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Rondrijdend in de omgeving trof de
redactie een lieflijk tafereeltje aan. Aan
de Tolkeksleane bij Frieschepalen had
zich een zwanenfamilie gevestigd, die
de daarnaast gelegen sloot had
uitgekozen als zwemwater. Vader en
moeder zwaan hebben acht jongen, die
hun ouders trouw volgen in het water,
zoals de foto op de voorpagina laat
zien.
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De verkiezingen voor het Europees
Parlement zijn weer achter de rug. De
opkomst was laag, voor veel kiezers is
‘Brussel’ toch een ver-van-mijnbedshow. Niet iedereen is blij met de
macht die de Europese Unie steeds
meer naar zich toetrekt. Eurosceptische
partijen vinden dat de zelfstandigheid
van Nederland daarmee teveel op de
tocht komt te staan.
De Tweede Wereldoorlog is nu bijna
zeventig jaar geleden afgelopen, maar
leeft nog steeds bij veel mensen, ook bij
jongere generaties. In dit Pompeblêd
het verhaal van Wietze Wagenaar, die
vertelt over een Duitse overval in het
laatste oorlogsjaar, toen het gezin
Wagenaar in Siegerswoude woonde.

Kopij:
Kopij voor het volgende nummer
uiterlijk inleveren voor
maandag 16 juni 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:

De Leeuwarder Courant wijdde een
halve pagina aan de sluiting van
basisschool ‘De Foarikker’ in
Siegerswoude. Omdat de school te
weinig leerlingen heeft gaan definitief de
schooldeuren dicht. De school fuseert
met de christelijke basisschool
Betrouwen in Bakkeveen. Eerder
werden al de peuterspeelzaal en
basisschool It Foarwurk gesloten.
Samenwerking tussen beide scholen
kwam nooit van de grond. Ook voor
korfbalclub VKC is dit een hard gelag.
“Een school is voor ons de
voedingsbodem voor nieuwe leden”,
zegt voorzitter Sieuwert Lieffering. “We
doen er alles aan om leden te werven,
maar dit is voor VKC gewoon een
nieuwe tik.”

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

schijnwerper

Door: Atty Verbeek

“Zet jouw gezondheid in beweging, krijg meer
energie en word fit!”

D

eze slogan is afkomstig van Johannes Veenema. Hij is sinds 1 april officieel
gestart als ZZPer bewegingscoach en voedingsconsulent. Johannes is 28 jaar en
geboren en getogen in Ureterp. Sinds 2011 woont hij samen met vriendin Elleke
van der Velde aan de Rusken 8 in Frieschepalen.
Een aantal
jaren was hij
werkzaam bij
energiebedrijf
Enexis in
Groningen
maar toen hij
daar door
inkrimping
zijn baan
dreigde te
verliezen,
besloot hij om
het roer om te
gooien. Hij
wilde zich
richten op andere energie, namelijk op
een gezonde leefstijl.
Johannes had altijd al veel interesse in
alles wat met beweging en voeding te
maken had en vooral in de combinatie
hiervan. Hij heeft veel aan kracht- en
intervaltraining gedaan en was zich
daarbij bewust van het belang van
goede voeding om optimaal energie te
kunnen krijgen.
Hij verdiepte zich in de mogelijkheden
om van zijn passie zijn beroep te maken.
Hiervoor moesten cursussen gevolgd
worden, er moest een
ondernemingsplan worden geschreven
en hij heeft zich aangemeld bij de Kamer
van Koophandel.
Onder de naam “Fit en Enerzjyk” biedt
hij mogelijkheden voor iedereen die wil

afvallen,
sterker wil
worden en/of
meer conditie
wil opbouwen.
Je kunt bij hem
terecht voor
een persoonlijk
advies over
een gezondere
levensstijl. Als
personal
trainer geeft hij
een op maat
gemaakt
programma
hoe je op gewicht kunt blijven en energie
kunt krijgen.
Voeding en beweging staan niet los van
elkaar. Een goede voeding zorgt ervoor
dat gezonde mensen zich nog gezonder
voelen. Als gewichtsconsulent kan
Johannes adviseren en coachen over de
aanpak van je eetpatroon. Eén van die
mogelijkheden daarbij is een
“supermarktsafari” om je bewust te
worden van je koopgedrag. Dergelijke
behandelingen worden door
zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed
omdat het diploma van Johannes erkend
is door de BGN (Beroepsvereniging
Gewichtsconsulenten Nederland).Naast
individuele trainingen en begeleidingen
geeft Johannes ook trainingen in
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groepsverband zoals bootcamp-,
mountainbike-, fiets- en wandeltraining.
Bootcamp is een training die gericht is
op kracht en uithoudingsvermogen.
Deze trainingen worden wekelijks
gehouden in de bossen van Bakkeveen.
Er zijn elke week al een aantal groepjes
mannen en vrouwen die enthousiast
deelnemen aan deze lessen. Een
proefles is gratis.
Wil je afvallen, sterker worden of meer
conditie? Dan kun je hiervoor Johannes
Veenema bereiken op telefoonnummer
06 50631277.Meer informatie kun je
vinden op www.fitenenerzjyk.nl

keurmeester en gaat alles op de oude
voet door.
Na de pauze hebben wij volop over de
volgende zaken gediscussieerd: grote
kruispunt, aanleg is verschoven naar
2015. Verder was er uitleg over het
verloop van de realisering van de
starterswoningen op de locatie van de
openbare school.
Er zijn tekeningen getoond van de oude
Schans die aan de Scheiding komt. Er
wordt volop aan gewerkt en het geheel
begint vorm te krijgen, alleen de
weersomstandigheden werkten een
tijdlang niet mee, het was zeer nat. Het
grondwerk wordt gedaan door
Gebroeders Kok uit Bakkeveen. Ook
zullen wij met vrijwilligers nog diverse
uren op locatie doorbrengen om onder
andere gras te zaaien. Verder hebben
wij nog informatie gegeven over
theaterstuk Grensland, dat hier in
september opgevoerd zal worden.
Na een levendige rondvraag sloot de
voorzitter rond de klok van tienen de
vergadering.
Het Bestuur

P

laatselijk Belang
Frieschepalen

Op donderdag 24 april werd de jaarlijkse
ledenvergadering van Plaatselijk Belang
gehouden. Er was een goede opkomst,
alle stoelen waren bezet. Eerst kwam
het zakelijke gedeelte, waarbij de heer J.
Stellingwerf zich herkiesbaar stelde.
De uitslag van de tuinkeuring 2013 is als
volgt: kleine tuinen: de eerste prijs ging
naar J. Mulder, Kromhoek 33, de tweede
prijs was voor M. de Jong, Tolheksleane
95 en de derde prijs was voor W. Bijma,
Lytse Leane 15. De grote tuinen: eerste
prijs was voor J. Bron de Slûs 1e, de
tweede prijs ging naar W. Albada, de
Slûs 20 en de derde prijs was voor M.
Taekema, de Slûs 3. Prijswinnaars
gefeliciteerd en de eeuwige roem. Bij
deze willen wij Pieter Postma uit
Ureterp dankzeggen voor de tien jaren
dat hij onze tuinen keurde. Drie keer in
het zomerseizoen fietste hij bij de
voortuinen langs. De heer Postma stond
op zijn privacy en wilde dan ook niet dat
zijn naam bekend werd. Hij heeft
inmiddels te kennen gegeven, dat het
jaar 2013 de laatste keer was dat hij de
tuinen keurde, vandaar dat wij nu zijn
naam bekend mochten maken.
Inmiddels hebben wij weer een andere

C

BS de
Foarikker
sluit haar
deuren

Basisschool
De Foarikker
gaat per 31 juli
2014 dicht. Het leerlingenaantal is de
laatste jaren gedaald en ook de
prognoses wijzen uit dat het niet meer
haalbaar is de school open te houden.
Op dit moment zitten er 24 leerlingen op
onze school waarvan 8 leerlingen in
groep 8. In het schooljaar 2014 / 2015
komt er naar verwachting één leerling bij
en zijn er op 1 oktober 2014, de teldatum, nog 17 leerlingen.
De Algemene Ledenvergadering van
CBS de Foarikker heeft op 8 april
4

besloten om een fusie / samenvoeging
met CBS Betrouwen uit Bakkeveen aan
te gaan. Op 6 mei heeft ook de
Algemene Ledenvergadering van CBS
Betrouwen unaniem voor deze fusie /
samenvoeging gestemd. Dit houdt in dat
31 juli de laatste school uit
Siegerswoude haar deuren sluit. De
school is in 1922 opgericht en kan
helaas net niet haar 100-jarig jubileum
vieren.

dorpshuis van Siegerswoude. Tijdens
deze markt zal onder meer een
workshop decoratieve verftechnieken
‘werken met krijtverf, antiekwas en
doorschuren’ worden gegeven. U kunt
voor het bedrag van €5,- zelf oefenen
met antiekeffecten op een houten doos.
Daarnaast worden tijdens deze markt
zelfgemaakte cadeauartikelen, sieraden,
schilderijen en brocante (klein-)
meubelen en woonaccessoires verkocht.
Voor kinderen is er een gratis knutselen tekenhoek.

Samen met de Vereniging Christelijke
Scholen Opsterland wordt er een
passende plek voor het personeel
gezocht. Drie leerkrachten met een
vaste betrekking hebben inmiddels
binnen het VCSO een andere baan
aangeboden gekregen. Voor de
leerlingen is er de mogelijkheid om het
volgende schooljaar naar CBS
Betrouwen in Bakkeveen te gaan.
Saillant detail is dat CBS Betrouwen in
de zeventiger jaren is ontstaan uit de
School met de Bijbel uit Siegerswoude.
Of zoals één van de oudere leden
memoreerde op de ledenvergadering:
‘De moeder gaat naar haar dochter. In
de laatste schoolweek staan er
verschillende activiteiten voor de
leerlingen op het programma: er wordt
afscheid genomen van groep 8, er is een
vossenjacht, er wordt gesport en
gezwommen. Op de laatste schooldag,
donderdag 3 juli, is er een verrassende
presentatie door de leerlingen. Dit is
voor iedereen die CBS de Foarikker een
warm hart toedraagt! Hierna is er
gelegenheid om onder het genot van
een hapje en een drankje informeel nog
even na te praten en afscheid te nemen
van bijna 100 jaar schoolgeschiedenis.
CBS De Foarikker, Siegerswoude

Zelf standhouder worden?
Wilt u ook uw zelfgemaakte of brocante
spullen verkopen tijdens een brocante
en hobbymarkt in Dorpshuis
Siegerswoude? Of lijkt het u leuk om uw
hobby te demonstreren aan bezoekers
van deze markt? Dan kunt u zich
hiervoor opgeven bij: Angélique Damen,
via tel: 0516-542724 of 06-12857444 of
via e-mail:
angelique@atelier-ratatouille.nl.
Standhouders betalen €3,- voor een plek
van 2,4 meter (inclusief twee tafels en
stoelen). De bar en de keuken van het
dorpshuis zijn geopend tijdens de markt.
Het is in principe niet toegestaan om zelf
meegebrachte etens- en drinkwaren te
nuttigen in het dorpshuis. De volgende
hobby- en brocantemarkt in het
dorpshuis van Siegerswoude zal
plaatsvinden op zaterdag 5 juli 2014 van
13.00 uur tot 16.30 uur.
Er zijn voldoende openbare
parkeerplaatsen bij het dorpshuis.

H

onderdste leerling

De honderdste leerling is een feit op de
PCBO Rehoboth in Frieschepalen.
Voor het eerst in het
obby- en brocantemarkt
vierennegentigjarige bestaan van de
Op zaterdag 7 juni 2014 van 13.00 tot
school is het leerlingenaantal dat tegelijk
16.30 uur wordt alweer de derde hobby- op school zit boven de honderd
en brocantemarkt gehouden in het
uitgekomen.

H
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Kaarten binne te ferkrijen oan de kassa
fan Arob Antennebouw Foarwurk 39k yn
Sigerswâld
Of troch te mailen
nei: fortmustang14@hotmail.com

eskamp

Z

o was de maand

Zaterdagmiddag 21 juni is er een
zeskamp bij dorpshuis De Uthof in
Siegerswoude. Deze zeskamp wordt
verzorgd door VKC/Arob Antennebouw
en andere enthousiaste sportievelingen
uit Siegerswoude en omstreken. Je kunt
je nog opgeven voor 6 juni. Het team
bestaat uit zes personen met drie heren
en drie dames. Allen hebben de leeftijd
van het voortgezet onderwijs of er
boven. Deelname is wel op eigen risico.
Je kunt je opgeven bij: Annie Oppedijk
k.oppedijk@kpnplanet.nl of tel.0512303274.

Omdat Levi Bron uit Frieschepalen de
honderdste leerling is kreeg hij van
school een voetbal cadeau.

I

Z

De inzittenden van twee auto's zijn na
een kop-staart aanrijding op de A7, met
de schrik vrijgekomen. Door onbekende
oorzaak botsten twee auto's op de linker
rijstrook, in de richting van Groningen,
op elkaar en stonden daarna stil. De
inzittenden waren niet gewond. Wel
moest door de brandweer olie op de weg
worden opgeruimd. Dit zorgde voor een
file.
Momenteel worden twee rotondes en
een nieuwe carpoolplaats bij de
kruispunten van N358 met de op- en
afritten van de A7 bij Frieschepalen
aangelegd. Het werk is in juli klaar. Door
de aanleg van de rotondes wordt de
verkeersveiligheid op de kruispunten
verbeterd, doordat de kruispunten
overzichtelijker worden. De
carpoolplaats verhuist naar een nieuwe
locatie die veiliger is om te bereiken en
om ruimte te maken voor de rotondes
die er komen.

epenloft Sigerswâld

Fort Mustang leit middenyn it
Indianegebiet fan de Wytfuot-, Platfuot-,
Swartfuot en de Switfuotyndianen. As de
lêsten fan de Switfuotten, haadman Oef
en syn dochter Oefke, yn it fort delstrike
en de oare stammen de striidbile
opgrave....
As de froulju fan WIM dan ek noch
delkomme yn it fort om te striden foar de
emansipaasje fan de Yndianefroulju........
Ja dan binne de rapen goed gear en dan
wurd it in kommen en gean op Fort
Mustang.
Fort Mustang is in western komeedzje
fan Ton Fontaine. Yn it Frysk oerset
troch Siep Jorna.
Bewurking en rezjy, Elske Klooster. Op
woansdei 18 en freed 20 juni binne de
utfoerings rûnom doarpshûs de Ùthôf yn
Sigerswâld. Oanfang 20.30 oere
6
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Voetbalclub RWF uit Frieschepalen
eindigde op een verdienstelijke vijfde
plaats in de derde klasse van het
zaterdagvoetbal. De nacompetitie om
promotie naar de tweede klasse werd
niet gehaald, maar RWF heeft een
uitstekend seizoen gedraaid. Ook was er
minder leuk nieuws van het sportpark,
want de sportkantine in Frieschepalen
werd bezocht door het dievengilde. Hier
werden twee ramen geforceerd om
binnen te komen. Bij deze inbraak heeft
de politie niet bekendgemaakt of er een
buit is.
Inwoners van Opsterland mogen een
advies geven over de eigenschappen
van de nieuwe burgemeester, die
Francisca Ravestein opvolgt. De
gemeente ziet graag dat de
Opsterlanders online en anoniem tips
geven over het profiel van de nieuwe
burgemeester. Francisca Ravestein
wordt burgemeester in de gemeente
Pijnacker-Nootdorp.
In een woning aan de Souwe in Ureterp
werd geschoten met een vuurwapen. De
43-jarige bewoner vuurde terwijl
medebewoners aanwezig waren. Er
raakte niemand gewond en na het
lossen van het schot ging de man er in
zijn auto vandoor. De schutter werd later
aangehouden door de politie.
Samenstelling: Jelle Jeensma

ei: gedenken en vieren

Op 4 mei herdachten we de slachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog en op 5
mei vierden we weer het feest van de
bevrijding. Maar ook al ligt de tijd van de
Tweede Wereldoorlog inmiddels ver
achter ons, bij degenen die deze periode
hebben meegemaakt staan deze jaren in
hun geheugen gegrift.
Zo kregen we van Wietze Wagenaar uit
Ureterp een uitgebreid verslag
aangeleverd van een overval door de
Duitsers op 8 januari 1945. De
overvallers waren op zoek naar
onderduikers. Dit speelde zich af op het
Langpaed in Siegerswoude. In de
oorlogstijd woonden zijn heit Jan
Wagenaar en mem Baukje WagenaarDuursma op de boerderij aan het
Langpaed 7 samen met hun kinderen
Ipie, Jitske, Wietze (schrijver van dit
verslag), Jelle en Albert.
De overval 8 januari 1945
Op 8 januari 1945, om ongeveer half zes
's avonds hebben de Duitsers onze
boerderij overvallen. Het waren zes
Duitsers, mijn zuster Ipie zag ze ook
aankomen. Ze waren van de Grüne
Polizei, en waren berucht om hun wreed

De boerderij van de familie Wagenaar.
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optreden. Heit werd direct tegen de
muur gezet. Het bevel om zijn ‘Hände
hoch’ te doen weigerde hij, dat deed hij
niet op zijn eigen erf. De Duitsers
hebben zijn standpunt schijnbaar
gerespecteerd, want hier bleef het bij.
Onderduiker ‘Klaas’ (Gerrit Braaksma)
zou de paarden in het ‘lytshûs’ water
geven. Omdat hij de Duitsers zag
aankomen, ging hij niet naar binnen,
maar verdween langs de oostzijde en
ontkwam. Onderduiker Pee Leenes en
‘Willem Klomp’ (Bouwe Bolt) gingen in
het hooivak. Toen mem hoorde dat er
Duitsers waren, bedacht ze zich dat de
‘papieren’ van de onderduikers nog in de
grote kast lagen. Ze heeft het bundeltje
papier in de ‘klompkachel’ naast de oven
verstopt. Tegelijk heeft ze (natte?) turf of
zoiets in het vuur gegooid, waardoor de
schoorsteen hevig begon te roken. Er
kwam een jongere Duitser bij ons in de
kamer, en die vroeg aan Ipie en Jikke:
Waar zijn de onderduikers, in de kelder
of in een gat onder de vloer? Maar hij
werd niets wijzer want de meisjes
hadden geleerd te zwijgen. De Duitsers
doorzochten het huis, ook de kasten met
kleren. Eén haalde de kleren er uit en
een ander hing het weer netjes terug.
Omdat de Duitsers dachten dat zich een
onderduiker in het ‘lytshûs’ verborgen
had wilden ze er handgranaten in
gooien, maar eerst moest alle vee ook
naar buiten.

vertelde hij later dat de commandant
telkens vroeg naar een man met een bril
op. Maar er was bij ons geen
onderduiker met een bril op. Later
begreep heit dat ze doelden op Binne
van der Wal, die droeg wel een bril.
Binne van der Wal (geboren in 1904)
woonde in Drachten en was een neef
van heit. Voor zover ik weet werd hij
tijdens de spoorwegstaking door de
Duitsers gezocht. Hij is toen een poos bij
ons ondergedoken geweest.
De Duitsers vertrokken onverrichter
zake. Heit is, nadat de Duitsers
vertrokken waren, op sokken (zonder
licht te maken), naar de stal geweest.
Daar heeft hij de schuifdeur open
gemaakt, dan kon hij aan een stok van
een hooivork trekken, waarna de
onderduikers een pak stro naar binnen
trokken, zodat ze met elkaar konden
praten. Heit heeft ze toen nadrukkelijk
gezegd dat ze niet eerder uit hun
schuilplaats mochten komen dan dat heit
of mem hen er uit haalde.
Om ongeveer tien uur 's avonds stonden
de Duitsers weer voor de deur. De
commandant floot een keer en toen
kwam een Duitser met zijn zaklantaarn
tevoorschijn. Hij had zich achter in de
schuur achter zakken graan verborgen
gehouden. Heit vertelde later dat ze op
dat moment het gevoel hadden of de
grond onder hun voeten wegzakte. Toen
de commandant aan de achtergebleven
Duitser vroeg of alles in orde was, zei hij
dat alles ‘in Ordnung’ was. Waarschijnlijk
heeft deze Duitser wel het vermoeden
gehad dat er iets was, maar heeft hij in
dezen zijn menselijke kant laten zien,
zodat ons gezin en de onderduikers veel
ellende bespaard is.

Heit moest met de commandant mee
naar de kleine voorkamer voor verhoor.
Terwijl de commandant mem
ondervroeg, bedacht hij zich dat boven
de deur zijn diploma van de lagere
landbouwschool hing, met zijn juiste
geboortedatum. Hij had namelijk een
vervalst persoonsbewijs, waar een
andere geboortedatum op stond.
Gelukkig is het de commandant niet
opgevallen dat het diploma boven de
deur hing. Heit heeft ons ook nooit
verteld, hoe dat verhoor verlopen is. Wel

Toen de Duitsers bij ons vandaan gingen
zijn ze richting Kromhoek gegaan. Op de
terugweg kwamen ze Albert Brouwer en
Louw de Vries tegen, die gearresteerd
werden. Deze beide jongemannen
8

waren ’s nachts ondergedoken bij Roel
Postma. In de voorkamer begon de
ondervraging meteen, en toen Louw de
Vries iets zei, of verzweeg, kreeg hij
meteen een klap in zijn gezicht. Mem
vertelde later dat ze bang was dat de
kleinere Albert Brouwer ook klappen zou
krijgen, maar dat is bij ons thuis niet
gebeurd. De twee gevangenen moesten
mee, maar ze hadden geen vervoer. Heit
zijn fiets werd gevorderd, en de fiets van
Ipie en Jikke, maar hier hadden ze een
ongeluk mee gehad, waardoor de ene
trapper niet meer rond kon draaien. In
de voorkamer probeerden de Duitsers
dit met hun zware laarzen te verbuigen,
maar ze schopten de trapper er af. Toen
moest Louw de Vries op de fiets van
heit, en hij moest Albert Brouwer, op de
fiets van de meisjes, maar meetrekken
naar het café in Marum-West. Heit kreeg
de toezegging dat hij de volgende
morgen de fietsen in Marum-West weer
kon ophalen.

uitgevlucht waren. Er was toen een
bewaker die hun de gelegenheid gaf
weer te vluchten.
Hoe waren de Duitsers erachter
gekomen dat wij onderduikers hadden?
Enige tijd voor de overval hadden de
Duitsers een paar jonge mannen
opgepakt, terwijl ze aan het schaatsen
waren op de dobbe. Eén van hen kwam
na ongeveer een week weer vrij, met
een nieuwe fiets. Hij is er altijd van
verdacht dat hij ons verraden heeft, en
om zijn hachje te redden heeft hij verteld
dat wij een onderduiker hadden, één met
een bril op, daarmee bedoelde hij Binne
van der Wal. Het vermoeden bestaat dat
dezelfde man ook verraden heeft waar
Albert en Louw sliepen.

Wat gebeurde er de dag na de overval?
Tussen tien en elf uur heeft heit de beide
onderduikers Pee Leenes en ‘Willem
Klomp’ uit het hooivak laten komen. Ook
heeft hij de fietsen uit Marum gehaald.
Hoe is het met Louw de Vries en Albert De beide onderduikers zouden naar oom
Brouwer afgelopen?
Gooitzen gebracht worden. Oom
Volgens informatie van vluchtelingen uit Gooitzen woonde aan de Nijewei, nu
het noorden van Friesland zou Albert
Tolheksleane, en had een kleine
tijdens een bombardement door de
boerderij. Het plan was dat ze in een
geallieerden gevlucht zijn uit een kamp mestbak met stro, op een boerenwagen
in Duitsland. Albert was klein en kon niet daarheen gebracht zouden worden,
snel genoeg wegkomen en is toen
maar uiteindelijk zijn ze met heit op
neergeschoten.
fietsen er naar toe gegaan. Later is Pee
Hij zou ter plaatse begraven zijn en later Leenes naar omke Douwe gegaan, ook
herbegraven zijn op de begraafplaats te aan de Nijewei (Tolheksleane). Pee
Ureterp (in de buurt van de klok). Louw Leenes heeft zich aangesloten bij de
de Vries is na de oorlog teruggekomen. binnenlandse strijdkrachten (BSIk herinner mij dat hij bij ons langs
Ureterp), om mee te vechten tegen de
kwam, hij liep door de berm. Mem riep
Duitsers.
hem, maar hij wilde niet in huis komen,
omdat hij onder het ongedierte (vlooien Gelukkig waren er veel moedige
en luizen) zat.
Nederlanders die in het geheim veel en
Voor zover ik weet heeft Louw ergens bij gevaarlijk werk deden om mensen uit
Zuidlaren in een kamp gezeten. Hij is
handen van deze verraders en de
daar met nog iemand ontvlucht, maar ze Duitsers te houden. Mijn heit en ook mijn
zijn in het donker in een grote cirkel
mem hoorden bij deze moedige mensen,
gelopen. De volgende ochtend stonden daar zijn wij trots op.
ze voor het kamp waar ze 's nachts
Wietze Wagenaar
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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

O

pen Atelier Route

De Open Atelier Route wordt gehouden
op zaterdag 31 mei en zondag 1 juni. In
de Witte Kerk in Hemrik, nummer 1 op
de route, is een overzichtstentoonstelling
met werk van alle deelnemers. Onder de
kunstenaars bevinden zich
beeldhouwers, keramisten en
kunstschilders, maar ook de toegepaste
kunsten in de vorm van sieraden, tassen
en viltwerk ontbreken niet in deze Open
Atelier Route. In totaal openen
drieëntwintig ateliers hun deuren voor
publiek waaronder acht kunstenaars die
dit jaar voor het eerst meedoen. Een
unieke kans om het werk en de
werkplekken van de diverse kunstenaars
te bekijken en hen persoonlijk te
ontmoeten. In de Witte Kerk en in
diverse ateliers worden workshops en
demonstraties gegeven. Op de
website www.kunstinopsterland.nl staat
alle informatie over de route en het
programma. Het laatste nieuws is er te
vinden en informatie over de

deelnemende kunstenaars met links
naar hun eigen websites.
De route loopt door een landschappelijk
en cultureel bijzonder mooi gebied;
weilanden, bos, heide en duinen, het
stroomgebied van het Alddjip en oude
veengebieden wisselen elkaar af.
De routebeschrijvingen, met zowel een
autoroute als een fietsroute, zijn gratis
verkrijgbaar bij alle deelnemende
kunstenaars en in de Witte Kerk.
De deelnemers zijn herkenbaar aan de
vlag met het KunstinOpsterland logo. De
route is ook te downloaden via de
website. De ateliers zijn geopend van
11.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis
en het publiek is van harte welkom.

G

ouden Spiker Festival

Op 26 mei hebben wij onze jaarlijkse
rondgang door (in) Frieschepalen en
Siegerswoude gehouden. 2 Juni is de
rondgang door Bakkeveen. Op 28 juni
een campingconcert op camping ‘De
Waldsang’ in Bakkeveen. Dit is tevens
het laatste concert van onze dirigent
Gerk Huisma. Vanaf het nieuwe seizoen
staat Brassband Opsterland nl. onder
leiding van een nieuwe dirigent, die op
het moment van schrijven nog niet
bekend is. We hopen het nieuwe
seizoen te beginnen met een nieuwe
dirigent en zijn op dit moment bezig om
dat voor elkaar te krijgen. En op 19 juni
begeleiden we de optocht in
Siegerswoude.
Vanaf 28 juni genieten wij dan van een
welverdiende vakantie. In augustus is
dan de start van het nieuwe seizoen.
Helaas heeft Brassband Opsterland nog
geen complete bezetting, wij zijn nog
steeds op zoek naar muzikanten. Heb je
zelf zin om bij ons te spelen of iemand
weet die misschien wel mee wil spelen.
Op maandagavond repeteren wij in de
Mande te Bakkeveen van 20.00 uur tot
22.00 uur. Kom gerust eens langs om te
10

Siegerswoude: Wim Visscher tel.
0512-301032 of via j.w.visscher@wxs.nl
of Tjitze Bouma: tel. 0516-541447 of via
t.m.boum@hetnet.nl
De dorpssteunpunten Frieschepalen
estigplussers: doe de huistest! en Siegerswoude
Comfortabel oud worden op je eigen
stek. Daar draait het om op de
voorlichtingsbijeenkomst van de
dorpssteunpunten Frieschepalen en
nzameling oud papier
Siegerswoude op zaterdag 14 juni in
Op de volgende datum wordt
het dorpshuis van Siegerswoude. De
het
oud papier binnen de
bijeenkomst, bestemd voor
bebouwde kom weer
zestigplussers in beide dorpen, duurt
ingezameld:
van 10.30 tot uiterlijk 14.00 uur. Vaak
 Donderdag 19 juni 2014
zijn kleine aanpassingen aan de woning
Christelijk Gereformeerde Kerk Elim
of op het erf al voldoende om als oudere
er comfortabel en veilig te kunnen blijven
 Donderdag 17 juli 2014
wonen. Te denken valt aan steunen in
Jeudgebouw de Iepen Doar
douche en toilet en betere verlichting,
 Donderdag 14 augustus 2014
het wegwerken van drempels in huis en
C.b.s. De Foarikker
verbetering van de bestrating om de
woning. Het realiseren van een
slaapkamer op de begane grond is
ingrijpender. Het is vooral zaak dit alles
tijdig te doen. En om de kosten dragelijk
rensland: een toneelspektakel
te maken, is wellicht een meerjarenplan
Net buiten Frieschepalen, op de grens
handig. Als eerste Friese gemeente
van Groningen, wordt een deel van de
werkt Opsterland mee aan het project
schans herbouwd die er ten tijde van de
Huistest. Frieschepalen en
tachtigjarige oorlog heeft gelegen ter
Siegerswoude dienen als pilotproject.
Meerdere vrijwilligers zijn getraind in het verdediging van het land tegen de
verrichten van deze huistest. Op verzoek Spaanse overheersing. De schans vormt
nu het decor van het theaterspektakel
van en samen met de bewoner wordt
‘Grensland’. De voorstelling gaat over
aan de hand van een checklist
twee toneelgroepen, een Groningse en
nagegaan wat er zoal in en rond de
een Friese. In samenwerking willen zij
woning verbeterd kan worden.
een spetterend stuk neerzetten. Maar
Op 14 juni willen we deze huistest graag gaandeweg ontstaat steeds meer
introduceren en nader toelichten. Het is wrijving. De Friese theatermaakster wil
de bedoeling de bijeenkomst gezellig af een moderne voorstelling met jongeren
te sluiten met een gezamenlijke maaltijd. op motoren; de Groningers willen een
Opgave voor de gratis maaltijd kan tot
historische slag met buskruit en
uiterlijk zaterdag 7 juni bij een van de
kanonnen. Te midden van het tumult
onderstaande werkgroepleden. Voor
bloeit de liefde op tussen de ruige
vervoer kan zo nodig worden gezorgd!
Groninger en de Friese regisseur. “Een
Frieschepalen: Wouter Thomassen tel. mooi stee om te traauw’n”, vindt de
Groninger. Maar de Friezin piekert er
0512511213 of via
niet over: “Noait en kear”. ‘Grensland’ is
wouterthomassen@ziggo.nl
een coproductie van twee producenten:
komen luisteren. Ook kunt u contact op
nemen met Nanda Dijkstra op
telefoonnummer 06-22216308.
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het Groningse Peerd en het Friese
BUOG (Bedenkers en Uitvoerders van
Ongewone Gebeurtenissen).
Peerd is maker van theater op
bijzondere locaties in de regio, zoals
oude kerken, een fabriekshal,
boerenschuren of het Wad. Peerd
maakt inhoudelijk en toegankelijk
theater: vlakbij de mensen thuis en in de
eigen streektaal.
BUOG maakt sinds lang
theatervoorstellingen op bijzondere
(buiten)locaties en onontgonnen
plekken. Eerder maakten zij de
succesvolle locatievoorstelling
LEEGHWATER midden op de Afsluitdijk
met Bert Visscher in de hoofdrol.
‘Grensland’ wordt gespeeld door acteurs
uit de wijde omgeving, van Westerlee
(bij Winschoten) tot Sneek. Maar ook
spelers uit Frieschepalen doen mee:
Mariska Boonstra, Maaike van der Wal,
Rosa Kooi en Lia Willems. Daarnaast
hebben zich vele figuranten aangemeld.
Er worden zes voorstellingen gegeven in
de periode van 18 tot en met 27
september. Op de tribune is plaats voor
vijfhonderd mensen.
‘Grensland’ een stuk dat je niet mag
missen!

J

vertegenwoordigende elftallen van
Aduard 2000 en v.v. Dokkum deelnemen
aan dit -23 toernooi. Het
jeugdvoetbaltoernooi wordt op zaterdag
7 juni afgesloten door de E-pupillen, wat
ongetwijfeld ook voor een hoop
spektakel gaat zorgen. Kortom, een
week vol voetbalplezier op de
sportvelden in Frieschepalen. Wij zien u
en jou graag tegemoet van 31 mei tot en
met 7 juni! Zonder sponsoren natuurlijk
geen toernooi en ook via deze weg
willen wij een ieder die een bijdrage
heeft geleverd aan het toernooi
bedanken, met in het bijzonder
hoofdsponsor Stichting Vrienden van
Jan.
Toernooicommissie
Jeugdvoetbaltoernooi s.v. RWF

S

DM derde

Waar heel Nederland dit weekend in de
ban was van het Europees Songfestival,
was het oudste demoteam van Sport- en
dansschool SDM 'Pressplay' druk bezig
zich te plaatsen voor de finale van de
Europese Kampioenschappen Hiphop
van de UDO-bond in Kalkar
(Wunderland, Duitsland). Zaterdag 10

eugdtoernooi RWF

Na enkele jaren van afwezigheid, blaast
voetbalvereniging s.v. RWF haar
jeugdtoernooi nieuw leven in. Van 31
mei tot en met 7 juni strijken diverse
jeugdploegen uit Friesland en Groningen
neer in Frieschepalen om te strijden om
de hoofdprijzen op sportpark ‘De
Boskdobbe’. Op 31 mei trappen de Fpupillen het toernooi af. Vervolgens
binden de B-junioren de strijd met elkaar
aan op maandag 2 juni, waarna op
dinsdag 3 juni de C-junioren spelen om
de felbegeerde prijzen. Het toernooi voor
de D-pupillen is verspreid over
woensdag 4 en donderdag 5 juni. Op
vrijdag 6 juni is het de beurt aan de
talentvolste jeugd van 23 jaar en jonger.
Naast s.v. RWF zullen

mei kreeg het team te horen dat ze door
waren naar de finale en zondag
behaalden ze de derde plaats op het
European Championship 2014!
Sport- en dansschool SDM komt uit
Noord-Nederland en heeft op deze
internationale wedstrijd niet alleen
Nederland op de kaart gezet, maar in
het bijzonder Noord-Nederland. Deze
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erkenning bevestigt het gegeven dat de
top van de Europese danscrews zich
absoluut niet alleen in de grote
randsteden van Nederland bevindt.
Pressplay gaat in augustus mee doen
aan de Wereldkampioenschappen in
Glasgow van 22 tot en met 24
augustus.

G

rote rommelmarkt

Zaterdag 14 juni heeft de Christelijk
Gereformeerde Kerk Siegerswoude de
Wilp een grote rommelmarkt aan de
Taeijewyk 1a in Siegerswoude van 8.00
uur tot 13.00 uur. Met onder andere
boeken, servies, fietsen en antiek. Ook
is er een gezellige koffiehoek en voor de
kinderen een springkussenl

Z

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Sipke Havinga ....... 25300
A.Hofstee .............. 24636
J.Riemersma ......... 24237
E.v.d. Velde ........... 24044
H.Schievink ........... 23925
D.Wagenaar .......... 23802
J.Venema .............. 23567
E.de Vos ............... 22979
A.v.d. Wier ............ 21971
J.Brink .................. 21149

Na de zomervakantie gaan we beginnen
met een nieuw klaverjasseizoen.
Iedereen is hier van harte welkom. Of je
nu één avond wilt kaarten, of het hele
seizoen.
Alles is mogelijk, dus doe gerust eens
mee. Tijdens elke kaartavond zijn er
leuke vleesprijzen te winnen!
Dorpshuis De Dobber, Frieschepalen

omeractiviteit

Dit jaar organiseert de feestcommissie
weer een activiteit voor jong en oud op
het evenemententerrein in
Frieschepalen. Onder het genot van een
hapje en een drankje willen wij jullie
uitnodigen voor een spectaculaire
activiteit op zaterdag 16 augustus in de
namiddag. Het belooft een mooie ‘natte’
middag te worden... Meer informatie
volgt binnenkort maar reserveer deze
middag alvast in uw agenda!

K

laverjassen

Het klaverjasseizoen van dorpshuis De
Dobber zit er alweer op. De vijf beste
standen tellen mee voor de eindscore.
Hierbij de eindscores:
1
A.Veenstra ............ 28310
2
D.van Luik ............. 27423
3
H.Hofstee .............. 27206
4
P.Kamminga .......... 26940
5
A.Merkens ............. 26899
6
B.Kamminga .......... 26150
7
C.v.d. Velde ........... 26067
8
W.J.v.d. Velde ....... 25425
9
D.Gorter ................ 25414
10 R.v.d. Velde ........... 25398
11 S.Marinus .............. 25343
12 J.Terpstra.............. 25332

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt
Frieschepalen/Siegerswoude
29 mei 09.30 uur ds. G. Bruinsma
01 juni 09.30 uur ds. T. Dijkema
14.00 uur ds. G. Bruinsma
08 juni 09.30 uur ds. G. Bruinsma
14.00 uur br. A. de Rover
15 juni 09.30 uur ds. G. Bruinsma, HA
14.00 uur ds.T. Nap
22 juni 09.30 uur ds. T. Nap
14.00 uur ds. K.D. Smit
29 juni 09.30 uur ds. R. Janssen
14.00 uur ds. G.Bruinsma,
Thema dienst
6 juli
09.30 uur ds. G. Bruinsma
14.00 uur ds. J. Rozemuller
VGKN Frieschepalen-Siegerswoude
29 mei 09.30 uur ds. B. Bloemendal
01 juni 09.30 uur ds. J.J. Douma
13.45 uur ds. M. Koppe
08 juni 09.30 uur. ds. Bloemendal
09 juni Pinksterdienst Wijnjewoude
15 juni 09.30 uur ds. van Deventer
13.45 uur ds. Koppe
22 juni 09.30 uur ds. Groen
13.45 uur ds. Bloemendal
13

29 juni 09.30 uur ds. Bloemendal
13.45 uur ds. Bloemendal
Protestante Gemeente De WilpSiegerswoude i.w.
29-05 09.30 uur da. A. Klomp
(Oosterkerk)
01 juni 09.30 uur ds. de Groot
(Oosterkerk)
08 juni 09.30 uur ds. A. de Vries
15 juni 09.30 uur zwo dienst
(Oosterkerk)
22 juni 09.30 uur ds. A. de Vries
29 juni 09.30 uur da. Klomp H.A.
14.00 uur bijzondere dienst
(Plantsoenkerk)
Christelijk Gereformeerde kerk
Siegerswoude
29 mei 10.00 uur ds. Hoogenboom
01 juni 09.30 uur ds. Hoogenboom
14.30 uur ds. Capellen
08 juni 09.30 uur ds. Hoogenboom
14.30 uur ds. Hoogenboom
09 juni 09.30 uur ds. Hoogenboom
15 juni 09.30 uur ds. M. Bot
14.30 uur ds. M. Bot
22 juni 09.30 uur ds. Hoogenboom
14.30 uur ds. Hoogenboom
29 juni 09.30 uur ds. Hoogenboom
14.30 uur ds. Hoogenboom

H

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

D

orpshuis
‘Uthôf’
Siegerswoude 2013/2014
06 juni CBS Betrouwen
07 juni Brocante- en hobbymarkt
14 juni Dorpssteunpunt

18 juni
19 juni
20 juni
21 juni
05 juli
30 aug

Openluchtspel Dorpsfeest
Optocht Dorpsfeest
Openluchtspel Dorpsfeest
Zeskamp Dorpsfeest
Brocante- en hobbymarkt
Stratenvolleybal

telefoon: 0516–541900
Email: dorpshuisuthof@gmail.com

P

uzzel 9

Beste puzzelaars,
Alle ingeleverde puzzels waren goed
voor 45 punten. Leuk uw reacties te
lezen bij de ingeleverde puzzels. In deze
-voor dit puzzelseizoen de laatstepuzzel moet u 30 cryptische
omschrijvingen oplossen. Wat is een
cryptische omschrijving? De
omschrijving van de in te vullen woorden
is op een verborgen manier gemaakt.
Vaak zijn binnen de omschrijving twee
aanwijzingen te vinden. Ik geef u twee
voorbeelden van een cryptische
omschrijving.
De eerste beroemdheid wordt geplukt →
aster
eerste = a
beroemdheid = ster
een aster = bloem, een bloem kun je
plukken.
De kraai klinkt stoutmoediger dan dat
ventje → kabouter
kraai = ka
stoutmoedig = boud
klinkt als → bout + overtreffende trap
= bouter
ka + bouter = kabouter = ventje
Voor ieder goed woord krijgt u 1 punt en
voor een compleet goed ingevulde
puzzel krijgt u nog eens 10 punten extra.
De gehele puzzel kunt u inleveren tot
vrijdag 13 juni bij Metje van der Harst,
Lytse Dobbe 7 te Frieschepalen. Ook
kunt u puzzels per e-mail inleveren.
E-mail adres:
metjevanderharst@hotmail.com
14
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Moet doorgehakt om de snelheid uit te drukken.
Strafmaat.
Echt niet gezond?
Grillschema.
Veelkleurig (en blauw ).
Vakantiemeubelen.
Verstikkend handvat.
In dat land kan Ka roeien.
Speels huisdier.
Smeermiddel op het hoofd.
Ongelovig roker.
Beest(en)wagen.
Grillige plek.?
Textiel dat je beetneemt.
Gek metaal voor een dwaze vrouw.
Jongen met veel rommel.
Griekse letterwinkel.
Door deze plaats loopt er niet één, maar drie kanalen.
Bij deze dans wordt drank niet op prijs gesteld
Deze plaats staat ook in de Atlas.
Zo flink als een hijswerktuig.
Grootmoeder?
Oude kost ?
Dieren die geluid maken.
Strafmaat ?
Dit zijn pas de kosten voor studenten.
Prijsverhoging ?
Hooggeplaatste vogel.
Beroemde voetballer in het nageslacht van de poelier
Is dat weefsel oké?
15
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Totaal

1 Hennie

Beintema

De Feart

Ureterp

45

273

2 G.

Beute

Weibuorren 91

Ureterp

45

273

3 Corrie

Boonstra

Boerestreek 19

Ureterp

45

273

4 Lies

Haisma

Bremerwei 4

Siegerswoude

45

273

45

273

5 Baukje

v.d. Harst

WF de Boerstraat 34 De Wilp

6 H.J.

Kloosterman-Luchtenburg Hoofddiep 2

Zevenhuizen

45

273

7 Baukje

Rijpstra

Mounleane 1

Ureterp

45

273

v.d. Veen-Waringa

Kromhoek 40

Frieschepalen

45

273

Weening

Boerestreek 29

Ureterp

45

273

10 Feikje / Trienke

Benedictus

Binnenwei 49

Siegerswoude

45

263

11 Familie

Elzinga

Lytse Dobbe 44

Frieschepalen

45

263

12 Leny

Jongsma

De Slus 18

Frieschepalen

45

263

13 Hinke

Mekkes

Middenwei 4

Siegerswoude

45

263

14 G.

Kooistra

Tolheksleane 14

Frieschepalen

45

261

15 Gepke

Bijker

Klauwertswei 2

Siegerswoude

45

248

16 Jeltsje

Mulder -vd Mei

Kromhoek 33

Frieschepalen

45

248

Lytse Leane 36

Frieschepalen

45

227

De Bodding 6

Frieschepalen

45

222

De Feart 35

Ureterp

0

218

8 H.
9 Irma

17 A.

v.d. Iest

18 Wietske
19 Trienke

Jeensma
v.d. Vaart

20 B.

Hoekstra-Bron

Tolheksleane 11

Frieschepalen

0

217

21 Ch.

Venekamp-Hoekstra

de Bodding 5

Frieschepalen

0

217

22 J.

Havinga

Boerestreek 12

Ureterp

45

207

Vries

Lytse Leane 49

Frieschepalen

45

192

24 Rolf en Ancis

Feenstra

Teaijewyk 1

Siegerswoude

0

110

25 Geeske

Hessels-de Jong

Kromhoek 21

Frieschepalen

0

95

Foarwurk 14

Siegerswoude

0

94

23 Yvonne

26 Esther

de

ten Hoven

27 H.

Boonstra

Van Akenwei 9

Siegerswoude

0

80

28 Dieuwke

Gorter

De Rusken 36

Frieschepalen

0

65

29 Coba

Sikkema

Kromhoek 20

Frieschepalen

0

65

30 Roelof

Bron

Van Houtenwei 3

Siegerswoude

0

25
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