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‘t POMPEBLED verschijnt

Dit is het laatste nummer van ’t
Pompeblêd in dit jaar. Wij wensen alle
lezers alvast goede feestdagen en een
voorspoedig en gelukkig 2016. De
redactie van het ’t Pompeblêd kijkt terug
op een goed jaar. Wij hebben de indruk
dat de dorpskrant in dit internettijdperk
nog altijd wordt gewaardeerd. Onlangs
hebben wij weer een gift
binnengekregen. Giften blijven natuurlijk
van harte welkom. Inmiddels hebben wij
iemand kunnen vinden, die de
contacten met de adverteerders
onderhoudt en de advertenties verzorgt.
Nadat Anneke Atsma aangaf te willen
stoppen met dit werk, heeft Leny
Jongsma van de Slûs 18 in
Frieschepalen zich gemeld om deze
belangrijke taak over te nemen.
Daarmee is de redactie natuurlijk erg
blij. Ook nieuwe redactieleden zijn nog
altijd welkom.

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.: 29 en 30 januari 2016

Een paar redactieleden hebben een
bezoek gebracht aan Frans en Hanneke
Pool in Wijnjewoude. Hun drukkerij
bestaat vijfentwintig jaar en dat was
aanleiding tot een feestje. De familie
Pool verzorgt al jarenlang, tot onze
tevredenheid, het drukken van onze
dorpskrant.

Kopij:
Kopij voor het volgende nummer uiterlijk
inleveren voor
maandag 18 januari 2016
voor 18:00 uur bij de redactie.
Op de computer gemaakte teksten (en
foto’s als JPG-bijlage) kunt u
aanleveren per e-mail:

In Frieschepalen dreigt de nieuwbouw
op de plek van de voormalige
basisschool De Skâns in Frieschepalen
te stagneren. Het weekblad Sa! meldde
dat er een verhoogde concentratie
nikkel is aangetroffen. Als er
bodemverontreiniging is, kan dit
consequenties hebben voor de plannen
om volgend jaar te beginnen met de
eerste woningen. We hopen dat het
allemaal meevalt.

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

Ook was er positief nieuws over
Frieschepalen. Het dorpscentrum is na
een opknapbeurt fraai geworden en ziet
er nu ruimtelijk en eigentijds uit. De foto
op de voorpagina geeft een mooie
indruk van de metamorfose die heeft
plaatsgevonden.

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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Kerst

Verhaal

Door: Jelle Jeensma

Kerst: vredesfeest voor vluchtelingen

T

alloze kilometers hadden ze gelopen door bergachtige gebieden, die door
oorlogsgeweld waren verscheurd. Na een tocht vol ontberingen waren ze eindelijk
veilig en vierden ze voor de eerste keer kerst in een land waar vrede was. De
Nederlandse kerk was gastvrij voor het gezin, dat uit Syrië was gevlucht. Eén man,
ouderling Jan Willemse, had een speciale band gekregen met de Syrische
vluchtelingen.

De kerk in de provincieplaats was
meestal halfvol, maar wanneer de
kerstdagen aanbraken kwamen veel
mensen, en niet alleen kerkleden, naar
de diensten. De religieuze en spirituele
kerstboodschap, met koor, orgelmuziek,
een kerststal en sfeerverlichting,
maakten in deze donkere dagen aan het
einde van het jaar altijd veel los bij de
mensen. De familie Sahar - vader
Abdel, moeder Zana en dochter

Zeefareh - ging achterin de kerk zitten,
zonder de aandacht te trekken. Ze
verstonden de Nederlandse taal niet,
maar waren onder de indruk van de
ceremonieën tijdens de kerkdienst. Maar
in gedachten waren ze nog steeds in
hun eigen land, Syrië. De
bommentapijten die hun thuisland
hadden getroffen echoden nog na in hun
hoofd. Zouden ze, als er ooit vrede
kwam, kunnen terugkeren?
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Een half jaar eerder. Homs, vroeger een
bruisende miljoenenstad in Syrië, was
totaal kapotgeschoten. Rebellengroepen
hadden de stad ingenomen en vochten
een zware strijd uit tegen het
regeringsleger van de dictatoriale
president Bashar al-Assad. De
burgerbevolking werd getroffen door
zware bombardementen en de stad was
onleefbaar geworden. Sluipschutters
lagen overal op de loer in dit
apocalyptische decor en het oude
centrum van Homs, voor de
burgeroorlog belangrijk werelderfgoed,
was veranderd in een ruïne. Er vielen
duizenden doden in deze nietsontziende
stammenstrijd, terwijl de internationale
gemeenschap toekeek. Burgers
probeerden hun stad te ontvluchten.
Veel inwoners van de stad waren op drift
geraakt, zonder te weten waar het nog
veilig was. In deze chaos probeerde de
familie Sahar in de stad te overleven.
Abdel Sahar was twintig jaar geleden
een bakkerij begonnen aan de rand van
het oude stadscentrum, dat voor de
verwoestingen nog een toeristische
trekpleister was. Totdat de
luchtaanvallen begonnen had hij in zijn
stad een goed bestaan gehad. Mensen
in de wijk kochten zijn brood en
bakkerswaren en ook toeristen vonden
de weg naar zijn bakkerij. Toen de
bommen begonnen te vallen,
veranderde dat en had hij bijna geen
inkomsten meer. Hun leven was
ontwricht. Dochter Zeefareh ging niet
meer naar school. Het schoolgebouw
was platgebombardeerd door het
Syrische regeringsleger, dat beweerde
dat zich hier rebellen schuilhielden. De
totaal verwoeste school werd niet meer
herbouwd.

bevolking terroriseerden, was geen
menswaardig leven mogelijk. Abdel had
de vlucht goed voorbereid en had
contacten met mensen in verschillende
landen, die zouden helpen bij de vlucht
van zijn gezin naar Europa. In de
ingewanden van zijn bakkersoven had
hij een groot geldbedrag verstopt.
Daarmee zouden ze Europa halen.
Terwijl de nacht over Homs viel,
begonnen Abel en zijn vrouw en dochter
aan hun lange tocht, die ze in hun oude
auto en daarna lopend zouden afleggen.
Ze hadden bruikbare dingen en proviand
meegenomen.
Terwijl een paar duizend kilometer
verder, in het verre Midden-Oosten, het
jonge gezin de vrijheid tegemoet ging,
vergaderde ouderling Jan Willemse in
Nederland met de kerkenraad. Het
belangrijkste agendapunt was de
vluchtelingen. Er kwam heel wat op het
kerkbestuur af, nu er een grote
vluchtelingenstroom op gang was
gekomen en de kerk binnenkort opvang
zou kunnen bieden aan mensen die hun
thuisland waren ontvlucht. Willemse had
gemengde gevoelens over hun komst
naar Nederland. Zijn hoofd was een
labyrint vol tegenstrijdigheden. Hij
besefte dat de kerk moreel verplicht was
humanitaire hulp te geven aan mensen
die hulp nodig hadden. Vragen en
twijfels streden bij hem om voorrang.
“Worden we dan niet overspoeld en
gegijzeld door vluchtelingen, kunnen we
dat hier wel aan? Geeft de komst van
zoveel mensen uit een vreemde cultuur
met afwijkende gewoontes en religies
problemen en komt onze eigen welvaart
onder druk te staan?” Hij was niet de
enige, die met deze vragen worstelde,
de kerkenraad was verdeeld, maar
bleek, met uitzondering van Willemse,
toch voor de opvang.

De situatie in Homs werd steeds
dreigender. Anarchie heerste overal.
Abdel besloot de stad en zijn land te
ontvluchten. In deze gewelddadige
chaos, waarin fundamentalistische
bandieten de dienst uitmaakten en de

Abdel, Zana en dochter Zeefareh namen
niet de gemakkelijkste route in hun
vlucht naar de vrijheid. De Libanese
4

grens was hun doel. Ze probeerden de
strijdende milities te omzeilen. Als ze
vermoeid raakten, rustten ze uit in een
kleine tent, die ze hadden meegenomen.
Het gevaar loerde overal, maar ze
werden niet opgemerkt. Nadat ze
eindelijk de Libanese grens waren
overgestoken werden ze in een
grensdorp opgewacht door Khamel, een
man waarmee Abdel contact had gehad.
Hij bracht het gezin naar de hoofdstad
Tripoli en daarna namen de drie het
vliegtuig naar Frankrijk. Abdel betaalde
Khamel het afgesproken bedrag. Nadat
ze in Frankrijk aankwamen, vertrokken
ze naar Taizé, het dorp waar de bekende
christelijke oecumenische
kloostergemeenschap was gevestigd.
Hier werden aan het begin van de
Tweede Wereldoorlog vluchtelingen
opgevangen. Op deze symbolische plek
zou het Syrische gezin zich
voorbereiden om de Nederlandse grens
over te steken. Ze werden in Taizé
gastvrij verwelkomd en geholpen met
documenten die nodig waren om naar
Nederland te gaan, waar ze misschien
een nieuwe toekomst zouden kunnen
opbouwen. Een paar dagen later
landden ze op Schiphol.

aardige en bescheiden mensen, eigenlijk
was hun houding nederig. Terwijl na de
kennismaking het kerstdiner op tafel
kwam, vertelde Abdel zijn verhaal. Hij
was goed opgeleid en sprak een aardig
mondje Engels. Willemse en zijn vrouw
begrepen wat hij had meegemaakt.
Abdel zei dat hij zijn land en familie
miste. Hij vertelde over de uitzichtloze
oorlog, die hij met zijn gezin had moeten
doorstaan. Hoe vaak bommen de
woonwijken troffen en veel slachtoffers
maakten en hoe wetteloosheid, religieus
fanatisme en strijd hun leven beheerste.
Willemse schaamde zich steeds meer
voor zijn eigen vooroordelen, nu hij
hoorde hoe zwaar het Syrische gezin het
had gehad. Niemand had het voor deze
weerloze burgers opgenomen. “Jullie
mogen hier blijven zo lang jullie willen en
ik zal jullie overal mee helpen”, zei
Willemse.

Jan Willemse en zijn drie Syrische
gasten gingen op Eerste Kerstdag naar
de sfeervol verlichte kerk waar de dienst
werd gehouden en de gemeenteleden
samenkwamen. De drie uit Syrië
verstonden niet wat werd gezegd, maar
waren bevattelijk voor de universele
kerstgedachte en het verhaal van de
geboorte van het kindeke Jezus, zoon
De leden van de kerkenraad kregen te
van God, die als volwassen man zijn
horen dat Syrische gezinnen werden
leven voor de mensen zou geven. Te
opgevangen in Nederland. Daarna
midden van alle gastvrijheid,
zouden ze politiek asiel kunnen
vriendelijkheid en devotie kregen Abdel,
aanvragen. Ook hun kerk zou enkele
Zana en Zeefareh hoop dat ze een
gezinnen opvangen. De vluchtelingen
arriveerden vlak voor de kerstdagen. Jan nieuwe toekomst en een beter leven
Willemse had nog steeds twijfels, maar zouden krijgen. ———*******———
hij legde zich neer bij het democratische
besluit van de kerkenraad. De kerk was
al in de kerstsfeer gebracht.
laatselijk belang

P

Frieschepalen

De Syrische gezinnen werden eerst
opgevangen in een sporthal. Daarna
gingen ze naar de leden van de
kerkenraad. Jan Willemse en zijn vrouw
begroetten Abdel, Zana en Zeefareh
eerst wat afstandelijk. Zijn bedenkingen
verdwenen snel, want de Syriërs waren

Na weken omrijden mogen we nu weer
over het kruispunt rijden. De meeste
werkzaamheden zijn afgerond. Wat nog
ontbreekt zijn de tegeltjes die door de
kinderen uit het dorp beschilderd zijn. In
het komende voorjaar worden deze op
het bankje gelijmd.
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voor geweld, oorlog of vervolging zijn ze
in Nederland op zoek naar veiligheid,
een nieuw leven. Velen van hen
verlangen naar contact met
Nederlanders. Gave helpt vrijwilligers
om een vluchteling te zien staan.
Gewoon, door op bezoek te gaan, een
kop thee te drinken, een gesprek aan te
gaan, te luisteren. Dat is niet altijd
makkelijk. Daarom helpen teams van
Gave de lokale kerken en vrijwilligers. Zij
kunnen altijd bij hen terecht, voor advies,
bemoediging en een luisterend oor.
Gave maakt kerken en christenen
bewust van de bijbelse roeping om ‘de
vreemdeling’ gastvrij te ontvangen. Gave
inspireert, traint en ondersteunt
vrijwilligers om contacten op te bouwen
met asielzoekers en hen Gods liefde te
laten zien. Daarnaast organiseert zij
zelfactiviteiten zoals jongerenkampen.
Daarnaast behartigt zij de belangen van
christen-asielzoekers. Voor meer
informatie kunt u terecht op
website www.gave.nl
U bent allen van harte uitgenodigd voor
deze dienst. Vanaf 20.00 uur is er koffie/
thee in de Iepen Doar. Aanvang van de
dienst is om 21.00 uur.
Namens de Zending en
Evangelisatiecommisie.

Zoals eerder aangegeven is de
verkeerssituatie op de Hearsterwei een
serieus probleem. Het is niet alleen dat
er veel verkeer dagelijks door het dorp
rijdt, maar de snelheid is ook te hoog.
Door de gemeente worden er regelmatig
metingen uitgevoerd. Uit metingen blijkt
dat hier elk jaar meer verkeer passeert.
In 1995 waren dit 2800
voertuigbewegingen per dag en in 2015
waren dit er 4035 per dag. Reden voor
actie.
Door de gemeente zijn in overleg met de
buurtbewoners bakken op de rijbaan
geplaatst. De bakken hebben als doel
het verkeer af te remmen en inhalen te
verhinderen. Het plaatsen van de
bakken is een proefopstelling. Als blijkt
dat er aanpassingen aan de opstelling
van de bakken nodig zijn dan kan dit. In
februari is er een evaluatie met de
gemeente en buurtbewoners. Graag
horen we uw ervaringen, u kunt dit
aangeven bij plaatselijk belang.
Als bestuur kijken we terug op een jaar
waar we in het dorp veel konden
realiseren. We hopen in het komende
jaar hiermee door te gaan. Namens het
bestuur wens ik alle lezers van ‘t
Pompeblêd goede en gezegende
kerstdagen en een goede en veilige
jaarwisseling.
Jannes Donker

K

erstwandeling Bakkeveen

Op Tweede Kerstdag wordt in
Bakkeveen weer de traditionele
kerstwandeling gehouden, voor de
erstnachtdienst ‘Komt allen
veertigste maal. De routes lopen door de
tezamen’
gevarieerde natuurlijke omgeving van
Op donderdag 24 december is er een
Bakkeveen. Ook dit jaar komen alle
gezamenlijke Kerstnachtdienst in de
soorten terreinen weer aan bod: heide,
VGKN in Frieschepalen, Tolheksleane
41. Thema in deze dienst is ‘Gastvrijheid duinen, bos, kreupelhout en een stukje
bebouwde kom. Start en finish zijn bij
voor een vreemdeling’. Voorganger is
Dúndelle, nabij de sportvelden. Bij
ds. Bruinsma van de GKV in
redelijke weersomstandigheden zal het
Frieschepalen.
Muzikale medewerking wordt verleend
aantal deelnemers ongeveer
door Brassband Opsterland. De collecte 1500 bedragen: wandelaars die
in deze dienst is bestemd voor Stichting tijdens de drie dagen van het
Gave:
‘kerstweekend’ even de natuur in willen
Ieder jaar komen duizenden
trekken voor een gezonde, frisse
asielzoekers naar Nederland. Gevlucht wandeling.

K
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Er kan gekozen worden uit vier
afstanden: 5, 7, 10 en 15 kilometer. De
start is tussen 10.00 en 14.00 uur, zodat
iedereen voor donker weer binnen kan
zijn. Je krijgt na inschrijving een
routebeschrijving; de herinnering en een
kom heerlijke snert na afloop. Onderweg
is een uitgebreide ‘koek en zopie’, deze
wordt net als voorgaande jaren door
‘World Servants’ verzorgd. Wandelaars
kunnen deelnemen aan een gratis
puzzel, waarbij als hoofdprijs een
luchtballonvaart over Bakkeveen
beschikbaar is.
Meer
informatie: www.kerstwandeling.org of
via www.bakkeveen.nl

T

oanielferiening Sigerswâld

S

chaatsen voor water

voor water’ van ‘Plan en Water for Life’.
Voorafgaand aan het schaatsen hebben
de kinderen sponsors gezocht die hen
per geschaatst rondje een bedrag wilden
geven. Op de dag dat de groep naar
Thialf ging om te schaatsen kregen alle
kinderen ook nog een prachtige felgele
muts met het schoollogo er op. Deze
muts werd hen aangeboden door
‘Redneck Cars Drachten’.
Op de schaatsbaan ging het er fanatiek
aan toe. Ronde na ronde werd afgelegd
door de schaatsers en ook de kinderen
die niet schaatsten legden hardlopend
vele rondes af. Uiteindelijk werd de
score opgemaakt en gingen de kinderen
op pad om hun ‘verdiende’ geld op te
halen. Een aantal kennissen/
familieleden moest diep in de beurs om
het verdiende bedrag op te hoesten,
maar iedereen stond voor zijn belofte en
binnen een week was al het geld binnen.
Door een aantal kinderen werden alle
munten en briefjes opgeteld en daarmee
kwamen we al op een bedrag van
€ 1036,00. Dat was echter nog niet alles,
want de ‘IJsclub Frieschepalen’ deed
ook nog een duit in het zakje. Van de
club ontvingen de kinderen gezamenlijk
een bedrag van maar liefst € 150,00, wat
uiteindelijk een totaalbedrag van
€ 1186,00 opleverde.
Met de opbrengst van deze actie gaan
‘Plan en Water for Life’ in Malawi
waterpunten aanleggen, waarmee
duizenden kinderen en hun familie
toegang krijgen tot veilig drinkwater.
Plan geeft daarnaast ook voorlichting
over de noodzaak van goede hygiëne en
sanitaire voorzieningen. Namens alle
negenentwintig kinderen van groep 5 tot

Toanielferiening ‘Sigerswâld’ spilet; Wat
in skrik! In kluchtich blijspul fan Henk
skloots.
We spilje it stik op tongersdei 21
jannewaris om 14.00 oere.en op, sneon
23 jannewaris om 20.00 oere.
Berend, al jierren troud mei Sippy, hat
sûnder dat hy it wit in dochter, en dy is
op syk nei him. Sy hat it programma
Spoorloos ynskeakele om har te helpen.
Dy ha, sûnder dat Berend der erch yn
hat, regele, dat Maaike in keamer hiert
by Sippy, dy't by harren oan hûs in B&B
hat.
As Berend in brief kriget fan Spoorloos,
dat der in frou op syk nei him is, brekt by
him panyk ut, want Sippy mei dit út noch
yn witte dat hy in dochter hat. Hy
skeakelt syn maat en kollega Sjoerd yn
om him te helpen, mar hy wurket him
hoe langer hoe mear yn de nêsten..
Wolle jim witte hoe dit ôfrint? Kom dan
nei doarpshus ‘Uthof’, yn Sigerswâld.

De kinderen van groep 5 tot en met 8
van Openbare Daltonschool de Skâns in
Frieschepalen hebben op 17 november
meegedaan aan het project ‘Schaatsen
7
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en met 8 van de Skâns en de kinderen
in Malawi willen we iedereen die een
leerling gesponsord heeft heel erg
bedanken voor de bijdrage.
Ina van der Vlugt, schoolleider obs de
Skâns

ieuws uit de dorpen

Dit is de laatste keer dit jaar dat deze
rubriek verschijnt. De redactie hoopt dat
in het januarinummer van het volgende
jaar geen incidenten of gewonden van
vuurwerk tijdens de jaarwisseling
hoeven te worden gemeld.
rassband
Deze keer is er slechts een eenzijdig
Opsterland eerste ongeval te melden in Siegerswoude. De
bestuurder van een Seat raakte gewond
Brassband
toen hij met zijn auto tegen een boom op
Opsterland uit
de Binnenwei in Siegerswoude botste.
Bakkeveen heeft
De man raakte door onbekende oorzaak
met haar dirigent
in de berm. Hij schampte twee bomen
Martine Reijenga
om daarna frontaal tegen een derde
voor het eerst
boom tot stilstand te komen. Hij raakte
deelgenomen aan
gewond en moest naar het ziekenhuis
het bondsconcours in De Lawei in
Drachten. Dirigent en muzikanten kijken worden gebracht.
terug op een zeer geslaagd optreden dat Samenstelling: Jelle Jeensma
beloond werd met een eerste prijs. De
brassband die drie jaar geleden
opgericht werd, deed mee in de
uis van de Vader
introductie-afdeling.
Vorig jaar ontstond het verlangen om op
meerdere plaatsen Huis van de VaderEen orkest dat deelneemt in de
avonden te houden. Unite in Christ trok
introductie-afdeling ontvangt van de jury, met een jaarthema rond en deden zo
naast de schriftelijke verslagen, een
verschillende plaatsen aan.
advies van de divisie waarin het orkest
Dit jaar zijn er op meerdere plaatsen
bij een volgend concours mag
dezelfde avonden. Er zijn twee dorpen
deelnemen. De Bakkeveenster formatie die dit graag willen organiseren in
heeft zich gepresenteerd aan de
samenwerking met Unite in Christ:
tweekoppige jury en werd aangenaam
Haulerwijk en Ureterp. Dat betekent voor
verrast toen deze het advies uitsprak
dit jaar dus drie Huis van de Vadervoor de derde divisie. Het optreden werd avonden in Haulerwijk en
beloond met 86,25 punten.
drie dezelfde avonden in Ureterp. De
eerste twee avonden zijn geweest in

B

H

Brassband Opsterland
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Ureterp en Haulerwijk. Het onderwerp
voor deze avond was Gods liefde voor
jou. Deze avonden zijn na te luisteren
op www.uniteinchrist.nl/archief.html
Wat gebeurt er op deze avonden? Je
kan samen met anderen God
aanbidden, luisteren naar een spreker
die onderwijs zal geven, in gesprek met
elkaar komen, en elke keer is er de
mogelijkheid om voor je te laten bidden.
Dit alles om aangemoedigd te worden in
je relatie met God.

voor elkaar, ons land en voor de nood in
de wereld. Ook in Frieschepalen,
Ureterp, Wijnjewoude en Bakkeveen/
Siegerswoude zijn er
gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil
bidden is van harte welkom.
De gebedsweek is een initiatief van
MissieNederland (voorheen EA-EZA),
een landelijk samenwerkingsverband
van christenen, kerken en organisaties.
Zowel landelijk als lokaal is er
samenwerking met de Raad van Kerken.
Door heel Nederland zijn honderden
plaatselijke gemeenten uit verschillende
kerkverbanden actief bij de gebedsweek
betrokken. MissieNederland biedt
ondersteunende gebedsmaterialen die
een handvat vormen om in deze week
persoonlijk, in het gezin of als (gebeds)
groep met het thema aan de slag te
gaan. Voor volwassenen, jongeren en
kinderen zijn er gebedsfolders met per
dag een korte overdenking en
gebedspunten. Vraag ernaar in uw
plaatselijke kerk.

De volgende avonden in het nieuwe jaar
zijn: 27 januari 2016 in MFC De Wier in
Ureterp en 10 februari 2016 in de
Kruiskerk in Haulerwijk. Janny Huizenga
zal deze avonden spreken over 'Jij bent
waardevol'! De laatste twee data zijn ook
bekend: 16 maart in de Wier in Ureterp
en 13 april in de Kruiskerk in Haulerwijk.
Jef Knoors van Huis van Gebed
Drachten zal dan spreken over 'Gods
stem verstaan'. Er is altijd koffie en thee
om 19.45 uur en om 20.00 uur start de
avond. Voor meer informatie over deze
avonden kun je kijken op
www.uniteinchrist.nl/huis-van-devader-3.html
Je kunt ook mailen
naar j.dejong@uniteinchrist.nl.
Je bent erg welkom in het Huis van de
Vader!

De gebedssamenkomsten vinden plaats
op:
18-01 PKN Ontmoetingskerk,
Ureterp (Mounestrjitte12)
19-01 PKN ‘Keningsfjild’ Bakkeveen/
Ureterp in klein kerkje
Siegerswoude (Binnenwei 14)
20-01 vGKN, Frieschepalen
eek van Gebed
(Tolheksleane 41)
Van 17 tot en met 24 januari 2016 vindt 21-01 Gereformeerde kerk en
de Week van Gebed plaats. Het thema
Hervormde gemeente
is ‘Aan jou het woord’, gebaseerd op het
(PKN) Wijnjewoude in ’t
Bijbelgedeelte uit 1 Petrus 2 vers 9 en
Trefpunt, Merkebuorren 34.
10 waar Petrus ons oproept om Gods
22-01 Gkv de Levensbron,
grote daden te verkondigen. De tekst
Ureterp (de Feart 85)
nodigt uit om verder na te denken over
23-01 Gkv de
de manier waarop we als christenen het
Paedwizer, Frieschepalen
evangelie uitdragen naar mensen om
(’t Paed 1)
ons heen. Het tekstgedeelte is dit jaar
aangedragen door kerken in
Zondagavond gezamenlijke afsluiting, in
Letland. Christenen in Nederland komen de Gkv de Levensbron, Ureterp.
in de Week van Gebed rondom dit
thema samen voor bezinning en gebed Er zal deze avond een collecte worden
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gehouden voor de onkosten en Open
Doors.
De avonden beginnen om 19.30 uur. Tot
dan.
Organisatoren zijn meewerkende
kerken.
Voor meer informatie kunt u kijken
op www.weekvangebed.nl of
telefonisch contact opnemen met Jan de
Jong, tel.: 0512 302571 of met een van
de meewerkende kerkgemeenschappen.

Ú
t de rie
Een terugblik op het jaar 2015

Het afgelopen jaar zijn er door de
gemeenteraad van Opsterland weer veel
onderwerpen behandeld. De
vluchtelingenproblematiek liet onze raad
niet onberoerd. In april diende Roel
Vogelzang (PvdA) namens alle fracties
een motie in waarin het college werd
verzocht in overleg te treden met het
COA om op zoek te gaan naar een
geschikte locatie voor de opvang van
asielzoekers. Daarbij werd aangegeven
dat een opvangvoorziening qua aard en
schaal moet passen bij de Opsterlandse
kernen. Op 14 december ’15 kwam de
vluchtelingenproblematiek opnieuw aan
de orde. Daarbij ging het over
crisisopvang, kleinschalige
wooneenheden voor alleenstaande
minderjarige vluchtelingen, een AZC
voor maximaal 300 vluchtelingen,
huisvesting voor statushouders en
noodopvang. De crisisnoodopvang in
Ureterp verliep hartverwarmend. Met
hulp van meer dan 200 vrijwilligers heeft
een groep vluchtelingen kunnen
overnachten in De Wier.
De raad werd door het college op de
hoogte gehouden over de
ontwikkelingen rondom de
decentralisatie van overheidstaken naar
de gemeente. De gemeente is nu
verantwoordelijk voor jeugdzorg, het
vinden van werk of het verstrekken van
een uitkering en zorg aan langdurig

zieken en ouderen. In Opsterland zijn
Gebiedsteams samengesteld. In het
Gebiedsteam werken ervaren
professionals. Voor vragen of problemen
op het gebied van gezondheid, financiën
of bijvoorbeeld de opvoeding van uw
kinderen kunt u bij hen terecht. De raad
krijgt positieve reacties op het
functioneren van de Gebiedsteams.
Ook is er enkele keren onder grote
publieke belangstelling gedebatteerd
over de Skâns in Gorredijk. Veel
inwoners van Gorredijk zijn niet blij met
de verplaatsing van het MFC naar een
locatie naast de Burgemeester
Harmsmaschool. Er werden meer dan
1400 handtekeningen van tegenstanders
aangeboden. Toch besliste de raad in
meerderheid dat de nieuwbouw naast de
nieuw te bouwen basisschool en de BHS
de meest duurzame en op termijn de
goedkoopste oplossing is, waarmee de
verplaatsing een feit is geworden.
Het project Dúnsân in Bakkeveen kwam
aan de orde. Het wel of niet verplaatsen
van de tennisbaan gaf discussie. Hoewel
in eerste instantie het verplaatsen niet
haalbaar bleek, wordt alsnog een
uiterste krachtsinspanning gedaan
verplaatsing toch voor elkaar te krijgen.
Met enkele bezuinigingen en veel
zelfredzaamheid van de verenigingen is
de overschrijding teruggebracht tot
€ 85.000. De gemeente denkt deze
overschrijding op te kunnen vangen
binnen de aanbesteding.
In Frieschepalen wordt al enkele jaren
gewacht op de bouw van woningen op
de plaats van de vroegere openbare
school. In de raadsvergadering van 14
december ’15 heeft het college gevraagd
een ‘ontwerpverklaring van geen
bedenkingen’ af te geven in verband met
het verlenen van een
omgevingsvergunning. Zo’n verklaring is
nodig omdat er sprake is van een
verandering van het bestemmingsplan.
Als de verklaring niet wordt afgegeven
dan moet eerst een nieuw
bestemmingsplan worden vastgesteld en
10

dat is een behoorlijk zware procedure
die veel tijd kost.

Het jaar 2015 was voor Chris een
zegereeks. Hij behaalde als voorpaard in
het Klavertje Drie de nationale titel op
het concours hippique in Roden mei
2015. Hij werd gereden door Sybren
Minkema. Ook behaalde hij als
voorpaard in het tandem de nationale
titel. Dit werd verreden op de
Landbouwtentoonstelling in Opmeer
(Noord-Holland) in augustus 2015, met
berijder Sybren Minkema. Op de erelijst
staat verder de nationale titel enkelspan
Ereklasse op het concours hippique in
Norg, waar het paard werd gereden door
Jolanda Schreuder. Tot slot won Chris
ook nog het overall kampioenschap in
oktober 2015. Dit is een wedstrijd waar
Libbe de Vries, raadslid PvdAalle kampioenen in verschillende
Opsterland
disciplines tegen elkaar strijden. Met
libbe.de.vries@opsterland.org
Jolanda Schreuder vormde het paard
een combinatie.
Deze resultaten hebben ertoe geleid dat
Chris fan de Wylgsterpragt door het
tem op Chris fan
Koninklijk Fries Paarden Stamboek
Wylgsterpragt
(KFPS) genomineerd is voor paard van
Chris fan de Wylgsterpragt is een
het jaar. Dit is een Fries cultureel en
zevenjarige Friese hengst in eigendom
sportief fenomeen waar we heel trots op
van Sybren Minkema en Jolanda
Schreuder, woonachtig in Frieschepalen. zijn! U kunt tot 31 december stemmen
via: mail@kfps.nl. Vermelden van de
Chris was als jong paard al een
naam van het paard in de mail is
opvallende verschijning en dan met
voldoende. Bij voorbaat dank.
name in de discipline tuigsport
(showpaard). Nu, als volwassen paard, Sybren en Jolanda
heeft Chris op nationaal niveau ook laten Kromhoek 38
zien dat zijn talent ontwikkeld is tot een Frieschepalen
waardig kampioen.

S
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DM, Project Fit

Na een geslaagde eerst editie, zijn we
op zoek naar nieuwe deelnemers! De
gesprekken vinden plaats in Bakkeveen.
Tijd om eindelijk eens die goede
voornemens in werking te stellen zonder
poespas en/of op een houtje te moeten
bijten! Sport- en dansschool SDM start
vanaf januari 2016 weer met een nieuwe
‘Project Fit’: een no-nonsense
afslankprogramma waarbij je op
nuchtere wijze persoonlijk begeleid
wordt in het ontwikkelen van een gezond
en gedegen voedings- en
11

beweegpatroon. Doel van dit programma
is een fitter lijf en een begin voor een
nieuwe, gezondere lifestyle. Voor het
behalen van maximale resultaten wordt
er persoonlijke begeleiding aangeboden.
Er zijn een beperkt aantal plaatsen, dus
geef je snel op!
Met ondersteuning van: voedings- en
gewichtsconsulent, lifestylecoach en
sportdocenten.
De cursusprijs is € 299,- voor niet-leden.
Hierbij inbegrepen zit onder andere de
intake diverse voeding en
beweegadviezen, acht meet en
weegmomenten/gesprekken, online
coaching,drie keer personal training met
uitsluitend de project-fit deelnemers
(variërend van één tot maximaal zes
personen), onbeperkt sporten bij SDM
tot de zomervakantie (januari-juni).

flexibiliteit en conditie te verbeteren. Na
de open les kun je meedoen met de
wekelijkse lessen.
Dinsdag 12 januari 13.45 uur
Dorpshuis, Uthôf 10, Siegerswoude.
Woensdag 13 januari 19.00 uur
Dorpshuis, Uthôf 10, Siegerswoude.
Donderdag 14 januari. 9.30 uur, Ebert,
Zuidkade 53, Drachten.
Aanmelden: mail naar
riekytakken@dyndao.nl of bel Rieky
op 06-29323108. Meer informatie op
www.dyndao.nl.

T

aiji (tai chi): gratis open lessen

Bij Dyn Dao kun je drie verschillende taiji
-trainingen volgen. Welke van de drie
het meest geschikt is? Dat is een
kwestie van uitproberen of even
overleggen. Elke training heeft haar
Voor huidige leden met een onbeperkt
eigen uitdaging. Centraal staat de
abonnement is de cursusprijs slechts
verbetering van houding en balans,
€90,- Hierbij inbegrepen zit onder
concentratie en coördinatie. Na de open
andere de intake, diverse voedings- en les kun je meedoen met de wekelijkse
beweegadviezen, acht meet- en
lessen.
weegmomenten/gesprekken, online
Wudang taiji 13-vorm:
coaching, drie keer personal training met Maandag 11 januari 20.30 uur,
uitsluitend de project-fit
MFC De Wier, De Telle 21, Ureterp.
deelnemers (variërend van één tot
Donderdag 14 januari 10.30 uur, Ebert,
maximaal zes personen)
Zuidkade 53, Drachten.
Deelnemen aan Project Fit? Geef je dan Yangstijl 24-vorm:
gauw op! Mail: info@s-d-m.nl of kijk op Woensdag 13 januari 20.15 uur,
de website onder het kopje ‘cursussen’: Dorpshuis, Uthôf 10, Siegerswoude.
www.s-d-m.nl
Taiji easy:
Vrijdag 15 januari 9.15 uur,
MFC De Wier, De Telle 21, Ureterp.
Aanmelden: mail naar
udang fitness: gratis open
riekytakken@dyndao.nl of bel Rieky
lessen
op 06-29323108. Meer informatie op
In Friesland is Dyn
www.dyndao.nl.
Dao nog altijd de
enige school waar je
Wudangfitness kunt
volgen. Met de
editatie: nieuwe
instructeur als
introductielessen
voorbeeld beweeg je
De meditatielessen bij Dyn Dao bestaan
een uur lang in je eigen tempo, zonder
uit meditatieoefeningen en
muziek, zonder apparaten, met alleen je voorbereidende yogaoefeningen. De
eigen lichaam als instrument. Een mooie yoga is erop gericht te leren mediteren in
manier om balans, coördinatie,
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een stabiele houding. Hoe stabieler je
zit, des te meer profijt heb je van de
meditatie. Tijdens de
meditatieoefeningen leer je stap voor
stap waarop je kunt focussen tijdens de
meditatie. Door de juiste focus leer je
jezelf steeds beter kennen. Onrust in
lichaam en geest komt onherroepelijk
naar boven en je leert hoe je daar in
kalmte mee om kunt gaan. Niet alleen
tijdens de meditatie, ook daarbuiten. Bij
voldoende aanmeldingen, wordt de
introductieles vervolgd met nog eens
negen lessen. Na deze cursus - en
voldoende training thuis - ken je de
grondbeginselen van meditatie en kun je
zelfstandig mediteren.
Dinsdag 12 januari 19.30 uur
De Trijesprong, De Ee 70, Drachten.
Donderdag 14 januari 19.45 uur,
Dorpshuis, Uthôf 10, Siegerswoude.
De introductielessen kosten € 10,00.
Aanmelden: mail naar
riekytakken@dyndao.nl of bel Rieky
op 06-29323108. Meer informatie op
www.dyndao.nl.
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oedselbank Opsterland

Preekroosters Frieschepalen /
Siegerswoude
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt
Frieschepalen/Siegerswoude
24-12 gezamenlijk kerstnachtdienst
vGKN-GKv in de kerk van de
vGKN
21.00 uur ds. G. Bruinsma
25-12 09.30 uur ds. G. Bruinsma
26-12 10.00 uur (kinder)kerstfeest
voor de hele gemeente
27-12 09.30 uur ds. H. Zeilstra
14.00 uur ds. J. J. Verwey
31-12 19.30 uur ds. G. Bruinsma
01-01 10.00 uur ds. G. Bruinsma
03-01 09.30 uur ds. P. K. Meijer
14.00 uur ds. J. J. Verwey
10-01 09.30 uur ds. G. Bruinsma, H.A.
14.00 uur ds. H. Meerveld
17-01 09.30 uur ds. G. Bruinsma
14.00 uur ds. R. Janssen
24-01 09.30 uur ds. M. Veurink
14.00 uur ds. G. Bruinsma
31-01 09.30 uur ds. G. Bruinsma
14.00 uur dienst
07-02 09.30 uur ds. G. Bruinsma
14.00 uur ds. K. Smit

Voedselbank Opsterland is een
vrijwilligersorganisatie die zich
bezighoudt met het bestrijden van
gevolgen van armoede door het
inzamelen van kosteloos ter beschikking
gestelde levensmiddelen en het uitdelen
daarvan. We zijn op zoek naar
enthousiaste mensen die in
groepsverband zich in willen zetten voor
onze klanten. Er worden momenteel zo’n
80 pakketten klaargemaakt voor klanten
verspreid over de hele gemeente.
Wij zoeken vrijwilligers voor:
schoonmaak, coördinatie vrijwilligers,
inpak, uitdeel en vervoer.
Nadere informatie over de Voedselbank
is te vinden op onze website
www.voedselbankopsterland.
Vragen en reacties via
intern@voedselbankopsterland.nl of
via telefoonnummer 06-36040526

VGKN Frieschepalen-Siegerswoude
24-12 21.00 uur ds. G. Bruinsma,
Kerstnachtdienst m.m.v.
Brassband Opsterland
25-12 09.30 uur ds. B. Bloemendal
26-12 10.00 uur Kinderkerstfeest
27-12 09.30 uur ds. J.J. Douma-van
der Molen
31-12 19.30 uur ds. B. Bloemendal,
Oudejaarsdienst
01-01 10.00 uur ds. B. Bloemendal,
nieuwjaarsbijeenkomst
03-01 09.30 uur ds. J. Huitema
03-01 13.45 uur br. M. van Heijningen
10-01 09.30 uur ds. B. Bloemendal,
viering HA
10-01 13.45 uur ds. B. Bloemendal,
nabetrachting
17-01 09.30 uur ds. B. Bloemendal
17-01 19.30 uur Zangavond in de
Paedwizer
24-01 09.30 uur ds. B. Bloemendal
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24-01
31-01
31-01

13.45 uur ds. J.de Kok
09.30 uur ds. M.J.M. Sijtsmavan Oeveren
13.45 uur ds. B. Bloemendal

Protestante Gemeente De WilpSiegerswoude
24-12 19.00 uur ds. A. de Vries
kerstappèl Dorpshuis Op de
Welle
25-12 09.30 uur ds. A. de Vries
Oosterkerk
19.00 uur kerstfeest in
Plantsoenkerk
26-12 09.30 uur kerstzangdienst
Oosterkerk
27-12 09.30 uur mevr. W. Jansen
Oosterkerk
31-12 19.30 uur ds. A. de Vries
Oosterkerk
03-01 09.30 uur dhr. A. Lever
(Nieuwjaarsdienst) Oosterkerk
10-01 09.30 uur ds. A. de Vries
Plantsoenkerk
17-01 09.30 uur ds. J.N. Jurjens
Oosterkerk
24-01 09.30 uur ds. A. de Vries H.A.
Oosterkerk
31-01 09.30 uur ds. H. Klein-Ikkink
Oosterkerk
Christelijk Gereformeerde kerk
Siegerswoude
25-12 09.30 uur ds. D.J.
Hoogenboom
14.00 uur kinderkerstfeest
26-12 09.30 uur ds. D.J. Hoogenboom
27-12 09.30 uur ds. M. Visser
14.30 uur ds. M. Visser
31-12 19.30 uur ds. D.J. Hoogenboom
01-01 10.00 uur ds. D.J. Hoogenboom
03-01 09.30 uur ds. A.A.L. Aalderink
14.30 uur ds. A.A.L. Aalderink
10-01 09.30 uur ds. H.D. Rietveld
14.30 uur ds. H.D. Rietveld
17-01 09.30 uur ds. D.J. Hoogenboom
14.30 uur ds. D.J. Hoogenboom
24-01 09.30 uur ds. D.J. Hoogenboom
14.30 uur ds. D.J. Hoogenboom

A

genda Dorpshuis Uthof
Siegerswoude

21-01
Toneel voor ouderen 14.00 uur
23-01
Toneeluitvoering 20.00 uur
Hinke Mekkes Agendabeheer
Dorpshuis Uthôf Siegerswoude,
tel: 0516-426001
Email: dorpshuisuithof@gmail.com
Tel. 0516-541900

A

genda Dorpshuis De Dobber
Overzicht activiteiten 2015/ 2016
08 jan
15 jan
16 jan
27 jan

12 feb
13 feb
19 feb
20 feb
26 feb

Soos; bingo
Kinderdisco
Kaarten
Soos; Knutselen
sneeuwmanfamilie
Kinderdisco
Kaarten
Eerste toneelavond
Tweede toneelavond
Soos; T-shirt bedrukken/verven

H ulpnetwerk Frieschepalen

06-50600148
Telefonisch spreekuur iedere maandag
van 13.00-15.00 uur (anders voicemail
en SMS)

B este puzzelaars

In puzzel 3 zaten de woorden
Hulpnetwerk en Himmelploech beiden 7
keer verstopt. Voor een goed ingeleverd
aantal kreeg u 5 punten per woord en
voor een fout antwoord kreeg u 1 punt.
Hier weer een nieuwe puzzel voor u in
het Pompeblêd. Van iedere omschrijving
schrijft u het gevonden woord op. Het
aantal letters spreekt voor zichzelf. Op
de eerste rij verticaal ontstaat een wens.
Voor ieder goed woord krijgt u 1 punt,
voor de wens 5 punten en voor een juist
ingevulde puzzel krijgt u nog eens 10
extra punten. Allemaal tijdens de Kersten oud- en nieuwjaar veel puzzelplezier.
De puzzel kunt u inleveren tot 15 januari
bij Metje van der Harst, Lytse Dobbe 7 te
Frieschepalen. Ook kunt u puzzels per
e-mail inleveren. E-mail adres:
metjevanderharst@hotmail.com
14

1
2

1 Straatnaam in Frieschepalen
2 Strooi je over de oliebollen

3

3 Kledingstuk om de oren buitenshuis warm te houden

4

4 Gomhars

5

5 Dorpskrant

6

6 Zoogdier met pluimstaart

7

7 Jezus werd geboren in ……

8

8 Zoete sterke drank

9

9 Grootste hertensoort

10

10 Straatnaam in Frieschepalen

11

11 Draag je wanneer het koud is

12

12 25 december

13

13 Plaats in Opsterland

14

14 Winterfiguur

15

15 Heildronk

16

16 Erker

17

17 Koningin - Regentes

18

18 Winterkost

19

19 1 januari

20

20 Bij sneeuw en ijzel heb je hier last van

21

21 Man

22

22 Wintersport

23

23 Klok

24

24 Vrije tijd eind december - begin januari

25

25 Koekjes

26

26 In de bijbel voorkomende jongensnaam

27

27 Wordt op de kerstmarkt gedronken

28

28 Poollicht

29

29 Eskimowoning

30

30 Versiering in de kerstboom

31

31 Plaats in Opsterland

32

32 Plezier op ijs en in de sneeuw

33

33 Overgang 31 december - 1 januari

34

34 Lekkernij op 31 december

35

35 Voertuig op ijs en in de sneeuw

36

36 Hertachtige zoogdieren

37

37 Vetbollen enz. is ….

38

38 Worden heel veel gegeten op 31 december

39

39 Straatnaam in Siegerswoude

40

40 Wordt tijdens de jaarwisseling afgestoken

41

41 Vogeltje

42

42 24 uur

43

43 Christelijke feestdag op 6 januari

44

44 Schaatstocht waar iedereen van droomt

45

45 Sierlijk

46

46 Europees land

47

47 Fit

48

48 Trek

49

49 Noordelijkste gedeelte van Skandinavië

50

50 Soort soep

51

51 Voorstelling van de geboorte van Jezus met figuren van hout of gips
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P3 Totaal
1 Feikje / Trienke

Benedictus

Binnenwei 49

Siegerswoude

10

70

2 G.

Beute

Weibuorren 91

Ureterp

10

70

3 Gepke

Bijker

Klauwertswei 2

Siegerswoude

10

70

4 Baukje

Dijkstra

De Feart 117

Ureterp

10

70

5 Lies

Haisma

Bremerwei 4

Siegerswoude

10

70

WF de Boerstraat
34
Boerestreek 12

De Wilp

10

70

Ureterp

10

70

Lytse Leane 36

Frieschepalen

10

70

Jeensma

de Bodding 6

Frieschepalen

10

70

10 Leny

Jongsma

De Slûs 18

Frieschepalen

10

70

11 H.J.

Hoofddiep 2

Zevenhuizen

10

70

12 Boukje

KloostermanLuchtenburg
Kooijker

Lytse Leane 20

Frieschepalen

10

70

13 G.

Kooistra

Tolheksleane 14

Frieschepalen

10

70

14 Jeltsje

Mulder -vd Mei

Kromhoek 33

Frieschepalen

10

70

v.d. Veen-Waringa

Kromhoek 40

Frieschepalen

10

70

6 Baukje
7 Sjikke
8 Anneke
9 Wietske

15 H.

v.d. Harst
Havinga
v.d. Iest

16 Irma

Weening

Boerestreek 29

Ureterp

10

70

17 Marieke

Marinus

Van Houtenwei

Siegerswoude

6

66

18 Hinke

Mekkes

Middenwei 4

Siegerswoude

6

66

19 Baukje

Rijpstra

Mounleane 1

Ureterp

6

66

20 Anneke

de Koning

De Feart 60

Ureterp

2

62

21 Mieke

Kooijker

Boerestreek 4

Ureterp

2

62

22 Rolf en Ancis

Feenstra

Teaijewyk 1

Siegerswoude

0

60

23 Etsje

Hummel

Binnenwei 11

Siegerswoude

0

60

Lytse Leane 49

Frieschepalen

0

60

Foarwurk 11

Siegerswoude

0

10

24 Yvonne
25 Frouwkje

de Vries
Ekema-Bakker
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