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ijdens een wandeling in het bos werd
duidelijk zichtbaar dat de herfst zijn
intrede doet. De bladeren verkleuren en
vallen langzaamaan weer van de bomen.
Maar eerst werden we nog getrakteerd
op een paar mooie nazomerdagen. Op
een omgevallen boomstam werd een
witte bundelridderzwam gespot. Na enig
zoekwerk blijkt dat deze paddenstoel wel
vaker voorkomt. Feit blijft dat het wel een
bijzonder plaatje is op de voorpagina.
In dit nummer staan diverse vacatures.
Onder andere voor de dorpshuizen De
Uthof te Siegerswoude en De Dobber te
Frieschepalen. Voor beide worden
nieuwe vrijwilligers gezocht. Daarnaast
zoekt het dorpssteunpunt in
Siegerswoude nieuwe vrijwilligers en is
Plaatselijk Belang Siegerswoude op zoek
naar nieuwe bestuursleden. In
Siegerswoude wordt een contactpersoon
en aanspreekpunt gezocht voor het
energieteam van de gemeente. Genoeg
mogelijkheden om met elkaar de
schouders eronder te zetten!
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Toneelvereniging ‘Nij Libben’ heeft
helaas moeten besluiten om dit
winterseizoen geen toneelstuk op de
planken te brengen. Wel vragen ze uw
steun door te stemmen op de
toneelvereniging bij de Rabobank
clubsupport.
In Frieschepalen zijn binnenkort twee
informatieavonden. Eén over de tweede
fase op de bouwlocatie de Rusken, op
het voormalige terrein van basisschool
de Skâns. De tweede informatieavond
gaat over het project Frieschepalen
Duurzaam. Graag aanmelden via het
emailadres dat in het artikel wordt
vermeld.
Verder worden Jan en Nelly de Groot uit
Siegerswoude aan u voorgesteld in de
rubriek ‘even voorstellen’ en staat
gastenverblijf Le Garage in
Frieschepalen in de schijnwerper.

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk
inleveren voor:
maandag 19 oktober 2020
voor 18:00 uur bij de redactie.
Op de computer gemaakte teksten (en
foto’s als JPG-bijlage) kunt u
aanleveren per e-mail:

www.pompebled.tk
Advertenties:
Leny Jongsma, Frieschepalen
Tel. 06 1202 2154
advertenties.pompebled@gmail.com
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K.v.k. nr.: 01134787
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Schijnwerper Door: Sietske Praamstra

Vakantie in eigen dorp
S

inds juni dit jaar heeft Frieschepalen een gastenverblijf, genaamd: Le Garage.
De naam is gebaseerd op de oorsprong van het verblijf: een garage. Een gat in de
markt, zo blijkt.
idee was dat, wanneer het gastenverblijf
Gastheer en gastvrouw van het
in Bakkeveen vol zit, iets dat regelmatig
gastenverblijf zijn Anne en Trienke
voorkomt, mensen doorgestuurd worden
Palsma. Zij ontvangen hun gasten met
naar Frieschepalen. Ze dachten dat het
een sneetje sûkerbôle en nemen vaak
niet zo’n storm zou lopen, maar dat pakte
weer afscheid met een kop koffie. Dit
wordt door de gasten zeer gewaardeerd, in positieve zin anders uit.
net als het praatje dat Anne en Trienke
De gasten die in het gastenverblijf
graag met ze maken. ‘Het heeft al een
vertoeven, komen uit heel Nederland. Er
hoop gezellige avonden opgeleverd’,
zijn zelfs al gasten uit Zwitserland en
aldus Anne.
Duitsland langs geweest. De meesten
Sinds eind juni is het gastenverblijf bijna weten van te voren niet hoe mooi
altijd bezet. Anne en Trienke vertellen dat Friesland is.
Voordat de gasten weggaan, schrijven ze
het idee van hun zoon kwam. Hij runt
hun ervaringen op in een gastenboek dat
samen met zijn vrouw gastenverblijf It
op tafel ligt. De reacties zijn tot nu toe
Beaken in Bakkeveen
louter positief. Ook de recensies online
(www.gastenverblijf-itbeaken.nl), waar
zijn erg goed (cijfer 8,5 op booking.com).
achttien gasten kunnen verblijven. Het
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deden ze dit in clubverband, maar nu
nog één keer per week met een stel
vrienden.

I

nformatieavond

bouwlocatie de Rusken
Op woensdag 21 oktober om 19.30 uur
organiseert Plaatselijk Belang
Frieschepalen samen met de gemeente
Opsterland een informatieavond over de
tweede fase op de bouwlocatie de
Rusken op de voormalige locatie van
basisschool de Skâns.
Tijdens deze informatieavond zal de
gemeente een toelichting geven over de
plannen, planning, mogelijkheden en
procedure voor de vrije bouwkavel aan
de zijde van de Rusken, de zogenaamde
fase twee. Voor fase twee is een aantal
kavels beschikbaar waar
belangstellenden de mogelijkheid
hebben om zelf een woning te realiseren.
Voor iedereen die geïnteresseerd is om
in Frieschepalen te wonen kan de
informatieavond erg interessant zijn.
Deze informatieavond is voor inwoners
van Frieschepalen, maar ook
geïnteresseerden van buiten het dorp
zijn welkom op deze avond.

Anne en Trienke wonen in december
twee jaar in Frieschepalen. Het huis was
eerst van Trienke haar broer, die naar
Siegerswoude is verhuisd. Anne komt
van oorsprong uit Siegerswoude en
Trienke haar roots liggen in
Frieschepalen. Trienke werkte altijd bij
mensen in huis en Anne was van
oorsprong boer. Daarna is hij nog 22 jaar
koster geweest van de gereformeerde
kerk in Bakkeveen, waar ze woonden in
de oude pastorie. Het clubhuis wat
daarachter stond, heette It Beaken. Daar
is het gastenverblijf in Bakkeveen naar
vernoemd.

U zult begrijpen dat wij net als alle
andere instanties rekening moeten
houden met de geldende maatregelen
van het RIVM. Het aantal zitplaatsen is
daarom beperkt. Daarom willen wij u
vragen u aan te melden via het
emailadres onder dit bericht. Ook kunt u
zich aanmelden via Facebook of tijdens
het inloopspreekuur van Plaatselijk
Belang op woensdag 30 september van
19.00 tot 19.30 uur. Door de
aanmeldingen te verzamelen kunnen wij
de deelnemers, indien belangstelling te
groot is, in groepen verdelen over de
avond.

Na Bakkeveen hebben Anne en Trienke
nog 8 jaar in Wijnjewoude gewoond en
toen zijn ze in Frieschepalen terecht
gekomen. Ze zijn graag op pad, reisden
voor corona regelmatig met de trein het
hele land door. Fietsen doen ze ook
graag, net als kringloopwinkels
bezoeken. Trienke verzamelt namelijk
porselein en serviesgoed. Daarnaast is
klaverjassen een grote hobby. Eerst

Graag bij aanmelding een emailadres en
het aantal personen te vermelden zodat
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het Dorpshuis De Dobber maar we
snappen heel goed dat niet iedereen,
vanwege Corona, de behoefte heeft of in
de gelegenheid is deze interessante
avond te bezoeken. Daarop hebben we
het volgende bedacht. Anders dan bij de
eerste informatieavond zullen we de
avond ook via een livestream uitzenden.
Zo kunt u dus vanuit uw eigen veilige
omgeving toch de bewonersavond
volgen en uw inbreng geven. In de
uitnodiging, die u eerder deze maand al
in de brievenbus heeft ontvangen wordt
in bijlage 1 stap voor stap uitgelegd hoe
u de livestream kunt volgen.

wij u tijdig van informatie kunnen
voorzien. Aanmelden is mogelijk tot en
met zaterdag 10 oktober.
Het emailadres is:
BouwenInFrieschepalen@gmail.com
Plaatselijk belang Frieschepalen

F

rieschepalen Duurzaam

Tweede informatie-avond
Om maar gelijk met de deur in huis te
vallen willen we jullie hierbij nogmaals
uitnodigen voor onze tweede
informatieavond op 29 september. De
reden waarom wij deze avond
organiseren is dat wij, na een jaar van
voorbereiding, zover zijn dat we echt
onze energiecoöperatie kunnen gaan
starten.
Het betreft een energiecoöperatie met
een brede doelstelling. Dus niet alleen
willen we samen met jullie de energie- en
warmtetransitie uitvoeren, maar ook
andere duurzame projecten, die de
leefbaarheid van Frieschepalen voor de
lange en korte termijn kunnen
waarborgen, willen we graag met jullie
bespreken.

Waar gaan we het over hebben?
We nodigen jullie natuurlijk niet voor niets
uit. We hebben echt wat te vertellen.
Denk bijvoorbeeld aan een kleine
terugblik op het afgelopen jaar, de eerste
informatieavond en de uitslag van de
naamwedstrijd natuurlijk. Dit speelde
allemaal voor de Corona uitbraak maar is
nog steeds actueel. We zullen op die
avond bekend maken wie van de
inzenders met de energiescanprijs, ter
waarde van € 250,00 van de eigen
woning, naar huis gaat en onder welke
naam wij als energiecoöperatie verder
zullen gaan.
We hebben ook een aantal gasten
uitgenodigd. Onder andere ‘Us
De informatieavond zal gehouden
Kooperaasje’.
worden op 29 september 2020. U zult
‘Us Kooperaasje’ is een
begrijpen dat wij net als alle andere
instanties rekening moeten houden met koepelorganisatie die Friese
de geldende maatregelen van het RIVM. energiecoöperaties met elkaar verbindt.
Het aantal zitplaatsen is daarom beperkt. Verder schuift ook Trynergie aan tafel.
Trynergie is een energiecoöperatie die al
Daarom willen wij u vragen u aan te
sinds 2014 actief bezig is met het
melden via het emailadres
frieschepalenduurzaam@outlook.com verduurzamen van hun dorpen. Samen
Ook kunt u zich aanmelden via Facebook met hen willen we in gesprek gaan om te
verduidelijken waarom het goed is om als
of door te bellen met het onderstaande
dorp een eigen energiecoöperatie te
telefoonnummer. Zo kunnen wij een
hebben. Enkele voorbeelden worden
inschatting maken van het aantal
besproken en ook op welke manier u
mensen dat wij kunnen verwachten en
hieraan kunt deelnemen.
kunnen we de juiste
voorzorgsmaatregelen nemen.
Tot slot willen we graag, net als bij de
eerste informatieavond met u in gesprek.
Het liefst treffen we elkaar natuurlijk in
4
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U heeft van ons een vragenformulier in
de brievenbus en/of per mail ontvangen.
De antwoorden op deze vragen kunnen
ons helpen de juiste keuzes te maken bij
verdere ontwikkeling van onze
gezamenlijke coöperatie. Deze vragen
heeft u wellicht al beantwoord en
ingediend. De uitkomst van dit
onderzoek worden op de avond
besproken. Des te meer een reden om u
alsnog aan te melden of via
onderstaande link dinsdagavond 29
september, vanaf 19:15 uur, in te loggen
bij onze live uitzending. We verwachten
deze avond rond 20:30 uur af te sluiten.
Typ onderstaande regel in de adresregel
van uw internet Explorer. Let op! Deze
code is hoofdlettergevoelig.
https://youtu.be/P6EyZhi3wMM
Of kijk op Facebooksite Frieschepalen
Duurzaam
Frieschepalen Duurzaam
06 2867 1371

T

acatures dorpshuis

Ben jij op zoek naar een leuke en
afwisselende functie en vind jij het leuk
om iets voor de inwoners van
Frieschepalen te betekenen? Dan zijn
we op zoek naar jou!
Corrie van der Velde heeft na een
dienstverband van bijna 25 jaar te
kennen gegeven dat zij wil stoppen met
haar taak als beheerder van het
dorpshuis. Daarom zijn wij op zoek naar
een enthousiast persoon die deze taak
over wil nemen. Uiteraard ontvang je
voor deze functie een
vrijwilligersvergoeding.
Daarnaast heeft Albert Havinga
aangegeven te willen stoppen. Hij heeft
16 jaar vrijwilligerswerk voor het
dorpshuis gedaan en daarom zijn we
ook op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Wil jij je graag inzetten voor het dorp en
het team van het dorpshuis komen
versterken of heb je vragen over de
functies? Neem dan contact op met
Hieke van der Wier via 06-83440988 of
hiekevanderwier@hotmail.com
Uiteraard zullen we aan het einde van
het seizoen op gepaste wijze afscheid
nemen en Corrie en Albert bedanken
voor hun inzet voor het dorpshuis.
Namens het bestuur van Dorpshuis de
Dobber

oneelvereniging ‘Nij Libben’

Beste toneelliefhebbers, wij als
toneelvereniging ‘Nij Libben’ uit
Frieschepalen hebben de beslissing
genomen om dit winterseizoen geen
toneelstuk op de planken te brengen.
Gezien de ontwikkelingen en de
maatregelen omtrent het Corona virus,
vinden wij dit de meest verantwoorde en
veilige beslissing die we op dit moment
kunnen nemen. We gaan er voor om het
volgende seizoen weer met een prachtig
stuk op te treden. Voor onze trouwe
donateurs en sponsoren geldt dit jaar
dat we niet langs komen om de gelden
te innen, helaas….. Vrijwillige bijdragen
zijn natuurlijk altijd welkom.
Ook dit jaar doen wij als
toneelvereniging weer mee met de
Rabobank clubsupport. Iedereen die lid
is van de Rabobank kan van 5 tot en
met 25 oktober 2020 stemmen op zijn
favoriete verenigingen. Wij hopen dat we
vele stemmen mogen ontvangen.

B

estuursleden
Plaatselijk Belang

Er worden bestuursleden gezocht voor
Plaatselijk Belang Siegerswoude.
Omdat er volgend jaar enkele
bestuursleden aftreden zijn wij alvast
op zoek naar nieuwe bestuursleden
om zich in een leuk team van
enthousiaste mensen in een
ontspannen sfeer in te zetten voor ons
mooie dorp. Als je belangstelling hebt
of wat nadere informatie wil hebben
stuur dan een mail naar:

5

om in 2035 energieneutraal te zijn.
Om dit te realiseren moeten er
veel en grote stappen worden
gezet, onder andere om huizen en
andere gebouwen energieneutraal
te maken. Adviezen hierover en
informatie over subsidieregelingen
kunnen verkregen worden bij het
rijwilligers De Uthof
Voor ons geweldige dorpshuis De Uthof energieteam van de gemeente via
energie@opsterland.nl Vind je
zijn we op zoek naar vrijwilligers. Ons
dorpshuis is er een waarvan veel andere het leuk om voor Siegerswoude
met verstand van zaken als
dorpen alleen maar kunnen dromen.
contactpersoon en aanspreekpunt
Regelmatig leuke activiteiten en
te fungeren zoek dan contact met
enthousiaste vrijwilligers. Voor
de gemeente!
uitbreiding van deze leuke groep
vrijwilligers zoeken we nieuwe mensen.
Als je jezelf op wil geven of nadere
informatie wil hebben kan je mailen naar
uthofsiegerswoude@gmail.com of
ieuws uit de dorpen
contact opnemen met Hinke Mekkes
(0516-426001) of
iet alleen de zomers worden
Tjitze Bouma (0516-541447)
warmer, ook in de herfstmaanden stijgt
de temperatuur. In Siegerswoude werd
op 15 september 30,4 graden gemeten.
orpssteunpunt
Ook voor dorpssteunpunt Siegerswoude Dat is overigens geen record, in 2016
worden vrijwilligers gezocht. Ieder dorp werd in september al eens 30,8 graden
geregistreerd in Siegerswoude.
in Opsterland heeft een zogenaamd
‘dorpssteunpunt’. Dat is/zijn een of meer Het weekblad Sa zette in een special
Frieschepalen in het zonnetje. In de
vrijwilligers die dorpsbewoners kunnen
krant van 2 september stond zadelmaker
helpen met vragen zoals: -Ik moet een
Albert Jeensma op de voorpagina. Ook
formulier invullen, kan iemand me
werd aandacht besteed aan de alpaca’s
daarbij helpen? -Ik heb een rolstoel
van Sieger en Annie van Veen, de skâns
nodig, hoe kan ik dat regelen? -Ik ben
en wooncomplex Yn ‘e Jister. Verder
nieuw in het dorp, wat is er allemaal te
was er een vraaggesprek in het
doen? Het is voor sommige
dorpshuis van Frieschepalen. In dit door
dorpsbewoners ontzettend handig om
Arend Waninge van Sa! geleide petear
voor dit soort vragen op iemand uit de
eigen omgeving terug te kunnen vallen. werd ook iets verteld over onze
dorpskrant. De podcast is terug te
Voel je er voor om zo nu en dan voor
deze dorpsbewoners klaar te staan geef vinden via internet:
Podcast Sa! yn petear mei Fryske
je dan op bij de gemeente:
Peallen - Sa! 24
gemeente@opsterland.nl of 0512386222. Appen kan ook op 06-5159369. Sa! belicht de komende tijd verschillende
dorpen in Opsterland. Dat is een leuk
initiatief van dit weekblad dat opvalt door
goede keuze van onderwerpen en een
nergie ambassadeur en
fraaie vormgeving.
energieteam
Samenstelling: Jelle Jeensma
De gemeente heeft als doelstelling
of bel met onze voorzitter Tjitze
Bouma (0516- 541447), onze
penningmeester Lonneke Selles (0623514453) of onze secretaris Jan van
Erp (06-53932667).
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Even voorstellen Door: Pjirkje Idsinga

Jan en Nelly de Groot

O

an it Foarwurk yn Sigerswâld wenje Jan en Nelly de Groot, mei opfallend dikke
en hege wite trossen blommen foar de ruten. Harren útsicht oer de fjilden wurdt der
suver in bytsje troch weinaam. Mar tusken de linebeammen en dizze blommepracht
kin je doch noch fier de fjilden oersjen, dy't op 't heden der noch frisgrien bijlizze.It
binne û.o. fûgelminsken. Sadra as men troch de achtertúndoar komt wurd men mei
heldere fûgellûden wolkom hiten. Jan hat kakatoes en parkiten. Prachtige fûgels
mei in tige kleurryk fearrekleed. De kakatoes mei kammen op 'e kop dy't as waaiers
út en yn geane. Altyd yn beweging! Jan fokt se en hat in moaie rûmte achterhûs dêr
't se yn lytse groepkes yn kreaze kouwen omfladderje meije.
gruttere gebouwen. Hij wurke earst bij in
wurkjouwer, mar is letter selstannich
wurden. Mar doe hie hij Nelly(58) al
troffen. Nelly is berne yn Arum, de
greidhoeke en hat ek de tiid fan de
greidefûgels yn harren jierliks ritme hiel
bewust belibbe. Jan hâldt him ek
dwaande mei it krewearen om de skries,
de kening fan de greide en syn
“lotgenoaten” kin je wol sizze, te
beskermjen.

Wêr komme jim wei?
Jan (57) is berne yn in lyts plakje ,
Wilsum, oan de Ysel. Hij hat trije jier op
de HAVO sitten, is doe nei de MTS gien
en moast doe yn militaire tsjinst. Hij hie in
motor en koe dêr ûnder tsjinst ek gebrûk
fan meitsje. Hij wenne doe yn
Yselmuiden en kaam nei de tsjinst yn
Kampen oan it wurk bij in bedriuw yn
systeemplafonds. Dat binne spesjale
lûddimjende plafonds foar skoallen,
kantoaren, tsjerken, winkels en soksoarte
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sitte wol beide yn it tsjerkewurk. Dêrneist
meije se ek graach einen rinne of fytse
en op reis gean. Dit lêste dit jier net fier
fuort fanwege de koroana, mar oare
jierren mochten se graach yn de
Europeeske lannen omreisgje.
Sij geane geregeld nei Jan syn mem fan
91 en Nelly mei ek graach op it hiem en
yn de tún dwaande wêze of wat lêze.
Feitelik ha se oeral wol sin oan. Binne se
mei fakânsje, dan ha se in goede oppas
foar de fûgels , mar sij kinne net
fuortgean yn de simmerfakânsje, want
dan moat der wurke wurde oan de
plafonds yn guon skoallen, as de bern
der út binne. Sokke tiden hat Jan in
meiwurker. Hij wurket faak as selstannige
foar oannimmers. Mei nocht aktyf
dwaande, dat kin je fan dit pear sizze. Sij
hoopje it sà noch lang yn sûnens folhâlde
te kinnen.

Hoe komme jim yn Sigerswâld telanne?
Nelly har hert gie út nei it wurkjen mei
bern en hat leard foar beukerjuffer yn de
stêd Grins. Sij hat wurke yn in skoalle yn
Dalfsen. De beukers wienen doe noch
apart en binne letter ferbûn oan de basis
skoalle. Nelly is ek liedster west yn
Oerterp.Yn 2004 binne Jan en Nelly
troud en ha even yn Oerterp wenne, mar
dêr wie net genôch rûmte foarde fûgels.
Jan syn entûsjasme foar syn fûgels is
tige grut en dêr moast foar trouwen al
even oer praatwurde......Yn dat jier 2004
is Jan ek begûn as selstannige.
“Montage systeemplafonds,
inbouwverlichting en timmerwerken,” mei
jierrenlange erfaring. Doe 't it hûs yn
Sigerswâld frij kaam ha se har dêr nei
wenjen set, nei in flinke ferbouwing.
Nelly beukerliedster en no yn de
thússoarch?
Nelly hat 22 jier yn Oerterp oan skoalle
stien, mar, tige opfallend, dêr tuskenyn
en dêrfoar hat sy in oplieding dien foar
ferpleechkundige oan it sikenhûs yn
Koevorden- Hardenberg en no is sij de
lêstetrije jier as ynfalkrêft foar tsien oeren
ferbûn oan “Thuiszorg Friese wouden”.
Hiel ôfwikseljend wurk, krekt troch dat
ynfallen, dêr't sij har mei hert en siel oan
jowt. Sij hat op ferskate plakken wurke
en is de lêste jierren meast yn en bij
Surhústerfean wurksum. De bern lûke ek
noch, mar it systeem sa't har dat no op
de skoallen ûntwikkele hat lykwols sa bot
net. Lytse bern dy 't yn har prille
ûntwikkeling al dreaun wurde ta in
bepaald nivo, mei toetsen en al, dêr't
guon ûnseker fan wurde kinne, dat leit
har net. Sij hâldt har no mar bij de soarch
en docht dat graach.

G

ezellig sporten in Wijnjewoude

Lijkt het jou ook leuk om te turnen, te
springen of aan acrogym te doen?
Kom dan een keer een proefles
meedoen! Iedereen uit Wijnjewoude en
omstreken is welkom.
Maandag 14.30 tot 16.00 uur Springen
van 6 tot 12 jaar
17.30 tot 19.00 uur Acrogym vanaf 6 jaar
Woensdag 15.00 tot 16.00 uur
Kleutergym vanaf ca 3 jaar
16.00 tot 17.30 uur Turnen vanaf 6 jaar
17.30 tot 19.00 uur Acrogym vanaf 6 jaar
19.00 tot 20.00 uur
Springen vanaf 12 jaar
Vrijdag 16.30 tot 18.00 uur
Turnen vanaf 10 jaar
Op woensdagavond van
20.00 tot 21.00 uur is er
Keep Fit voor volwassenen,
Folop yn it wurk dus en wat foar
hier is iedereen ook welkom om een keer
ûntspanning?
aan een proefles deel te nemen.
Tegearre ha se gjin bern, mar wol in
G.v. Longa Wijnjewoude
protte dingen neist har wurk dy't se
www.longawijnjewoude.nl
graach dogge. Oan de motor komt Jan
info bij
no noch amper ta; as frijgesel wie hij bij it lara@longawijnjewoude.nl
fuotbaljen, mar no net mear aktyf. Sij
Tel. 06-29476067
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Preekroosters Frieschepalen /
Siegerswoude

rijwillige donatie

Eind juni is er een brief door het dorp
gegaan met de oproep tot een vrijwillige
donatie voor de rommelmarkt welke dit
jaar niet door is gegaan.

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt
Frieschepalen/Siegerswoude
09.30 uur ochtendgebed
19.00 uur avondgebed
De opbrengst van de rommelmarkt is
Uitzendingen te volgen via internet.
voor vier goede doelen (Shelter
Internetadres:
Ministries, Groningen Friesland Drenthe www.gkvfrieschepalen.nl
voor Roemenië, Pikulan en Kleine
let op via menu:
Kracht).
Live meekijken:
Door uw vele giften hebben we in totaal Beginpagina -> kerkdiensten->
€ 1295,- mogen ontvangen, waarbij de
Luister en Kijk live mee
diaconie van de vGKN Frieschepalen/
www.gkvfrieschepalen.nl/live
Siegerswoude dit bedrag heeft
Terugkijken:
aangevuld tot € 2000,-.
Beginpagina -> kerkdiensten ->
gemiste kerkdiensten
Heel erg bedankt, namens de vier goede www.gkvfrieschepalen.nl/gemist
doelen, en we hopen u weer te zien in
2021.
VGKN Frieschepalen-Siegerswoude
Rommelmarkt Frieschepalen
27-09 09.30 uur ds. J.J. Doumav.d.Molen
04-10 09.30 uur ds. B. Bloemendal,
viering HA
ollecte KWF
11-10
09.30
uur ds. B. Bloemendal,
De collecte voor KWF kankerbestrijding
jeugddienst
in Frieschepalen heeft dit jaar het
18-10 09.30 uur zr. F. Hof-Visser,
prachtige bedrag van € 804,71
leesdienst
opgebracht.
25-10
09.30
uur ZEC dienst
Wie de collectant heeft gemist kan
U
kunt
onze
diensten
ook beluisteren via
alsnog een gift overmaken op giro 26000
www.kerdienstgemist.nl
ten name van KWF Kankerbestrijding in
Amsterdam.
Protestantse Gemeente De WilpMet het geld dat de collectanten hebben Siegerswoude
27-09 09.30 uur mw. G. Hovius-Dijkstra
opgehaald kan KWF haar missie
04-10 09.30 uur bijzondere dienst m.m.v.
waarmaken: minder kanker, meer
Gospelband Lighthouse
genezing en een betere kwaliteit van
11-10
09.30
uur da. C. Minnaard-Müller
leven voor kankerpatiënten.
18-10
09.30
uur ds. F. de Jong
De afdeling Frieschepalen dankt
25-10
09.30
uur
ds. J. van der Sleen
iedereen voor zijn of haar bijdrage aan
de collecte.
Christelijk Gereformeerde kerk
Siegerswoude
Meer informatie over KWF
27-09 09.30 uur ds. J.W. Wullschleger
Kankerbestrijding kunt u vinden op
16.30 uur ds. J.W. Wullschleger
www.kwfkankerbestrijding.nl
04-10 09.30 uur ds. D. v.d. Zwaag
16.30 uur ds. D. v.d. Zwaag
11-10 09.30 uur ds. D. v.d. Zwaag
16.30 uur ds. D. v.d. Zwaag

C
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18-10 09.30 uur dienst des Woords
16.30 uur dienst des Woords
25-10 09.30 uur ds. D. v.d Zwaag
16.30 uur ds. D. v.d. Zwaag

A

genda Dorpshuis Uthof

Siegerswoude 2020
Tel. 0516-426001
Hinke Mekkes Agendabeheer
dorpshuisuthof@gmail.com
Tel. 0516-541900

H

ulpnetwerk Frieschepalen
06-5060 0148

Telefonisch spreekuur iedere maandag
van 13.00 tot 15.00 uur (anders
voicemail en SMS)

V

oedselbank Opsterland

Heb je door omstandigheden hulp nodig
bij het regelmatig op tafel zetten van een
maaltijd? Voedselbank Opsterland kan je
mogelijk helpen. Alle informatie staat op
de website:
www.voedselbankopsterland.nl
Je kunt ook bellen: 06 1059 6926

B

este puzzelaars

Het is weer tijd voor het nieuwe
puzzelseizoen 2020 – 2021 op te starten.
Net als de vorige puzzelseizoenen heb ik
er dit jaar ook weer veel zin in. 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 woorden kunnen
horizontaal, verticaal en diagonaal
worden weggestreept. De overgebleven
letters vormen een zin en is de oplossing
van deze woordzoeker.
Deze zin kunt u inleveren tot en met
vrijdag 16 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
Voor de tweede puzzel heeft u het
Pompebled van deze keer nodig, bewaar
deze dus goed. Allemaal weer veel
plezier bij het puzzelen.
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accountant actrice apotheker barkeeper bloemist boer chauffeur concierge detective
dierenarts dirigent examinator fotograaf havenmeester huisarts imker juwelier
kippenboer
kok minister onderaannemer portier professor reisleider scheepsbouwkundige
schilder
steenhouwer straatmaker taalkundige technicus telefoniste timmerman typiste
wethouder wijnhandelaar
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