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Het einde van dit jaar is bijna
aangebroken en dat is voor de redactie
reden om iedereen alvast goede
kerstdagen en een gelukkig 2014 toe te
wensen. De redactie heeft een goed
jaar achter de rug. De adverteerders
zijn ons gelukkig trouw gebleven en
daardoor is het blad financieel gezond.
Ook kreeg de redactie dit jaar
versterking van Atty Verbeek uit
Frieschepalen. De hoeveelheid kopij die
we binnenkrijgen is wisselend. Toch is
de dorpskrant voor beide dorpen nog
steeds van vitaal belang.
In dit nummer weer verschillende
activiteiten. Let ook eens op de
oliebollenactie voor de speeltuin in
Frieschepalen.

‘t POMPEBLED verschijnt
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.: 24 en 25 januari 2014

In deze laatste krant van dit jaar heeft
Jelle Jeensma weer een kerstverhaal
geschreven. Hiermee wordt een traditie
voortgezet. Het thema zal veel lezers tot
de verbeelding spreken, want voor veel
mensen zijn dit slechte tijden. De
economische crisis is nog steeds niet
uitgewoed en er staan teveel mensen
zonder baan langs de kant. Ook hebben
steeds meer mensen moeite rond te
komen.

Kopij:
Kopij voor het volgende nummer
uiterlijk inleveren voor
zondag 12 januari 2014
voor 18:00 uur bij de redactie.
Op de computer gemaakte teksten (en
foto’s als JPG-bijlage) kunt u
aanleveren per e-mail:

kopij.pompebled@gmail.com

De gezellige en sfeervolle kerstdagen
(de foto op de voorpagina refereert er
aan) zijn een mooie tijd om eens stil te
staan bij ons toekomstperspectief. Dirk
Vis belicht de kersttijd vanuit zijn eigen,
christelijke visie. De titel van zijn
bijdrage, ‘Kerst brengt mensen samen’,
is hoopgevend.

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

De lezers zullen de jaarwisseling op
verschillende manieren vieren. Wij
besluiten dit Pompeblêdpraatsje door u
een hart onder de riem te steken.
Vuurwerk blijft gevaarlijk, dus wees
voorzichtig.

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

gulle kerstman

Door: Jelle Jeensma

De gulle kerstman

D

e opsporingsambtenaar had zich met zijn auto verdekt opgesteld in een
steegje en hield zijn omgeving nauwlettend in de gaten. Zijn fotoapparatuur lag
klaar op de achterbank om gebruikt te worden. Straks zou hij de kerstman
bespioneren, die op deze avond, twee dagen voor kerst, in de omgeving
cadeautjes ging uitdelen aan arme gezinnen.
Toen hij de kerstman zag naderen
maakte hij aanstalten zonder aandacht
te trekken zijn post te verlaten. De
kerstman vervoerde zijn vracht niet in
een arrenslee, maar in een
aanhangwagen die met zeilen was
afgedekt. De aanhangwagen werd niet
voortgetrokken door een rendier, maar
door een zevenjarige merrie. De
kerstman maakte een klakkend geluid
om zijn trouwe viervoeter tot bewegen
aan te sporen en verdween daarna in de
donkere winteravond. Over een uurtje
zou hij zijn eerste kerstcadeaus uitdelen.

Zonder dat de kerstman het merkte,
naderde de opsporingsambtenaar hem
met gedoofde autolichten. De ambtenaar
zou hem de hele avond als een schaduw
volgen. Hij moest een opdracht van
hogerhand uitvoeren.
Een uur eerder had Evert de Vries zijn
kerstpak aangetrokken om op pad te
gaan. De zestiger speelde al jarenlang
voor kerstman op de donkere avonden
voor kerst. Hij bracht cadeautjes naar
arme gezinnen, die geen kerst konden
vieren omdat ze daarvoor te weinig geld
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hadden. De laatste jaren was de
armoede in Nederland schrikbarend
toegenomen, merkte De Vries. Meer dan
een miljoen mensen in Nederland leefde
onder de armoedegrens, was het
alarmerende bericht dat hij, voordat hij
weer op pad ging, in de krant las. De
Vries vreesde dat het alleen maar erger
zou worden. “Van de regering en de
politici is weinig te verwachten, die
hebben de crisis alleen maar erger
gemaakt”, zei De Vries op cynische toon
tegen zijn vrouw Rita, die volledig achter
hem stond.

geld voor nieuwe kleren, speelgoed en
een sportclub.

Evert de Vries was een gewiekst
zakenman, met een groot financieel
instinct. Hij stopte toen de crisis uitbrak
honderdduizend euro in zijn nieuwe
fonds voor de armen. Dat fonds was flink
aangegroeid. Toen vijf jaar geleden de
grote banken na wanbeleid van inhalige
bankiers en falende politici door de Staat
moesten worden gered van de
ondergang had hij toegeslagen door vlak
voor de steunoperatie kelderende
aandelen van de noodlijdende banken te
Hij trok zich het lot van de mensen aan kopen. Toen de banken waren gered,
en besloot iets te doen. Nadat hij zijn
steeg de waarde van de aandelen in
goed florerende bedrijf had verkocht,
hoog tempo. De winst stopte De Vries in
was hij een vermogend man en legde de zijn armenfonds. “Zo doen de banken
rentenier zich toe op filantropie. Hij had toch nog iets voor de minder
een speciaal fonds gesticht voor arme
bedeelden”, zei de slimme
gezinnen. Die moesten vaak leven van
beleggingsexpert schertsend tegen zijn
een uitkering en konden door de
Rita. Wanneer De Vries voor kerstman
stijgende lasten niet meer rondkomen.
speelde, schonk hij de gezinnen niet
Steeds meer mensen, die vroeger goede alleen cadeaus, maar ook duizend euro.
banen hadden, moesten de trieste gang Dat hielp hen om de kerstdagen door te
maken naar de voedselbank. Hun
komen en even de problemen en de
toekomst was geruïneerd, maar ook hun armoede te vergeten.
kinderen leden er onder. Steeds vaker
was er in het Nederland van 2013 geen
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Opsporingsambtenaar Peter Kalkhoven
had er in het geruchtencircuit lucht van
gekregen dat de kerstman bijzonder
vrijgevig was. De mensen die door de
kerstman werden geholpen waren arme
sloebers, meestal met een uitkering. Wie
geld kreeg moest dit direct melden bij de
Sociale Dienst. Dat waren de regels. De
ambtenaren van de Sociale Dienst
hadden nooit kunnen bewijzen dat de
kerstman mensen geld toestopte. “Hij is
slim en laat niet het achterste van zijn
tong zien. Het valt moeilijk aan te tonen”,
zei Kalkhoven tegen zijn chef Hans
Dijkstra, het hoofd van de Sociale
Dienst. Heb je enig idee hoe je dit kunt
aanpakken?”, vroeg Dijkstra op de man
af. Kalkhoven wist wel raad. Hij had door
zijn ‘recherchewerk’ al veel fraude aan
het licht gebracht. Het ging meestal om
mensen die zwart werkten,
samenwoonden zonder dit aan te geven
bij de Sociale Dienst en inkomsten of
vermogen verzwegen.
Kalkhoven had zo zijn methoden.
Desnoods brak hij in om in de woning
bewijs tegen mensen met een uitkering
te verzamelen. Een maand geleden had
hij nog het huis doorzocht van een ex-

marinier en zijn vriendin, die een
uitkering had. Een anonieme maar
onbetrouwbare tipgever beweerde dat
ze samenwoonden. Nadat Kalkhoven de
woning was binnengedrongen, bracht hij
zijn fotocamera in stelling. Hij maakte
foto’s van twee tandenborstels, mannenen vrouwenkleren die aan een kapstok
waren gehangen en een bed dat was
beslapen door twee mensen. De
uitkering van de vrouw werd
ingetrokken, maar de ex-marinier liet het
er niet bij zitten en haalde zijn gelijk.
Nu was de kerstman aan de beurt.
Kalkhoven volgde hem behoedzaam. De
kerstman liet zijn paard stilstaan bij de
voordeur van een gezin dat Kalkhoven
wel kende. De man en de vrouw, die bij
hetzelfde bedrijf hadden gewerkt, waren
ontslagen en zaten op zwart zaad. Voor
cadeautjes voor de drie kinderen was al
helemaal geen geld. Toch had de
huiskamer van het gezin een warme
kerstsfeer. De kerstboom was mooi
opgetuigd en de versleten klassieker
‘Jingle Bells’ klonk uit een oude televisie
die was gekocht bij een kringloopwinkel.
De kerstman ging naar binnen om zijn
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cadeau af te geven. De
opsporingsambtenaar gluurde naar
binnen en wachtte geduldig zijn kans af.
Wanneer de kerstman zijn portemonnee
zou trekken en het gezinshoofd heimelijk
geld zou toestoppen, zou Kalkhoven dat
onverbiddelijk fotografisch registreren en
zou het gezin de uitkering kwijtraken. Hij
pakte zijn moderne en peperdure
Hasselblad fotocamera en maakte,
terwijl hij tussen de gordijnen doorkeek,
klik-klak, een serie foto’s van de
kerstman die presentjes uitdeelde. Later
zou Kalkhoven wel bekijken of er
bewijsmateriaal bijzat. Veel resultaat zou
dat niet opleveren want de kerstman
was zo slim geweest om de duizend
euro onderin de cadeaumand te stoppen
en dit het gezinshoofd in te fluisteren.

tegen zijn vrouw en kinderen. De stap
had hij nooit durven maken.

De kerstman sloeg een kleine landweg
in. Peter kende deze omgeving op zijn
duimpje en kreeg een ongemakkelijk
gevoel. De kerstman stopte bij een klein
huis, dat Peter maar al te goed kende.
Allemachtig, daar woont mijn broer
Arend met zijn vrouw en kinderen, flitste
het door Peter heen. Arend was een
paar jaar geleden zijn baan
kwijtgeraakt, maar dat hij financieel zo in
de problemen was gekomen had Arend
nooit aan Peter verteld. Arend durfde zijn
broer blijkbaar niet om hulp te vragen en
nu was hij afhankelijk van de bedeling
van de kerstman. Peter stond
besluiteloos met zijn camera voor de
oprijlaan. Met zijn foto’s zou hij zijn eigen
De kerstman ging tien minuten later met broer kunnen verraden. Dat nooit, dacht
een slakkengangetje naar het volgende hij, al was hij dan ook ambtenaar in
gezin. Kalkhoven wist zeker dat de
functie. Terwijl hij worstelde met zijn
kerstman hem niet had gezien en reed
tegenstrijdige gedachten merkte Peter
weer met gedoofde autolichten
dat er een gedaante achter hem stond!
langzaam achter hem aan. Plotseling
Hij draaide zich met een ruk om en keek
had hij weer eens schoon genoeg van
in het gezicht van de kerstman. “Ik heb
zijn spionagepraktijken en was hij het
al de hele avond gemerkt dat je me
pottenkijken bij anderen beu. “Waar ben volgt”, zei Evert de Vries. Er volgde een
ik eigenlijk mee bezig?”, mompelde hij.
lang en indringend gesprek tussen beide
Hij wilde het liefst bij zijn gezin zijn, zo
mannen.
vlak voor kerst, maar de werkelijkheid
was dat hij op een regenachtige avond
De volgende dag had Peter een
op een druilerige landweg een
afspraak met zijn chef. “Heb je nog
ongrijpbare kerstman achtervolgde, die goede foto’s kunnen maken, waarmee
arme mensen hielp. Vaak dacht hij er
we fraudeurs tegen de lamp kunnen
erover na zijn baan als
laten lopen?”, vroeg Hans Dijkstra
opsporingsambtenaar op te zeggen en
nieuwsgierig. De korte reactie van Peter
een nieuw leven te beginnen. Henk, zijn was totaal anders dan zijn chef
neef, had een grote boerderij in Australië verwachtte. “Ik neem ontslag bij de
en had geprobeerd Peter ertoe te
Sociale Dienst en verhuis met mijn gezin
verleiden hem te helpen en daar te
naar Australië”, vertelde Peter. “En de
komen werken. “Door te emigreren ben foto’s?”, stamelde Dijkstra. “Allemaal
ik één klap verlost van mijn
mislukt”, zei Peter.
spionnenwerk”, zei hij steeds vaker
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vrijwilligers, waar wij zo nu en dan een
beroep op doen, heel hartelijk bedanken
laatselijk Belang
voor de geweldige inzet.
Frieschepalen
Alweer de laatste maand van het jaar en Het Bestuur
al met al kunnen wij toch op een veel
bewogen jaar terug zien. Een jaar
waarin de Himmelploeg het daglicht zag
BS de Foarikker
en alom van iedereen waardering krijgt Donderdagmorgen 5 december verraste
voor het zinvolle werk wat gedaan wordt. Sinterklaas CBS De Foarikker met een
Verder een jaar van veel voorbereidend bezoek. Hij had een verkeerde afslag
werk, waar wij in 2014 de resultaten van genomen, dus directeur Pieter heeft hem
zullen zien. Voor de oude Schans aan
opgezocht en om 9 uur met zijn Pieten
de Scheiding worden momenteel de
op school gebracht. De kinderen
vergunningen aangevraagd bij de
stonden bij het hek te wachten en
Gemeente Marum. Het grote kruispunt
zongen een paar liedjes voor
komt nu in een beslissende fase. Wij zijn Sinterklaas. In de gemeenschapsruimte
nu met de omwonenden in gesprek over werd Sinterklaas welkom geheten en
de inrichting en de aankleding van het
gefeliciteerd met zijn verjaardag. De
Shared Space plein. Indien wij alles
kinderen kregen een prachtige voetbal
realiseren zal het centrum van
voor het plein. Sinterklaas ging eerst op
Frieschepalen er over een jaar totaal
bezoek in de onderbouw. Altijd best
anders uitzien.
spannend, maar ook erg leuk en voor
iedereen was er een mooi cadeau.
Het opnieuw asfalteren van de Ureterper Sinterklaas kreeg zelf een boek cadeau
vaart is opgeschort naar medio 2014, de voor zijn verjaardag. In de bovenbouw
omwonenden konden zich niet met de
hadden ze voor de pauze al samen
plannen van de overheid verenigen.
sinterklaas gevierd met prachtige
Voor het nieuwe jaar ook veranderingen surprises en gedichten. Na de pauze
in de beleidsvoering, wij krijgen te
deden ze de cupsong voor Sinterklaas.
maken met dorpsbudgetten. Dit houdt in De Pieten hielden nog even een
dat wij jaarlijks van de gemeente
nagelinspectie in de bovenbouw en
€ 2500,- krijgen + € 0,80 per inwoner.
daarna was de erg gezellige ochtend al
Voor ons betekent dit ongeveer € 3300,-. weer voorbij. Voor leuke foto's kunt u de
Hiermee kunnen wij leuke dingen binnen website www.de-foarikker.nl bezoeken.
het dorp doen en kunnen wij eventuele
initiatieven uit de gemeenschap
ondersteunen. Het zal voor de
leefbaarheid een extra impuls zijn. Voor
de juiste invulling van dit geld willen wij
in april 2014 op de jaarlijkse
ledenvergadering met jullie van
gedachten wisselen.
Uit naam van Plaatselijk Belang wil het
bestuur iedereen een goed en gezond
2014 toewensen en willen wij alle
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was begin deze maand toen er voor de
tweede keer binnen korte tijd een storm
oanielferiening Sigerswâld
over ons land raasde. Er ontstond
De toneelspelers van toneelclub
Siegerswoude zijn al weer druk aan het minder schade dan de vorige keer. In
Frieschepalen werd een plaat bij een
repeteren. ‘In frou foar Tobias’ is de
bushokje, die de verlichtingsbuizen
naam van het stuk. Tobias, een
beschermt, weggerukt door de wind.
wiskundestudent ziet de dames eerst
Een week later lag de plaat er nog
niet staan, maar lijkt in het vervolg van
steeds en was het bushokje nog niet
het stuk snel bij te leren…
gerepareerd.
Het stuk is geschreven door Carl
Een automobilist raakte op de
Slotboom, dus dat belooft weer een
Bremerwei in Siegerswoude zijn rijbewijs
avond vol lachsalvo’s te worden.
kwijt. Hij reed met 118 kilometer per uur
Rolverdeling: Albert van Vlijmen -Jan
over de weg, terwijl er maar zestig
Benedictus, Dora van Vlijmen - Sjoeke
kilometer mag worden gereden. Hij werd
van der Meer, Tobias van Vlijmen gepakt bij een verkeerscontrole. Er
Willem Neef, Robert Jansen - Atze
waren klachten binnengekomen over
Benedictus, Carolien Stel - Cobie Bult,
extreme snelheden op de Bremerwei.
Agaath Stel - Sjoerdtsje Funcke, Ans Welzijnsinstelling Timpaan, die voor
Janneke Bult, Mijnheer de Vries Gerben Neef. Met Wimmie Veenstra en Opsterland het peuterwerk uitvoert, heeft
de peuterspeelzalen in de gemeente
Elske Klooster achter de schermen
weer op orde. Timpaan werd bedreigd
zullen deze spelers vast het beste uit
zichzelf halen. Het toneelstuk wordt twee met dwangsommen omdat op
verschillende plekken, zoals bij de
keer opgevoerd, natuurlijk in dorpshuis
peuterspeelzaal in Frieschepalen, de
de Uthof in Siegerswoude.
zaken niet goed geregeld waren. Zo
beschikten niet alle medewerkers van de
Op donderdagmiddag 23 januari om
14.00 uur wordt het stuk gespeeld voor peuterspeelzalen over de juiste
papieren, was een vensterbank kapot en
alle ouderen van Siegerswoude en
hing ergens een spiegel waar dit niet
omstreken. De entree is dan gratis.
mocht.
Zaterdag 25 januari zal dit nog eens
Samenstelling: Jelle Jeensma
dunnetjes worden overgedaan, dan
begint het om 20.00 uur. Na afloop van
het stuk kunnen de beentjes nog even
van de vloer. Graag zien we jullie
ezonde traditie in
allemaal op een van deze voorstellingen, Siegerswoude
we hopen beide keren op een volle zaal. Je gezondheid verbeteren, hoe doe je
Tot dan.
dat? De traditionele Chinese
Namens Toanielferiening Sigerswâld gezondheidszorg heeft daar een heel
Sietse Bouma
eigen kijk op. Een eerste vereiste is dat
je leert om vanuit een gezonde houding
te sporten en dat je dat ook regelmatig
doet. Een tweede manier om lichaam en
o was de maand
Deze keer weinig nieuws in deze vaste geest in goede conditie te houden is
massage. Gelukkig hoef je voor beide
rubriek. De belangrijkste gebeurtenis
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methodes niet naar China. Ze worden
ook gegeven in Drachten en
Siegerswoude.

* Dinsdag 7 januari 14.15-15.15 uur
Wudang taiji.
* Woensdag 8 januari 19.00-20.00 uur
Wudang fitness.

Traditionele Chinese stoelmassage
Belangrijk in deze hoofd-nekschoudermassage is een goede
zithouding. Je krijgt de massage over je
kleding heen en je zit rechtop op een
houten kruk. Zo leer je hoe je in een
gezonde houding toch kunt ontspannen.
Vooral wanneer je veel zittend werk
doet, is dat belangrijk. Dan heb je aan
het einde van de dag minder kans op
pijn in je hoofd, nek en schouders. De
traditionele Chinese stoelmassage wordt
gegeven door Rieky Takken. Ze doet dit
aan huis in Siegerswoude, maar ook in
dorpshuis Uthôf en op locatie bij
bedrijven. Tegenwoordig is ze wekelijks
in het provinciehuis voor medewerkers
van de provincie Fryslân.

Meer informatie
Aanmelden voor de open lessen of een
stoelmassage kan via de mail
(info@riekytakken.nl) of telefonisch (0629323108). Kijk voor meer informatie op
www.riekytakken.nl.

Wudang fitness en taiji (tai chi)
Ook bij de traditionele sporten uit het
Chinese Wudang gebergte staat een
goede, ontspannen houding centraal.
Rieky Takken geeft al sinds 2009
Wudang fitness in de Uthôf. Er komen
geen apparaten aan te pas en iedereen
traint op zijn eigen niveau. Een van de
dingen waar je aan werkt, is je snelheid.
Wie liever op een langzame manier wil
bewegen, kiest meestal voor taiji
(tai chi). Beide sporten zijn interessant
voor fanatieke sporters en voor mensen
die nooit veel gesport hebben.

Rieky Takken geeft met collega’s
stoelmassages tijdens de Museumnacht
in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

K

erstnachtdienst

Hierbij nodigen wij iedereen van harte
uit voor de kerstnachtdienst welke zal
worden gehouden op dinsdag 24
december in de vGKN Frieschepalen
(Tolheksleane 41). Aanvang 21.15 uur.
In deze dienst zullen ds. G. Bruinsma en
ds. B. Bloemendal hun medewerking
verlenen. De muzikale ondersteuning
wordt verleend door Brassband
Opsterland. Vanaf 20.00 uur staat de
koffie en of thee voor u klaar in de ‘Iepen
Doar’. Graag verwelkomen wij iedereen
op 24 december a.s.
Zendings-en evangelisatiecommissie
vGKN Frieschepalen

Gratis open lessen 7 en 8 januari
Kennismaken met Wudang fitness en
taiji kan tijdens de open lessen in
dorpshuis Uthôf aan de Uthôf 10 in
Siegerswoude op:
* Dinsdag 7 januari 13.15-14.15 uur
Wudang fitness;
9
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Kerst. Jong en oud, arm en rijk, ver weg
en dichtbij, gelovig of helemaal niet:
liebollenverkoop
Kerst brengt mensen samen. Is het de
Het einde van het jaar komt weer in
vertedering rond het Kind in de kribbe?
zicht, dat betekent dat we weer in de
Is het de donkerste tijd van het jaar, die
startblokken staat voor onze jaarlijkse
mensen weemoedig maakt en open doet
oliebollenverkoop. De opbrengst komt
staan voor een nieuwe start. Voor licht
ten goede aan de speeltuin. Want nog
steeds zijn er wensen om onze speeltuin dat plaats maakt voor het donker? Voor
hoop dat het in het nieuwe jaar dat volgt
nog verder op te knappen en te
anders, dat het beter zal gaan met de
vernieuwen.
Op 30 december verkopen we vanuit de wereld?
De laatste weken van het jaar lenen zich
garage aan de Lytse Leane 25 van
er goed voor om terug te blikken. Wat is
13.00 -16.00 uur. We verkopen onder
er het afgelopen jaar allemaal
andere: 10 oliebollen naturel voor
gepasseerd? Hoe heb ik dat ervaren,
€ 7,50.10 oliebollen krent/rozijn voor
maar ook hoe hebben anderen dat
€ 7,50. 5 oliebollen naturel en 5 krent/
ervaren als partner, familie, vrienden,
rozijn voor € 7,50. Appelbeignets voor
€1,20 per stuk. Appelflappen voor €1,20 collega’s?
Doe ik het volgend jaar precies zo of is
per stuk. Oliebol met rum/rozijnen voor
er – in de spiegel kijkend – reden voor
€1,40 per stuk.
het anders aan te pakken? ‘Vrede op
Berliner bol voor €1,40 per stuk.
aarde in mensen een welbehagen’ is
LET OP: we komen niet bij u langs om
een lied dat met Kerst uit talloze kelen
uw bestelling op te nemen, u kunt
klinkt. Het is een wens die iedereen zal
gewoon langskomen om oliebollen of
onderschrijven. Een wens die begint uit
iets anders te kopen.
te komen, als iedereen bereid is zichzelf
goed in de spiegel te bekijken. Zich de
Verder is er nog nieuws van de
vraag te stellen: doe ik het volgend jaar
speeltuinvereniging 'Boartersplak' aan
precies zo? Of is er reden het anders
de Lytse Leane. We hebben 21
aan te pakken; vriendelijker, redelijker,
september een gezellige burenmorgen
milder, vaker tot tien tellen, vaker thuis
gehad. Onze jaarlijkse flessenactie die
zijn bij de kinderen, beter afwegen wat
we begin november hebben gehouden
echt belangrijk is in het leven?
heeft 175 euro opgebracht.
En we willen op zaterdag 12 april 2014, In de christelijke kerken wordt met Kerst
een speeldag met diverse spelletjes en gevierd, dat het Kind in de kribbe
uitgroeide tot een man die de mensheid
andere dingen, het speeltuinseizoen
iets te vertellen had. Die door zijn
openen. We hopen dat we op jullie
levenshouding nog steeds iets
medewerking kunnen rekenen.
belangrijks te vertellen heeft. Een
De speeltuincommissie Lytse Leane
Hinke de Vries, tel. 0512 – 303064

K

erst brengt mensen samen

Tot in alle uithoeken van de wereld is er
één feest dat mensen samenbrengt:
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boodschap die dwars tegen de
toenmalige gewoontes en
machtsverhoudingen inging. Een
boodschap die nog steeds actueel is: de
boodschap van vrede en recht voor
ieder mens op aarde. Niemand
uitgezonderd! Zwart, wit, geel, hetero of
homoseksueel, rijk of arm, met of zonder
beperking, het Kerstkind heeft de
mensheid duidelijk gemaakt dat
iedereen even kostbaar is. Ieder mens
even veel recht op een goed leven…
Met Kerst borrelt bij ieder mens bewust
of onbewust deze gedachte naar boven.
De Kerstsfeer doet beseffen dat de
wereld niet om het “ik” draait (niet
langer: als ik het maar goed heb) maar
dat het in het leven draait om het “wij”,
om het “samen”. Willen kerken nog wel
eens de indruk wekken eilandjes te zijn,
een stel “ikken” achter dikke kerkmuren
bij elkaar; in de Kerstnacht en op
Kerstmorgen staan de deuren wijd open
om samen het beroemde kerstlied ‘Komt
allen tezamen’ te zingen. Te vieren dat
het Kerstkind, Jezus van Nazareth,
Lichtbaken voor deze wereld is
geworden. Licht voor mensen wil zijn.
Het begin van de nieuwe wereld van
vrede en recht die in hem is begonnen.
Een maatschappij die we zingend en
spelend ‘samen’ vorm kunnen geven.
Vrede en alle goeds toegewenst.
Dirk Vis

W

Het thema is dit jaar aangedragen door
kerken in Canada. De apostel Paulus
laat zich in zijn eerste brief aan de
gemeente in Korinte kritisch uit over
verdeeldheid binnen de christelijke
gemeenten. We staan allemaal in
eenzelfde relatie tot Christus. Vanuit
deze relatie herkennen we ons als
christenen in elkaar en zijn we één in
Hem. Met het thema 'Is Christus dan
verdeeld?’ willen we dan ook - net als
Paulus - benadrukken dat we ons als
christenen moeten inzetten die eenheid
ook in praktijk te brengen en uit te
dragen. Christenen in Nederland komen
in de Week van Gebed rondom dit
thema samen voor bezinning en gebed
voor elkaar, ons land en voor de nood in
de wereld. Ook in Frieschepalen,
Ureterp en Wijnjewoude zijn er
gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil
bidden is hartelijk welkom.
De gebedsweek is een initiatief van de
Evangelische Alliantie, een landelijk
samenwerkingsverband van christenen,
kerken en organisaties. Zowel landelijk
als lokaal is er samenwerking met de
Raad van Kerken. Door heel Nederland
zijn honderden plaatselijke gemeenten

I

nzameling oud papier

Op de volgende datum wordt
het oud papier binnen de
bebouwde kom weer
ingezameld:
 Donderdag 2 januari 2014
Orgelfonds Gereformeerde Kerk
 donderdag 30 januari 2014
Christelijk Gereformeerde Kerk Elim
 Donderdag 27 februari 2014
Jeudgebouw de Iepen Doar

eek van Gebed 2014:

‘Is Christus dan verdeeld?’
Van 19 tot en met 26 januari 2014
organiseert de Evangelische Alliantie
(EA) opnieuw de Week van Gebed. Het
thema is ‘Is Christus dan verdeeld?’. Het
thema is gebaseerd op de Bijbeltekst uit
1 Korintiërs 1:13 waarin de oproep klinkt
om eensgezind te zijn als christenen.
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uit verschillende kerkverbanden actief bij
de gebedsweek betrokken. De EA biedt
ondersteunende gebedsmaterialen die
een handvat vormen om in deze week
persoonlijk, in het gezin of als (gebeds)
kring met het thema aan de slag te
gaan. Voor volwassenen, jongeren en
kinderen zijn er gebedsfolders met per
dag een korte overdenking en
gebedspunten. Vraag er naar in uw kerk.
De gebedssamenkomsten vinden plaats
op: maandag 20 januari GKv De
Levensbron, de Feart 85 te Ureterp.
Dinsdag 21 januari VGKN Tolheksleane
41 te Frieschepalen. Woensdag 22
januari PKN Mounestrjitte 12 te Ureterp.
Donderdag 23 januari
Verenigingsgebouw De Driehoek,
Merkebuorren 3 te Wijnjewoude. Vrijdag
24 januari GKv ’t Paed 1 te
Frieschepalen.
De avonden beginnen om 19.30 uur tot
ongeveer 20.15 uur, na afloop is er
gelegenheid een bakje koffie/thee te
drinken en is er ruimte voor gesprek.
Organisatoren zijn de plaatselijke kerken
zoals hierboven genoemd.
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.weekvangebed.nl of telefonisch
contact opnemen met de plaatselijke
kerk. We ontmoeten u graag op de
avonden, tot dan.

A

NBO

allen een goede kerst, een prettige
jaarswisseling en een gelukkig 2014.
Bertie ten Haaf-Boerrigter

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt
Frieschepalen/Siegerswoude
25-12 09.30 uur ds. G. Bruinsma
26-12 10.00 uur kinderkerstfeest
29-12 09.30 uur ds. H. Jagersma
14.00 uur ds. A. A. J. de Boer
31-12 19.30 uur ds. G. Bruinsma
VGKN Frieschepalen-Siegerswoude
22-12 09.30 uur ds.T. Heslinga
13.45 uur ds. M. Sijtsma-van
Oeveren, Kampen
24-12 21.00 uur Kerstnachtdienst
25-12 09.30 uur ds. Bloemendal,
m.m.v. zangkoor Ta Gods Eare
26-12 10.00 uur Kinderkerstfeest
29-12 09.30 uur ds. J. Huitema
13.45 uur ds. K.J. Bijleveld
31-12 19.30 uur ds. Bloemendal
01-01 10.00 uur Nieuwjaar
05-01 09.30 uur ds.T. Heslinga,
voorbereiding HA
13.45 uur ds. M. Sijtsma-van
Oeveren, Kampen
12-01 09.30 uur ds. Bloemendal, H.A.
13.45 uur ds. Bloemendal,
nabetrachting
19-01 09.30 uur ds. Bloemendal
13.45 uur ds. C. van Ginkel
26-01 09.30 uur. ds. K.J. Bijleveld
13.45 uur ds. Bloemendal,
jeugddienst

Op 20 december hebben we ‘Muziek
Authentiek’ op bezoek gehad. In het
volgende Pompeblêd zal ik daar iets
over schrijven. Vrijdag 17 januari
Protestante Gemeente De Wilp2014 komt de heer Veneboer ons iets
Siegerswoude i.w.
vertellen over onder andere
22-12 11.00 uur ds. Meyer
paddenstoelen, vogels en insecten en
(Oosterkerk)
de laagveengebieden in Zuid-Oost
Friesland. Uiteraard met dia's. Ik wens u
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24-12

25-12

26-12
29-12
31-12
05-01
12-01
19-01
26-01

kerstappel dorpshuis op de
Welle
19.30 uur ds. A. de Vries m.m.v.
gospelgroep Sjir El Shaddai
09.30 uur kerstdienst
(Oosterkerk)
19.00 uur Kerstfeest
(Plantsoenkerk)
09.30 uur ds. A. de Vries
(Oosterkerk)
09.30 uur ds. A. de Vries
(Oosterkerk)
19.30 uur ds. A. de Vries
(Oosterkerk)
09.30 uur dhr. Lever
(Oosterkerk)
09.30 uur ds. A. de Vries H.A.
(Oosterkerk)
09.30 uur ds. A. van der Wiel
(Plantsoenkerk)
09.30 uur ds. A. de Vries
(Oosterkerk)
14.00 uur jeugddienst

H

ulpnetwerk
Frieschepalen
06-50600148
Telefonisch
spreekuur iedere maandag
van 13-15 uur (anders voicemail en
SMS)

D

orpshuis
‘Uthôf’
Siegerswoude 2013/2014
04 jan
Stempelpost wandeltocht
16 jan
Plattelandsvrouwen
23 jan
Toneelmiddag
25 jan
Toneelavond
08 feb
Klûn en Knoffelhakke
20 feb
Plattelandsvrouwen
telefoon: 0516–541900
Email: dorpshuisuthof@gmail.com

Christelijk Gereformeerde kerk
Siegerswoude
22-12 09.30 uur ds. Hoogenboom
14.30 uur ds. Hoogenboom
25-12 09.30 uur ds. Hoogenboom
14.00 uur Kinderkerstfeest
26-12 09.30 uur ds. Hoogenboom
29-12 09.30 uur ds. M. Visser
14.30 uur ds. M. Visser
31-12 19.30 uur ds.
Hoogenboom
01-01 10.00 uur ds. Hoogenboom
05-01 09.30 uur ds. P.vd. Toorn
14.30 uur ds. P.vd. Toorn
12-01 09.30 uur ds. Rietveld
14.30 uur ds. Rietveld
19-01 09.30 uur ds. Hoogenboom
14.30 uur ds. Hoogenboom
26-01 09.30 uur ds. Hoogenboom
14.30 uur ds. Hoogenboom

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
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A

1 Achternaam van markante inwoner van
Frieschepalen, die na dik 40 jaar het dorp
heeft verlaten

ctiviteiten
Dorpshuis De
Dobber

2 Straatnaam in Siegerswoude
3 straatnaam in Frieschepalen

Frieschepalen 2013/2014

4 likdoorn

10 jan
11 jan
17 jan
01 feb
08 feb
14 feb
21 feb
26 feb

P

Soos; bingo vanaf groep 6
Kaarten
Disco
Soos; mini-wampex
Kaarten
Disco
Toneelavond
Knutselactiviteit

5 klaterend
6 achternaam voorzitter plaatselijk belang
Frieschepalen
7 voor en achternaam persoon die
advertenties 't Pompebled verzorgt
8 mistletoe
9 peuterspeelplaats in Frieschepalen
10 speciaal soort versiersel dat met Kerstmis
in de kerstboom kan worden gehangen
11 vogel

uzzel 4

Beste puzzelaars,
In puzzel 3 zat Krobbedobbe 4 keer en
Foarikker 7 keer verstopt. Voor ieder
goed antwoord kreeg u 5 punten en voor
beide goede antwoorden kreeg u nog
een bonus van 5 punten, totaal waren er
15 punten te verdienen. Hier weer een
nieuwe puzzel voor u in het Pompebled.
U begint deze keer in de
linkerbovenhoek in het grijze vakje en
gaat steeds met de klok mee in het rond,
de laatste letter eindigt voor het dubbele
streepje onder in het vakje. Alle woorden
beginnen met 1 of meerdere letters van
het vorige opgeloste woord maar
beginnen altijd in het grijze vakje.
Allemaal weer veel puzzelplezier. De
puzzel kunt u inleveren tot vrijdag 10
januari bij Metje van der Harst, Lytse
Dobbe 7 te Frieschepalen. Ook kunt u
puzzels per e-mail inleveren. E-mail
adres: metjevanderharst@hotmail.com

12 redactielid 't Pompebled
13 plaats in Overijssel
14 lekkernijen op Oudjaarsdag
15 specerij
16 redactielid 't Pompebled
17 naaldboom die traditioneel rond Kerstmis
in huis wordt gehaald
18 maakt puzzels voor 't Pompebled
19 straatnaam in Frieschepalen
20 maaltijd
21 de hoofdstad van de staten Israël en
Palestina
22 gebakje, dat bestaat uit een soesje
gevuld met slagroom
23 redactielid 't Pompebled
24 drieprovinciënpunt van Groningen,
Drenthe en Friesland
25 Straatnaam in Siegerswoude
26 getal
27 1 januari
28 wens op 1 januari
29 overgang van 31 december op 1 januari
14
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P2 P3 Totaal
1 Hennie

Beintema

De Feart

Ureterp

60 15

80

2 G.

Beute

Weibuorren 91

Frieschepalen 60 15

80

3 Gepke

Bijker

Klauwertswei 2

Siegerswoude 60 15

80

4 Corrie

Boonstra

Boerestreek 19

Ureterp

60 15

80

5 J.

Bouma -Wagenaar

Boerestreek 5

Ureterp

60 15

80

6 Rolf en Ancis

Feenstra

Teaijewyk 1

Siegerswoude 60 15

80

7 Lies

Haisma

Bremerwei 4

Siegerswoude 60 15

80

Harst

WF de Boerstraat 34 De Wilp

Hessels-de Jong

8 Baukje

v.d.

60 15

80

Kromhoek 21

Frieschepalen 60 15

80

Hoekstra-Bron

Tolheksleane 11

Frieschepalen 60 15

80

Iest

Lytse Leane 36

Frieschepalen 60 15

80

12 Wietske

Jeensma

De Bodding 6

Frieschepalen 60 15

80

13 H.J.

Kloosterman-Luchtenburg Hoofddiep 2

Zevenhuizen

60 15

80

14 G.

Kooistra

Tolheksleane 14

Frieschepalen 60 15

80

15 Jeltsje

Mulder -vd Mei

Kromhoek 33

Frieschepalen 60 15

80

16 Baukje

Rijpstra

Mounleane 1

Ureterp

60 15

80

Veen-Waringa

Kromhoek 40

Frieschepalen 60 15

80

Venekamp-Hoekstra

de Bodding 5

Frieschepalen 60 15

80

Vries

Lytse Leane 49

Frieschepalen 60 15

80

20 Irma

Weening

Boerestreek 29

Ureterp

60 15

80

21 Feikje / Trienke

Benedictus

Binnenwei 49

Siegerswoude 60 5

70

22 Familie

Elzinga

Lytse Dobbe 44

Frieschepalen 60 5

70

23 J.

Havinga

Boerestreek 12

Ureterp

60 5

70

24 Leny

Jongsma

De Slus 18

Frieschepalen 60 5

70

25 Hinke

Mekkes

Middenwei 4

Siegerswoude 60 5

70

Vaart

De Feart 35

Ureterp

60 5

70

27 H.

Boonstra

Van Akenwei 9

Siegerswoude 60 5

65

28 Dieuwke

Gorter

De Rusken 36

Frieschepalen 60 0

65

Hoven

Foarwurk 14

Siegerswoude 60 0

65

Sikkema

Kromhoek 20

Frieschepalen 60 0

65

9 Geeske
10 B.
11 A.

17 H.

v.d.

v.d.

18 Ch.
19 Yvonne

26 Trienke

29 Esther
30 Coba

de

v.d.

ten
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