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De verkiezingen voor Provinciale Staten
en de Waterschappen lieten op 18
maart behoorlijke politieke
aardverschuivingen zien. De
kandidatenlijsten voor de verkiezing van
de leden van Provinciale Staten van
Fryslân en de leden van het algemeen
bestuur van Wetterskip Fryslân bevatten
veel partijen. Keus genoeg, maar ze
illustreren ook de versnippering van het
politieke landschap. In Fryslân werd het
CDA de grootste partij in de Provinciale
Staten. De christen-democraten doen
het traditiegetrouw altijd goed in
Frieschepalen en Siegerswoude. Grote
verliezer was de PvdA, die in Fryslân
vier zetels verloor. In de provincie
Groningen, waar de inwoners fel
protesteren tegen gasboringen, was de
neergang nog erger, want de PvdA werd
gehalveerd. Opvallend was verder dat
de Partij voor de Dieren in Provinciale
Staten een zetel kreeg.

10 keer per jaar.
Oplage: ±950 exemplaren

Redactie en bezorging:
Pjirkje Idsinga-Vellenga, Bremerweg 28,
tel.: 0594 63 27 11, De Wilp
Sieta van der Veen, Middenwei 5b,
tel.: 06 5023 7465, Siegerswoude.
Atty Verbeek, Lytse Dobbe 3,
tel.: 0512 30 33 32, Frieschepalen.
Trienke van der Wier, Kromhoek 15,
tel.: 0512 30 24 50, Frieschepalen.
Jelle Jeensma, Lytse Leane 5,
tel.: 06 21 23 87 64, Frieschepalen.
Albert Gjaltema: DTP & website.
Uitgifte volgende nr.: 24 en 25 april 2015

Kopij:
Kopij voor het volgende nummer uiterlijk
inleveren voor
maandag 13 april 2015
voor 18:00 uur bij de redactie.
Op de computer gemaakte teksten (en
foto’s als JPG-bijlage) kunt u
aanleveren per e-mail:

De stemlokalen in het land werden weer
bemand door vrijwilligers, die ervoor
zorgden dat het stemmen correct
verliep. De redactie van ’t Pompeblêd
maakte een voorpaginafoto van de
mensen die het stemlokaal in dorpshuis
De Uthof in Siegerswoude bemanden.
De Uthof is ook het onderwerp van een
door Pjirkje Idsinga geschreven bijdrage
over de toekomst van het dorpshuis.
Voorzitter Rolf Edens vertelt erover.
Verder in dit Pompeblêd opnieuw
aandacht voor de starterswoningen in
Frieschepalen. Plaatselijk Belang heeft
hierin een groot aandeel gehad.

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

Wij wensen de lezers veel plezier toe
met dit nummer. Hebt u even geen zin
om nieuws te lezen over de dorpen, dan
ligt er in de tuin ongetwijfeld wel werk te
wachten, want het voorjaar is weer
aangebroken.
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Door: Pjirkje Idsinga

Doarpshûs ‘De Uthof’ Sigerswâld

Rolf Edens fertelt

As foarsitter fan it doarpshûs is hij der bliid
mei, dat der yn it streekdoarp knap gebrûk
makke wurdt fan it doarpshûs en it boarrelt
fan de ideeën om de bewenners sels sa
folle mooglik, as organisator fan of as dielnimmer oan in aktiviteit gebrûk meitsje te
litten fan dizze lokaasje. Men is al in skoft dwaande om aktiviteiten foar
doelgroepen mooglik te meitsjen.
Sa is der no fan mids febrewaris ôf oant
ein april ta om de wike op sneontejûn in
jûn foar de jongeren fan 12 – 16 jier. Op
sokke jûnen kinne Sigerwâldsters harren
freon of freondinnen út de omkriten ek
meinimme. Der is in grut skerm dêr 't
men op game kin, mei in ploechje fan 6
tagelyk of hoe't it útkomt. Men kin ek in
film sjen of darte en der binne twa
tafeltennis tafels foar dejingen, dy't dêr
sin oan ha.
Wat ek de ynteresse hat, sa docht
bliken: in radioprogramma meitsje.
Taken wurde ferdield en it kin sawol op
de âlderwetse manier mei
cassettebantsjes, cd 's of sa mar ek
modern: op de kompjûter. It programma
wurdt live útsjûrd via in kanaal fan de
kabelkrante.
Nei April kin der ek volleybal en
beachvolleybal spile wurde. Twa
frijwilligers begeliede dizze aktiviteiten.

njoggenen. De tagong is gratis, mar se
moatte al in beurske meinimme want
foar drinken moat ien euro betelle
wurde.
Dyselde jûns fan njoggen oere ôf is der
in musykjûn foar alle leeftiden mei
musyk út de jierren sechtich, sântich
…..oan 't de moderne tiid. Mei in echte
DJ en videoklips wurdt it grif in topjûn.

Foar de âlderen hat der op 11 maart l.l.
ek in tige ôfwikseljende middei west mei
in protte sjongerij en acts en cabaret. En
ek dêr koenen minsken freonen en
belangstellenden út de omlizzende
doarpen meinimme. Wiebenga helle mei
syn bus de minsken út eigen doarp op,
mar ek út Oerterp, Fryskepeallen,
Bakkefean en De Wylp.
Mar ek is der gelegenheid te biljerten,
sawol foar begjinners as de mear
geoefenden. Bij genôch ynteresse en
Ek oan de lytsere bern wurdt tocht. No't opjeften kin der ek op
de beide basisskoallen net mear bining tongersdeitemoarn of tiisdeitemoarn
foar de jonge Sigerwâldsters wêze
biljert wurde. As der wat te freegjen is
kinne, is in aktyf ‘doarpshûsgebeuren’
oer it biljerten, belje Dhr. Dick, Foarwurk
belangryk foar alle ynwenners. In plak
46, till. 0594-641427. Bepaalde foarmen
dêr 't men elkoar geregeld treft en
fan beweging, ek foar âld en jong, (tink
bijprate kin en foar de lytseren ek
oan Sport en Dansskoalle SDM) fine ek
‘bijboartsje’ kin.
plak yn de Uthof. Der is altyd wat te
Sa is der op saterdy 18 april in
dwaan, seis dagen yn de wike!
‘Kinderdisco’ foar de bern fan 6 – 12 jier, Mei ferskillende romten en
jûns fan sân oere oan 't healwei
foarsjenningen is it ek tige geskikt om
3

Demoteam PressPlay tydens it WK in Glasgow augustus 2014.
Dit team van SDM oefent ek in De Uthof.

jins partikuliere hichte en djiptepunten
stal tejaan mei famylje en kunde.
Trouwfeesten, jubileums, mar ek
begraffenissen fine plak yn dit gebou,
dat sa rêstich gelegen is en in flink
parkearplak hat.
Bij tidige reservering steane frijwilligers
foar jim ree om meielkoar alles nei winsk
te regeljen. In moai plak, meitsje der
gebrûk fan!

dag ook weer nieuwe leden te kunnen
verwelkomen. Dus ken je nog iemand
die het leuk lijkt om ook te gaan
tennissen, de sfeer wil proeven of een
keer het tennissen wil uitproberen?
Iedereen is welkom!

Tennisles: De jeugdleden (tot 18 jaar)
gaan automatisch door met de tennisles
komend seizoen. De tennislessen zullen
op donderdag en eventueel vrijdag
plaatsvinden. Hierover ontvangen jullie
binnenkort bericht.
ennisclub Bakkeveen
De seniorleden kunnen zich vanaf nu
Open dag
ook opgeven voor de lessen. De lessen
De Tennisclub Bakkeveen begint het
tennisseizoen met een open dag en het zullen op donderdag en vrijdagavond
openingstoernooi. Deze mooie dag staat plaatsvinden.
gepland op zondag 29 maart. De open
dag begint om 11.00 uur voor de jeugd. Opgave kan bij Cécile Lanting via
Vanaf 13.00 uur is iedereen welkom om Ledenadministratie@ltcdundelle.nl, of
een balletje te slaan. We hopen op deze telefonisch: 0516-858354

T
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‘Uitdeuken Zonder Spuiten’
ven voorstellen

Jaren geleden stond aan de Tolheksleane 59 het boerderijtje van Geert en Ytsje
van der Iest. Geert was in het dorp bekend als schillenboer. Van die oude woning is
weinig meer te herkennen, de vorige eigenaar E. Jongsma heeft in de loop der
jaren de hele woning gerenoveerd en uitgebreid. Sinds een aantal maanden hangt
er op dit adres boven de garage een bord met de tekst: M.de Jong, Uitdeuken
zonder spuiten. Reden voor de redactie om eens nader kennis te maken met de
nieuwe eigenaars van deze woning.

Wie zijn de huidige bewoners?
De 35-jarige Meis de Jong en zijn 31jarige vrouw Renate de Jong-Venema
wonen met hun drie kinderen Noah,
Juan en Luna sinds vorig jaar juni in
Frieschepalen.
Voor Meis was Frieschepalen geen
onbekende plek, hij is geboren en
opgegroeid aan de Skieding. De
ouderlijke woning van Renate stond ook
niet ver uit de buurt, namelijk aan de
Haarsterweg, vlakbij Marum.
Wat was jullie vorige adres?
Bijna tien jaar geleden zijn Meis en
Renate getrouwd, zij vestigden zich toen
aan de Foareker in Ureterp, in een tweeonder-een-kap woning. Hier werden acht
jaar geleden twee zoontjes geboren, een
tweeling dus, Een drukke tijd brak aan.
Drie jaar later werd het gezin uitgebreid
met de geboorte van dochtertje Luna.

de geboorte van de tweeling heeft ze
enkele jaren in deeltijd gewerkt bij Brinks
geldtransporten. Toen ze zwanger was
van hun dochtertje Luna is Renate
gestopt met werken. Ze is nu fulltime
moeder en verzorgt daarnaast de
administratie van hun bedrijf.

Hoe ziet de loopbaan van Meis er uit?
In het begin van hun huwelijk werkte
Meis als vrachtautochauffeur. Hij maakte
lange dagen. ’s Morgens al heel vroeg
vertrekken en ’s avonds meestal laat
thuis. Zodoende zag hij zijn kinderen
maar weinig. Na een jaar kon hij aan de
slag bij Meijer Dakbedekking in Ureterp.
Hij was ingedeeld bij de zinkploeg. Een
nieuwe werkkring met vaste werktijden.

Hoelang bestaat dit bedrijf ‘Uitdeuken
zonder spuiten’ al?
Meis was altijd al geïnteresseerd in
auto’s en was regelmatig in de garage te
vinden. Het was een uitdaging voor hem
om de auto in een optimale conditie te
krijgen.

Hoe zag de werkdag van Renate er uit?
Renate heeft een opleiding voor
beveiligingsmedewerker gevolgd. Ze
heeft verschillende functies gehad, na
5
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Tijdens zijn werk bij firma Meijer volgde
hij een cursus om te leren hoe je deuken
zonder lakschade uit auto’s kunt halen.
Om dit ook in de praktijk te brengen
oefende hij ’s avonds en op de zaterdag,
eerst thuis in zijn eigen garage en later
ook bij een officiële garage. Omdat er
steeds meer vraag was naar dit
specialisme, heeft hij langzamerhand het
werk als dakbedekker afgebouwd en
sinds anderhalf jaar is hij als zelfstandig
uitdeuker zonder spuiten aan de slag.
Door garages wordt hij gevraagd om
langs te komen en ook kunnen klanten
bij hem thuis terecht.

ieuws uit de dorpen

In Frieschepalen verrijst binnenkort een
nieuw woonwijkje en dat is goed nieuws.
De planontwikkeling voor het terrein van
de oude school De Skâns heeft een paar
jaar geduurd, maar nu er genoeg animo
is voor de woningen begint een private
partij, bouw- en aannemingsbedrijf Van
den Broek uit Ureterp, binnenkort met de
uitvoering. Dat is een goede
ontwikkeling, want het oude
schoolgebouw, dat nu nog wel steeds
wordt bewoond, oogt niet bepaald fraai
in het dorpsbeeld. In het nieuwbouwplan
is ruimte voor starterswoningen, half
vrijstaande woningen en een vrijstaande
woning, zo is te lezen op de website van
de gemeente Opsterland. Als de
gegadigden de aankoop van hun woning
financieel rond hebben en het ontwerp
voor de woningen definitief is, kan met
de bouw worden begonnen. Dit nieuwe
woonwijkje is een mooi voorbeeld van
inbreiding, het versterken van de
dorpskern. Plaatselijk Belang heeft zich
hiervoor terecht sterk gemaakt.
Inmiddels zijn alle bomen bij de school
weggehaald. Dit heeft gezorgd voor een
metamorfose. De buurtbewoners van de
Lytse Leane hebben meer licht in hun
woonkamers. gekregen na het
verwijderen van de bomen en daarmee
is de kwaliteit van de woonomgeving
toegenomen, hoewel sommigen de
omgeving nu ‘kaal’ vinden. Nog mooier
wordt het wanneer de nieuwe woningen
er eenmaal staan.
Jelle Jeensma

Waarom zijn jullie verhuisd naar
Frieschepalen?
In Ureterp was er onvoldoende ruimte bij
hun huis voor dit werk, daarom waren ze
zich aan het oriënteren op een andere
woning. Toen er onverwacht een koper
voor hun huis kwam, hebben ze eerst
tijdelijk in een huurwoning gezeten zodat
ze rustig op zoek konden gaan naar een
geschikt pand. Op een gegeven moment
kreeg Meis informatie dat de woning aan
de Tolheksleane in de verkoop zou
komen. Na bezichtiging hebben ze de
knoop doorgehakt.
Op dit terrein was ruimte voor werk en
gezin. Na zes weken klussen met hulp
van familie konden ze voor de tweede
keer verhuizen, deze keer definitief. De
verhuizing naar een ander dorp zorgde
niet voor grote problemen. De kinderen
hoefden niet van school te veranderen,
ze bleven in Ureterp op school. Beide
jongens zijn lid van RWF en voetballen
in F2. Hiervoor kunnen ze dicht bij huis
terecht.

P

laatselijk Belang
Frieschepalen

Meis en Renate zijn blij met de ruimte in
en rond het huis en hopen hier met hun
gezin nog lang van te kunnen genieten.
Meer informatie over hun bedrijf is te
vinden op de website:

Op de laatste bestuursvergadering is
besloten om een brief naar B en W van
Opsterland te schrijven. In deze brief
laten wij ons ongenoegen blijken ten
aanzien van de gang van zaken omtrent
de bouw van de starterswoningen op
6

locatie De Skâns. Vier jaar geleden zijn
wij begonnen op deze locatie een
woonbestemming te krijgen en hebben
wij gezamenlijk een besluitvorming
genomen. De Gemeente gaat aan alle
standpunten voorbij en trekt nu zijn
eigen plan. Dit vinden wij van Plaatselijk
Belang een slechte ontwikkeling en zet
de verhoudingen tussen de Gemeente
en Plaatselijk Belang op scherp.
Afspraken worden niet nagekomen. Wij
zijn benieuwd naar hun reactie.
Op 22 april is de jaarlijkse
ledenvergadering, waar u persoonlijk
bericht van krijgt. Naast de gebruikelijke
agendapunten, zal de
bestuursverkiezing aandacht vragen. Na
jaren lang het bestuur vertegenwoordigd
te hebben, neemt Johannes Dijkstra als
voorzitter in dit jaar afscheid.
Ik heb nu de leeftijd van zeventig jaar
bereikt en heb in het bestuur al een poos
aangegeven dat ik nu stop. Ik heb altijd
met plezier mijn functie vervuld, en wij
hebben de laatste jaren als bestuur met
diverse projecten succes gehad. Ik zal
niet gelijk na de ledenvergadering
stoppen en in elk geval het grote
kruispunt mee afhandelen. Dit is, zoals
nu de plannen zijn, einde dit jaar gereed.
Voor opvolging van mijn persoon is
gezorgd, kandidaat wordt op de agenda
vermeld. Verder zal Lutske Wagenaar
ook het bestuur verlaten. Zij kampt met
ziekte en kan haar taken in het bestuur
niet meer naar behoren uitvoeren.
Het bestuur

van ds. R. Kooistra voor de eerste keer
na jaren van bezetting een kerkdienst in
vrijheid gehouden in de kerk aan de
Tolheksleane 41, toen nog de
Gereformeerde Kerk van Siegerswoude.
(de plaatsnaam Frieschepalen ontstond
pas in 1953). Twee dagen later, op
dinsdag 17 april ging ds. Kooistra
opnieuw voor in een dankdienst voor de
bevrijding. Op 19 april willen we in een
speciale dienst herdenken en vieren dat
we zeventig jaar vrij zijn. Deze dienst
wordt gehouden in de vGK van
Frieschepalen/Siegerswoude, dezelfde
kerk waar destijds de eerste
bevrijdingsdienst plaatsvond.
Voorganger is ds. F. de Jong, die als
kind woonachtig op de Haarsterweg, de
oorlog en ook de bevrijding van dichtbij
meemaakte. Het orgel zal worden
bespeeld door zijn zoon Euwe de Jong,
verder hopen zangkoor ‘Ta Gods Eare’
en een kinderzanggroep hun
medewerking te verlenen.
Op zondag 19 april bent u ’s avonds om
half acht van harte welkom om deze
bijzondere dienst bij te wonen!
De vGK en de GKV van
Frieschepalen/Siegerswoude

B

eker op spelmiddag

We zijn met een groep van zestien
mannen en vrouwen uit Frieschepalen
en onze coach Siepie van der Velde
naar Hemrik geweest voor de jaarlijkse
spellencompetitie voor ouderen van de
dorpen in Opsterland. Er stonden tien
spellen opgesteld. De groepen kregen
een kwartier tijd voor elk spel, om zoveel
0 jaar vrij!
mogelijk punten te halen. Soms haal je
Bevrijdingsdienst 19 april
met een spel helemaal niks, maar dan
Op 5 mei vieren we dat Nederland
zeventig jaar geleden bevrijd werd na vijf ben je blij dat anderen daar wel punten
halen. En ook andersom. Er waren weer
jaar bezetting. Op die dag werd in
Nijmegen het vredesverdrag getekend. leuke nieuwe spellen bij. Halverwege
In Friesland waren we al enkele weken was de pauze met koffie of thee en
cake.
eerder bevrijd. Op 14 april 1945 kon in
Als alle spellen afgewerkt zijn, is het
Frieschepalen de driekleur weer vrij
wapperen. De volgende dag, op zondag wachten op de uitslag. Mevrouw C.
Kooistra van Timpaan begon met het
15 april werd ’s middags onder leiding

7
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noemen van de dorpen met het laagste
aantal punten. Toen bleek dat we bij de
hoogste drie zaten. Dus het werd heel
spannend. De derde prijs was voor Tijnje
en wij wonnen de tweede prijs. Nij Beets
had de eerste prijs. We waren heel blij,
want we hadden geen prijs verwacht.
Siepie kon een kleine beker in ontvangst
nemen die we mogen houden. Voor de
oudste deelnemer is er altijd een bos
bloemen en die was, net als vorig jaar,
voor ‘onze’ Oane Brouwer, met zijn 93
jaar. Het was weer een gezellige middag
en de uitslag geeft weer moed voor
volgend jaar.
Namens de hele groep: Gryt Kooistra

al eerder heeft aangetoond staat
kwaliteit boven alles en dat kan ook op
het knusse podium van Ma Kelly’s. Qua
sound en geluid maakt Pink Faces grote
indruk.
De donderdag van CGF is zoals altijd
Status Quo dag! Originele Status Quo
drummer John Coghlan zal ook dit jaar
optreden met zijn eigen band John
Coghlan’s Quo. Na twee zeer
succesvolle reünietours met de originele
Status Quo line-up voelt hij zich nog
altijd niet te groot om op 14 mei naar
Frieschepalen af te reizen. De band zal
de grootste hits ten gehore brengen uit
de periode dat John bij Quo speelde,
aangevuld met een aantal obscure
albumtracks die nooit door Quo live zijn
gespeeld. Het voorprogramma deze
ien jaar Crossed Guitars
avond zal verzorgd worden door de
Festival
Nederlandse band Voltage. Deze
Het Crossed Guitars Festival bestaat
Brabantse rockers hebben onlangs hun
tien jaar en dat moet gevierd worden!
eerste volwaardige album met eigen
Zoals gebruikelijk zal Muziekcafé Ma
Kelly’s in Frieschepalen het domein zijn songs uitgebracht maar spelen hun
van vier dagen onafgebroken muziek en opzwepende boogierock alsof ze het
hebben uitgevonden.
gezelligheid met bezoekers uit heel
Europa. Ondanks de kleine opzet is het
festival voor zowel de bands als publiek Op vrijdag 15 mei kunnen de pruiken uit
de kast worden gehaald en de gezichten
inmiddels een begrip. En niet alleen in
Nederland. Ieder jaar weten bezoekers geschminkt worden. De Nederlandse
Kiss tributeband Kiss on the Rocks zal
uit onder andere Engeland, Ierland,
Schotland, België, Frankrijk en Duitsland een volledige Kiss show neerzetten
inclusief outfits. De groep is een zeer
het pittoreske Frieschepalen te vinden.
gewaardeerde act in tributeland en weet
En dat met maar een doel, boogie,
de oude Kiss sound perfect neer te
blues, rock, bier, whiskey en plezier
zetten. Dat geldt ook voor Gimme
maken. Traditiegetrouw zal CGF 2015
Shelter, dé Nederlandse tributeband
plaatsvinden tijdens het
als het gaat om de Rolling Stones en
Hemelvaartweekend beginnend op
deze avond zullen openen. Met een
woensdag 13 mei en eindigend op
geweldige set en puur vakmanschap
zaterdag 16 mei. De line-up van deze
klinken deze heren beter dan wat de
jubileumeditie is zeer speciaal en heeft
echte Stones ons tegenwoordig
voor ieder wat wils.
De aftrap wordt op 13 mei verricht door voorschotelen. Het belooft dus een
gedenkwaardige avond te worden.
Pink Faces, een fantastische Pink
En wat is een jubileum zonder een van
Floyd tributeband die voor de tweede
de smaakmakers van de afgelopen tien
keer aantreedt op CGF. Mocht je in de
veronderstelling zijn dat de muziek van jaar! Op zaterdag 16 mei staat er een
onvervalste Ierse avond op het
Pink Floyd alleen maar tot zijn recht
programma met niemand minder dan
komt in stadions of grote podia dan sla
je de plank volledig mis. Zoals de band Sinner Boy. Deze sympathieke

T

8

Engelsen worden beschouwd als de
beste Rory Gallagher tributeband ter
wereld en hebben in het verleden op
CGF al meerdere keren laten horen dat
dit volkomen terecht is. Het dak van Ma
Kelly’s gaat eraf deze avond. Alvorens
dat gebeurt en Sinner Boy het festival
afsluit zal Lizzy laten zien en horen dat
Nederland weer een geweldige
tributeband rijker is. Deze nieuwe groep
bestaat uit jonge maar gerespecteerde
muzikanten uit de Nederlandse
muziekscène die de Thin Lizzy sound en
nummers van de jaren zeventig op
geweldige wijze weten te vertolken.
Kaarten voor alle avonden zijn tien euro
per stuk. Voor meer informatie:
crossedguitars@live.nl of check de
website www.crossedguitars.com

eigen initiatieven van inwoners,
maatschappelijke organisaties en
bedrijven in het kader van veiligheid te
stimuleren en om omstandigheden te
creëren die het mogelijk maken dat
burgers deze initiatieven ook
daadwerkelijk kunnen oppakken en
waarmaken.

De zorg voor een veilige woon- en
leefomgeving heeft prioriteit in
Opsterland. Woninginbraken hebben
een enorme impact op het
veiligheidsgevoel van mensen. Wist u
dat er in Opsterland in 2014 meer dan
honderd keer sprake is geweest van
diefstal? Dat is vergelijkbaar met 2011,
maar meer dan in 2013. Doel is
uiteraard om het aantal woninginbraken
terug te dringen. De meeste
woninginbraken vinden plaats in de
donkere wintermaanden en dan vooral
t de rie
tussen 17.00 en 21.00 uur aan of
Op 16 maart is er in de gemeenteraad
rondom invalswegen en vrijstaande
gesproken over het veiligheidsplan in
woningen. Sinds 2013 wordt gebruik
onze gemeente. Een door de
gemaakt van Burgernet om mensen te
gemeenteraad vastgesteld integraal
alarmeren dat er in hun buurt wordt
veiligheidsplan is onmisbaar. De
ingebroken.
belangrijkste prioriteiten worden
Opsterland wil graag een gezellig en
vastgesteld en van concrete aanpak
uitnodigend uitgaanscentrum zijn met zo
voorzien. Onze burgemeester is belast
weinig mogelijk overlast en
met de handhaving van de openbare
uitgaansgeweld. In de periode 2009 tot
orde in de gemeente en legt hiervoor
en met 2012 was het aantal
verantwoording af aan de
overlastmeldingen erg laag. Daar waar
gemeenteraad.
het gaat om grootschalige evenementen
Integrale veiligheid omvat onderwerpen worden deze multidisciplinair voorbereid
en vindt veiligheidsoverleg plaats.
variërend van woonoverlast en
jeugdcriminaliteit tot verkeersveiligheid. Onze gemeente vindt het van belang dat
drank- en drugsgebruik onder jongeren
Alle Opsterlanders kunnen er op
tot een minimum wordt beperkt. Dit
rekenen dat de gemeente blijft
investeren in veiligheid en werkt aan een wordt gezien als een gedeelde
verantwoordelijkheid van ouders,
veilig woon-, werk- en recreëerklimaat.
Veiligheid is niet uitsluitend een taak van scholen, horeca en instellingen. Als het
gaat om alcoholgebruik onder jongeren
de overheid. Het is ook een taak van
dan steekt Opsterland zeer gunstig af bij
onze inwoners zelf. Inwoners kunnen
de rest van Nederland. Ook het
een actieve bijdrage leveren aan
drugsgebruik in Opsterland is relatief
veiligheid door zelf maatregelen te
nemen, onveilige situaties te melden en laag. Zo sluit gezondheidsbeleid aan bij
veiligheidsbeleid.
mee te doen aan lokale initiatieven.
Opsterland ziet het als haar taak om

Ú
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Het gemeentebeleid is er op gericht
mensen een veilig gevoel te geven en
Opsterland ook daadwerkelijk veiliger te
maken.

Libbe de Vries, raadslid PvdAOpsterland
Libbe.de.vries@opsterland.org

H

et Huis van de Vader

Op woensdagavond 8 april organiseert
Stichting Unite in Christ de vijfde Huis
van de Vader avond van dit seizoen. Dit
zijn avonden van ontmoeting,
aanbidding, onderwijs, de mogelijkheid
om voor je te laten bidden. Dit keer zijn
we te gast in Surhuisterveen!
Dit seizoen is als jaarthema ‘De Heilige
Geest’ gekozen. Elke avond wordt een
ander stukje van de Heilige Geest
belicht. Op de site van Unite in Christ
zijn de avonden na te luisteren.
Op 8 april zal Arjen van der Vaart
spreken. Arjen is betrokken bij het
onderdeel Trainingen en bij Festival 316
van Stichting Unite in Christ. Hij zal
spreken over ‘De Heilige Geest en de
verkondiging van het Koninkrijk'.
De avond wordt gehouden in de
Lantearne, Jan Binneslaan 49 in
Surhuisterveen. Om 19.30 uur staat de
koffie en thee klaar en om 20.00 uur
start de avond.
Welkom in het Huis van de Vader!

I

t Keningsfjild

Samen aan tafel
De laatste tijd ben ik niet meer iedere
avond met m’n werk bezig en heb
daardoor de gelegenheid om wat vaker
naar de televisie te kijken. Waar ik
eerder weinig of geen oog voor had, valt
me nu ineens op: dat in onze
maatschappij algemeen voorkomende
zaken voor de televisiecamera’s als het
ware onder een vergrootglas worden
gelegd. Denk daarbij aan Boer zoekt
Vrouw, de Rijdende Rechter of het
Familiediner. Stuk voor stuk
programma’s over relaties.
Iedere Nederlander weet dat het zoeken
en vinden van een geschikte partner niet
vanzelf gaat. Niet voor een agrariër,
maar ook niet voor een bouwvakker,
secretaresse, universitair geschoolde of
iemand met een beperking. Een steuntje
in de rug van een vertrouwd iemand kan
dan best handig zijn.
Als van een mug een olifant wordt
gemaakt komt de Rijdende Rechter in
beeld. Analyse maakt duidelijk dat
eenvoudige geschillen tot een enorm
probleem uitgroeien als er niet mét,
maar langs elkaar heen wordt gepraat.
Het vroegtijdig inschakelen van een
vertrouwd iemand, bij voorbeeld
gesprekken met een mediator, kan veel
van dit soort problemen voorkomen.
Door allerlei oorzaken kan van de ene
op de andere dag een ernstige
communicatiestoring ontstaan tussen
familieleden. Iedereen kent er
voorbeelden van. Door het minste of
geringste ontstaat een breuk die, tot
groot verdriet van meestal beide partijen,
jarenlang kan aanhouden.
De presentator van het Familiediner
probeert als een soort
vertrouwenspersoon de partijen weer
samen aan tafel te krijgen en zo de
breuk te helen.
Waarom scoren deze programma’s toch
zulke hoge kijkcijfers, zo vroeg ik mij af.
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In de eerste plaats omdat wij als kijker
ons er zelf in herkennen, vrees ik.
Iedereen gunt iedereen een geschikte
partner om gelukkig mee te zijn.
Allemaal hebben we wel eens een
akkefietje in de familie of een dreigend
geschil met zakenrelaties of buren. In de
tweede plaats omdat veel mensen
tegenwoordig niet meer weten hoe
‘algemeen voorkomende problemen in
de relationele sfeer’ opgelost kunnen
worden. Problemen die in wezen al zo
oud zijn als de wereld. Het lijkt wel of
tegenwoordig overal een dokter,
advocaat of televisiepresentator voor
ingeschakeld moet worden.
Het is bijzonder dat er een 2000 jaar oud
boek bestaat waarin de levenslessen
zijn verzameld van talloze generaties;
wijsheden die honderden jaren lang
getoetst zijn op bruikbaarheid, op
rechtvaardigheid, op barmhartigheid en
die gekleurd zijn door goddelijke liefde.
Lessen die een antwoord geven op alle
problemen zoals die hierboven worden
geschetst: de moeite om een geschikte
partner te vinden; ruzie over …; een
breuk in familie- of vriendenkring.
De oplossing is eigenlijk te simpel om
waar te zijn: door het individualisme los
te laten en samen aan tafel te gaan,
door samen de maaltijd te vieren, elkaar
het vertrouwen te geven en je te richten
op de dingen in het leven die echt
belangrijk zijn. Door ‘mienskip’ te vieren!
Om die reden wordt in
kerkgemeenschappen iedere zondag,
één keer per maand of zoals in It
Keningsfjild één keer per kwartaal het
zogenaamde Avondmaal gevierd. Wordt
brood en wijn met elkaar gedeeld als
teken van verbondenheid met God, zijn
zoon Jezus Christus en zijn heilige
Geest. Verbonden met die Geest wordt
het samen aan tafel gaan een
liefdesmaaltijd, waar Valentijnsdag bij in
het niet valt. Een dergelijke maaltijd mag
iedere dag worden gevierd!
Dirk Vis

O

pen boerderijdag

Willen jullie ontdekken hoe een boerderij
eruit ziet, of waar melk vandaan komt?
Kom en ontdek het allemaal op de
Campina Open Boerderijdag, want
familie Lolkema uit Beetsterzwaag
nodigt je op Tweede Pinksterdag uit bij
hun op de boerderij. Kom ‘proeven’ van
het echte boerenleven, en om met eigen
ogen te zien waar melk precies vandaan
komt. Op deze dag worden ook
activiteiten georganiseerd voor stoere
jongens en meiden. Kortom voor jong en
oud een belevenis.

Onze boerderij aan de Beetsterweg 36 is
op maandag 25 mei 2015 vrij te
bezoeken tussen 10.00 uur en 16.00
uur. Helaas zijn uw huisdieren niet
welkom in verband met ziekte-insleep
Wij hopen op uw begrip hiervoor.
Familie Lolkema

Z

wembad Dúndelle

Het openluchtzwembad Dúndelle in
Bakkeveen gaat vanaf zaterdag 25 april
om 13.00 uur weer open. U kunt online
een zwemabonnement of leskaart
kopen. Vanaf donderdag 16 april kunt u
ook persoonlijk langs komen bij het
zwembad om uw kind in te schrijven en
abonnementen te regelen. Wij staan u
dan graag te woord op dinsdag,
donderdag, zaterdag of zondag tussen
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13.00 en16.00 uur. Betaling bij voorkeur
met pin.
Abonnementen: Voorverkoop tot en met
4 mei: individueel € 70.00;
Gezinsabonnement €76.00. Seizoen:
€162.00: €182.00
NB. Kinderen die geboren zijn voor
1 januari 1999 vallen niet meer onder
een gezinsabonnement. Zij zullen een
persoonlijk abonnement moeten nemen.

C

ombo Fleur

Op vrijdag 20 februari hadden de
deelnemers van ouderenbond ANBO
we een redelijk goed bezochte
jaarvergadering in De Wier in Ureterp.
Ook bij onze leden had de griep
toegeslagen en ik hoop van harte dat die
griep nu zo langzamerhand aan
hevigheid heeft ingeboet. Na de
vergadering hebben we genoten van
Deze zomer is het weer mogelijk
een overheerlijke, welverzorgde
zwemlessen te volgen voor de volgende broodmaaltijd. De volgende bijeenkomst
diploma’s:
was op vrijdag 27 maart. We genoten
A diploma:
van ‘Combo Fleur’, een accordeon- en
drie keer per week:
blazersensemble, bestaande uit tien
dinsdag 17.15–17.40;
dames en een dirigent. Ze zijn zeer
donderdag 17.40–18.05;
veelzijdig en spelen (folk) traditionals uit
Vrijdag 18.05–18.30.
vele landen, oude en nieuwe popsongs
B diploma:
en filmmuziek, Het programma omvatte
maandag 17.15–17.40 en woensdag
verder een medley van meezingers. Het
17.40–18.05.
sprak iedereen erg aan.
C diploma:
Bertie ten Haaf-Boerrigter
maandag en woensdag 18.05–18.30.
Zwemvaardigheid I:
woensdag 18.35–19.00
isco
Zwemvaardigheid II:
Zaterdagavond 18 april van 19 tot 20.30
woensdag 19.00–19.30
uur kinderdisco jeugd 6 tot en met 12
Zwemvaardigheid III:
jaar. Daarna om 21.00 uur beginnen we
woensdag 19.00–19.30.
met de disco voor de oudere jeugd met
Op maandag of donderdag extra les
gezellige muziek uit de jaren zestig,
(conditie).
zeventig, tachtig, negentig tot en met nu
Trimmen voor volwassenen woensdag
in Dorpshuis Uthof in Siegerswoude.
19.30–20.00.
Volwassenen herintreders (hangt van
deelname af hoe de groepsindeling gaat
ollecte Amnesty
worden)
Nelson Mandela zei: “De goedheid van
De minimumleeftijd voor deelname aan een mens is een vlam die wel
de zwemlessen is vier jaar voor 1 januari verborgen, maar niet gedoofd kan
worden.”. De werkgroep is verheugd dat
2015.
De houder van een leskaart moet tevens u tijdens de landelijke collecte voor
Amnesty International 2015, die ook in
in het bezit zijn van een geldig
en rondom de dorpen Bakkeveen,
abonnement.
Ureterp, Wijnjewoude en Siegerswoude
Leskaart A €90.00. Leskaart B–C
werd gehouden, die vlam weer heeft
€70.00. Zwemvaardigheid €70.00
Voor vragen kunt u bellen naar Dúndelle doen schijnen.

D

c

telefoonnummer 0516 541493 en vragen
De 29 collectanten hebben het prachtige
naar Engel Nijholt.
bedrag van € 1.294 opgehaald
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12-04
19-04

26-04

Tellen van de opbrengst van de Amnesty
collecte 2015

(Bakkeveen: €470; Ureterp: €380;
Wijnjewoude: €114; Siegerswoude:
€330). Amnesty dankt iedereen van
harte voor de geldelijke bijdrage.

09.30 uur ds. G. Bruinsma
14.00 uur ds. C.C. den Hertog
09.30 uur ds. G. Bruinsma
14.00 uur ds. P. Colijn
19.30 uur ds. F. de Jong
bevrijdingsdienst in kerk vGK
09.30 uur ds. M. Buitenhuis
14.00 uur ds. G. Bruinsma
themadienst

VGKN Frieschepalen-Siegerswoude
29-03 09.30 uur ds. J.J. Douma
19.30 uur Jeugdkerk All2gether
03-04 19.30 uur ds. B. Bloemendal,
05-04 09.30 uur ds. B. Bloemendal
m.m.v. zangkoor “Ta Gods
Eare”
13.45 uur ds. K. Bijleveld
06-04 10.00 uur Gezinsinstuif
12-04 09.30 uur ds. B. Bloemendal,
HA
13.45 uur ds. K. Snijder
19-04 09.30 uur ds. A. van Harten-Tip
19.30 uur ds. F.de Jong,
bevrijdingsdienst
26-04 09.30 uur ds. S. van Deventer
13.45 uur ds. M. Koppe

Ook bedankt Amnesty alle vrijwilligers
voor hun enthousiaste inzet voor deze
collecte. Door uw steun kan Amnesty de
vlam voor de mensenrechten, de
Protestante Gemeente De Wilpslachtoffers en de
Siegerswoude i.w.
mensenrechtenorganisaties brandende 29-03 09.30 uur ds. F. de Jong
houden!
Oosterkerk
14.00 uur Jeugddienst
Namens de werkgroep Amnesty
02-04 19.30 uur ds. A. de Vries H.A.
International Ureterp e.o.,
Oosterkerk
Hendrik Jan Haanstra
03-04 19.30 uur ds. A. de Vries
Oosterkerk
04-04 21.00 uur ds. A. de Vries
Preekroosters Frieschepalen /
Plantsoenkerk
05-04
09.30 uur ds. A. de Vries
Siegerswoude
Oosterkerk
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt
12-04 09.30 uur ds. E.N. Kronemeijer
Frieschepalen/Siegerswoude
Oosterkerk
29-03 09.30 uur ds. G. Bruinsma
19-04 09.30 uur ds. D. Heijs-de Vries
14.00 uur ds. G. Bruinsma
Oosterkerk
themadienst
26-04 09.30 uur ds. A. van der Wiel
03-04 19.30 uur ds. G. Bruinsma, H.A.
Oosterkerk
05-04 09.30 uur ds. G. Bruinsma
19.00 uur Praiseband Anders
14.00 uur ds. P. Groen
Plantsoenkerk
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Christelijk Gereformeerde kerk
Siegerswoude
29-03 09.30 uur ds. J.
Schoonderwoerd
14.30 uur ds. J.
Schoonderwoerd
03-04 19.30 uur ds. D. Hoogenboom
05-04 09.30 uur ds. D. Hoogenboom
14.30 uur ds. D. Hoogenboom
06-04 09.30 uur ds. A. Fokkema
12-04 09.30 uur ds. D. Hoogenboom
14.30 uur ds. D. Hoogenboom
19-04 09.30 uur ds. D. Hoogenboom
14.30 uur ds. D. Hoogenboom
26-04 09.30 uur ds. G.J.Capellen
14.30 uur ds. G.J.Capellen

H

ulpnetwerk Frieschepalen

D

orpshuis De Dobber

D

orpshuis ‘Uthôf’

06-50600148
Telefonisch spreekuur iedere maandag
van 13-15 uur (anders voicemail en
SMS)

Frieschepalen 2014-2015
25-03 Soos; bezoek Ot en Sien
museum
18-04 Kaarten
09-05 Kaarten
23 05 Kaarten
30-05 Kaarten

P

uzzel 7

Beste puzzelaars,
De oplossingen zijn weer verwerkt. De
ingeleverde sudoku’s waren allemaal
goed voor 25 punten. Deze keer, een
filippinepuzzel. Het is de bedoeling
woorden in te vullen aan de hand van de
gegeven omschrijvingen. In een filippine
zijn sommige vakjes voorzien van een
getal; daarbij geldt de regel dat in vakjes
met hetzelfde getal dezelfde letter komt
te staan. Zo verkrijgt men door een
woord in te vullen meteen een aantal
letters voor andere woorden in de
puzzel. De letters in de grijze balk
vormen een gezegde. Voor ieder goed
woord krijgt u 1 punt, voor het te vormen
woord 10 punten en een compleet
goede ingevulde puzzel krijgt u nog eens
10 punten extra. Het kan zijn dat van
een omschrijving verschillende woorden
kunnen worden gemaakt. Deze keer
worden alleen punten toegekend aan het
woord wat ik in mijn gemaakte puzzel als
antwoord heb staan. Deze gehele puzzel
kunt u inleveren tot vrijdag 10 april bij
Metje van der Harst, Lytse Dobbe 7 te
Frieschepalen. Ook kunt u puzzels per
e-mail inleveren. E-mail adres:
metjevanderharst@hotmail.com

Siegerswoude 2014/2015
28-03 Jeugdavond
11-04 Jeugdavond
16-04 Plattelandsvrouwen
18-04 Kinderdisco
18-04 Muziekavond
25-04 Jeugdavond
27-04 Fietstocht Koningsdag
27-04 Oriëntatierit
telefoon: 0516–541900
Email: dorpshuisuthof@gmail.com
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1 Koekstad
2 Zoogdier
3 Straat in Frieschepalen
4 Jongensnaam
5 Nestor
6 Zoogdier
7 Plaats in Friesland
8 Eervol
³
9 Drank
10 Kledingstuk
11 Bloem
⁵
12 Vis
13 Scholier
14 Meisjesnaam
15 Sportartikelen
16 plaats in provincie Flevoland
17 Een van de Friese Elfsteden
18 Groente
⁴
19 Data
20 Voetbalclub
21 Beroep
22 Vlinder
23 Wat voor bijnaam heeft Leerdam
24 Soort brood
25 Plaats in Groningen
26 Straat in Siegerswoude
27 Ongeveer
28 Soort paard
29 In Slagharen vind je het……

¹

⁵
²

⁶

¹

¹

⁶
⁵
²

⁴

²

⁴

⁵

³

⁴

³

¹

⁶

¹

³

⁶

²

⁵

¹

²

⁷

⁷
⁷
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P6

Totaal

1 Feikje / Trienke

Benedictus

Binnenwei 49

Siegerswoude

25

129

2 G.

Beute

Weibuorren 91

Ureterp

25

129

WF de Boerstraat 34 De Wilp

25

129

3 Baukje

v.d. Harst

4 Irma

Weening

Boerestreek 29

Ureterp

25

129

5 Baukje

Rijpstra

Mounleane 1

Ureterp

25

129

6 Hennie

Beintema

De Feart

Ureterp

25

118

7 Corrie

Boonstra

Boerestreek 19

Ureterp

25

118

8 Lies

Haisma

Bremerwei 4

Siegerswoude

25

118

9 J.

Havinga

Boerestreek 12

Ureterp

25

118

10 Hinke

Mekkes

Middenwei 4

Siegerswoude

25

118

11 Gepke

Bijker

Klauwertswei 2

Siegerswoude

25

117

12 H.J.

Kloosterman-Luchtenburg Hoofddiep 2

Zevenhuizen

25

117

13 G.

Kooistra

Tolheksleane 14

Frieschepalen

25

117

14 Jeltsje

Mulder -vd Mei

Kromhoek 33

Frieschepalen

25

117

v.d. Veen-Waringa

Kromhoek 40

Frieschepalen

25

117

Feenstra

Teaijewyk 1

Siegerswoude

25

116

Lytse Leane 36

Frieschepalen

25

111

15 H.
16 Rolf en Ancis
17 A.

v.d. Iest

18 Hieke

Wilpstra

Binnenwei 49

Siegerswoude

0

94

19 Marieke

Marinus

Van Houtenwei

Siegerswoude

0

93

Vries

Lytse Leane 49

Frieschepalen

0

87

21 Ch.

Venekamp-Hoekstra

de Bodding 5

Frieschepalen

0

64

22 Boukje

Kooijker

Lytse Leane 20

Frieschepalen

25

25

23 Wietske

Jeensma

de Bodding 6

Frieschepalen

0

5

20 Yvonne

de
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