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Doarpskrante mei it nijs fan
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Hoewel corona iedereen stevig in de
greep houdt, is de redactie er weer in
geslaagd een nieuw nummer samen te
stellen. Natuurlijk met inachtneming van
de bekende regels: afstand houden, was
je handen stuk en hoest in je elleboog.
Alleen de mondkapjes ontbreken nog bij
de redactievergaderingen.

Redactie en bezorging:
Pjirkje Idsinga-Vellenga, Merskekamp 1,
Bakkeveen, tel. 0516 42 69 27.
Sieta van der Veen,
tel.: 06 5023 7465, Siegerswoude.
Atty Verbeek, Lytse Dobbe 3,
tel.: 0512 30 33 32, Frieschepalen.
Sietske Praamstra, de Bodding 40,
Frieschepalen.
Jelle Jeensma, Lytse Leane 5,
tel.: 06 2123 8764, Frieschepalen.
Penningmeester: Leny Jongsma,
Frieschepalen.
Albert Gjaltema: DTP & websites.

Inmiddels vragen we ons af hoe lang dit
allemaal nog kan duren. Voor de horeca
is dit uiterst frustrerend, zoals is te lezen
in dit blad. Ook de sportwereld komt er
bekaaid af, de voetbalcompetitie is weer
stilgelegd zodat RWF uit Frieschepalen
voorlopig niet meer in actie kan komen.
Inmiddels moet worden gevreesd dat er
tot december weinig meer mogelijk is.
Ook het maken van een kerstreisje naar
het buitenland lijkt nu al uitgesloten.
Door de maatregelen rondom het
coronavirus gaat de lichtjesavond op 7
november op de begraafplaats van de
Uitgifte volgende nr.: 27 en 28 november 2020 Sint Piter kerk in Ureterp niet door.
In dit nummer wordt een nieuw
redactielid geïntroduceerd door Pjirkje
Idsinga. Sietske Praamstra is onze
redactie komen versterken en daar is de
redactie bijzonder blij mee. Maar de
redactie heeft meer versterking
gekregen, want ook Henk Veenstra uit
Siegerswoude heeft zich bij ons
aangesloten. Zo werkt de redactie aan
de toekomst, waarvan hopelijk ook onze
trouwe adverteerders deel van blijven
uitmaken.

Kopij:
kopij.pompebled@gmail.com
Kopij voor het volgende nummer uiterlijk
inleveren voor:
maandag 16 november 2020
voor 18:00 uur bij de redactie.
Op de computer gemaakte teksten (en
foto’s als JPG-bijlage) kunt u
aanleveren per e-mail:

www.pompebled.tk
Advertenties:

In dit Pompeblêd is deze keer ook een
column van de redactie opgenomen,
hopelijk wordt deze gelezen.

Leny Jongsma, Frieschepalen
Tel. 06 1202 2154
advertenties.pompebled@gmail.com

Op de voorpagina hebben we deze keer
gekozen voor een kleurrijk herfsttafereel.
We moeten afwachten of deze herfst
gevolgd zal worden door een strenge
winter. Een Elfstedentocht lijkt er
voorlopig niet in te zitten. Er zal
ongetwijfeld wel in Thialf worden
geschaatst, maar het publiek zal ook hier
wegblijven.

Vrijwillige bijdrage ‘t Pompeblêd:
Bankrek.nr.: NL78 RABO 0135 1525 34
ten name van Stichting ’t Pompeblêd
K.v.k. nr.: 01134787
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Schijnwerper Door: Pjirkje Idsinga

Sietske Praamstra nieuw redactielid

W

ij ha de ear de ynwenners fan Fryske Peallen en Sigerswâld in nij redaksjelid
foar te stellen, Sietske Praamstra. It is in jonge frou fan 27 jier. Sij is 4 jier lyn mei
har freon oan De Bodding (Fryske Peallen) kaam te wenjen. It hûs is boud yn 2003:
twa ûnder ien kap. In moai rom hûs op in rêstich plak.

Sietske hat har jonge jierren trochbrocht
yn Twizel. Dêr is sij hikke en tein. Har
freon Aalse Hansma is berne yn
Ljouwert , hat dêr net wenne, mar is
opgroeid yn Bûtenpost. Hij wie 14 doe't
se ferhúze binne nei Kollum.
No wenje se dus tegearre yn ús
kontreien. Sietske is lerares Nederlânsk
yn de stêd Grins. Sij woe graach wat
dwaan mei bern, hat earst de PABO
helle, de oplieding foar de basisskoalle,
mar wat heger ûnderwiis, bij wat âldere
bern, luts har mear. Hoewol sij noch
twifele hat tusken maatskippijlear en
Nederlânsk is it dus dit lêste wurden. Sij
jowt les oan alle 5 klassen fan it heger
ûnderwiis foar 15 oeren yn de wike en
dan noch oan 1 mentorklasse. It grutste
part fan de bern komme út de stêd, mar
der binne fansels ek bern út de
omringjende doarpen dy't in ein fytse
moatte of mei min waar op 'e bus stappe.

as learkrêft der kreatyf mei omgean.
En yn dit jier, fan maart ôf, mei de
koroana, wie alles oars en moast alles
oars, sawol foar it ûnderwizend personiel
as foar de bern. Online les jaan,
prachtich dat it bestiet en de jonge
minsken har dêr ek mei rêdde kinne, mar
hjir moasten wol nije tsjillen útfûn wurde!!
Want it mocht net op skoalle yn
groepsferbân barre. De bern thús en de
learkrêften thús, it moast goed op elkoar
ôfstimd en ôfsteld wurde. As it thús goed

Taal kin je op ferskillende wizen de bern
oanleare. Taal sit oeral yn, mar bij de
lessen komt it aksint op skriuw en
spraakwize te lizzen en op it goed
begripen fan de ynhâld fan teksten en
dêr útliz fan jaan kinne.
Yn gesprekken wurdt der minder tocht
oan it foutleaze, mar op skrift moat it sa
goed mooglik klopje. Korrekt staverje,
goed rinnende sinnen, goeie skriuwtrant,
der komt hiel wat bij te sjen. Mar der
binne ek hiel wat methoades om it de
learlingen ûnder eagen te bringen. Mei
boek en ferhalen lêze, foardrage,
gedichten lêze en skriuwe; soms mei
spultsjes, de taal moat je altyd brûke. De
lesmethoade jowt hangrepen; sels kin je
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voor de kinderen. Dit kan zijn omdat men
behoedzaam is voor het infectiegevaar of
dat men in quarantaine zit.
Nu is er in de provincie Groningen het
idee ontstaan, dat de mensen die de
kinderen graag een presentje willen
geven, een kaarsje of ander lichtje
zichtbaar voor het raam zetten, ten teken
dat de kinderen welkom zijn.
Ek foar Aalse is de taal tige wichtich. Hij Ook in Friesland zijn er signalen dat dit
idee navolging vindt. Kunnen wij dit ook
is nammentlik advokaat. “Prate as in
advokaat”, is de sizwize en dat spilet yn in Siegerswoude en Frieschepalen
syn fak dan ek in grutte rol. Hij behannelt introduceren?: Wellicht in overleg met de
basisscholen.
letselskeasaken en sit op in kantoar yn
Ljouwert. Bij letselskea giet dat oer it
algemien it bêste mei persoanlik kontakt.
Doe't dizze jonge minsken dus in gaadlik
pdate Plaatselijk Belang
wenplak sochten, is har each dêrbij op
Fryske Peallen
Fryske Peallen fallen, doe't dêr in hûs te Door de maatregelen van de overheid
keap stie. Net te fier fan Drachten mar,
zijn een aantal activiteiten afgelopen
as plattelanners, net yn de stêd, moai
maand komen te vervallen. Het ambtelijk
ticht bij de A7 en de winkels ek maklik te overleg, de informatie-avond over de
berikken. Sij meie hjir graach wenje mei bouwlocatie en de bestuursvergadering
as húsdieren in stabij hûntsje en twa
met inloopspreekuur zijn niet
fûgeltsjes yn in kouwe en rinne hjir ek
doorgegaan.
graach in blokje om. Aalse mei graach
In de herfstvakantie zijn de
brommerride op syn oldtimerbrommer en speeltoestellen aan de Lytse Leane
Sietske is mei har motorrydbewiis
verwijderd. De gemeente Opsterland zal
dwaande. Sietske hat fuotballe en
binnenkort starten met het opnieuw
volleyballe, mar it fêstsitten oan tiden bij inrichten, egaliseren en inzaaien van de
de teamsport werbij op jin rekkene wurdt speeltuin. In het voorjaar hopen we
foel har ôf.
samen met de speeltuinvereniging de
Fansels gienen se oare jierren wol nei't
eerste nieuwe toestellen te kunnen gaan
bûtenlân yn de fakânsjetiid en hoopje dat plaatsen.
letter wer te dwaan, mar dat wie dizze
simmer ek oars fanwege it firus.
In november zal het ledengeld via de
Se meie graach lêze, mar der bliuwt net automatische incasso worden
iens folle frije tiid oer. Sietske sit ek noch geïncasseerd. Het ledengeld van
yn it bestjûr fan de iisbaan.
plaatselijk belang is een aantal jaren
In knappe oanwinst foar it doarp, dizze
geleden vastgesteld op €3,50, we
jonge minsken mei ambysje en Sietske
streven ernaar om dit bedrag laag te
ferjonget en ferfrist de redaksje fan it
houden. Graag willen we de leden, die
Pompeblêd yn de kommende tiid grif.
nog geen gebruik maken van de
automatische incasso, vragen om de
jaarlijkse overboeking te controleren en
int Maarten in Coronatijd
waar nodig aan te passen.
Zo het nu staat bij het ter perse gaan van Plaatselijk Belang Fryske Peallen
het Pompeblêd, kunnen de kinderen ook
11 november weer met hun lampions
langs de deuren om hun Sint Maarten
ontributie PB
liederen ten gehore te brengen. Maar
Plaatselijk Belang Siegerswoude laat u
niet iedereen opent in deze tijd de deur
weten dat de contributie voor het jaar
rûn en elk goed meiwurke, fûnen de
measte bern dat warskynlik wol te
fertarren (as sij earst alles mar goed op
in rygje hienen) mar it kontakt mei
klassegenoaten en learkrêften en de
groepsgesprekken, dat ha se grif wol bot
mist. Wij meie hoopje, dat it net wer sa
fier komt!
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2020 ad € 7,-- omstreeks 14 november
2020 automatisch wordt afgeschreven
van uw bankrekening indien u ons een
machtiging heeft verstrekt.
Indien er geen machtiging in ons bezit is
verzoeken wij u het bedrag ad € 7,-- over
te maken voor 15 november 2020 op
bankrekeningnummer
NL57 RABO 0363 9231 44 ten name van
Vereniging voor Dorpsbelang en
dorpswelzijn onder vermelding van uw
postcode en huisnummer.

maisveld of op een andere plek nog een
hoekje of randje grond over om er
prachtige weidebloemen te zaaien, laat
die kans dan niet lopen en ga aan de
slag met een hark en wat bloemzaad.
Iedereen geniet er van mee en rijdt of
wandelt met nog meer plezier door ons
mooie dorp. Daarnaast draagt het ook
nog eens bij aan het verbeteren van ons
ecosysteem en dat is niet alleen goed
voor bijen, andere insecten en vogels
maar ook voor onszelf door er naar te
kijken en je er goed bij te voelen. Succes
verzekerd!
Plaatselijk Belang Siegerswoude

Voor eventuele wijzigingen zoals
verhuizing, bankrekeningnummer en
aanmeldingen verzoeken wij u ons een
bericht te sturen via mail

W

ethouder Jonkman bij
Himmelploeg

of in te leveren op Beakendyk 1,
9248 WP Siegerswoude.
Lonneke Selles
Plaatselijk Belang Siegerswoude

In het kader van World Clean Up Day op
19 september heeft wethouder Jonkman
samen met Marieke Tiekink, adviseur
groen, natuur & landschap en
afvalbeleid, een bezoek gebracht aan de
Himmelploeg van Siegerswoude.
loemen in ons dorp
In het dorpshuis heeft de ploeg een
Het is geweldig om door ons dorp te
toelichting gegeven over hun
rijden of te wandelen, lekker groen en
werkzaamheden voor een schoner
ruim opgezet. Iedere keer als we dit doen landschap. De Himmelploeg bestaat uit
kunnen we daar weer van genieten.
acht personen.. Zij gaan elke tweede
Zullen wij ons dorp nog leuker maken
maandag van de maand op pad om
door op zoveel mogelijk in het zicht
langs alle wegen in het dorp het zwerfvuil
liggende plekken te zorgen voor een
op te halen. Dat dit niet voor niets is,
kleurrijke bloemenpracht?
blijkt wel uit het feit dat er gemiddeld vier
Heb je in je voortuin, rondom je grasland, a vijf vuilniszakken met afval wordt

B

De Himmelploeg
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Frieschepalen is opnieuw gesloten. “Dit
is een enorme dreun voor de motivatie”,
is de boodschap van Eppie en Yolanda
van der Harst op de voorruit van hun
snackbar, die dicht is. Ook de activiteiten
in het muziekcafé liggen al geruime tijd
stil, nu artiesten niet meer kunnen
optreden. De eigenaren beraden zich
over hun toekomst, melden ze.
Op maandag 19 oktober werd tussen
18.00 en 21.15 uur ingebroken in een
woning aan de Boskdobbe in
Frieschepalen. Iets gezien/gehoord of
informatie? Bel 0900-8844.

verzameld, ook wordt er regelmatig aan
de gemeentewerken gerapporteerd over
grotere vuilstortingen langs wegen en in
sloten. Dit wordt dan zo spoedig
mogelijk door de gemeente opgehaald.
De wethouder was onder de indruk en
vertelde dat vooral in het oostelijk deel
van de gemeente deze himmelploegen
actief zijn en dat de gemeente dankbaar
is met deze inzet van vele vrijwilligers
voor een schoner Opsterland.

D

ode visotter gevonden

Agnes van der Hoek van de
Himmelploeg Siegerswoude heeft tijdens
het zwerfvuil ruimen een dode visotter
gevonden. Ze was stomverbaasd zei ze
“ in eerste instantie leek het op een jas”.
Hij lag in de berm op de Klauwertswei.
Ze heeft hem aangemeld bij Stichting
Ottercentrum in Ossenzijl.
Deze hebben hem opgehaald, de
visotter gaat naar Wageningen voor

Vijf christelijke scholen in Opsterland die
nu zelfstandig zijn, willen zich verenigen
in een stichting. De scholen werken al
samen onder de Vereniging Christelijke
Scholen Opsterland, maar dit is te
vrijblijvend. De scholen willen toewerken
naar een gezamenlijk stichtingsbestuur.
De stichting wordt dan ook de werkgever
van de medewerkers van de scholen. De
samenwerking moet het christelijk
onderwijs in Opsterland versterken. Het
gaat om de scholen Rehoboth
(Frieschepalen), De Librije (Gorredijk),
Betrouwen (Bakkeveen), De Arke (Nij
Beets) en De Opdracht (Ureterp). In
totaal gaan er 570 kinderen naar deze
scholen, maar dit aantal loopt terug.
Er is al een college van bestuur
samengesteld waarin de huidige
schooldirecteuren zitting nemen. Nu
zoekt de stichting nog zes leden voor de
raad van toezicht. De fusie moet op 1
januari 2021 rond zijn.
Samenstelling: Jelle Jeensma

onderzoek.
Ze waren erg blij dat we hun gebeld
hadden. Dit was volgens hen het 57e
slachtoffer in Friesland. In het
Koningsdiep is jongstleden wel een otter
gesignaleerd, maar of dat deze otter
was, is niet met zekerheid te zeggen.
ritisch bekeken
Zo vind je nog eens wat tijdens het
Eigen woningbezit onder vuur
zwerfvuil ruimen.
De coronacrisis heeft de
maatschappelijke tegenstellingen nog
eens extra uitvergroot. Vooral toerisme,
horeca en cultuur krijgen forse klappen
ieuws uit de dorpen
en de verwachting is dat de
werkloosheid in ons land sterk zal
u het coronavirus opnieuw is
toenemen. En niet alleen in die sectoren.
opgelaaid heeft de horeca het weer
Een op de acht kinderen in Nederland,
moeilijk. Ook Muziekcafé Ma Kelly’s in
ruim 420.000 kinderen, leeft in armoede.

K

N

N

5

Hun ouders hebben domweg te weinig
geld te besteden.

een aantal jaren mee. Ook zijn er
plannen om het eigen woonhuis in box 3
onder te brengen, zodat er
Veel gezinnen hebben moeilijk het hoofd vermogensrendementheffing op de
boven water te houden in deze tijd,
woning in rekening kan worden
omdat ze hun baan verliezen of
gebracht. Dit lijkt vooral grote
werkzaam zijn in sectoren waar de
consequenties te hebben voor mensen
hardste klappen vallen, maar politieke
met een wat duurder koophuis met
bestuurders schieten weer in hun oude a.o.w. en een (klein) pensioen.
reflexen om de gaten in hun begrotingen
te dichten: lastenverzwaring voor
De vermaarde econoom Thomas Piketty
burgers. Nu de huizenprijzen niet
wil een nieuwe en rechtvaardiger
kelderen maar nog meer in waarde
maatschappelijke wereldorde creëren
stijgen, zien de gemeenten hun kans
door hogere inkomens en vermogens
schoon om de onroerendzaakbelasting sterker te belasten. Als je kijkt naar de
(ozb) fors te verhogen. Daarmee willen plannen van Nederlandse
ze hun steeds grotere financiële tekorten plannenmakers om het eigen
opvangen, die niet door de overheid
woningbezit af te straffen, is het
worden gecompenseerd.
nauwelijks voor te stellen dat Piketty dit
zo bedoeld heeft toen hij zijn
Huiseigenaren steunen massaal een
revolutionaire ideeën bedacht.
petitie tegen de ozb-verhoging. En
Jelle Jeensma
terecht, want de burgers worden
hierdoor nu gebruikt als ‘pinautomaat’
door de gemeenten. In Smallingerland,
ertus en Froukje de Vegt
de laatste jaren een broeinest van
65 jaar bij elkaar
politieke onrust, werd de leges voor
Een huwelijk dat vijfenzestig jaar duurt is
gemeentelijke vergunningen sterk
een bijzondere mijlpaal in een
verhoogd, sommige vergoedingen
mensenleven. Bertus (87) en Froukje de
stijgen met 200 en zelfs met 4000
Vegt (84) vierden dit bijzondere jubileum
procent.
in september. Burgemeester Ellen van
Selm kwam op bezoek en de Fanfare
Terwijl burgers het financieel zwaar voor Oerterp luisterde deze bijzondere
hun kiezen krijgen zijn de huren, die toch gebeurtenis muzikaal op. Willy Wilpstra
al buitenproportioneel hoog zijn, dit jaar maakte een foto van Bertus en Froukje,
sterker gestegen. Ook de
die bij deze tekst staat.
ziekenfondspremie en de
waterschapslasten gaan opnieuw
Het weekblad Sa! besteedde ruime
omhoog. Juist in deze crisistijd zouden
aandacht aan het echtpaar dat woont
al deze vaste lasten moeten worden
aan de Slûs in Frieschepalen, waar ze
bevroren.
nu bijna zestig jaar verblijven. Ze
hebben de begin jaren zestig gedempte
Politici en beleidsmakers proberen nu
vaart nog voor hun huis langs zien
burgers met een eigen woning beentje te stromen. Door corona werd het een
lichten. Wie de pech heeft in een
bescheiden feestje voor Bertus en
verpleeghuis terecht te komen, moet er Froukje, met een familie-etentje in De
serieus rekening mee houden dat in de Wier in Ureterp. Ze hadden graag meer
toekomst ook de overwaarde van het
mensen uitgenodigd. Enkele weken later
eigen woonhuis mee moet worden
herinneren de vele kaarten in de
genomen bij het bepalen van de eigen
huiskamer nog aan het feestje. Ook
bijdrage voor verpleeghuiszorg.
kreeg het echtpaar bloemen en
Momenteel telt het eigen huis pas na
bloemstukken.

B

6

Ze trouwden in 1955 in Beetsterzwaag.
Bertus en Froukje verkeren nog in
behoorlijk goede gezondheid en zijn niet
van plan te verhuizen. “We blijven hier zo
lang mogelijk wonen”, vertellen ze. Met
behulp van thuiszorg lukt dit nog prima.
Dochter Joukje en schoonzoon Jan doen
hun boodschappen. Er zijn nog drie
andere kinderen: Siebe, Jan en Jantje.
Ze hebben tien kleinkinderen en twee
achterkleinkinderen.

Bertus en Froukje zijn rustige mensen,
die het goed met elkaar kunnen vinden.
Een kennis typeerde het lange en
harmonieuze huwelijk op een treffende
manier. “Dat moet toch wel ware liefde
zijn”.

V

oor ieder
kind een Sint

Voor elk kind dat
niet in het grote
boek van de Sint
staat wil Stichting
Present een Sint zoeken.
Niet voor iedereen in uw omgeving is het
vanzelfsprekend mee te kunnen doen
aan dit kinderfeest. Het gaat dan om
gezinnen in de gemeenten Opsterland en
Ooststellingwerf! De buurgemeenten
hebben eventueel hun eigen
Sinterklaasactie.
Daarom zoeken wij gezinnen, groepjes
vrienden, mensen die een Sint willen zijn
voor een gezin die anders buiten de
(stoom)boot vallen.
Wat wordt er van u verwacht? Dat u een
pakket samenstelt, waarbij ieder kind in
de categorie van de basisschoolleeftijd
een cadeautje krijgt tussen de 10 en 15
euro. De overige leden van een gezin

Bertus heeft vroeger bij Philips in
Drachten gewerkt. “Na dertig jaar ben ik
daar op mijn zevenenvijftigste gestopt en
met pensioen gegaan. Die regeling was
er toen nog. Daarvoor heb ik nog bij Roel
Postma gewerkt, een boer op de Haar.”
Bertus voetbalde vroeger bij ONV in
Frieschepalen, de zondag
voetbalvereniging. Hij speelde er tot zijn
zesendertigste. Voetbal heeft zijn
interesse. “Ik kijk wedstrijden op
televisie.”
Ze gaan graag klaverjassen in
Frieschepalen en Ureterp. “We worden
opgehaald en weer naar huis gebracht,
maar door corona ligt het kaarten nu stil”,
zegt Froukje. Haar ingelijste werkjes van
Deens snijwerk van karton laten een
andere hobby van haar zien.
7

een klein cadeautje. (wij proberen zo
winkelmandje doen en gemakkelijk
goed mogelijk door te geven wat de
online betalen.
interesses zijn, maar alles blijft anoniem). Er is echter één groot verschil met een
gewone webwinkel: alles wat je in het
Hoe mee te doen? Geef u op via
winkelmandje doet, moet je wel betalen,
onderstaand mailadres of app naar
maar je hoeft de volgende dag niet thuis
Mathilde (06-3000 8106) Aanmelden kan te blijven, want er komt niemand
tot en met dinsdag 17 november. U kunt aanbellen om de boodschappen te
aangeven voor hoeveel kinderen u iets
brengen.
wilt kopen.
Wilt u wel wat geven, maar hebt u geen Het geld van de producten, die je bestelt,
mogelijkheden om een pakket te maken, komt namelijk direct ten goede van de
een gift mag ook op rekening
voedselbank. De webshop zegt dan ook:
NL67RABO0110441400 t.n.v. Present
Uw aankoop is een gift, u ontvangt geen
Zuidoost Friesland onder vermelding van producten maar uiteraard wel een
Sint actie. Wij zorgen dan dat een gezin bedankje!
een pakket krijgt!
“Wel betalen, maar niets krijgen, is op het
Hebt u vragen? Dan graag een mail naar internet niet uniek natuurlijk, maar dan
heet het oplichting, maar voor ons is het
Gerard Hoekstra
een ludieke oplossing om een gift te
stichting Present Zuid Oost Friesland doen aan de voedselbank”, aldus Henk
Marinus.

G

Het adres:

een oplichting maar

een creatieve oplossing

Nadere informatie bij:
H.Marinus, bestuurder/
fondsenwerving tel. 06 24695808

R

Wethouder Libbe de Vries van
Opsterland opent de digitale giftshop van
de Voedselbank.
Voedselbank Opsterland in Gorredijk zet
alle zeilen bij om door deze tijd te komen.
“Wij verwachten de komende tijd door de
gevolgen van Corona, meer klanten te
krijgen en dan is naast alle materiële
hulp ook een beter gevulde kas nodig”
aldus Henk Marinus van het bestuur.
Naast de donateursactie opent de
voedselbank haar digitale giftshop.

ijbewijs keuring

Verloopt uw rijbewijs omdat u jonger dan
75 jaar bent, of omdat u om medische
redenen moet worden gekeurd voor het
verlengen van uw rijbewijs C/D/E? Code
95. Maak dan nu alvast een afspraak
voor deze keuringen in Ureterp.
Locatie: Multifunctioneel Centrum De
Wier, De Telle 21, 9247 AA Ureterp.
Data: eens per week.
Wilt u meer informatie over deze
rijbewijskeuring, of wilt u een afspraak
maken?
Het is een winkel, waar je iets weggeeft. Neem dan contact op met het
De naam is bedacht door een van de
afsprakenbureau (09.00 tot 18.00 uur):
vrijwilligers van de Voedselbank en de
0516-514574 of 06-14716543 of
digitale winkel is kosteloos gemaakt door gulsima@live.nl
Online afspraak maken:
aWebsheep te Utrecht.
www.goedkoperijbewijskeuringen.com
In de goed gevulde winkel kun je zonder Ook inwoners uit omliggende gemeenten
zijn van harte welkom.
mondkapje en winkelwagentje, rustig
rond kijken, je aankopen in het
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Even voorstellen Door: Jelle Jeensma

Corrie van der Velde
E en kwart eeuw is Corrie van der Velde beheerster van dorpshuis de Dobber uit
Frieschepalen, maar nu vindt ze zo langzamerhand dat ze haar taken kan
overdragen. Ze maakt het activiteitenseizoen af, waardoor een opvolger pas
volgend jaar haar plaats in hoeft te nemen. “Het was een mooie periode, maar nu
wordt het tijd voor iemand anders”, zegt de vierenzestigjarige Corrie, in het bijzijn
van haar man Koop.
Corrie is al die tijd ‘spin in het
dorpshuisweb’ geweest. Je moet toch
heel veel zaken regelen?
Corrie: Dat hoef ik gelukkig niet alleen te
doen, want we hebben veel vrijwilligers,
zonder hun inzet zou het dorpshuis niet
kunnen draaien. Ze maken schoon,
draaien bardiensten en zorgen voor de
bediening, om maar een paar
voorbeelden te noemen.
We hebben ongeveer vijftig vrijwilligers.
Ik heb dit werk altijd met plezier gedaan.
Ik vind het leuk om met de bezoekers
van het dorpshuis om te gaan en allerlei
zaken te regelen. De agenda zit meestal
aardig vol, maar door corona liggen de
activiteiten nu helaas nagenoeg stil.
Naast de vaste activiteiten zijn er, als de
situatie normaal is, feestjes,
verjaardagspartijtjes en jubilea in het
dorpshuis.”
Voor de opening van het nieuwe
dorpshuis in 2012 zat de Dobber op het
sportterrein van RWF. Hoe was het daar?
“Er waren toen meer activiteiten dan
tegenwoordig, na 1996 was er steeds
meer te doen in en rond het dorpshuis.
Je had disco, een zangkoor, feestjes,
jubilea en spelweken. Ook waren er
Sinterklaasfeesten.
Een groep dorpsbewoners onder leiding
van Jaap Maarleveld repeteerde in die
tijd voor de musical ‘de Jantjes’, die is
opgevoerd tijdens het dorpsfeest. Ik zat
ook in de activiteitencommissie, die
onder andere de wampex organiseerde.
Ik had een dubbelrol en was altijd in voor
een activiteit.”
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Hoe is de stand van zaken in het nieuwe
dorpshuis?
“Onze accommodatie is beter sinds de
verhuizing naar multifunctioneel centrum
’t Byntwurk, maar het aantal activiteiten
is toch wel terug gelopen vergeleken met

vroeger. In het begin liepen de
kinderactiviteiten zoals knutselmiddagen
nog goed, maar jongeren hebben
tegenwoordig andere hobby’s en de
computer speelt ook een grote rol. De
kinderdisco is nog wel populair en ook
voor darten is er belangstelling. De
recreatiecommissie ROK organiseert
kaarten en rummikub en een keer in de
maand wordt gekaart op zaterdagavond.
Dan kan iedereen meedoen. Andere
terugkerende activiteiten zijn
toneeluitvoeringen en koersbal.
Daarnaast zijn er vergaderingen van
verenigingen. Ook Plaatselijk Belang
maakt gebruik van het dorpshuis. De
scholen doen dat ook en wij kunnen op
onze beurt de schoolruimte benutten.”
Zo’n tien keer per jaar is er een jubileumof een verjaardagsfeest, waarvoor wij
ook de catering kunnen verzorgen. Nu
kunnen we dit voorlopig niet organiseren.
Nee, muzikanten treden niet op in het
dorpshuis, in Frieschepalen is al een
muziekcafé. We hebben in het verleden
artiesten geboekt zoals Teake van der
Meer en Klún & Knoffelhakke, maar het
aantal bezoekers viel toch een beetje
tegen..”
Kun je een sfeervolle en functionele
entourage creëren?
“We kunnen de zaalruimte vergroten
door het verwijderen van de
vouwwanden. Dat is wel handig als er
een toneelvoorstelling is of een
bijeenkomst met meer mensen. We
hebben voldoende mogelijkheden in het
dorpshuis. Als er kinderactiviteiten zijn,
kunnen we het speellokaal gebruiken
voor onze jonge gasten.”
Hoe kunnen jullie het financieel
bedruipen?
“We krijgen geen subsidie van de
gemeente of van andere instanties.
Winst maken is niet ons doel, maar je
moet natuurlijk wel een financiële buffer
hebben, al was het alleen maar om
materiaal aan te kunnen schaffen. De
huur en de baropbrengsten zijn onze
inkomstenbronnen. De energiekosten,
verzekeringen en belastingen zijn voor
onze rekening en die lopen nu ook door.

De beheerster ontvangt alleen een
onkostenvergoeding. Het dorpshuis is
financieel gezond en we hebben goede
jaren gehad, maar we weten niet hoe de
toekomst eruit ziet. De stichting ’t
Byntwurk heeft vier participanten,
naast dorpshuis de Dobber zijn dat de
beide scholen en de peuterspeelzaal.”
Betekent dit voor jou het definitieve
afscheid?
“Als beheerster ga ik stoppen, maar als
vrijwilligster wil ik nog wel bij het
dorpshuis betrokken blijven.”

O pbrengst collecte Nierstichting

De collecte voor de Nierstichting in
Frieschepalen heeft het mooie bedrag
van 599,63 euro opgebracht. Namens de
Nierstichting hartelijk bedankt voor uw
gift en medewerking.
Froukje Zuidersma

O

pbrengst Prinses Beatrix
Spierfonds

In de afgelopen collecteweek (6 tot en
met 12 september 2020) hebben we voor
het Prinses Beatrix Spierfonds een mooi
bedrag van € 589,83 in Frieschepalen op
weten te halen.
Hiervoor wil ik graag de collectanten en
de dorpsgenoten bedanken.
Namens Prinses Beatrix Spierfonds,

Preekroosters Frieschepalen /
Siegerswoude
Nienke de Vries
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt
Frieschepalen/Siegerswoude
09.30 uur ochtendgebed
19.00 uur avondgebed
Uitzendingen te volgen via internet.
Internetadres:
www.gkvfrieschepalen.nl
let op via menu:
Live meekijken:
Beginpagina -> kerkdiensten->
Luister en Kijk live mee
www.gkvfrieschepalen.nl/live
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Terugkijken:
Beginpagina -> kerkdiensten ->
gemiste kerkdiensten
www.gkvfrieschepalen.nl/gemist

16.30 uur ds. D. v.d. Zwaag
22-11 09.30 uur ds. D. v.d. Zwaag
16.30 uur ds. A.A.L. Aalderink
29-11 09.30 uur ds. D. v.d. Zwaag
16.30 uur ds. D. v.d. Zwaag

VGKN Frieschepalen-Siegerswoude
01-11 09.30 uur ds. M.J.M. Sijtsma-van
Oeveren
04-11 19.30 uur ds. B. Bloemendal,
dankstond
08-11 09.30 uur ds. M.J.M. Sijtsmavan Oeveren
15-11 09.30 uur ds. B. Bloemendal, HA
22-11 09.30 uur ds. B. Bloemendal,
laatste zondag kerkelijk jaar
29-11 09.30 uur ds. B. Bloemendal
Vanwege de aangescherpte
coronamaatregelen zijn de diensten te
bezoeken door maximaal 30 personen,
in deze diensten wordt niet gezongen.
Aanmelding is noodzakelijk en kan via
koster@vgk-frieschepalen.nl
tel. 0512-303219 Deze diensten kunt u
beluisteren via kerkdienstgemist.nl.
Daarnaast is de dienst online weer te
bekijken.
Kijk op onze website voor meer info:
www.vgk-frieschepalen.nl
U kunt onze diensten ook beluisteren via
www.kerdienstgemist.nl

A genda Dorpshuis Uthof
Siegerswoude 2020
Tel. 0516-426001
Hinke Mekkes Agendabeheer
dorpshuisuthof@gmail.com
Tel. 0516-541900

H
ulpnetwerk Frieschepalen
06-5060 0148

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

B

este puzzelaars,
De oplossing van puzzel 1 is weer
binnen. Dit nieuwe puzzelseizoen starten
we met 22 deelnemers. Een aantal
nieuwe puzzelaars mogen we
verwelkomen. Fijn dat jullie dit jaar ook
Protestantse Gemeente De Wilpmee gaan doen. Het mooie van de
Siegerswoude
puzzelcompetitie is dat u het gehele
01-11 09.30 uur ds. J.J. Hoefnagel
seizoen altijd nog kunt aansluiten. Een
04-11 19.30 uur ds. J.J. van der Sleen
puzzel bedenken en vervolgens
dankstond
uitwerken is erg leuk en oplossingen
08-11 09.30 uur ds. J.J. van der Sleen
binnen krijgen is nog veel spannender
schoenendoosactie
“wie doet deze keer weer mee”. Alle 22
15-11 19.30 uur drs. K. Oosterhuis
ingeleverde oplossingen zijn goed en
bijzondere dienst
iedereen kreeg hiervoor 10 punten. Om
22-11 09.30 uur ds. J.J. van der Sleen
deze tweede puzzel te kunnen oplossen
nagedachtenisdienst
heeft u het vorige Pompebled nodig. Uit
29-11 09.30 uur mw. H. Stuut-Vogelzang de advertenties zijn omschrijvingen,
telefoonnummer, postcode e.d. gehaald.
Christelijk Gereformeerde kerk
Schrijf de adverteerder van deze
Siegerswoude
woorden op. Voor ieder goed antwoord
01-11 09.30 uur ds. D. v.d. Zwaag
krijgt u 1 punt en als bonus 10 extra. De
16.30 uur ds. G.J. Capellen
gehele oplossing kunt u inleveren tot en
04-11 14.30 uur ds. D. v.d. Zwaag
met vrijdag 14 november bij Metje van
19.30 uur ds. D. v.d. Zwaag
der Harst, Lytse Dobbe 7 te
(Dankdag)
Frieschepalen.
08-11 09.30 uur ds. H.D. Rietveld
Ook kunt u de puzzel per e-mail
16.30 uur ds. H.D. Rietveld
inleveren. E-mail adres:
15-11 09.30 uur ds. D. v.d. Zwaag
metjevanderharst@hotmail.com
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1

0594-644807

2

06 10697180

3

9241 WD

4

Alle wensen worden gerespecteerd.

5

Cadeautip:

6

Dat kan bij ons!

7

Het gebiedsteam is er voor u!

8

Isolerende beglazing

9

Kromhoek 34

10 Lekkere, gezond en betaalbaar!
11 Markt 12….
12 Nipkowlaan 17
13 Nostalgische prijzen
14 Onze aanpak zorgt
15 Ook op Facebook en Instagram!
16 Ook welkom om een keer aan een proefles deel te nemen
17 Ruimte en aandacht
18 Systeemplafonds
19 Tel.: 0512-301121
20 Telefonisch spreekuur iedere maandag van
21 Uw administratie
22 Vakkundig & uitstekende service
23 Verkoop, reparatie en verhuur
24 Voeding voor
25 Voor in- en om uw
26 Voor info of boekingen:
27 Water
28 Website ontwerp – Drukwerk
29 Wij hebben de oplossing!
30 Zinkwerk
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P1

Totaal

Haisma

10

10

Koning

10

10

3 Feikje / Trienke

Benedictus

10

10

4 Baukje

Dijkstra

10

10

5 Rolf en Ancis

Feenstra

10

10

6 Andrea

Jongstra

10

10

7 Kryn/ Meta

Schotanus/Valk

10

10

Vries

10

10

9 Hinke

Mekkes

10

10

10 Sjikke

Havinga

10

10

11 Jeen

Haisma

10

10

12 Johan

Praamstra

10

10

Veen

10

10

14 Atty

Ekema

10

10

15 Joyce

Mulder-Thissen

10

10

16 H.J.

Kloosterman-Luchtenburg

10

10

17 Gryt

Kooistra

10

10

18 D.

Gorter-Oosterhof

10

10

19 Tjitze

Bouma

10

10

20 Mieke

Kooijker

10

10

21 Akkelien

Jeeninga

10

10

Veen

10

10

Venekamp-Hoekstra

10

10

1 Lies
2 Anneke

8 Yvonne

13 Bert

22 Ietje
23 Christina

de

de

v.d.

v.d.
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