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In dit nummer weer een heleboel
interessante informatie. Atty Verbeek uit
Frieschepalen, ons nieuwe redactielid,
heeft haar ‘vuurdoop’ ondergaan door
haar eerste Even voorstellen te schrijven.
Daarin is ze voortreffelijk geslaagd kan
worden geconcludeerd na haar bezoek
aan Gerrit en Aukje van der Meulen.
Pjirkje Idsinga belicht ‘In de schijnwerper’
de prestaties van een groep actieve
mensen, die zich inzetten om het
zwerfvuil in Siegerswoude op te ruimen.
Ze doen dat op vrijwillige basis. Dit soort
initiatieven past in een veranderende
samenleving waarin de overheid steeds
minder maatschappelijke taken uitvoert
en burgers zelf meer de handen uit de
mouwen moeten steken en de regie
moeten nemen. De vrijwilligers op de
voorpagina zorgen ervoor dat hun dorp
er schoon en opgeruimd uitziet.
Waarvoor hulde!

10 keer per jaar.
Oplage: ±950 exemplaren

Redactie en bezorging:
Pjirkje Idsinga-Vellenga, Bremerweg 28,
tel.: 0594 63 27 11, De Wilp
Sieta van der Veen, Middenwei 5b,
tel.: 06 5023 7465, Siegerswoude.
Atty Verbeek, Lytse Dobbe 3,
tel.: 0512 30 33 32, Frieschepalen.
Trienke van der Wier, Kromhoek 15,
tel.: 0512 30 24 50, Frieschepalen.
Jelle Jeensma, Lytse Leane 5,
tel.: 06 21 23 87 64, Frieschepalen.
Albert Gjaltema: DTP & website.
Uitgifte volgende nr.: 29 en 30 november 2013

Kopij:
Kopij voor het volgende nummer
uiterlijk inleveren voor
zondag 17 november 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:

Hiermee is Siegerswoude nog niet
helemaal uit de brand. Om het dorpshuis
in stand te houden is het noodzakelijk dat
er mensen opstaan die zich als
vrijwilliger inzetten en activiteiten
organiseren. Meer hierover is te lezen in
deze krant.

kopij.pompebled@gmail.com

Goed nieuws. Terwijl sponsoren van
sportclubs zich steeds meer
terugtrekken, heeft RWF uit
Frieschepalen een nieuwe hoofdsponsor
gevonden. De handdruk waarmee de
overeenkomst is bezegeld is vereeuwigd
op een foto die in dit blad is opgenomen.
De volgende keer zullen wij aandacht
besteden aan het actieve Plaatselijk
Belang van Frieschepalen. Ook deze
keer houdt Plaatselijk Belang de
inwoners op de hoogte van nieuwe
ontwikkelingen. Er is nog heel wat werk
aan de winkel, want nieuwe
woningbouwprojecten in het dorp komen
moeizaam tot stand.

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

Vrijwillige bijdrage ‘t Pompeblêd:
Bankrekeningnummer 13.51.52.534
ten name van Stichting ’t Pompeblêd
K.v.k. nr.: 01134787
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In de

Schijnwerper

Door: Pjirkje Idsinga

De gripe yn ‘Zwerfvuil’

“Hoe moatte we dy rommel oanpakke?”

It minskdom fersmoarget. Hearden wy jierren lyn noch ta ien fan de skjinste naasjes,
dat bylket no tige oars. Koenen âlderen ûnder ús as jonge fytsers noch mei grutskens
fêststelle, dat it yn Nederlân skjin wie, no nimt men der genoegen mei, dat de tiid
oars is en it geriif foar jinsels fóar giet. Net allinne dat it oantal minsken tige tanaam
is, ek de ferpakkingen fan de produkten en it momint, wer op it ferpakte produkt brûkt
wurdt is feroare. Dêrby is de ynstelling fan de mins ek feroare. Hoefaak wurdt der net
tocht: “It moat kinne?” Wurdt der wol tocht trouwens of is it fuortsmiten fan
ferpakkingen in gewoantegebaar? Opfieding, it reilen en seilen thús fan jongs ôf,
sosjale kontrôle, it kin ferbettering jaan.

Hoe dan ek, in groep aktivelingen yn
Sigerswâld ha harren oanslúten om dy
rommel oan te pakken. Sietze, Tjitze,
Henk en Hill, Philip, Wim en Jogchum; jim
kinne se ien kear yn de moanne op
moandeitemoarn dwaande sjen by de dyk
en yn de berms fan harren streekdoarp.
Sy dogge dat no in goed jier en tinke der
net oer dit wurkje wer lizze te litten. Want
it jout harren in goed gefoel, as dat
wurk dien is en sy witte, dat Sigerswâld
der wer skjin by leit. Philip kaam sa’n
bytsje op it idee en fûn al gau wat
minsken dy’t it ek wol ris besykje woenen

en sa is der in fêste groep ûntstien dy’t op
frijwillige basis ree binne, de hannen út de
mouwen te stekken en datjinge wat guon
minsken achteleas út hannen smite, op te
romjen. En it is gjin ploech dy’t stint en
seurt oer it gebrek oan fatsoen by oaren,
nee, de minsken fine gesellichheid en
fleurichheid byelkoar. It past, it ‘klikt’, it
jout foldwaning en: sin en wille, kin folle
tille!
Der moast earst wat regele wurde, want
je moatte ark brûke en de ophelle
goederen moatte ek ôffierd wurde. Der is
in ôfspraak mei de gemeente, dy nimt de
3

ôffier foar har rekken op in fêste dei en dy
hat ek soarge foar de middels dy’t brûkt
wurde. Der moasten gripen komme,
sekken, en, net te ferjitten: helder
opljochtsjende festen. Want Sigerswâld,
as streekdoarp leit oeral oan de dyk mei
nochal wat ferkear. Bochten, smelle
berms en snelheid; it is altyd oppassen!
Twa by twa geane se nei dat se even
bypraat ha en de rûte ferdield is om
healwei tsienen op stap of mei de fyts.
Hearefytsen binne te lestich, mei de
stange, dames fytsen foldogge better.
Sommigen ha in transportfyts, mar ek
brûke se wol in karke derefter. En der
wurdt wat ophelle!! Alle kearen steane se
wer foar ferrassingen wat der net oan ‘e
kant fan de dyk kegele wurdt! Jo hâlde it
net foar mooglik, wat sy dêr altyd op in nij
wer fine.
Is it kâld, komme se neitiid blau fan de
kjeld byelkoar, dan is der in panne snert
klear en sa is dit inisjatyf op gesellige en
frijwillige basis goed fol te hâlden en
meitsje dizze minsken it paadsje letterlik
en figuerlik skjin en drage sa by oan de
‘partisipaasje maatskippij‘, dêr’t ús regear
op oan wol.

Plaatselijk Belang werd geprezen om zijn
inzet en vindingrijkheid. De tekening van
het grote kruispunt bij het café werd aan
hen uitgelegd en is met veel
enthousiasme door hen ontvangen.
Ook waren wij enkele weken geleden
uitgenodigd bij de overdracht van de
uitbreiding van het kerkhof in
Siegerswoude. Het kerkhof was te klein
geworden en is fors uitgebreid.
Het resultaat mag er zijn en al met al is
het mooi geworden. Als wens kwam naar
voren om ook nog een klokkenstoel te
plaatsen. Wij zullen als Plaatselijk Belang
onderzoeken of hier in ons dorp ook
draagvlak voor is. Het gaat natuurlijk om
geld, misschien is er met acties iets te
bereiken.
De laatste maanden van het jaar gaan wij
de contributie bij die mensen die niet
automatisch betalen weer innen. Onze
contributie is al jaren hetzelfde
bedrag namelijk € 3,50.
Het Bestuur

N

oodkreet Plaatselijk Belang
Siegerswoude
Zoals menigeen vast wel zal weten zitten
we al lange tijd met een tekort aan
laatselijk Belang Frieschepalen
vrijwilligers bij Plaatselijk Belang
Zoals beloofd in het vorige Pompeblêd,
Siegerswoude. Hierdoor functioneert
hierbij dan een kort verslag van het
Plaatselijk Belang niet zoals we zouden
bezoek van B en W op 19 september aan willen.
ons dorp. Het voltallige college was
Momenteel bestaan we uit drie
aanwezig. Het belangrijkste agendapunt bestuursleden, die dit Friese dorp een
was de bouw van starter woningen op
warm hart toedragen.
locatie de Skâns. Wethouder van Dijk gaf En dat terwijl we niet eens uit Friesland
uitleg over de stand van zaken en meldde maar uit De Wilp (Groningen), Twente en
dat de gemeente bureau Fijn met een
Den Haag komen! Zijn er dan echt geen
onderzoek naar de haalbaarheid heeft
enthousiaste mensen te vinden die ons bij
belast. De resultaten van dit onderzoek
willen staan om Plaatselijk Belang
komen in de loop van de maand oktober Siegerswoude te behouden???
naar buiten. Wij als Plaatselijk Belang
We zoeken met spoed vrijwilligers voor
vinden dat dit alles wel erg lang duurt en onder andere penningmeester, secretaris,
wij hebben nogmaals aangedrongen op
notulist en natuurlijk ‘gewone’
een snellere besluitvorming.
bestuursleden. We houden in principe
Ook hebben wij de plannen voor de
één keer per maand een vergadering.
aanleg van de oude Schans van
(schoolvakantie periodes uitgezonderd.)
Frieschepalen toegelicht.

P
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Als er op korte termijn geen
aanmeldingen komen zijn we zelfs
genoodzaakt om op de jaarvergadering
in november 2013 het besluit te nemen te
gaan stoppen met Plaatselijk belang
Siegerswoude!!
Wij hopen op uw telefoontje of mailtje!
Marit Sijtsema- Van der Hulst,
Voorzitter Plaatselijk Belang
Siegerswoude,
tjepmarhoeve@gmail.com, tel. 0512301333

Voor de wedstrijd liepen de F-pupillen
van RWF met de spelers het veld op en
na deze line-up kreeg Klaas Algra een
cadeau aangeboden door het RWFbestuur.
Gebr. Algra BV, het bedrijf van de drie
eigenaren en broers Klaas, Hedzer en
Sake Algra, is voornamelijk werkzaam in
de wegenbouw, maar verricht ook werk
voor particulieren. Het bedrijf zat
oorspronkelijk in Frieschepalen en is nu al
jarenlang gevestigd aan de Huchten
onder Drachtstercompagnie. Klaas Algra
kent RWF goed, want hij heeft er tien jaar
gevoetbald en zijn oom Klaas was medeoprichter. Gebroeders Algra heeft veel
opdrachten en voert onder andere grote
infrastructurele werken uit. “Wij zijn het
eerste bedrijf in Friesland met een CO2
certificaat”, zegt Klaas Algra. Dit is een
kwaliteitskeurmerk voor klimaatbewust en
duurzaam ondernemen.

G

ebr. Algra
Nieuwe hoofdsponsor RWF
Sportvereniging RWF uit Frieschepalen
heeft een nieuwe hoofdsponsor voor de
eerste seniorenselectie. Voor de
competitiewedstrijd tegen VV Dokkum
tekenden Klaas Algra rechts op de foto)
van Grondverzetbedrijf Gebr. Algra en
RWF-voorzitter Jan Douwe de Jong
zaterdag 28 september op sportpark De
Boskdobbe het sponsorcontract in de
bestuurskamer. Het grondverzetbedrijf
heeft zich met ingang van dit seizoen
voor vijf jaar als hoofdsponsor verbonden
aan de voetbalclub uit Frieschepalen en
zorgt voor de kledinglijn van de eerste
selectie. Voorzitter Jan Douwe de Jong
(links op de foto) sprak na het tekenen
van het sponsorcontract de verwachting
uit dat het bedrijf van Algra lang de
grootste clubsponsor blijft. Voorganger
Gebr. Koning Installatiebedrijf uit Ureterp
was veertien jaar hoofdsponsor.

U

itnodiging stamppotbuffet
Hulpnetwerk Frieschepalen is reeds twee
jaar actief. De voorbereidingen daartoe
hebben ook twee jaar in beslag genomen.
Al met al tijd voor een gezellige
bijeenkomst. Het netwerk bestaat bij de
gratie van vrijwilligers. Met leiding van
Otto Veenstra van Timpaan. De
vrijwilligers hebben zich opgegeven voor
de inzet van kortdurende, éénmalige
klussen in het dorp (burenhulp). Er is voor
een slechtziende voorgelezen. Hier en
daar is een tuintje opgeknapt en hebben
we onder andere boodschappen gedaan
voor iemand die moeilijk ter been is. Als
Hulpnetwerk Frieschepalen waarderen wij
het enorm dat er zo enthousiast is
gereageerd op onze oproep. Om weer
nader kennis met elkaar te maken willen
wij u uitnodigen voor een
stamppotbijeenkomst op: vrijdag 29
november vanaf 17.30 uur in het nieuwe
dorpshuis De Dobber. U kunt zich op drie
manieren opgeven tot 10 november.
Het onderstaande opgavestrookje
invullen en bij Johannes Dijkstra (De Slus
1d) in de brievenbus doen.
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Bellen naar Hulpnetwerk Frieschepalen
06-50600148 (voicemail staat aan)
SMS naar Hulpnetwerk Frieschepalen
06-50 60 01 48
De bereikbaarheid van het hulpnetwerk is
in ‘t Pompeblêd elke maand vermeld voor
de agenda’s van de kerken in onze regio.
-----------------------------------------------------Ja ik eet mee met het stamppotbuffet op
vrijdag 29 november

ven voorstellen
Gerrit en Aukje van der Meulen
Op de plek waar ruim twintig jaar geleden
op de tennisbaan nog een balletje werd
geslagen, staat nu het huis waar Gerrit en
Aukje van der Meulen sinds een aantal
jaren wonen. Voor de meeste inwoners
van Frieschepalen en Siegerswoude zijn
de bewoners van de Lytse Dobbe 1 geen
onbekenden. Jarenlang waren zij de
eigenaars van de Bibliomaan in Ureterp.
Gerrit is geboren en getogen in Weinterp,
na de lagere school ging hij naar de
christelijke lts in Drachten, die toen net
was gestart. Omdat hij graag het
bakkersvak in wilde, moest hij daarna
naar de ambachtsschool op het Súd om
daar de bakkersopleiding te volgen.
Zijn eerst baas was een bakker in

Naam:
…………………………………………….
Adres:
…………………………………………….
Tel:
..............................................................
Email:
…………………………………………….
------------------------------------------------------

L

etskring Ureterp
Hierbij bent u van harte uitgenodigd om
de feestelijke aftrap bij te wonen van de
Letskring Ureterp. LETS (lokaal
economisch transactie systeem) bestaat
al een tijd en is actueler dan ooit. De
werkeloosheid is hoog en er wordt flink
bezuinigd op de sociale voorzieningen.
Naast het financiële aspect hechten
mensen waarde aan zelfontplooiing,
sociale contacten en zingeving.
Letssystemen bieden mensen hiervoor
een platform in een maatschappij waarin
participatie een politiek hot item is. LETS
stimuleert daarnaast hergebruik en
reparatie en levert daarmee een bijdrage
aan een duurzame samenleving.
Letskring Ureterp en omgeving start op 9
november officieel de Letshandel en u
kunt daarvan getuige zijn.
Een duurzame toekomst met kansen
voor iedereen.
Onderschrijft u dit initiatief dan bent u van
harte welkom op de open dag.

Wijnjewoude, lange werkdagen werden er
gemaakt. Er was toen nog geen sprake
van een Arbowet. Als bakkersknecht ging
je “met de bakker op bed en van bed”. ’s
Morgens al heel vroeg moest er gewerkt
worden in de bakkerij en daarna moest er
‘gesuteld’ worden. Dat ‘suteljen’
gebeurde eerst met een transportfiets,
later met de brommer. Toen Gerrit aan
de slag ging bij de bakker in Waskemeer,
6

leerde hij Aukje kennen, die daar toen op
de ULO zat. Aukje’s wieg stond op ‘e
Haule, ze was dus een echte ‘koalraap’
zoals ze zelf zegt. Zonder dat ze
verhuisde, heeft ze wel op drie
verschillende adressen gewoond. Wat
eerst Haule was, werd BenedenHaulerwijk en nog later Waskemeer.

andere dag hadden ze opeens zeeën van
tijd.
Die overgang was wel heel erg groot. Wat
ze vooral misten waren de sociale
contacten die je als winkelier hebt met je
klanten en leveranciers. Om die
contacten toch te onderhouden kun je
Gerrit en Aukje nu regelmatig aantreffen
op braderieën en rommelmarkten, waar
ze tweedehands boeken en andere
artikelen te koop aanbieden. Want het
handelen zit hen in het bloed! Het
verzamelen trouwens ook!
Bij hun in de gezellige woonkamer valt
dat meteen op. Er staan verschillende
kasten, elk met een eigen verhaal. Zo is
er een kastje waarin alle bijbels staan, en
is een grote boekenkast en de boeken die
daarin staan hebben allemaal een
speciale betekenis. En dan is er nog een
vitrinekast met peper- en zoutstelletjes,
een hobby van Aukje. Ze heeft meer dan
5000 stelletjes!
Begonnen met sigarenbandjes en
suikerzakjes, sparen ze nu ook
parfumflesjes, sigarenblikjes en
tabakspotten. Gerrit heeft zelfs meer dan
driehonderd stropdassen met
afbeeldingen van Walt Disney figuren!
Gerrit en Aukje vertellen dat ze graag
rondneuzen in kringloopwinkels. Ze
vinden altijd wel iets om hun
verzamelingen aan te vullen.
Verder hebben ze nog een gezamenlijke
hobby en dat is de muziek. Ze zingen
graag en goed en zijn lid van de
zangkoren ‘Looft den Heer’ in Ureterp en
‘Ta Gods Eare’ in Frieschepalen,
daarnaast zingen ze ook nog in
Haulerwijk.
Ook op andere manieren geven ze
invulling aan hun vrije tijd. Ze passen op
de kinderen van zoon Piet en
schoondochter Renskje en regelmatig
gaan ze zaterdagochtend naar het
voetbalveld om hun kleinzonen Hielke en
Gerhard in actie te zien. Ze hebben nu
ook de gelegenheid om hun dochter Ria
te bezoeken die al tien jaar met haar
partner en hun dochtertje in Turkije
woont, ook al is het reizen per vliegtuig

Aukje heeft na de middelbare school
gewerkt op een boekhoudkantoor. In
1967 trouwde ze met Gerrit en kwam het
jonge echtpaar in Drachten te wonen.
Omdat Gerrit inmiddels in dienst was bij
bakker Krol in Ureterp en daar een huis
vrij kwam aan de Bouekers, verhuisde het
stel een jaar later naar Ureterp. Na
verloop van tijd kwam er verandering van
werk. Gerrit bleef ‘bij de streek‘, maar in
plaats van brood en aanverwante
artikelen bezorgde hij nu tijdschriften.
‘Van de koekjes naar de boekjes’. Tussen
de 1500 en 2000 klanten werden elke
week bezocht, van Veenhuizen tot Nij
Beets. Ook Aukje hielp hierbij.
Gerrit en Aukje zochten een nieuwe
uitdaging, ze wilden graag zelfstandig
ondernemer worden en toen de
mogelijkheid kwam om een boekwinkel in
Ureterp te openen, grepen ze die met
beide handen aan. Naast boeken en
tijdschriften konden de klanten er ook
terecht voor speelgoed, kantoorartikelen,
later ook voor staatsloten en
tabakswaren. Zes dagen in de week
waren Gerrit en Aukje druk in de weer
met hun zaak, vrije tijd was er nauwelijks.
Ze woonden achter de winkel.
Na een winkelkraak in 2005 ontstond bij
hen de wens om te verhuizen. Ze wilden
liever niet in Ureterp blijven wonen en de
wens van Aukje was om na hun pensioen
in een ‘wâldhúske’ te gaan wonen. Toen
het huis aan de Lytse Dobbe te koop
kwam, was dat precies wat ze zochten en
zodoende wonen ze nu al weer acht jaar
in Frieschepalen. De eerste zes jaar
waren ze eigenlijk alleen ’s nachts
aanwezig, maar twee jaar geleden, toen
Gerrit vijfenzestig werd, hebben ze de
winkel verkocht en van de één op de
7

geen hobby van Gerrit, hij blijft liever met
beide benen op de grond. En natuurlijk is
er altijd wel wat te doen in de tuin. De
achtertuin hebben ze al helemaal naar
eigen ontwerp ingericht en nu moet de
voortuin nog onder handen worden
genomen. Genoeg plannen voor de
toekomst dus!
We hopen dat Gerrit en Aukje nog heel
lang aan de Lytse Dobbe van hun
pensioen mogen genieten!
Atty Verbeek

dorpshuis. Het is misschien geen normale
dorpsactiviteit meer te noemen, maar het
zorgt wel voor een vaste financiële basis
waar we erg blij mee zijn. Met andere
woorden, met de vaste bezetting van
deze sportactiviteiten is het moeilijk om
zo nu en dan de dorpsactiviteiten in te
plannen rondom het strakke gebruik van
de zalen door SDM .
In overleg met SDM dansschool hebben
we afgesproken de donderdag en
eventueel de vrijdag zoveel mogelijk vrij
te houden voor dorpsactiviteiten . Op
deze manier kan ook de dansschool
rekenen op vaste avonden in het
dorpshuis en hoeven ze niet naar een
andere locatie uit te wijken. Wel hebben
we met de dansschool SDM afgesproken
dat grote dorpsactiviteiten voorgaan en
dus ook op een doordeweekse dag
kunnen worden georganiseerd. Hinke
Mekkes is de vaste contactpersoon die
hiervoor de agenda beheert.
Mocht u iets willen organiseren
(workshop/training/bruiloft /feestje of een
andere bijeenkomst) neem dan contact
op met Hinke Mekkes-Bakker. Middenwei
4, 9248 SJ, Siegerswoude, telefoon: 0516
426001 Email:
dorpshuisuthof@gmail.com. Zij kan in
overleg een zaal voor u reserveren.
Namens het bestuur, Jaap Spoelstra
*En schrijf hem alvast in u agenda:
Muziekavond door Wietske Laverman en
Anneke Douma.
Vrijdag 1 november aanvang: 20.30 tot
22.30 uur.
Zij zullen een gevarieerd
muziekprogramma ten gehore brengen
voor jong en oud, zowel Fries,
Nederlands als Engelstalig. Meer
informatie kun je vinden op de website
www.countrywietske,nl.Kaart
voorverkoop: €5.00 (bij Arob
Antennebouw). Aan de kassa €7.50.

V

rijwilligerswerk dorpshuis
Regelmatig doen we via ’t Pompebled
een oproep om mensen in beweging te
zetten voor vrijwilligerswerk in het
dorpshuis van Siegerswoude. Nu het niet
meer vanzelfsprekend is om een steentje
bij te dragen aan een vereniging of
dorpsgebeuren wordt het ook steeds
lastiger om het dorpshuis met vrijwilligers
draaiende te houden. Schoonmaak en
alles wat er bij het organiseren van
activiteiten moet gebeuren heeft meestal
voor de buitenstaander geen naam, maar
achter de schermen vraagt dit de nodige
inzet van vrijwilligers. Niet alleen de
vrijwilligers nemen af, ook het
organiseren van activiteiten wordt
daardoor steeds lastiger. Dit is jammer en
als dorpsbewoners moeten we ons
realiseren dat dorpsactiviteiten wel door
moeten gaan en dat er ook nieuwe
activiteiten moeten worden ontplooid,
zodat een dorpshuis de spil blijft binnen
een dorpsgemeenschap. Laat het als
dorp niet zover komen dat de deuren
moeten sluiten, want je weet dat zulke
voorzieningen niet snel meer terug komen
in een relatief klein dorp. We hopen dat er
nieuwe ideeën ontstaan waardoor we de
zaak levendig kunnen houden.
Dansschool SDM
Wel is er in het dorpshuis momenteel
levendigheid van sport en dansschool
SDM. Onder leiding van Marieke en
Grytsje de Jong uit Siegerswoude komen
dagelijks vele jongeren naar het

N

ieuwe directeur voor Cbs De
Foarikker
Donderdag 17 oktober hebben we
afscheid genomen van onze interim8

directeur Rein van Veen. De kinderen
hebben ’s middags met een zelfgemaakte
high tea afscheid genomen. Ondanks dat
Rein maar een klein half jaar zijn werk op
de Foarikker heeft uitgevoerd, werd hij
nog even in het zonnetje gezet. Later op
deze middag konden de ouders nog
afscheid nemen door Rein de hand te
drukken.
Tevens was de nieuwe directeur Pieter
Nauta er, om met iedereen kennis te
maken. Wij heetten hem van Harte
Welkom. Meester Nauta meldde in zijn
korte toespraak dat hij een goede
samenwerking verwacht, zodat we met
ons allen het enthousiasme, de
gedrevenheid en de kwaliteit die er liggen
binnen Cbs De Foarikker, kunnen
inzetten om de school in Siegerswoude er
te laten zijn.
Op 6 november kunnen belangstellenden
onze open ochtend bezoeken. Er wordt
lesgegeven zoals we gewend zijn, dus u
kunt het dagelijkse reilen en zeilen ‘live’
meemaken.

gezondheidsrisico’s met zich mee. Denk
bijvoorbeeld aan suikerziekte, artrose,
leveraandoeningen en hart- of
blaasproblemen.
Checklist: te dik?
De ribben van uw huisdier zijn bijna niet
te voelen. Uw dier wordt snel moe tijdens
het wandelen en speelt weinig. Uw dier
heeft voortdurend zin in eten. Uw dier
raakt snel verhit.
U krijgt opmerkingen tijdens het uitlaten of
als u bezoek hebt. Doe mee aan onze
afvalwedstrijd.
Herkent u een of meerdere van
bovenstaande punten? Na het grote
succes van afgelopen voorjaar
organiseren wij opnieuw een
afvalwedstrijd. Onze assistentes
begeleiden uw huisdier bij het bereiken
van een gezond lichaamsgewicht. Deze
begeleiding is gratis, ongeacht het
resultaat. Het dier dat procentueel het
meest afvalt is de winnaar van drie
maanden gratis dieetvoer.
Inschrijven kan tot 15 november 2013 bij
A7 Noord dierenartsen in Drachten: tel.
0512-301444 of Burgum: tel. 0511464060 of via
info@a7noorddierenartsen.nl.
Kijk ook eens op www. a7n.nl

A

CF Spokentocht
De Activiteiten Commissie Frieschepalen
(ACF) organiseert in samenwerking met
een andere partij op zaterdag 2 november
2013 een spokentocht voor de jeugd uit
en om Frieschepalen. Leeftijd: vanaf acht
tot achttien jaar. Kinderen van twaalf jaar
en jonger moeten onder begeleiding van
een volwassene, dus een volwassene per
groep (deze dient ook te betalen voor
deelname). Meedoen kan in groepen, we
gaan uit van groepen van acht, dus het
kan zo zijn, dat er groepjes worden
samengevoegd.
De kosten van deelname aan deze tocht
zijn € 5,00 per persoon, bij opgave direct
te betalen. Bij opgave willen we van een
persoon alle adresgegevens hebben, dit
is tevens de teamleider. Deze persoon

CBS de Foarikker, Foarwurk 12
Siegerswoude, tel.0516-541354
info@de-foarikker.nl www.defoarikker.nl

T

e zware hond of kat?
Win drie maanden gratis dieetvoer!
Wist u dat vijfendertig procent van alle
huisdieren te dik is? Dit brengt allerlei
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zorgt zelf voor een mobiele telefoon en
maakt het nummer daarvan bekend bij
opgave. Je kunt je opgeven bij Suzanna
Wobbes (Lytse Leane 1) of Marjet Merkus
(de Bodding 11). We verzamelen bij
dorpshuis ‘De Dobber’ vanaf 18.15 uur.

Wybenga ging melden stelde mevrouw
Wybenga voor het reisje voor dezelfde
prijs toch maar door te laten gaan. Dat
was natuurlijk helemaal geweldig en voor
deze geweldige geste wil ik haar dan ook
heel hartelijk dankzeggen.
Na dit reisje komen we weer bij elkaar
op zaterdag 16 november. (let op
ampioensmerrie
de afwjikende dag). Dan gaan we
Wij fokken en rijden sinds 2000 met Fell
genieten van Ton Scherjon die we al eens
pony's, een pony afkomstig uit Noordeerder hebben ontvangen. Dat was toen
Engeland. In Nederland zijn er ongeveer een hele gezellige middag en ik hoop van
achthonderd van. Sinds 1995 is er ook
harte dat er meer leden komen dan
een stamboek in Nederland. Het
eenentwintig. (natuurlijk krijgen alle leden
stamboek organiseert jaarlijks een merrie- voor deze muzikale middag nog een
en hengstenkeuring.
uitnodiging). Een hartelijke groet van
Op de merrie en veulenkeuring NFPS in
Bertie ten Haaf-Boerrigter (secretaresse
Wezep van 21 september is onze merrie ANBO Opsterland-Oost )
stamboek-kampioen en algeheel
kampioen van Nederland geworden.
Familie Postma, Haarsterweg 49, Marum.
t Keningsfjild’
Telefoon: 0512-301370
Combinatie van de gemeenten
Hervormde Gemeente OpsterlandNoord te Bakkeveen-UreterpFrieschepalen-Siegerswoude en de
Gereformeerde Kerk ‘De Mande’ te
Bakkeveen.

K

I

www.fellponystalwesterkwartier.nl

A

NBO activiteiten
Op de jaarvergadering van de ANBO heb
ik onze leden beloofd om melding te
maken in ‘t Pompeblêd van onze
activiteiten. Voor de eerste uitgave was ik
te laat maar nu is het dan zover. We zijn
op 18 oktober gestart met een busreis
naar Odoorn. We zijn begonnen met een
diner en gingen daarna ’Achter de Muziek
aan‘. Er werd veel gezongen en uiteraard
waren er vele meezingers bij. Jammer
genoeg hadden zich maar eenentwintig
leden aangemeld en toen ik dit bij firma

Sociale contacten bevorderen… wat doet
de kerk er aan? Dat er in de eigen
omgeving zoveel mensen zijn die zich
alleen voelen en graag meer contact
willen met vrienden en kennissen, heeft
een groot aantal mensen de ogen
geopend. Nooit eerder kreeg ik zoveel
reacties dan op mijn stukje in het
septembernummer over het ontbreken
van sociale contacten. Voor de WMOconsulentes van de Gemeente
Opsterland, Jantina Uijterlinde en Agatha
Loonstra, in respectievelijk Siegerswoude
en Bakkeveen was het reden om mij een
bezoek te brengen. Want ook zij komen
dezelfde vragen tegen. Er is zelfs een
speciale netwerkcoach aangesteld om de
onderlinge contacten tussen mensen te
bevorderen.
De belangrijkste vraag die ze mij stelden:
wat doet de kerk eraan om mensen zich
minder alleen te laten voelen? Natuurlijk
had ik mijn woordje klaar en vertelde dat
10

voor iedereen op zondagmorgen de
kerkdeur open staat en dat er na afloop
altijd koffiedrinken is en tijd voor een
praatje. Verder organiseert de kerk zo af
en toe een uitje dat afgesloten wordt met
een etentje, er wordt een musical
ingestudeerd waar iedereen aan mee kan
doen, er zijn gesprekskringen,
wijkavonden én er zijn gemeenteleden die
als speciale taak hebben anderen af en
toe een bezoekje te brengen. Bezoeken
die meestal erg worden gewaardeerd.
Daarnaast wordt er naar elkaar omgezien
bij vreugdevolle gebeurtenissen zoals een
geboorte, jubilea of bij ziekte, overlijden
en rouw. Maar vertelde ik erbij, dat geldt
in principe alleen voor de eigen leden…
Immers niet iedereen stelt er prijs op
bezoek van de kerk te krijgen. Voor
sommigen is dat te beladen of ze
vermoeden zieltjeswinnerij. Zij kunnen
gebruik maken van de diensten van de
Zonnebloem en het Rode Kruis.
Graag stel ik mijn huis (privé, dus niet
namens de kerk) beschikbaar voor een
dergelijk etentje met een groep die niet lid
is van een kerk. Gewoon voor de
gezelligheid en een keer wat anders dan
de barbecue van de sportvereniging of
alleen je potje koken.
Wie belangstelling heeft mag me mailen
(dirkvis@telfort.nl) of bellen 0516-427913
en doorgeven wat je het liefst kookt of
koopt en welke avond je wel/niet kunt. Op
basis van de aanmeldingen krijgt
iedereen vervolgens bericht wat van hem/
haar verwacht wordt en een datalijst
waarop het gaat gebeuren. Voor mij is het
spannend, ook voor jou? Laat het me
weten of mail of bel eerst om meer
informatie.
Dirk Vis

het dorpshuis (‘t Byntwurk) Het is voor
alle kinderen van nul jaar tot groep vijf.
Hopelijk wachten jullie daarop hem. Wij
hopen er een spetterend feest van te
maken. En zonder onze sponsoren zou
dat niet zijn gelukt dus:
timmerbedrijf Sikko van der Veen; K
Wijma betonboren; Reiding dak- en
zinkwerk; Ma Kelly’s muziekcafe; Remelia
energie; timmerbedrijf P. Pijpker;
Fellponystal Westerkwartier; De Kleine
Os; Hovenier van der Wier; Bouwbedrijf
Palsma; Voegbedrijf van der Veen en
Hendrik Canrinus: bedankt

I

jaar Sjofaar
Op initiatief van ds. Honig is in oktober
1938 in (toen nog) Siegerswoude de
fanfare Sjofaar opgericht. Het
oorspronkelijke doel was om de
gemeentezang te begeleiden. In de loop
der jaren is de Sjofaar deelnemer
geweest aan een lange reeks concoursen

ntocht Sinterklaas
Op 20 november is het zover, dan komt
de Sint weer aan in Frieschepalen! Hij zal
eerst een rondrit maken door het dorp, hij
start op de Kromhoek. Dan de Rusken,
Lytse Leane Boskdobbe en Tolheksleane
en om 15.00 uur verwachten wij hem bij

B

oekenmarkt
Op 23 november organiseren wij weer
een boekenmarkt in de PKN Kerk,
Mounestrjitte 12, Ureterp: van 09.00 tot
13.00 uur. Er is weer veel tweede
handsboeken en andere lectuur
aanwezig. Ook puzzels, cd’s, elpees en
videobanden zijn er te koop. Kom gezellig
even langs om te sneupen en bij te
praten. Voor de inwendige mens is er
snert, koffie, thee en koek te koop. De
opbrengst is bestemd voor de restauratie
voor de klok en toren van de kerk.
Allerhandepot commissie, PKN kerkUreterp, inlichtingen: 06-1058.9679

75
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en concerten. In de jaren zestig is de
band omgevormd tot een brassband. Er
werd meerdere malen eerste prijzen
behaald op het bondsconcours. De
Sjofaar ging zelfs op tournee naar
Engeland en Duitsland en nam in 2005
zelfs deel aan de landelijke brassband
kampioenschappen.
Zoals u allen wel weet gaat het niet zo
goed met de brassband De Sjofaar. Het
ledental is de afgelopen jaren alleen maar
geslonken. Inmiddels zijn er nog maar elf
leden, terwijl de minimale bezetting toch
uit minstens vijfentwintig personen moet
bestaan. In een dergelijke situatie is het
moeilijk om goed muziek te maken of
gewoon maar een dirigent te vinden
Sinds september 2011 maakt de Sjofaar
daarom deel uit van Brassband
Opsterland (BBO), welke repeteert in
Bakkeveen. Nu kunnen de leden weer in
een volwaardige band muziek maken.
Brassband Opsterland is gezeteld in
Bakkeveen maar het ‘verzorgingsgebied’
strekt zich uit tot Siegerswoude,
Frieschepalen en De Haar.
Nu de Sjofaar vijfenzeventig jaar oud is,
vinden bestuur en leden het een mooi
moment om de Sjofaar met pensioen te
laten gaan. Alle leden stappen over naar
BBO. De Sjofaar blijft als vereniging wel
bestaan, maar wordt een ‘stille
vereniging’ en zal geen muzikale
activiteiten meer maken. Alle activiteiten,
concerten en acties zullen voortaan onder
de naam van BBO vallen. We willen
vragen of onze donateurs, die ons al die
jaren zo trouw gesteund hebben, dit ook
voor BBO willen doen. Binnenkort krijgt u
hier nog bericht van.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u
altijd contact opnemen met het bestuur.
Wij willen u tevens uitnodigen voor ons
najaarsconcert in de kerk De Mande in
Bakkeveen. Samen met de
Spikerpakkenband en koor de
Dúnsjongers maken we een avondvullend
programma. Het is op 26 oktober en
begint om 20.00 uur. Toegangskaarten
kosten 5 euro.
De Sjofaar

C

ollecte Nierstichting
De Nierstichting heeft dit jaar in
Frieschepalen het mooie bedrag van
607,58 euro opgebracht. Namens de
Nierstichting hartelijk bedankt voor uw gift
en de collectanten voor hun inzet. Voor
de collecteweek 16 tot en met 20
september 2014 ben ik nog op zoek naar
collectanten. Wilt u/jij volgend jaar
meehelpen? Dan kunt u/jij zich opgeven
bij mij: telefoonnummer 0512-300920.
Namens de Nierstichting, Froukje
Zuidersma

C

ollecte Prinses Beatrix Fonds
De collecte voor het Prinses Beatrix
Fonds heeft in Frieschepalen het mooie
bedrag van €609.75 opgebracht. Hiervoor
aan alle collectanten en gulle gevers
hartelijk dank.
Namens het Prinses Beatrix Fonds
Alie Hummel- Pijl

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt
Frieschepalen/Siegerswoude
27 oktober
09.30 uur broeder H.
Zeilstra, Ureterp
14.00 uur ds. A.A.J. de
Boer, Ureterp
03 november 09.30 uur ds. G. Bruinsma,
H.A.
14.00 uur ds. M. Veurink,
Franeker
06 november 19.30 uur ds. G. Bruinsma,
dankuur voor gewas
10 november 09.30 uur ds. G. Bruinsma
14.00 uur ds. A. Bas,
Marum-Kornhorn
17 november 09.30 uur ds. G. Bruinsma
14.00 uur ds. C.C. den
Hertog, Surhuisterveen
24 november 09.30 uur ds. G. Bruinsma
14.00 uur ds. W.B. van der
Wal, Monster
12

Christelijk Gereformeerde kerk
Siegerswoude
27 oktober
09.30 uur ds. D.J.T.
Hoogenboom
14.30 uur drs. J.
VGKN Frieschepalen-Siegerswoude
27 oktober
09.30 uur br. J. v.d. Wal,
Oosterbroek
Zwaagwesteinde(afsluiting. 03 november 09.30 uur ds. D.J.T.
vakantie-bijbel-club)
Hoogenboom
27 oktober
13.45 uur ds. Bloemendal
14.30 uur ds.
03 november 09.30 uur ds. J.J. DoumaHoogenboom
van der Molen, Leek
06 november 14.30 uur ds.
13.45 uur zending- en
Hoogenboom
evangelisatiedienst
19.30 uur ds.
m.m.v. The Lighting Stars
Hoogenboom (dankdag)
uit Ureterp
10 november 09.30 uur ds.
06 november 19.30 uur ds. Bloemendal,
Hoogenboom
dankstond
14.30 uur ds. W. Capellen
10 november 09.30 uur ds. F. de Jong,
17 november 09.30 uur ds.
Heerenveen
Hoogenboom (VHA)
19.30 uur Jeugdkerk
14.30 uur ds.
17 november 09.30 uur ds. Bloemendal,
Hoogenboom
(H.A)
24 november 09.30 uur ds.
13.45 uur ds. Bloemendal
Hoogenboom (HA)
24 november 09.30 uur ds. Bloemendal,
15.00 uur ds.
laatste zondag kerkelijk
Hoogenboom (NHA)
jaar
13.45 uur ds. K.J.
ulpnetwerk
Bijleveld, Boornbergum
Frieschepalen
06-50600148
Protestante Gemeente De WilpTelefonisch
Siegerswoude i.w.
spreekuur iedere
27 oktober
09.30 uur ds. A. van der
maandag
Wiel, (Oosterkerk)
van 13-15 uur (anders voicemail en SMS)
14.00 uur Living Lord
Singers (Plantsoenkerk)
03 november 09.30 uur ds. H. Kleinorpshuis
Ikkinck, Drachten
‘Uthôf’
(Oosterkerk)
Siegerswoude
06 november 19.30 uur ds. A. de Vries
2013
(dankstond) Oosterkerk
10 november 09.30 uur ds. A. de Vries
01 november Muziekavond 20.00
(H.A.) Oosterkerk
21 november Plattelandsvrouwen
17 november 09.30 uur ds. D. Heys-de
12 december Plattelandsvrouwen
Vries Drachten
(Plantsoenkerk)
telefoon: 0516–541900
24 november 09.30 uur ds. A. de Vries
Email: dorpshuisuthof@gmail.com
(gedachtenisdienst)
Oosterkerk
1 december

09.30 uur ds. G. Bruinsma
14.00 uur ds. ds. R. Prins,
Buitenpost

H

D
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Peuterspeelzaal Frieschepalen

De Krobbedobbe

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

speelplaats, ontspannen, bokspringen en
skippybal . Hiervoor kreeg u vijf punten.
Om deze tweede puzzel te kunnen
oplossen heeft u het vorige Pompebled
nodig. Uit de advertenties zijn woorden,
telefoonnummer, postcode en dergelijke
gehaald. Schrijf de adverteerder van deze
woorden op. Voor ieder goed antwoord
krijgt u een punt en als bonus tien extra.
Met elkaar zijn er zestig punten te
verdienen. De gehele oplossing kunt u
inleveren tot vrijdag 15 november bij
Metje van der Harst, Lytse Dobbe 7 te
Frieschepalen. Ook kunt u puzzels per email inleveren. E-mail adres:
metjevanderharst@hotmail.com

V

erhuizing

Graag wil ik de inwoners van
Frieschepalen op de hoogte stellen van
mijn verhuizing van De Bodding 8 naar
woonzorgcentrum De Lijte, Kamer 218,
Lijteplein 56, 9247 ES Ureterp. Mijn
nieuwe telefoonnummer is 0512305436. Verder wil ik iedereen nog
bedanken voor de hulp bij
de verhuizing.

A

ctiviteiten Dorpshuis De Dobber
Frieschepalen 2013
02 november Soos; spooktocht vanaf
groep 6
08 november Soos; make-up/hout vanaf
groep 6
15 november Disco
20 november Sinterklaasintocht
23 november Kaarten
13 december Disco
18 december Soos; Kerstworkshop
21 december Kaarten

Tine Jeensma-Klinkhammer

I

P

nzameling oud papier

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

uzzel 2
Beste puzzelaars,
De oplossingen van puzzel 1 zijn weer
binnen. Fijn er zitten weer een paar
nieuwe puzzelaars bij. Prachtig om met
dit aantal te beginnen, in de loop van
het seizoen komen er altijd nog een
paar bij, want uiteraard kunt u altijd
wanneer het Pompeblêd uitkomt nog
starten. Een puzzel maken is erg leuk
en oplossingen binnen krijgen is nog veel
spannender van wie doet deze keer weer
mee. De oplossing van puzzel 1 was:

 Donderdag 7 november 2013
Christelijk Geref. Kerk Elin
 Vrijdag 6 december 2013
Jeudgebouw de Iepen Doar

14

1.

Kromhoek 20

29. Geart Jabiks (1886-1954)

2.

Tel: 0512-301121

30. In je eigen gemeente

3.

De HERFST is geschikt

31. Binnen & buiten

4.

Impregneren

32. Uw dagelijkse boodschappen

5.

Kerstkaarten weer voor u

thuis

drukken

33. Fax: 0512 – 30 34 04

6.

Twee traditionele drukpersen

34. Dinsdag en woensdag zonder

7.

Tuinhuisjes en speeltoestellen

8.

Hollandse nieuwe - verse

35. Ledenadministratie

9.

Al meer dan veertig jaar

36. 5 jaar gratis service vraag naar

10. Juiste autoverzekering

afspraak

37. Zinzi – Tedora – Charmin’s –

11. Advies of een proefrit!
12. Knipt op afspraak

Esprit
38. Klassieke en moderne

13. Coöperatief Dividend
14. Verbouw – Onderhoud –
Renovatie
15. Kom spelen

meubelen
39. Deuren van 3 topmerken
40. De Gilden 21
41. Productinformatie op onze

16. Wij hebben de oplossing

website

17. Zonnepanelen

42. Antibiotica en salmonella vrij

18. Piet

43. Een grote stap?

19. Landelijke

44. Gezellige zaal

20. Ook in glans

45. Bijverwarming

21. Zeer voordelig!!!

46. Nieuw, electrisch of gebruikt?

22. Een vernieuwde website!

47. 06 11 09 57 05

23. Meer dan 65 jaar

48. Voor alle vragen over wonen,

24. Bomen, heesters

zorg,

25. 9249 NR Frieschepalen

49. Bestrating – etc.

26. Ook terecht voor make-overs

50. Daarom voor elke klant een

27. Spiegels

aardigheidje

28. House-styling
15

P1 Totaal
1 Hennie

Beintema

De Feart

Ureterp

5

5

2 Feikje / Trienke

Benedictus

Binnenwei 49

Siegerswoude

5

5

3 G.

Beute

Weibuorren 91

Frieschepalen

5

5

4 Gepke

Bijker

Klauwertswei 2

Siegerswoude

5

5

5 Corrie

Boonstra

Boerestreek 19

Ureterp

5

5

6 J.

Bouma -Wagenaar

Boerestreek 5

Ureterp

5

5

7 Familie

Elzinga

Lytse Dobbe 44

Frieschepalen

5

5

8 Rolf en Ancis

Feenstra

Teaijewyk 1

Siegerswoude

5

5

9 Dieuwke

Gorter

De Rusken 36

Frieschepalen

5

5

Haisma

Bremerwei 4

Siegerswoude

5

5

Harst

WF de Boerstraat 34

De Wilp

5

5

12 J.

Havinga

Boerestreek 12

Ureterp

5

5

13 Geeske

Hessels-de Jong

Kromhoek 21

Frieschepalen

5

5

14 B.

Hoekstra-Bron

Tolheksleane 11

Frieschepalen

5

5

10 Lies
11 Baukje

v.d.

15 Esther

ten

Hoven

Foarwurk 14

Siegerswoude

5

5

16 A.

v.d.

Iest

Lytse Leane 36

Frieschepalen

5

5

17 Wietske

Jeensma

De Bodding 6

Frieschepalen

5

5

18 Leny

Jongsma

De Slus 18

Frieschepalen

5

5

19 H.J.

Kloosterman-Luchtenburg

Hoofddiep 2

Zevenhuizen

5

5

20 G.

Kooistra

Tolheksleane 14

Frieschepalen

5

5

21 Hinke

Mekkes

Middenwei 4

Siegerswoude

5

5

22 Jeltsje

Mulder -vd Mei

Kromhoek 33

Frieschepalen

5

5

23 Baukje

Rijpstra

Mounleane 1

Ureterp

5

5

24 Coba

Sikkema

Kromhoek 20

Frieschepalen

5

5

25 Trienke

v.d.

Vaart

De Feart 35

Ureterp

5

5

26 H.

v.d.

Veen-Waringa

Kromhoek 40

Frieschepalen

5

5

Venekamp-Hoekstra

de Bodding 5

Frieschepalen

5

5

Vries

Lytse Leane 49

Frieschepalen

5

5

Weening

Boerestreek 29

Ureterp

5

5

27 Ch.
28 Yvonne
29 Irma

de

16

