijzondere toneelgezelschap en de
tentoonstelling in Museum Drachten.
Cals (1965-1966) gaf opdracht een plan
te maken om er voor te zorgen dat ook
in de regio toneel te zien was, de
zogenaamde toneelspreiding. Rob de
Vries, een bevriende acteur en
regisseur, vond mij en Manon daar
geknipt voor. Manon en ik waren nog
maar net een maand terug uit Parijs,
waar we in 1964 voor een jaar naar toe
voeren met de botter en onze twee
kinderen, toen Rob belde. Ik moest gaan
onderzoeken of er interesse was voor
een noordelijk toneelgezelschap.
Jaap Maarleveld en Manon Alving in De
In Drachten werd ik hartelijk ontvangen
beer van Tsjechov
door Roel Oostra, de directeur van
Schouwburg de Lawei. Hij bood ons
Joop Wittermans vertelde tijdens de
meteen een repetitieruimte aan. De
opening een aantal prachtige anekdotes bevindingen van mijn rapport waren
over jullie tijd bij De Noorder
overwegend positief en we begonnen.
Compagnie. We merkten aan hem dat
We hebben er enorm aan moeten
deze tijd voor hem heel bijzonder is
trekken om acteurs te bewegen naar
geweest.
Friesland te komen. Alle jaren gingen er
vijf voorstellingen in première; twee
Jaap wat vond jij van de tijd bij De
grote schouwburgproducties, één kleine
Noorder Compagnie?
zaalproductie en twee zogenoemde
Het is een heel bijzondere tijd geweest. schoolvoorstellingen. Tien jaar wilden we
Het was een keerpunt. Voor 1966
de kar trekken, Manon en ik. In het
bestond het toneel alleen uit vaste
seizoen 1979/1980 viel, na een conflict
toneelgezelschappen. In 1965 was er
tussen acteurs en bestuur, het doek voor
een grote reorganisatie aan de gang in
De Noorder Compagnie. Manon en ik
de theaterwereld. Minister Maarten
hadden het gezelschap toen al lang
Vrolijk van Cultuur, Recreatie en
verlaten. We hebben al die jaren met
Maatschappelijk werk in het kabinetveel plezier gespeeld in zowat alle
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Schouwburgen in de drie Noordelijke
provincies, maar ook op scholen, in
dorpshuizen en cafés. De Noorder
Compagnie is slechts een deel van onze
theatergeschiedenis. Na De Noorder
Compagnie zijn we freelancers
geworden. We zijn meer dan zestig jaar
aan het toneel verbonden geweest. Ik
speel nog steeds toneel of een rol op tv.
Deze maand sta ik op het podium met
toneelgezelschap Rood Paleis in de
kleine zaal van theater De Kolk in Assen.
Een tijdje terug heb ik de opnamen
afgerond van de telefilm ‘Nooit te Oud’.
Deze film is te zien op zaterdag 27 april
op tv.

speelden graag stukken die een
maatschappelijke betekenis hadden,
bijvoorbeeld Biedermann en de
Brandstichters.

Hoe is de special van De Moanne en de
tentoonstelling tot stand gekomen?
Journaliste Marita De Jong heeft het
initiatief hiertoe genomen. Het is een
gebaar van dank voor alle inspanningen
van De Noorder Compagnie, om hier in
het Noorden toneel op het podium te
brengen.Het blad De Moanne heb ik
tijdens de officiële feestelijke opening op
zondag 24 maart 2013 van redacteur
Ernst Bruinsma in ontvangst mogen
nemen. Er staan verhalen en foto’s in
Wie speelden er in toneelgezelschap De van mij en Manon. Maar ook interviews
Noorder Compagnie?
met andere acteurs die betrokken waren
Het eerste jaar hebben Manon en ik
bij ons toneelgezelschap.
samen gespeeld. Daarna kwamen er
drie acteurs bij. Burny Every, Ad van
Kempen, Rutger Hauer - alle drie net
van de toneelschool - en Joop Hart en
Fiet Dekker. We hebben op een
gegeven moment Peter Sjarov gevraagd
om bij ons te komen regisseren. Dit is
een verhaal apart; een Russische
regisseur uit de school van Konstatin
Stanislavski. Hij kwam uiteindelijk zes
weken lang bij ons logeren in
Frieschepalen, een geweldige tijd.
Sharov was een verschrikkelijk
inspirerende man. Ons gezelschap werd
uitgebreid met acteurs en actrices zoals Ernst Bruinsma, Marita De Jong en Jaap
Sacco van der Made, Ad Noyons, Hans Maarleveld
Hoekman, Joop Wittermans, Roel
Nijboer en Robert Sobels. Jonge acteurs
van De Noorder Compagnie zoals
Wat is er te zien op de tentoonstelling?
Rutger Hauer en Peter Tuinman zijn
Het is een overzichtstentoonstelling over
zelfs (inter)nationaal doorgebroken. Er
de beginjaren van De Noorder
werden stukken gespeeld zoals
Compagnie. Veel stukken en foto’s uit
bijvoorbeeld Dorpsvrijage, Antigone, Het zowel privé collecties als van het
huwelijksaanzoek, Joseph in Dotan, Van Tresoar zijn te bewonderen. Ook is er
muizen en mensen, De brug, Gelukkige nog een filmhoekje waar je naar oude
dagen, De fysici, De krachtpatsers, Ora opnames kunt kijken.
et Labora en nog vele andere. We
4

Peter Tuinman, acteur over De Noorder
Compagnie:
‘Myn komst by De Noorder Compagnie
yn 1971 wie myn earste stap yn de
profesjonele toanielwrâld. Ik bin Jaap
noch altyd tankber dat er my der by
skuord hat. Hy en Manon wienen
oergriselik belutsen by de minsken mei
wa’t se wurken. Dat waarme gefoel dat
se mei har beiden kreëarrden, wy echt
unyk’.

Waar en wanneer is de tentoonstelling?
De tentoonstelling is in het Museum
Drachten aan het Museumplein 2. De
tentoonstelling duurt tot en met 12 mei.
Meer informatie kun je vinden op
www.museumdrachten.nl .
Meer weten?
Algemien-Kultureel Opinyblêd De
Moanne heeft een special uitgebracht
over De Noorder Compagnie. Aan de
hand van interviews met Jaap
Maarleveld en Manon Alving belicht
deze special over dit bijzondere
toneelgezelschap. In het blad - nummer
2 van maart 2013 - staan verder
prachtige foto’s en interviews met
acteurs, die ook betrokken waren bij het
toneelgezelschap. Het blad is te koop bij
de betere boekhandels maar is ook
verkrijgbaar bij Museum Drachten.
Hieronder alvast een paar citaten van
acteurs uit deze uitgave van De
Moanne.

Rutger Hauer, acteur over De Noorder
Compagnie:
‘De Noorder Compagnie was voor mij
een echte leerschool. Ik had na de
Toneelschool drie aanbiedingen en toch
koos ik voor de Noorder Compagnie. Het
was een klein gezelschap en ze gingen
de boer op. Letterlijk. Dat vond ik
interessant, dat trok mij enorm aan.
Theater is in mijn visie een beetje
rondreizend circus. Theater moet je
eigenlijk op straat doen omdat het van
de mensen is’.
Biografie Jaap Maarleveld
Jaap Maarleveld geboren op 11 maart
1924 in Vlaardingen. Jaap was leerling
van de toneelschool in Amsterdam van
1945 tot 1947. In 1948 heeft Jaap ook
nog een jaar toneelopleiding in Parijs
gevolgd. Zijn carrière begon in 1948 bij
het Rotterdams toneel. Na twee jaar
sloot Jaap zich voor een jaar aan bij het
Nederlands volkstoneel. Vervolgens was
hij drie jaar bij Puck (de voorloper van
toneelgroep Centrum), waar hij ook
betrokken was
bij de oprichting.
Daarna werkte
Jaap drie jaar bij
het ABC-cabaret
van Wim Kan.
Ook was hij
werkzaam bij de
Nederlandse

Joop Wittermans, acteur over De
Noorder Compagnie:.
‘Toaniel hat my altyd fassinearre. Ik ha
my op jonge leeftyd opjûn foar in
tonanielkursus yn de Lawei yn Drachten.
Dêr moete ik foar it earst Jaap
Maarleveld. Letter kaam ik him tsjin nei
ôfrin fan in opfiering van de Fryske
Toaniel Stifting. Ik frege Jaap – ik wy
noch hyl jong - en it gong tink ik sa:
Meneer Maarleveld ik zou heel graag bij
De Noorder Compagnie willen spelen.
Jaap sei dat as ik echt wat woe, ik nei de
toanielskoalle ta moast. Dy ried ha ik
opfolge en de oplieding foltôge. Letter
ha’k Jaap belle en ik hie gelok, want der
wie taffallich in lytse rol beskikber. Ik koe
fuort begjinne. Dy Noorder Compagnie,
dat wie in manier fan libjen!’
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Komedie in de Stadsschouwburg in
Amsterdam. In 1962 kreeg Jaap de rol
van Okkie Trooy, in de gelijknamige
Nederlandse kinderserie van de Avro.
Daarna had hij een rol in de populaire
serie Floris, als Karel van Gelre. In deze
serie speelde Rutger Hauer de rol van
Floris. Ook was hij te horen in
verschillende hoorspelen. Vanaf 1966
was hij artistiek leider van de in
Drachten gevestigde Toneelgroep De
Noorder Compagnie. In het voorjaar van
1966 kwamen Jaap Maarleveld en zijn
vrouw Manon Alving aan de Boskdobbe
in Frieschepalen te wonen. De
repetitieruimte van De Noorder
Compagnie was in de zwarte zaal van
Schouwburg De Lawei in Drachten.
Begonnen als een klein gezelschap,
groeide De Noorder Compagnie uit tot
bespeler van de drie noordelijke
provincies met soms een uitstapje naar
het westen en België.

het Rotterdams Toneel als Miranda in De
storm van William Shakespeare. Manon
speelde vervolgens bij Comedia, NNTG
(Nieuw Nederlands Toneel), Puck en de
Nederlandse Komedie. Met haar man
Jaap Maarleveld richtte ze in 1966 De
Noorder Compagnie op. Manon bleef tot
op hoge leeftijd actief, vooral op
televisie.
Manon was meer dan zestig jaar aan het
toneel verbonden. Haar rol in ‘Een
nieuwe dood’ geschreven door Jos Brink
was bijzonder te noemen. Manon had
ook rollen op tv onder andere in De Vier
dochters Bennet, Dokter Pulder zaait
papavers, De aanslag, Dossier Verhulst,
Een nieuwe dood, Medisch Centrum
West, Recht voor z’n Raab, Toen was
geluk heel gewoon, Baantjer, Wet &
Waan, Ernstige Delicten, Zes minuten,
Keyzer & De Boer Advocaten, Spoorloos
verdwenen, Maria in Campis en
Bloedverwanten.

Jaap is al meer dan zestig jaar aan het
toneel verbonden. Jaap had ook rollen
op tv onder andere in De Bunker,
Kruimeltje, Sloophamer, Spoorloos
verdwenen, De Co-assistent, SpangaS
en Van God Los. Ook had hij enkele
gastrollen in de televisieserie Baantjer.

P

laatselijk Belang
Frieschepalen
De presentatie van de ‘Himmelploeg’
hebt U in de Woudklank kunnen zien.
Het resultaat van de eerste himmeldei
weet U echter nog niet, er zijn in totaal
18 zakken met zwerfvuil uit het
buitengebied van Frieschepalen
opgeraapt. Dus de ‘Himmelploeg’ is
echt wel een supporter van schoon,
momenteel gepropagandeerd in actuele
radio- en televisiereclame.
Het eerste gesprek met de
gebiedscommissie van de N 381 heeft
reeds plaatsgevonden.
Wij hebben onze wensen ten aanzien
van het grote kruispunt kenbaar
gemaakt. In onze wensen hebben wij als
leidraad de dorpsvisie van 2009
aangehouden. Wij hebben aangegeven
voor een plein te kiezen met Shared-

Biografie Manon Alving
Manon Alving
(Amsterdam, 4
april 1923 Frieschepalen,
7 augustus
2010) was een
Nederlands
actrice. Manon
was leerling van
de toneelschool
in Amsterdam
van 1945 tot
1948. Ze
debuteerde bij

Manon Alving
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Space gedachte. Voor een rotonde is de
ruimte te beperkt. Ook willen wij graag
dat de geschiedenis van het dorp in dit
plein wordt verwerkt. De tekeningen
worden momenteel gemaakt en de
resultaten zullen wij in de maand mei
laten zien. Ook zullen er nog
informatieavonden volgen.
De Hearsterwei loopt vertraging op,
eerst was het weer de grote spelbreker,
nu is er weer een boom blijven staan. Ze
(biologen) hebben een vleermuis in deze
boom gevonden, hoe dit verder gaat
moeten wij afwachten, maar Plaatselijk
Belang kan hier weinig aan doen
(overheidsmaatregelen). Tenslotte op 27
april is de jaarlijkse voorjaarsmarkt bij ‘t
Byntwurk, hier zullen wij ook nog staan
met de laatste boeken over
Frieschepalen.
Het Bestuur

De leerlingen van groep 5 tot en met 8
hebben hun eerste prijs van de Karel
Knapzak Bokaal met hand en tand
verdedigd. Samen op de fiets naar
Allardsoog, waar deze natuur- en
avonturentocht plaats vond. Vorig jaar
wonnen we een bootreis, dit jaar ging de
prijs naar een andere school. Op
initiatief van leerlingen hebben we ook
een heuse leerlingenraad, die vorige
maand vergaderd heeft. De
leerlingenraad bestaat uit een aantal
leerlingen uit groep 6, 7 en 8 en een
leerkracht. Tijdens de vergaderingen
e Foarikker
worden de punten besproken die
Eindelijk lente!
ingebracht zijn via een speciale
De lente is ook doorgedrongen in de
brievenbus in school. Samen worden er
school. Bij de kleuters is de bekende
oplossingen bedacht en indien nodig
blauwe waterbak omgetoverd tot een
worden zaken doorgesluisd naar het
echt tuintje waar de zaadjes inmiddels
zijn ontkiemd en vrolijk groeien. Dit past team of de medezeggenschapsraad.
Een prachtige manier voor de leerlingen
erg mooi bij het nieuwe thema: alles
om actief bezig te zijn met de sfeer op
groeit!
school en de kwaliteit van onderwijs.
Alle leerlingen hebben meegedaan aan Er gebeurt heel veel zoals u leest, de
kinderen krijgen op deze manier veel
de Leuk Leren Week van Scula. Ruim
kansen om kennis te maken leuke,
6500 scholen hebben meegedaan met
interessante en leerzame aspecten.
deze Leuk Leren Week waarbij de
Ondertussen wordt er serieus les
leerlingen elke dag vragen konden
gegeven en heerlijk ontspannen
beantwoorden op verschillende
vakgebieden. Een leuke en spannende geknikkerd in de pauzes op het
schoolplein. Ook buiten het schoolplein
week werd uiteindelijk met een 75ste
willen we graag iets betekenen en
plek afgesloten!
daarom doen we ook dit jaar weer mee
Leerlingen uit groep 7 en 8 hebben
met de Himmelwike. Samen de bermen
meegedaan met het landelijke
theoretisch verkeersexamen en iedereen opruimen, heeft u ons ijverig bezig
gezien?
is geslaagd!

D
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Leven en overleven. Zo nodig wordt die
ander de oren gewassen om hem een
toontje lager te laten zingen en te laten
voelen wie de baas is. Vrouwen doen in
dit opzicht niet onder voor mannen.
Beide doen er alles aan om hun posities
thuis, op de werkvloer of in hun vrije tijd
te behouden, dan wel te versterken. Lukt
het niet goedschiks dan wel
kwaadschiks. Op kleine schaal leidt dit
‘haantjesgedrag’ regelmatig tot
conflicten in relaties, in
familieverbanden, met buren, vrienden
of collega’s. Ook regeringsleiders
wassen elkaar, soms op een heel
kinderlijke manier, de oren. De beelden
op de televisie spreken wat dat betreft
boekdelen.
Ooit was er een wijze man die vertelde
hoe simpel het is de huidige wereld om
te vormen tot een maatschappij waar
iedereen tot zijn recht komt en waar
vrede is. Hij leerde: wanneer iedereen
bereid is de ander de voeten te wassen
(dat wil zeggen bereid is de minste te
willen zijn) dan ís de wereld waar
iedereen zo naar uitziet een feit.
Gewoon doen en geniet van het effect!
(Wie meer over die man - Jezus is zijn
naam - wil weten mag mailen naar
dirkvis@telfort.nl.)
Dirk Vis

rotestantse Kerk

Elkaar de oren of de voeten wassen?
Een paar dagen geleden hoorde ik voor
de televisie iemand zeggen: ‘Ik snap
deze wereld niet waarin mensen elkaar
het leven onmogelijk maken of
uitmoorden. Een wereld waarin
regeringen biljoenen uitgeven aan oorlog
en waarin miljoenen op de vlucht zijn of
van de honger omkomen. Waarom
steken vijf wijze mensen niet de koppen
bij elkaar en regelen even dat het anders
moet.’
Eerlijk gezegd vond ik dit een prachtige
uitspraak. Ja, want zo simpel is het. Die
andere en betere wereld ligt onder
handbereik. Het lijkt echter dat ie
mijlenver uit de buurt ligt en dat je er
slechts af en toe even aan kunt proeven:
in de lach van een kind; een aardig
woordje van iemand; een complimentje
van iemand van wie je dat helemaal niet
verwacht. Soms voel je je even in de
wolken, maar meestal wordt die droom
na korte tijd wreed verstoord door een
opmerking of gebeurtenis die je weer
met beide benen in de harde
werkelijkheid zet.
De oorzaak is de strijd om het bestaan
die al heel jong begint. Vanuit de
noodzaak om te overleven moet je je
vrouwtje/mannetje staan. ‘Hij laat zich
niet de kaas van het brood eten.’ wordt
als een compliment gezien als het kind
assertief is en niet met zich laat sollen.
Voor zwakkelingen is geen plaats en die
worden aan de kant gezet.
Volwassenen blijven dat gedrag
vertonen. Eerst ‘ik’ en dan pas de ander.

Z

o was de maand

De in Siegerswoude geboren Jan
Ploegh is in zijn woonplaats
Heerenveen op eenennegentigjarige
leeftijd overleden. Hij was in de jaren
veertig na Abe Lenstra een van de
betere voetballers van het sterke VV
Heerenveen. Jan Ploegh was tussen
1942 en 1950 een technisch begaafde
middenvelder in het grote
kampioenselftal van Heerenveen dat
met spelers als de gebroeders Abe en
Jan Lenstra. Dit legendarische elftal
8

werd negen keer noordelijk kampioen en
twee keer vice-kampioen van Nederland.
Ploegh werd ook geselecteerd voor het
Nederlands elftal, maar hij vond een
maatschappelijke loopbaan belangrijker.
Na zijn voetbalperiode was hij adjunctdirecteur bij Nutricia.
Op de A7 bij Frieschepalen gebeurden
kort na elkaar twee ongelukken. Bij een
kettingbotsing reden drie auto's op
elkaar, kort daarna botsten nog drie
auto's tegen elkaar. Bij de kettingbotsing
raakte niemand gewond. Een inzittende
van één van de auto's had nekklachten.
Twee rijbanen van de snelweg waren
door de aanrijdingen korte tijd dicht in de
richting van Heerenveen. Er stond een
file van negen kilometer, omdat het
verkeer over de vluchtstrook moest.
De kruispunten bij de op- en afrit van
rijksweg A7 bij Frieschepalen worden
vervangen door een rotonde. Hierdoor
neemt de veiligheid toe. In 2014 voert de
provincie Fryslân het werk namens
Rijkswaterstaat uit.
De vierentwintigjarige Reinder Rienk
van Leeningen uit Ureterp verongelukte
bij een eenzijdig ongeval op de Selmien
West in Ureterp. Een passerende boer
ontdekte zijn auto ’s ochtends vroeg. De
auto lag op de kop in de droge sloot en
het slachtoffer lag ernaast. De
bestuurder was ’s nachts terwijl hij op

weg was naar huis in een bocht naast de
weg beland. Hij raakte een boom,
waarna de auto tot stilstand kwam. Zo’n
vijfhonderd leden van zijn motorclub
Satudarah hebben hem begeleid naar
zijn laatste rustplaats in Opeinde.
Ook de gemeente Opsterland heeft
last van de economische situatie. De
jaarrekening van vorig jaar vertoont een
negatief resultaat van € 679.000. Dit
wordt vooral veroorzaakt door minder
inkomsten uit het gemeentefonds,
grondverkoop en bouwleges. Het
negatieve resultaat wordt gedekt door de
algemene reserve van de gemeente.
Ondanks de recessie heeft Opsterland
toch nog kunnen investeren, onder
andere in de brede school in
Frieschepalen.
In Natuurvriendenhuis Allardsoog is
tot en met juli een expositie te zien van
Wim van Gessel. De kunstenaar uit
Haulerwijk toont een selectie uit zijn
werk. Hij legt in zijn schilderijen de
werkelijkheid vast en schildert mensen
die niet helemaal aan de
‘standaardnorm’ voldoen. Ook wordt hij
geïnspireerd door het landschap in zijn
omgeving. Allardsoog is dagelijks open
van 9.00 tot 18.00 uur en te vinden aan
de Jarig van der Wielenwei 42 in Een
West.
Samenstelling: Jelle Jeensma

E

ven voorstellen
Vanuit Drachten NU gevestigd in Siegerswoude Drukkerij Print Save
In Siegerswoude is sinds februari van dit jaar een drukkerij gevestigd, en wel aan
de Middenwei. Inwoners in de omtrek hebben van deze vestiging een folder in de
bus gekregen met de nodige informatie.
Wie kunnen wij als nieuwe bewoner hier
welkom heten?
Ron Gaarkeuken heeft een plaats voor
zichzelf en zijn drukkerij kunnen
vinden bij Sieta van der Veen. Haar en

haar beide dochtertjes Hilde en Ester
kennen we allemaal al jaren, mede door
haar werk voor ‘t Pompeblêd”. Toen
Sieta enige jaren geleden alleen kwam
te staan en aan het werk ging in een
9

Heidelberger’, een boekdrukpers, over
een degel en spreekt van ‘handset’ en
een speciale lijm voor de gelijmde
boeken en stevige omslagmappen. Na
een fusie van deze drukkerij ongeveer
twintig jaar geleden is hij voor zichzelf
begonnen De basis voor het drukken is
gebleven, alleen de vestigingsplaats is
nu veranderd.
Zien jullie het hier wel zitten?
In de omliggende dorpen is geen
drukkerij gevestigd. Frans Pool zit in
Wijnjewoude en verder moeten we voor
het familiewerk naar Drachten.
Geboortekaarten, trouwkaarten,
jubileumkaarten (keuze uit vele soorten
boeken ) en kopieerwerk, je kunt er nu in
de buurt mee terecht. Je kunt
voorbeeldboeken van geboortekaartjes
en trouwkaarten ophalen en thuis rustig
doorbladeren. Bij ziekte kunnen de
boeken zelfs thuis worden afgeleverd.
Maar ook briefpapier, enveloppen,
visitekaartjes en reclameblokken,
alsmede clubbladen, dorpskranten en
kerkbladen, al deze dingen worden
door Print Save Drukkerij voor u
verzorgd. De drukkerij is gespecialiseerd
in ‘Full Color Flyers’ drukken en
verspreiden.
De klanten van Print Save zijn na de
verhuizing gewoon gebleven deze zitten
door geheel Friesland, nieuwe druppelen
langzamerhand binnen. Aanvraag voor
bedrijven: info@drukkerijprintsave.nl

drukkerij in Drachten heeft zij daar
kennisgemaakt met Ron. Er is tijdens
het werk of ervoor of erna zeker een
vonk overgeslagen, want nu wonen
beiden met het gezin aan de Middenwei
en werken samen in de drukkerij.
Waar komt Ron oorspronkelijk vandaan?
Ron is een Hagenaar, geboren en
getogen in Den Haag. Hij is 55 jaar. Hij
was als jongetje van tien al aan het werk
in de bakkerij en heeft dan ook de
opleiding voor kok en banketbakker
gevolgd. De bakker was gespecialiseerd
in het luxe spul dus waarschijnlijk komt
er nog wel eens iets speciaals op
zondag bij de koffie daar aan de
Middenwei.
Na zijn Haagse periode woonde en
werkte Ron in Drachten. Hij is weer
verhuisd naar Oudega (Sm.) en toen
toch weer naar Drachten teruggekomen.
En nu woont hij dus in Siegerswoude.
Hoe kom je nu in de drukkerij?
Eind 1984 raakte Ron werkloos. Bij het
toenmalig blad ‘De Drachtster Kei‘ kon
hij aan de slag en leerde daar de
drukkerijwereld kennen. Na deze krant
ging hij in een drukkerij werken daar is
hij opgeleid van de kleinste “putsjes” tot
het grote werk, het echte drukwerk. In de
drukkerij werd ook nog op ouderwetse
manier gedrukt. Ron vertelt over ‘De
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Drukwerk heeft iedereen niet dagelijks
nodig, al komt er nog steeds alle dagen
wat in de bus. Een drukkerij in de buurt
is gemakkelijk en bespaart benzine.
Laten wij hopen, dat dit bevlogen paar in
Siegerswoude genoeg emplooi kan
vinden om het dagelijks brood er mee te
verdienen. Ga niet in den vreemde
halen, wat je in eigen omgeving wordt
aangeboden. Succes!
Pjirkje Idsinga

14 april hebben we een jeugddienst in
Zevenhuizen met onze klanken mogen
opluisteren.

Hebt u onze website al eens bezocht?
Neem maar eens een kijkje op
www.brassbandopsterland.nl, of volg
ons op twitter: twitter.com/BBOpsterland.
Hebt u ook zin om (weer) muziek te
gaan maken? Neem eens contact op, of
kom een keer op een maandagavond
langs tijdens de repetitie in de Mande in
Bakkeveen. Samen met mensen van
verschillende achtergronden en
ieuws van Brassband
leeftijden muziek maken en uitvoeren is
Opsterland
heel gezellig en leerzaam en bevordert
De afgelopen maanden zijn we druk
de gemeenschapszin. Muziek is het
bezig met de voorbereidingen op het
sausje van het leven. In de algemene
Gouden Spiker Festival (GSF). Op het
moment dat u dit leest is het festival net ontwikkeling mag muziek niet ontbreken.
We repeteren elke maandagavond in De
geweest, namelijk 19 en 20 april in De
Mande in Bakkeveen, voor de
Wier in Ureterp. Vorig jaar wonnen we
de bronzen Spiker in de vijfde divisie. Dit Gereformeerde Kerk, onder leiding van
Gerk Huisma. Mocht u altijd al eens
jaar gaan we een divisie hoger voor de
muziek hebben willen maken, neem dan
Spikers spelen. Het betekent voor
iedereen een tandje bijzetten, maar we contact op met de Sjofaar/Brassband
zijn heel gemotiveerd om weer een goed Opsterland: bel met Johan Talman:
resultaat neer te zetten. We spelen hier 0561-441677 of 06-41117431 of stuur
eens een mailtje naar
vier stukken: de mars Punchinello, het
koraalwerk Angelus, het verplichte werk sjofaar@gmail.com. Graag tot ziens.
Broken Sword en Let me try again, een
solowerk met escornetsolo voor Roel de
erdenkingsdienst
Vries.
Op 5 mei zullen in de middagdienst van
13.45 uur van de vGKN kerk aan de
Om goed beslagen ten ijs te komen
hebben we flink gerepeteerd. Zo hebben Tolheksleane 41 in Frieschepalen de
we van 8 tot 10 maart in Appelscha een
studieweekend gehad. Drie dagen lang
alle stukken repeteren, met als
gastdirigent Rieks van de Velde van
topbrassband De Wâldsang uit
Buitenpost. Maar het was niet alleen
hard werken maar ook erg gezellig. Nu
maar hopen dat dit zijn vruchten af heeft
geworpen op het GSF.
Tussendoor hebben we nog de
Paasmorgendienst in de PKN-gemeente
in Bakkeveen muzikaal begeleid. En op

N
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restanten nu nog te zien zijn naast de
A7, zou net worden uitgebreid en de
Duitsers wachtten op het bouwmateriaal.
Dit materiaal kwam niet. Toen de
Duitsers met vijf man op patrouille
gingen om te kijken wat er aan de hand
was, stuitten ze op de
wegversperringen. Nadat ze deze
hadden weggehaald lagen die er even
later weer. De patrouillecommandant
Feldwel liet als reactie direct tien
mannen arresteren op nabijgelegen
oorlogsslachtoffers van zeventig jaar
boerderijen op de Haar en nog eens zes
geleden worden herdacht.
mannen die in de buurt op straat waren.
Toen zijn op 3 mei zestien onschuldige
De zestien gearresteerden werden naar
burgers ter dood gebracht. De meesten de radarpost nabij Trimunt gedreven.
van hen woonden op de Haarsterweg bij Kort daarop arriveerde politiemajoor
Marum en waren lid van de
Mechels. Hij gaf om 14.00 uur het bevel
gereformeerde kerk van Frieschepalen. tot executie van de zestien mannen. De
Voorganger in deze herdenkingsdienst is jongste was nog maar dertien jaar oud.
ds. Foppe.de Jong, zoon van Eeuwe de Om de bevolking extra te intimideren
Jong, die één van de slachtoffers was.
werden de lichamen van deze
Het orgel zal in deze dienst worden
gefusilleerden verborgen op een
bespeeld door Eeuwe de Jong jr.
geheimgehouden plaats. Ook werd
expres onjuiste informatie verstrekt,
3 MEI 1943
zoals de mededeling dat de
In de kranten van 29 april 1943
gearresteerden nog leefden.
verscheen het bericht dat alle soldaten
uit het Nederlandse leger, die tegen de
Na de bevrijding zijn op 30 november en
Duitse invallen hadden gevochten, zich 1 december 1945, aan de rand van het
moesten melden en in
Grote Veen van de Appèlbergen te
krijgsgevangenschap zouden worden
Haren, de zestien slachtoffers uit Marum
genomen.
teruggevonden. Ter nagedachtenis aan
hen is er een monument, omringd door
Als reactie hierop werden er overal in
zestien eiken, opgericht op de plek waar
Nederland stakingen georganiseerd. Op
1 mei was de staking een feit. In de
nacht van zondag 2 mei op maandag 3
mei werden in Marum melkwagens en
melkboten onklaar gemaakt. Er werd op
maandag 3 mei geen melk geleverd aan
de zuivelfabriek, terwijl het personeel
wel naar de fabriek was gekomen. Er
bleken wegversperringen te zijn gelegd
waardoor melkrijders die nog wel reden
werden verhinderd melk te leveren. De
radarpost bij Trimunt waarvan de
12

de executies plaats hebben gevonden.
Hier worden ze nog elk jaar op 4 mei
herdacht.

Op 16 september hopen we weer te
starten. Als er mensen zijn die wel een
keer op proef willen komen, zijn ze van
harte welkom. We komen maandag bij
Op het executiemonument staan de
elkaar van half twee tot half vijf in de
namen van de slachtoffers
nieuwe ‘Dobber’ in Frieschepalen.
Hun namen blijven ook in herinnering op Namens ROK: Gryt Kooistra
een monument op het kerkhof van
Marum.
Op 5 mei zullen we in de
herdenkingsdienst ook hun namen
noemen. U wordt allemaal van harte
uitgenodigd om deze bijzondere
dienst bij te wonen.
De kerkenraad van de vGK
Frieschepalen/Siegerswoude
Voor informatie kunt u contact opnemen
met: J.Bron, tel. 05120302283;
A. Wagenaar, tel. 0512-301626;
A. Verbeek-de Boer, tel. 0512-303332

R

ummikub- en kaartclub

Maandag 8
april was de
laatste keer
voor de
zomervakantie.
Het waren weer
gezellige
middagen. Zo’n
laatste keer
houden we wat eerder op en onder het
genot van een hapje en een drankje
worden de vleesprijzen en wisselbekers
uitgedeeld. Niemand gaat trouwens met
lege handen naar huis.
We verloren twee leden door overlijden
dit seizoen: Alie de Vries en Jille van der
Kamp. Een
heel gemis
voor de
families en
onze club.

B

asisscholen

Frieschepalen:
Naam school: o.b.s. De Skâns
Adres: De Kolk 1, 9249 MC
Frieschepalen
Telefoon: 0512-302200
Website: www.obsdeskans.nl
E-mail: info@obsdeskans.nl
Directeur: Ina van der Vlugt
Naam school: PCBO “Rehoboth”
Adres: : De Kolk 1, 9249 MC
Frieschepalen
Telefoon: 0512-302600
Website: www.pcborehoboth.nl
E-mail: info@pcborehoboth.nl
Directeur: Gepke Rozema
Siegerswoude
Naam school: PCBO De Foarikker
Adres: Foarwurk 12 9248 SM
Siegerswoude
Telefoon: 0516-541354
Website: www.de-foarikker.nl
E-mail: info@de-foarikker.nl
Directeur: Gepke Rozema
Driejarige kinderen voor de basisscholen
zo spoedig mogelijk aanmelden
Mocht er toch nog een foutje in zitten
dan dit graag doorgeven aan de
redactie: kopij.pompebled@gmail.com
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12 mei

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt
Frieschepalen/Siegerswoude
28 april
09.30 uur kandidaat H.
Zeilstra, Ureterp
14.00 uur ds. T. P. Nap,
Drachten-ZuidWest
05 mei
09.30 uur ds. C.J. Breen,
Drachten
14.00 uur kandidaat H.
Zeilstra, Ureterp
09 mei
09.30 uur ds. G. Bruinsma
(Hemelvaartsdag)
12 mei
09.30 uur ds. G. Bruinsma
14.00 uur ds. A. Bas,
Marum-Kornhorn
19 mei
09.30 uur ds. G. Bruinsma
(1e Pinksterdag)
14.00 uur ds. R. Prins,
Buitenpost
26 mei
09.30 uur ds. G. Bruinsma
14.00 uur br. W. van der
Ploeg (aangepaste dienst
voor “Dit Koningskind”)
02 juni
09.30 uur ds. G. Bruinsma
14.00 uur ds. J.D. van ’t
Sand, Sneek

19 mei
26 mei

09.30 uur br. B.Smedes,
Drachten
13.45 uur. br. A.J.Fraanje,
Drachten
09.30 uur ds.
B.Bloemendal, (1ste
Pinksterdag)
09.30 uur ds. J.Maliepaard,
Barneveld
13.45 uur ds.
B.Bloemendal,
openluchtdienst

Protestantse Gemeente
Siegerswoude-De Wilp i.w.
28 april
11.00 uur ds. J.B.
Hoornenborg (Oosterkerk)
05 mei
09.30 uur ds. A. de Vries
(bevestiging ambtsdragers)

Christelijk Gereformeerde kerk
Siegerswoude
28 april
09.30 uur ds. D.J.T.
Hoogenboom
14.30 uur ds. D.J.T.
Hoogenboom
05 mei
09.30uur ds. G.v.d. Groep
14.30uur ds. G.v.d. Groep
09 mei
19.30uur ds.
D.J.T.Hoogenboon
(Hemelvaartsdag)
Preekrooster van de VGKN
12 mei
09.30uur ds. H.J. Vazquez
Frieschepalen-Siegerswoude
14.30uur ds. D.J.T.
28 april
09.30 uur ds. J. den
Hoogenboom
Admirant, Hoogeveen
19 mei
09.30uur ds. D.J.T.
13.45 uur ds.
Hoogenboom
M.J.M.Sijtsma-van
14.30uur ds. D.J.T.
Oeveren, Kampen
Hoogenboom (1e
05 mei
9.30 uur ds. B.Bloemendal
Pinksterdag)
13.45 uur ds. F.de Jong,
20 mei
09.30 uur ds. W.A.Capellen
Heerenveen,
(2e Pinksterdag)
Herdenkingsdienst (zie ook 26 mei
09.30uur ds. J.
elders in dit blad)
Wullschleger
09 mei
09.30 uur.
14.30uur ds. J.
ds.B.Bloemendal,
Wullschleger
Hemelvaartsdag
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ulpnetwerk
Frieschepalen
06-50600148
Telefonisch spreekuur iedere maandag
van 13-15 uur (anders voicemail en
SMS)

D

Peuterspeelzaal Frieschepalen

orpshuis
‘Uthôf’

De Krobbedobbe

Siegerswoude 2013
29 april
AB Fryslan
30 april
Koninginnedag
07 Mei
AB Fryslan
11 Mei
Drie provinciën wandeltocht
14 Mei
AB Fryslan
21 Mei
AB Fryslan
27 Mei
AB Frysland

Kinderen kunnen worden
ingeschreven vanaf 1.5
jaar bij de leidster, of
via: www.timpaanpsz.nl
Plaatsing vanaf 2 jaar.

Telefoon: 0516–541900

Adres: De Kolk 1
tel. nr: 06-15 47 13 47
Geopend op: ma-, di-, woe-, en vrijdag
ochtend van 8.30 tot 11.15
Tarief: nog geen € 2,30 per uur
Leidster: Ineke Geertsma

Email: dorpshuisuthof@gmail.com

P

uzzel 8

Beste puzzelaars,
Deze “Oranjepuzzel” staat helemaal in
het teken van de aantaande
troonswisseling. Alle woorden hebben
iets te maken met het Nederlandse
Koningshuis. Voor ieder goed antwoord
ontvangt u 1 punt. Een foutloze
oplossing levert u een extra bonus van
nog eens 25 punten op. Ik wens u heel
veel plezier met de “Oranjepuzzel”.

I

nzameling oud papier

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

Inleveren kan tot vrijdag 10 mei bij Metje
van der Harst, Lytse Dobbe 7 te
Frieschepalen

 Donderdag 23 mei 2013
Orgelfonds Geref. Kerk
 Donderdag 20 juni 2013
Christelijk Geref. Kerk Elin
 Donderdag 18 juli 2013
Jeudgebouw de Iepen Doar

Ook kunt u puzzels per e-mail inleveren.
E-mail adres:
metjevanderharst@hotmail.com
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Oranjepuzzel
1.
Hoe heet de zeilboot van koningin Beatrix?
2.
Welk drankje wordt vaak op Koninginnedag gedronken?
3.
Wat is de betekenis van de naam Beatrix?
4.
Hoe luidt de achternaam van wijlen prins Bernhard?
5.
Hoe heet het paleis waar koningin Wilhelmina het laatst woonde en in welke
plaats staat dit?
6.
In welke kleur waren de begrafenissen van koningin Wilhelmina en prins
Hendrik?
7.
Wanneer is het Prinsjesdag en wat is voortaan anders?
8.
Hoe heette de vader (voor en achternaam) van prins Willem Alexander en welke
datum is hij overleden?
9.
Hoeveel jaar zit koningin Beatrix op de troon?
10. Wanneer is Pieter van Vollenhoven jarig?
11. Waar is prinses Margriet geboren en welke datum?
12. Op welk gebied is prins Willem Alexander deskundig?
13. Hoe heten de drie dochters van prins Willem Alexander en prinses Maxima?
14. Met wie was koningin Wilhelmina getrouwd en hoeveel kinderen kregen zij?
15. Waar wonen prins Willem Alexander en prinses Maxima?
16. Hoe heten de broers van prins Willem Alexander?
17. Waar vindt op 30 april de troonswisseling plaats?
18. Welke periode van de dag van de vlag uitgehangen worden?
19. Naam van een prijs die jaarlijks door het Oranje Fonds wordt toegekend aan drie
bijzondere of succesvolle projecten.
20. Wat zijn alle namen van prins Willem Alexander?
21. Hoeveel jaar is Juliana koningin geweest?
22. Wat is de favoriete wintersportplaats van de Koninklijke familie?
23. Onder welke naam reed Willem Alexander de Elfstedentocht?
24. Naar welk land vertrok koningin Wilhelmina toen de oorlog uitbrak?
25. Wat is de grote liefhebberij van prinses Christina?
26. Wat betekent Irene?
27. Op welke datum vond het huwelijk van prins Willem Alexander en prinses
Maxima plaats?
28. Wanneer wordt vanaf volgend jaar koningsdag gevierd?
29. Bij welk paleis werd Koninginnedag gevierd toen Juliana nog koningin was?
30. Hoe heten de kinderen van prinses Margriet?
31. In welke stad werd prins Willem Alexander geboren?
32. Wat voor bloem droeg prins Berhard altijd op zijn revers?
33. Hoe heette prinses Christina eerst?
34. Van welk materiaal is de mantel gemaakt die de koningin droeg tijdens haar
inhuldiging?
35. In welk land is prinses Maxima geboren en wat is haar achternaam?
36. Beatrix, Margriet, Christina – Wie ontbreekt in dit rijtje?
37. Waar gaat koningin Beatrix straks wonen wanneer zij haar huidige paleis
verlaat?
38. Schrijf 5 spreekwoorden op waar het woord koning in voorkomt.
39. Schrijf 5 sprookjes op waar het woord prins en prinses in voorkomt.
40. Schrijf 5 liedjes op waar het woord koning/koningin/prins of prinses in voorkomt.
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P7 Totaal
1 Gepke

Bijker

Klauwertswei 2

Siegerswoude 25

198

2 Corrie

Boonstra

Boerestreek 19

Ureterp

25

198

3 J.

Bouma -Wagenaar

Boerestreek 5

Ureterp

25

198

4 Lies

Haisma

Bremerwei 4

Siegerswoude 25

198

5 Baukje

v.d. Harst

WF de Boerstraat 34 De Wilp

25

198

6 Antje

Jongsma-ter Veld

De Slus 1a

Frieschepalen 25

198

7 H.J.

Kloosterman-Luchtenburg Foarwuk 41

Siegerswoude 25

198

8 Marieke

Marinus

van Houtenwei 6

Siegerswoude 25

198

9 Hinke

Mekkes

Middenwei 4

Siegerswoude 25

198

10 Jeltsje

Mulder -vd Mei

Kromhoek 33

Frieschepalen 25

198

11 Baukje

Rijpstra

Mounleane 1

Ureterp

25

198

12 Atty

Verbeek

Lytse Dobbe 3

Frieschepalen 25

198

13 Irma

Weening

Boerestreek 29

Ureterp

25

198

14 G.

Kooistra

Tolheksleane 14

Frieschepalen 25

194

15 Feikje / Trienke

Benedictus

Binnenwei 49

Siegerswoude 25

183

16 Sylvia

Boonstra

Van Akenwei 9

Siegerswoude 25

183

Lytse Leane 36

Frieschepalen 25

175

17 A.

v.d. Iest

18 J.

Havinga

Boerestreek 12

Ureterp

25

173

19 Rolf en Ancis

Feenstra

Teaijewyk 1

Siegerswoude

0

158

20 Aline

Hoogenboom

Van Houtenwei 1

Siegerswoude

0

158

21 Yvonne

de Vries

Lytse Leane 49

Frieschepalen

0

133

22 H.

v.d. Veen-Waringa

Kromhoek 40

Frieschepalen 25

119

23 Esther

ten Hoven

Foarwurk 14

Siegerswoude 23

93

24 Anneke

de Koning

De Feart 60

Ureterp

0

66

25 Trienke

v.d. Vaart

De Feart 35

Ureterp

0

66

26 Dieuwke

Gorter

De Rusken 36

Frieschepalen

0

60

27 Wietske

Jeensma

De Bodding 6

Frieschepalen 25

25

Binnenwei 31

Siegerswoude

0

1

Kromhoek 21

Frieschepalen

0

1

28 Sandra
29 Geeske

de Groot
Hessels-de Jong
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