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‘Corona’……….Dat woord zoemt over de
wereld en in ieders oor. Voor de één op
afstand (die is gelukkig ) voor de ander
heel dichtbij. “In deze tijd”…..Ook die
woorden hebben een voor ieder bekende
en te begrijpen betekenis. “Jullie doen je
best”, zegt Rutte: maar soms wordt men
wel eens moe en opstandig en wordt het
gemis, de noodzakelijke onthouding te
machtig. Paarden, die de haver
verdienen krijgen ze niet. De
zorgmedewerkers moeten een
structureel goed salaris naar verhouding
verdienen en niet alleen met een
schamele beloning ‘ôfsâlte wurde’, zoals
het beleid er momenteel uit ziet. Wie
weet hoe lang en hoe vaak ze zich nog
moeten opofferen?
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Uitgifte volgende nr.: 28 en 29 augustus 2020 Wat zijn mensen inventief om toch een

stuivertje met hun beroep of bedrijf te
verdienen en het sociale leven gangbaar
te houden. Vergeet de leerkrachten niet.
Wat is het internet een waardevolle
uitvinding voor vooral de huidige en
toekomstige broodverdieners in deze tijd!
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Op de omslag de alpacas van de familie
Van Veen. Zij staat deze keer in de
schijnwerper; een heel bijzonder dier in
onze omgeving.
In deze tijd waar alles om de pandemie
draait schuift de duurzaamheid een
eindje op, maar in Frieschepalen hebben
ze niet stilgezeten met dit item. Leren om
verantwoord met de natuur om te gaan?
Meld je aan om lid te worden van de in
dit blad genoemde Energiecoöperatie
voor € 10,00 per persoon per jaar! Een
bepaald aantal leden is vereist.

www.pompebled.tk
Advertenties:
Leny Jongsma, Frieschepalen
Tel. 06 1202 2154
advertenties.pompebled@gmail.com

Vrijwillige bijdrage ‘t Pompeblêd:

Wij hopen in augustus weer te
verschijnen en wensen een ieder een
gezonde, duurzame en verfrissende
zomer toe.

Bankrek.nr.: NL78 RABO 0135 1525 34
ten name van Stichting ’t Pompeblêd
K.v.k. nr.: 01134787
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In de

Schijnwerper Door: Atty Verbeek

Alpaca Froukje
D

eze maand staat een bijzondere inwoonster van
Frieschepalen centraal in onze schijnwerper. Ze wil zich
zelf graag even voorstellen.
Hallo allemaal, mijn naam is Froukje en ik woon met mijn
familie aan de Tolheksleane. Een achternaam heb ik niet,
want ik ben een alpaca. Ik ben geboren in Nederland
maar oorspronkelijk komt mijn familie uit Zuid Amerika.
De alpaca wordt in het hoge Andesgebergte als
boerderijdier gehouden.
Een alpaca in Nederland? Dat hoor je
misschien niet dagelijks maar wij zijn
ontzettend leuke dieren om naar te kijken
en hebben een vriendelijk en zachtaardig
karakter. Zes jaar geleden kwam ik
samen met mijn vriendin Evelien naar
Frieschepalen. Sieger en Annie van Veen
hadden ons gekocht in Drenthe nadat ze
al bij verschillende alpacafokkerijen
waren geweest. Sieger was al jarenlang

gecharmeerd
van onze
diersoort. Hij
had dwerggeiten gefokt en later liepen er
paarden in het weiland naast hun huis.
Maar die zijn verkocht toen beide
dochters het huis uit gingen en de
paarden niet meer werden bereden. Toen
kwam het terrein vrij voor ons.
Al sinds hun huwelijk in 1984 wonen
Annie en Sieger in de woning aan de
Tolheksleane 48. In de loop der jaren is
de woning wel helemaal verbouwd. Zo
zijn de bedsteden verdwenen en is de
huidige keuken gevestigd in de vroegere
‘skuorre’. Ze kregen drie kinderen, twee
dochters en een zoon. Alleen de zoon
woont nu nog thuis.
Sieger en Annie wisten dat wij
kuddedieren zijn en dat je dus nooit één
alpaca moet kopen. Evelien en ik kregen
een groot stuk land tot onze beschikking
waar we naar hartenlust konden grazen.
Na bijna een jaar drachtig te zijn geweest
kregen we allebei een jong. Helaas is
Evelien na de bevalling overleden maar
haar dochter Fabienne woont nog altijd
bij ons. Fabienne en ik hebben inmiddels
nog meer veulentjes gekregen en de
namen van onze kinderen en
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lid van toneelvereniging ‘Nij Libben’ in
Frieschepalen. In februari speelde Annie
nog een grote rol in het blijspel ‘Wa is hjir
dokter?’ Gelukkig kon de uitvoering vlak
voor de corona-uitbraak nog doorgaan.
Alpaca’s worden gefokt vanwege hun
bijzondere wol. Een paar weken geleden
zijn we daarom allemaal geschoren. De
wol wordt verkocht en gebruikt om mee
te spinnen. Daarna kun je er onder
andere mee haken of breien. De wol
wordt niet geverfd, je kunt er heerlijke
warme truien en sjaals van maken in de
natuurlijke kleuren. Onze wol is niet vet
en kriebelt ook niet.

kleinkinderen beginnen allemaal met een
F. Op dit moment wonen we met drie
volwassen alpacamerries, één jonge
merrie en twee jonge hengsten (kinderen
van de drie volwassen merries) en twee
volwassen hengsten bij familie Van Veen.
De hengsten en merries zijn wel
gescheiden, anders kan dit problemen
geven. We hebben het hier prima naar
de zin. Bij slecht weer en ’s nachts
hebben we een stal waar we onderdak
kunnen vinden. Verder zijn we met
weinig tevreden, we kunnen goed tegen
de warmte maar ook tegen de kou. Naast
gras, hooi en water krijgen we één keer
per dag biks. Dat is het mooiste moment
van de dag.

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je
ons eens van dichtbij bekijken. Het juiste
adres is niet moeilijk te vinden. In ons
weiland staat een groot houten
naambord met aan beide kanten een
alpaca, kunstig uitgesneden met een
kettingzaag. Dit bord hebben Sieger en
Annie als verjaardagscadeau gekregen
van hun kinderen. Op de foto zie je het
bord met de trotse eigenaars. Wij hopen
nog lang met onze familie op deze mooie
plek te kunnen blijven.

Als we Annie aanhoren komen dan
rennen we snel naar haar toe en eten uit
haar hand. Ze mag ons ook wel even
aaien maar we houden er niet van om
vastgepakt te worden. Overdag zijn
Sieger en Annie meestal niet thuis.
Sieger heeft een voegbedrijf en Annie
werkt als verpleegkundige bij een
huisartsenpraktijk in Ureterp. Toen de
coronacrisis begon kon Annie haar
gewone taken niet meer uitvoeren. Ze
werd ingeschakeld om telefoontjes te
beantwoorden en gerichte vragen te
stellen. Dit om vast te stellen of iemand
op de praktijk kon komen en of deze
personen coronaklachten hadden. Deze
patiënten met verdachte coronaklachten
werden via de achterdeur binnengelaten
en in een aparte ruimte behandeld. Als
het nodig was werden mondkapjes en/of
beschermkleding gebruikt en dat is tot op
heden nog zo. Na de versoepeling van
de maatregelen heeft Annie begin juni
haar eigen spreekuur weer opgepakt.
Sieger heeft weinig last gehad van de
coronamaatregelen, hij werkt meestal
alleen en als hij met collega’s zit te
koffiedrinken of te schaften dan wordt er
anderhalve meter afstand gehouden.
Naast hun werk en de zorg voor ons en
de kippen en de hond spelen Sieger en
Annie graag toneel. Ze zijn al jarenlang

V

ind je schrijven leuk?

Dan is misschien deze dorpskrant iets
voor jou. De redactie zoekt nieuwe
mensen die regelmatig leuke interviews
willen schrijven en ervoor zorgen dat
nieuws uit Frieschepalen en
Siegerswoude onder de aandacht van de
lezers wordt gebracht. Het redactiewerk
kost je hooguit een paar uur per maand.
Je werkt samen met een klein team van
enthousiaste mensen. Ben je
geïnteresseerd, neem dan contact op
met één van de redactieleden die zijn
genoemd in het colofon.

C

orona verandert de
samenleving

En ineens was alles anders en vielen de
vertrouwde zekerheden weg. Niet de
3

de Intensive Care met ernstige
longproblemen en bijkomende
complicaties. Het is een gemeen virus
dat vooral ouderen met onderliggende
kwalen doodziek kan maken. Het herstel
duurt vaak maanden, maar de patiënt
heeft dan vaak al grote longschade
opgelopen. In Noord-Nederland bleef het
aantal besmettingen en sterfgevallen
gelukkig beperkt. De virologen proberen
nu koortsachtig een vaccin te vinden, dat
de burgers tegen het virus moet
beschermen. Alles wordt uit de kast
bekende politieke kopstukken eisten in
gehaald om dit wondermedicijn te
maart het hoofdnieuws voor zich op,
ontwikkelen, maar onderzoek en testen
maar deskundigen als Jaap van Dissel
kost veel tijd. Als het vaccin er eenmaal
van het Rijksinstituut voor
is, kan iedere Nederlander worden
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en
ingeënt, net als bij een griepprik.
Diederik Gommers, voorzitter van de
“Mondkapjes, handen wassen,
Nederlandse Vereniging voor Intensive
anderhalve meter afstand houden en
Care, waren plotseling de grootste
thuis werken.” Het zijn nieuwe begrippen
crisismanagers van Nederland.
geworden in een totaal veranderde
Doventolk Irma Sluis werd tijdens de
samenleving. In het openbaar vervoer
persconferenties van Mark Rutte een
zijn mondkapjes verplicht. Of het ‘oude
nationale televisiepersoonlijkheid.
Corona zet de hele samenleving op zijn normaal’ terugkeert is de vraag. Omdat
veel bedrijven ‘op slot’ gingen raakten
kop. Het virus is op zijn retour, maar de
veel ondernemers in problemen. Ook de
economische gevolgen zijn enorm.
Dodelijke virussen zijn er altijd geweest. culturele sector is zwaar getroffen. De
Denk aan de Spaanse Griep, die aan het anderhalve meter samenleving is niet
goed werkbaar.
begin van de vorige eeuw tussen de 25
en 50 miljoen doden veroorzaakte. Ook
De overheid is bijgesprongen met
toen had men geen medicijn tegen het
onbekende gevaar. Aan het begin van dit miljarden aan steunpakketten, maar dat
steeds meer bedrijven gaan omvallen en
jaar werd het coronavirus, afkomstig uit
de werkloosheid enorm zal toenemen is
China, nog onderschat in Europa, maar
onvermijdelijk. De crisis maakt duidelijk
toen bleek dat er een enorme
brandhaard ontstond in het noorden van hoe belangrijk een sterke overheid is, die
Italië. Daar vielen door een groot aantal kan bijspringen in moeilijke tijden. Lange
tijd was de heersende gedachte dat ‘de
besmettingen duizenden doden, de
Italiaanse stad Bergamo kon het niet aan markt’ de samenleving wel zou redden.
Uitgerekend de grootste regeringspartij,
en de lijkwagens maakten overuren.
Inmiddels is het zeer besmettelijke
corona – covid-19 - een wereldwijde
pandemie geworden, met
honderdduizenden doden wereldwijd.
Het virus is nog lang niet uitgewoed.
Ook in Nederland sloeg het toe. In de
provincie Brabant was de uitbraak het
grootst en belandden veel patiënten op
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is gemakkelijker gezegd dan gedaan in
een tijd met toenemende
massawerkloosheid. Is het reëel een
medewerker in de evenementenbranche
om te scholen tot zorgverlener en een
horecawerknemer tot
informatietechnoloog? Het is zeker dat al
deze onzekerheden veel spanning met
zich meebrengen bij ondernemers en
werknemers die op straat komen te
staan, met een groot risico op de
armoedeval. We leven dan ook tussen
hoop en vrees.
Jelle Jeensma

de VVD van crisismanager Mark Rutte,
is in de ban van het dominante
marktdenken en dat zie je terug in
kaalslag bij belangrijke publieke
voorzieningen, van ziekenfonds tot
woningcorporatie en van de zorg tot het
openbaar vervoer. Bij een rechtse
marktideologie hoort een kleine overheid
en zelfredzame burgers: de
zogenaamde participatiemaatschappij.
Ook andere politieke partijen gingen
hierin mee. De huidige crisis maakt
duidelijk welke kapitale denkfout is
gemaakt door de publieke sector te
verwaarlozen. Want welke ‘markt’ moet
ons nu uit de crisis loodsen? Toch zeker
niet de Blauwe Brigade van de KLM, een
reus met lemen voeten, die alleen met
staatssteun kan overleven, zolang de
vliegtuigen op Schiphol aan de grond
blijven staan. In de toekomst zal
trouwens minder worden gevlogen en
dat is winst. Zakenmensen ontdekken
dat ze niet meer naar Singapore hoeven
te vliegen voor een topoverleg. Ze
kunnen ook digitaal vergaderen door te
beeldbellen.

C

reatief in coronatijd

Wat doe je als je school opeens
gesloten is, als je niet meer naar de
voetbaltraining of naar streetdance
kunt? Als je het huiswerk allemaal af
hebt? Als er op koningsdag geen
vrijmarkt is? Dan maak je zelf maar een
kraampje om spulletjes te verkopen, zo
dachten Romy, Iris, Anna en Sven.

Voor ondernemers en gezinnen zijn
onzekere tijden aangebroken, want de
steunpakketten van de overheid zijn
eindig en Nederland stevent af op een
recessie van ongekende omvang. Er
wordt een forse economische krimp
verwacht, met 700.000 werklozen. Als er
een nieuwe uitbraak van het virus komt
wordt de schade nog groter.
Zolang de Europese centrale banken
geld blijven pompen in de economie is er
hoop op herstel, maar dit zal langzaam
gaan en het is de vraag of de meest
kwetsbare sectoren zich zullen
herstellen. De versoepeling van de
maatregelen is niet of nauwelijks
werkbaar op plaatsen waar veel mensen
samenkomen, zoals horecabedrijven,
theaters, bioscopen, dorpshuizen en
sportaccommodaties. Er zullen in die
sectoren banen verloren gaan.
Omscholing van grote groepen mensen

Helaas is in het meinummer deze foto
niet geplaatst.

F

rieschepalen Duurzaam

Corona virus
Het corona virus houdt ons nu al weken
in haar greep. Het is dan ook alweer een
tijdje terug dat jullie iets van ons hebben
gehoord. De reden daarvoor is deze
Corona pandemie. We hopen dat het
goed met jullie en jullie familie gaat. Nu
de eerste tekenen zich aankondigen op
5

zijn en eind 2021 moeten de definitieve
plannen opgeleverd worden. Er staan
dus zeker grote veranderingen aan te
komen.
Wellicht heb je het al gemerkt dat de
energieaanbieders hier nu al graag op
inspelen. Per post of mail ontvangen we
Kort voor de uitbraak van het virus
tenminste met enige regelmaat
hebben we jullie gevraagd namen in te
aanbiedingen van energieleveranciers
sturen voor onze op te richten
coöperatie. We laten jullie weten dat we en aanbieders. Op het eerste gezicht
lijken ze duurzaam maar de meeste van
een heel aantal leuke namen hebben
hun zullen dit doen om snel winst te
ontvangen, waarvoor dank. Graag
hadden we samen met jullie, tijdens een maken om zo de aandeelhouders
tevreden te houden.
tweede informatieavond in april, een
naam gekozen. Dit zou een hele mooie
Waarom een energiecoöperatie?
stap zijn richting het daadwerkelijk
oprichten van onze coöperatie met een De eerste stap die we moeten maken is
energie besparen. Dit kan door je
brede duurzaamheidsdoelstelling.
woning beter te laten isoleren maar ook
De voorbereiding voor deze tweede
het investeren in energiezuinige
informatieavond gestart totdat we
apparaten kan een hoop verschil maken.
allemaal het bericht van de overheid
ontvingen geen samenkomsten meer te Want wat we besparen hoeven we niet
op te wekken, toch? Als
mogen houden. De voorbereiding
hebben we helaas moeten staken en het energiecoöperatie zouden we
grootschalig kunnen inkopen wat over
kiezen van een naam laat nog even op
zich wachten. Want we zijn van mening het algemeen financiële voordelen, voor
dat we dit echt samen moeten doen. Wel jou als lid van een coöperatie, met zich
meebrengt.
kunnen we jullie via deze weg
Het opwekken van duurzame energie
informeren over de status van ons
kan je tegenwoordig eenvoudig doen via
project en de mogelijke volgende
bijvoorbeeld zonnepanelen en/of een
stappen.
warmtepomp. Heb je de ruimte of
mogelijkheden niet dan is het heel goed
Waarom Frieschepalen Duurzaam?
mogelijk om dit gezamenlijk binnen een
Nog even in het kort. Wij als
coöperatie te doen. Het grote voordeel
Frieschepalen Duurzaam hebben ons
hiervan is dat de winst uit een dergelijk
ten doel gesteld een organisatie op te
initiatief weer wordt geïnvesteerd in
richten die de belangen van
duurzame projecten binnen het dorp en
Frieschepalen en haar bewoners
behartigt tijdens een snel veranderende niet op de bankrekening van grote
aandeelhouders verdwijnt. Zo krijgen we
wereld met betrekking tot de
een eerlijke verdeling van de winst en
klimaatverandering maar ook andere
een gunstige energierekening.
duurzaamheidsdoelstellingen.
Onze ideeën gaan dan ook uit naar een
De eerste en tevens grote
veranderingen die snel op ons afkomen eigen energiecoöperatie voor
Frieschepalen en omgeving. Laten we er
zijn de energie- en warmtetransitie.
Onze gemeente is ook al druk bezig met helder over zijn, het oprichten van een
energie-coöperatie is geen doel op zich
maken van het een warmtetransitievisie. Hierin worden wij nu al als maar een middel om samen
Frieschepalen Duurzaam betrokken. Dit verantwoord te kunnen ondernemen en
investeren in een duurzame toekomst
jaar moeten de concept plannen klaar
een versoepeling van de maatregelen
kunnen we voorzichtig weer een beetje
vooruitkijken naar de verdere
ontwikkeling van Frieschepalen
Duurzaam.
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krijgen bij Ús Koöperaasje. Wel moet je,
net als bij een ander lidmaatschap
rekening houden met kosten voor het
lidmaatschap. Voor de financiële
instandhouding hebben we de prijs voor
lidmaatschap nu eerst vastgesteld op
€ 10,00 per persoon per jaar. In onze
ogen is dit een redelijk bedrag waarmee
wij samen met jullie verder kunnen. Stuur
je antwoord naar:
Frieschepalenduurzaam@outlook.com
Mocht je vragen hebben over het
lidmaatschap dan kun je ook een emailtje sturen of je kunt bellen met 0628671371. We helpen je dan graag.

voor nu en voor de generaties die zullen
volgen. Een andere belangrijke reden om
een coöperatie op te richten is om
inkomsten te kunnen genereren om zo
duurzame initiatieven, komend vanuit de
dorpsgemeenschap, te kunnen
begeleiden en te bekostigen. Hoe dit
precies in zijn werk gaat zullen we jullie
op de eerstvolgende bijeenkomst
meedelen.
Belangrijk om te vermelden is dat, als je
nu al nadenkt over het overstappen naar
een andere energieleverancier, het goed
is ook eens te kijken naar de
energieaanbieder ‘Energie Van
Ons’ (https://energie.vanons.org/) Los
van de gunstige tarieven maken zij
namelijk jaarlijks een bedrag van € 75,00
(per adres) over op de rekening van een
energiecoöperatie naar keuze die
aangesloten is bij Energie Van Ons. Dit is
één van de eerste bronnen van
inkomsten die nodig zullen zijn om onze
coöperatie van de grond te krijgen en in
de lucht te kunnen houden. Daarnaast is
een officiële organisatie, zoals een
coöperatie, nodig om aanspraak te
kunnen maken op diverse subsidies voor
bijvoorbeeld het gezamenlijk opwekken
van duurzame energie.

Nieuwsbrief
Om jullie in de toekomst beter en sneller
te kunnen informeren willen we jullie
vragen wie zich op onze nieuwsbrief wil
abonneren. Dit kan eveneens door een
berichtje te sturen naar bovengenoemd
emailadres waarin je aangeeft de
nieuwsbrief te willen ontvangen. Het doel
van de nieuwsbrief is om jullie op de
hoogte te houden over de stand van
zaken en om jullie te kunnen uitnodigen
voor eventuele bijeenkomsten of
informatieavonden.

Tot slot
Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste
mensen die zich vrijwillig willen inzetten
Wat is de stand van zaken?
Wij zijn niet het eerste dorp in Friesland voor Frieschepalen Duurzaam. We zijn in
deze fase nog op zoek naar een
die een dergelijk initiatief willen starten.
penningmeester die mee gaat helpen om
Al een groot aantal dorpen gingen ons
voor. Denk aan Wijnjewoude, Eastermar, een gezonde financiële basis op te
zetten en te onderhouden. Verder
Nij Beets en nog veel meer Friese
zouden we heel graag een
dorpen. Op de vraag; ’Hoe we ons het
communicatiemedewerker aan het team
beste kunnen organiseren?’ zijn we in
toevoegen. Die zorgt ervoor dat jullie op
gesprek met onder andere Ús
Koöperaasje, een coöperatie die opkomt tijd en op een goede manier worden
geïnformeerd. Het je interesse over de
voor de belangen van Friese dorpen en
bovengenoemde vacatures stuur ons
bewoners. We willen jullie vragen of
dan een mailtje.
jullie, vrijblijvend en zonder
We hopen jullie snel weer te ontmoeten
verplichtingen, ons kunnen laten weten
zodat we samen de volgende stappen
of jullie lid willen worden van onze
kunnen zetten naar een Duurzaam
coöperatie. Dit is voor ons van groot
Frieschepalen.
belang. Er is namelijk een minimaal
Frieschepalen Duurzaam
aantal leden nodig om aansluiting te
7

Even voorstellen Door: Pjirkje Idsinga

Gesin en bedriuw yn Koroana tiid

D

izze kear wurdt de fraach steld oan Arjan en Franciska Huisman mei it bedriuw
Aqua Soft yn Sigerswâld.
bedriuw spilet de koroana in rol yn de
omset.
Der wurdt gewoanwei behalve bij
partikulieren of bedriuwen ek aardich
ôfset yn de hoareka. Nei oardel wike
oansjen yn maart ha se de knoop
trochhakke en de monteurs thúsholden.
In monteur yn Brabân doarde it sels al
net mear oan doe't it firus dêr sa bot
rûngie.
It bedriuw mocht/mei wol leverje, mei yn
acht nimmen fan de rigels fansels. Mar
ja, bestellingen wurde útsteld of ôfsein,
ynfestearingen minder of net dien,
bedriuwen sitte op de wip …….Elk hat te
krijen mei ûnsekerheden werfan de ein
noch net te oersjen is. In twadde útbraak

Wat is jim erfaring mei gesin en bedriuw
yn dizze tiid fan beheiningen?
Arjan en Franciska wurkje beide yn in
bedriuw dat tastellen levert en monteart
(de namme seit it al) foar it ûntkalkjen fan
kraanwetter.
Henk Kamminga (ek Sigerswâld) hat de
hannelsûndernimming en sij ha tegearre
yn 2012 de service en technyk oernaam.
Arjan hie earder in klussenbedriuw. Bij
Aqua Soft wurkje bûten har noch 7
monteurs. Der steane sa'n 6000 mesines
fan Aqua Soft yn Nederlân, der wurdt ek
levere oan België en Dútslân. It bedriuw
makket fierder gjin reklame yn de media
mar is bekend en groei (de) stadich
troch. No dus even net want ek yn dit
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kin funest wêze en it iene sit oan it oare
fêst.
Wat is it part fan Franciska yn dit
bedriuw?
Trije dagen yn de wike nimt Franciska de
planning en de administraasje waar. Sij is
ek mei-eigner fan de saak. Thús wurkje
hat sa syn foardielen en no kamen de
bern ek noch thús te sitten!
It gesin bestiet út Arjan (42), Franciska
(40), Remco (18), Anniek (15) en Nynke
fan 11 jier. It learen moast dus thús barre
mar se binne wol bliid, dat se no wer
hinne kinne.
Anniek siet foar it eksamen fan de MAVO
oftewol de Theoretyske Leargong. In
gelok is it wol west dat pas yn Maart de
sykte foar beheiningen soarge, want de
measte belangrike lesstof wie doe al
ôfhannele. It sintrale eksamen is net
trochgien mar it gie fierder noch om in
pear sifers en Anniek stie der goed foar,
dus is der trochkaam. It ynternet en de
kreativiteit dêrmei fan learkrêften en
har eigen goed gebrûk dêrfan hat de
eineksamenlearlingen dêr de kâns ta jûn.
Ek oare skoallebern koenen sa de lessen
fan har klas folgje. Nynke giet noch nei
de Rehoboth yn Fryske Peallen en sil
aanst ek nei de Theoretyske Leargong.
”Wij ha gelok”sizze harren heit en mem,
“de bern binne tige selstannich.”
Har eigen wurk is gjin baan fan 8 oan't 5
en de bern binne net mear lyts. Dy
hienen har eigen skema, wienen dus wol
thús mar dêr ha se net “mei sitten” .
Mar it fielt goed no't se wer sporte meie
en deis nei skoalle kinne, foar de bern
sels foaral.

mear sekerheid komt, it is foar elkenien
en alles better.

K

lokkenstoel begraafplaats
Siegerswoude

Alweer dik twee jaar geleden heb ik
gemeld dat we los konden met het
plaatsen van een klokkenstoel op de
begraafplaats van Siegerswoude. Met
understatement kan ik melden dat de
bouw en de levering van de klok nogal
wat voeten in de aarde heeft gehad.
Maar nu is hij dan klaar, op wat puntjes
op de i na. En wat belangrijk is; deze is
direct ook al gebruikt bij een begrafenis.
En dat was de bedoeling!
Niemand van de nu levenden kan uit
eigen ervaring of uit overlevering melden
dat hij/zij ooit het geluid van een klok op
het Siegerswoudster kerkhof heeft
gehoord. Alleen een oude prent uit 1722
heeft ons op het spoor van een
verdwenen klokkenstoel gezet.

Zoals bekend is de stoel een kopie van
die van Bakkeveen en gemaakt door
studenten van ROC De Friese Poort. We
hadden, achteraf gezien, een
gemakkelijker ontwerp kunnen kiezen,
want de verbindingen van de staanders
zijn niet haaks en waren daardoor een
extra moeilijkheidsgraad voor de
studenten (en docenten). Maar het is
geslaagd, hij
staat er!
Voor de klok
hadden we
Klokken- en
Kunstgieterij
Reiderland
Binne der ek fakânsjeplannen?
ingeschakeld,
Sij nimme 14 dagen fakânsje en geane
een éénmans12 dagen fuort. It wie de bedoeling om
bedrijf uit
nei Frankryk te gean, mei de beide
Finsterwolde. Op
dochters, mar dat ha se annulearre. Stel 9 mei is de klok
dat it firus wer útbrekt en je sitte dêr fêst! in de stoel
No geane se nei Brabân en kinne gau
gehangen en
wer thúskomme yn gefal dat! Remco sil uitgebreid door
mei syn kameraden nei België.
aanwezigen
In stadich groeiend en al lang besteand
ingeluid. Dat
bedriuw kin wat ha, mar dêrom net, hoe moet veel
flugger in remeedzje útfûn en der
9

Sigerswâldsters wel zijn opgevallen denk
ik.
Omdat de stoel op het kerkhof staat waar
eeuwenlang een kerkje heeft gestaan dat
gewijd was aan Sint Jacobus (de
meerdere), hebben we de klok
versieringen en tekst meegegeven die
hieraan herinneren. Aan de ene kant van
de luidrichting is Sint Jacobus afgebeeld
en aan de andere kant een
Jacobsschelp. Verder zijn er nog
randversieringen van klaverblaadjes
aangebracht en heeft de klok een
zogenaamde gevlochten kroon.
De tekst op de klok luidt als volgt: JABIK
IS MYN NAMME. IK ROP DE LIBBENEN
EN ROU OM DY’T TREURJE. IK BIN
GETTEN FOAR SIGERWALD TROCH
SIMON LAUDY MMXX.
Het project is klaar. Siegerswoude heeft
er een monument bij.
Uitvaartvereniging SiegerswoudeFrieschepalen en Protestantse gemeente
It Keningsfjild hebben dit financieel
mogelijk gemaakt. Op enig moment
hopen we deze JABIKS-STOEL nog
officieel in te luiden. U hoort nog van ons.
Namens het college van
kerkrentmeesters,
Gerke de Vries

N
N

ieuws uit de dorpen

u de coronamaatregelen zijn
versoepeld keert ook in Frieschepalen en
Ureterp het ‘oude leven’ gedeeltelijk weer
terug: in het café, de scholen en bij sport
en culturele activiteiten. Er blijven wel
beperkingen van kracht. In winkels
worden nog steeds niet veel klanten
toegelaten. De bussen rijden weer een
volledige dienstregeling in de dorpen,
maar passagiers moeten een mondkapje
dragen. Kerkdiensten zijn al beperkt
toegestaan, zodat deze al kleinschalig
gehouden kan worden. Ook kiezen ze er
voor om het digitaal te doen.
Samenstelling: Jelle Jeensma

U

it de raad

Tijdens de coronacrisis kon ook de
gemeenteraad niet gezamenlijk in een
ruimte vergaderen. Dus moest er digitaal
vergaderd worden, dat bleek niet
eenvoudig. Voor mijn eigen werk overdag
voor een multinational, ben ik gewend
om veel digitaal te vergaderen. Toch is
het vergaderen en stemmen in een
gemeenteraad digitaal vele malen
ingewikkelder. Tijdens het vergaderen
wordt er normaal via oogcontact heel
veel informatie uitgewisseld. Digitaal is
dat niet mogelijk, want je ziet maar een
persoon op de video-vergaderapplicatie
van de gemeenteraad Starleaf. In de
praktijk wordt er naast het video
vergaderen tegelijkertijd dus ook veel via
WhatsApp en telefonisch
gecommuniceerd. Tijdens het inbrengen
van een amendement (=wijziging) door
een van mijn fractiegenoten, ontplofte
m’n WhatsApp door communicatie met
coalitiegenoten CDA en Christenunie, de
oppositie met wie we het amendement
indienden en telefoontjes van onder
andere ‘t college. Ondertussen duren
vergaderingen veel langer. Terwijl ik dit
stukje schrijf, is een digitale vergadering
met slechts 3 puntjes al uitgelopen tot na
23.00 uur. Fysiek vergaderen is echter
geen optie. Er zijn enkele raadsleden die
zelf ernstig risico lopen of familieleden
hebben die ernstig risico lopen bij een
mogelijke Corona besmetting. De
wetgever (Tweede kamer Den Haag)
heeft het verboden om hybride te
vergaderen, een vergadering waarbij een
deel van de raadsleden in de raadszaal
zit en een deel digitaal mee vergadert.
De reden voor het verbod is dat de
raadsleden in de raadszaal, een
debatvoordeel hebben omdat ze elkaar
kunnen zien. Dus vergaderen we digitaal.
Het is behelpen, maar het lukt om alle
relevante informatie te verzamelen en
gezamenlijk besluit te nemen. Na de
zomervakantie hopen we weer in een
ruimte te kunnen vergaderen. Als
presidium hebben we inmiddels besloten
dat we dan geen rekening meer kunnen
houden met individuele raadsleden.
Immers wanneer in het verleden een
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http://www.pkn-dws.nl/vieringenOosterkerk.
Alleen bij opgave
28-06 09.30 uur ds. De Kok
05-07 09.30 uur ds. Van der Sleen
12-07 09.30 uur ds. Van der Sleen
19-07 09.30 uur ds. Klomp

raadslid verhinderd
was door ziekte,
werden
raadsvergaderingen
ook niet verplaatst.
Marcel van
Opzeeland
Fractievoorzitter
Opsterlands Belang

Christelijk Gereformeerde kerk
Siegerswoude
Online vieringen zijn te volgen op
www.kerktijden.nl

Preekroosters Frieschepalen /
Siegerswoude

H
ulpnetwerk Frieschepalen
06-50 60 0 18

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt
Frieschepalen/Siegerswoude
De online vieringen kan men volgen op
www.gkvfrieschepalen.nl

Telefonisch spreekuur iedere maandag
van 13.00 tot 15.00 uur (anders
voicemail en SMS)

VGK Frieschepalen-Siegerswoude
Kerkdiensten voortgezette
Gereformeerde Kerk Frieschepalen/
Siegerswoude
De vGK gaat in ieder geval tot eind
augustus door met het uitzenden van
erediensten via de verschillende kanalen.
U kunt onze diensten beluisteren via
www.kerkdienstgemist.nl en bekijken
via onze website
www.vgk-frieschepalen.nl (onder
“Onze Diensten” op de rode knop
klikken) en via facebook. Elke zondagen woensdagavond vindt er een
avondgebed plaats, u kunt dit volgen
onder www.livekerk.ga
Rooster kerkdiensten
28-06 09.30 uur ds. B. Bloemendal,
afscheid groep 8
kindernevendienst
05-07 09.30 uur ds. B. Bloemendal
12-07 09.30 uur ds. B. Bloemendal
19-07 09.30 uur ds. B. Bloemendal
26-07 09.30 uur ds. B. Bloemendal
02-08 09.30 uur dhr. M. Claus
09-08 09.30 uur ds. A. van Harten-Tip
16-08 09.30 uur ds. K. Bijleveld
23-08 09.30 uur ds. B. Bloemendal
30-08 09.30 uur ds. B. Bloemendal
Protestantse Gemeente De WilpSiegerswoude
Vanaf heden mogen er weer beperkt
kerkdiensten worden gehouden. Ga naar

De oplossingen van puzzel 8 zijn weer
ingeleverd en de punten zijn weer
bijgeschreven.
De hoofdstad van een van de drie
Baltische staten is Talinn en niet Estland.
Ook staat het vrijheidsbeeld in New York
en Mannenken Pis in Brussel.
De puzzel die u nu moet maken begint
links bovenaan en de woorden moet u
met de klok in het rond invullen. De
laatste letter(s) van het woord is het
begin van het nieuwe woord. De laatste
letter van de puzzel eindigt voor het
grijze blokje. Het aantal letters van het te
vinden woord is aangegeven in de
omschrijving.
Bij deze puzzel wil ik opmerken dat van
een aantal vragen, meerdere antwoorden
gemaakt kunnen worden. De antwoorden
die ik nu in mijn bestand heb staan,
worden alleen goedgekeurd.
Allemaal weer veel plezier bij het
oplossen.
De puzzel kunt u inleveren tot vrijdag 17
juli 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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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Een vriend die de inhoud bepaalt - 9
Dieren die beuken - 6
Zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog - 14
Bloem - 8
Snertgerecht - 4
Vogel die aan de drank is - 10
Klein kopje koffie - 8
Lever bijvoorbeeld een bijdrage aan dit
blad - 13
Goud - 9
Buurtschap nabij het drie-provinciënpunt - 10
Plaats in Friesland - 12
Bomendokter - 10
Winterschilder - 15
Staats-tv - 17

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
12

Rinkelt veraf - 8
Helemaal (on)afgewerkt aangesloten - 8
M - I - S -8
Provincie - 7
Man - 10
Overijsselse stad - 9
Vis - 7
Grieks biologieonderwijs - 6
Agressief praatje - 8
Bolster - 8
Geen (ren)dier - 8
Dronkenlappen - 7
Zij imiteren zoogdieren - 7
Muisarm - 3
Afgod - 5
Klein boompje - 6

P8

Totaal

1 Feikje / Trienke

Benedictus

73

273

2 Rolf en Ancis

Feenstra

73

273

3 Lies

Haisma

73

273

4 Andrea

Jongstra

73

273

5 Anneke

de

Koning

73

273

6 Bert

v.d.

Veen

73

273

7 Frouwkje

Ekema-Bakker

73

269

8 Kryn/ Meta

Schotanus/Valk

73

269

Vries

73

269

10 Willy

Nawijn

73

267

11 Baukje

Dijkstra

73

263

12 Hinke

Mekkes

73

263

13 Jeen

Haisma

73

258

14 Sjikke

Havinga

73

258

15 Johan

Praamstra

73

248

16 H.J.

Kloosterman-Luchtenburg

34

234

17 Gryt

Kooistra

73

230

18 Wietske

Jeensma

37

205

19 D.

Gorter-Oosterhof

73

175

20 Rehoboth

Groep 7 / 8

0

130

Vries

0

125

22 Mieke

Kooijker

0

110

23 Teake

Veenstra

0

110

Veen

37

97

25 Baukje

Hoekstra

0

60

26 Christina

Venekamp-Hoekstra

0

60

9 Yvonne

21 Nienke

24 Ietje

de

de

v.d.

27 Marianne

de

Jong

0

55

28 Romke

v.d.

Wier

0

55
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