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Sinterklaas is terug naar Spanje, de
donkere dagen voor kerst zijn
aangebroken, maar overal in de huizen
en buiten in de tuin of op straat branden
lichtjes. Op de voorzijde is hiervan een
voorbeeld te zien. Kerstfeest is het feest
van het Licht, dat in een duistere wereld
gekomen is.
In dit blad kunt u vinden wat er dit jaar
hier in de omgeving aan evenementen
rondom kerst wordt georganiseerd.
Kerstmarkten, kerstwandelingen,
kerstconcerten en kerkdiensten die u
kunt bezoeken.
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Evenals vorige jaren heeft Jelle
Jeensma weer een kerstverhaal
geschreven met een actueel thema: de
veranderingen in de zorg die in het
nieuwe jaar op stapel staan.
Wat gaat 2015 ons nog meer brengen?
Een nieuw jaar met een nieuwe
burgemeester in onze gemeente: Ellen
van Selm. Zij komt binnenkort
kennismaken met onze dorpen.
In de afgelopen maand kreeg Frieschepalen grote bekendheid vanwege de
officiële opening van de Schans door
gedeputeerde Sietske Poepjes. En
grenspaal 14 die na de openluchtvoorstellingen in september op
miraculeuze wijze was verdwenen,
stond een dag voor de opening ineens
weer op de oude plek.
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Ook is er in de maand november
gewerkt aan de verbetering van de
Feart. De kruispunten zijn aangepakt, er
zijn verkeersdrempels gekomen en voor
velen van ons zal het even wennen zijn
dat de Feart niet langer een
voorrangsweg is en dat de maximum
snelheid teruggebracht is naar 60 km.
De redactie wenst tot slot alle trouwe
lezers gezellige feestdagen en een
voorspoedig 2015!
(En wees voorzichtig met vuurwerk!)
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Het

Kerstverhaal

Door: Jelle Jeensma

Kerst in het bejaardentehuis

D

e kerstboom, andere jaren zo sfeervol opgetuigd, stond achter een pilaar te
verpieteren en de vertrouwde klanken van het repeterende kerstkoor waren
verstomd. De grote bezoekzaal van bejaardentehuis ‘Huize Zonnegloren’ maakte
in de donkere dagen voor Kerst een doodse indruk en de bewoners lieten zich er
niet meer zien. Na de Kerstdagen zou ‘Huize Zonnegloren’ voorgoed worden
gesloten en moesten de bewoners verhuizen.

Een paar maanden geleden werden de
bewoners opgeschrikt door de
onheilstijding dat hun bejaardentehuis,
zeventig jaar geleden gesticht door
nonnetjes en twintig jaar geleden nog
gemoderniseerd, zou verdwijnen. Ze
voelden zich machteloos, maar wisten
niet hoe ze zich hiertegen teweer
moesten stellen. Ze waren de dupe van
kille overheidsbezuinigingen op de zorg.
Ook verdwenen er veel zorgbanen van
medewerkers, die meestal al jaren
werkten in ‘Huize Zonnegloren’.
Boosheid, emoties en verdriet streden
om voorrang bij bewoners en personeel.
Maar wat was er tegen te doen?

negentig jaar en woonde al bijna vijftien
jaar in ‘Huize Zonnegloren’. Ze voelde
zich er thuis en was zeer tevreden over
de verzorgers. “Allemaal lieve mensen”,
vond Clara. De rollator en de
scootmobiel waren haar beste
metgezellen geworden nu het lopen haar
steeds minder goed afging. “Ik weet niet
waar ik straks naartoe moet. Bij mijn
kinderen kan ik niet terecht, want zij
hebben het te druk met hun eigen leven.
Ik zal de gezelligheid van ons tehuis
missen als we moeten verhuizen, hier is
elke week wel iets te doen. Ook vind ik
het jammer dat we geen Kerst kunnen
vieren”, vertelde ze aan iedereen.
Activiteiten waren er volop in ‘Huize
In de kleine zaal, waar een biljarttafel
Zonnegloren’. Dat was wel toevertrouwd
stond en ’s ochtends altijd koffie werd
aan activiteitenbegeleider Theo, die in
gedronken, stond een kleine groep
de grote bezoekzaal elke week weer een
bewoners te praten over wat hen te
goed gevuld activiteitenprogramma voor
wachten stond. De stemming bij de
de bewoners had gemaakt. Ze konden
ouderen was bedrukt. Clara Dijkstra was er handwerken, schilderen, kaarten,
3

bingo en rummikub spelen en ook was
er een gymnastiekgroepje actief. Soms
kwamen artiesten optreden. Eén van de
jaarlijkse hoogtepunten was het
zomerfeest. Theo, een gezette vijftiger
met een onafscheidelijke alpinopet en
een gemoedelijke uitstraling, was ook
muzikant en speelde op het feest
deuntjes op een vals klinkend
harmonium. Ook op het kerstfeest liet hij
altijd van zich horen met zang en
muziek. “Dat is nu allemaal voorbij”, zei
Clara Dijkstra zacht huilend.

supermarkt met de naam ‘Altijd de
Voordeligste’ worden gebouwd. De
gemeenteraad moest er nog mee
instemmen, maar dat was geen
probleem, vond wethouder jonkheer
Ernst Van Tetteroo van De Nieuwe
Rechtse Partij (DNRP), de grootste partij
in de gemeente.
Zonder dat iemand het wist had de
wethouder, die van adellijke afkomst
was, eerder een geheim gesprek gehad
in een vijfsterrenrestaurant aan de rand
van de stad. Directeur Rick van
Wolfshaar van het supermarktconcern
wilde hem graag spreken. Een copieus
diner en vijf cognacjes later kwam de
topman van ‘Altijd de Voordeligste’ snel
ter zake. “Wij willen graag dat jullie haast
maken met het sluiten van het
bejaardentehuis en snel de vergunning
afgeven. Begin volgend jaar willen we
beginnen met het bouwen van de
nieuwe supermarkt. Daar hebben we de
hulp van de gemeente voor nodig. Een
jaar uitstel betekent voor onze
supermarkt veel omzetverlies.” De
wethouder sputterde wat tegen, maar
Rick van Wolfshaar wond er geen
doekjes om. “We hebben er wel iets voor
over”, zei hij, terwijl hij een enveloppe uit
zijn binnenzak haalde. “Als we volgend
jaar al kunnen starten met de
supermarkt, wil ik je graag een
wederdienst bewijzen”, kreeg de
wethouder te horen. In de enveloppe zat
30.000 euro. “Maar dat is omkoping”,
sputterde Van Tetteroo tegen. “Zie het
maar als creatief boekhouden, het
bejaardentehuis moet toch dicht, daar
kan ook de gemeente weinig aan
veranderen”, zei de supermarktdirecteur.
De wethouder keek schichtig om zich
heen en stak de enveloppe in zijn zak.
De beide mannen waanden zich
onbespied, maar hadden niet het kleine
speldenknopje aan de rand van de tafel
gezien, aan het gezicht onttrokken door

“We laten ons niet zomaar uit ons huis
jagen” , baste Willem Jongejan, een
tachtiger, die elke dag met andere
bewoners biljartte. Willem was nog zeer
vitaal. Voordat hij zijn intrek nam in
‘Huize Zonnegloren’ had hij voor de
nationale geheime dienst gewerkt, maar
veel liet hij niet los over zijn verleden
waarin afluisterpraktijken en spionage de
dagelijkse praktijk vormden. Zelfs nu hij
in de tachtig was, zag het voormalige
brein van de geheime dienst achter elke
boom minstens drie complotten. “Ik weet
meer over de sluiting van ons tehuis. Dit
zaakje stinkt en dat zal ik boven water
halen”, riep Willem woedend. Hij maakte
voordat hij boos weg beende nog een
woeste stoot op de biljarttafel. In het
groene biljartlaken werd een forse
winkelhaak zichtbaar.
Een paar maanden geleden hadden
burgemeester en wethouders van de
gemeente beslist dat ‘Huize
Zonnegloren’ dicht moest. De bewoners
zouden moeten verkassen. Dat viel
slecht bij de bewoners. De
gemeentemensen die de boodschap
brachten werden in de bezoekzaal door
de oudjes bekogeld met rotte tomaten
en eieren en bedorven kerstkransen van
vorig jaar. Maar de gemeente had de
plannen al klaar. Op de plaats van het
bejaardentehuis zou een nieuwe
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een menukaart. Het was een microfoon! dreigende toon. “Dat besluit is eigenlijk
al gevallen”, antwoordde de inmiddels
De tijd verstreek en toen lag er plotseling gearriveerde wethouder Van Tetteroo op
een ochtendkrant door de brievenbus
arrogante toon. Op de achtergrond
met de sensationele kop:
hoorde Van Tetteroo vreemd gekraak.
Kr..kr…kr.. Was daar een geluidsband
“BOZE BEWONERS
hoorbaar en herkende hij zijn eigen
BEJAARDENTEHUIS
stem? Plotseling trok hij wit weg, in een
GIJZELEN PERSONEEL”
flits werd het hem duidelijk dat het
gesprek tussen hem en de
Al snel kwam de waarheid aan het licht. supermarktbaas in het restaurant was
Drie bewoners van ‘Huize Zonnegloren’ opgenomen. Als de omkoping aan het
hadden net voor de kerstdagen directeur licht zou komen dreigde een groot
Wim van der Heide en drie
schandaal en kon hij zijn baan als
verpleegkundigen gegijzeld en een
wethouder wel vergeten, misschien
petitie met eisen gemaakt. Ze zouden de moest hij wel de gevangenis in. En zijn
gijzeling pas opgeven wanneer hun
partij stond al zo slecht in de peilingen.
bejaardentehuis open zou blijven. “Hoe
serieus moeten we dit nemen?”, vroeg
Van Tetteroo riep de gemeenteraad in
de gealarmeerde hoofdrechercheur
allerijl terug van kerstreces. Er was maar
Allard van der Tempel, een expert die de één agendapunt: ‘Huize Zonnegloren’.
gijzeling moest oplossen. De
De politieke partijen reageerden
gijzelnemers hadden de deuren van de stomverbaasd op het verhaal van de
ruimte gebarricadeerd en er mocht geen wethouder, die eerder had gepleit voor
muisje naar binnen of buiten. “Ik zou het een snelle sluiting van het
wel serieus nemen”, waarschuwde een bejaardentehuis. Nu hield hij een
collega Van der Tempel. “Bewoner
gloedvol en sentimenteel pleidooi voor
Willem Jongejan is de leider van het trio. het openhouden van ‘Huize
Hij had vroeger een hoge baan bij de
Zonnegloren’. Hij orakelde: “Dit kunnen
geheime dienst en weet hoe hij met
we die arme ouderen niet aandoen. Na
vuurwapens moet omgaan. Of hij zover de Tweede Wereldoorlog hebben zij de
gaat het leven van de anderen in gevaar maatschappij weer opgebouwd en nu
te brengen weet ik niet”. Van der Tempel worden ze in de steek gelaten. Dat
ontstak in woede. “Die ouwe gek
mogen wij nooit laten gebeuren, er moet
Jongejan is gevaarlijk. Hij kan een
een andere oplossing komen”. Na veel
bommentapijt leggen in het
geharrewar werd een motie ingediend
bejaardentehuis en de hele boel
om het bejaardentehuis open te houden.
opblazen”. En daarna op rustiger toon:
Dat was koren op de molen van de
“welke eisen hebben de gijzelnemers?” grootste oppositiepartij Nieuw Flink Links
Jongejan wil wethouder Van Tetteroo
(NFL), die altijd al radicaal tegen de
spreken”, kreeg de hoofdrechercheur te sluiting was.
horen. “Maak maar een lijntje vrij”, zei
Dat de gemeente 180 graden was
Van der Tempel.
gedraaid, ging als een lopend vuurtje
rond. Snel kwam daarna een einde aan
Een krakend geluid klonk, de telefoonlijn de gijzeling en konden pers en op
was niet helemaal storingsvrij. “Dus jullie sensatie beluste toeschouwers inrukken.
gemeente wil dat Huize Zonnegloren
De gegijzelde directeur Wim van der
dichtgaat”, zei Willem Jongejan op
Heide en de drie verpleegkundigen
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deelden nadat ze weer in vrijheid waren
links en rechts joviale knipoogjes uit. Ze
wisten vanaf het begin dat de gijzeling
doorgestoken kaart was. Willem
Jongejan had hen verteld dat hij
achterdocht had gekregen en het
gesprek tussen de wethouder en de
supermarktdirecteur had opgenomen.
Met deze gijzelingsactie zou de
wethouder het vuur aan de schenen
worden gelegd. En dat was gelukt.
Bewoners, familie, directeur en
personeel konden weer rustig slapen en
daarmee eindigde een roerige episode
in ‘Huize Zonnegloren’.

De criteria zijn bekend, men moet met
een begroting komen, waaruit blijkt dat
dit geld ook nodig is. Wij als bestuur
moeten dit ook verantwoorden naar de
gemeente toe. De gelukkigen zijn de
dorpsfeestcommissie voor de
De bewoners van ‘Huize Zonnegloren’
zomeractiviteit, dorpshuis de Dobber,
konden daarna toch Kerst gaan vieren in bijdrage voor een podium,
hun vertrouwde omgeving. Nooit eerder dorpsbarbecue voor een tekort in de
waren er zoveel bewoners, familie en
exploitatie, bloembollen voor de
vrienden in de grote bezoekzaal. Ook
verfraaiing van het dorp en nog een
het personeel was uitgelaten, want er
bijdrage voor het vuurwerk op 31
werd niemand ontslagen. De versierde
december.
kerstboom leek extra te stralen nu de
bewoners mochten blijven. Het
Op 18 december kwam de nieuwe
kinderkoor ‘De Kerstklokjes’ toverde het burgemeester Ellen van Selm met
complete kerstrepertoire tevoorschijn en wethouders naar Frieschepalen. Wij
activiteitenbegeleider Theo zong tot in
liepen met haar een stukje in het dorp en
de kleine uurtjes kerstliedjes, begeleid
spraken later over de bestemming oude
door zijn harmonium dat valser klonk
schoolgebouwen. De aangekondigde
dan ooit.
vergadering over starterswoningen op
locatie de Skâns is niet doorgegaan,
omdat twee van de drie partijen zich
terugtrokken. Ons commentaar op deze
laatselijk Belang
kwestie is dat de gemeente ‘de drempel’
Frieschepalen
te hoog maakt. Het is zo voor de
Op 26 november is de Schans
deelnemende partijen echt niet meer
Frieschepalen feestelijk geopend, door
gedeputeerde Sietske Poepjes en harde interessant om aan zo'n klus te
knallen van de schutters uit Boertange. beginnen. En waarom?
Zoals U weet is er vorig jaar in deze hele
Er waren veel mensen op af gekomen,
gemeente geen enkel bouwterrein
met een gezellige nazit bij café Ma
verkocht. Er is op deze locatie
Kelly’s. De gedeputeerde roemde de
inzet van de vele vrijwilligers; een mooi belangstelling van jonge mensen en
waarom doen ze dan hier niets mee?
voorbeeld van burgerparticipatie.
Het jaar loopt alweer op zijn einde en wij Het nieuwe jaar is in aantocht en U zult
hadden nog wat geld te verdelen uit het begrijpen, er is genoeg stof om te
praten.
dorpenfonds.
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Verder wenst Plaatselijk Belang U een
gelukkig en gezond 2015 toe.
Het Bestuur

eerste in de gemeente Opsterland. De
schoolleiding heeft gekozen voor het
creatieve Dalton Onderwijs. Het trekt
leerlingen uit de wijde omgeving van
onder andere Ureterp, Siegerswoude,
Drachten en Bakkeveen. De naam de
illem Dolstra
Skâns is een waardevolle verwijzing
150 jaar openbaar lager onderwijs
Op verzoek van de reüniecommissie heb naar het verdedigingsbolwerk waaraan
Frieschepalen zijn naam te danken
ik een boek geschreven over de
heeft.
geschiedenis van het openbaar lager
onderwijs in mijn geboorteplaats
Frieschepalen. Het grensdorp, dat voor Terugblik
Een aantal voormalige leerkrachten
1951 een buurtschap was onder
onder wie Frans Ruddijs, Lucia Huitema,
Siegerswoude en Ureterp, heeft maar
Bauke Zeinstra, Libbe de Vries en de
liefst vier openbare lagere scholen
huidige directeur Ina van der Vlugt
gekend. Het is bijzonder opvallend en
waardevol dat, ondanks de afbraak van hebben hun bevindingen verwoord in
drie van de vier scholen, het archief met een artikel. Daarnaast waren er leuke
creatieve en ontroerende bijdragen van
daarin de verslagen van de
oudercommissie, schoolraad, gedichten de oud-leerlingen Hendrikje van der
Harst, Anne Roersma, Johannes
van oud-leerlingen en zelfs de
Dijkstra, Tineke Postma, Froukje de
gemeentelijke bevelen uit de tweede
wereldoorlog bewaard zijn gebleven. De Graaf en Mettie de Vegt.
stijl en vorm van alle scholen in het
openbaar lager onderwijs in Opsterland Schoolboek:
150 jaar openbaar lager onderwijs
werden grotendeels bepaald door het
Frieschepalen. Formaat A4, 135 pagina,
gemeentebestuur. De schoolraad was
omslag kleur hard kaft, prijs € 22,50. Info
samengesteld uit ouders van de
w.dolstra@bakkeveen.nl tel. 0516leerlingen van de plaatselijke scholen.
541355 of 06-46798156.
Veranderde vormen
openbaar lager onderwijs
t Keningsfjild
Op 6 september 1971 vond de start
plaats van het Onderwijskundig Advies
Nog geen kerstgevoel
Bureau (O.A.B.).
Het zou logisch zijn dat ik in dit
Met de Mammoetwet in 1983 werd
decembernummer iets over het
gestart met het huidige basisonderwijs. komende Kerstfeest zou schrijven. U
Het betekende dat de leerlingen van het misschien wel zou uitnodigen om naar
kleuteronderwijs aan het lager onderwijs een kerstconcert of de kerstnachtdienst
werden toegevoegd.
te gaan. Maar eerlijk gezegd heb ik nog
Op 14 november 2006 werd de
geen ‘kerstgevoel’. Blijkbaar moet dat
gemeentelijke verantwoording
nog op gang komen en het is nu nog niet
overgedragen aan de stichting Primo
eens Sinterklaas.
onder leiding van directeur-bestuurder
Jan Veenstra.
Wat me op dit moment veel meer
De brede school die in 2013 in
bezighoudt is het gebrek aan
Frieschepalen tot stand kwam was de
zekerheden, aan saamhorigheid en
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geborgenheid waaraan mensen
tegenwoordig lijden, gebrek aan
mienskipssin. Niets is meer zeker.
Personeel wordt massaal ontslagen bij
banken, verzekeraars en door
zogenaamd solide bedrijven, ja zelfs
ziekenhuizen en zorgcentra kunnen
failliet gaan. Bijna niemand krijgt vast
werk meer of wordt als zzp’er ingehuurd
om, zodra je overbodig bent, bedankt te
worden voor je diensten. De werkvloer is
niet meer een plek waar je je thuis voelt
en veilig, maar een strijdperk waar
collega’s je concurrenten zijn geworden.
Alles om ons heen wordt vluchtig en
flexibel. Met als gevolg dat je altijd op je
hoede moet zijn, om niet beduveld te
worden. Vandaag koop je nog iets voor
de volle prijs en morgen is het in de
aanbieding met vijftig procent korting en
had je voor hetzelfde bedrag twee
televisies kunnen kopen. Overstelpt
worden met aanbiedingen voor
goedkopere zorgverzekeringen,
energieprijzen, enz. maakt onzeker en
leidt tot stress.

wijsheid heeft laten zien dat het wel
degelijk anders kan in de wereld. Een
man die geen ingewikkelde boeken
schreef over economische systemen of
regels en wetten bedacht, maar verhalen
vertelde hoe deze wereld volgens hem
bedoeld was. Verhalen over: de minste
durven zijn; over vrede en recht; oog
voor de zwakke en oor voor elkaar. Een
vorm van samenleven die opbloeit waar
mensen niet hun eigen ego voorop
stellen, maar de ander respecteert en in
z’n waarde laat. Waar men elkaar niet
beconcurreert, maar met de ander
samenwerkt. Waar niet wordt gegraaid,
maar met elkaar wordt gedeeld.

Nu ik zo het bovenstaande op papier
heb gezet, komt toch het ‘kerstgevoel’
een beetje bij me boven. Realiseer ik mij
dat het kindje Jezus dat op het
Kerstfeest bezongen wordt, later als
volwassene de mensheid een
belangrijke boodschap heeft achter
gelaten. De boodschap van Zijn
koninkrijk op aarde, het rijk van vrede en
recht. Van Licht in plaats van duistere
Het vertrouwen in instituten, organisaties praktijken; van hoop in plaats van
en in de politiek is tot bijna nul
moedeloosheid en stress door
gereduceerd. Dat mensen zich nergens onzekerheid; van geborgenheid voor wie
veilig meer voelen en geborgen sloopt
de weg van liefde en vrede gaan. Laat
lichaam en geest. Met als gevolg dat
de kaarsen die u in deze donkere dagen
mensen zich angstig en opgejaagd
aansteekt symbool staan voor de hoop
voelen, kribbiger worden en agressiever en het verlangen op die nieuwe
en dus nog onveiliger. Een vicieuze
toekomst die 2000 geleden al begonnen
cirkel waarin, zo lijkt het, iedereen
is. Vertel onder de kerstboom elkaar de
gevangen zit. Een systeem dat
verhalen van ‘vrede op aarde in mensen
uiteindelijk leidt tot een maatschappij
een welbehagen’. Gezegende
waar alleen nog het recht van de
feestdagen gewenst.
sterkste geldt en de rest het zelf maar
Dirk Vis
moet uitzoeken. In feite is het de strijd
die al sinds het stenen tijdperk gaande is
en steeds in verschillende vormen
t de rie
terugkomt.
Krijg ik in 2015 nog wel huishoudelijke
hulp? Gaat mijn Wajong uitkering
Ooit heeft er een man geleefd die door
omlaag? Word ik straks verplicht om
zijn manier van leven, zijn kennis en
met mijn bijstandsuitkering

Ú
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vrijwilligerswerk te doen? Is er straks
geen plaats meer voor mijn kind in het
gezinshuis? Zo maar wat vragen
veroorzaakt door de veranderingen in de
jeugdzorg, zorg en werk en inkomen.
In de gemeenteraad is in november en
december gesproken over de
verordeningen die te maken hebben met
de overheveling van taken van de
rijksoverheid naar de gemeente
(jeugdzorg, zorg en werk en inkomen).
Het uitgangspunt is de zorg zo dicht
mogelijk bij de mensen te organiseren,
zodat betere kwaliteit tegen lagere
kosten gerealiseerd kan worden. Bij
zorgvragen is er één contactpersoon die
samen met u gaat kijken naar wat nodig
is om u te helpen zoveel mogelijk zelf te
doen, eventueel met hulp van uw
omgeving. Hoe dan ook, de gemeente
regelt samen met u passende zorg.

meer geplaatst. Ook als u nu een
Wajong-uitkering krijgt verandert er
voorlopig niets. Wel wordt gekeken naar
de mogelijkheden die u heeft. Als u niet
werkt maar dat wel graag wilt, wordt u
begeleid om geschikt werk te vinden.
Mensen die nu beschermd wonen
houden nog minstens vijf jaar deze
rechten. Heeft u een WMO-indicatie voor
huishoudelijke hulp dan blijft dit in 2015.
In een gesprek met iemand van het
gebiedsteam kunt u aangeven welke
ondersteuning het beste bij u past. Bij
veranderingen in de ondersteuning kan
een overgangstermijn soms nodig zijn.
Het persoonsgebonden budget blijft ook
bestaan. Wel veranderen de
voorwaarden voor toekenning. Het
budget wordt niet meer aan u
overgemaakt. De Sociale
Verzekeringsbank doet namens u de
betaling. Sommige vormen van
Welke invloed heeft de gemeenteraad
ondersteuning zoals dagbesteding en
op de uitvoering van de nieuwe wetten? begeleiding gaan over naar de
Er is veel werk verzet om in januari van gemeente. Krijgt u verpleging of
start te gaan. Onze fractie is actief
verzorging op grond van de AWBZ dan
geweest om met ambtenaren mee te
valt dat vanaf 2015 onder de
denken hoe de zorg er uit gaat zien. Ook Zorgverzekeringswet en heeft u recht op
hebben we hierover veel vragen in de
wijkverpleging.
gemeenteraad gesteld. Wij vinden
Veel veranderingen! Maar toch blijft
bijvoorbeeld dat het beleid gericht moet “eigen kracht”, “dichtbij” en “voorkomen
zijn op preventie. We willen dat
is beter” de basis!
mantelzorgers professionele
Libbe de Vries
ondersteuning krijgen. We vinden dat
libbe.de.vries@opsterland.org
dagbesteding aan kinderen altijd door
Raadslid PvdA
professionals gedaan moet worden en
niet door vrijwilligers. Wij vinden dat de
tegenprestatie voor mensen in de
bijstand altijd naar vermogen moet zijn
en nooit verplicht. Er moet een vangnet
zijn voor mensen die tussen wal en
schip dreigen te raken.
Er verandert veel, maar veel blijft ook
hetzelfde. Werkt u bijvoorbeeld bij de
sociale werkvoorziening dan blijft dit zo.
Er worden echter geen nieuwe mensen
9

E

ngelenkoor bij

K

erstnachtdienst

kerstavondwandeling
De kerstavondwandeling waarbij op de
route het kerstverhaal wordt uitgebeeld
is inmiddels een traditie geworden. Op
woensdag 24 december begint de
sfeervolle kerstwandeling voor jong en
oud bij De Brink op ’t Plazaplein in
Bakkeveen en eindigt de wandeling in
het kerkgebouw De Mande. We starten
tussen 19.00 en 19.30 uur en we
verwachten iedereen na afloop weer in
De Mande (bij de kerststal). Tijdens de
route, op verschillende locaties in het
dorp, zullen thema’s worden uitgebeeld
van het kerstverhaal. Na de wandeling is
er om 21.00 uur een kerstnachtdienst in
De Mande. Komt allen.
Namens de organisatie,
J. Spoelstra

De jaarlijkse kerstnachtdienst in
Frieschepalen is dit jaar in de
Paedwizer. Dit keer met verscheidene
medewerkers. Een samengesteld koor
met leden uit beide kerken onder leiding
van Hieke Krol zal verschillende
kerstliederen uitvoeren. Daarnaast zal
de jeugdbrassband van de Lofklank
onder leiding van Trienke de Vries
enkele kerstliederen begeleiden bij de
samenzang. De band zal ook enkele
stukken solo spelen. De samenzang zal
deels worden begeleid met orgel door
Siebe Reiding. Dominee Bloemendaal
verzorgt de meditatie. We hopen dan
ook weer op een gezegende dienst net
zoals de voorgaande jaren. U bent van
harte welkom in de Paedwizer op
woensdag 24 december. Aanvang om
negen uur (21.00 uur dus.) Abusievelijk
is de aanvangstijd in het vorige
Pompeblêd onjuist vermeld.

T

oanielferiening Nij Libben

Toanielferiening Nij Libben spilet “In
goede freon en kollega” op freed 23 en
saterdei 24 jannewaris 2015 yn Fryske
Peallen. It is in bysûndere klucht fan
skriuwer Ton Elstgeest. It stik begjint mei
in út de hân rûn persoanielsfeestje wêr
sawol misferstannen as heimlike leafdes
berne waarden. As dêrnei ek noch de
flinters fan de iene nei de oare bûk
oerfleane is de betizing folslein en is it
de fraach wa no op wa de lusten botfiert.
Theo en Joris, freonen en kollega’s,
hawwe wol faker in “akkefysje” hân.
Dizze kear liket it dochs wier út de hân
rûn te wêzen mei oandacht foar it froulik
skjin, Trudy en nota bene de frou fan ‘e
baas, Wilma. Om ûntslach te
foarkommen steapelje de leagens him
yn rap tempo op en moat alles út de kast
helle wurde om it lykwicht te bewarjen.
En dit alles bart yn it hûs fan Theo wylst
syn frou mei mygrêne op bêd leit.
Kaarten kinne besteld wurde by
Annie van Veen, Tolheksleane 48
(0633134335 of 0512 303128) en
Wolter Stoker, Skânswei 6 (0620857053
of 0512 303386).
Yn ’t foar jilde de kaarten €8,00, oan
‘e seal €10,00. Jo kinne ek stiper wurden
foar €6,00 de man. De tagong is dan
fergees.
Op saterdei is der dûnsjen nei! Der
wurdt dit jier spile op in nei, heger
poadium. Dit poadium is mooglik makke
troch de stipe fan de Rabobank en de
NAM.

T

oanielploeg Sigerswâld

Nei Fort Mustang binne wy yn oktober
wer begong te repeteren. Ik tink dat we
wer in moaie komedie ùtsocht ha. It stik
hjit fan Wa sil dat betelje, en is skrean
troch Carl Slotboom.
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As de wenning fan Karel Bosman
(Sietse Bouma) folslein ùtbaarnd siket
hy mei syn heit Johannes (Jan
Benedictus) en syn jongere broerke Gijs
(Bennard Neef) ùnderdak yn in hotel. It
hotel stjit ùnder lieding fan Annemiek
(Sjoerdtsje Funcke) mei help fan har
jongere suster Suus (Cobie Bult). Gast
Marijke (Janneke Bult) hat har kriminele
freon Jaap (Willem Neef) in poat
ùtdraait. As Jaap midden yn de nacht it
hotel ynkomt tegearre mei kuierfanaat
Fràns (Gerben Neef) en de Bosma’s gjin
sliepen yn it sin ha dan stjit it hiele hotel
op stelten.
De regie is yn hannen fan Berend
Overwijk en de ynstekster is Wimmie
Veenstra.
Ùtfoeringen: donderdag 22 januari
oanfang 14.00 uur, doarpshùs de Ùthôf,
entree 5.00 euro, zaterdag 24 januari
oanfang 20.00 uur, doarpshùs de Ùthôf,
entree 8.00 euro, dùnsjen nei.
Graach oant sjen,
De toanielploeg
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

C

rossed Guitars presents
Woodedz
Op 28 maart 2015 in Ma Kelly’s
Muziekcafe te Frieschepalen. De deuren
zijn open vanaf 20.00 uur. Status Quo's
bassist John John Rhino Edwards vroeg
ons of hij in zijn Quo-vakantie met zijn
band WOODEDZ langs kon komen
spelen. Samen met de vrienden van
Crossed Guitars hebben we hiervoor de
faciliteiten kunnen scheppen. Tickets 10
euro te bestellen: crossedguitars@live.nl
Albert, Arjen, Jan Martin and Friends
www.crossedguitars.com
Tel. 06-21845266

W

orld Servants groep

Wij zijn Miranda Ekas (18), Esmee
Bouma (17), Jesper van de Bosch (16),
Irene Spoelstra (16) en Ymke van der
Velde (16). Wij zijn een leuke,
enthousiaste groep en wij gaan in de
zomervakantie van 2015 mee met de
World Servants.
Wij gaan van 3 juli tot 24 juli naar
Quezaltenango, de op één na grootste
stad van Guatemala (Zuid-Amerika). Wij
gaan daar een naschoolse opvang
bouwen voor driehonderd kinderen. In
de afgelopen zomer is er al een start
gemaakt met de bouw en wij gaan
verder bouwen aan de eerste
verdieping. Wij gaan met vijf personen
op reis en moeten met elkaar ongeveer
€12.500 ophalen. We zijn aan deze
lange weg begonnen met een
sponsortocht namelijk de fiets
Elfstedentocht. Met zijn allen hebben we
240 kilometer gefietst en daarmee 1400
euro opgehaald. Daarna hebben we
een ‘fietseten’ georganiseerd, met een
groep eters zijn we langs onze huizen
gefietst en in elk huis werd een ander
gerecht geserveerd. We hebben het
fietseten drie keer georganiseerd en we
11

zijn van plan om het in het voorjaar weer
te gaan organiseren. In de zomer
hebben we natuurlijk op het DODOfestival in Bakkeveen gestaan, daar
hebben we snoep verkocht en een
mooie € 800 opgehaald. En op 8
november hadden we een
stamppotwandeling georganiseerd.
Ruim twintig wandelaars liepen mee en
daarna hadden we ruim dertig
stamppoteters.

R

asverteller bij ANBO

In de maand december heeft de ANBO
geen middag in MFC de Wier besproken
voor onze leden. Wel zullen we even
stilstaan bij alle tachtigjarigen. Dat zijn er
zo langzamerhand behoorlijk veel en
wat mij betreft worden het er nog veel
meer. In januari gaan we genieten van
rasverteller Gjalt de Groot met muzikale
ondersteuning van Titus de Wolff. Dat
wordt vast een hele interessante middag
Natuurlijk zijn wij nog steeds druk bezig. en ik hoop dan ook van ganser harte dat
We hebben de World Servants Bakery,
er weer vele leden aanwezig zullen zijn.
wij maken op bestelling lekkere taarten Rest mij nog een ieder die dit blad leest:
en cakes. Op dit moment zijn we bezig
fijne feestdagen en een gelukkig 2015.
met een kledingactie. We verzamelen
Bertie ten Haaf
oude kleren. Dit jaar zijn wij natuurlijk
ook weer van de partij bij de kerstsing-in
en de kerstwandeling.
eek van Gebed 2015:
Miranda, Esmee, Jesper, Irene en Ymke ‘Dorst?’
Contactgegevens
Van 18 tot en met 25 januari 2015 vindt
mail: ymkevdv@gmail.com
de Week van Gebed plaats. Het thema
telefoon: 0629858009
is ‘Dorst?’, gebaseerd op het
Bijbelgedeelte uit Johannes 4 waar
Jezus in gesprek is met de
ets-ruilkring
Samaritaanse vrouw. De tekst nodigt uit
Bij een LETS-ruilkring worden goederen om na te denken over vitaal geestelijk
en diensten verhandeld, niet voor geld
leven, in de Bijbel ook wel 'levend water'
maar voor punten. Om elkaars vraag en genoemd. Het tekstgedeelte is dit jaar
aanbod te leren kennen wordt er ééns
aangedragen door kerken in
per maand in Ureterp (de Wier, de Ynrin) Brazilië. Christenen in Nederland komen
een LETS-café georganiseerd. Iedereen in de Week van Gebed rondom dit
is welkom en de toegang is gratis. Kom thema samen voor bezinning en gebed
gerust eens een keer kijken.
voor elkaar, ons land en voor de nood in
De data waarop in Ureterp in 2015 een de wereld. Ook in Ureterp, Wijnjewoude,
LETS-café wordt gehouden zijn bekend: Siegerswoude/Bakkeveen en Frieschezaterdag 24 januari van 14.00 tot 16.00 palen zijn er gebedsbijeenkomsten.
uur; zaterdag 21 februari van 14.00 tot
Ieder die mee wil bidden is hartelijk
16.00 uur; zaterdag 28 maart van 14.00 welkom. De gebedsweek is een initiatief
tot 16.00 uur; dinsdag 21 april van 19.00 van EA-EZA, een landelijk
tot 21.00 uur; zaterdag 9 mei van 14.00 samenwerkingsverband van christenen,
tot 16.00 uur; dinsdag 16 juni van 19.00 kerken en organisaties. Zowel landelijk
tot 21.00 uur.
als lokaal is er samenwerking met de
Om alvast in uw agenda te noteren!
Raad van Kerken. Door heel Nederland
Graag tot ziens!
zijn honderden plaatselijke gemeenten
uit verschillende kerkverbanden actief bij

W

L
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de gebedsweek betrokken. EA-EZA
biedt ondersteunende gebedsmaterialen
die een handvat vormen om in deze
week persoonlijk, in het gezin of als
(gebeds) groep of gemeente met het
thema aan de slag te gaan. Voor
volwassenen, jongeren en kinderen zijn
er gebedsfolders met per dag een korte
overdenking en gebedspunten. Vraag
ernaar in uw kerk.
De gebedssamenkomsten vinden plaats
op:
 ma 19 januari: GKv Frieschepalen (de
Paedwizer, ’t Paed 1);
 dinsdag 20 januari: GK en HG
Wijnjewoude ('t Trefpunt,
Merkebuorren 34);
 woensdag 21 januari: VGKN
Frieschepalen (Iepen Doar,
Tolheksleane 41);
 donderdag 22 januari: GK Ureterp
(Ontmoetingskerk, Mounestrjitte 12);
 vrijdag 23 januari: GKv Ureterp (de
Levensbron, de Feart 85);
 zaterdag 24 januari: HG OpsterlandNoord en GK Bakkeveen (kerk
Siegerswoude, Binnenwei 14);
 zondag 25 januari: gezamenlijke
afsluiting in Ureterp (Ontmoetingskerk,
Mounestrjitte 12)

Preekroosters Frieschepalen /
Siegerswoude
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt
Frieschepalen/Siegerswoude
24 12 kerstnacht samenkomst in de
“Paedwizer” 21.00 uur ds. B.
Bloemendal
25-12 09.30 uur ds. G. Bruinsma
26-12 10.00 uur Kerstviering
2e kerstdag
28-12 09.30 uur ds. S. Cnossen
14.00 uur ds. A.A.J. de Boer
31-12 19.30 uur ds. G. Bruinsma
01-01 10.00 uur
nieuwjaarsbijeenkomst
04-01 09.30 uur ds. H. Jagersma
14.00 uur ds. J.J. Verweij
11-01 09.30 uur ds. G. Bruinsma, HA
14.00 uur ds. J. Jongsma
18-01 09.30 uur ds. G. Bruinsma
14.00 uur ds. E. Pomp
25-01 09.30 uur ds. T. Dijkema
14.00 uur ds. G. Bruinsma,
themadienst
01-02 09.30 uur ds. G. Bruinsma
14.00 uur ds. C.C. den Hertog

VGKN Frieschepalen-Siegerswoude
24-12 21.00 uur Kerstnachtdienst in
de Paedwizier, m.m.v.
gelegenheidskoor en
jeugdkorps “De Lofklank”
Alle samenkomsten beginnen om 19.30
25-12
09.30 uur ds. B. Bloemendal
uur en duren ongeveer een uur.
26-12
10.00 uur gezinsinstuif
Organisatoren zijn meewerkende
28-12 09.30 uur ds. T. Oldenhuis
kerken. De laatste avond willen we
13.45 uur ds. M.J. Sijtsma
afsluiten met dankgebed en muziek, op
31-12 19.30 uur ds. B. Bloemendal
deze avond zal er een collecte worden
01-01 10.00 uur ds. B. Bloemendal
gehouden voor de onkosten van deze
04-01 09.30 uur ds. F.de Jong
avond en voor een gezamenlijk goed
04-01 13.45 uur ds. J. Huitema
doel. Voor meer informatie kunt u kijken 11-01 09.30 uur ds. B. Bloemendal,
op www.weekvangebed.nl of telefonisch
HA
contact opnemen met Jan de Jong, tel. 11-01 13.45 uur ds. B. Bloemendal,
0512 302571, of in een van de
nabetrachting
meewerkende kerkgemeenschappen.
18-01 09.30 uur ds. B. Bloemendal
18-01 13.45 uur ds. J. Douma
25-01 09.30 uur. ds. B. Bloemendal
25-01 13.45 uur ds. B.v.d. Boon
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Protestante Gemeente De WilpSiegerswoude i.w.
24-12 19.30 uur kerstappel Op de
Welle
25-12 09.30 uur ds. A. de Vries
(Oosterkerk)
19.00 uur kerstfeest
(Plantsoenkerk)
26-12 09.30 uur ds. Klomp
28-12 09.30 uur ds. T.L. Bos
(Oosterkerk)
31-12 19.30 uur ds. A. de Vries
(Oosterkerk)
04-01 09.30 uur dhr. A. Lever
(Oosterkerk)
11-01 09.30 uur ds. A. de Vries HA
(Oosterkerk)
18-01 09.30 uur dhr. D. Kruyt
(Plantsoenkerk)
25-01 09.30 uur ds. A. de Vries
Christelijk Gereformeerde kerk
Siegerswoude
21-12 09.30 uur ds. Hoogenboom
14.30 uur ds. Hoogenboom
25-12 09.30 uur ds. Hoogenboom
14.00 uur Kinderkerstfeest
26-12 09.30 uur ds. Hoogenboom
28-12 09.30 uur ds. Fokkema
14.30 uur ds. Fokkema
31-12 19.30 uur ds. Hoogenboom
01-01 10.00 uur ds. Hoogenboom
04-01 09.30 uur ds. Hoogenboom
14.30 uur ds. Hoogenboom
11-01 09.30 uur ds. G. v.d. Groep
14.30 uur ds. G. v.d. Groep
18-01 09.30 uur ds. Hoogenboom
14.30 uur ds. Hoogenboom
25-01 09.30 uur ds. Hoogenboom
14.30 uur ds. Hoogenboom

H

ulpnetwerk Frieschepalen

D

orpshuis De Dobber

D

orpshuis ‘Uthôf’

Frieschepalen 2014-2015
09-01 Soos; workshop
bladerdeeghapjes
16-01 Disco
17-01 Kaarten
23-01 Eerste toneelavond
24-01 Tweede toneelavond
28-01 Soos; knijperknutsel
14-02 Kaarten
20-02 Disco

Siegerswoude 2014/2015
17-01 Dorpssteunpunt
22-01 Toneel 14:00 uur
22-01 Plattelandsvrouwen
24-01 Toneeluitvoering
30-01 Vrouwenmeeting
07-02 Theaterstuk ‘Krimp’
Telefoon: 0516–541900
Email: dorpshuisuthof@gmail.com

B

este puzzelaars

In puzzel 3 zat Doarpskrante 5 keer
verstopt. Iedereen kreeg voor deze
puzzel 5 punten. Hier weer een nieuwe
puzzel voor u in het Pompebled. In
iedere ster staan een aantal letters, de
sterren zet u in de juiste volgorde
vervolgens ontstaat er een gezegde. U
levert dit gezegde in en voor een juiste
oplossing krijgt u 10 punten. Allemaal
weer veel puzzelplezier. De puzzel kunt
u inleveren tot vrijdag 16 januari bij
Metje van der Harst, Lytse Dobbe 7 te
Frieschepalen. Ook kunt u puzzels per
e-mail inleveren. E-mail adres:
metjevanderharst@hotmail.com

06-5060 0148
Telefonisch spreekuur iedere maandag
van 13.00 tot 15.00 uur (anders
voicemail en SMS)
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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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