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't Pompebledpraatsje
De gemeenteraadsverkiezingen in
maart werpen hun schaduwen vooruit
en daarom leek het de redactie van ’t
Pompeblêd een aardig idee om een
gemeenteraadslid uit één van de beide
dorpen aan het woord te laten. De keus
viel op Marcel van Opzeeland uit
Siegerswoude, nummer vijf op lijst van
Opsterlands Belang. Het is een
bijzonder interessant gesprek
geworden, dat u kunt lezen in onze
vaste rubriek ‘In de schijnwerper’.
De politieke partijen voeren campagnes
om in de gunst van de kiezers te
komen. De foto op de voorpagina is
genomen ruim een maand voor de
verkiezingen. Op het bord bij Yn ’Jister
in Frieschepalen hebben drie partijen
reclame gemaakt. Helaas ziet de poster
van de PvdA er wat verfomfaaid uit. Een
voorteken, nu de socialisten niet zo
goed in de peilingen staan?
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Frieschepalen verloor in februari een
markant figuur. Freerk van der Wal uit
Frieschepalen overleed. Hij staat alom
bekend als ‘Freerk de printsjeknipper’.
Van der Wal maakte mooie creaties met
papier en werd in de wijde regio vaak
uitgenodigd om te vertellen over deze
kunst.
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De lezers zullen hebben gemerkt dat ’t
Pompebled ook te volgen is via
www.pompebled.tk
Dat kan op twee manieren: door het
nummer en de maand aan te klikken of
te lezen via internet. Wie doorbladert via
internet ziet de volledige dorpskrant,
dus ook met alle advertenties. In beide
gevallen ziet met het blad in kleur. In dit
digitale tijdperk is deze service aan
lezers en adverteerders onmisbaar
geworden.
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Anneke Atsma, Siegerswoude
Tel. 0512 30 12 48
Email: jal.atsma@hetnet.nl

Vrijwillige bijdrage ‘t Pompeblêd:
Bankrekeningnummer 13.51.52.534
ten name van Stichting ’t Pompeblêd
K.v.k. nr.: 01134787
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In de

schijnwerper

Door: Jelle Jeensma

Marcel van Opzeeland (Opsterlands Belang):

“Gepassioneerde inzet voor
Opsterland en inwoners”

D

e politieke partijen in Opsterland dingen in hun campagnes weer naar de
gunsten van de kiezer, om in maart goed te voor de dag te komen tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen. Collegepartij Opsterlands Belang heeft het de
afgelopen jaren goed gedaan bij de verkiezingen en hoopt in maart weer op een
goed resultaat. Een reden om raadslid Marcel van Opzeeland van Opsterlands
Belang te laten vertellen wat het raadswerk precies inhoudt en wat hem drijft om dit
tijdrovende werk en vaak complexe werk te doen.
Het gesprek met Marcel van Opzeeland
vindt plaats in het monumentale
Lycklamahuis in Beetsterzwaag. De 43jarige politicus zit, nadat hij zijn politieke
carrière begon in de steunfractie, sinds
2008 voor Opsterlands Belang in de
gemeenteraad.

trainingsveld aan de rand van Drachten
gevonden.”
Van Opzeeland woont met zijn vrouw
Lena en de beide jonge dochters

Hij kwam politiek in beweging toen de
gemeente volgens hem een te passieve
rol speelde toen in Siegerswoude
reuring ontstond. “Een
politiehondenvereniging hield trainingen
in de buurt waarin ik woon. De overlast
voor mijn gezin en mijn buurtgenoten
werd steeds groter, omdat er op een
gegeven moment uit heel NoordNederland deelnemers kwamen om te
trainen en te schieten.” De klachten
Van Opzeeland en zijn buurtgenoten
vonden geen gehoor bij de gemeente.
“Die wilde niet praten over de oplossing,
ze trok zich niets van de burgers aan”,
zegt Van Opzeeland. Het terrein van de
politiehondenvereniging is inmiddels
verplaatst, ook omdat de gemeenteraad
wel werk maakte van het probleem. “De
politiehondenvereniging heeft een

Marleen en Celene aan de Beakendyk in
Siegerswoude. Hij wordt nogal eens
verward met een andere Van
Opzeeland, die ooit aan de Beakendyk
in Ureterp woonde. “Dat ben ik dus niet,
3

ik ben evenmin familie.” Hij werkt voor
het internationale bedrijf Juniper
Networks, een multinational die
netwerkapparatuur levert aan grote
ondernemingen als Ziggo, KPN en
Belgacom. Dat is een intensieve baan.
“Ik werk veel op de kantoren bij Schiphol
en in Brussel.” Hij legt met zijn auto veel
kilometers af en reist na intensieve
werkdagen vaak nog terug naar
Siegerswoude. “Soms blijf ik slapen in
een hotel.”

de bevolking is, qua leeftijd en
persoonlijke achtergronden”, vertelt Van
Opzeeland.
Opsterlands Belang vormt met het CDA
en de ChristenUnie het college van
burgemeester en wethouders. De
wethouders van de drie partijen hebben
hun zaken prima op orde, vindt Van
Opzeeland. “De coalitie doet een goede
job. De gemeente is financieel gezond.
De sfeer in de raad en de samenwerking
en verstandhouding tussen de partijen,
ook met de oppositie, is goed. Je krijgt
Naast deze drukke baan slokt het
alleen een zinvol debat als je elkaar
raadswerk veel tijd op. “Ik ben veel uren respecteert. Diversiteit in opvattingen is
bezig met het lezen van raadsstukken.
belangrijk om vraagstukken van alle
Daarnaast zijn er raadsvergaderingen en kanten te belichten. De raadsleden
ik zit in de commissie Mienskip, die zich in de Opsterlandse partijen zijn
bezighoudt met maatschappelijke
gepassioneerd en hebben hart voor
belangen en regelmatig vergadert. Ik
Opsterland en de gemeente. Hun
ben bijna geen avond thuis, maar kan
politieke standpunten verschillen, maar
het allemaal opbrengen. Er blijft weinig
dat hoort erbij. Door verschillende
tijd over, televisie kijken doe ik zelden.” gezichtshoeken komen de beste
Het raadswerk levert financieel relatief
besluiten tot stand.”
weinig op, afgezet tegen de uren die erin
worden gestoken. “De vergoeding is
De oppositiepartijen houden het college
zeshonderd euro per maand.” Ambities en Opsterlands Belang scherp. Van
om wethouder te worden heeft hij niet.
Opzeeland: “Het is goed dat partijen ook
Hij voelt zich bij Opsterlands Belang
eens in de oppositie zitten, anders
uitstekend op zijn plek. Het is een lokale worden ze misschien te gemakzuchtig.”
politieke partij, die geen rekening hoeft
Incidenten in de gemeentelijke politiek
te houden met grotere en landelijke
worden door de pers te breed
partijbelangen. “We bedrijven geen
uitgemeten terwijl belangrijke zaken
politiek vanuit een ideologische
onderbelicht blijven, vindt hij. “Ik lees te
achtergrond, voorop staan de belangen weinig terug wat partijen hebben
van Opsterland en de inwoners.”
gedaan.” Er wordt veel bereikt, stelt hij.
Opsterlands Belang is een gemêleerd
Zo is in Frieschepalen is een brede
gezelschap van mensen met
school gekomen en nu wordt het
verschillende achtergronden.
kruispunt opgeknapt.
“Socialisten, ondernemers en mensen
met een landbouw- en groene,
Er is ook een keerzijde. De overheid
milieubewuste achtergrond zijn onder
dropt steeds meer taken op het bordje
andere in de fractie vertegenwoordigd.
van de gemeenten terwijl die minder
Opsterlands Belang heeft zo’n dertig
geld hebben te besteden, zoals duidelijk
mensen op de verkiezingslijst voor de
wordt bij de uitvoering van de Wet
raad. Daar zitten goede kandidaatmaatschappelijke 0ndersteuning (wmo),
raadsleden bij. We zien het liefst dat de die de ondersteuning regelt van mensen
raadsfractie een brede afspiegeling van met een beperking. Het kan bijvoorbeeld
4

gaan om huishoudelijke hulp of een
rolstoel. Hierin heeft de gemeente haar
eigen aanpak, vertelt Van Opzeeland.
“Die is anders dan die van andere
gemeenten. In Opsterland worden de
mensen thuis bezocht, om in een
keukentafelgesprek te bekijken welke
zorg en ondersteuning ze echt nodig
hebben. Dit om te voorkomen dat je
zaken regelt die niet nodig zijn.”

leveren voor ‘t Pompeblêd valt niet mee.
Toch zijn er weer ontwikkelingen. Waar
de oude Schans komt te liggen, hebben
wij met enkele vrijwilligers de eerste
werkzaamheden uitgevoerd. Wij hebben
in drie middagen de oude afrastering en
een oud schapenhok opgeruimd. De
kapwerkzaamheden kunnen nu
beginnen, helaas niet door onze
vrijwilligers. Wij hadden er tien man voor
klaar staan. Grondeigenaar
Staatsbosbeheer is een gecertificeerd
bedrijf, dat geen enkel risico met de
veiligheid wil nemen. Omdat onze locatie
naast een fietspad en een provinciale
weg (Scheiding) ligt, kunnen zij zich niet
veroorloven dat er een boom op de weg
komt te liggen. Dit is ons recent verteld,
het is jammer voor de hakkers.
Afgelopen jaar hebben wij als Plaatselijk
Belang veertien bossen bloemen naar
nieuwe inwoners (koopwoningen)
gebracht. Voor zo'n klein dorp een prima
score, ondanks de crisis. Er is inmiddels
weer contact geweest met Provincie en
Gemeente over het grote kruispunt. Wij
hebben onze wensen ten aanzien van
verlichting en hebben voorstellen van
een kunstobject gedaan dat dan plaats
zal krijgen op het kruispunt. Wij willen
hiervoor de schoolkinderen inschakelen.

Van Opzeeland voelt zich als een ‘vis in
het water’ in het politieke metier, maar
de politicus is kritisch en vindt dat niet
alles bij het oude moet blijven. “In de
commissievergaderingen krijgen
insprekers het woord, maar daarna
mogen ze alleen maar toeluisteren en
kunnen ze niet reageren op wat is
gezegd in de commissie. Ik wil de
burgers meer aan het woord laten”.
Ook is hij er niet mee eens dat de
raadsleden geen invloed hebben op
gemeenschappelijke regelingen. “Het
beleid van de brandweer wordt sinds
kort provinciaal vastgesteld en bepaald
door de wethouders van de Friese
gemeenten. De gemeenten betalen wel
fors mee, maar hebben geen inspraak.
De raad heeft niets meer te vertellen
over de kosten, de aanrijtijden van de
brandweer en hoe wordt omgegaan met
vrijwilligers.”
Op 4 februari is er een bijeenkomst in
café Ma Kelly’s geweest, om in
Ook vindt hij dat overheidsdiensten niet september in Frieschepalen een groot
alleen in de Randstad geconcentreerd
theaterstuk op te voeren. De organisatie
moeten zijn, maar verspreid moeten
van dit project is in handen van BUOG
worden over het land. “Dan worden er
(Friesland) en Stichting Peerd
ook meer banen gecreëerd in het
(Groningen). Het theaterstuk krijgt als
Noorden van Nederland en dus ook in
naam ‘Grensland’. Ma Kelly’s was deze
de gemeente Opsterland.”
avond vol met belangstellenden uit alle
omliggende dorpen. Een avond later
was er een bijeenkomst in de Kruisweg
in Marum, ook hier was de belangstelling
laatselijk Belang
groot. Wij zijn in afwachting van het hele
Frieschepalen
spektakel.
Tussen alle schaatsgeweld van de
Het Bestuur
Olympische Spelen nu kopij aan te
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de Jong schaatst voor schaatsvereniging
De Kluners uit Drachten. Hij kwam uit in
itnodiging ‘Uthof’
Hierbij nodigen wij iedereen uit voor de de categorie heren pupil C en werd
jaarvergadering Algemeen Bestuur van eerste op de vijfhonderd meter en
tweede op de driehonderd meter. In het
Stichting Dorpshuis ‘Uthôf’
algemeen klassement leverde hem dat
Siegerswoude op donderdag 13 maart
de zilveren medaille op.
2014 om 20.00 uur in het dorpshuis.
In Frieschepalen werden in januari
bijeenkomsten georganiseerd rond de
Agenda
landelijke Week van het Gebed. Deze
Opening:
Notulen vergadering op 14 maart 2013 jaarlijkse terugkerende themaweek werd
georganiseerd door de Evangelische
Ingekomen stukken en een terugblik
Alliantie ((EA). Het thema was ‘Is
door de voorzitter:
Christus dan verdeeld?’, naar de tekst
Jaarverslag
van 1 Korintiërs 1:13 waarin de oproep
Financieel verslag
klinkt om eensgezind te zijn als
Verslag van de kascommissie
christenen. Het thema is dit jaar
Benoeming kascommissielid
aangedragen door kerken in Canada.
Onderhoud
Bij een ongeval op de Haarsterweg
Bestuursverkiezing
tussen Frieschepalen en Marum raakte
Nieuwe kandidaten?
We hebben nog steeds twee vacatures de bestuurder van een Opel gewond.
Door onbekende oorzaak raakte de man
open: Belangstellenden kunnen zich
eerst twee bomen aan de linkerkant van
melden bij de voorzitter of tijdens de
de weg, om daarna aan de rechterkant
jaarvergadering.
tegen een boom tot stilstand te komen.
Hij werd met verwondingen naar het
Benoeming Exploitatiecommissie:
ziekenhuis gebracht.
Voorzitter
Yfke Ottema
Op de snelweg A7 bij Frieschepalen
Penningmeester Roel de Vlugt
ontstond een file van zo'n twee kilometer
Agendabeheer Hinke Mekkes
lang. De file ontstond nadat er meerdere
Bestellingen
Piet Veenstra
auto's van de weg raakten omdat het
Bardiensten
Miryam Loonen
glad was op de snelweg. Daardoor
Schoonmaak
Angelique Damen
kwam het verkeer tussen Marum en
Algemeen lid
Feikje Benedictus
Drachten helemaal stil te staan.
Alie Eppinga
Oerrock-voorzitter Sietze Boonstra (44)
Rondvraag
uit Ureterp is door de nieuwe
Sluiting
Opsterlandse politieke partij 'BAS' naar
voren geschoven als kandidaatwethouder bij de
o was de maand
Michiel de Jong uit Frieschepalen werd gemeenteraadsverkiezingen in maart.
Boonstra zegt zich tot BAS te voelen
tweede op het Nederlands Pupillen
aangetrokken, omdat “het een partij is
Schaats Toernooi (NPT) in Groningen.
die betrokkenheid hoog in het vaandel
Dit is het enige landelijke toernooi
tussen de beste pupillen uit Nederland. heeft staan en het vooral samen, voor
Dit toernooi is in schaatsend Nederland en met de burgers, wil gaan doen”.
het officieus Nederlands kampioenschap Samenstelling: Jelle Jeensma
voor de pupillen A tot en met C. Michiel
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bestuur, zijn we ervan uitgegaan dat de
opkomst overweldigend zou worden.
Bertie ten Haaf-Boerrigter

erste LETS-café Ureterp

Zaterdag 18 januari heeft het eerste
LETS-café Ureterp e.o. zo’n twintig
bezoekers getrokken. Onder het genot
van een kopje koffie of thee en een
plakje van de zelf gebakken cake van
één van de deelnemers konden de
eerste handelsactiviteiten plaatsvinden.

J

ubileumjaar

Brassband De Spijkerpakkenband is het
25-jarig jubileum voortvarend begonnen
met hun Midwinterconcert zaterdag 1
februari. In een tot de nok toe gevulde
Op het bord met vraag en aanbod was
gereformeerde kerk in Bakkeveen
te lezen dat iemand een cactus in de
maakten band en publiek er een gezellig
aanbieding had en dat iemand graag
muziekfeest van.
een tweede lichtpunt op de zolder wilde Ook deze keer waren er weer ruim
hebben. Er werden ervaringen
tachtig bewoners van
uitgewisseld en er werd voorlichting
gehandicaptenzorg Piipskoft aanwezig
gegeven. Eén van de deelnemers
op het Midwinterconcert. Bezoekers die
vertelde hoe blij ze was met het
ieder jaar weer zorgen voor een speciale
herstraten van de tegels in het schuurtje. en ongedwongen sfeer.
Een andere deelnemer heeft voor een
Naast de prachtige brassbandmuziek,
paar LETS-punten een mooie geweven waaronder het razend moeilijke ‘Fragile
sjaal bemachtigd. Er heerste een
Oasis’ van Peter Meechan, speelde De
gezellige sfeer en zeven nieuwe
Spijkerpakkenband ‘A Fairycocktale’, in
deelnemers hebben zich aangemeld.
een arrangement van dirigent Erik
Janssen. In dit muzikale
Lijkt het u ook wat dan bent u van harte sprookjesverhaal waren de
welkom op ons volgende LETS-café in
sprookjesfiguren niet alleen muzikaal,
de Ynrin (de Wier) in Ureterp. Kom
maar ook in levende lijve te
gerust kijken, misschien is het iets voor bewonderen. Tot grote hilariteit van de
u.
vrienden van Piipskoft, was de
stiefmoeder van Sneeuwwitje misschien

A

ctiviteit ANBO

I

In december hebben we een hele
sfeervolle kerstmiddag gehad met
‘Muziek Authentiek‘. De opkomst was
groot en ik geloof dat iedereen heeft
genoten. Op 17 januari hebben we een
mooie dialezing gehad van Jaap
Veneboer over paddenstoelen en het
laagveengebied in Friesland, Groningen
en Drenthe. Op 21 februari hebben we
onze jaarvergadering gehad met
aansluitend een heerlijke broodmaaltijd.
Daar we vooraf hoopten dat er op die
vergadering mensen op zouden staan
om zitting te nemen in het ANBO-

nzameling oud papier

Op de volgende datum wordt
het oud papier binnen de
bebouwde kom weer
ingezameld:
 Donderdag 27 februari 2014
Jeudgebouw de Iepen Doar
 Donderdag 27 maart 2014
C.b.s. De Foarikker
 Donderdag 24 april 2014
O.b.s."De Skans"
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nog wel angstaanjagender dan de grote
boze wolf! Hilariteit alom!
Het 25-jarig jubileum van De
Spijkerpakkenband, betekent ook het
jubileum van solo-althoorniste Petra
Meestringa. Zij speelt al vanaf de
oprichting bij de band, waardoor zij met
recht in het zonnetje werd gezet op deze
toch al bijzondere avond.
De Spijkerpakkenband mag trots zijn op
deze start van hun jubileumjaar. De
publieke belangstelling was zo groot dat
het concert al in de week voor aanvang
van het concert volledig was uitverkocht.

onder het genot van een hapje en een
drankje ook muzikaal genieten was. De
Spijkerpakkenband en Piter Wilkens
musiceerden afwisselend apart van
elkaar en gezamenlijk. Toen de
troubadour uit Marsum aan het einde
van de avond de aanwezigen meenam
van de zaal naar de kroeg, was het feest
compleet. Al met al spreken Piter en ‘De
Spikers’ van een zeer geslaagde avond.
Dit bijzondere concept van Piter &
brassband in een kroeg slaat zeer goed
aan. Een concept dat zeker voor
herhaling vatbaar is. Meer informatie
hierover vindt u op
www.spijkerpakkenband.com.

De Spijkerpakkenband heeft op

7 februari opnieuw opgetreden, samen
met troubadour Piter Wilkens. Deze
muziekavond vond plaats in Café
Kolkzicht in Surhuisterveen. Deze
‘fleurige Fryske feestjûn’ mag met recht
een succes worden genoemd. Een zeer
goed gevulde zaal in Kolkzicht was het
toneel van een ongedwongen
muziekavond, waar het voor het publiek

I

t Keningsfjild

Het Angelus klept in de verte
In het vorige nummer schreef ik ‘Een
dorp zonder kerk is geen dorp’. Daar
heb ik alleen maar positieve reactie op
gekregen en neem dus aan dat iedereen
het met die stelling eens is. Daarom durf
8

uur 's morgens, twaalf uur 's middags en
zes uur 's avonds. Waar voorheen de
gelovigen hun werkzaamheden stopten
om te bidden is dit gebruik grotendeels
in onbruik geraakt. Het gebed wordt
aangekondigd door het luiden van een
ik het nu aan een stapje verder te gaan kleine klok, het angelusklokje.”
en te stellen: ‘Een dorp zonder (luid)klok Een klok die oproept de werkzaamheden
is geen dorp.’ Hoe ik hiertoe kom? Mijn even neer te leggen en de tijd te nemen
officiële domicilie is niet Bakkeveen,
voor bezinning; in de vorm van gebed of
maar Hallum (bij Bartlehiem). Een dorp het op afstand bekijken waar je mee
met een zevenenveertig meter hoge
bezig bent. Wat jammer dat dit in
toren, met daarin twee luidklokken die
onbruik is geraakt. Heel lang geleden
de uren van de dag laten horen en om
wisten ze het al: een paar keer per dag
acht uur ’s morgens en ’s middags twee enkele minuten uitstijgen boven het
en zes uur hun zware tonen laten
alledaagse helpt om anders in het leven
klinken over dorp en verre omgeving. In te staan. Helpt mensen te ontdekken dat
Frankrijk op vakantie kan ik ook enorm
het leven niet van werken en altijd maar
genieten van het klokgelui dat daar op
bezig zijn aan elkaar hangt. In
gezette tijden in elk dorpje klinkt. Een
Bakkeveen staat de klokkenstoel op de
geluid dat ik in Bakkeveen en
begraafplaats, maar als je er daar achter
Siegerswoude mis. Het klokgelui geeft
komt dat je anders met de tijd had
mij het gevoel van verbondenheid met
moeten omgaan is het te laat! Volgens
elkaar. Toen ik daarover zat te mijmeren, mij kan ie daarom beter naar de Brink
schoot me zo ineens de zin ‘het Angelus verhuizen. In Siegerswoude wordt ook
klept in de verte’ in gedachten. Ooit wel gesproken over het plaatsen van een
eens van het Angelusklokje gehoord,
klok op de begraafplaats. U mag raden
maar dan in de vorm van een legende.
naar de plek waar ik deze liever
Dat het Angelusklokje van het
geplaatst zie!
afgebroken klooster Mariëngaarde in de Dirk Vis
Hallumervaart was gegooid, maar dat
als het heel stil is en je heel goed
luistert, het tot op de dag van vandaag,
rootrijbewijskeuring
’s middags om twaalf uur nog steeds valt Verloopt uw rijbewijs binnen een half jaar
te horen.
en heeft u een medische keuring nodig ,
of omdat u om medische redenen moet
Op internet vond ik betrouwbaarder
worden gekeurd voor het verlengen van
informatie over het Angelus. Als eerste in uw rijbewijs C/D/E? Maak dan nu alvast
een lied op You Tube van de Zangeres
een afspraak voor de rijbewijskeuring in
Zonder Naam. Dat het klokje
Ureterp, De prijzen zijn inclusief BTW.
grootmoeder oproept het Onze Vader te Locatie: Verzorgingshuis De Lijte 1
bidden en de kinderen haar dit
Ureterp, Lijteplein 56.Tarief: € 45,-- C/D/
nazeggen. Wikepedia schrijft: “Het
E rijbewijs. Data: 26 februari, 26 maart
angelus (voluit Angelus Domini;
en vervolgens eens per maand. Ook
Nederlands de Engel des Heren) is een houders van een taxipas kunnen hier
katholiek gebed dat van oudsher
terecht; deze keuring kost € 45,--.
driemaal daags gebeden wordt: om zes
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Wilt u meer informatie over deze
rijbewijskeuring, of wilt u een afspraak
maken? Neem dan contact op met het
afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur):
0516-514574 of 06-14716543
Online afspraak maken: http://rijbewijs
keuringen.wix.com/rijbewijskeuringen
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks
bij de locatie een afspraak te maken.
Voordat u naar de keuring gaat dient er
eerst bij de gemeente een Eigen
Verklaring met Geneeskundig Verslag
gekocht te worden. De voorzijde van het
formulier vult u alvast thuis in. Verder is
het van belang om mee te nemen naar
de keuring: uw rijbewijs, een klein beetje
urine in een urinecontainertje en
eventuele medicatie. Een bezoek aan de
opticien voor (gratis) controle van de
ogen is aan te raden indien uw ogen of
bril het laatste jaar niet zijn
gecontroleerd. Nieuwe glazen/lenzen
kunnen een eventuele herkeuring
voorkomen. De verwerking en
beoordeling van de Eigen Verklaring
door het CBR kan tot drie maanden in
beslag nemen. Geadviseerd wordt om
ten minste vier maanden voor het
verlopen van de geldigheid van het
rijbewijs een afspraak te maken voor
een keuring. Ook inwoners uit
omliggende gemeenten zijn van harte
welkom.

M

het levensverhaal van Maria tot leven te
laten komen in hun spel en hun zang.
Door de voorstellingen van de
theatergroep, die op een verrassende
manier thema’s uit het leven van Maria
vervlechten met de levensverhalen van
de dorpelingen zelf, gebeurt er iets in
het leven van vrijwel alle dorpelingen.
Maria haar vragen worden hun vragen,
Maria haar antwoorden worden hun
antwoorden.
Maria, de kracht van de liefde.
Het belooft een prachtige musical te
worden, met humor en veel
spektakel. Met fraai licht en
geluidstechnieken. Het wordt gespeeld
op vrijdag 21 maart om 19.30 uur;
zaterdag 22 maart om 19.30 uur; zondag
23 maart om 13.30 uur en 19.30 uur in
PKN kerk De Mande in Bakkeveen.
Kaarten á € 8.00 (kinderen tot en met 12
jaar € 4,00). Verkoop/afhaal bij de Wylde
Roas, Weverswal 4, Bakkeveen.

usical Bakkeveen

Al enige tijd zijn een groot aantal
enthousiaste mensen uit
Bakkeveen, Siegerswoude en omgeving
aan het oefenen voor een musical. De
musical heet: Maria, De Kracht van de
liefde. Even in het kort over de musical:
In een klein dorp, ergens in Europa of
waar dan ook, komt op een dag een
reizend theatergezelschap langs. In
overleg met de dorpelingen besluiten ze
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K

provincies Drenthe, Groningen,
Friesland, Flevoland, Overijssel en
inderkleding en speelgoed
Noord-Holland. De jury had de zware
Wij organiseren zaterdag 5 april 2014
taak op zich genomen om alle 2.150
een verkoop van tweedehands
dansers in verschillende
kinderkleding en speelgoed van 14.00
leeftijdscategorieën en niveaus te
tot 16.00 uur in de De Swingel in
beoordelen. Er zijn gedurende beide
Wijnjewoude. Wil je zelf kinderkleding
dagen zo’n 3.500 bezoekers geweest.
en/of speelgoed verkopen? Reserveer
De actiefoto’s van de wedstrijd zijn te
dan voor 29 maart een plek!
bekijken op de website :
Mail: sietsie@hotmail.com Bel: 0516www.tegekkefoto.nl en www.infoleek.nl
481195. Het gaat om de verkoop van
tweedehands en/of nieuwe kinderkleding Alle informatie over de SDM wedstrijd
en speelgoed. De kosten bedragen €5,- en/of andere voorrondes NNKS : www.sd-m.nl of www.nnks.nl
voor een tafel/plek in ‘De Swingel’.

S

treetdancewedstrijd SDM

In het weekend van vrijdag 7 en
zaterdag 8 februari organiseerde sporten dansschool SDM voor het zevende
jaar op rij haar jaarlijkse
streetdancewedstrijd in Sportcentrum
Leek. De wedstrijd is inmiddels
uitgebreid met een tweede dagdeel voor
een deel van haar eigen leden (kinderen
onder de twaalf jaar), dit vanwege een
maximale capaciteit op de zaterdag. De
wedstrijd op 8 februari was de eerste
officiële voorronde van de Noord
Nederlandse Kampioenschappen
(NNKS). Er hebben over beide dagen
totaal zo’n tweehonderd teams
meegedaan aan deze grootste
danscontest van Noord Nederland. Alle
deelnemende teams waren afkomstig
van sport- en dansscholen uit de

W

orkshop ‘Geldzorgen’

Iedere vrijwilligersorganisatie, vereniging
of stichting krijgt er steeds vaker mee te
maken: te weinig geld. Daarbij krimpen
subsidies en stijgen de (vaste) kosten.
Contributies kun je niet onbeperkt
verhogen. Kortom: de rek lijkt er soms
helemaal uit. Maar plannen en
activiteiten kunnen nog steeds
uitgevoerd worden door het zoeken
naar middelen systematisch aan te
pakken. Een goede interne organisatie
daarbij is zeer belangrijk.
In de workshop Geldzorgen worden de
beste kansen op een rijtje gezet:
begroten ‘zonder’ geld, hulp van
fondsen, sponsoring, nieuwe vormen
van donateurschap, evenementen met
garantstellingen, financiële acties en
inspelen op het speerpuntenbeleid van
overheden. Na afloop ontvangt iedere
deelnemer een werkboek met checklists
en stappenplannen.
De workshopleider is Jan Klumper. Jan
heeft zijn sporen meer dan verdiend op
dit vlak. Kijk voor meer informatie op zijn
website www.bureaujanklumper.nl
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De workshop wordt vier keer gegeven. U
kunt kiezen uit de volgende tijden en
locaties:
Di 25 maart 14.00 tot 16.30 uur: Nijland
Di 25 maart 19.30 tot 22.00 uur: Drachten
Do 3 april 14.00 tot 16.30 uur: Dokkum
Do 3 april 19.30 tot 22.00 uur: Franeker
De kosten voor deze workshop zijn 20
euro per persoon (inclusief koffie/thee
en werkboek).
U kunt zich aanmelden voor 17 maart
via e-mailadres: workshop@partoer.nl

warme hap, zoals een broodje
hamburger.
Er zijn weer allerhande leuke
gebruiksartikelen te koop, waaronder
elektronica, gereedschappen,
serviesgoed, glaswerk, kinderspeelgoed
en klein meubilair. Voor het eerst is er bij
voldoende aanbod tijdens de
rommelmarkt beamer verkoop van
grotere meubels en spullen. Ook het rad
van fortuin wordt weer bediend met
leuke kleine prijsjes. Voor in de hal staan
we met onze boeken- cd- en elpeekraam
waar u van hartenlust in kan rondsneupen.
Voor inlichtingen tel: 0512-301635
(Dooitzen de Boer) 0512-542006 (Jelly
de Jong) of 0512-303051 (Hinke de
Wolff).
De Allerhande pot

Graag willen wij de volgende
gegevens bij uw aanmelding
ontvangen:
Organisatienaam*
Aantal personen*
Naam/namen
Adres (factuur)
Telefoonnummer
CF mini-wampex
e-mailadres.
De Activiteiten Commissie
Frieschepalen (ACF)
Graag de 1e en 2e keus van locatie en
organiseert op zaterdag 8
tijd vermelden.
*Indien van toepassing.
Peuterspeelzaal Frieschepalen
De workshop wordt georganiseerd door
Doarpswurk en Partoer in samenwerking
met de Friese Vrijwilligerscentrales,
Sport Fryslân en Keunstwurk.

A

De Krobbedobbe

R

ommelmarkt

Kinderen kunnen worden
ingeschreven vanaf 1.5
jaar bij de leidster, of
via: www.timpaanpsz.nl
Plaatsing vanaf 2 jaar.

Op zaterdag 5 april 2014 organiseren wij
onze jaarlijkse rommelmarkt. Dit jaar
willen we wederom de opbrengst
gebruiken voor de restauratie van onze
klok en toren. De organisatie is in
handen van ‘de Allerhande pot’
commissie vanuit de PKN Kerk, Ureterp.
U bent vanaf 09.00 uur tot en met 13.00
uur weer van harte welkom aan de
Mounestrjitte 12 in Ureterp. Dit alles
onder het genot van een kopje koffie of
thee, fris, en een stukje cake of koek.
Ook serveren wij soep en een lekkere

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
12

maart 2014, in samenwerking en dankzij
vele enthousiaste vrijwilligers, weer een
grandioze, knallende, survivalachtige
mini-wampex. Je mag meedoen als je in
groep drie tot en met acht zit.
Deelnemers die in groep drie tot en met
vijf zitten, moeten een begeleider
(volwassene) hebben per ploeg.
Meedoen kan in groepen van vier tot zes
personen. De kosten van deelname aan
de mini wampex zijn €2,50 per persoon,
bij opgave (dus vooraf) betalen. Uiterlijke
opgavedatum is dinsdag 4 maart. Bij
opgave willen we van de begeleider alle
adresgegevens hebben, dit is tevens de
teamleider. Voor groep zes tot en met
acht is dit een van de deelnemers. Deze
persoon zorgt zelf voor een mobiele
telefoon en maakt het nummer daarvan
bekend bij opgave. Van de overige
groepsleden hoeven we alleen de vooren achternaam te weten, dit moet je op
papier inleveren. Je kunt je opgeven bij:
Suzanna Wobbes (Lytse Leane 01) of
Marjet Merkus (de Bodding 11). De start
zal zijn vanaf het dorpshuis waar we
verzamelen vanaf 17.45 uur (groep drie
tot en met vijf) en 18.15 uur (groep zes
tot en met 8). Tussen 19.00 en 21.30 uur
zijn de groepen hier weer terug.
PS: Alle vrijwilligers die gevraagd
worden krijgen vooraf persoonlijk bericht
en dienen op de dag van de miniwampex zich om 17.15 uur te melden bij
het dorpshuis voor een laatste update
van de taken met betrekking tot de
betreffende post.

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt
Frieschepalen/Siegerswoude
23-02 09.30 uur ds. S. Cnossen
14.00 uur br. H. Zeilstra
02-03 09.30 uur br. J. Jongsma

09-03
12-03
16-03
23-03
30-03
06-04

14.00 uur ds. J. Kruidhof
09.30 uur ds. G. Bruinsma, H.A.
14.00 uur ds. P. Groen
19.30 uur ds. G. Bruinsma
biddag
09.30 uur ds. G. Bruinsma
14.00 uur dienst
09.30 uur ds. G. Bruinsma
14.00 uur dienst
09.30 uur ds. K.D. Smit
14.00 uur G. Bruinsma
09.30 uur ds. G. Bruinsma
14.00 uur dienst

VGKN Frieschepalen-Siegerswoude
23-02 09.30 uur ds. Bloemendal
13.45 uur ds. Douma-v.d. Molen
02-03 09.30 uur ds. Sijtsma- van
Oeveren
13.45 uur ds. Bloemendal
09-03 09.30 uur ds. Heslinga
13.45 uur ds. Huitema
12-03 19.30 uur ds. Bloemendal,
bidstond
16-03 09.30 uur ds. Bloemendal, ZEC
dienst
13.45 uur ds. Kramer
23-03 09.30 uur ds. Bloemendal
13.45 uur ds. Bijleveld
Protestante Gemeente De WilpSiegerswoude i.w.
23-02 09.30 uur ds. A. de Vries
(Oosterkerk)
14.00 uur Gospelband Grace
(Plantsoenkerk)
02-03 09.30 uur ds. F. de Jong
(Oosterkerk)
09-03 09.30 uur da. R. de Vries
(Plantsoenkerk)
16-03 09.30 uur ds. A. de Vries
(Oosterkerk)
23-03 09.30 uur ds. A. de Vries
(Oosterkerk)
14.00 uur jeugddienst
30-03 09.30 uur ds. Bos (Oosterkerk)
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Christelijk Gereformeerde kerk
Siegerswoude
23-02 09.30 uur ds. Hoogenboom HA
15.00 uur ds. Hoogenboom
02-03 09.30 uur ds. Middelkoop
14.00 uur ds. H. de Graaf
09-03 09.30 uur ds. Hoogenboom
14.30 uur ds. Hoogenboom
12-03 14.30 uur ds. Hoogenboom
19.30 uur ds. Hoogenboom,
Biddag
16-03 09.30 uur ds. Hoogenboom
14.30 uur ds. Hoogenboom
23-03 09.30 uur ds. Hoogenboom
14.30 uur ds. Hoogenboom
30-03 09.30 uur ds. Hoogenboom
14.30 uur ds. Hoogenboom

01 mrt Kaarten
14 mrt Soos; jongens tegen de meiden
vanaf groep 6
21 mrt Disco
29 mrt Kaarten
11 apr Soos; High Thee vanaf groep 6
16 apr Paasknutselen
19 apr Kaarten

P

uzzel 6

Beste puzzelaars,
De oplossingen van de Sudokupuzzels
zijn weer verwerkt. Voor alle iedere goed
ingevulde Sudokupuzzels kreeg u 5
punten en als extra bonus (alle drie
puzzels goed ingevuld) 10 punten. De
puzzel was totaal goed voor 25 punten.
Nu een puzzel waarin u op iedere regel
ulpnetwerk
iets wat te maken heeft met water moet
invullen. Het aantal letters van ieder
Frieschepalen
woord bestaat uit de blanco witte vakjes
06-50600148
op de betreffende regel. Op de eerste
Telefonisch
balk ontstaat een gezegde. Voor ieder
spreekuur iedere maandag
goed antwoord krijgt u 1 punt, voor het
van 13-15 uur (anders voicemail en
gezegde krijgt u 10 punten en voor een
SMS)
volledige ingevulde en correcte puzzel
krijgt u nog eens 10 punten extra. Deze
gehele puzzel kunt u inleveren tot 14
orpshuis
maart bij Metje van der Harst, Lytse
‘Uthôf’
Dobbe 7 te Frieschepalen. Ook kunt u
Siegerswoude 2013/2014
puzzels per e-mail inleveren.
04 mrt
Fitheidstest 60-70 jarigen
19 mrt
Gemeenteraadsverkiezingen E-mail adres:
metjevanderharst@hotmail.com
20 mrt
Plattelandsvrouwen
21 mrt
Vrouwenmeeting 20:00 uur
03 apr
Volksdansen
10 apr
Plattelandsvrouwen
telefoon: 0516–541900
Email: dorpshuisuthof@gmail.com

H
D

A

ctiviteiten
Dorpshuis
De Dobber
Frieschepalen 2013/2014
26 feb Knutselactiviteit
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1 Langste rivier van Europa
2 Meer gelegen aan de westkant van Wieringen in Noord-Holland
3 Een grote rivier in Zuid-Amerika
4 Rivier in Limburg
5 Meer in Zwitserland
6 Groot randmeer tussen de Nederlandse provincies Utrecht, Flevoland en
Noord-Holland
7 Rivier die door Egypte stroomt
8 Plas in Drenthe en Groningen
9 Zee tussen Griekenland en Aziatisch Turkije
10 Het grootste binnenmeer van de provincie Friesland
11 Meer in Italië
12 Water in Zeeland
13 De belangrijkste rivier in het Midden-Oosten
14 Deze rivier is 2888 kilometer lang en mondt uit in de Zwarte Zee
15 Een meer in de gemeente Súdwest-Fryslân
16 Deze rivier ontspringt in Noord-Spanje
17 Deze Duitse rivier mondt uit in de Noordzee
18 Meer in Friesland
19 Grootste rivier van Engeland
20 Trekvaart in Friesland
21 Rivier in Brabant
22 Een riviertje dat van zuidoost naar het zuiden van Friesland loopt
23 Rivier in het zuidoosten van Frankrijk
24 Meer in Friesland
25 Rivier die de verbinding vormt tussen Sneek en het Sneekermeer
26 Meer in Canada
27 Deze rivier mondt voorbij Lissabon uit in de Atlantische Oceaan
28 Rivier in Utrecht
29 Water bij Amsterdam
30 Meer gelegen tussen Oostermeer (Eastermar) en Opeinde
31 Deze rivier grenst aan het noordoosten van Nederland
32 Deze rivier staat als langste op nummer 7 in Europa
33 Nederlands grootste rivier, die volledig in Nederland ligt
34 Een rivier in Toscane, Italië
35 Rivier in Nederland
36 Rivier in Overijssel
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P5 Totaal
1 Hennie

Beintema

De Feart

Ureterp

25

120

2 G.

Beute

Weibuorren 91

Ureterp

25

120

3 Corrie

Boonstra

Boerestreek 19

Ureterp

25

120

4 J.

Bouma -Wagenaar

Boerestreek 5

Ureterp

25

120

5 Lies

Haisma

Bremerwei 4

Siegerswoude

25

120

Harst

WF de Boerstraat 34

De Wilp

25

120

Hoekstra-Bron

Tolheksleane 11

Frieschepalen

25

120

Iest

Lytse Leane 36

Frieschepalen

25

120

Kloosterman-Luchtenburg

Hoofddiep 2

Zevenhuizen

25

120

10 G.

Kooistra

Tolheksleane 14

Frieschepalen

25

120

11 Baukje

Rijpstra

Mounleane 1

Ureterp

25

120

Veen-Waringa

Kromhoek 40

Frieschepalen

25

120

13 Ch.

Venekamp-Hoekstra

de Bodding 5

Frieschepalen

25

120

14 Irma

Weening

Boerestreek 29

Ureterp

25

120

15 Rolf en Ancis

Feenstra

Teaijewyk 1

Siegerswoude

25

110

16 Feikje / Trienke

Benedictus

Binnenwei 49

Siegerswoude

25

110

17 Familie

Elzinga

Lytse Dobbe 44

Frieschepalen

25

110

18 J.

Havinga

Boerestreek 12

Ureterp

25

110

19 Leny

Jongsma

De Slus 18

Frieschepalen

25

110

20 Hinke

Mekkes

Middenwei 4

Siegerswoude

25

110

21 Gepke

Bijker

Klauwertswei 2

Siegerswoude

0

95

22 Geeske

Hessels-de Jong

Kromhoek 21

Frieschepalen

0

95

23 Jeltsje

Mulder -vd Mei

Kromhoek 33

Frieschepalen

0

95

6 Baukje

v.d.

7 B.
8 A.

v.d.

9 H.J.

12 H.

v.d.

24 Yvonne

de

Vries

Lytse Leane 49

Frieschepalen

0

95

25 Trienke

v.d.

Vaart

De Feart 35

Ureterp

0

85

26 Wietske

Jeensma

De Bodding 6

Frieschepalen

0

80

27 H.

Boonstra

Van Akenwei 9

Siegerswoude

0

80

28 Dieuwke

Gorter

De Rusken 36

Frieschepalen

0

65

Hoven

Foarwurk 14

Siegerswoude

0

65

30 Coba

Sikkema

Kromhoek 20

Frieschepalen

0

65

31 Roelof

Bron

Van Houtenwei 3

Siegerswoude

25

25

29 Esther

ten
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