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Doarpskrante mei it nijs fan
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't Pompebledpraatsje
Dit is weer het laatste Pompeblêd voor
deze zomer. Deze keer weer met twee
interessante interviews. Nu de vakantie
is aangebroken, gaat de redactie met
een welverdiend zomerreces. Misschien
zullen de lezers de dorpskrant missen,
maar er zijn natuurlijk genoeg andere
zomeractiviteiten om de tijd mee te
vullen. Wij hopen in september onder
andere aandacht te schenken aan de
voorstelling Grensland, die in
Frieschepalen wordt opgevoerd ter ere
van het herstel van de historische
schans. Dat wordt ongetwijfeld een
spektakel dat u niet mag missen!

‘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.: 26 en 27 september 2014

Wij willen de lezers die giften hebben
gegeven bedanken. Giften zijn natuurlijk
van harte welkom om een aantrekkelijk
nieuwsblad te kunnen blijven maken.
Ook zijn we blij dat de adverteerders het
blad nog steeds waarderen.

Kopij:
Kopij voor het volgende nummer
uiterlijk inleveren voor
maandag 15 september 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:

Het dorpsfeest in Siegerswoude is het
onderwerp van de voorpagina. Er waren
tal van activiteiten op het dorpsfeest,
zoals de western Ford Mustang, die
flink wat publiciteit kreeg. Verder staat
de einduitslag van de puzzelcompetitie
in deze krant. Voor de beste
puzzelaarster is er een prijs. In het
nieuwe seizoen zal de puzzelcompetitie
ongetwijfeld terugkomen.

kopij.pompebled@gmail.com
www.pompebled.tk

Nu de zomervakantie aanbreekt worden
ook de scholen gesloten. Voor
Siegerswoude betekent dat helaas ook
een definitieve sluiting.
De scholen in Frieschepalen en Ureterp
hielden deze maand een
workshopochtend onder de titel ‘Bisto
betoetere’. Kinderen van groep vier, vijf
en zes waren hiervoor uitgenodigd. Ze
kregen een workshop op slagwerk of
een koperinstrument.

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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Door: Pjirkje Idsinga

In (âld) skoallejuffer oan it wurd

I

t is al in hiel skoft lyn, dat ik by har op besite wie, mar no, mei it berjocht dat ‘De
Foarikker’ nei de fakânsje de doarren ticht hat, like it my goed, ris in frou op te
sykjen, dy 't in grut part fan har libben har wurk oan dy skoalle dien hat. It is har
man dy't de doar iependocht yn Mearum, want ‘juffer Betsy’ (sa kinne in protte
minsken har) docht even in middeisliepke. “Maar zij komt er aan”, seit har man Pyt.
“Zij wordt wel minder hoor, maar ja, zij is ook al 90”.

It falt foar it each noch wol ta, as sy der
by komt. Want it ûnthâld is noch prima
en de eagen glinsterje noch lykas
earder.
Betsy van der Berg – de Jong, sa is no
har namme. Earder wie dat juffer Visser,
mar elk kin har as juffer Betsy. Har heit
wie timmerman-oannimmer. Betsy wie

de âldste thús en yn dy earste
oarlochsjierren wie it nedich dat sy yn 'e
hûs kaam om heit en mem te helpen. De
âlde master Visser hie har nei de legere
skoalle op de MULO witte te praten,
want Betsy woe graach leare. En ek
fierder leare, mar dat koe doe better net
fanwege it wurk.
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Yn dy muoilike jierren fan de twadde
wrâldoarloch wie der foar de timmerman
net folle wurk mear en har heit frege, of
't sy noch leare woe. Dat woe se graach
en sa is sy doch noch ûnderwizeres
wurden. Yn dy oarlochsjierren is der ek
wat bard, dat bepalend wie foar har
fierdere libben. Har heit soarge yndertiid
foar plakken foar ûnderdûkers en sa
kaam der ek in jonge man fan 24 by har
yn de hûs doe't sy 18 jier wie. Dat wie in
Pyt van der Berg út Hollân.
Vogelenzang by Haarlem. Dêr krige sy
ferkearing mei, mar se mochten
net trouwe, want Pyt wie Katholyk en de
pastoar woe it net lije. It sei Betsy neat,
al wienen har âlden der ek net foar, mar
Pyt hie om deselde reden yn syn famylje
tryste dingen belibbe en seach der fan
ôf. Trije jier hat hy dêr ûnderdûkt west.
Gelokkich ha de beide jonge minsken
elk in oare goede libbenspartner fûn en
binne se beide troud en ha elk twa bern
krigen, Betsy twa famkes en Pyt in soan
en in dochter. Sy hâlden min of mear
kontakt, yn de sin fan goekunde. Doe't
Betsy yn '96 har man Sjoerd Visser
ferlear, wist Pyt dat net, mar letter ferlear
hy syn frou en doe binne se wer neier ta
elkoar kaam. Op 9 oktober 2007 binne
se troud yn Mearum en 14 oktober yn
tsjerke yn de Wylp. Doe wienen se eigen
baas!

wein, mar koe in jiermannich yn it
skoallehûs komme. Betsy en har man
ha ek 9 jier fard op in binnen skip. Sy gie
mei Sjoerd it wetter op, mar wie fansels
gjin skipper. Doe't har man ris in kear
fan board moast om wat hannelingen by
in slûs te dwaan woe hy har even bij de
motor ha, mar Betsy griisde der tsjin
oan, sy koe net mei de motor omgean
en woe gau sels fan de boat, werby sy
yn it wetter telânne kaam. Sjoerd koe
har noch krekt beetpakke. Dat wie gjin
goede aksje! Betsy wie ympulsyf. Sy
troffen allerhande bûtenlanners en ienris
hie sy in praatsje mei in Frânsman en
dêrby fertelde sy, dat har man de boat
wol ferkeapje woe. De Frânsman frege
hoefolle de boat kostje moast, hy fûn it
sa'n aardich boatsje en Betsy neamde in
som, fan Sjoerd heard. Twa slûzen
fierder gie de man nei Sjoerd. Betsy wie
bang, dat sy de boat ferkocht hie, sy koe
it Frâns net sá goed, en dat wie har
bedoeling net fansels. De man woe
sûnder notaris hannelje, mar dat woe
Sjoerd net. De keap gie net troch, mar
sy hie wol yn de rats sitten! De
slûswachters hienen wille!

Har earste plak as ûnderwizeres wie yn
De Wylp oan skoalle ‘De Wegwijzer’; dy
stie op it plak, dêr 't Van Breden syn
fouraasjebedriuw no hat. It wie in
trijemansskoalle. As Betsy los komt, kin
sy hiel smakelik fertelle oer har manier
om mei de bern om te gean.“Mar dat
moat allegearre net yn it krantsje hear”,
sa jout sy oan. Sa meielkoar hat sy in
goede 27 jier oan skoalle stien yn
Sigerswâld, ûngefear fiif kear tydlik. As
de fêste juffer siik wie of om oare reden,
koe sy wer ynfalle. Sy stie al fiif jier foar
de klas en wenne earst mei Sjoerd yn in

Ien kear koe sy in raar ûngemak
foarkomme. Sy stie dy kear by Sjoerd by
it roer, wat har plak oars net wie. Der
kaam in duwbak oan, in hiele grutten,
leech en heech boppe it wetter. Harren
boat wie swier laden en lei djip yn it
4

Peuterspeelzaal Frieschepalen

wetter, koe net fluch meneuvelje. Sy
raasde: “Nei rjochts, nei rjochts, in
duweenheid!” Sjoerd hie it net sjoen,
mar stjûrde dalik ôf en de duwbak gie
roerend by harren lâns.

De Krobbedobbe

Yn 1968 ha sy har nei wenjen set oan de
Middenwei. Yn '92 krige Sjoerd lêst fan
de eagen, koe net goed mear sjen en
letter ek lêst fan de longen. Pyt van der
Berg wie technysk oanlein en woe as
jonge graach nei de ambachtskoalle,
mar dat mocht net. Hy moast ek oan it
wurk en kaam yn de blombollen, de
earste 20 jier.

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

Doe krige hy wurk by in akkufabryk en
learde technyk fan de oaren. Earst sjen
hoe'it moast en dan mocht hy ek. Hy hat
as hobby it spinnen en breidzjen mei
skieppewol. Dat docht hy noch steeds.
Der leinen al wer in pear moaie waarme
sjalen, krekt klear. Pyt wurdt yn july 96
en is noch in tige geve man. Betsy (mei
Pyt) docht húshâldelik wurk,skarrelt altyd
om, hat altyd wat by de ein. Sy ha in
goede help, want it rinnen wol net bêst
mear en sy wurd ek hurdhearrich, mar
har reade autootsje stiet noch foar de
doar en sy lêze it Pompeblêd geregeld.
Dat der aanst yn Sigerswâld gjin skoalle
mear wêze sil, giet har bot oan it hert.
Koartlyn waard har noch ferteld, dat
Gerrit Terpstra, noch yn libben is en 98
jier. Sy hat him noch fûn op in âlde
skoallefoto bij it tsjerkje fan Van Aken yn
1922. In oantal jierren lyn hat Betsy har
dochter Roelfke, dy't tige moai sjonge
kin, op Gerrit syn fersyk,fia in neef yn
Amerika op de bân it lied: “Daar ruist
langs de wolken” foar him songen. Dat
woe hy noch sa graach ris hearre.

Z

o was de maand

Cornelis Dekker (83) en zijn vrouw
Elsje Mantel (83) uit Frieschepalen
stonden prominent in het weekblad Sa!
Ze vierden op Tweede Pinksterdag hun
diamanten huwelijksjubileum. Het hele
gezin met vijf zoons, vier
schoondochters en negen kleinkinderen
kwam langs. Ook burgemeester
Francisca Ravestein bracht het
jubilerende echtpaar een bezoek.
Willem Neef uit Siegerswoude is
uitgeroepen tot FC-Cursist van het Jaar.
In de Achmeatoren in Leeuwarden
bepaalden cursisten van het Friesland
College wie in aanmerking kwam voor
deze titel. Willem Neef rondt deze
maand zijn opleiding allround
meubelmaker en (scheeps)
interieurbouwer af.
De politie hield op de Bremerwei in
Siegerswoude twee snelheidscontroles.
Omwonenden hadden geklaagd over de
hoge snelheid van automobilisten op

Har âldlearlingen en de Sigerwâldster
bewenners, se libje noch altyd mei yn it
oantinken fan juffer Betsy. Dat se der
tegearre noch in tiid fan genietsje meie!
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deze weg. De politie bekeurde zes
bestuurders. Er mag op de Bremerwei
maximaal zestig kilometer per uur
worden gereden, maar sommige
verkeerszondaars haalden honderd
kilometer.
Op de A7 bij Frieschepalen botste een
taxi tegen de middengeleider. Bij de
wegwerkzaamheden reed de chauffeur
eerst op een signaleringswagen van
Rijkswaterstaat en kwam daarna tegen
de middengeleider tot stilstand. De
taxichauffeur was vermoedelijk in slaap
gevallen. Hij werd naar het ziekenhuis
gebracht. De taxi raakte zwaar
beschadigd.
In totaal zullen veertien brievenbussen
van de dertig in de gemeente Opsterland
verdwijnen. Dat heeft PostNL
bekendgemaakt. PostNL moet
brievenbussen schrappen omdat het
aantal verzonden brieven sterk daalt.
Chauffeurs van PostNL komen steeds
brievenbussen tegen die nauwelijks
gevuld zijn. De brievenbussen die
verhuizen, hebben drie weken van
tevoren een sticker gekregen. De
inwoners ontvangen ook een bericht met
uitleg.
Samenstelling: Jelle Jeensma

E

bedrijven, die om werk zitten te
springen, lopen opdrachten mis omdat
ze worden dwarsgezeten door
bureaucratische Europese regels.
Chauffeurs van Nederlandse
transportondernemingen zitten werkloos
thuis door de open grenzen in de EU en
zien hun werkplekken ingenomen door
(onderbetaalde) buitenlanders.
Door de lidstaten wordt een massa geld
in de EU gepompt. De Zuid-Europese
landen, die het niet zo nauw nemen met
de begrotingsdiscipline, profiteren
hiervan het meest. Egypte kreeg een
miljard steun van de EU, maar de EU
heeft geen flauw idee hoe dit geld is
besteed. Aan de financiering van
terreur?
De EU deinst er zelfs niet voor terug
spaarders te bestelen, om het op
grootheidswaan gebouwde Europese
project in stand te houden. Met
goedkeuring van de PvdA-er Jeroen
Dijsselbloem (voorzitter Eurogroep en
Minister van Financiën) verloren
Cypriotische spaarders veel geld tijdens
de financiële crisis toen de banken
moesten worden gered. Die spaarders
hebben nu – terecht - bij het Europese
Hof van Justitie compensatie gevraagd
voor het verliezen van een deel van hun
vermogen. De gelegaliseerde diefstal
trof niet alleen rijkaards die hun kapitaal
stalden in Cyprus, maar ook gewone
burgers. In een ontluisterende
televisiereportage was te zien dat een
oudere vrouw, die haar spaargeld nodig
had als aanvulling op haar karige
pensioen, door de EU werd beroofd van
haar spaarduiten. Een hoteleigenaar zag
zijn spaartegoeden (een buffer voor zijn
bedrijf) eveneens in rook opgaan.

U ligt onder vuur

De verkiezingen voor het Europees
Parlement trokken in mei weinig kiezers
naar de stembus, maar maken wel
duidelijk dat de eurosceptische partijen
steeds meer terrein winnen. De macht
van ‘Brussel’ is te groot geworden,
vinden veel kritische kiezers. De
Europese Unie (EU) zou zich volgens
hen alleen moeten bezighouden met
hoofdzaken, zoals handelsverdragen
tussen de lidstaten, en zich niet moeten
bemoeien met bijzaken. Europese
aanbestedingen zijn een voorbeeld van
de regelzucht van de EU. Lokale

Het stelen van spaargeld van Europese
burgers kan ook in Nederland gebeuren.
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Cyprus schept een precedent. Het
Internationaal Monotair Fonds (IMF) stelt
voor dat landen in problemen een
eenmalige belasting kunnen heffen van
tien procent van het vermogen van de
burgers. Deze wereldvreemde en aan de
EU verbonden kleptomanenclub matigt
zichzelf de arrogantie aan dat burgers dit
wel zullen accepteren. “Als het echt
éénmalig is zal dat het spaargedrag niet
verstoren. Het zou door sommigen zelfs
als eerlijk worden aangemerkt”, denken
de economen van het IMF.
Het is duidelijk waarom de weerstand
tegen de EU steeds meer groeit.
Jelle Jeensma

I

verdien je punten (peijes) die je uit kunt
geven aan iemand die jou helpt met iets
wat je niet graag doet of waar je moeite
mee hebt. Zo helpen de deelnemers
elkaar.
Dinsdagavond werd het laatste LETScafé vóór de zomervakantie bezocht
door LETS-deelnemers en
belangstellenden. Er werden
handelsafspraken gemaakt en
zelfgemaakte vlierbloesemsap verkocht
voor peijes. LETS-deelneemster Gerda
Hiemstra vertelde ons iets over vilten.
Vilten is één van de eerste manieren in
de menselijke geschiedenis om textiel te
maken. Het verhaal gaat dat vilten bij
toeval is ontdekt door een herder die wat
losse schapenwol in zijn schoeisel deed
om zijn voeten tegen de kou te
beschermen. Het wrijven en het zweet
zorgden ervoor dat de wol ging vervilten
tot een ‘lapje’. Door het wrijven haken de
schubben van de wol in elkaar
verstrengeld, sluiten zich en blijven in
deze vorm. Nomadenvolken in Centraal
Azië maakten er tenten van: de
zogenaamde yurt.

nzameling oud papier

Op de volgende datum wordt
het oud papier binnen de
bebouwde kom weer
ingezameld:
 Donderdag 17 juli 2014
Jeudgebouw de Iepen Doar
 Donderdag 14 augustus 2014
C.b.s. De Foarikker
 Donderdag 11 september 2014
O.b.s."De Skans"
 Donderdag 9 oktober 2014
Orgelfonds Gereformeerde Kerk

K

Gerda liet de aanwezigen ervaren hoe je
zelf vilt kunt maken: als je over plukjes
wol, vermengd met water en zeep enige
tijd wrijft, ontstaat een lapje vilt. Alle
aanwezigen mochten ervaren hoe
rustgevend dit simpele proces is en
verwonderden zich over het resultaat.
De techniek riep vragen op bij één van
de mannelijke deelnemers die allerlei
ideeën had om het proces te versnellen
en te vergemakkelijken, bijvoorbeeld
door het gebruik van een deegroller.
Een aantal aanwezigen meldde zich al
meteen aan voor een workshop vilten
die Gerda binnen de LETS-ruilkring gaat
geven.
Na de zomervakantie wordt in Ureterp
op dinsdag 9 september van 19.00 tot
21.00 uur in de Ynrin (MFC de Wier)

ennis met vilten

Maandelijks wordt er in zowel Drachten
als in Ureterp een LETS-café gehouden
door LETS-Ruilkring Drachten en
omstreken. Een LETS-ruilkring is een
groep mensen die dingen voor elkaar
doet, niet voor geld, maar voor punten.
Hoe gaat dat in zijn werk? Wat je goed
kunt doe je voor een ander. Hiermee
7

weer een LETS-café gehouden. Niet
De onlangs overleden Wubbo Ockels die
alleen deelnemers maar ook
de aarde letterlijk van afstand heeft
belangstellenden zijn van harte welkom! bekeken, had een enorme gedrevenheid
om de mensheid er bewust van te
maken, dat we allemaal astronauten zijn
van het Ruimteschip Aarde. Hij predikte
de religie van de mensheid en liet ons
zijn ‘tien geboden van het geloof in de
mensheid’ na. Wanneer iedereen
t Keningsfjild
daadwerkelijk zou proberen deze 10
Je kunt er niet omheen
geboden in praktijk te brengen, dan kan
Iedereen die in de streek rond het
de wereld er al op korte termijn heel
Koningsdiep woont of er regelmatig
anders uitzien. Dan zou er een hele
komt, kan er niet omheen: de
andere wind (geest) door de wereld
confrontatie met de publiciteitsborden
waaien. De geest van de menselijkheid,
rond ‘www. Pinksterfeest.org’. Elk jaar
waar niemand zonder kan. Waar Ockels
opnieuw staan ze op strategische
de inspiratie, zijn gedrevenheid vandaan
punten opgesteld. Meestal na de
pinksterdagen gevolgd door een foto en had? Joost mag het weten.
verslag in de regionale pers. Of je nu wilt Wubbo Ockels ging er vanuit dat we ons
niet achter een God kunnen verstoppen,
of niet: je kunt er niet omheen.
omdat de God van de mensheid in ons
Simpel gezegd is dat nu juist de
betekenis van het verhaal dat er achter allemaal zit. Als mens is iedereen zelf
verantwoordelijk en komt het er op neer,
schuil gaat. De geest in de betekenis
dat de mens het allemaal alleen doet. In
van adem, wind, is overal. Gelukkig
mijn ogen een zware en onmenselijke
maar want waar geen lucht is, is geen
klus.
leven mogelijk. We kunnen er niet
zonder. Zonder adem geven we letterlijk
In de betekenis van het christelijk geloof
de geest.
voegt de Geest van God een extra
In de christelijke traditie hebben we het dimensie aan al die inspanning voor
meer ‘menselijkheid’ toe. Namelijk dat je
niet alleen over geest met een kleine
je met al je gedachten, je mag richten op
letter, maar bovendien over Geest met
deze Geest, deze bron van leven die
een hoofdletter. Daarmee proberen we
altijd thuis geeft, altijd bereikbaar is. En
een extra dimensie aan te geven van
dat de mens hierdoor geïnspireerd in
geest met een kleine letter. Iets
staat is om altijd en overal de goede
ongrijpbaars, een gevoel dat moeilijk
keuzes in het leven te maken.
onder woorden is te brengen. Vaak
wordt het uitgelegd als inspiratie; toen ik Uiteindelijk, maar dat wordt pas in een
later stadium zichtbaar, met een 100%
eenmaal de geest kreeg rolde die
garantie!
moeilijke brief zomaar uit de pen.
Dichters, beeldhouwers, schilders schiet Eén (bijbelse) waarschuwing: een mens
soms midden in de nacht iets te binnen blijft een mens en de garantie geldt
en kunnen dan niet anders dan dit eerst alleen, wanneer er onderscheid in
op te schrijven of te schetsen. Inspiratie geesten wordt gemaakt tussen de goede
en kwade geesten. Ook daar kun je niet
die hen tegemoet komt vallen. Waar
om heen!
vandaan? Joost mag het zeggen.
Dirk Vis

I
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Wat was je eerste buitenlandse
ervaring?
De internationale carrière begon in Tel
Aviv. Maar toen men er na 2 jaar achter
kwam dat Klaas eigenlijk helemaal geen
vergunning had om in Israël te werken,
moest hij binnen 24 uur het land uit.
Terug in Frieschepalen ging hij niet bij de
pakken neerzitten, hij solliciteerde naar
een betrekking in Japan. Dit was eerst
voor een jaar maar uiteindelijk is hij er
13 jaar gebleven. Tokio werd zijn nieuwe
woonplaats. Een wereldstad met 33
miljoen inwoners! Alles is daar groot,
groter, grootst! Samen met 140 collega’s
verkochten zij in hun exclusieve winkels
bloemen (bijvoorbeeld één roos voor 15
euro) en verzorgden zij de aankleding
van shows en conferenties, waarbij geld
geen rol speelde.

ven voorstellen

In dit nummer van ‘t Pompeblêd maken
we (opnieuw) kennis met Klaas Dijkstra,
45 jaar en oudste zoon van Johannes en
Akke Dijkstra , Slûs 1d.
Wie is Klaas?
Klaas Jacob Dijkstra, een man met een
passie voor bloemen; hij is geboren en
getogen in Frieschepalen, maar heeft
daarna zijn vleugels uitgeslagen naar
verre oorden. Begonnen dicht bij huis, in
de bloemenzaak in Marum, maar nu
internationaal bekend als expert in
“Flowers & Design”
Wanneer is die belangstelling voor
bloemen ontstaan?
Als klein ventje was hij al te vinden in het
weiland om daar boeketjes te plukken en
kransjes te maken van
madeliefjes en
paardenbloemen. Al heel jong
wist hij wat hij later wilde
worden. Na de lagere school
ging hij jarenlang elke dag met
de bus naar de tuinbouwschool
in Eelde om zich daar te
bekwamen in de
bloemsierkunst. Al tijdens zijn
opleiding in Eelde en later in
Zwolle kon hij aan de slag in de
bloemenzaak ‘de Anjelier’ in
Marum. Hij heeft goede
herinneringen aan deze
periode. In die tijd wist hij twee
keer in de Top 5 te eindigen van
het nationaal kampioenschap
bloemschikken.
De volgende uitdaging was een
baan in een luxe zaak in
Doetinchem waar hij zich naast
het bloemschikken ook
bezighield met het ontwerpen
van tuinen en terrassen.
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Etalages van luxe winkels moesten elke
week opnieuw worden ingericht met
decoraties, gemaakt van verse bloemen.
Bij bruiloften werden zij ingehuurd om de
bloemstukken en versieringen voor al de
bruiloftsgasten te verzorgen. Zo maakte
Klaas eens een 3-zits bank van mos,
bekleed met kussens van rode rozen.
Elk jaar ging Klaas vanuit Tokio naar
Amerika om daar ideeën op te doen en
inkopen te regelen voor de kerstperiode.
In Japan wordt daar dan alles uitbundig
versierd. Dit leverde hem de naam “Mr.
Christmas” op.
Wanneer ben je teruggekomen naar
Nederland?
De ommekeer kwam toen Japan op 11
maart 2011 getroffen werd door een
aardbeving, gevolgd door een tsunami.
Ook al zijn ze in Tokio wel gewend aan
lichte aardschokken, deze aardbeving
werd daar heel duidelijk gevoeld.
Elektriciteit en watervoorziening vielen
dagenlang uit. Deze ingrijpende
gebeurtenis bracht een ommekeer in de
economie teweeg. De belangstelling
voor de exclusieve bloemenzaken liep
terug en Klaas vond niet langer
voldoening in zijn werk. Hij keerde 2 ½
jaar geleden terug naar het ouderlijk huis
aan de Slûs in Frieschepalen. Aan de
periode in Japan heeft hij veel vrienden
en internationale contacten
overgehouden.

Hij geeft lezingen over de hele wereld,
hij geeft advies en traint personeel van
winkels en kwekerijen. Onlangs nog was
hij 7 weken in Vietnam en een aantal
dagen in Tsjechië.
Binnenkort vertrekt hij naar Brazilië.
Als arrangeur is hij betrokken bij de
versiering en kostumering van één van
de wagens van het bloemencorso in
Eelde.
Waar haal je de inspiratie vandaan?
Klaas haalt zijn inspiratie uit de
omgeving, hij heeft niet alleen een
passie voor bloemen en planten maar
kijkt naar alles wat met kleur, interieur en
design te maken heeft.
Hij volgt de sociale media en blijft op de
hoogte van de nieuwste trends, omdat
bloemen erg aan trends onderhevig zijn.
Zijn motto is:” Een dag zonder bloemen
is een dag niet geleefd!”
Waar kunnen we meer over jouw werk
vinden?
www.klaas-flowersanddesign.nl
Atty Verbeek

S

DM brengt LEEF!

Vrijdag 27 en zaterdag 28 juni
presenteren de dansers van sport- en
dansschool SDM in het MartiniPlaza
theater in Groningen de
familievoorstelling ‘LEEF!’ waarin alle
grote en kleine kwesties uit het leven
Hoe ziet je werkweek er sinds die tijd
voorbij komen. Ieder jaar organiseert
uit?
sport- en dansschool SDM - ter afsluiting
Klaas heeft demonstraties verzorgd op
van het dansseizoen - een grote
de Orchideeënhoeve in Luttelgeest. Hij eindshow voor en door haar dansleden.
geeft nu les aan het Boerma Instituut, de Alle circa 800 dansers van de
Dutch Florestry Academy in Aalsmeer,
verschillende leslocaties doen hieraan
een internationale school waar mensen mee. De voorstelling van 2014 legt een
uit alle werelddelen en van alle leeftijden accent op belevenissen uit het leven die
zich kunnen bekwamen in de
ons bewust en onbewust (zijn)
bloemsierkunst. Daarnaast is Klaas nog overkomen en/of het gevolg zijn van
regelmatig te vinden in het buitenland.
deze gebeurtenissen. Bezoekers van de
10

B

akkerskoer

In sekere Dieuwke de Jong hat fan har
mem yn har besit krigen de bakkerskoer
fan Pyt de bakker. Boppesteande
minsken ha yn of bij Sigerswâld wenne
of der wat mei út te stean.
Is der ien dy’t der mear fan ôfwit en/of
belang hat by de koer of, kin him/har
melde by:
Nynke Elzinga, Uthof 12, Sigerswâld.
De koer is yn Zwolle en dêr wurket
Nynke Elzinga. Sy kin him meinimme.

voorstelling stappen in een achtbaan en
zullen kennismaken met een
verscheidenheid aan -soms schrijnende
en absurde- contrasten waaruit het leven
bestaat. In een twee uur durende
dansvoorstelling proberen de dansers
samen met het publiek hoofd- en
bijzaken te onderscheiden. Een
zoektocht die gecompliceerder is dan
het lijkt. Of toch niet? Voor alle dansers
van SDM is er een exclusieve Early Bird
voorverkoop georganiseerd.

Brassband Opsterland
Brassband Opsterland wil de inwoners
van Frieschepalen en Siegerswoude
hartelijk bedanken voor hun gulle gift
tijdens de rondgang op 26 mei. Super!
Bent u enthousiast geraakt van
brassband Opsterland tijdens onze
rondgang? Op maandagavond repeteren
wij in ‘de Mande’ van 20.00 uur tot 22.00
uur. Kom gerust langs of neem contact
op met Nanda Dijkstra op
telefoonnummer 06-22216308.

N

De reguliere kaartverkoop (ook voor niet
leden) startte donderdag 5 juni om 18.00
ieuw in Drachten en omgeving
uur via de website: www.s-d-m.nl
JSV-ICT & Reclame is een computer- en
reclamebedrijf, dat staat voor het leveren
De dansvoorstelling LEEF! wordt drie
van hoge kwaliteit diensten en producten
keer opgevoerd: vrijdag 27 juni: 19.45 - tegen lage prijzen. Waarbij de klant
22.15 uur. Zaterdag 28 juni: 14.30 -17.00 centraal staat en een eerlijk en
uur. Zaterdag 28 juni: 19.45 - 22.15 uur persoonlijk advies krijgt.
Kaartjes kosten 10 euro per stuk en zijn
online verkrijgbaar via: www.s-d-m.nl

JSV-ICT & Reclame is op 28 augustus
2008 opgericht door Jelle Vaartjes. De
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afgelopen 5 jaar is het bedrijf behoorlijk
uitgebreid. Vanaf januari 2014 is de
hoofdvestiging van JSV-ICT & Reclame
verhuisd van Zurich naar Drachten.
Bij JSV-ICT & Reclame kunnen wij u
helpen met alle computerproblemen. U
bent van harte welkom in onze
hoofdvestiging in Drachten. Maar u kunt
ook gebruik maken van onze computer
service aan huis of bedrijf.
JSV-ICT & Reclame hanteert een scherp
uurtarief (€ 30,25) en binnen een straal
van 15 kilometer vanaf onze vestigingen
Drachten, Ureterp & Zurich rekenen wij
geen voorrijkosten.
Een goede herkenbare reclame zorgt
ervoor dat uw bedrijf goed onder de
aandacht wordt gebracht bij mensen en
bij bedrijven.
Wij van JSV-ICT & Reclame kunnen
door ons brede assortiment bijna alles
leveren, op het gebied van reclame &
promotie.
Om u zo goed mogelijk tot dienst te
kunnen zijn, luisteren we graag naar uw
wensen en ideeën. Zo kunnen wij u
adviseren wat het beste bij u past en
kunnen u helpen met uw reclame- &
promotiedoeleinden.
Voor meer informatie kunt u vrijblijvend
contact met ons opnemen.
JSV-ICT.nl & Reclame VOF,
Ampèrelaan 7-011 Drachten, tel. 0512–
745471 (ook bereikbaar in de avond)
www.jsv-ict.nl / info@jsv-ict.nl

G

astenverblijf it Beaken

Naast vakanties ook zeer geschikt
wanneer u tijdelijk woonruimte zoekt
(vier- of zespersoons-appartement)
(Voor mensen in scheiding, mensen die
sneller dan verwacht hun huis verkocht
hebben, mensen die midden in een
verbouwing zitten, zakenmensen etc.)
Gelegen aan de rand van het dorp

Bakkeveen op slechts 0,7 kilometer van
de dorpskern.
Voor vrijblijvende info:
Tel. 0516-480894 / 06-52308138
info@gastenverblijf-itbeaken.nl
www.gastenverblijf-itbeaken.nl

M

annenkoor zoekt leden

Het Christelijk Ooststellingwerfs
Mannenkoor werd opgericht in 1968 en
telt nu achtendertig leden. Daarvan zijn
er enkelen al meer dan vijfenveertig jaar
lid en dat illustreert de betrokkenheid
van de leden bij hun koor. Stuk voor stuk
zijn zij er trots op deel uit te maken van
‘ons’ mannenkoor. Onze gedreven en
enthousiaste dirigent is Albert Spa.
Vanwege de vrij hoge gemiddelde
leeftijd van de leden zoekt het koor dan
ook dringend aanvulling met het liefst
wat jongere mannen om het
voortbestaan van het koor in de
toekomst te verzekeren. Maar ook
vijftigplussers zijn en blijven van harte
welkom. Graag zelfs.
In 2018 hopen we ons vijftigjarig
jubileum te vieren. Wat zou het mooi zijn
om dat met een koor van minimaal vijftig
mannen te doen. Ziet u het al voor
zich...... Geweldig.
We nodigen die mannen, die graag
willen zingen, of het eens willen
proberen, uit om een aantal
repetitieavonden geheel vrijblijvend mee
te maken. U kunt dan luisteren, de sfeer
proeven of voorzichtig meezingen.
Hartelijk welkom.
Voor meer informatie en natuurlijk
opgave kunt u terecht bij onze
secretaris: Gurbe Klooster,
Herenweg 29, Donkerbroek. Tel. 0516491930
Nu niet meer wachten of uitstellen,
maar doen!
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De verwerking en beoordeling van de
Eigen Verklaring door het CBR kan tot
ijbewijskeuringen
Verloopt uw rijbewijs binnen een half jaar drie maanden in beslag nemen.
en heeft u een medische keuring nodig Geadviseerd wordt om ten minste vier
maanden voor het verlopen van de
omdat u vijfenzeventig jaar of ouder
bent, of omdat u om medische redenen geldigheid van het rijbewijs een afspraak
te maken voor een keuring. Ook
moet worden gekeurd voor het
inwoners uit omliggende gemeenten zijn
verlengen van uw rijbewijs B/E? Maak
van harte welkom.
dan nu alvast een afspraak voor de
rijbewijskeuring in Ureterp. De prijzen
zijn inclusief BTW.
Verzorgingshuis De Lijte | Ureterp,
Lijteplein 56. Tarief: € 25,00 voor de 75+
B/E keuring, € 50,-- voor chauffeurs
jonger dan 75 met C/D/E rijbewijs. Eens
per maand. Ook houders van een
taxipas kunnen hier terecht; deze
keuring kost € 50,--.
Wilt u meer informatie over deze
rijbewijskeuring, of wilt u een afspraak
maken? Neem dan contact op met het
afsprakenbureau (09.00 - 18.00 uur):
0516-514574 of 06-14716543
Online afspraak maken: http://
rijbewijskeuringen.wix.com/
rijbewijskeuringen
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks
bij de locatie een afspraak te maken.

B

egeleiden nieuwkomers

Sinds januari 2014 is Timpaan Welzijn
actief met het begeleiden van
nieuwkomers in de gemeente
Opsterland. Inmiddels zijn er zes
enthousiaste vrijwilligers opgeleid die de
nieuwkomers helpen om zo snel
mogelijk zelfstandig en zelfredzaam te
worden in de Nederlandse samenleving.
Wij zoeken nog steeds vrijwilligers! Ook
mannen zijn van harte welkom! Een
vrijwilliger begeleidt een persoon/gezin
maximaal een jaar.

De werkzaamheden bestaan uit:
Begeleiden/coachen van nieuwkomers
(uit verschillende landen) die een
verblijfsstatus hebben gekregen. Dat
houdt onder meer in:
 wegwijs maken in de Nederlandse
Voordat u naar de keuring gaat dient er
samenleving;
eerst bij de gemeente een Eigen
 hulp bij het invullen van formulieren;
Verklaring met Geneeskundig Verslag
 ondersteuning bieden bij het leggen
gekocht te worden. De voorzijde van het
van contacten en het opbouwen van
formulier vult u alvast thuis in. Verder is
een netwerk.
het van belang om mee te nemen naar
de keuring: uw rijbewijs, een klein beetje Wij zoeken enthousiaste mensen die
urine in een urinecontainertje en
 affiniteit hebben met de doelgroep
eventuele medicatie. Een bezoek aan de  houden van samenwerken en
opticien voor (gratis) controle van de
verbinden;
ogen is aan te raden indien uw ogen of  kunnen motiveren en inspireren;
bril het laatste jaar niet zijn
 handig zijn met administratieve zaken
gecontroleerd. Nieuwe glazen/lenzen
en internet;
kunnen een eventuele herkeuring
 gemotiveerd zijn om mee te doen aan
voorkomen.
de interne scholing en overleggen;
13

 zich minimaal 1 dagdeel per week
willen inzetten.
Wij bieden
 training en scholing op maat;
 interessant en zinvol vrijwilligerswerk;
 begeleiding en ondersteuning door
een beroepskracht;
 regelmatige (intervisie)bijeenkomsten
met de vrijwillige begeleiders;
 vergoeding van reis- en overige
onkosten.

31-08

09.30 uur ds. G. Bruinsma
14.00 uur ds. M. Veurink

VGKN Frieschepalen-Siegerswoude
29-06 09.30 uur ds. Bloemendal
13.45 uur ds. Bloemendal
06-07 09.30 uur ds. Bloemendal (HA)
13.45 uur ds. v.d. Boon
13-07 09.30 uur ds. Bloemendal
13.45 uur ds de Kok
20-07 09.30 uur ds. Heslinga
19.30 uur ds. Huitema
27-07
09.30 uur ds. Van den Bosse
Indien u belangstelling hebt of meer
19.30 uur ds. den Admirant
informatie wenst, kunt u bellen of mailen
03-08 09.30 uur ds. Bloemendal
met:
19.30 uur ds. Snijder
10-08
09.30 uur ds. Bloemendal
W. Bonthond, tel. 06-46457547,
13.45 uur. ds. Van Ginkel
w.bonthond@timpaanwelzijn.nl of
17-08
09.30 uur ds. Bloemendal
G. Miedema, tel. 06-46073968,
13.45 uur nnb
g.miedema@timpaanwelzijn.nl
24-08 09.30 uur ds. Bloemendal
13.45 uur ds. de Kok
31-08 09.30 uur ds. Bos
31-08 13.45 uur. ds.Bloemendal

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt
Frieschepalen/Siegerswoude
29-06 09.30 uur ds. R. Janssen
14.00 uur ds. G.Bruinsma,
Thema dienst
06-07 09.30 uur ds. G. Bruinsma
14.00 uur ds. J. Rozemuller
13-07 09.30 uur dienst
14.00 uur ds. T.P. Nap
20-07 09.30 uur ds. C.J. Breen
14.00 uur dienst
27-07 09.30 uur dienst
14.00 uur ds. K.P. Moedt
03-08 09.30 uur dienst
14.00 uur dienst
10-08 09.30 uur dienst
14.00 uur dienst
17-08 09.30 uur ds. G. Bruinsma
14.00 uur ds. M. Veurink
24-08 09.30 uur ds. G. Bruinsma
14.00 uur ds. M. Veurink

Protestante Gemeente De WilpSiegerswoude i.w.
29-06 09.30 uur da. Klomp H.A.
14.00 uur bijzondere dienst
(Plantsoenkerk)
06-07 09.30 uur ds. F. de Jong
Tentdienst m.m.v. The Lighting
Stars
13-07 09.30 uur dienst Plantsoenkerk
20-07 09.30 uur dhr. Kruyt Oosterkerk
27-07 09.30 uur ds. De Vries
Oosterkerk
03-08 09.30 uur ds. De Vries
Oosterkerk
10-08 09.30 uur ds. van Heijningen
Oosterkerk
17-08 09.30 uur ds. F. de Jong
Plantsoenkerk
24-08 09.30 uur ds. De Vries
Oosterkerk
31-08 09.30 uur ds. J.B. Hoornenborg
Oosterkerk
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14.00 uur bijzondere dienst Camping
‘t Hoogje
Christelijk Gereformeerde kerk
Siegerswoude
29-06 09.30 uur ds. Hoogenboom
14.30 uur ds. Hoogenboom
06-07 09.30 uur ds. Hoogenboom
14.30 uur ds. Hoogenboom
13-07 09.30 uur ds. Hoogenboom
14.30 uur ds. Hoogenboom
20-07 09.30 uur ds. v.d. Weerd
14.30 uur ds. v.d. Weerd
27-07 09.30 uur stud. van Keulen
14.30 uur stud. van Keulen
03-08 09.30 uur ds. Kater
14.30 uur ds. Kater
10-08 09.30 uur ds. Rietveld
14.30 uur ds. Rietveld
17-08 09.30 uur ds. Hoogenboom
(VHA)
14.30 uur ds. Hoogenboom
24-08 09.30 uur ds. Hoogenboom
(HA)
15.00 uur ds. Hoogenboom
31-08 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
05 juli Brocante- en hobbymarkt
30-08 Stratenvolleybal
02-09 SMALL project
09-09 SMALL project
16-09 SMALL project
23-09 SMALL project
30-09 SMALL project
04-10 Brocante- hobbymarkt
telefoon: 0516–541900
Email: dorpshuisuthof@gmail.com

E

indstand puzzel

Beste puzzelaars,
De eindstand is bekend van het
puzzelseizoen 2013 – 2014. Deze
laatste puzzel was niet gemakkelijk.
Uiteraard waren er omschrijvingen
waarvoor je meerdere antwoorden kon
gebruiken, maar ik heb er deze keer
voor gekozen om alleen het antwoord te
gebruiken wat ik bij het maken van de
puzzel als antwoord bij de oplossing heb
gemaakt en niet ook al de andere
woorden toe te voegen die eventueel
ook nog gebruikt konden worden.
Jolanda Kloosterman uit Zevenhuizen is
dit seizoen de beste puzzelaarster.
Proficiat.
Het puzzelseizoen zit er weer op,
iedereen een fijne zomer gewenst en ik
hoop u dat u allemaal het komende
puzzelseizoen weer mee gaat doen.
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Eindstand

p9 Totaal

1 H.J.

Kloosterman-Luchtenburg

Hoofddiep 2

Zevenhuizen

28

301

2 Hennie

Beintema

De Feart

Ureterp

27

300

3 G.

Beute

Weibuorren 91

Ureterp

27

300

4 Irma

Weening

Boerestreek 29

Ureterp

27

300

5 Corrie

Boonstra

Boerestreek 19

Ureterp

26

299

6 Lies

Haisma

Bremerwei 4

Siegerswoude

26

299

7 Baukje

Rijpstra

Mounleane 1

Ureterp

26

299

8 Leny

Jongsma

De Slus 18

Frieschepalen

29

292

9 Hinke

Mekkes

Middenwei 4

Siegerswoude

27

290

10 H.

v.d. Veen-Waringa

Kromhoek 40

Frieschepalen

17

290

11 Baukje

v.d. Harst

WF de Boerstraat 34 De Wilp

0

273

12 G.

Kooistra

Tolheksleane 14

Frieschepalen

7

268

13 Gepke

Bijker

Klauwertswei 2

Siegerswoude

17

265

14 Jeltsje

Mulder -vd Mei

Kromhoek 33

Frieschepalen

17

265

15 Feikje / Trienke

Benedictus

Binnenwei 49

Siegerswoude

0

263

16 Familie

Elzinga

Lytse Dobbe 44

Frieschepalen

0

263

Lytse Leane 36

Frieschepalen

24

251

17 A.

v.d. Iest

18 J.

Havinga

Boerestreek 12

Ureterp

26

233

19 Wietske

Jeensma

De Bodding 6

Frieschepalen

0

222

De Feart 35

Ureterp

0

218

20 Trienke

v.d. Vaart

21 B.

Hoekstra-Bron

Tolheksleane 11

Frieschepalen

0

217

22 Ch.

Venekamp-Hoekstra

de Bodding 5

Frieschepalen

0

217

Lytse Leane 49

Frieschepalen

0

192

23 Yvonne

de Vries

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

26 Esther

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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