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‘t POMPEBLED verschijnt

Dit nummer van ’t Pompeblêd is een
uitzonderlijke editie. Voor het eerst laten
wij het blad in kleurendruk verschijnen.
Daardoor kunnen wij onze lezers en
adverteerders nog meer leesplezier
bieden en bovendien zijn kleurenfoto’s
natuurlijk veel realistischer dan zwartwitfoto’s. De redactie had de
gelegenheid hiernaar over te stappen
toen onze drukker Frans Pool uit
Wijnjewoude een aantrekkelijk voorstel
deed de krant geheel in kleur af te
leveren. Ook de adverteerders zijn
hierover ingelicht en zij reageerden
positief. De redactie hoopt dat de
nieuwe kleurenpagina’s gewaardeerd
worden door iedereen.

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.: maandag 22 december 2014

De volgende dorpskrant verschijnt al
snel na dit nummer. De redactie wil voor
de kerstdagen nog een nummer
uitbrengen voor het einde van het jaar.
Houd daarom rekening met de uiterste
inleverdatum van kopij op 10 december.
In onze kerstkrant zal onder meer het
traditionele kerstverhaal verschijnen.

Kopij:
Kopij voor het volgende nummer
uiterlijk inleveren voor
woensdag 10 december 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:

Op de voorpagina van dit nummer is het
kunstwerk te zien waarmee de
reconstructie van de Frieschepaalster
schans, op de kruising van De
Scheiding en de Hearsterwei, is
afgerond. Het is een fraai vormgegeven
blikvanger geworden. De originele
schans dateert uit 1593, toen Spaanse
troepen veel Friese dorpen plunderden
en stadhouder Willem Lodewijk een
aantal schansen liet aanleggen. Het
zitbankje van kunstenaar Sven Lamme
uit Leiden nodigt de bezoekers uit om in
gedachten terug te gaan naar deze tijd.
Door een bundel van zes hoge stalen
lansen is de Schans vanuit de wijde
omtrek zichtbaar. Meer hierover is te
lezen in het nieuws van Plaatselijk
Belang Frieschepalen.

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

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

schijnwerper

Door: Jelle Jeensma

Durk Reiding; Dak & Zinkwerk:
“Als zelfstandige kan ik mijn ideeën uitvoeren”
In deze economisch mindere tijd is het steeds moeilijker een vaste baan te vinden.
Steeds meer mensen beginnen daarom een eigen bedrijf en daarmee zijn ze vaak
succesvol. Durk Reiding uit Frieschepalen begon vijf jaar geleden voor zichzelf en
over opdrachten heeft de 33-jarige dakdekker niet te klagen. “In drukke tijden ben
ik wel zo’n zestig uur per week met mijn vak bezig.”
Durk Reiding heeft veel ‘vlieguren’
gemaakt bij verschillende werkgevers
voordat hij zijn eigen bedrijf startte. Hij is
het liefst eigen baas. Als ‘eenpitter’ kan
hij besparen op allerlei kosten, die
grotere bedrijven wel maken. “Daardoor
heb ik een laag uurtarief. Ook heb ik als
zelfstandig ondernemer veel persoonlijk
contact met mijn klanten. Mijn vrouw
Elsa en ik doen zelf de administratie”.
Het eigen ondernemerschap heeft nogal
wat consequenties. “Ik heb een
arbeidsongeschiktheidsverzekering. De
premie daarvoor is hoog, maar je kunt er
niet zonder.” Reiding heeft zijn busje
waarmee hij met zijn materiaal naar zijn
werkplekken rijdt geparkeerd voor zijn
huis aan de Lytse Leane. “Elders heb ik
een opslagloods voor materiaal.”
Het eigen ondernemerschap heeft een
ander voordeel: hij kan zijn eigen tijd
indelen. “We hebben drie jonge
kinderen, Amy is vier jaar, Nina twee jaar
en zoon Jurre is een jaar oud. Omdat ik
niet op een vaste tijd bij een baas hoef
te zijn kan ik soms op de kinderen
passen, en anders regelen we
kinderoppas. Elsa werkt in
Beetsterzwaag, bij zorginstelling Talant.”
Reiding volgde na de mavo een
metaalopleiding bij het Gomarus College
in Groningen. “Terwijl ik nog bezig was
met de opleiding had ik mijn eerste baan
hij Koning Installatiebedrijf in Ureterp,

daarna ben ik een jaar timmerman
geweest en vervolgens heb ik acht jaar
gewerkt bij Meijer Dakbedekking in
Ureterp. Daarna was er een vacature bij
het transportbedrijf van Van Smeden in
Roden. In de loods begeleidde ik de
laders en lossers en onderhield ik het
materiaal. Nadat het bedrijf failliet ging,
ben ik teruggegaan naar Meijer
Dakbedekking. Daar had ik geen vaste
baan, de crisis was inmiddels
aangebroken. Ik ben toen voor mijzelf
3

Ook renovaties horen erbij. In de
Hoofdstraat in Beetsterzwaag, waar veel
monumentale panden staan, heeft hij
zinken daken en een dakkapel geplaatst.
Het aanbrengen van zinken daken
vraagt veel inzicht. “Je moet
vakmanschap hebben en het materiaal
aanvoelen. De dakdekker moet het zink
‘felsen’, dat is een vakterm voor in elkaar
haken. Het zinken dak moet zo worden
geplaatst, dat het kan bewegen. Het is
maatwerk.”
Soms krijgt hij een bijzondere opdracht
om een leien dak te plaatsen. “De
leisteen komt uit het buitenland, dit
materiaal wordt vaak gebruikt bij oudere
gebouwen, zoals kerken.”

begonnen, bij mijn werkgevers had ik
veel ervaring gekregen in de
dakbedekking. Voor Meijer
Dakbedekking ben ik soms nog actief als
zzp-er en daarnaast werk ik voor bouwen installatiebedrijven en particulieren. Ik
werk veel samen met bedrijven in de
buurt.”

Daarnaast doet hij in dakvalbeveiliging.
“Op grotere en hogere daken moet je
veilig kunnen werken. Daarom moeten
vaste beveiligingspunten op het dak
worden aangebracht en mensen die zich
Het veelzijdige werk en de contacten
op het dak begeven moeten zich met
met zijn klanten maken het werk extra
een hesje en touw aanlijnen op deze
leuk, vindt Reiding. Hij legt uit wat hij
beveiligingspunten. Ik zie erop toe of de
zoal doet. “Ik leg bitumen of kunststof
beveiliging correct is, hiervoor
dakbedekkingen op platte daken, dat zijn benaderen grote bedrijven mij.”
de gangbare soorten dakbedekking.
Het verhaal maakt het duidelijk, deze
Voor zover mogelijk, wordt het dak voor dakdekker uit Frieschepalen heeft zijn
het aanbrengen van de dakbedekking
weg in ondernemersland gevonden. Blijft
eerst geïsoleerd.” Ook plaatst en
er nog iets te wensen over? “Jazeker,”
repareert hij zinken dakgoten op
zegt Durk, “ik zou graag een nieuwe bus
woningen en andere gebouwen.
met reclame willen aanschaffen”.
Uitdagende opdrachten zijn het
aanbrengen van zinken daken op
verschillende types woningen, in allerlei
laatselijk Belang
tinten. Dat kan zowel op een scheef als Frieschepalen
een plat dak. “Zinken daken zijn
Belangrijk voor de liefhebbers van
waterdicht, dat is een groot voordeel. Dit starter woningen. Op dinsdag 9
zichtwerk wordt steeds populairder. Veel december volgt er om 19.00 uur een
oude gebouwen hebben zinken daken.
presentatie van drie bouwbedrijven,
Architecten hebben het herontdekt, het waaronder Van Wijnen, Van der Broek
komt steeds meer voor”, zegt Reiding.
en V.D.M. Heeft U belangstelling, kom
Het is een duurzame en dure
naar deze presentatie en U kunt dan
investering. “Een zinken dak kan wel
zien wat de mogelijkheden zijn op de
honderd jaar of langer mee”. In Olterterp locatie voormalige school de Schans. Er
heeft hij een nieuw zinken dak geplaatst wordt mogelijk een soort prijsvraag aan
en dat werk kostte hem een maand tijd. verbonden, wie het beste scoort van de
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bouwbedrijven. De avond vindt plaats in
‘t Byntwurk, dorpshuis de Dobber.
De Schans van Frieschepalen werd 26
november door gedeputeerde Sietske
Poepjes om 12.30 uur geopend. Na de
opening werd er nog nagepraat in café
Ma Kelly. Inmiddels is er een zitschans
geplaatst met zes lange lansen, die
boven de wallen uitsteken. Ook zijn er
langs de Scheiding zwerfkeien
aangebracht. De zwerfkeien zijn
geschonken door Sake Algra van de
Tolheksleane, daarvoor onze hartelijke
dank.

zorgaanbod zullen steeds meer ouderen
langer zelfstandig thuis blijven wonen.
Dat vraagt behalve aanpassing van
woning en erf om bij voorbeeld
valpartijen te voorkomen, ook vergroting
van de weerbaarheid van ouderen.
Via de website www.woonveiliger.nl kan
iedereen zelf gemakkelijk zijn
weerbaarheid testen. De test begint met
ons eigen gedrag in beeld te brengen.
Laten we deuren openstaan als we
boodschappen doen, bijvoorbeeld. Mag
de onbekende bloemist de bloemen in
huis neerzetten?; staat u verkopers van
bij voorbeeld stroomcontracten te woord
Er wordt nog een infobord geplaatst en en heeft de meteropnemer zich wel
een volgende keer wordt bericht of de
deugdelijk gelegitimeerd?
grenspaal weer boven water is
De website geeft adviezen hoe te
gekomen. Inmiddels hebben 2.000
handelen. Maar biedt ook tips om uw
narcisbollen hun bestemming in de
woning zo nodig na een extern advies
grond gekregen. Rondom in het dorp zijn inbraak- en brandveiliger te maken.
ze geplant, alles in overleg met de
Hoewel de website in de eerste plaats is
gemeente. Voor volgend jaar staat de
opgezet voor ouderen, hopen
Slûs, Kromhoek en Lytse Dobbe nog op verzekeraars en het ministerie dat ook
het programma.
jongeren hun woonsituatie veiliger
Wij zijn bijna op het eind van het jaar en maken. Kortom, een website, die een
wij gaan van de leden, die contant
bezoekje waard is.
betalen de contributie binnenkort weer
Namens beide dorpssteunpunten
innen. Wij willen de leden er nogmaals
Wim Visscher
op wijzen dat er automatisch betaald kan
worden. Op zaterdag 8 november
hebben wij als bestuur acht bossen
t de rie
bloemen naar nieuwe inwoners van
De afgelopen weken heeft de
Frieschepalen gebracht. Nieuwe leden
gemeenteraad zich gebogen over de
kunnen zich altijd bij het bestuur
begroting 2015. De komende jaren
aanmelden.
dreigt een structureel tekort van € 2,3
Namens het bestuur J. W. Dijkstra
miljoen in 2015, oplopend naar € 2,9
miljoen in 2016. Dit betekent dat er
bezuinigd moet worden. Bezuinigingen
eilig wonen
zijn nooit leuk en leveren vaak reactie
Babbeltrucs aan de deur, inbraken,
op.
brand. Angst is weliswaar een slechte
Zo werden de raadsleden op 6 oktober
raadgever, maar preventie is altijd goed. musicerend opgewacht door een grote
Verzekeraars en het ministerie van
groep Opsterlandse muzikanten. Eén
Veiligheid en Justitie komen met een
van de besluiten van het college is om
thuistest.
de structurele subsidies aan culturele
De test komt niet zomaar uit de lucht
verenigingen zoals brassbands,
vallen. Met het veranderende
fanfares, harmonieën en zangkoren stop

Ú

V

5

te zetten. De zo vrijkomende gelden
worden ingezet voor incidentele
cultuursubsidies. De actie van de
korpsen heeft tot gevolg gehad dat de
subsidie niet onmiddellijk per 1 januari
2015 wordt stopgezet, maar in vijf jaar
wordt afgebouwd. Muziek is per slot van
rekening meer dan een gezellige avond
bij de vereniging. Muziek draagt bij aan
de sociale cohesie en is belangrijk voor
de totale ontwikkeling van kinderen.

eerste vraag die je kunt stellen als partij
is bijvoorbeeld of je gaat bezuinigen of
dat je probeert meer inkomsten te
krijgen. En levert een bezuiniging van nu
niet een kostenpost op voor later? Aan
het eind van de vergadering worden
veranderingen in en aanvullingen op de
tekst ingediend middels amendementen
en moties. Slechts twee moties worden
aangenomen. Een oproep om Den Haag
nog eens te wijzen op de
medeverantwoordelijkheid rond de drie
Op 20 oktober kregen de burgers van
zorgdecentralisaties en de oproep om te
Opsterland de gelegenheid om hun stem komen tot plannen rond de aanleg van
te laten horen over de voorgestelde
een glasvezelnetwerk. En zo wordt de
gemeentelijke bezuinigingen.
begroting unaniem aangenomen.
Verschillende insprekers lieten zich
horen en kwamen op voor de belangen
van hun achterban of hun stichting.
Opvallend is de bezuiniging op Tûmba.
Tûmba voert in Friese gemeenten de
Wet Gemeentelijke
Antidiscriminatievoorziening uit. De
gemeente Opsterland krijgt van het rijk
hiervoor 37 cent per inwoner en dit
bedrag gaat naar Tûmba. De
voorgestelde bezuiniging gaat pas in per
2016. De raad heeft de toezegging
gekregen dat volgend jaar goed wordt
onderzocht of de uitvoering van de wet
door anderen en daardoor goedkoper
Libbe de Vries
kan worden uitgevoerd.
libbe.de.vries@opsterland.org
Op 22 oktober werd de begroting
Raadslid
ingediend in de raad. In deze
oriënterende vergadering konden
raadsleden inhoudelijke vragen stellen.
ieuws uit de dorpen
Zo wordt vastgesteld of het
Journalist Jan Schuurman Hes
begrotingsvoorstel voldoende duidelijk is maakte een voettocht door het land en
voor debat en besluitvorming.
tekende de onvrede die bij burgers leeft
op in zijn boek ‘Voettocht naar het hart
Op 3 november was er de speciale
van het land; hoe sociaal en
raadsvergadering over de begroting.
democratisch zijn we nog?’. De schrijver
Omdat deze vergadering veel tijd in
was te gast in het dorpshuis in
beslag neemt vindt deze ’s middags
Frieschepalen op uitnodiging van de
plaats. Alle 9 fracties geven een
PvdA-Opsterland. Er kwamen veel PvdA
algemene beschouwing. Daaruit blijkt
coryfeeën op de lezing af, maar er zaten
dat de fracties het over het algemeen
weinig inwoners van Frieschepalen in de
eens zijn over de begroting, maar
zaal.
natuurlijk zijn er ook verschillen. De
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De politiek is in beweging, maar ook het
klimaat verandert. Zaterdag 1 november
was een zomerse dag, die in Fryslân
temperatuurrecords opleverde. Het
officiële Friese novemberrecord staat
sinds 2 november 1943 op naam van
Rottum bij Heerenveen met 18 graden.
Dit werd op 1 november dit jaar in
Siegerswoude en Bakkeveen op het
open veld geëvenaard.
In het boerenbedrijf van de familie
Neef in Siegerswoude kregen zeventien
havisten een les marketing van hun
docent in het Gronings en een college
bedrijfskunde van een docent van de
Hanzehogeschool in het Fries. De havoklas uit Heerenveen volgde colleges op
de Hanzehogeschool, om alvast te
wennen aan het hoger
beroepsonderwijs. De aftrap van het
samenwerkingsverband tussen
scholengemeenschap Sevenwolden in
Heerenveen en de Hanze was in
Siegerswoude, bij het bedrijf van Neef.
Samenstelling: Jelle Jeensma

H

betrokken bij het onderdeel Trainingen
van Unite in Christ.
De avond wordt gehouden in de
Mienskip, het verenigingsgebouw van de
Oosterkerk, Oosterweg 49 in De Wilp.
Om 19.30 uur staat de koffie en thee
klaar en om 20.00 uur start de avond.
Weet je welkom in het Huis van de
Vader!

K

erstconcert

Brassband De Lofklank wil ieder jaar
een Kerstconcert organiseren met een
bijzonder karakter. Was vorig jaar het
Drachtster mannenkoor op bezoek, dit
jaar zal het Martini Jongenskoor Sneek
onze gast zijn. Daar zult u zeker van
gaan genieten. Onze gasten hebben in
de meest belangrijke concertzalen in
Nederland al concerten gegeven, zoals
in het Concertgebouw van Amsterdam.
De heldere sopraanstemmen van de
jongens mengen prachtig bij de
brassband. U kunt de klank van het koor
vergelijken met de wereldberoemde
Engelse jongenskoren. Of denk aan het
welbekende Roder Jongenskoor.
Het Martini Jongenskoor Sneek staat
onder leiding van Trevor Mooijman.

uis van de Vader

Op woensdagavond 17 december is de
derde Huis van de Vaderavond van dit
seizoen. Zes keer per jaar organiseert
Unite in Christ zo’n avond, telkens in een
andere plaats. Dit zijn avonden van
ontmoeting, aanbidding, onderwijs, de
mogelijkheid om voor je te laten bidden,
en om samen te delen. Samen willen we
het hart van God leren kennen.

Samen met De Lofklank onder leiding
van Jaap Musschenga belooft het een
prachtige avond te worden. Het concert
vindt plaats op 20 december 2014 in de
gereformeerde Kerk De Levensbron te
Ureterp. Aanvang 20.00 uur. De
toegangsprijs is € 10.00, in de
Dit seizoen is als jaarthema ‘De Heilige voorverkoop € 7,50. Voor kinderen t/m
Geest’ gekozen. Er is veel te ontdekken 12 jaar bedraagt op beide
over het werk van de Geest. Elke avond verkoopmomenten de toegangsprijs
wordt een ander stukje van de Heilige
€ 2,50. Voorverkoop kan tot en met
Geest belicht. Op de site van Unite in
19 december via Jan de Vries,
Christ zijn de avonden na te luisteren.
telefoonnummer : 0646474503 of per
Op 17 december zal Heije Hilvers
mail: janwendy@home.nl.
spreken over het ‘Het verbond van de
U bent van harte welkom op ons
Heilige Geest’. Heije is vanaf het begin
kerstconcert.
7
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ven voorstellen

De familie Feenstra aan de Taeiewyk in Siegerswoude
Feenstra met een F ook nog, van heel verre Friese oorsprong; zo is de begroeting
van Rolf Feenstra. Ancis Feenstra had mij bij de eerdere afspraak al laten blijken,
dat zij de taal wel verstond, maar (nog?) niet sprak.

Waar komen jullie vandaan?
De laatste woonplaats was Lelystad,
maar daarvoor woonden zij in een flat in
Amersfoort. Beiden hadden zij een baan
bij de politie in de gemeente Amersfoort.
Rolf is daar in 1970 komen werken en
Ancis in 1971. Toen er zich een baby
aanmeldde, zag zij zich genoodzaakt uit
het politiewerk te stappen. Twee ouders
met onregelmatige werktijden viel
moeilijk te combineren met opvang van
de kleine baby.
Twee dochters zijn er in het gezin
geboren. Beide hebben ze nu een eigen
gezin en er zijn ondertussen vier
kleinkinderen.

vroeg bij Rolf ontstaan. Als kind woonde
hij in Noordwijk aan Zee en het strand
was zijn zandbak. Toen zijn ouders naar
Katwijk verhuisden, keken ze over de
bloembollen uit. Het was dus geen
wonder, dat het in Lelystad al een stuk
ruimer aanvoelde. Rolf kon als
politieagent in Lelystad gaan werken en
samen brachten ze daar de kinderen
groot. Er woont nu nog een dochter met
haar gezin.
En nu?
Veertig jaar is Rolf bij de politie geweest,
toen ging hij met pensioen. Ancis had
intussen een baan als
informatiemanager bij de Kamer van
Koophandel. Eerst in Almere, maar in
2014 door een fusie in Woerden en daar

Hoe komen jullie hier zo verzeild?
De wens om “vrij” te wonen is al heel
8

reist ze nog twee dagen in de week
heen, ' s morgens in alle vroegte weg
en 's avonds laat weer thuis. Zij kan nog
niet met pensioen!
Tien jaar hebben ze naar een huis
gezocht en in 2012 zijn ze hier komen
wonen. Hun zoektocht is volledig
geslaagd, want zij voelen zich hier erg
gelukkig. Vrij en toch niet geïsoleerd.

slaapgelegenheid. Er wordt nog steeds
aan het huis gewerkt, maar de
woonkamer is nu af. Oude bomen die
met hun wortels het huis beschadigden
zijn verwijderd en de dichte begroeiing is
gesnoeid. Op het erf is plaatsgemaakt
voor een caravan en de auto's en ook de
moestuin is op de schop geweest. Al
doende hebben de Feenstra's hier hun
klein paradijsje gevonden, waar ze zich
volkomen thuis voelen.

Wat is er allemaal aan het huis
gebeurd?
Wanneer men aan een oud huis begint
te timmeren, komt er van alles
tevoorschijn en zo ook bij dit huis, dat
daar zo schilderachtig tussen vele
bomen en bloesems achter het water
staat, met een reed vanaf de Taeiewyk.
Het karakter van het huis, het brede
voorhuis met de in kleine ruitjes
verdeelde ramen en daarachter de
vroegere schuur en stal, is bewaard
gebleven. Er zijn nieuwe ramen, deuren
en kozijnen ingekomen. Boven de
voordeur is een luifel; een nieuw
element. Het dak is vernieuwd, maar
dezelfde pannen liggen er weer op. In de
voorkamer zijn stevige balken onder het
plafond geplaatst. De parketvloer is
bijgewerkt maar intact gebleven, de
houten lambrisering geverfd en de
prachtige houtsnede omlijsting van de
haard verfrist. De radiators van de
verwarming zijn in dezelfde
donkerbruine kleur geverfd als de
kozijnen en de houten balken aan het
plafond en samen met de betimmering
doet het warm en gezellig aan. Geen
gordijnen voor de ramen, want elk ruitje
op zich vormt een klein landschap
schilderijtje als je er doorkijkt. En nu er
gras groeit en geen mais meer op het
veld rond het huis is het uitzicht weids.
Er was een septic tank, maar daar er
geen tekeningen bij de woning waren
van huis en erf, moest daar naar
gezocht worden. Ook die moest
vernieuwd. De zolder is open met een
slaapkamer en beneden ook

Gaan jullie nog met vakantie?
In het afgelopen jaar zijn ze weer eens
veertien dagen weggeweest, naar hun
dochter omdat die een baby verwachtte,
maar zij voelen zich in hun huis altijd
met vakantie. Ze vinden tuinieren leuk,
houden van lezen, wandelen en fietsen
en doen veel werk samen. Rolf heeft ook
nog een postzegelverzameling.
Wat betekenen jullie voor de omgeving?
Alle werkzaamheden die door vaklui
moeten worden gedaan zijn door
bedrijven uit de omgeving uitgevoerd.
De Feenstra's hebben zich aangesloten
bij het buurtschap en hebben goed
contact met de buren, al zijn de
bezoekjes door de drukke
werkzaamheden aan het huis er tot nu
toe wel eens bij ingeschoten. Zij lezen 't
Pompeblêd met veel plezier en vinden
het een goed streekblad. Er valt nog
veel te bekijken en te ontdekken in deze
provincie, maar hun mening over de
Friezen is positief! Houden zo!
Pjirkje Idsinga

R

ectificatie

In de tekst van ‘In de schijnwerper’ over
Wim Visscher en de Voedselbank van
oktober zijn een paar namen verkeerd
gespeld: Gerie is Gerdie en in Smink
hoort geen ch.
De vermelde kerk is de Hervormde kerk
Opsterland Noord. Deze kerk vindt het
9

initiatief van Wim Visscher zo goed, dat
zij de opbrengst van de groente
verdubbelt.

bruine mem. Ik ontken dit natuurlijk
stellig, waarop mijn 5-jarige dochter mij
te hulp schiet, en op hele serieuze toon
zegt dat pindakaas toch meer op diarree
lijkt, en mem niet… ‘Gelukkig maar…’,
reageer ik opgelucht. En moet heel hard
et Sinterklaasfeest door
lachen!
kinderogen!
En ineens is het Sinterklaasfeest weer
Als kind vond ik het Sinterklaasfeest
leuk: want ik kan het door kinderogen
geweldig. ‘s ’Nachts stiekem naar
beneden sluipen en onder de tafel zitten bekijken. In al hun eenvoud relativeren
kinderen de boel, en laten ze je lachen.
wachten tot Piet de pakjes kwam
En het IS ook heel simpel: zwarte piet is
brengen. Toch raar, dat Piet altijd komt
als je net weer in slaap bent gevallen,… zwart geworden door de schoorsteen!
Maar goed dat ze dat in het
Als puber mocht ik zelfs een keer Piet
Sinterklaasjournaal nog eens uitleggen.
zijn op de grote Sinterklaasboot in
Dan weten wij ook hoe je Piet kunt
Drachten. Geweldig!!! Temeer omdat
worden. Oja, persoonlijk moest ik even
mijn blanke broertjes aan de kant
aan de clownspieten wennen, maar mijn
stonden te wachten tot de Sint
kinderen vinden het grappig. En zij
voorbijkwam, en ik stiekem genoot van
hebben gelijk.
hun verbaasde gezichtjes, toen bleek
dat de Piet hun namen wist. Ze vonden Uma Else
het overigens wel raar dat Piet dezelfde Frieschepalen
sportschoenen droeg als hun grote
zus…
oedselbank Opsterland
Als volwassene, werd ik in de
Hierbij willen wij alle sponsoren en
promenade eens aangesproken door
donateurs hartelijk bedanken voor hun
een blanke oudere man, die zei dat ik
steun in het afgelopen jaar! Aan
ook wel mee kon lopen in de stoet, ik
bedrijven, particulieren, instellingen etc.
was ook zwart. Dit vond ik rot. Ik was
willen wij vervolgens een verzoek doen
immers niet als Piet verkleed! En toen
voelde ik me ineens geen trotse Friezin hun kerstpakket te schenken aan de
meer, maar een buitenstaander. Dat was voedselbank. Voor meer informatie kunt
u mailen naar:
niet leuk. En ik moest niet zoveel meer
info@voedselbankopsterland.nl of bellen
hebben van het Sinterklaasgedoe…
naar telefoonnummer 06-2193 4361.
totdat ik zelf kinderen kreeg….
Mocht u uw pakket beschikbaar willen
Als moeder hoopte ik dat de
stellen, dan kunt u dit inleveren bij de
pietendiscussie stilletjes ons huisje
Voedselbank op vrijdag in de even
voorbij zou gaan…tot vorige week: we
weken tussen 8.30 uur en 10.30 uur of
zitten ouderwets gezellig te eten, zegt
tussen 13.00 uur en 16.00 uur.
mijn zoon ineens: ‘Mem lijkt op zwarte
Aangezien 26 december (Tweede
piet’ Ik antwoord: ‘Nee, dat klopt niet,
Kerstdag) ook op een vrijdag in een
alleen mijn haar is zwart.’ Blijkt hij ook
even week valt, is in die week op
nog creatief, en reageert: ‘dan heeft
mem een pindakaashoofd’, terwijl hij me woensdag 24 december (dezelfde tijden)
de gelegenheid het pakket in te leveren.
uitdagend aankijkt. Tja, hij vangt ook
Het adres is: Stationsweg 8,8401 DP
vlagen van de pietendiscussie op, en
voelt kroeshaarfijn aan, dat hij weleens Gorredijk. Bereikbaar via de steeg links
van de Essopomp en vervolgens twee
een gevoelige snaar kan raken, bij zijn

H
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keer rechts. Indien u wel uw kerstpakket
beschikbaar wilt stellen en niet in de in
de gelegenheid bent het te brengen,
dan kunt u telefonisch contact met ons
opnemen via het eerder genoemde
nummer. Alvast bedankt en fijne
feestdagen!
Bestuur en vrijwilligers
Voedselbank Opsterland

doarpen en dermei it ferdwinen fan
skoallen , kafees en winkels. It boadskip
is net fleurich, mar it wurdt ferpakt yn
humor en tragyk, rymjende taal, en
bysondere muzyk. It stik is skreun troch
keuntsner Gerrit Breteler.
De gevolgen van de ingezette krimp op
het Friese platteland bieden genoeg
inspiratie voor het publiek en met name
de bezoekers op de eerste rij worden
nauw betrokken bij de voorstelling. Een
aanrader om eens een gezellig avondje
oanielferiening ‘Nij Libben’
uit te gaan.
In tegenstelling tot andere jaren geven
wij onze toneelvoorstelling voor het eerst Da’s lache man”............
op twee avonden, vrijdag 23 en zaterdag Reserveer alvast in uw
24 januari 2015 in dorpshuis De Dobber agenda: zaterdag 7 februari 2015.
in Frieschepalen. Op deze manier willen Aanvang: 20.00 uur. Kaarten in
voorverkoop bij Arob Antennebouw €10.
wij graag een ieder de gelegenheid
Aan de kassa €12,50. Voor info kijk ook
bieden om onze toneelavonden te
bezoeken. De toneelavond op zaterdag op www.achmeaculpa.nl
zal worden omlijst met muziek van DJ
Appie. Het is aan te bevelen om kaarten
liebollenactie
te bestellen of reserveren om
teleurstelling te voor komen, want vol is Het einde van het jaar komt in zicht. Dit
vol. De kaarten kunnen worden besteld betekent dat ons oliebollenteam weer in
bij Annie van Veen, tel. 0512-303128.
de startblokken staat voor de jaarlijkse
oliebollenactie. De opbrengst komt ten
goede van speeltuin It Buortersplak aan
de Lytse Leane in Frieschepalen.
eater runom de bar
Met uw hulp kunnen we de speeltuin
‘Krimp’
Op zaterdag 7 februari 2015 zal het duo netjes onderhouden en oude afgekeurde
toestellen vervangen door nieuwe
Anke Bijlsma en Gerrit Haaksma het
speeltoestellen. We zouden dus erg blij
prachtige theaterstuk ‘Krimp’ spelen in
zijn als u de oliebollen bij ons koopt! U
de Uthof in Siegerswoude.
kunt kiezen uit: Oliebollen € 7,50 per
Krimp gjit oer it leechrinnen fan de

T

O

T

OLIEBOLLEN BESTELLING
Naam:………………………………..
Bestelling:

Adres:…………………………………...

…… zakken gewone oliebollen

…… zakken oliebollen met krenten

…… zakken gemengd

…… Appelbeignets

…… Appelflappen

…… Rum/Rozijnenbol

…… Berlinerbol

…… Bananenbol

Ik kom de oliebollen zelf halen / ik vind het fijn als de oliebollen worden gebracht
(€ 1,00) **doorstrepen wat niet van toepassing is.
11

zak. 10 gewone oliebollen of 10 met
krenten of 5 gewone + 5 met krenten
(gemengd). Andere bollen € 1,50 per
stuk. Appelbeignets of appelflappen of
rum-rozijnenbol of berlinerbol of
bananenbol.
Wilt u de bestelling op het strookje op de
vorige bladzijde invullen en dit strookje
uiterlijk 24 december inleveren op
Lytse Leane nr. 29 of de bestelling
telefonisch doorgeven: 06-13263025.
U kunt uw bestelling op 30 december
tussen 13.00 en 16.00 uur afhalen bij
de speeltuin aan de Lytse Leane.
Bent u niet in staat om uw bestelling af
te halen, dan willen wij deze wel bij u
thuis afleveren. Hiervoor vragen we een
kleine bijdrage van 1 euro. Uiteraard
komt deze euro ook ten goede van de
speeltuin! Wij hopen weer op een prima
actie!
Speeltuincommissie Lytse Leane.
P.S. Heeft u dit jaar geen oliebollen
nodig, maar draagt u de speeltuin toch
een warm hart toe: donaties zijn welkom!

A

L

ETS-café

De volgende LETS-bijeenkomst in
Ureterp (ruilhandel met punten) wordt in
januari gehouden. Op dit moment is de
datum nog niet bekend. Wel is er in
Drachten een LETS-bijeenkomst op 20
december. Voor meer informatie:
kijk op www.letsdrachten.nl.

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

fvallen zonder zweten

Op 10 december 2014 wordt er een GVA
lezing 'Afvallen zonder zweten'
gehouden door Dolf Flinker bij
theeschenkerij Bellefleur in
Siegerswoude.
Aanvang 20.00 tot 22.00 uur.
Welkom vanaf 19.30 uur.
Reserveren: bellefleur@kpnmail.nl of
06-48575067 (Ida) Entree € 10,00
uziek bij ANBO
info: www.theeschenkerijbellefleur.nl
Op 2 november zijn we met zestig
personen (met de dubbeldekker van
firma Wiebenga) naar Hoogeveen
ll2Gether
geweest om te genieten van René
Op zondagavond 30 november is er
Shuman en Angel-Eye. Deze dag werd
weer een All2gether in de VGKN
alle leden van de ANBO aangeboden.
Frieschepalen. Deze dienst zal
De chauffeur heeft mensen uit Gorredijk,
gospelgroep SJEM volledig verzorgen.
Bakkeveen en Ureterp opgehaald en om
Het begint om 19.30 uur. Iedereen is
14.45 uur waren we in Hoogeveen. Het
concert begon om 15.00 uur: we waren
natuurlijk van harte welkom.
net op tijd. Wat kunnen deze twee

M
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mensen een zaal bespelen en wat een
geweldig volume. Dat was eerst wel
even wennen, maar we hebben er volop
van genoten. Om 18.00 uur waren we
weer thuis.
Op 21 november is er een
accordeonorkest geweest uit
Noordwolde. Zij presenteerden met veel
plezier een gevarieerd programma van
lichte muziek uit vroeger jaren. Dat sprak
ons allemaal erg aan.
Bertie ten Haaf-Boerrigter

diabetes gehouden.
De collecte heeft in Siegerswoude
544,70 euro opgebracht. Alle
collectanten en goede gevers hartelijk
bedankt!
Marijke Durksz-Jongejan

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt
Frieschepalen/Siegerswoude
30-11 09.30 uur dienst
14.00 uur dienst
offieochtend
07-12
09.30 uur ds. H. Jagersma
Vanaf 6 januari is iedereen elke dinsdag
14.00 uur ds. R Prins
van harte welkom op de koffieochtend.
Leer zo de dorpsgenoten (beter) kennen 14-12 09.30 uur ds. ds. G. Bruinsma
14.00 uur ds. R. Prins,
onder het genot van een kop koffie of
Buitenpost
thee met wat lekkers! De
21-12 09.30 uur ds. G. Bruinsma
koffieochtenden zullen elke dinsdag
14.00 uur ds. R. Prins
plaatsvinden in Gkv de Paedwizer te
24
12
kerstnacht samenkomst in de
Frieschepalen. Zien we u of jou
“Paedwizer” 19.30 uur ds. B.
binnenkort eens langskomen? Vanaf half
Bloemendal
tien staat de koffie/thee klaar! Wees
25-12
09.30 uur ds. G. Bruinsma
welkom!! O ja, en voor de jongsten
26-12
10.00 uur Kerstviering
onder ons is er genoeg speelgoed om
2e kerstdag
zich mee te vermaken terwijl heit/mem
28-12
09.30 uur ds. S. Cnossen
geniet van de koffie/thee.
14.00 uur ds. A.A.J. de Boer
Jacqueline van der Weij
31-12 19.30 uur ds. G. Bruinsma
01-01 10.00 uur
nieuwjaarsbijeenkomst
04-01 09.30 uur ds. H. Jagersma
nzameling oud papier
14.00 uur ds. J.J. Verweij

K

I

Op de volgende datum wordt
het oud papier binnen de
bebouwde kom weer
ingezameld:
 Donderdag 4 december 2014
Jeudgebouw de Iepen Doar

C

ollecte diabetesfonds

In de week van 27 oktober tot en met
1 november werd de collecte voor

VGKN Frieschepalen-Siegerswoude
30-11 09.30 uur br. van Heijningen
19.30 uur ds. Bloemendal,
All2gether jeugdkerk
07-12 09.30 uur ds. J.J.Douma
13.45 uur ds. M.J.M. Sijtsma
14-12 09.45 uur ds. B. Bloemendal
13.45 uur ds. A. Elverdink
21-12 09.30 uur ds. Van Ginkel
13.45 uur ds. J. Huitema
24-12 Kerstnachtdienst in de
Paedwizier, m.m.v.
gelegenheidskoor
13

25-12
26-12
28-12
31-12

09.30 uur ds. B. Bloemendal
10.00 uur gezinsinstuif
09.30 uur ds. T. Oldenhuis
13.45 uur ds. M.J.M.Sijtsma,
19.30 uur ds. B. Bloemendal,
Oudejaarsdienst

Protestante Gemeente De WilpSiegerswoude i.w.
30-11 09.30 uur ds. I.J. de Boer
(Oosterkerk)
14.00 uur jeugddienst
07-12 09.30 uur ds. F. de Jong
(Oosterkerk)
14-12 09.30 uur ds. A. de Vries
(Plantsoenkerk)
21-12 09.30 uur ds. C.M. Verspuy
(Oosterkerk)
24-12 19.30 uur kerstappel Op de
Welle
25-12 09.30 uur ds. A. de Vries
(Oosterkerk)
19.00 uur kerstfeest
(Plantsoenkerk)
26-12 09.30 uur ds. Klomp
28-12 09.30 uur ds. T.L. Bos
(Oosterkerk)
31-12 19.30 uur ds. A. de Vries
(Oosterkerk)
Christelijk Gereformeerde kerk
Siegerswoude
30-11 09.30 uur ds. Capellen
14.30 uur ds. Capellen
07-12 09.30 uur ds. Hoogenboom
14.30 uur ds. Hoogenboom
14-12 09.30 uur stud. Van Keulen
14.30 uur stud. Van Keulen
21-12 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 De Dobber

D

orpshuis ‘Uthôf’

Frieschepalen 2014-2015
19-12 Disco
20-12 Kaarten
09-01 Soos; workshop
bladerdeeghapjes
16-01 Disco
17-01 Kaarten
23-01 1e Toneelavond
24-01 2e Toneelavond
28-01 Soos; knijperknutsel
14-02 Kaarten
20-02 Disco

Siegerswoude 2014/2015
29-11
Hobby- en Brocantemarkt
13-12 Hobby- en Brocantemarkt
18-12 Plattelandsvrouwen
Noteer alvast in de agenda
24-01 Toneeluitvoering
07-02 Theaterstuk “Krimp”
telefoon: 0516–541900
Email: dorpshuisuthof@gmail.com

P

uzzel 3

Voor deze keer moet u het woord
DOARPSKRANTE uit de puzzel zoeken.
Het woord DOARPSKRANTE kan
horizontaal, verticaal en diagonaal in de
puzzel voorkomen. U moet van zowel
horizontaal, verticaal en diagonaal het
aantal x opschrijven en inleveren.
Alleen het totaal aantal woorden
DOARPSKRANTE wordt goed
gerekend.
U kunt de puzzel inleveren tot maandag
8 december bij Metje van der Harst,
Lytse Dobbe 7, 9249 NE Frieschepalen
of via de mail
metjevanderharst@hotmail.com
Veel succes!
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1 Hennie

Beintema

De Feart

Ureterp

P1 P2
5 54

2 Feikje / Trienke

Benedictus

Binnenwei 49

Siegerswoude

5

54

59

3 G.

Beute

Weibuorren 91

Ureterp

5

54

59

4 Gepke

Bijker

Klauwertswei 2

Siegerswoude

5

54

59

5 Corrie

Boonstra

Boerestreek 19

Ureterp

5

54

59

6 Rolf en Ancis

Feenstra

Teaijewyk 1

Siegerswoude

5

54

59

7 Lies

Haisma

Bremerwei 4

Siegerswoude

5

54

59

WF de Boerstraat 34 De Wilp

5

54

59

Boerestreek 12

Ureterp

5

54

59

Lytse Leane 36

Frieschepalen

5

54

59

8 Baukje

v.d. Harst

9 J.
10 A.

Havinga
v.d. Iest

Totaal
59

11 H.J.

Kloosterman-Luchtenburg Hoofddiep 2

Zevenhuizen

5

54

59

12 G.

Kooistra

Tolheksleane 14

Frieschepalen

5

54

59

13 Marieke

Marinus

Van Houtenwei

Siegerswoude

5

54

59

14 Hinke

Mekkes

Middenwei 4

Siegerswoude

5

54

59

15 Jeltsje

Mulder -vd Mei

Kromhoek 33

Frieschepalen

5

54

59

16 Baukje

Rijpstra

Mounleane 1

Ureterp

5

54

59

v.d. Veen-Waringa

Kromhoek 40

Frieschepalen

5

54

59

17 H.
18 Ch.

Venekamp-Hoekstra

de Bodding 5

Frieschepalen

5

54

59

19 Irma

Weening

Boerestreek 29

Ureterp

5

54

59

Vries

Lytse Leane 49

Frieschepalen

0

54

54

Wilpstra

Binnenwei 49

Siegerswoude

0

54

54

20 Yvonne
21 Hieke

de

16

