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‘t POMPEBLED verschijnt

De nieuwe puzzelcompetitie van ‘t
Pompebled is al weer aan de gang,
maar we besteden nog even aandacht
aan de winnaars van het vorige
puzzelseizoen. Dat zijn Irma Weening
(links op de foto op de voorpagina en
Griet Beute (rechts). In het midden staat
Metje van der Harst, die al jarenlang de
puzzels voor onze dorpskrant
samenstelt en daarmee veel lezers
plezier doet.

10 keer per jaar.
Oplage: ±950 exemplaren

Redactie en bezorging:
Pjirkje Idsinga-Vellenga, Merskekamp 1,
Bakkeveen, tel. 0516-426927
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.: 28 en 28 november 2015

In Frieschepalen is hard gewerkt aan de
herinrichting van het centrum. Het met
rode stenen beklede plein heeft een
fraaie aanblik gekregen. De inwoners
bleven door de werkzaamheden tijdelijk
verstoken van bussen in het centrum.
Ook door gelijktijdige
asfalteringswerkzaamheden aan de
Tolheksleane moest de route van de
bussen worden verlegd.

Kopij:

Van dat andere project in
Frieschepalen, de nieuwe woningen
aan de Lytse Leane in Frieschepalen,
wordt de laatste tijd weinig meer
vernomen. Zit er nog leven in dit plan
dat met name starters kans biedt op
een woning?

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk
inleveren voor
maandag 16 november 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:

Ook in dit nummer weer een bijdrage
van politicus Libbe de Vries van de
PvdA. Een andere Opsterlandse partij
kende een wisseling. Dieko van der
Harst legde het fractievoorzitterschap
van Opsterlands Belang neer en trok
zich terug uit de politiek. Marcel van
Opzeeland uit Siegerswoude werd zijn
opvolger.

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

Tot slot nog een bijzondere oproep. De
redactie zoekt iemand die ervoor zorgt
dat de advertenties in onze dorpskrant
goed blijven geregeld. Over het hoe en
waarom wordt u in dit Pompeblêd
geïnformeerd. We zien reacties graag
tegemoet.

Vrijwillige bijdrage ‘t Pompeblêd:
Bankrek.nr.: NL78RABO 0135 1525 34
ten name van Stichting ’t Pompeblêd
K.v.k. nr.: 01134787
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Schijnwerper

Door: Pjirkje Idsinga

In dielnimmer oan de Miss Friesland ferkiezing

I

t is al wer even lyn dat ik bij de famylje Spoelstra oan de tafel siet om heit Jaap te
ynterviewen en no is ek dêr de jongere generaasje opgroeid. Irene is de âldste fan
de trije. Sy is 17 jier; dan komt Ruben fan 12 en Chantal fan 10.

It ynterview is
mei Irene, want
sij is dejinge, dy't
in “doldwaze”,
hiel aparte
simmer mei
makke hat. In
simmer om nea
wer te ferjitten. It
begûn ferline
winter al, want
doe siet sij mei
har freonen en
freondinnen sa
yn in groepke en
seagen sy op
facebook, dat
jonge froulju har
opjaan koenen foar de Miss Friesland
ferkiezingen. Op oantrúnjen fan de
oaren hat sij har ynskriuwe litten foar de
“cast” fan Miss Teen ( 15-20 jier). Miss
Beauty stiet foar froulju fan 20-26 jier.
Foar elke provinsje koenen kandidaten
har opjaan en sij die dat doe mar, foar
de grap, mei in fotootsje derbij. Der
wienen 400 kandidaten foar Fryslân. Sij
tocht der net bot mear oan, want sij soe
op 3 july nei Guatemala, foar World
Servants, in organisaasje fan de tsjerke.
In hiel aventûr! Dus wie it in ferrassing
dat sij foar de “casting” útnoege waard.
Der wiene 120 fammen útsocht op dy
dei yn Maart. Mei in freondinne wie Irene
nei “Het Gerecht” yn 't Hearrenfean set.
Sij wie bang, dat sij der hielendal net op
har plak wie, tusken al dy oare froulju
mei harren ambysjes.
De earste rûnte wie in foarstelrûnte en
dêr moast sy yn in “cocktail”jurkje

ferskine. It
duorre foar elk
mar in lyts
skoftsje. Irene
hie nûmer 20,
dus kaam sij al
gau oan bar. Elk
moast wat oer
harsels fertelle.
Oer skoalle, it
gesin, de
hobby's , sport
en de
takomstplannen,
soks. Irene hat
foar letter as
doel, dosinte
Nederlânsk te
wurden, mar de avontûrlike reis, dy't sy
yn de simmer meitsje soe, hold har mear
dwaande.
Dêrnei moasten de froulju yn bikini
optrede en dan sjoch je doch wol
neielkoar. “Bin ik ek te dik? Wat is dy
moai slank…..” en Irene tocht: “Wat
doch ik hjir feitelik. Dit past net by
mij.”Mar goed, sij wie der en belibbe it.
Sij moasten op de “catwalk”rinne en sels
betinke, hoe't dat loopke der sa'n bytsje
útsjen hearde. Foar de lêste rûnte
bleaunen der 50 fammen oer en dêr wie
Irene ek bij. Sij krigen doe elk in fraach
yn it Ingelsk. Der wienen ferskate
ûnderwurpen, samar út it libben wei. Har
waard frege, wat sij tocht fan plastische
sjirurgie. Noch nea net bot oer neitocht
en dan ek noch yn it Ingelsk, dat is har
sterkste taal net. Sij oardielde, dat de
persoanlike útstrieling wat weiwaard
3

event” organisearre troch modellenburo
's en hat der ek in freondinnen fan
oerholden. It gie ûnderling hiel noflik ta
en sy krige fan tús stipe en de rie: bliuw
dysels! En dat docht se. Op de catwalk
moat sy op hele hege hakjes omstappe,
mar thús banjert sy op learzen om as sy
mei it hynder of oars op it hiem dwaande
is.
Irene komt út in sportive famylje en mei
sels ek graach oan sport dwaan. It is in
aktyf minskje. Sy moat wat dwaan.
Traine, caste foar Miss Teen, staasje
rinne yn Heeg, in reis nei Guatemala en
sy studearret oan de Cosmo Academy
yn 't Hearrenfean, Entertainment; frije
tiid en evenementen. Dernei wol sij HBO
Nederlânsk dwaan en wurk sykje as
dosinte. Mar earst giet sy mei har mem
op fakânsje nei Malta. Even bijtanke,
foto's skifte en wij winskje har fierder in
protte sukses en (wurk)plesier ta.

T

weedehands kledingmarkt

Sport- en dansschool SDM organiseert
op zaterdag 31 oktober tussen 09.3013.30 uur voor de eerste keer een
overdekte tweedehandskledingmarkt in
Sporthal de Holten in Marum.
Tweedehandskleding is helemaal hip en
happening, maar jammer genoeg vindt
het vaak plaats in de grote(re) steden.
Sport- en dansschool SDM brengt het
graag wat dichterbij. Voor iedereen is het
mogelijk ruimte te reserveren, dús niet
alleen voor dansers óf SDM-leden, maar
vol is vol. Uiteraard mag ook iedereen
de markt bezoeken. SDM is de
organisator, maar al het handelswaar
staat los van deze naam. Elke verkoper
bepaalt dus zelf zijn prijzen, zorgt voor
zijn eigen wisselgeld/reclame én doet
zijn eigen onderhandelingen. Alles wat
overblijft, gaat naar het goede doel. Op
de markt kan je een diversiteit
verwachten aan tweedehandskleding,
schoenen en accessoires. Potentiële
standhouders kunnen zich inschrijven
via het officiële reserveringsformulier op
de website: www.s-d-m.nl De entree is 1
euro per persoon contant (kinderen tot

dan. Ek dy rûnte wie foar elk samar oer.
It wie in dei mei lange wachttiden en
Irene wie bliid, dat sy in freondinne
meinaam hie. Nei't de jury oerlein hie,
bleaune der noch tolve finalisten oer en
dêr wie nûmer 20 ek bij!
Op 28 juny wie de finale! Tolve oere
moasten de kandidaten te plak wêze yn
it Frysk kongres sintrum yn Drachten.
Earst wie der in generale rippetysje. Men
moast yn de foarstellingrûnte yn bikini
wêze en dan yn gala optrede. Irene hie
nei tige sykjen yn allegearre
“magazines” in knalreade galajurk út
Amerika besteld, dan wie se wis dat sy
net deselde jurk as in oare finalist oan
hie. It gie wer op deselde wize. Der
waard har no wat yn it Nederlânsk frege.
Irene is net by de 3 heechsten einige,
mar hat in protte leard fan dit avontûr.
Tusken de castings yn krige se training
mei oaren, sy is scout tidens de finale en
giet 25 oktober mei noch in kandidate
nei Rotterdam foar de “Dutch model
4

en met 8 jaar gratis). De horeca van
Sporthal de Holten is deze dag ook
geopend. Adres: Sporthal de Holten in
Marum (Hoornweg 48, Marum)

Elk jaar vult de Uthof in Siegerswoude
zich met zo’n 150 tot 200
muziekliefhebbers uit binnen- én
buitenland en is er naast de muziek van
vjif bands ook de mogelijkheid om bij de
Meer informatie over de markt en/of
diverse stands cd’s en andere
andere informatie is te vinden op de
merchandise te bemachtigen. Het
website: www.s-d-m.nl Je kunt ook
festival begint om 15.00 uur (deuren
contact opnemen met Marieke of Grytsje open vanaf 14.00 uur) en gaat door tot in
de Jong via de e-mail info@s-d-m.nl of
de kleine uurtjes.
De band Maanlander opent het festival,
via telefoonnummer:
waarna Flamborough Head zal spelen.
06-23604423 / 06-43972620.
De derde band die je kan beluisteren is
de organiserende band Leap Day,
waarna Hangover Paradise uit Assen het
heater Hymp Hamp
podium betreedt. Als laatste band en
Op zaterdag 31 oktober komt Theater
hoofdact van de dag zal de formatie
Hymp Hamp naar de Uthôf in
Galahad uit Engeland optreden.
Siegerswoude met de voorstelling Op
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal
portret”. Hymphamp is een echt
(€25) en via www.leapday.nl/news in de
bestaand Fries woord. Het betekent
voorverkoop (€20)
zoiets als ‘een grutte bulte rotsoai’. Ze
laten een bonte stoet van types en
karakters de revue passeren en zoals ze
ieuws uit de dorpen
zelf aangeven “Wy ha gjin boadskip. Wy
wolle gewoan moai teater meitsje. Oan Donderdagavond 22 oktober werd de
elk minsk sit een hurde en een sêfte
brandweer van Ureterp opgeroepen voor
een schoorsteenbrand aan het Foarwurk
kant en dat litte wy sjen.” Een echte
aanrader dus. Bestel nu uw kaarten via: in Siegerswoude. De familie Adema
Arob antennebouw: Tel: 0516-541129 of vonden hun kachelpijp wel erg warm
via website http://
worden en diverse brandmelders in huis
www.dorpshuissiegerswoude.nl/
gingen af. Daarom belden ze 112. Naast
index.php/was-is-er
het korps van Ureterp, dat snel te plekke
Voorverkoop:10 euro;
was, kwam ook de ladderwagen van
aan de kassa: €12.50
Drachten naar het Foarwurk. De
brandweer heeft zowel binnen als
buiten, vanuit de ladderwagen, de
schoorsteen met behulp van een
orthern Prog Festival
Op zaterdag 7 november vindt het derde warmtebeeldcamera geïnspecteerd. De
Northern Prog Festival plaats in Uthof te controle wees uit dat er geen gevaar
meer was. De schrik zat er goed in.
Siegerswoude. Het NPF is een
In het weekblad Sa! was er aandacht
muziekfestival voor de liefhebbers van
voor het zestigjarige huwelijksfeest van
progressieve rockmuziek, zoals
Bertus de Vegt en Froukje de Vegt-de
symfonische rock, progmetal en
Vries, die wonen aan de Slûs in
neoprog.
Frieschepalen. Hun kinderen verzorgden
Dit subgenre kent wereldwijd veel
het feest, met een etentje in De Stripe
aanhangers en in Nederland zijn een
en een receptie in dorpshuis De Dobber.
aantal grote en kleinere zalen en
Burgemeester Ellen van Selm kwam
festivals helemaal gericht op deze
langs om het diamanten bruidspaar te
doelgroep. Het NPF is de voortzetting
van het ProgFarm festival dat vijftien jaar feliciteren.
lang in Bakkeveen werd georganiseerd. In hetzelfde weekblad beklaagt Sietze
Visser van de himmelploech uit
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Siegerswoude zich over de
Opsterlandse bezuinigingen, waardoor
bermen niet of nauwelijks worden
gemaaid en zwerfvuil vrij spel heeft.
“Door het verrekte lange gras kunnen we
de blikjes- en flessenrommel niet meer
vinden. Dat blijft nu dus liggen.” Door het
maaibeleid van de gemeente komt ook
de veiligheid in het geding vindt Visser.
Uitwijkende trekkers rijden het lange
bermgras plat en dat kan vooral op
fietspaden gevaarlijke gladheid
veroorzaken.
Door een storing in de waterleiding
kwam bij huishoudens in onder andere
Siegerswoude en Frieschepalen geen
water uit de kraan. Volgens waterbedrijf
Vitens is er een 'spontaan lek' ontstaan
in een hoofdtransportleiding in de
omgeving van het waterwinstation
Terwisscha, vlakbij Appelscha. Dat lek
werd snel gedicht. Door de storing
hadden huishoudens helemaal geen
water of een hele lage waterdruk.
Een wit Fiat-busje brandde uit langs
de Scheiding bij Frieschepalen. De
brandweer van Ureterp bluste de brand.
Het busje stond geparkeerd op de
carpoolplek. Het viel op dat het busje
tijdens de brand aan de achterkant geen
kenteken droeg. Wat de oorzaak van de
brand was blijft gissen, het zou ook pech
geweest kunnen zijn.
Samenstelling: Jelle Jeensma

H

met een groot tekort aan bestuursleden
en een financieel tekort van € 2.200.
Op 22 november organiseren we een
benefietconcert. Iedereen is hierbij van
harte uitgenodigd! We hopen daarmee
het tekort aan te vullen. We kunnen uw
hulp ook goed gebruiken, bijvoorbeeld
door uw gebed of een financiële
bijdrage.
Ons IBAN-nummer is NL56 RABO 0363
9702 07.
De doelstelling van Stichting
Pinksterfeest Wijnjewoude is de
zendingsopdracht die Jezus zijn
discipelen gaf: Ga dus op weg en maak
alle volken tot mijn leerlingen, door hen
te dopen in de naam van de Vader en de
Zoon en de Heilige Geest, en hun te
leren dat ze zich moeten houden aan
alles wat ik jullie opgedragen heb. En
houd dit voor ogen: ‘Ik ben met jullie, alle
dagen, tot aan de voltooiing van deze
wereld.’ (Mattheüs 28:19 en 20).
Komt deze zendingsopdracht binnen in
jouw hart en heb je capaciteiten als
voorzitter, penningmeester of secretaris
of ken je iemand die daar geschikt voor
is, dan horen we dat graag. Nieuwe
bestuursleden zijn dringend noodzakelijk
voor het organiseren van een eventueel
volgend Pinksterfeest.
Daniela Donker namens het bestuur van
Stichting Pinksterfeest Wijnjewoude
Ik ben bereikbaar op tel. 06-1179 5777
en per e-mail danieladonker@live.nl.

artekreet Pinksterfeest

B

In mei van dit jaar hebben we een
prachtig Pinksterfeest mogen
organiseren in Wijnjewoude met als
thema ‘Open je hart’. Ruim 3.300 gasten
hebben genoten van een afwisselend
programma van muziek, zang, sport en
spel rond dit thema waarbij de opbouw
van het thema tot uiting kwam: Open je
hart naar jezelf, wie je mag zijn in
Christus, open je hart naar elkaar en
naar God, die door Jezus Christus zich
geopenbaard heeft.

enefietconcert

Op zondag 22 november 2015 om 15.00
uur houden wij een Benefietconcert ter
bestrijding van het financiële tekort van
het afgelopen (seizoen) Pinksterfeest.
Thema: speciaal voor jou! Het wordt
gehouden in de Gereformeerde kerk in
Wijnjewoude aan de Merkebuorren met
het gelijknamige kindertheater onder
leiding van Greethilda van der VeldeRozema en met medewerking van het
combo Wyn en ds. Joost Van der Brink.

Helaas hebben we tijdens de evaluatie
geconstateerd dat we dit jaar afsluiten
6
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maar ze worden op alternatieve wijze
ingevuld. Het thema van deze dienst is
“What’s the secret”, wat is het geheim?
Bij dit thema zijn Bijbelgedeelten
gezocht, deze lezingen worden op
authentieke wijze afgewisseld met
rocknummers. Het geheel wordt
ondersteund door indrukwekkende
beamerpresentaties. De manier waarop
de diensten van Changed worden
uitgevoerd zijn zeer toegankelijk en het
enthousiasme van de band werkt
aanstekelijk zodat de kerkbezoekers
makkelijk meegenomen worden in de
boodschap en de beleving van de
kerkdienst. Wil je meer weten over de
band, kijk dan op hun website:
http://changed.nu Introductie wat is het
geheim?
https://www.youtube.com/watch?
v=ERfBxG2E-ZI
Dus zorg dat je erbij bent, zondag 1
november 19.00.uur in de Mande in
Bakkeveen.

erkgebouw verbouwd

Na enkele maanden van verbouwen
wordt het kerkgebouw van de Christelijk
Gereformeerde Kerk in
Siegerswoude\De Wilp weer in gebruik
genomen.
De kerkzaal werd ingrijpend opgeknapt.
Er werd een nieuwe vloer gestort en
vloerverwarming aangelegd. Het dak
werd geïsoleerd en van nieuwe pannen
voorzien.
Tevens werd er een nooduitgang
gerealiseerd en werd de kerkzaal
uitgebreid. De oude preekstoel bleek
niet meer te herplaatsen waarop een
gemeentelid een nieuwe kansel heeft
gemaakt. Het was mooi om te zien hoe
professionele en vrijwillige
gemeenteleden de afgelopen maanden
samenwerkten bij het slopen, bouwen,
schilderen en wat er verder allemaal te
doen viel.
De eerste dienst wordt op 4 november
gehouden. Tijdens de dankdagdiensten
wordt stil gestaan bij het in gebruik
nemen van ons eigen kerkgebouw. De
gemeente ziet ernaar uit om na een
periode waarin gastvrij gebruik mocht
worden gemaakt van de gebouwen van
de Protestantse gemeente De WilpSiegerswoude weer in het eigen
kerkgebouw te kerken. Het is de wens
van kerkenraad en gemeente dat de
vernieuwde kerkzaal een middel mag
zijn om te horen naar het Woord van de
Heere en hem te loven voor zijn genade.
Voor belangstellenden die het
vernieuwde kerkgebouw willen
bezichtigen zal een ‘open kerk’ worden
georganiseerd op 14 november van 9.30
tot 13.00 uur. Het kerkgebouw bevindt
zich aan de Taeijewyk 1a in
Siegerswoude.

Ú
t de rie
5 Oktober was er een spannende

raadsvergadering over het voortbestaan
van de Skâns in Gorredijk. De mogelijke
nieuwbouw of renovatie van de Skâns
houdt de gemoederen in Gorredijk en
omstreken aardig bezig. En zoals bij
veel van dit soort projecten zijn er voor
en tegenstanders. Een grote groep
gebruikers (er zijn meer dan 1400
handtekeningen verzameld) pleit voor
renovatie en ziet een samengaan met de
Burgemeester Harmsmaschool en een
nieuw te bouwen basisschool niet zitten.
De sportverenigingen zijn echter heel blij
met de nieuwbouw omdat de sport dan
geconcentreerd wordt bij het
sportcomplex Kortezwaag en de
sportaccommodatie wordt vergroot en
verbeterd. Het besluit over ver- of
nieuwbouw wordt in november
ockkerkdienst
Op zondag 1 november komt Changed genomen. Veel fracties staan dan voor
een lastige keuze: een
spelen in Bakkeveen. De dienst begint
om 19.00.uur. Deze dienst is opgebouwd toekomstbestendige en op termijn
goedkopere nieuwbouw tussen twee
als een gewone kerkdienst met de
scholen of renovatie van de Skâns om
gebruikelijke liturgische onderdelen,

R
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daarmee tegemoet te komen aan de
wensen van veel gebruikers.
Voorafgaand aan deze raadsvergadering
was het bestuur van Plaatselijk Belang
Wijnjewoude te gast bij de
gemeenteraad. De verschillende
bestuursleden werden als ‘gast van de
raad’ door de griffier ontvangen in de hal
van het gemeentehuis. Na de ontvangst
ging het gezelschap naar het
Lycklemahûs voor een broodmaaltijd.
Hier schoof ook onze burgemeester
Ellen van Selm aan. Marcel van
Opzeeland (Opsterlands Belang), Johan
Sieswerda (Opsterlanders) en
ondergetekende hebben de gasten
verteld over de samenstelling van het
gemeentebestuur, de verschillende
rollen en de vergaderstructuur van de
gemeenteraad. Tot slot werd een
toelichting gegeven op de
raadsvergadering van die avond. Daarna
konden zij als speciale gast
plaatsnemen op de publieke tribune in
de raadszaal. De gasten kregen ‘waar
voor hun geld!’ Deze raadsvergadering
duurde maar liefst tot kwart voor twaalf
en moest vanwege de tijd de volgende
avond worden voortgezet.

libbe.de.vries@opsterland.org

B

oekenmarkt

Op zaterdag 7 november organiseren wij
van de Allerhande pot weer een
boekenmarkt en kleine hobbybeurs in de
‘Ontmoetingskerk’ aan de Mounestrjitte
12 in Ureterp. Boeken, strips en cd’s zijn
weer aanwezig, om naar hartenlust in te
bladeren of rond te sneupen. Op de
kleine hobbybeurs kunt u gezellig
rondkijken, vragen stellen of wat kopen.
Ook zijn er mooie herfststukjes
aanwezig. Rad van avontuur met kleine
Bent u nieuwsgierig naar wat raadsleden prijsjes is weer van de partij en zal weer
doen en hoe de gemeenteraad werkt?
volop draaien. U bent weer van harte
Of heeft u altijd al een raadsvergadering welkom van 09.00 tot 13.00 uur. Voor de
bij willen wonen? De gemeenteraad van inwendige mens kunt u weer terecht bij
Opsterland wil inwoners graag kennis
onze koffie-, thee- en
laten maken met het politieke bestuur
versnaperingenhoek.
van de gemeente. Ook wil de raad laten Voor inlichtingen: Dooitze de Boer, tel.
zien wat de werkzaamheden van de
0512–301635 of Jelly de Jong,
gemeenteraad inhouden. Daarom biedt tel. 0512–542006.
de raad u de mogelijkheid om als
speciale ‘Gast van de Raad’ voor en
tijdens de raadsvergadering een kijkje te
rijwilliger PlusBus
nemen in de politieke keuken van
Veel mensen in Opsterland kennen de
Opsterland.
PlusBus. De Oranje bussen rijden
dagelijks door de gemeente en
Wilt u een keer als speciale gast van de vervoeren ouderen en mensen met een
raad ontvangen worden? Of wilt u eerst beperking naar het ziekenhuis, de dokter
meer weten? Neem dan contact op met en naar familie. De ritten voor de drie
de griffie via telefoon 0512-386299 of
bussen worden ingedeeld door
per mail griffier@opsterland.nl
ritcoördinatoren en de bussen worden
Libbe de Vries, raadslid PvdAgereden door dames en heren. Allen zijn
Opsterland
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bezig op vrijwillige basis. Omdat het
vervoer geldt voor mensen uit heel
Opsterland is het praktisch dat de
vrijwilligers ook verspreid wonen in de
gemeente. Voor Oost Opsterland
(Ureterp en omgeving) kunnen we nog
enkele vrijwilligers gebruiken. We stellen
geen speciale eisen, naast het hebben
van een rijbewijs en het hebben van een
sociale instelling. De tijden, waarop u
beschikbaar bent, zijn heel flexibel in te
delen. U kunt zelf uw voorkeur
aangeven. Voor meer inlichtingen kunt u
contact opnemen met één van de
vrijwilligers bij u in de buurt.

Schrijf dan een brief aan
Sinterklaas voor 16 november
2015 en doe hem in de brievenbus
van Sinterklaas bij het dorpshuis.

Sint en z’n Pieten

A

Tjeerd de Haan (Ureterp) tel.0512302191; Rennie Jonkman
(Frieschepalen) tel.0512-301820; Carla
Krijnen (Ureterp) tel.0512-300637; Niek
Pama (Ureterp) tel.0512-301677; Geert
Zigterman (Ureterp) tel.0512-303431;
Paulette Brouwer (Ureterp) tel.0512301600, Meta Falkena (Ureterp) tel.0512
-302172; Anke Schimmel (Ureterp)
tel.0512-302428; Geert Sinnema
(Ureterp) tel.0512-302240.

ctiviteiten ANBO

De maandag 14 september is me
ontkomen en daardoor heeft er geen
stukje van de ANBO ingestaan. 19
Oktober ben ik op tijd om alles mee te
delen wat ik de vorige keer had moeten
meedelen. We gaan terug naar 23
september waar we in De Wier in
Ureterp een hele gezellige en leerzame
middag hebben gehad voor alle senioren
van Ureterp en omstreken. Deze
middag was georganiseerd door SWAL
(samen weven aan het leven). Het
thema was zelfredzaamheid en Muziek
ankondiging:
Authentiek zorgde voor de muzikale
omlijsting.
Vanaf 12 November a.s. staat ie er, Vrijdag 25 september heeft de ANBO
een uitstapje gemaakt naar Leerdam,
de brievenbus van Sinterklaas!!
waar we een drie uur durende vaart over
Als je graag een liedje wilt zingen
de Linge hebben gemaakt met een
heerlijk uitgebreide lunch. Daarna
voor de Sint of een mooi dansje
hebben we het Glasmuseum bezocht en
wilt doen,wat leuks te vertellen
waren om ongeveer 18.00 uur weer
thuis. Op 16 oktober zijn ‘De Nije
hebt,een mooie tekening of
Knipers’ in De Wier te Ureterp geweest
kleurplaat hebt gemaakt,of de
en zij hebben een geweldig repertoire
vraag die je de Sint of Piet altijd al ten gehore gebracht. Daar hebben we
van genoten.
hebt willen vragen!
We kijken nu uit naar vrijdag 20
Verras de Sint en z’n pieten als hij november; dan komt de heer E.
Westerhof met schitterende dia's. Deze
de 18 November a.s. bij ons op
middag begint zoals gewoonlijk weer om
14.00 uur. Ik hoop u daar allemaal weer
bezoek komt in het dorpshuis de
te mogen begroeten.
Bertie ten Haaf
Dobber om 14:30 uur.

A
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E
Pieter Jongstra en Andrea Dijkstra
ven voorstellen

Bij de driesprong Tolheksleane, ’t Tolhek en de Boerestreek staat op de hoek een
huis dat twee en een half jaar geleden nieuwe bewoners heeft gekregen. Vanaf
deze woning kun je kiezen of je naar Frieschepalen, Siegerswoude of Ureterp wilt.
Een plek dus waar je alle kanten op kunt.
Welke bewoners
hebben op deze
plek hun intrek
genomen?
Op ’t Tolhek 1
maken we
kennis met
Pieter Jongstra
(34) en Andrea
Dijkstra (37).
Pieter is
geboren in
Ureterp maar
verhuisde al op
jonge leeftijd
naar Eelde,
waar hij het
grootste
gedeelte van zijn
jeugd
doorbracht.
Andrea is afkomstig uit de provincie
Groningen, ze groeide op in Leek. Ruim
tien jaar geleden kregen ze een relatie
en hebben toen een huis gekocht in
Ureterp. Inmiddels hebben ze drie
kinderen. Wessel (7), Luuk (6) en
dochter Daisy (3 jaar oud). Beide zonen
zijn in Ureterp geboren. Pieter en Andrea
hebben in 2011 hun huis in Ureterp
verkocht en vonden toen tijdelijk
woonruimte in Drachten, waar Daisy ter
wereld kwam.

‘besmet’ met een
virus dat niet
weer over is
gegaan. Ze wilde
bij de nieuwe
woning ook
graag ruimte om
haar eigen paard
te kunnen
stallen.
Hoe ziet jullie
werkweek eruit?
Andrea werkt
fulltime bij
Vrijbuiter in
Roden op de
financiële
afdeling. In
Ermelo volgde ze
twee seizoenen
lang een opleiding tot instructrice en ze
heeft zodoende naast haar werk bij
Vrijbuiter van haar hobby haar beroep
gemaakt. Twee avonden per week is ze
te vinden in de manege in Jubbega om
daar aan kinderen en volwassenen
paardrijles te geven.

Met haar ‘Frysk hynder’ Sybrich doet
Andrea mee aan wedstrijden en in huis
hangen al heel wat trofeeën.
Pieter was tot voor kort werkzaam bij
een groothandel in automaterialen, maar
Waarom wilden jullie verhuizen?
omdat dit bedrijf failliet ging, heeft hij op
Ze waren op zoek naar een vrijstaande dit moment geen werk. Hij is nu tijdelijk
woning in de omgeving van Ureterp met huisman en student. Om zijn kansen op
een stuk grond erbij dat groot genoeg
de arbeidsmarkt te vergroten volgt hij
was om een paard en pony’s te
een avondopleiding bij de NHL en
verzorgen. Van jongs af aan is Andrea al overdag neemt hij de zorg voor het
liefhebber van de paardensport. Via een huishouden en de kinderen voor zijn
vriendinnetje van school kwam Andrea in rekening.
aanraking met paarden en werd toen
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Hebben jullie ook hobby’s?
De grootste hobby van Andrea is de
paardensport. En ook de kinderen zijn
regelmatig bij de paarden en pony´s te
vinden. Pieter speelt als spits in het
derde elftal van V.V. Oerterp. De beide
zonen gaan vaak met hem mee om hem
aan te moedigen. Zelf zijn Wessel en
Luuk nog niet aangesloten bij een sport,
ze moeten eerst hun zwemdiploma
halen voordat ze een andere
sportactiviteit mogen kiezen. Samen met
Pieter houden de jongens veel van
vissen, met z’n drieën zijn ze regelmatig
aan de waterkant te vinden
Verder is Pieter al bijna vanaf de
oprichting van Oerrock betrokken bij dit
jaarlijkse festival. Hij maakt deel uit van
het bestuur. Binnenkort staan de playoffs voor het volgende jaar al weer op
het programma. Verschillende bands
strijden dan om een plek te veroveren in
het voorprogramma van Oerrock 2016.
Elk jaar groeit het aantal toeschouwers
nog en er wordt door het bestuur heel
organisatievermogen gevraagd om alles
in goede banen te leiden.
Hebben jullie nog plannen voor de
toekomst?
Ze hopen nog lang en met veel plezier
met hun gezin en de paarden op dit
mooie plekje te kunnen wonen en op 15
april 2016 zijn ze van plan om in het
huwelijk te treden! Namens de redactie
alvast een hele fijne feestdag
toegewenst!
Atty Verbeek

3

Provinciën gebied:
Ontdekken en beleven

Eind 2015 wordt door TIP-Bakkeveen
een royale folder uitgegeven met
alle recreatieve mogelijkheden rond het
3 Provinciënpunt. Om zo compleet
mogelijk te zijn roepen we inwoners van
het gebied op om recreatieve gegevens
door te geven. Denk hierbij aan
historische en natuurlijke plekjes,
mogelijkheden tot bedrijfsbezoek,
overnachtingsadressen, galerieën en

exposities, horeca, rustpunten,
aanwezige en (geplande) evenementen
en wandelroutes. De folder wordt in
2016 gratis via vele distributiepunten
beschikbaar gesteld aan bezoekers van
het 3 Provinciën gebied.
In het gebied rond het 3 Provinciënpunt
waar de grenzen van Drenthe, Friesland
en Groningen samenkomen is
Bakkeveen het centrum van de
recreatie. In de andere dorpen kan de
recreatieve ontwikkeling nog versterkt
worden: er is voor de recreant nog veel
te ontdekken en te beleven.
Het idee is dat in het 3 Provinciëngebied
de volgende dorpen vallen: Bakkeveen,
De Wilp, Donkerbroek, Een-West,
Frieschepalen, Haule, Haulerwijk,
Siegerswoude, Ureterp, Waskemeer,
Wijnjewoude en Zevenhuizen. Het
gebied wordt ruwweg begrensd door de
A7 in het noorden, de N381 in het
westen, Bovenloop Tjonger,
recreatiegebied Norg en recreatie
gebied Roden/Leek in het zuiden en
oosten.
Net als in andere delen van NoordNederland is het de bedoeling door
samenwerking de recreatieve
mogelijkheden beter op de kaart te
zetten; de streek beter te tonen aan de
toerist, maar ook aan de eigen inwoners.
Her en der in het gebied zijn
kleinschalige recreatieve initiatieven.
Door samenwerking en publiciteit willen
we deze ook ondersteunen.
Om niet in langdurige strategische
discussies te vervallen, willen we
eenvoudig en hopelijk doeltreffend
beginnen. Er is bij een aantal bestaande
recreatieondernemingen een korte
behoeftepeiling gedaan. Ook daar komt
uit dat een bundeling van alle
recreatieve mogelijkheden in de
omgeving van het 3 Provinciënpunt een
goede eerste stap zou zijn. Er wordt
gewerkt aan een folder: een A5
magazine van circa twintig pagina’s
waarin alles wat met recreatie te maken
heeft, is vermeld. Naast deze folder
wordt de informatie ook beschikbaar
11

gesteld op de website www.3beleef.nl.
Alle dorpswebsites in het gebied kunnen
deze informatie overnemen voor zover
relevant.

Buorskip te Beetsterzwaag. Nieuw zijn
activiteiten die begeleid worden door
leerlingen van de Burgemeester
Harmsmaschool in Gorredijk. Ook nieuw
zijn de diverse workshops waar u aan
Er is inmiddels met de meeste betrokken mee kunt doen. Bent u zelf mantelzorger
Plaatselijk Belangen overleg geweest
of kent u er één in uw omgeving? Meld u
over een contactpersoon per dorp om de dan aan bij Timpaan Welzijn via email
benodigde informatie te controleren en
van y.suiveer@timpaanwelzijn.nl,
ideeën aan te dragen. TIP-Bakkeveen
telefoon 06-25000644 of bezoek de
(Toeristisch Informatie Punt) coördineert website van Mantelzorg Opsterland. Alle
en voert uit. We willen geen informatie
bij het mantelzorgsteunpunt bekende
missen, daarom doen we via deze weg Mantelzorgers zullen een persoonlijke
een oproep aan een ieder om zoveel
uitnodiging voor de Dag van de
mogelijk recreatieve gegevens aan te
Mantelzorg ontvangen.
dragen en vergeet niet de mogelijkheid
van bedrijfsbezoeken na te gaan! Ook
een prachtige recreatieve foto is zeer
ing-in
welkom.
Iedereen is van harte welkom op zondag
15 november op de sing-in met als
Je kunt je gegevens inzenden tot 14
thema: Aanbidding in verdrukking. De
november (maar liever eerder)
avond wordt gehouden in De Peadwizer,
naar info@3beleef.nl.
‘t Pead 1 in Frieschepalen en begint om
Namens de TIP-Bakkeveen
19:30 uur. Samen willen we God groot
werkgroep:
maken en de vervolgde broers en
Vincent Veldhoen en
zussen wereldwijd steunen. Combo
Jan van Dalen
‘Wyn’ zal ons deze avond begeleiden. Er
is een collecte voor de Open Doors,
bestemd voor vervolgde christenen in
het Midden-Oosten. Dit is voor twee
ag van de Mantelzorg
doelen, noodhulp aan vluchtelingen in
"Marktkramen, workshops en nog
Jordanië en onderwijs voor
meer...."
achtergestelde vrouwen en kinderen in
Op maandag 9 november van 15.0018.00 uur wordt in Opsterland aandacht Egypte. De sing-in is op initiatief van
Haaye Bijlsma die in mei 2016 een
besteed aan de ‘Dag van de
Mantelzorg’. Het thema van de Dag van muskathlon in Jordanië gaat
de Mantelzorg 2015 is ‘Laat je zien!’. Het mountainbiken.
staat voor de persoon achter de
mantelzorger, dat u gezien mag worden
in deze specifieke rol die u vervult, dat u
sklub Fryske Peallen
daarvoor erkenning krijgt en dat de
Dit jaar stapt de Ysklub Fryske Peallen
omgeving u als mantelzorger waardeert. voor de inning van haar
‘De omgeving’, dat zijn andere
lidmaatschapsgeld over van het
familieleden, vrienden, maar ook de
handmatig deur tot deur inzamelen naar
gemeente of het gebiedsteam. U kunt
automatische incasso. Dit betekent voor
hen om steun en hulp vragen als dat
u als lid dat u van ons eind oktober/
nodig is. U mag er zijn, dus laat uzelf
begin november een brief krijgt waarin
zien. Om u als mantelzorger in het
we vragen om een machtiging van
zonnetje te zetten organiseert het
incasso, in de week daarna zal één van
Mantelzorgsteunpunt wederom, wegens onze bestuursleden langs de deur
groot succes van vorig jaar, wederom
komen om deze ingevulde formulieren
een gezellige markt in dorpshuis de
weer op te halen. Vanaf dan zullen we

S

D

Y
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jaarlijks de contributie zoals vastgesteld
Preekroosters Frieschepalen /
in de ledenvergadering automatisch in
Siegerswoude
december incasseren. De hoogte van de
contributie voor het seizoen 15/16 is in
de ledenvergadering vastgesteld op € 7 Gereformeerde kerk Vrijgemaakt
Frieschepalen/Siegerswoude
euro. Meer informatie zullen we
beschikbaar maken via
01-11 09.30 uur ds. G. Bruinsma
https://www.facebook.com/Ysklub
14.00 uur des. K. Smit
04-11 19.30 uur ds. G. Bruinsma,
dankstond
ollecte Prinses Beatrix Fonds 08-11 09.30 uur ds. G. Bruinsma
14.00 uur leesdienst
De collecte van het Prinses Beatrix
15-11 09.30 uur ds. M. Veurink
Fonds heeft in Frieschepalen een
14.00 uur ds. G. Bruinsma
bedrag van 585.00 euro opgebracht.
Hiervoor alle gevers en collectanten zeer 22-11 09.30 uur ds. J. Jongsma
14.00 uur ds. G. Bruinsma
veel dank.
29-11
09.30 uur ds. G. Bruinsma
Namens het Prinses Beatrix Fonds
14.00 uur ds. R. Prins
Frieschepalen
06-12
09.30 uur ds. G. Bruinsma
Alie Hummel-Pijl
14.00 uur ds. R. Prins

C

C

ollecte Nierstichting

De Nierstichting collecte 2015 van
Frieschepalen heeft het mooie bedrag
van 701,59 euro opgebracht. Namens
de Nierstichting en patiënten heel
hartelijk bedankt voor uw gift en
collectanten ook bedankt voor jullie
inzet.
Namens de Nierstichting
Froukje Zuidersma

VGKN Frieschepalen-Siegerswoude
01-11 09.30 uur ds. M.Koppe
13.45 uur ds. M.Koppe
04-11 19.30 uur ds. B.Bloemendal,
dankstond
08-11 09.30 uur ds. Douma-vd Molen
08-11 13.45 uur ds. B.Bloemendal
15-11 09.30 uur ds. B.Bloemendal,
HA.
15-11 13.45 uur ds. B.Bloemendal
22-11 09.30 uur ds. B.Bloemendal,
laatste zondag kerkelijk jaar
22-11 13:45 uur ds. J.de Kok
29-11 09.30 uur ds. D.van der Meulen
29-11 13.45 uur ds. K.Snijder

Na jaren met plezier en voldoening
de advertenties van ‘t Pompeblêd Protestante Gemeente De WilpSiegerswoude
te hebben beheerd, wil ik nu deze 25-10 09.30 uur ds. J.N. Jurjens
taak aan een ander overdragen.
Oosterkerk
Wie kan en wil het contact met de
adverteerders en de facturering
van mij overnemen?
Interesse of aanmelding?
Bel of mail!
Anneke Atsma
jal.atsma@hetnet.nl
0512-301248

01-11
04-11
08-11
15-11
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14.00 uur Bijzondere Dienst
Plantsoenkerk
09.30 uur ds. H.J. de Groot
Oosterkerk
19.30 uur ds. A. de Vries
Dankdienst Oosterkerk
09.30 uur ds. A. de Vries H.A.
Oosterkerk
09.30 uur ds. D. Kruyt,
Gezinsdienst Oosterkerk

22-11
29-11

09.30 uur ds. D. Heys-de Vries
Gedachtenisdienst
09.30 uur ds. A.G.M. KlompHogeterp Oosterkerk
14.00 uur Bijzondere Dienst
Plantsoenkerk

Christelijk Gereformeerde kerk
Siegerswoude
25-10 09.30 uur ds. D.J. Hoogenboom
14.30 uur ds. D.J. Hoogenboom
01-11 09.30 uur ds. D.J. Hoogenboom
14.30 uur ds. D.J. Hoogenboom
(Plantsoenkerk)
04-11 14.30 uur ds. D.J.
Hoogenboom
19.30 uur ds., D.J.Hoogenboom
dankdag
08-11 09.30 uur ds. J.W. Wullschleger
14.30 uur ds. J.W.Wullschleger
15-11 09.30 uur ds. D.J. Hoogenboom
VHA
14.30 uur ds. D.J. Hoogenboom
22-11 09.30 uur ds. D.J. Hoogenboom
HA
15.00 uur ds. D.J. Hoogenboom
NHA
29-11 09.30 uur ds. D.J.
Hoogenboom
14.30 uur ds. D.J. Hoogenboom

H

ulpnetwerk Frieschepalen

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

B

este puzzelaars,

De oplossingen van puzzel 1 zijn weer
binnen. Het antwoord was “Theepauze”.

We starten dit seizoen met 25
deelnemers, al met al een
veelbelovende start van het
puzzelseizoen. Voor een aantal was het
de eerste keer dat ze meegegaan
hebben.
Erg mooi om nieuwe puzzelaars te
verwelkomen. Het mooie van de
puzzelcompetitie is dat u het gehele
seizoen altijd nog kunt aansluiten. Een
puzzel bedenken en vervolgens
uitwerken is erg leuk en oplossingen
binnen krijgen is nog veel spannender
“wie doet deze keer weer mee”. Alle 25
ingeleverde oplossingen zijn goed en
iedereen kreeg hiervoor 10 punten.

Om deze tweede puzzel te kunnen
oplossen heeft u het vorige Pompebled
nodig. Uit de advertenties zijn
genda Dorpshuis Uthof
omschrijvingen, telefoonnummer,
Siegerswoude
postcode e.d. gehaald. Schrijf de
31-10
Theater Hymp Hamp 20.00 uur adverteerder van deze woorden op.
07-11
Progrockfestival 15.00 uur
Voor iedere goed antwoord krijgt u 1
14-11
Jeugdavond 19.30 uur
punt en als bonus 10 extra.
17-11
Vergadering de laatste eer
Met elkaar zijn ter 50 punten te
20.00 uur
verdienen.
28-11
Jeugdavond 19.30 uur
De gehele oplossing kunt u inleveren tot
12-12
Jeugdavond 19:30 uur
vrijdag 13 november bij Metje van der
17-12
Plattelandsvrouwen 19.45 uur Harst, Lytse Dobbe 7 te Frieschepalen.
22-12
Vrouwen van Nu 19.45 uur
21-01
Toneel voor ouderen 14.00 uur Ook kunt u puzzels per e-mail inleveren.
23-01
Toneeluitvoering 20.00 uur
E-mail adres:
metjevanderharst@hotmail.com
Hinke Mekkes Agendabeheer
Dorpshuis Uthôf Siegerswoude,
tel: 0516-426001
Email: dorpshuisuithof@gmail.com
Tel. 0516-541900
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2.
3.
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5.
6.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Goede apparatuur koop je toch bij de vakman –
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? –
Ook in glans –
Huisstijl ontwerp – brochures –
Landelijke organisatie voor –
We regelen en verzorgen de gehele uitvaart –
Tel.: 06 – 18940424 –
Hosting, Domein & Web Design –
Lytse Leane 74 –
Nieuwbouw – Verbouw – Onderhoud – Renovatie –
Voor een kast op maat –
Op de kruising het Foarwurk in Siegerswoude –
Cadeautip: Visitekaartjes –
Esprit – Festina – MelanO –
Voor alle vragen over wonen, zorg, welzijn –
Drachten Nipkowlaan 17 –
Landelijke wellness –
En make-up advies –
Dakdekken –
Bij ons komt u er wel uit! –
Tapijt en Marmoleum –
Zonnepanelen –
Info@waarvanakte.nl –
Krachtige kleine teams –
Glasservice – Spiegels – Wandafdekking –
Wij hebben de oplossing! –
Zeer voordelig!!! –
Wist u dat: Onze aanpak zorgt ervoor dat u voor zekerheid kunt kiezen! –
DiWoDo 08:30 – 12:00 –
Mob: 0621 551179 –
Borger – Bildstar –
Ingang Hjouwerpaed –
Mjumsterwei 16 –
Een grote stap? –
Nederlandse Bachvereniging in Amsterdam –
Meer dan 65 jaar –
Binnenwei 31 9248 KV
Verschijnt 10 keer per jaar –
15

P1 Totaal
1 Feikje / Trienke

Benedictus

Binnenwei 49

Siegerswoude

10

10

2 G.

Beute

Weibuorren 91

Ureterp

10

10

3 Gepke

Bijker

Klauwertswei 2

Siegerswoude

10

10

4 Baukje

Dijkstra

De Feart 117

Ureterp

10

10

5 Frouwkje

Ekema-Bakker

Foarwurk 11

Siegerswoude

10

10

6 Rolf en Ancis

Feenstra

Teaijewyk 1

Siegerswoude

10

10

7 Lies

Haisma

Bremerwei 4

Siegerswoude

10

10

Harst

WF de Boerstraat 34

De Wilp

10

10

Havinga

Boerestreek 12

Ureterp

10

10

Hummel

Binnenwei 11

Siegerswoude

10

10

Iest

Lytse Leane 36

Frieschepalen

10

10

12 Wietske

Jeensma

de Bodding 6

Frieschepalen

10

10

13 Leny

Jongsma

De Slûs 18

Frieschepalen

10

10

14 H.J.

Kloosterman-Luchtenburg

Hoofddiep 2

Zevenhuizen

10

10

Koning

De Feart 60

Ureterp

10

10

16 Boukje

Kooijker

Lytse Leane 20

Frieschepalen

10

10

17 Mieke

Kooijker

Boerestreek 4

Ureterp

10

10

18 G.

Kooistra

Tolheksleane 14

Frieschepalen

10

10

19 Marieke

Marinus

Van Houtenwei

Siegerswoude

10

10

20 Hinke

Mekkes

Middenwei 4

Siegerswoude

10

10

21 Jeltsje

Mulder -vd Mei

Kromhoek 33

Frieschepalen

10

10

22 Baukje

Rijpstra

Mounleane 1

Ureterp

10

10

8 Baukje

v.d.

9 Sjikke
10 Etsje

11 Anneke

15 Anneke

v.d.

de

23 H.

v.d.

Veen-Waringa

Kromhoek 40

Frieschepalen

10

10

24 Yvonne

de

Vries

Lytse Leane 49

Frieschepalen

10

10

Weening

Boerestreek 29

Ureterp

10

10

25 Irma
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