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Frieschepalen is een meer dan een
week lang het culturele middelpunt van
Friesland. Terwijl dit Pompeblêd – de
eerste na de zomervakantie – al bij de
drukker ligt, zijn de voorstellingen van
Operatie Grensland aan de rand van
Frieschepalen, op de provinciegrens
tussen Fryslân en Groningen, nog in
volle gang. Het is een spektakelstuk
met humor, intriges, historie en politieke
actualiteit.
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De voorstellingen bij de
Frieschepaalster vaart en de
hernieuwde schans trekken veel
publiek. De organisatie heeft het
grondig aangepakt en tribunes gebouwd
voor de Friese en Groningse bezoekers,
die gescheiden zitten. “De
tegenstellingen liepen in het stuk hoog
op, maar het publiek bleef er kalmpjes
onder”, schrijft Fokke Wester van de
Drachtster Courant, die de Operatie
Grensland bezocht.

Kopij:

De foto op de voorpagina van dit
Pompeblêd is genomen tijdens een
voorstelling. Operatie Grensland wordt
door het publiek zeer gewaardeerd,
maar ook de kenners hebben er
lovende woorden voor over. De
Leeuwarder Courant gaf vier sterren,
terwijl vijf sterren de maximale score is.

Kopij voor het volgende nummer
uiterlijk inleveren voor
maandag 13 oktober 2014
voor 18:00 uur bij de redactie.
Op de computer gemaakte teksten (en
foto’s als JPG-bijlage) kunt u
aanleveren per e-mail:

kopij.pompebled@gmail.com

Voordat de repetities begonnen, bleek
grenspaal 14 verdwenen. Is het een
stunt of toch diefstal? Op het moment
dat dit Pompeblêdpraatsje wordt
geschreven weet de redactie het niet.
De makers hebben geen idee wie dit
heeft gedaan en hebben veel last van
het extra werk dat dit met zich
meebrengt, melden ze. ‘De focus moet
op de voorstelling liggen en niet met het
zoeken naar een historische grenspaal’,
aldus Pieter Stellingwerf, regisseur van
de voorstelling. De verdwijning werd
gemeld aan Johannes Dijkstra,
voorzitter van Plaatselijk Belang en er
werd aangifte gedaan. Volgende keer
hopen we er meer over te berichten.

www.pompebled.tk
Advertenties:
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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Door: Jelle Jeensma

Libbe de Vries, gemeenteraadslid PvdA:
“Ook in oppositie kan onze partij stem laten horen”

D

e Partij van de Arbeid kreeg na de laatste gemeenteraadsverkiezingen vier
zetels en is opnieuw de grootste oppositiepartij in Opsterland. Libbe de Vries uit
Frieschepalen kwam als nieuw raadslid in de fractie. Naast zijn carrière in het
onderwijs wil hij in de raad met zijn politieke ambities iets betekenen voor de
inwoners van de gemeente. “Als raadslid kun je meebeslissen over belangrijke
zaken”, zegt het PvdA-raadslid.
Libbe de Vries is al langer
betrokken bij de gemeentelijke
politiek, door zijn drukke baan
was hij de afgelopen jaren wat
minder actief. Acht jaar
geleden werd hij voor zijn
partij lid van de commissie
Mienskip, die
maatschappelijke
ontwikkelingen in haar
portefeuille heeft. Ook maakte
hij deel uit van de schaduwfractie.
“Daarna heb ik door mijn werk wat meer
afstand van de politiek genomen. Maar
ik bleef zeker wel bij de partij betrokken,
ik gaf adviezen en heb meegedaan aan
campagnes.”

samenwerken. De leerlingen
leren zo respect te krijgen
voor elkaars overtuigingen en
er wordt bewuster omgegaan
met de achtergrond van
anderen.” De Vries
begeleidde de fusie als
adviseur. Momenteel is hij nog
een halve werkweek directeur
van een openbare
basisschool in Oldehove. Ook
hier speelt een mogelijke fusie.
Daarnaast coacht hij leerkrachten en
geeft hij teamstudies, op een
basisschool in Opende.

Nu hij minder tijd spendeert aan het
onderwijs heeft hij meer armslag voor de
Zijn baan als schooldirecteur slokte
gemeentepolitiek. “Ik had mij kandidaat
zoveel tijd op dat de politieke ambities
gesteld voor de PvdA en kwam op de
tijdelijk op het tweede plan kwamen. Hij vierde plaats op de verkiezingslijst. De
was directeur van twee basisscholen in PvdA haalde bij de verkiezingen drie
de provincie Groningen. Eén van zijn
zetels, maar door een restzetel kwamen
scholen, obs Goeman Borgesius uit
we op vier zetels en zat ik in de
Aduard, is inmiddels gefuseerd met de
gemeenteraad.” “Het raadswerk doe je
christelijke basisschool in het dorp. “Het er niet zomaar even bij” vertelt hij. “Je
is een samenwerkingsschool geworden, bent er wel zo’n twintig uur per week
beide scholen behouden hun eigen
mee bezig, raadsleden vergaderen vaak,
identiteit. De leerlingen zitten in dezelfde en dan moet je nog veel stukken
lesruimte en krijgen les van leerkrachten doorlezen. Ook het bezoeken van
van beide scholen, die nauw
maatschappelijke organisaties kost tijd.
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De raadsleden worden regelmatig
geschoold om hun kennis op peil te
houden, ook krijgen ze debattraining.”
De Vries is woordvoerder namens de
fractie als het om onderwerpen als
onderwijs, cultuur en sport gaat. Hij laat
zich niet alleen in de raadszaal gelden,
maar gaat ook op werkbezoek. “Onze
raadsleden willen geen afstand met de
burgers. We laten ons zien, ook als
problemen zijn. Toen buurtbewoners
bezwaar maakten tegen de uitbreiding
van de zorgboerderij in Wijnjewoude,
hebben we met hen gesproken en is het
probleem aangekaart bij de gemeente.
Onze partij is voor een kleinschalige
opvang van bewoners en niet voor grote
uitbreidingsplannen van de
zorgboerderij. Uiteindelijk is er een
compromis ontstaan.”

zijdelings rechtstreekse invloed op het
beleid. “Het college doet het niet slecht,”
vindt De Vries. “We zoeken het
compromis. De PvdA wil verbinden en
geen afstand scheppen, maar onze
fractie is wel scherp in de benadering
van het college. Ook in de oppositie kan
onze partij haar kritische stem laten
horen, we hebben zeker invloed. Als er
wordt bezuinigd moet dat zo eerlijk
mogelijk gebeuren. De breedste
schouders moeten de zwaarste lasten
dragen.” Een voorbeeld van dat laatste
is volgens hem de bijdrage van ouders
voor peuterspeelzalen, die
inkomensafhankelijk wordt. “Dat is
landelijk beleid.”

Er komen ondertussen steeds meer
taken op de gemeente af. Zorg,
arbeidsparticipatie en jeugdzorg moet
Het college van burgemeester en
met minder geld worden gerealiseerd.
wethouders wordt gevormd door
“Dat heeft niet alleen nadelen,” vindt De
Opsterlands Belang, CDA en de
Vries. “Als iemand zorg of thuishulp
ChristenUnie. D66 is gedoogpartner. De nodig heeft kan dat, met minder
PvdA moet het socialistische
instanties, directer en beter worden
gedachtengoed uitdragen vanuit de
geregeld.”
oppositiebankjes en heeft maar

Jan-Roelof, Lia, Libbe en Rienk
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“De PvdA maakt zich sterk voor de
leefbaarheid in de dorpen,” zegt De
Vries. “We hebben ons sterk gemaakt
voor het nieuwe plein in Frieschepalen,
op de kruising in het centrum. Ook stond
de PvdA achter de bouw van het nieuwe
dorpshuis in Frieschepalen. Het is
belangrijk dat zo’n ontmoetingsplek in
stand wordt gehouden. Inwoners vinden
een dorpshuis de belangrijkste
voorziening in hun plaats. Ook is de
PvdA voor de dorpsbudgetten, die door
de gemeente worden toegekend. De
Plaatselijke Belangen kunnen het geld
besteden aan nuttige zaken, zoals
verenigingen en buurten. Ze kunnen een
aanvraag indienen bij Plaatselijk
Belang.”

Twijzel, waarbij een meisje het leven liet
nadat een dug-out instortte bij een
korfbaltoernooi, heeft de PvdA vragen
gesteld aan het college. “Zes dug-outs in
Opsterland werden daarna afgekeurd”,
zegt De Vries.

De PvdA heeft het bij de laatste
gemeenteraadsverkiezingen in de
meeste gemeenten niet goed gedaan.
De raadsfracties betalen op lokaal
niveau de prijs voor de landelijke
samenwerking met de VVD, de
natuurlijke tegenpool van de socialisten.
De Vries: “We gaan bij verkiezingen de
straat om op te horen hoe mensen
denken over de landelijke politiek. Als
raadsfractie zijn we het niet altijd eens
met het landelijk beleid. Onze fractie in
Hij noemt nog een ander voorbeeld
Opsterland heeft wel degelijk invloed op
waarin raadsleden als hij een
de landelijke politiek. We laten ons
signaalfunctie hebben. Na het ongeluk in geluid horen, ook op partijcongressen.”

Operatie Grensland: amusante veldslag
tussen Friezen en Groningers
Een week lang is Frieschepalen in de ban van de locatievoorstelling Operatie
Grensland. Het Friese theatergezelschap BUOG (Bedenkers en Uitvoerders van
Ongewone Gebeurtenissen) en de Stichting Peerd uit Groningen hebben op de
Fries-Groningse grens, bij grenspaal 14, een schitterende en professionele
theaterproductie in de open lucht neergezet, waarin de sentimenten en ruzies
tussen Friezen en Groningers flink oplaaien.

De voorbereidingen van Operatie Grensland aan de Hearsterwei-Skieding zijn al weken
van tevoren gestart
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Kosten noch moeite zijn gespaard in het uitgebreide decor aan de Frieschepaalster vaart

Het Peerd van Ome Loeks verdwijnt
zelfs in de vaart en Us Mem, het
symbool van de Friezen, wordt
oneerbiedig gelanceerd. Hoofdrolspeler
Bas de Bruijn (Hero Jongbloed in de
voorstelling) juint de publieke tribunes op
met zijn grappen over Friezen en
Groningers. Verschillende verhaallijnen
vloeien in elkaar over.
Nooit eerder was in Frieschepalen zo’n
grootschalige locatievoorstelling te zien.

Er werken professionele acteurs uit de
beide provincies mee en
amateurtoneelspelers. Rosa Kooi en Lia
Willems uit Frieschepalen hebben een
rol in Grensland.
De locatie is goed gekozen. De op
initiatief van Plaatselijk Belang
Frieschepalen herbouwde schans vormt
het decor van Operatie Grensland. Hier
werd 290 jaar geleden niet zonder slag

Operatie Grensland vanaf de Groninger tribune
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Scène uit de gevechten om de loopgraven

of stoot het verdrag over de grens
getekend.

veldslagen tot romantische intriges,
verpakt in aanstekelijk spel en originele
vormgeving. Uiteindelijk worden
Groningers en Friezen het toch nog
roerend met elkaar eens: dat paaltje
moet daar blijven.”

Philippien Bos, die samen met Pieter
Stellingwerf voor de regie zorgt is
tevreden over de voorstelling en de
acteurs. Voordat Operatie Grensland in
première ging is intensief gerepeteerd.
Het script van Els Buseman vormt de
basis van de voorstelling. De beide
regisseurs maakten het geschikt voor
buitentheater. “Er is met veel inzet,
plezier en geduld gespeeld. De
combinatie van professionele acteurs en
amateurspelers uit de regio pakt goed
uit”, zegt Philippien Bos. De
controverses tussen Friezen en
Groningers zoals die in Operatie
Grensland worden neergezet zijn
‘spielerei’, maar toch hechten de Friezen
aan hun eigen identiteit, zegt Philippien
Bos. “Toen we in het café in
Frieschepalen zeiden dat Friesland en
Groningen één provincie zou moeten
worden riepen ze: dat nooit. Dat zijn
leuke sentimenten.”

Licht, geluid, locatie, decor, productie,
kostuums en spelers zijn optima forma.
De muziek versterkt de sfeer. Deze
locatie is een mooie plek om nog eens
uit te pakken met een theaterspektakel.
De foto’s laten zien hoe bijzonder deze
voorstelling is.
Jelle Jeensma

I

nzameling oud papier

Op de volgende datum wordt
het oud papier binnen de
bebouwde kom weer
ingezameld:
 Donderdag 9 oktober 2014
Orgelfonds Gereformeerde Kerk
 Donderdag 6 november 2014
Christelijk Gereformeerde Kerk Elim
 Donderdag 4 december 2014
Jeudgebouw de Iepen Doar

“Een vermakelijk spektakel”, schrijft de
Leeuwarder Courant over de
voorstelling. “Met motoren, paarden,
schansen en bruggen – van complete
7

P

aanpakken van de Van Akenwei. Er zijn
ons eerder plannen getoond om de
laatselijk Belang
snelheid naar een 30 kilometer- zone te
Siegerswoude
krijgen en aanpassingen om de weg
De periode voor de vakantie heeft
hiervoor aan te passen en te verbeteren.
uiteraard in het teken gestaan van ons
Onlangs bereikte ons het bericht dat de
dorpsfeest en het 135-jarige bestaan
er financieel geen middelen zijn om deze
van Plaatselijk Belang Siegerswoude.
Een ieder heeft kunnen genieten van het plannen te realiseren! Wel is ons
prachtige openluchttoneelspel waar van onlangs toegezegd dat de
te voren een prachtig Fort Mustang was snelheidsborden er wel gaan komen
gebouwd door meerdere vrijwilligers uit waar we in ieder geval al heel blij mee
het dorp. Er was van alles te doen en te zijn!
beleven deze dagen en de
Mochten er nog andere ideeën of
dorpsgenoten hebben ook hun tuinen
suggesties zijn om ons dorp te
prachtig versierd en veel energie
verbeteren en te verfraaien dan horen
gestoken in de bouw van de mooie
we dit uiteraard ook graag.
opgebouwde wagens. We hebben
Zoals eerder al aangegeven hebben we
kunnen genieten van een geweldige
optocht! Op de gezellige feestavond heb dit jaar ook een dorpsbudget ontvangen
wat we als dorp kunnen besteden mits
ik ook een ieder bedankt die heeft
bijgedragen om zo'n mooi dorpsfeest te het uiteraard ons dorp ten goede komt.
realiseren en werden de prijzen voor de Dit moet natuurlijk aan een aantal eisen
mooiste tuin en mooist versierde wagen voldoen.
Voor uitgebreide informatie ontvingen we
uitgereikt.
de volgende sites van de gemeente
Ik denk dat we mogen terugkijken op
Opsterland.
een geslaagd dorpsfeest in 2014 in
De verordening is terug te vinden op:
Siegerswoude!
Zoals een ieder weet is ook de CBS de http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/
Foarikker gesloten en was er maandag cvdr/xhtmloutput/Actueel/
Opsterland/319039.html
30 juni een fantastische barbecue
Dus denk allen mee en laat het ons
evenals een mooi afscheid van de
weten!! Als we dit jaar niet het gehele
leerlingen van groep 8.
Donderdag 3 juli was er een receptie als dorpsbudget gebruiken kunnen we dit
afscheid met een drankje en een hapje. ook meenemen naar volgend jaar.
De kinderen hebben deze laatste week Ook kunnen wij melden dat er weer een
nieuw bestuurslid ons team komt
allerlei leuke bezigheden gehad om dit
versterken!
droevige feit toch op een positieve
manier af te sluiten. En ondertussen zijn Tom Sjonger zal dan ook in de
jaarvergadering op 9 oktober 2014
de kinderen allen weer op hun nieuwe
worden voorgedragen en hij woont nu al
school begonnen.
onze vergaderingen bij en zet zich al
Het blijft jammer dat na het sluiten van
volledig in.
de peuterspeelzaal en de openbare
Zoals u weet zijn we nog steeds op zoek
basisschool nu ook de christelijke
naar een secretaris en een algemeen
basisschool verdwijnt uit ons dorp.
bestuurslid is uiteraard ook heel welkom.
Met meer mensen kunnen we meer
Verder is er nog steeds overleg met de
bereiken!
gemeente over de plannen van het
8

Op donderdag 9 oktober 2014 houden
we onze Jaarvergadering in ons
dorpshuis de Uthôf .
U ontvangt uiteraard van te voren de
uitnodiging en de agenda via de post.
Mocht u ons willen bereiken kan dit
telefonisch maar ook via de mail!
Marit Sijtsema - Van der Hulst
(voorzitter) 0512-301333
tjepmarhoeve@gmail.com

B

voldoende openbare parkeerplaatsen bij
het dorpshuis.

V

akantie Bijbel Club

P

uzzelcompetitie

De vGK en de GKV van Frieschepalen/
Siegerswoude organiseren op
woensdag 15 oktober de Vakantie Bijbel
Club. Alle kinderen van de basisschool
zijn ’s morgens om half 10 van harte
welkom in de Iepen Doar (achter de
vGK) in Frieschepalen. We gaan daar
samen zingen en luisteren naar een
mooi verhaal uit de Bijbel. Daarna gaan
we in de gebouwen van beide kerken
knutselen en spelletjes doen. De
afsluiting is om 12 uur in de Iepen Doar.
Het thema van dit jaar is: “Op reis”. Kom
allemaal, neem vriendjes en
vriendinnetjes mee!

rocante en hobbymarkt

In het najaar van 2014 worden drie
overdekte hobby- en brocantemarkten
gehouden in het dorpshuis van
Siegerswoude. Tijdens deze markten
worden onder meer gehaakte knuffels,
sjaals en dekentjes, kaarten,
schilderijen, brocante klein meubelen,
woonaccessoires en andere
zelfgemaakte cadeauartikelen verkocht.
Diverse standhouders demonstreren dan
tevens hun hobby. Op 4 oktober wordt
daarnaast een modelspoorbaan
opgesteld voor de liefhebbers van
modeltreinen. De markten op 29
november en 13 december staan in het
teken van de feestdagen. Voor kinderen
is er een gratis knutsel en tekenhoek.
Wilt u ook uw zelfgemaakte of brocante
spullen verkopen tijdens een brocante
en hobbymarkt in dorpshuis
Siegerswoude? Of lijkt het u leuk om uw
hobby te demonstreren aan bezoekers
van deze markt? Dan kunt u zich
hiervoor opgeven bij: Angélique Damen,
via tel: 0516-542724 of 06-12857444 of
via e-mail:
angelique@atelier-ratatouille.nl.
Standhouders betalen €3,- voor een plek
van 2,4 meter (inclusief twee tafels en
stoelen). De bar en de keuken van het
dorpshuis zijn geopend tijdens de markt.
Het is in principe niet toegestaan om zelf
meegebrachte etens- en drinkwaren te
nuttigen in het dorpshuis. Er zijn

Het afgelopen seizoen heeft Jolanda
Kloosterman-Luchtenburg de prijs van
de puzzel gewonnen. Ze had 301
punten. Ze heeft hiervoor een
boekenbon en een mooi bos bloemen
gekregen. Tevens heeft Metsje van der

9

Harst een boekenbon en een bos
bloemen gekregen voor het maken van
de puzzels. We wensen beide dames
weer veel succes voor het komende
seizoen.
Redactie ‘t Pompeblêd

raakte gewond en moest met een
ambulance naar het ziekenhuis.
Samenstelling: Jelle Jeensma

N

Voedselbank Opsterland houdt op
vrijdag 26 en zaterdag 27 september bij
de COOP in Ureterp een
supermarktactie. De Voedselbank kan
op zijn zachtst gezegd wel wat hulp
gebruiken in deze tijden en vraagt de
boodschappen halende burger daarbij
om hulp.
De Voedselbank beleeft namelijk
moeilijke tijden. Er komen meer mensen
bij de Voedselbank om een
voedselpakket, terwijl de aanvoer van
producten uit het bedrijfsleven ernstig
tekort schiet. Om pakketten te kunnen
blijven uitgeven aan de meer dan
honderd gezinnen in de gemeente
Opsterland organiseert de Voedselbank
nu dus een supermarktactie. Vrijwilligers
staan dit weekend in de COOP Ureterp
klaar met een flyer en nemen, na
afrekening bij de kassa, graag enkele
producten in ontvangst.
Voor meer informatie:
info@voedselbankopsterland.nl of
06-21934361

S

ieuws uit de dorpen

Deze nieuwe rubriek is getiteld Nieuws
uit de dorpen. Deze rubriek vervangt het
vaste onderdeel Zo was de maand. De
redactie vindt dat Nieuws uit de dorpen
de lading beter dekt. Onderwerpen die
de afgelopen tijd de revue zijn
gepasseerd zullen hierin aan de orde
komen.
Nu de zomervakantie weer voorbij is,
zijn er weer activiteiten in Siegerswoude
en Frieschepalen op gang gekomen.
Eind september werd in Siegerswoude
het schuurfeest gehouden, dat inmiddels
al een aardige traditie begint te worden.
Het was de vijfde editie van dit muzikale
festival voor liefhebbers van zestien jaar
en ouder. De artiesten Diss Nie Okay,
Blazuh en DJ Firekring prijkten op het
affiche.
In Frieschepalen zet een groep mensen
zich in voor een project in Zuid-Afrika.
Ze gaan in het Zuid-Afrikaanse Kriel een
kleuterschool bouwen en ondersteunen
hiermee de stichting ‘The Shelter
Ministries.’ Om geld in te zamelen voor
het project werd een fancy fair gehouden
op het veldje achter de Iepen Doar. Er
was een kleine markt en ook waren er
activiteiten als uw auto laten wassen,
penalty schieten, bingo en ‘schijt je rijk.’
De groep bestaat uit 33 mensen uit
Frieschepalen en omgeving.
De snelweg bij A7 bij Frieschepalen blijft
een gevaarlijke verkeersader, waar veel
ongelukken gebeuren. Dat bleek toen
een auto tegen een vrachtwagen met
mixer reed. De bestuurder van de auto

upermarktactie bij COOP

W

orkshop herfststukjes

Woensdag 8 oktober houden wij een
workshop herfststukjes maken. We
hebben drie keuzes zoals u kunt zien op
de afbeeldingen. Graag opgeven voor 1
oktober. Zou u bij uw opgave ook uw
keuze willen doorgeven. Bloemstuk 1 en
2 zijn €18,50. Bloemstuk 3 is €20,00. De
prijzen zijn inclusief koffie, thee en de
huur van de zaal. Opgave bij Hilly Brink :
hillybrink@gmail.com. Bij te veel
opgaven wordt er een tweede datum
gepland.
Mirjam Van der Veen en Hilly Brink
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E

ven voorstellen, Berend, Charlene en lytse Oane

Skoallelân nû: 12, yn Sigerswâld, dêr trof ik Charlene Jongsma mei har lytse soan
Oane. Berend, dy’t der ek wennet, wie net thús. It binne jonge minsken, dy’t trije
jier lyn nei Sigerswâld kommen binne. De lytse Oane wie doe noch net op de
wrâld, hy wurdt yn desimber trije jier. Ut syn mûltsje komt in flink lûd en hy praat
mar raak.
Charlene komt fan Fryske Peallen, dêr
hat sy ek altyd wenne. Sy praat it leafst
Hollânsk, mar fynt it Frysk ek moai. Har
âlden praatten trouwens Frysk. Berend
praat ek Frysk. Hy komt fan
Wynjewâlde, letter Oerterp en doe’t se
trouden, binne se yn Sigerswâld kaam.
En Oane praat fansels beide talen.
Op welke skoalle sil hy skylk ?
Dêr wurdt oer nei tocht, mar in beslissing

is der noch net naam. Berend en
Charlene wurkje beide en no kinne se it
mei it oppassen noch wol bêst roaie, as
ien fan de beide beppen byspringt.
Berend wurket yn de ferslavingssoarch,
en wol yn de sletten ynrjochting yn
Veenhuizen: Bankenbosch. Hy hat de
oplieding ta Sosjaal Agogisch Wurk,
S.A.W. dien. En Charlene sit ek yn de
soarch. Sy wurket yn de stêd Grins.

Berend, lytse Oane en Charlene
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Ha jim ek hobby‘s of dogge jim oan
sport?
Charlene is by vollybal en giet dêrfoar
nei De Wier yn Oerterp. Earder hat sy
hynsteriden, in jier as fiif. Berend giet
foar sealfuotbal nei Drachten.
Hy hat in racefyts en as Charlene de
auto brûke moat, giet hy op de racefyts
nei Veenhuizen. Foar funksjes yn it
doarp bliuwt net folle tiid oer, no’t Oane
syn tiid ek freget.

deelnemen. Ruim zeventig muzikanten
hebben zich aangemeld. Onder leiding
van Hans Jonker en Menno Haantjes
wordt een programma ingestudeerd wat
’s avonds wordt uitgevoerd voor het
publiek. Daarnaast geven de Showband
Oerterp, Euphonia uit Wijnjewoude, OKK
Jonkerslan en Euterpe Beetsterzwaag
ook acte de présence. Al met al een
bonte muzikale avond. De happening is
in de Bining in Hemrik en start om 19.30
uur. Toegang gratis, wel wordt na afloop
Binne der ek húsdieren?
een vrijwillige bijdrage gevraagd.
In nije bewenner is pas in pear dagen yn Het FOM bestuur
‘e hûs: in grasparkiet. Oane wiist him al
entûsjast oan. As letter it fûgeltsje
wakker mei de wjukken fladdert, docht
et Huis van de Vader
hy al even in stapke werom. Hy is noch Op woensdagavond 29 oktober is de
net wend oan de fratsen fan it fûgeltsje. tweede Huis van de Vaderavond van dit
seizoen. Zes keer per jaar organiseert
Geane jim ek mei fekânsje?
Unite in Christ zo’n avond, telkens in een
Sy hawwe de lêste jierren nei in camping andere plaats. Dit zijn avonden van
west, de kleine Belties.
ontmoeting, aanbidding, onderwijs, de
mogelijkheid om voor je te laten bidden,
Befalt it hjir oars goed?
en om samen te delen. Samen willen we
It is in prima plakje. De buorlju binne
het hart van God leren kennen.
goed, it wennet noflik mar der is net folle Dit seizoen is als jaarthema ‘De Heilige
fertier foar Oane. Charlene soe noch wol Geest’ gekozen. Er is veel te ontdekken
graach wat mear boartersspul ha wolle
over het werk van de Geest. Op de
yn de buert. Sy besiket it foarelkoar te
startavond van 2 september is dit thema
krijen by de gemeente. Dêrby winskje wy ingeleid. Op de site van Unite in Christ is
har sukses!
dit na te luisteren. Elke avond wordt een
Pjirkje Idsinga
ander stukje van de Heilige Geest
belicht. Op 29 oktober gaat het over
‘Verlangen naar de Geest’. De avond
estival Hemrik
wordt gehouden in het Gomaruscollege,
Zoals gebruikelijk organiseert de FOM
Eikensingel 62 in Drachten. Om 19.30
elk jaar een festival. Bij toerbeurt spelen uur staat de koffie en thee klaar en om
de twaalf Opsterlandse verenigingen
20.00 uur start de avond. Weet je
een eigen programma waarbij het
welkom in het Huis van de Vader!
publiek van harte welkom is. Op zulke
evenementen is het aangenaam
luisteren naar elkaars prestaties.
inderopvang Ús
Daarnaast geeft de muziek ook sociale Boartersplakje
binding, in deze tijd heel belangrijk.
Ús Boartersplakje biedt een breed soort
Op 4 oktober begint ’s middags een play opvang; voorschoolse opvang,
inn waar veel leden van de orkesten aan dagopvang 0 tot 4 jaar en naschoolse

H

F

K
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opvang 4 tot 12/13 jaar, flexibele opvang
en vaste opvang.
De opvanguren worden per uur
berekend; geen vaste afname dagdelen,
maar alleen de opvanguren die u nodig
bent. Aan de Bodding in Frieschepalen
is Ús Boartersplakje op 1 september
geopend. Heeft u interesse? U bent van
harte welkom!
Neem dan contact op via de mail:
info@usboartersplakje.nl. Of telefonisch:
06-29247671 (Geeske Jongsma) 0629247671 (Jilda van der Heide).

K

een leuke manier om op een gezellige
en verantwoorde wijze iets aan
beweging te doen, dus we verwelkomen
je graag in het nieuwe seizoen.
Kom gewoon een keer kijken of
meedansen en ervaar de gezelligheid
van ons line-dance groepje. We dansen:
Wekelijks vanaf woensdag 17
september. MFC de Swingel in
Wijnjewoude boven in het laatste lokaal.
Kosten: 10 weken € 55,-. Informatie/
Opgave: Magda Landman 0516-481673,
pmlandman@ziggo.nl. of via de WAWBuurtacademie Wijnjewoude wawba@wijnjewoude.net

WF Kankerbestrijding

De collecte voor
KWF
Kankerbestrijding in
Frieschepalen heeft
€ 793,28 opgebracht.
Wie de collectant gemist heeft kan
alsnog een gift overmaken op giro 26000
ten name van KWF Kankerbestrijding in
Amsterdam. Met het geld dat de
collectanten hebben opgehaald kan
KWF Kankerbestrijding haar missie
waarmaken: minder kanker, meer
genezing en een betere kwaliteit van
leven voor kankerpatiënten. De KWFafdeling van Frieschepalen dankt
iedereen voor zijn of haar bijdrage aan
de collecte. Voor meer informatie over
KWF Kankerbestrijding kunt u kijken op
www.kwfkankerbestrijding.nl of bellen
naar 0800-0226622.

L

ine dance Wijnjewoude

Wij zijn een klein enthousiast groepje
line-dancers die er veel plezier in heeft
om met elkaar te dansen. Voor deze
manier van dansen heb je geen
danspartner nodig, alleen een beetje
gevoel voor ritme. We leren regelmatig
een nieuwe dans en met ieder zijn
niveau wordt rekening gehouden. Het is

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

R

ijbewijskeuringen

Verloopt uw rijbewijs binnen een half jaar
en heeft u een medische keuring nodig
omdat u 75 jaar of ouder bent, of omdat
u om medische redenen moet worden
gekeurd voor het verlengen van uw
rijbewijs B/E? Maak dan nu alvast een
afspraak voor de rijbewijskeuring in De
13

Lijte, Lijteplein 56, Ureterp. De prijzen
zijn inclusief BTW. Tarief is € 30,00 voor
de 75+ B/E keuring; € 50,-- voor
chauffeurs jonger dan 75 met C/D/E
rijbewijs.
Datum is 8 oktober en vervolgens eens
per maand.

05-10

Ook houders van een taxipas kunnen
hier terecht; deze keuring kost € 50,--.
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://rijbewijskeuringen.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. 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.
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.

02-11

12-10
19-10
26-10

09.30 uur ds. G. Bruinsma
14.00 uur ds. R. Prins
09.30 uur dienst
14.00 uur ds. H. Zeilstra
09.30 uur ds. A. Krijgsheld
14.00 uur ds. Jac. Ophoff
09.30 uur ds. G. Bruinsma
14.00 uur dienst
09.30 uur ds. G. Zomer
14.00 uur ds. G. Zomer

VGKN Frieschepalen-Siegerswoude
28-09 09.30 uur ds. B. Bloemendal,
(HA)
13.45 uur ds. K. Snijder
05-10 09.30 uur ds. T. Heslinga
13.45 uur ds. E.A. Gulik
12-10 09.30 uur ds. B. Bloemendal
(doopdienst)
13:45 uur ds. K.J. Bijleveld
19-10 09.30 uur ds. B. Bloemendal
(afsluiting vakantie-bijbel-club)
13:45 uur ds. A. Elverdink
26-10 09.30 uur ds. J.J. Douma
13:45 uur ds. B. Bloemendal
(jeugddienst)
Protestante Gemeente De WilpSiegerswoude i.w.
28-09 09.30 uur ds. H. Klein Ikkink
Plantsoenkerk
14.00 uur bijzondere dienst
05-10 09.30 uur dhr. Lever Oosterkerk
12-10 09.30 uur ev dienst Oosterkerk
19-10 09.30 uur ds. A. de Vries
Oosterkerk
26-10 09.30 uur dienst Plantsoenkerk
19.30 uur Praise band Revival

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt
Frieschepalen/Siegerswoude
31-08 09.30 uur ds. G. Bruinsma
14.00 uur ds. M. Veurink
14

Christelijk Gereformeerde kerk
Siegerswoude
31-08 09.30 uur ds. Hoogenboom
14.30 uur ds. Hoogenboom
28-09 09.30 uur ds. D.J.T.
Hoogenboom
14.30 uur ds. D.J.T.
Hoogenboom
05-10 09.30 uur ds. D.J.T.
Hoogenboom
14.30 uur ds. D.J.T.
Hoogenboom
12-10 09.30 uur ds. D.J.T.
Hoogenboom
14.30 uur ds. D.J.T.
Hoogenboom
19-10 09.30 uur Dienst des Woords
14.00 uur ds. W.N. Middelkoop
26-10 09.30 uur ds. D.J.T.
Hoogenboom
14.30 uur ds. D.J.T.
Hoogenboom

21 nov
22 nov
26 nov
19 dec
20 dec

H

De zomerstop is weer voorbij en het
nieuwe puzzelseizoen 2014 – 2015 staat
weer voor de deur. Ik hoop dat ik voor
iedereen weer een puzzel kan maken
die u leuk vindt. Puzzelaars die de
puzzel wel maken maar nooit inleveren,
probeer ook eens een seizoen mee te
doen, het is erg leuk. Traditiegetrouw
beginnen we met een woordzoeker. De
gegeven woorden kunnen horizontaal,
verticaal of diagonaal voorkomen. De
letters kunnen meerdere malen worden
gebruikt. U schrijft alle overgebleven
letters op en deze kunt u inleveren tot
vrijdag 10 oktober bij Metje van der
Harst, Lytse Dobbe 7 te Frieschepalen.
Ook kunt u de puzzel per e-mail
inleveren.
E-mail adres:
metjevanderharst@hotmail.com

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

D

orpshuis
De Dobber
Frieschepalen 2014-2015
27 sept
Kaarten
08 okt
Bloemschikken
10 okt
Fryskepealster
kaarttoernooi
22 okt
Soos; knutselactiviteit,
brooddeeg
24 okt
Disco
25 okt
Kaarten
?? nov
Start
weerbaarheidscursus
15 nov
Soos; Spooktocht

Disco
Kaarten
Sinterklaasintocht
Disco
Kaarten

D

orpshuis
‘Uthôf’
Siegerswoude 2013/2014
30-09
SMALL project
04-10
Brocante- hobbymarkt
07-10
fittest SMALL - project
16-10
Plattelandsvrouwen
01-11
Progrock festival
telefoon: 0516–541900
Email:
dorpshuisuthof@gmail.com

B

este puzzelaars,

Voor de tweede puzzel heeft u het
Pompebled van deze keer nodig,
bewaar deze dus goed. Allemaal weer
veel plezier bij het puzzelen.
15

Woordzoeker
N
F
U
Z
S
U
W
G
F
G
K
H
K
G
E
B
I
S

E
M
R
E
R
T
X
I
R
O
O
P
O
N
J
L
C
A

O
R
E
I
E
H
E
Y
Y
W
P
K
M
I
S
E
R
M

Z
E
T
T
T
O
V
D
S
U
I
R
S
L
T
Z
F
Y

I
D
E
I
S
F
E
N
K
O
J
E
P
L
A
E
D
E

E
A
R
T
O
M
N
A
E
B
I
W
E
E
A
N
O
G

S
C
P
E
O
S
V
A
P
E
N
T
L
T
R
R
R
I

D
T
D
P
R
D
O
M
E
G
Z
E
E
S
P
E
P
L

O
I
L
M
K
G
O
E
A
D
A
N
N
N
D
I
S
L

N
E
A
O
E
N
R
D
L
G
M
P
Z
E
E
P
K
I

D
G
W
C
E
I
S
S
L
U
E
L
M
M
L
A
R
W

E
A
S
L
R
G
T
A
E
E
L
U
B
A
B
P
A
J

R
R
R
E
P
R
E
W
N
J
I
H
C
S
E
D
N
I

D
D
E
Z
C
O
L
O
F
O
N
C
G
M
P
U
T
R

A
J
G
Z
N
Z
L
Z
T
J
G
E
O
H
M
O
E
V

G
I
I
U
A
E
E
M
O
K
E
D
W
U
O
B
E
B

G
B
S
P
S
B
N
S
O
S
I
U
H
S
P
R
O
D

O
P
L
A
G
E
A
D
V
E
R
T
E
N
T
I
E
S

Zoek de volgende woorden:
dorpskrante, pompebled, tpompebledpraatsje, sigerswald,
fryskepeallen, advertenties, redactie, bezorging, indeschijnwerper,
komspelen, inzameling, oudpapier, bebouwdekom, evenvoorstellen,
preekroosters, puzzel, puzzelcompetitie, seizoen, colofon, vrijwillige,
bijdrage, kopij, oplage, lezen, zowasdemaand, jeugdgebouw,
donderdag, dorpshuis, hulpnetwerk, samenstelling, uthof, ureterp.
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