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Doarpskrante mei it nijs fan
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't Pompebledpraatsje
Na alle drukte van de laatste maanden
hebben de meeste mensen hun gewone
werkzaamheden weer ter hand
genomen. Zo ook de redactieleden en
correspondenten van 't Pompeblêd. Zij
wensen de dorpsbewoners nog een
voorspoedig en gezond 2015 toe.
Schrijven: het kan een grote invloed
hebben op de samenleving. Vrije
meningsuiting; een groot goed. Wat zijn
er velen de laatste maanden over dat
item gestruikeld en hebben het zelfs
met de dood moeten bekopen. Respect
voor de medemens en zijn (geloofs)
overtuiging. Hoever kan satire gaan?
Waar gaan we heen in onze wereld?
Ook bij de redactieleden is wel eens
verschil van mening. Wat zet je in een
dorpskrant en wat niet? Maar we komen
er samen wel uit. En als je dan ziet
welke kopij er weer is aangeleverd, voor
elk wat wils, ga je weer goed gestemd
aan de slag.

‘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.: 27 en 28 februari 2015

Kopij:
Kopij voor het volgende nummer
uiterlijk inleveren voor
maandag 16 februari 2015
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 aandacht wordt gericht op de familie
Neef aan de Middenwei en hun
activiteiten en Willem Dolstra heeft het
boek: 150 jaar Openbaar Onderwijs in
Frieschepalen laten uitgeven. Maar men
kan ook een receptenboek kopen met
de aardige naam: De Kookpotten van
De Wilp en Siegerswoude. Worden er in
die kookpotten aardappelen verwerkt,
dan kan men die kopen bij de
Boskleane in Bakkeveen en steunt
daarmee kinderen in Guatemala (World
Servants)
Zoals op de voorpagina zichtbaar is viel
er al een weinig sneeuw in januari. Of er
deze keer nog een echte winter komt?
Wij moeten het maar afwachten. De een
wil veel ijs, de ander zachtere
temperaturen. Zon willen we allemaal.
Wy sjogge it fansels!

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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Schijnwerper

Door: Pjirkje Idsinga-Vellenga

It boerespul fan de famylje Neef oan
de Middenwei yn Sigerswâld
It is nei oanlieding fan in artikeltsje yn de Ljouwerter krante dat it my geskikt talike it
bedriuw oan de Middenwei fan de famylje Neef ris foar it fuotljocht te heljen. It stiet
dêr mei in sierlike foargevel en in moai foarhiem flak oan de dyk. Achter de âlde
pleats, dêr't de lytse kealtsjes in smûk plakje ha steane de gebouwen dêr 't it melk
en oare jongfee tahâld mei de griene greiden en it maislân der omhinne.
Geert Jan Neef en syn frou Alberdina
wenje mei harren gesin op it spul fan
Geert Jan syn skoanâlden. Der binne
trije grutte jonges, Gerben, Willem en
Bennart. De lêste makke krekt syn
skoalletas ree om ôf te setten nei it
middelbier berops ûnderwiis oan de

Friese Poort. Hy siket wat yn de
rjochting fan de technyk, mar wit noch
net krekt wat. Wy hienen even in
praatsje oer it tsjintwurdige ûnderwiis en
kamen ta de konklúsje, dat benammen
de staazjeperioaden op ferskillende
plakken de jonge minsken op it rjochte
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spoar sette wat betreft it fuortsetten fan
harren stúdzje ta in geskikte beropskar
en/of it finen fan in baan.
Dat sjogge wy ek by Gerben, dy't staazje
rint yn ‘stad’, de stêd Grins; by 't Poortje,
in sletten jeugdynrjochting. Hy hat dêr ek
in baan krigen en begjint dêr yn de oare
moanne as begelieder fan jonge
minsken fan sa'n 12 oan 't 23 jier dy't
troch wat foar omstannichheden dan ek
it rjochte paad bjuster rekke binne en
b.g. ôfkicke moatte.

stiks jongfee. Sy litte har foarljochtsje fan
feefoeradviseurs en de feedokter komt
ek elke moanne om it fee oer te sjen en
sa nedich advys te jaan. De boekhâlder
hâldt de finasjele tastân by en jowt
ynljochtingen oer de altyd feroarjende
rigels.

Op dizze pleats binne se net begûn
grutte ynfestearingen te dwaan mei it
each op it fuortfallen fan it kwotum yn dit
jier. Yn 2006 is der in nije molkstâl boud
mei twa rigen fan 10 melkplakken. In
En de middelste soan Willem wurket yn modern soart fisgraatmolkstâl mei in
Wâldsein. Hy hat yn 't Hearrenfean op it protte romte foar ynkommende en
Fryslân Kolleezje sitten en is
útgeande kij. De kij wurde fan achteren
ynterieurbouwer fan grutte en djûre
molken, de ôfname fan de apparaten
jachten. Dizze bouw is presiisjewurk,
giet automatisch. Yn de lizboksestâl is it
mei lichte en doursume materialen. Sa'n lekker fris en der is in protte romte. Der
skip is net samar klear!
kinne noch mear kij by, mar earst
Alhowol de jonges it boerewurk wol
foldocht it sa.
dwaan kinne wurkje de boer en syn frou
dus almeast tegearre op de buorkerij.
Yn de rin fan de jierren ha der altyd wol
Dêrbij docht Geert Jan de melkerij en
staazjerinners west en yn Novimber ha
wat dêr bij komt en it lânwurk en
learlingen fan de havo 5 klasse fan it
fersoarget Alberdina it jongfee, de
OSG Sevenwolden ( 't Hearrenfean) in
lytskes dan.
moarntiid op de buorkerij kolleezje rûn.
Der binne 90 melkkij, en dêr bij sa'n 60 Om te wennen oan it heger
4

beropsûnderwiis folgje de learlingen
kolleezjes op de Hanzehogeschool yn
de stêd Grins. Dit wie dus
bedriuwskunde en om 't dit bedriuw op
de grins fan de beide provinsjes stiet,
waard dêr troch dosinten sprutsen yn it
Grinslanners en it Frysk. Der wienen
sa'n 25 studinten, dy't op striepakken yn
de stâl de les folgen mei help fan in
beamer. In filmploech (ek learlingen)
naam alles op en de learlingen moasten
letter wurkstikken meitsje fan it gehiel.
Der kaam fan alles op it aljemint en it
blykte al gau, dat sommigen gjin idee fan
de gong fan saken op in boerebedriuw
hienen. Oan de fragen wie te fernimmen,
of men der wat fan ôf wist of (noch) net.
Der binne ek in oantal foto's makke.
In ûndernimming, dus ek in
boerebedriuw, hat altyd opklimmende
en delgeande tiden kinnen en de
ûndernimmer moat de balâns neistribje.
Op dit bedriuw docht men gjin gekke
sprongen, “maar de boer, hij ploegde
voort”.

Operatie Grensland gehad en elke
avond was er veel belangstelling voor.
Op de valreep van de jaarwisseling heeft
het dorpshuis de beschikking gekregen
over een nieuw podium, door een
financiële bijdrage van de Nederlandse
Aardolie Maatschappij en het
dorpenfonds.
De NAM wil meer projecten in het dorp
ondersteunen, op de nominatie staat
verbetering van de ijsbaan. Dit wordt
een zomerklus. Voorwaarde voor
ondersteuning van de NAM is dat
projecten ten goede komen van het
algemeen belang.
De Feart en de Slûs zijn in zoverre
gereed, dat komend voorjaar nog een
slijtlaag wordt aangebracht. De hele weg
is nu een zestigkilometerweg geworden,
rechts heeft voorrang. Door het zachte
weer steken de eerste narcissen de kop
al boven de grond. Wij willen U vragen
of er mensen zijn die belangstelling
hebben voor een volkstuin. In het kader
van de N 381 zijn hier mogelijkheden
voor. Opgeven bij de bestuursleden.
Het Bestuur, Joh. Dijkstra, Wietze
Teakema en Jannus Donker

P

laatselijk Belang
Frieschepalen

B

Een nieuw jaar met een geslaagd
collectief vuurwerk. Dat dit soort
vuurwerk aanslaat bij de dorpelingen is
overbodig te zeggen. Ieder jaar komen
er steeds meer mensen op af. Bij deze
willen wij iedereen die bij de organisatie
betrokken is bedanken.
Wij ontkomen er niet aan om een
terugblik te werpen op het oude jaar. De
Schans van Frieschepalen is gereed
gekomen, de voorwaarde dat alles voor
1 januari 2015 klaar moest zijn, hebben
wij dus gehaald. Alles is binnen de
begroting gebleven, dankzij het vele
vrijwilligerswerk. Ook hebben wij hier in
Frieschepalen zes uitvoeringen van

oek 150 jaar Openbaar
Onderwijs
Op 18 december 2014 is het boek 150
jaar Openbaar Onderwijs in
Frieschepalen geschreven en
uitgegeven door Willem Dolstra. Als
extra service kunnen belangstellenden
het boek ook afhalen bij Johannes
Dijkstra, de Slûs 1d. Let wel, er is een
beperkte oplage dus wees er snel bij,
want op is op. De kosten van het boek
zijn € 22,50. Ook kunt U natuurlijk het
boek bij de heer Dolstra ophalen in
Bakkeveen, Nije Buorren 6, tel. 0516541355.
Johannes Dijkstra
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Ooit leefde op aarde een wijze man die
rondbazuinde dat het anders moest en
anders kon. Hij gaf tips om uit die
eeuwig ronddraaiende tredmolen van
zonde en schuld te stappen. Eén
daarvan is het woord vergeving. Of een
ander woord, dat tegenwoordig bijna niet
meer wordt gebruikt, is verzoening; tot
verzoening, tot een oplossing komen
door niet aan je eigen gelijk vast te
houden. Geen gemakkelijke klus, bijna
tegennatuurlijk. Door erin te geloven én
te oefenen kom je echter wel een heel
eind. De wereld wordt er mooier van,
rijker. De schone toekomst is al
begonnen! Deze man uit het stadje
Nazareth, zoon van Jozef en Maria, gaf
zelf het voorbeeld door z’n moordenaars
bij voorbaat al te vergeven. Het geloof in
deze man, die door gelovigen ‘zoon van
God’ genoemd wordt, maakt dat het
onnodig is met de ‘zware last’ uit het
verleden rond te blijven zeulen. Bij hem
staan de woorden vergeving en
verzoening hoog in het vaandel en hij
maakt voor iedereen een schone
toekomst mogelijk. Op de afbeelding is
hij voor mij de sterke kracht die de
ladder naar de toekomst vast houdt.
Dirk Vis

t Keningsfjild

Een schone toekomst
Het is nog 2014 wanneer ik dit schrijf en
kan me nog moeilijk inleven hoe het
leven er na de jaarwisseling uit zal zien.
Wat we wel weten is wat er achter ons
ligt; aan leuke dingen en aan moeilijke of
verdrietige gebeurtenissen. Aan de ene
kant zaken die je graag vast zou willen
houden, koesteren en bewaren. Met aan
de andere kant de ervaringen die je het
liefst uit je levensboek zou willen
schrappen om zo met een schone
toekomst verder te gaan. Gedachten die
me bij de volgende afbeelding brengen.
Een ladder die reikt naar die schone
toekomst; aan het helemaal opnieuw
kunnen beginnen. Het verlangen dat alle
dingen die niet goed waren of die je
verkeerd hebt gedaan volledig achter je
laten. Eenvoudige zaken, zoals die ruzie
die achteraf nergens over ging. Maar
ook de ernstige en diep trieste
gebeurtenissen. Zoals dat fatale
ongeluk, de keer dat je vreemd ging en
dat het einde van je huwelijk betekende.
De gedachte dat je uiteindelijk zulke
zware lasten van je schouders af mag
laten vallen en een totaal nieuw leven
mag oppakken.
De realiteit van alle dag vertelt ons, dat
zo’n schone toekomst niet bestaat. De
mens is in die zin onverbiddelijk in z’n
oordeel. “Toen en toen heb je mij dat
aangedaan en dat vergeef ik je nooit
weer.” Of weet je nog? “Die en die heeft
bij de supermarkt ooit een krop sla
gestolen.” Gebeurtenissen die je ten
eeuwigen dage blijven achtervolgen.
Gedrag waar iedereen zich schuldig aan
maakt en oorzaak is van familievetes,
onoplosbare conflicten en oorlog. Een
tredmolen die eeuwig rond blijft draaien.

Ú t de rie

In de afgelopen raadsvergadering kwam
onder andere aan de orde de
Handhavingsverordening
Participatiewet. Deze gaat over fraude
van uitkeringsgerechtigden. In het eerste
deel van de raadsvergadering, de
zogenaamde ‘oriënterende
raadsvergadering’ geeft het College
informatie over hun voorgenomen
besluiten. Ook u als inwoner van de
gemeente Opsterland kan in zo’n
oriënterende vergadering aanschuiven
6

en meedenken. Als belangenbehartiger
voor mensen met een uitkering heeft
CUMO het College van Burgemeester
en Wethouders over dit onderwerp
vooraf geadviseerd. Ook aan de orde
kwam de door de wet verplichte
tegenprestatie voor
uitkeringsgerechtigden. En tenslotte zijn
alle aanwezigen geïnformeerd over de
Individuele Inkomenstoeslag. Mensen,
die langdurig in de bijstand zitten kunnen
onder bepaalde voorwaarden een
financiële inkomenstoeslag krijgen. Het
College gaf te kennen dat zij de mensen
die uitzicht op werk hebben willen
uitsluiten van deze inkomenstoeslag. In
dit informerende deel van de
raadsvergadering hebben fracties het
College om uitleg en verduidelijking
gevraagd over het voorgestelde beleid.
Op grond van de beantwoording kan een
fractie vervolgens zijn mening bepalen
en zo nodig een motie of een
amendement indienen tijdens het
tweede deel van de vergadering, de
zogenaamde ‘besluitvormende
vergadering’. Omdat beide
vergaderingen op één avond
plaatsvinden, vergt dit van fracties veel
flexibiliteit, want de mening over het
beleid wordt mede bepaald door de
beantwoording van het College en de
inbreng van burgers in de oriënterende
raadsbijeenkomst.

uitkering, die lijken te frauderen. In onze
ogen wordt er te weinig gebruik gemaakt
van de mogelijkheid om de boete te
verzachten vanwege verminderde
verwijtbaarheid of dringende redenen.
Ook het verplichtende karakter van de
tegenprestatie voor
uitkeringsgerechtigden heeft onze zorg.
Wij pleiten voor maatwerk.
Wat betreft de Individuele
Inkomenstoeslag vinden we dat ‘uitzicht
op werk’ moeilijk aan te tonen is en dat
dit geen criterium mag zijn om
uitgesloten te worden van deze
voorziening.
Tijdens de oriënterende vergadering
bleek dat het College voor de eerste
twee knelpunten bevredigende
oplossingen kon bieden. Waar het ging
om de inkomenstoeslag vonden we het
nodig toch ons amendement in te
dienen. De aanpassing die wij voor ogen
hadden in de verordening kon helaas
niet rekenen op een meerderheid in de
raad.
Libbe de Vries, PvdA-Opsterland
Libbe.de.vries@opsterland.org
Raadsvergadering online volgen? Ga
naar opsterland.nl. Klik onderaan op het
plaatje gemeenteraad en vervolgens op
‘online raadsvergadering bekijken’.

Op voorhand had onze fractie moeite
met de bovenstaande verordeningen.
Omdat we niet wisten hoe het College
zou reageren op onze vragen tijdens de
oriënterende vergadering hebben we
vooraf verschillende amendementen
voorbereid. Een amendement is een
tekstuele aanpassing van een
verordening.
Onze fractie heeft moeite met het
boetebeleid voor mensen met een
7
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Willem Jongsma spreken. Willem is
vanaf het begin betrokken geweest bij
het onderdeel Trainingen en is nu
voorzitter van Stichting Unite in Christ.
Hij zal spreken over ‘De Heilige Geest
neemt de sluier weg’.
Het Evangelie en dan gesluierd. De
gedachte aan een sluier spreekt tot de
verbeelding. Hoe ziet dat eruit? Bij een
sluier kan ik wat contouren zien. Lees ik
dan het Evangelie en zie ik niet echt wat
er staat? Wat zie ik dan wel en wat niet?
We zien dus niet alles. De Heilige Geest
neemt de sluier weg. We gaan met
elkaar nadenken over wanneer er
eventueel wat zichtbaar gaat worden.
Een spannend onderwerp.
De avond wordt gehouden in de de
Kruiskerk, Valckeniersweg 3 in
Haulerwijk. Om 19.30 uur staat de koffie
en thee klaar en om 20.00 uur start de
avond. Welkom in het Huis van de
Vader!

et Huis van de Vader

De onrust in de wereld om ons heen
neemt toe. Het kan je best angst
aanjagen. We ervaren het als steeds
belangrijker om het hart van God te
leren kennen, om ons oog te leren
richten op Hem. Daarom ook organiseert
stichting Unite in Christ woensdagavond
11 februari de vierde Huis van de
Vaderavond van dit seizoen. Dit zijn
avonden van ontmoeting, aanbidding,
onderwijs, de mogelijkheid om voor je te
laten bidden, en om samen te delen.
Want we hebben elkaar nodig.
Dit seizoen is als jaarthema ‘De Heilige
Geest’ gekozen. Er is veel te ontdekken
over het werk van de Geest. Elke avond
wordt een ander stukje van de Heilige
Geest belicht. Op de site van Unite in
Christ zijn de avonden na te luisteren.
Op 11 februari gaan we verder en zal

E
Auke en Marjan Reidinga
ven voorstellen

Vroeger was het in sommige delen van ons land heel gebruikelijk dat er
verschillende generaties in één huis woonden. Ouders, kinderen en kleinkinderen
woonden onder één dak. Tegenwoordig kom je dit niet vaak meer tegen, behalve
op de Tolheksleane in Frieschepalen. Dat huis heeft de vorm van een boerderij met
voorhuis en schuur. Eén huis, met twee voordeuren, twee brievenbussen met
allebei de naam Reidinga en huisnummer 93. Reden genoeg om nader kennis te
maken met de bewoners.
Wie wonen er op de Tolheksleane 93?
In het linkergedeelte vanaf de weg
gezien, de voormalige schuur, wonen
Auke en Marjan Reidinga, 39 en 37 jaar
oud en hun zoontjes Jorian (9) en
Wesley (7). In het rechterdeel wonen de
ouders van Auke. Auke is geboren en
getogen in Frieschepalen en Marjan is
afkomstig uit De Wilp.

Hoe lang wonen jullie hier al?
In 1980 kwam Auke met zijn ouders en
broers te wonen aan de Tolheksleane
93. Het was het ouderlijk huis van zijn
moeder, en ook haar vader (de pake van
Auke) is hier geboren. Het huis is al
meer dan 150 jaar in de familie. Oerpake
Roersma was er boer, maar van de
oorspronkelijke woning en de stal is
niets meer over. Het woonhuis is in 1960
8

gezin zijn eigen privacy kon behouden
en het huis toch in de familie kon blijven.
Hoe ziet jullie werkweek er uit?
Vier dagen per week vertrekt Marjan ’s
ochtends vroeg naar Paterswolde waar
ze als verzekeringsadviseur werkt.
Auke werkt sinds kort in MFC De Wier,
hij is door de gemeente aangesteld als
eindverantwoordelijke voor de horeca.
Hij ziet het als een uitdaging om samen
met collega’s en vrijwilligers deze zaak
weer op te bouwen. Hij heeft de nodige
ervaring in de horeca opgedaan, onder
meer in Lauswolt, de Kruisweg en in de
Oude Schouw in Akkrum. Doordat hij
vaak ’s avonds werkt kan hij overdag
meestal voor Jorian en Wesley zorgen.
Toen de kinderen kleiner waren, gingen
ze enkele dagen naar de crèche in
Ureterp, nu gaan beide jongens naar
basisschool ‘de Opdracht’.
Hebben jullie ook hobby’s?
Auke en Marjan zijn allebei lid van de
fanfare in Ureterp. Ze komen beide uit
een muzikale familie. En hun eerste
kennismaking was ook via de muziek .
Auke speelt trombone en Marjan
saxofoon. Met veel plezier zijn ze ook
muzikaal actief in het dweilorkest. Zoon
Jorian zit op drumles en is lid van het
jeugdkorps.
Marjan zit in het bestuur van de fanfare
en ook Auke is actief in het
verenigingsleven, hij zit in de ouderraad
van school en in de buurtvereniging,
waar regelmatig voor alle leeftijden leuke
activiteiten worden georganiseerd.
Ze voelen zich allemaal heel erg thuis op
de Tolheksleane, en ze hopen dat zij nog
heel lang van de ruimte en de vrijheid
die dit huis biedt, kunnen en mogen
genieten
Atty Verbeek

opnieuw opgebouwd en hetzelfde
gebeurde met de schuur in 1980.
Vanaf 1999 hebben Auke en Marjan
samen in Peize gewoond, daar zijn
Jorian en Wesley geboren. Sinds 2009
wonen ze in Frieschepalen, terug naar
de ouderlijke woning van Auke.
Waarom verhuisd naar de
Tolheksleane?
Een combinatie van factoren: Oudste
zoon Jorian werd vier jaar, maar de
school waar zijn ouders hem graag naar
toe wilden hebben stond niet in Peize.
Verder hadden de ouders van Auke
plannen om hun huis te verkopen omdat
het onderhoud hun teveel werd. Auke en
Marjan wilden graag op die prachtige
plek wonen en hebben toen de woning
gekocht. Na een verbouwing ontstonden
er twee aparte woningen, zodat elk
9
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ieuws uit de dorpen

De jaarwisseling ligt alweer een tijdje
achter ons. Die verliep in Frieschepalen
en Siegerswoude rustig. Minder kalm
was het op het inbrekersfront. Een
bewoner van De Bodding in
Frieschepalen werd op Tweede
Kerstdag onaangenaam verrast door
een inbraak in de woning. De daders
maakten geld buit. Het nieuwe jaar was
nog maar net begonnen, toen inbrekers
opnieuw toesloegen in Frieschepalen.
Ditmaal werden twee woningen aan de
Rusken bezocht door het dievengilde.
In het weekblad Sa! werden twee
Frieschepaalsters voorgesteld aan de
lezer. Bloemsierkunstenaar Klaas
Dijkstra en pluimveehouder Co Bakx, die
uitlegt waarom zijn Kromhoekster Kip
smakelijker en gezonder is. Dat waren
interessante vraaggesprekken.
In de openbare Dalton School De
Skâns in Frieschepalen werd een nieuw
boek over honderdvijftig jaar openbaar
onderwijs in Frieschepalen
gepresenteerd. Het boek is geschreven
door Willem Dolstra uit Bakkeveen. De
eerste twee boeken werden, voor de
Kerstviering van ODS De Skans,
aangeboden aan Owen Boonstra en
Nynke Hoekstra. Beide kinderen zitten in
de leerlingenraad van De Skâns. In het
boek wordt de geschiedenis van de
openbare scholen in Frieschepalen aan
de hand van woord en beeld
beschreven.
Tenslotte nog een opmerkelijk bericht uit
de sportwereld. Het komt niet vaak voor
dat een trainer langdurig bij dezelfde
club blijft. Klaas Zandberg is een
uitzondering op die regel. Hij tekende
een contract voor nog een jaar bij
voetbalclub RWF uit Frieschepalen.
Zandberg begint in 2015-2016 aan zijn

zevende seizoen als hoofdtrainer bij de
derdeklasser.
Samenstelling: Jelle Jeensma

v

oorstellen: Van den Broek

Wij zijn Bouw- en Aannemersbedrijf
J.W. van den Broek BV uit Ureterp. Vorig
jaar hebben wij ons tienjarig jubileum
gevierd. Wij willen van deze gelegenheid
gebruik maken om ons bedrijf onder uw
aandacht te brengen.
Voor de meeste mensen is het woord
Bouwbedrijf duidelijk, maar heeft het
woord Aannemer een andere impact.
Om die reden hebben we voor beide
gekozen. Als Aannemer hebben we de
kennis in huis en als Bouwbedrijf streven
wij ernaar om samen met de klant tot
een goed eindresultaat te komen.
Kwaliteit staat daarbij hoog in ons
vaandel.
Ons bedrijf bestaat uit: Jan, Maja en
zoon Hielke van den Broek. Wij werken
samen met een selecte groep
onderaannemers en diverse leerlingen.
www.bouwbedrijfJWvandenbroek.nl
Activiteiten:
Wij komen graag bij u langs voor
verbouw, nieuwe (kunststof)kozijnen,
een dakkapel, gevelrenovatie of een
mooie aanbouw. Een offerte is bij ons
vrijblijvend.
Uiteraard bouwen wij, in opdracht, ook
graag een nieuwe woning of een mooi
bedrijfspand. Zo hebben wij de
beschikking over een volledig ingerichte
werkplaats met bovenloopkraan,
aanhangers (voor het vervoer van
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bijvoorbeeld een prefab kap, aanbouw of krijgen ze een fatsoenlijke maaltijd. In
dakkapel) en een torenkraan.
2014 is gestart met de bouw van de
begane grond. Dit jaar wordt de eerste
verdieping gebouwd. Quetzaltenango ligt
op een hoogte van 2300 meter.
Om de bouw te kunnen financieren
willen wij in Bakkeveen en omstreken
een aardappelactie houden. Als u
belangstelling heeft om aardappels bij
ons te kopen voor de mensen in
Projectontwikkeling:
Guatemala kunt u het onderstaande
Vorig jaar hebben wij onze activiteiten
bestelformulier invullen. Wij komen het
uitgebreid met een stuk
bestelformulier bij u ophalen in week 7.
projectontwikkeling. In eigen beheer
U kunt de bestelling ook telefonisch aan
bouwen wij in Ureterp aan de
ons doorgeven tel: 0516-541585. Ook
Weibuorren woningen voor starters of
kunt u de bestelbon brengen op de
senioren. Hetzelfde willen we nu doen in Boskleane 31 te Bakkeveen. In week 10
Frieschepalen op locatie de Skâns.
komen wij de aardappelen bij u thuis
Belangstellenden en gegadigden voor
brengen.
de Skâns willen wij hierbij uitnodigen
Hieronder ziet u een overzicht van de
voor de inloopavond op maandagavond aardappelen die bij ons te koop zijn:
9 februari bij Ma Kelly’s aan de
Hearsterwei 1 te Frieschepalen van
Aantal zakken
20.00 tot 22.00 uur.
Bildtstar 10 kg € 8,00……………

W

orld Servants

Wij zijn Jesper van den Bosch, Ymke
van der Velde, Irene Spoelstra, Esmee
Bouma en Miranda Ekas. Wij zijn van
plan in de zomer van 2015 met World
Servants mee te gaan naar Guatemala.
Wij gaan hier bouwen aan het eerste
deel van de eerste verdieping van een
voor- en naschoolse opvang. Dit doen
wij voor de driehonderd kinderen in San
Juan Ostuncalco, een buitenwijk van de
stad Quetzaltenango, dit is de een na
grootste stad van Guatemala. De vooren naschoolse opvang helpt kinderen bij
het maken van hun huiswerk en door het
geven van bijles, waardoor ze beter
presteren op school en vaak hun
opleiding kunnen voltooien. Nu hoeven
ze niet op de straat rond te hangen en

Irene

10 kg € 8,00……………

Borgers

10 kg € 8,00……………

Potgrond

20 liter € 2,50……………

20 liter x 3

€ 6,00……………

40 liter

€ 4,00……………

40 liter x 3

€ 11,00……………

Totaal:

€ …………………..

Graag aankruisen op welke dag wij de
aardappelen bij u brengen.
U kunt kiezen uit de volgende data:
Donderdag 5 maart 19.00 tot 21.00
Vrijdag
6 maart 19.00 tot 21.00
Zaterdag 7 maart 10.00 tot 13.00
Wij danken u voor de bestelling.
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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

D

e Kookpotten van

De Wilp en Siegerswoude
Wat is jouw lievelingsrecept? Bij welk
recept heb jij een speciale herinnering?
Wat maak jij bij bijzondere
gelegenheden? Met deze vragen gaan
een aantal mensen in De Wilp en
Siegerswoude op stap om recepten te
verzamelen voor het goede doel. De
opbrengst is bestemd voor nieuwe
kanselkleden in de Oosterkerk te De
Wilp. Het resultaat van de actie is een
verrassend mooi en vooral praktisch
kookboek.

van wat ooit lekker werd gevonden.
Streekgerechten uit de Friese en
Groningse keuken worden afgewisseld
met recepten uit de internationale
keuken. Samen met recepten voor een
complete high tea en een speciale
rubriek voor de kinderen is het meer dan
een gewoon kookboek geworden. Het
receptenboek ‘De Kookpotten van De
Wilp en Siegerswoude’ is verkrijgbaar in
Het Wilpster Warenhuis, Mr.
Nennstiehlweg 87 in De Wilp, voor € 10,-.
Zolang de voorraad strekt. Zie ook onze
website: http://de-wilpsiegerswoude.protestantsekerk.net

T

oneelvereniging Nij Bigjin

Op woensdag 4 februari speelt de
toneelvereniging ‘Nij Bigjin’ uit
Bakkeveen de klucht The Godmother
voor de ouderensoos van Bakkeveen.
Aanvang 14.00 uur in Dúndelle in
Bakkeveen. Hierbij nodigt de
ouderensoos van Bakkeveen de
ouderen van Siegerswoude/
Frieschepalen, Ureterp, Wijnjewoude en
Waskemeer uit om dit mee te maken.
Kosten € 7,50 per persoon voor entree
en twee koffie. In de pauze is er een
verloting.
De ouderensoos 55+ Bakkeveen

K

RIMP

Op zaterdag 7 februari 2015 zal het duo
Anke Bijlsma en Gerrit Haaksma het
In negen rubrieken zijn meer dan
prachtige theaterstuk ‘KRIMP’ spelen in
honderddertig recepten bij elkaar
de Uthof in Siegerswoude. KRIMP gjit
gebracht tot een overzichtelijk geheel.
oer it leechrinnen fan de doarpen en
Van ieder gerecht en van degene die de
dermei it ferdwinen fan skoallen, kafees
recepten insturen is een foto gemaakt.
en winkels. It boadskip is net fleurich,
Hierdoor ontstaat een kleurrijk en
mar it wurdt ferpakt yn humor en tragyk,
persoonlijk boek. De unieke verzameling
rymjende taal, en bysondere muzyk. It
recepten geeft niet alleen een beeld van
stik is skreun troch keuntsner Gerrit
de eigentijdse eetgewoonten, maar ook
12

Breteler. De gevolgen van de ingezette
krimp op het Friese platteland biedt
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 uit te gaan.
“Da’s lache man”
Reserveer alvast in uw agenda:
zaterdag 7 februari 2015. Aanvang:
20.00 uur. Kaarten zijn te bestellen via
internet:
http://www.dorpshuissiegerswoude.nl/
index.php/nieuws
of in voorverkoop bij Arob Antennebouw
€10. Aan de kassa €12,50.
Voor info kijk ook op
www.achmeaculpa.nl

C

NL42 INGB 0000 4540 00, ten name van
Amnesty International in Amsterdam.
Namens de werkgroep Amnesty
International Ureterp e.o.,
Hendrik Jan Haanstra

V

erteller bij ANBO

Op vrijdag 16 januari heeft ANBO de
heren Gjalt de Groot en Titus de Wolff
op bezoek gehad in MFC De Wier. De
Groot is een meesterlijke verteller en
daar hebben we met ongeveer vijftig
personen ontzettend van genoten. De
muzikale omlijsting werd verzorgd door
Titus de Wolff met eigengemaakte
liederen.
Hij was zo af en toe wat moeilijk te
verstaan, maar als geheel hebben we
een zeer geslaagde middag gehad. Op
20 februari hadden we onze
ledenvergadering met aansluitend een
broodmaaltijd. (Wilt u in uw agenda vast
opschrijven dat in plaats van 20
maart op 27 maart Combo Fleur komt?)
Bertie ten Haaf-Boerrigter

ollecte Amnesty

Amnesty International streeft naar een
wereld waarin iedereen alle rechten
geniet die zijn vastgelegd in de
Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens en andere internationale
mensenrechtenverdragen. In navolging
van deze visie is het de missie van
Amnesty International om onderzoek te
doen en actie te voeren gericht op het
voorkomen en beëindigen van ernstige
schendingen van mensenrechten.

Preekroosters Frieschepalen /
Siegerswoude

Voor deze missie vragen we vaak uw tijd
en uw aandacht; één keer per jaar
vragen we om een gift. Van 1 tot en met
7 maart 2014 wordt de landelijke collecte
georganiseerd. Amnesty International is
een onafhankelijke en onpartijdige
organisatie, die daarom geen geld van
overheden of politieke groeperingen
ontvangt. Met het geld van donateurs en
met deze collecte worden de acties
mogelijk gemaakt. Collectant gemist: uw
bijdrage is ook van harte welkom op:

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt
Frieschepalen/Siegerswoude
01-02 09.30 uur ds. G. Bruinsma
14.00 uur ds. C.C. den Hertog
08-02 09.30 uur ds. G. Bruinsma
14.00 uur ds. A. Bas
15-02 09.30 uur ds. H.J.J. Pomp
14.00 uur ds. G. Bruinsma
22-02 09.30 uur ds. R. IJbema
14.00 uur ds. R. IJbema,
themadienst
01-03 09.30 uur ds. J.J. Poutsma,
fryske tsjinst
14.00 uur ds. A.A.J. de Boer
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VGKN Frieschepalen-Siegerswoude
01-02 09.30 uur ds. K. Bijleveld
13.45 uur ds. Bloemendal
08-02 09.30 uur ds. T. Heslinga
13.45 uur ds. M.J.M. Sijtsma
15-02 09.30 uur ds. Van Wingerden
13.45 uur ds. Bloemendal,
jeugddienst
22-02 09.30 uur ds. J.J. Douma
13.45 u. ds. B. Urgert
Protestante Gemeente De WilpSiegerswoude i.w.
01-02 09.30 uur ds. J.N. Jurgens
Oosterkerk
08-02 09.30 uur ds. A. de Vries evang.
Dienst Oosterkerk
15-02 09.30 uur ds. van der Wiel
Oosterkerk
22-02 09.30 uur ds. A. de Vries
Oosterkerk
14.00 uur bijzondere dienst
Plantsoenkerk
Christelijk Gereformeerde kerk
Siegerswoude
01-02 09.30 uur ds. H.D. Rietveld
14.30 uur ds. H.D. Rietveld
08-02 09.30 uur ds. DJ.T.
Hoogenboom (VHA)
14.00 uur ds. W.N. Middelkoop
15-02 09.30 uur ds. D.J.T.
Hoogenboom (HA)
15.00 uur ds. D.J.T.
Hoogenboom (NHA)
22-02 09.30 uur ds. H. de Graaf
14.00 uur ds. H. de Graaf
01-03 09.30 uur ds. D.J.T.
Hoogenboom
14.30 uur ds. D.J.T.
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
14-02 Kaarten
20-02 Disco
06-03 Soos; kampvuur
14-03 Kaarten
20-03 Disco
25-03 Soos; bezoek Ot en Sien
museum
18-04 Kaarten
09-05 Kaarten
23 05 Kaarten
30-05 Kaarten

Siegerswoude 2014/2015
07-02 Theaterstuk ‘Krimp’
19-02 Plattelandsvrouwen
11-03 Vrouwen van Nu
telefoon: 0516–541900
Email: dorpshuisuthof@gmail.com

P

uzzel 5

Jammer dat er iets mis was gegaan met
het opslaan van de puzzel van de
afgelopen keer en er niets van te maken
was. Voor deze keer heb ik voor u een
plaatsnamenpuzzel gemaakt. Het enige
dat u hoeft te doen, is op de plaats van
de puntjes de toepasselijke plaatsnaam
in te vullen. Het aantal puntjes komt niet
overeen met het aantal letters. Het moet
wel een bestaande Nederlandse
plaatsnaam zijn.
Per goed antwoord 1 punt, alles goed
geeft nog eens 10 bonuspunten.
Allemaal weer veel plezier bij het
oplossen. De puzzel kunt u inleveren tot
vrijdag 13 februari bij Metje van der
Harst, Lytse Dobbe 7 te Frieschepalen.
Ook kunt u puzzels per e-mail inleveren.
E-mail adres:
metjevanderharst@hotmail.com
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Wat zijn de Nederlandse plaatsnamen?
1.

Ik haalde een kam door mij…..

2.

De inbreker wist alle ……los te krijgen.

3.

Ik kan de overtocht nog meemaken, als ik hard naar het …..

4.

Er zit genoeg suiker in de thee, ik lust ook niet …..

5.

Ik zwem liever in een ……, dan in een vieze sloot.

6.

De burgemeester plantte de boom, maar het gat liet hij door zijn……

7.

Ik schaak graag met nonnen, maar dat wil niet zeggen dat ik niet met ……

8.

De karrevracht was te zwaar, hij zakt in de modder tot aan de .....

9.

Ik schaak niet best, maar ik weet zeker dat ik nog ……

10.

In Hamburg wilde ik met guldens betalen, maar ze vroegen me naar …..

11.

In het bos was geen ree te bekennen, ik zag slechts één …..

12.

Ik dacht een schat op te graven, maar al mijn geschep bracht niets dan ……

13.

Als ik vet aan een paling maak, is dat hetzelfde als dat ik een ……

14.

De boer is zijn varken kwijt, vandaar dat hij in alle sloten naar zijn ……

15.

In december wil ik een cadeautje, vandaar dat ik naar ……

16.

Mijn buurman verloor duizend gulden, doordat hij …..

17.

Turf graag je niet van Hoogezand, maar wel van …..

18.

We hebben veel beesten thuis; we houden dus van …..

19.

Het meisje hoeft maar even in de zon te liggen en …..

20.

Ik liep snel de heuvel af, maar ’t was mijn zusje die van de helling …..

21.

Wat Erwin Krol ook voorspelt, hier is het altijd ..... bliksem

22.

De vogel die daar vliegt is geen ..... een meeuw

23.

Heel vreemd, tijdens de Vasten worden de zeden daar alsmaar .....

24.

Een wielklem kan behoorlijk wat ergernis .....

25.

Dat gaat ..... Bosch toe, zoete, lieve Gerretje

26.

De ochtend na het feest had ze een stevige kater. Och, och, wat .....

27.

Voor je rust moet je de berg op. Hier beneden is het een .....

28.

Het natuurpad voerde ons door een bos en ..... gronden

29.

Dit dorp bestaat geheel .....

30.

Met Monopoly wint hij van me, maar met Scrabble ..... hij geheid 't onderspit
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P2 P3

Totaal

1 Hennie

Beintema

De Feart

Ureterp

54

5

64

2 Feikje / Trienke

Benedictus

Binnenwei 49

Siegerswoude

54

5

64

3 G.

Beute

Weibuorren 91

Ureterp

54

5

64

4 Gepke

Bijker

Klauwertswei 2

Siegerswoude

54

5

64

5 Corrie

Boonstra

Boerestreek 19

Ureterp

54

5

64

6 Rolf en Ancis

Feenstra

Teaijewyk 1

Siegerswoude

54

5

64

7 Lies

Haisma

Bremerwei 4

Siegerswoude

54

5

64

WF de Boerstraat 34 De Wilp

54

5

64

Boerestreek 12

Ureterp

54

5

64

Lytse Leane 36

Frieschepalen

54

5

64

8 Baukje

v.d. Harst

9 J.
10 A.

Havinga
v.d. Iest

11 H.J.

Kloosterman-Luchtenburg Hoofddiep 2

Zevenhuizen

54

5

64

12 G.

Kooistra

Tolheksleane 14

Frieschepalen

54

5

64

13 Marieke

Marinus

Van Houtenwei

Siegerswoude

54

5

64

14 Hinke

Mekkes

Middenwei 4

Siegerswoude

54

5

64

15 Jeltsje

Mulder -vd Mei

Kromhoek 33

Frieschepalen

54

5

64

16 Baukje

Rijpstra

Mounleane 1

Ureterp

54

5

64

v.d. Veen-Waringa

Kromhoek 40

Frieschepalen

54

5

64

17 H.
18 Irma

Weening

Boerestreek 29

Ureterp

54

5

64

19 Ch.

Venekamp-Hoekstra

de Bodding 5

Frieschepalen

54

5

64

Vries

Lytse Leane 49

Frieschepalen

54

5

59

21 Hieke

Wilpstra

Binnenwei 49

Siegerswoude

54

0

54

22 Wietske

Jeensma

de Bodding 6

Frieschepalen

0

5

5

20 Yvonne

de
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