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Tijdens zijn zoektocht naar voedsel
kwam deze grote bonte specht, op de
voorpagina, een mannetje, terecht bij de
voederpaal van één van onze
redactieleden. De herfst is tot nu toe vrij
zacht, nat en zeer somber, aldus het
KNMI. In oktober werd in de Bilt een
gemiddelde temperatuur van 11,3 graden
gemeten, tegenover 10,7 graden
normaal. Gelukkig hadden we ook een
heel aantal zonnige dagen. Op een
sporadische nachtvorst na, lijkt de winter
nog ver weg.
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In deze editie van het Pompeblêd leest u
over het vertrek van twee predikanten in
Frieschepalen. Berthold Bloemendal gaat
zijn loopbaan vervolgen bij de GKV van
Putten en Geert Bruinsma verkast naar
Sneek, hij wordt voorganger in het Witte
Kerkje. In aanvulling hierop kunt u lezen
dat er op zondag 13 december een
dienst is om afscheid te nemen van
ds. B. Bloemendal. Natuurlijk niet zoals
gewoonlijk, vanwege Corona.

Uitgifte volgende nr.: 24 december 2020

Net zoals velen is de Ysclub Fryske
Peallen ook nog zoekende naar een
manier om toch open te kunnen als er
genoeg ijs ligt om te kunnen schaatsen.
Hierover zal binnenkort vergaderd
worden.

Kopij:
kopij.pompebled@gmail.com
Kopij voor het volgende nummer uiterlijk
inleveren voor:
maandag 14 december 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:

In nieuws uit de dorpen leest u over de
bouwactiviteiten in Frieschepalen, die op
dit moment in ontwikkeling zijn.
Frieschepalen Duurzaam heeft een
nieuwe naam: Griene Mienskip Fryske
Peallen (GMF). Na stemming was dit de
naam die als winnaar uit de bus kwam.
In even voorstellen worden twee nieuwe
inwoners van Siegerswoude, Riccy
Wiegersma en Melanie Leijding, aan u
voorgesteld. Naast dit alles leest u in dit
Pompeblêd nog dat Timpaan Welzijn op
zoek is naar vrijwilligers voor
nieuwkomers in de gemeente
Opsterland. Daarnaast leest u een stukje
van het plaatselijk belang Siegerswoude
over het poten van bloembollen, en over
de kerstnachtdienst.
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In de

Schijnwerper

Door: Atty Verbeek en
Jelle Jeensma

Predikanten Frieschepalen slaan hun vleugels uit

I

n maart 2012 konden we in het Pompeblêd kennis maken met Berthold
Bloemendal, de nieuwe predikant van de vGK van Frieschepalen/
Siegerswoude. Twee jaar voor zijn intrede was Geert Bruinsma predikant geworden
in de gereformeerde kerk vrijgemaakt( GKV). Voor beide predikanten was het hun
eerste gemeente. Nu staan beide predikanten opnieuw in de schijnwerper omdat ze
allebei een beroep naar een andere gemeente hebben aangenomen. We kijken met
hen terug op de afgelopen periode en ook naar hun nieuwe werkplek.
Tolheksleane en begon met het afleggen
van bezoekjes om zo kennis te maken
met de gemeente. Hij voelde zich al
gauw thuis in het dorp en kreeg al snel
de beginselen van de Friese taal onder
de knie omdat hij het belangrijk vond dat
iedereen hem in de ‘memmetaal’ kon
aanspreken.
Beide predikanten in hetzelfde dorp
zagen elkaar niet als concurrenten maar
als collega’s. Allebei zochten ze
mogelijkheden om samen te werken. Eén
van de dromen van Berthold was om
verbinding met andere kerken te
realiseren. “Verbinding maken is
belangrijker dan muren bouwen.
Verdeeldheid maakt een kerk zwakker.
We zijn één in Christus.”
Die verbinding werd onder andere
gerealiseerd toen de praiseband
Together werd opgericht. Jeugd van
beide kerken speelde hierin mee en
Berthold kon zijn eigen passie voor
muziek hierin kwijt.

Berthold Bloemendal: terugblikken en
vooruitkijken
Berthold wist al van jongs af aan dat hij
predikant wilde worden en na een studie
aan verschillende universiteiten kwam hij
als beginnend predikant in Frieschepalen
terecht. Van oorsprong Duitstalig had hij
zich het Nederlands aangeleerd. Als
vrijgezel betrok hij de pastorie aan de

De toenadering tussen beide kerken
werd intensiever en leidde ertoe dat er in
2016 een verootmoedigingsdienst werd
gehouden. Na 70 jaar werd er op zondag
29 mei voor het eerst een gezamenlijke
ochtend- en middagdienst gehouden.
Voor beide predikanten was dit een
hoogtepunt. In zijn interview in 2012
hoopte Berthold dat de samenwerking
tussen beide kerken zou intensiveren
maar hij had niet verwacht dat dit zo snel
zou gaan. Een droom die uitkwam.
2

Vanaf 2016 werden er in de
zomervakantie gezamenlijke
middagdiensten gehouden. Op initiatief
van Geert en Berthold werd kanselruil
mogelijk tussen de beide kerken. Verder
werd er verbinding gelegd met de
basisschool.
De toenadering tussen beide
kerkgenootschappen werd op meerdere
niveaus zichtbaar, want Berthold
verloofde zich met Janneke Karssies, zij
was lid van de Gereformeerde kerk
Vrijgemaakt in Groningen. In 2017
trouwden ze, en een jaar later werd
zoontje Boaz geboren. Op 29 oktober
van dit jaar werd hun gezin uitgebreid
met de komst van dochtertje Jedidja.

dagblad waarin de GKV van Putten een
predikant vroeg voor 0,5 fte (een halve
baan). Er werd gevraagd naar een
voorganger die verbinding kon leggen
tussen de verschillende stromingen en
interkerkelijk kon werken. Dit sprak
Berthold erg aan. Hij zag herin een
nieuwe uitdaging. Door de coronacrisis
werd het beroepingsproces vertraagd
maar uiteindelijk kreeg hij groen licht en
zo gaat het gezin Bloemendal in januari
een nieuwe start maken in Putten. Naast
zijn werk in de gemeente gaat hij zich
toeleggen op schrijven van een
proefschrift omdat hij wil promoveren.

Geert Bruinsma: samenwerking
brengt de kerken meer
De coronacrisis heeft de toenadering nog Dominee Geert Bruinsma trad in 2010
versterkt. Vanaf 18 maart werd ieder
aan als predikant van de Gereformeerde
week op woensdagavond digitaal een
Kerk Vrijgemaakt Frieschepalen, nadat
avondgebed gehouden, voorbereid door hij eerder een muziekwinkel in
beide predikanten. Zij wilden zo zichtbaar Surhuisterveen had en vervolgens een
zijn voor het gehele dorp.
studie bij de Theologische Universiteit
Deze samenwerking tussen beide
afrondde. Nadat hij tien jaar in
kerkgenootschappen op plaatselijk
kerkgebouw ‘de Paedwizer’ in
niveau heeft ertoe geleid dat er eind
Frieschepalen heeft gepreekt, verkast hij
oktober op synodeniveau een akkoord is nu met zijn gezin naar een andere,
gesloten dat predikanten van de vGK en
GkV nu officieel in beide kerken mogen
preken en ook beroepen mogen worden.
“Hoe bijzonder is het dat ons dochtertje
Jedidja op 29 november in onze kerk
gedoopt mag worden door Geert
Bruinsma!”
Ook met andere kerken uit de omgeving
werd samenwerking gezocht. Zo werd er
op initiatief van Geert Bruinsma de week
van gebed opgestart, eerst als een
gezamenlijke actie van beide
Frieschepaalster kerken, maar nu
werken ook de kerken uit de omliggende
dorpen mee.
Berthold heeft sinds 2018 naast de
Duitse nu ook de Nederlandse
nationaliteit. Hij voelt zich echter niet in
de eerste plaats Nederlander of Duitser,
maar meer een wereldburger,
nationaliteit is volgens hem maar
betrekkelijk.
In november 2019 reageerde Berthold op
een advertentie in het Nederlands
3

hopelijk inspirerende, omgeving. Hij
wordt voorganger in het Witte Kerkje in
Sneek, een markant kerkgebouw vlakbij
het trein- en busstation in Sneek.
Bruinsma wordt dominee van een
samenwerkingsgemeente tussen de
Christelijke Gereformeerde Kerk en de
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt),
afgekort de CGKV. Dat twee stromingen
in dit Sneker kerkgenootschap zijn
verenigd vindt Bruinsma een voorbeeld
in deze tijd.
Het werken in zijn nieuwe gemeente ziet
hij als een uitdaging.

gemeente. Hij gaat met zijn vrouw Ineke
en de kinderen Janrinke, Sywart, Birthe
en Lyneke verhuizen. Zijn nieuwe kerk in
Sneek heeft een sterke regiofunctie en
een gevarieerde achterban van
geloofsgenoten. Invulling geven aan het
pastorale werk in zijn gemeente, dus
zorg en aandacht geven aan anderen,
vindt hij een boeiend aspect van zijn
ambt. Dat houdt niet op bij de
kerkdeuren. “Kerken worden kleiner,
maar op andere plaatsen bloeit het
geloof juist op. Wijnboerderij de
Heidepleats in Sint Nicolaasga is zo’n
pioniersplek waar interkerkelijke
In Frieschepalen zijn twee kerken met
bijeenkomsten worden gehouden en
een eigen identiteit, maar de
wordt gesproken over geloofsvragen.
scheidslijnen vervagen steeds meer, stelt Mensen kunnen hier op een
hij vast. “Er is in het dorp één gemeente laagdrempelige manier in aanraking
van Christus, in twee gebouwen. Het is
komen met het christelijk geloof. De
mooi dat christenen elkaar steeds meer groepen worden steeds groter. Dit is
opzoeken. Samenwerking brengt ons
mede een initiatief van onze kerk en het
meer dan kerkelijke verdeeldheid”, zegt
laat zien dat de kerk in beweging is.”
Bruinsma. De beide kerken werken
steeds meer samen en Bruinsma en zijn In Sûd-West Fryslan staan tal van kerken
collega Berthold Bloemendal hebben
leeg in de dorpen. Het Friesch Dagblad
hierin een voorbeeldfunctie. Beide
schrijft dat in Súdwest-Fryslân, het
predikanten zoeken de verbinding met
gebied waarin Bruinsma gaat werken,
elkaars kerken en gemeenteleden. Maar veel kerkeigenaren worstelen met de
hun belangstelling is breder. In een
toekomst. “Ontkerkelijking is de grootste
uitzending tijdens coronatijd lieten ze
zorg, gevolgd door financiën. Het
inwoners van het dorp aan het woord
onderhoud van de vaak monumentale
komen.
kerken is kostbaar. Om de panden te
behouden, komt de gemeente met een
Bruinsma hoefde in Sneek geen
kerkenvisie. De eigenaren gaven aan dat
intensieve sollicitatieprocedure te
behoud met religieuze functie de
doorlopen nadat de vacature van
voorkeur heeft.” Bruinsma sluit daarbij
predikant ontstond. ”Ik werd zelf
aan. “Als deze kerken blijven bestaan en
benaderd door deze gemeente en heb
open zijn, zou je hierin bijvoorbeeld
gesproken met de beroepingscommissie. preekbeurten kunnen houden.”
Het verzoek kwam uit een onverwachte
hoek, maar mijn gevoel was goed. Het is Met het afscheid van de beide
belangrijk dat je als dominee een klik
predikanten wordt een tijdperk in
hebt met de gemeente.” Het ledenaantal Frieschepalen afgesloten. De redactie
van zijn nieuwe gemeente in Sneek is
wenst de beide dominees en hun gezin
vergelijkbaar met die van de kerk in
een gezegende toekomst in hun nieuwe
Frieschepalen, ongeveer vierhonderd.
gemeente.
Het aantal gemeenteleden in
Frieschepalen is de laatste jaren vrij
fscheid van ds. B. Bloemendal
stabiel gebleven.
Zondag 13 december is voor de vGK
Bruinsma maakt in het voorjaar van 2021 Frieschepalen/Siegerswoude, een
speciale dag. Tijdens de ochtenddienst,
zijn intrede als dominee in de nieuwe
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die begint om 9.30 uur, zal ds.
Bloemendal, die sinds 25 maart 2012
met onze gemeente verbonden is,
afscheid nemen als predikant. Omdat hij
een beroep, dat er door de GKV
gemeente van Putten op hem is gedaan,
heeft aangenomen, gaat hij onze
gemeente, nadat hij meer dan 8 jaar
onze predikant is geweest, verlaten.
Normaal wordt zo’n afscheidsdienst
gehouden in een volle kerk met na de
dienst gelegenheid voor iedereen om
met een handdruk en woorden
persoonlijk afscheid te nemen. De
coronamaatregelen staan dit niet toe.
Om toch een ieder een persoonlijke
mogelijkheid tot afscheid te geven is het
volgende bedacht: we organiseren een
Drive-Through. Na afloop van de
afscheidsdienst, die digitaal te volgen is
op Facebook en te beluisteren op
Kerkdienst Gemist, gaan ds. Bloemendal
en zijn vrouw naar het parkeerterrein, bij
ingang van de Iepen Doar. Hier kan door
een ieder, vanuit de eigen auto, of vanaf
de scootmobiel of fiets, of lopend (een
langzaam bewegende file met
voldoende afstand) afscheid genomen
worden van ons predikantenechtpaar.
Wij hopen dat het op deze manier voor
iedereen mogelijk is om persoonlijk
afscheid te nemen en rekenen op veel
deelname.
Kerkenraad vGK Frieschepalen/
Siegerswoude

uitzonderlijk zacht en nat. Volgens het
KNMI was het sinds het begin van de
metingen in 1901 de op één na zachtste
winter. Er is in Frieschepalen zelfs niet
één ijsdag gemeten, een dag waarop de
temperatuur de hele dag onder nul blijft.
We hopen dat er deze winter wat meer
ijsdagen zullen zijn en dat de ijsbaan
weer open kan. En mag. Want we weten
niet wat de coronaregels voor een
ijsbaan zullen zijn als die open kan. Als
we open kunnen en mogen zullen we
ons natuurlijk aanpassen aan de dan
geldende regels van het RIVM. Dit jaar
zijn er op en om de ijsbaan geen klussen
uitgevoerd. Er zitten nog steeds kleine
lekjes in de dijk. Daarom hebben we er
voor gekozen om de ijsbaan niet eerder
onder water te zetten dan dat er
serieuze vorst wordt verwacht.
We zijn als bestuur op het moment van
dit schrijven nog niet bij elkaar geweest,
maar proberen wanneer het kan weer te
vergaderen. De contributie zal begin
december worden afgeschreven.
Degenen die geen automatische incasso
hebben kunnen in december een bezoek
van één van de bestuursleden
verwachten. Nieuwe leden kunnen zich
melden bij Angela Stemerdink.
Voor eventueel nieuws kan men de
Facebookpagina in de gaten houden.
Namens het bestuur,
Binne Bijker

N

C
orrie van der Velde
In het vorige nummer van ’t Pompeblêd

D

stond Corrie van der Velde, beheerster
van het dorpshuis in Frieschepalen, in
de schijnwerper. Helaas heeft de drukker
toen twee pagina’s verwisseld. Wie de
volledige tekst nog eens terug wil lezen
kan terecht op www.pompebled.tk. Op
deze website staan de oudere nummers
van de dorpskrant digitaal.

ieuws uit de dorpen

e bouwactiviteiten aan de Rusken in
Frieschepalen zijn na jaren stilstand in
ontwikkeling. Op het fase 2 plan zijn
drie kavels te vergeven waar vier
woningen gerealiseerd kunnen worden.
In deze fase 2 worden 3 nieuwe kavels
uitgegeven, 1 voor een tweekapper en 2
voor vrijstaande woning. Er is veel
animo voor deze kavels. De inschrijving
liep tot 22 november. De gemeente
Opsterland maakt via e-mail bekend op
welke wijze de kavels verkocht gaan
worden. Op basis van het aantal
geïnteresseerden zal de gemeente de

Y

sclub Fryske Peallen
De winter van 2019-2020 was voor de
schaats- en ijsliefhebber niet om over
naar huis te schrijven. Het was
5

Griene Mienskip
Fryske Peallen.
Ook zal er een
website gebouwd
worden.

kavels vergeven en bij meerdere
geïnteresseerden voor dezelfde kavel
een loting organiseren. De kavels
worden gelijktijdig opengesteld voor
inwoners van en buiten Frieschepalen.
Voor meer informatie mailt of belt u met
de afdeling Grondverkoop, telefoon
(0512) 386 222 of e-mail
grondverkoop@opsterland.nl.

De komende
periode gaat de
Griene Mienskip
Fryske Peallen
inventariseren wat
rieschepalen Duurzaam
de mogelijkheden
Op 29 september heeft er een tweede
zijn qua energie- en warmtetransitie en
informatieavond plaatsgevonden van
gaan ze doelgerichter onderzoeken op
Frieschepalen Duurzaam. Daarnaast zijn welke subsidies aanspraak kan worden
er deze avond twee gastsprekers aan
gemaakt. Al een heel aantal mensen
tafel geschoven die vertelden over hun
heeft aangegeven lid te willen worden
activiteiten. Dit waren ‘Us
van de coöperatie. Als dit straks allemaal
Kooperaasje’ (koepelorganisatie die
formeel rond is zal de organisatie met
Friese energiecoöperaties met elkaar
deze mensen contact opnemen.
verbindt) en Trynergie (een
Vooralsnog kunt u onderstaande
energiecoöperatie die al sinds 2014
contactgegevens gebruiken indien u
actief bezig is met het verduurzamen
vragen hebt of iets wilt delen.
van hun dorpen). Mocht het u niet zijn
De organisatie kan nog versterking in
gelukt om de bijeenkomst bij te wonen
het bestuur gebruiken. Meer weten; mail
dan kunt u deze nog terugkijken via:
of bel naar onderstaand mailadres/
https://youtu.be/P6EyZhi3wMM
telefoonnummer voor meer informatie.
Er was veel respons op de enquête die Telefoon: 06 28671371. Mail:
was uitgezet. Hierin werden vragen
gesteld over een gezamenlijk
Samenstelling: Jelle Jeensma
zonnepark, windmolens, verduurzaming
van de woning en de collectieve inkoop
van duurzame investeringen. Ruim 64
impaan Welzijn zoekt
procent van de geënquêteerden is
nieuwe vrijwilligers
bereid lid te worden van Frieschepalen
In 2021 komt er weer een grotere stroom
Duurzaam.
nieuwkomers naar Nederland en daarom
ook naar de gemeente Opsterland.
Nieuwe naam
Nieuwkomers zijn vluchtelingen die in
Ook aan de namenwedstrijd is fanatiek Nederland mogen blijven en kunnen
deelgenomen. Er zijn in totaal 9 namen beginnen met het opbouwen van een
ingestuurd. Aan de hand van de uitslag nieuw bestaan. Dit zijn vaak jonge
van de enquête is de nieuwe naam van mensen (soms gezinnen) die wel wat
Frieschepalen Duurzaam ontstaan:
hulp kunnen gebruiken.
Griene Mienskip Fryske Peallen (GMF). Wij zoeken daarom nieuwe enthousiaste
Deze naam is ingestuurd door Lia
mensen die de nieuwkomers willen
Willems. Lia heeft hiermee een
ondersteunen. Vooral voor de regio
waardecheque voor een energiescan
Ureterp zijn wij dringend op zoek naar
gewonnen ter waarde van € 250,00. Dit vrijwilligers.
is mogelijk gemaakt door Tjalling
Reitsma.
Past dit werk bij mij?
De naam van het Facebookaccount
Als vrijwilliger zijn je werkzaamheden
wordt aangepast en er wordt gewerkt
afwisselend en divers. In het begin help
aan een logo, passend bij de naam
je nieuwkomers met de aanschaf van

F
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huisraad en bij de verhuizing. Ook help je
met het papierwerk dat op hen afkomt,
zoals de post en administratie.
Daarnaast help je hen ook bij het
opbouwen van contacten (bijvoorbeeld in
de buurt, op school, bij een sport).
Timpaan Welzijn is op zoek naar
vrijwilligers die zich minimaal 4 uur per
week willen inzetten voor een langere
periode (de begeleiding van
nieuwkomers duurt een jaar).

om ook een brief te schrijven. Brieven
hebben effect. Tijdens Write for Rights
2019 kwamen meer dan 765.000
mensen voor Magai uit Zuid-Sudan in
actie. Hij was 15 en was ter dood
veroordeeld. In juli 2020 werd Magai’s
doodvonnis vernietigd. Magai liet ons
weten: ‘Heel veel dank. Ik heb er geen
woorden voor. Jullie hebben geen idee
hoe blij ik ben.’
Is de bibliotheek dicht of schrijft u liever
thuis? Vanaf 20 november kunt u online
Begeleiding en training
brieven schrijven.
Als vrijwilliger ben je onderdeel van een Kijk op www.amnesty.nl
gemotiveerd team vrijwilligers en word je Namens de werkgroep Amnesty
begeleid door een beroepskracht. Er is
International Ureterp e.o.,
ruimte om (nieuwe) vaardigheden te
Hendrik Jan Haanstra
ontwikkelen en je hebt de mogelijkheid
om deel te nemen aan trainingen. Je
ontvangt een onkostenvergoeding en
erstnachtdienst
bent verzekerd tijdens werktijd.

K

Belangstelling?
Wil je nieuwkomers helpen met
opbouwen van een nieuw bestaan in de
gemeente? Of heb je meer vragen over
de inhoud van het werk?
Neem dan contact op met
Otto Veenstra, tel. 06 – 15016842,
o.veenstra@timpaanwelzijn.nl
of
Geertje Miedema, tel. 06-46073968,
g.miedema@timpaanwelzijn.nl.

Dit jaar zal, ook met Kerst, alles anders
gaan dan we gewend zijn. Hoe we de
viering tijdens de Kerstnachtdienst gaan
verzorgen is nog onduidelijk. Een volle
kerkzaal met samenzang is uitgesloten.
Een mooi alternatief zou kunnen zijn om
chrijfmarathon:
samen in de buitenlucht een dienst te
Write For Rights
houden. Als dit op 24 december tot de
Op 10 december 1948 werd door de
mogelijkheden behoort zullen we daar
Verenigde Naties de Universele
zeker rekening mee houden en u
Verklaring van de Rechten van de Mens daarover informeren.
aanvaard. Op deze verklaring baseert
Mocht onze regering de strakke regels
Amnesty al haar werk en sindsdien is 10 zoals die nu gelden aanhouden dan zal
december wereldwijd de dag van de
de viering alleen te volgen zijn via de
mensenrechten. Brieven schrĳven voor
reeds vertrouwde uitzendingen. Deze
mensen die zĳn gemarteld om wat ze
keer vanuit de Paedwizer.
geloven, die worden gediscrimineerd om U kunt dan via
wie ze zĳn of werden vastgezet omdat ze www.gkvfrieschepalen.nl/live live
voor hun mening uitkwamen. Wereldwĳd meekijken vanaf 21.00 uur.
doen honderdduizenden dat rond 10
Ook terugkijken kan via
december, de Dag van de Rechten van
www.gkvfrieschepalen.nl/gemist
de Mens.
We hopen op gezegende kerstdagen.
Op en rond 10 december is in de
Namens de Peadwizer,
bibliotheek van Ureterp de mogelijkheid Siebe Reiding
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Even voorstellen Door: Pjirkje Idsinga

Riccy Wiegersma en Melanie Leijding

N

och krekt foar it útbrekken fan it koroanafirus, yn maart dit jier, ha Riccy
Wiegersma en Melanie Leijding har yn Sigerswâld nei wenjen set. Ik praat mei
Melanie.
woe wol wer werom nei Fryslân en
Melanie hie ek altyd graach bûten de
stêd wenje wollen; in hûs mei in frij
útsicht. En dat ha se yn Sigerswâld fûn,
tige nei it sin. “Mar” sa seit se,
”wij hebben in Den Helder mooie jaren
gehad en hadden ook een leuk huis”.
Melanie is in jonge frou mei in tige
positive ynstelling, dat strielet ek fan har
beskriuwing ôf.

Wêr komme jim wei?
Melanie is opgroeid yn Zaandam, yn de
stêd. Riccy komt fan Oerterp. Sij binne
beide mei de hollânske taal opfied, mar
Melanie wol it Frysk wol graach leare te
ferstean fanwege har wurk.
Al fan hiel jong ôf fielt se in protte foar
bisten en woe dus ek in oplieding ha,
wermei sij yn dy sekter har wurk fine koe.
Derfoar moast se nei Ljouwert, nei it Van
Hall Larenstein. Dêr die se de study
“dierenmanagement” en wie wurksum op
de Fûgelhelling. Yn Ljouwert op skoalle
learde sij Riccy kinnen, dy't foar kok leard
hat, mar no frachtautosjofeur is.

Wat is no jo wurk?
Sij koe hjir wer op de Fûgelhelling
komme en dêr is se hiel bliid om. It
foldocht dêr prima.
Riccy sit dus op de frachtwein. “Maar hij
kan ook heerlijk eten koken hoor!” It
reisgjen lûkt him doch mear momenteel.
It wurk op de Fûgelhelling fynt Melanie
geweldich. Sij docht oan fersoarging, mar

Hoe lang wenje jim tegearre?
Sij wenje al langer as 6 jier tegearre ,
mar ha earst yn Den Helder wenne. Dêr
wennen se op in appartemintsje. Riccy
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sit ek wol yn de administraasje. Har
wurktiid hinget ôf fan wat der op deselde
dei binnen brocht wurdt.

thús binne meije se graach yn de tún
dwaande wêze. “Wij wonen vrij, maar
hebben de voorzieningen toch
bereikbaar”.
It grutte romme hûs befalt tige, it wie
goed ûnderholden en sij ha
sinnepanielen oanlizze litten; bûten
sjogge se de skiep en oar fee achterhûs
yn it iepen fjild rinnen, mar ha doch frij
wat beammen neist de wenning. Ja, it
foldocht prima.

Hoe is it wurk yn dizze koroanatiid?
Troch it firus bliuwe der guon fan de
frijwilligers thús, (minder help dus) mar
oan de oare kant binne de minsken
mear bûten yn de tún, of rinne of fytse:
binne mear yn de natûr. Foaral fan 't
simmer mar ek yn de hjerst en sa wurde
der ek mear bisten yn need obstreweard.
En ek mei dêrtroch is der wer mear
tiid om help te sykjen bij de Fûgelhelling.
Sa kamen der yn oktober wol 10000
fûgels en bisten binnen. Mosken en
stikelbargen en einen en otters,
flearmûzen en mûzebiters, ûlen,
allerhande soarten fûgels en bisten. Mei
minder minsken mear behannelingen!
Dat is grif wol heftich!
Al dizze moannen waarden der gjin
besikers talitten en wie de winkel ticht en
waarden der gjin presentaasjes jûn. Dus
sa lang Melanie hjir wenne hat, hat har
wurk net “normaal” ferrinne kinnen, mar
binne de bisten wol goed fersoarge. En
no is dêr wer de fûgelgryp! In ekstra
soarch dy 't hast alle jierren wer komt.
De hintsjes fan Riccy en Melanie sitte
momenteel fêst yn it hok, wylst de
guoskes gakkerjend oerfleane.

En wat fine jim fan de mienskip?
Fansels, Riccy wie de omjowing hjir wol
wend, mar Melanie kin har hjir tusken de
minsken ek tige thús fiele. Freonlik en
gastfrij. En sels it Frysk kin se al wat
ferstean, want as de minsken belje oer in
slachtoffer en help freegje binne se faak
wat oerstjûr en kinne har it bêste
útdrukke yn har eigen wurden, mar
Melanie moat wol goed begripe wer't it
oer giet en wat der oan de hân is.
Litte wij hoopje, dat sij hjir noch lang yn
dizze buurt wenjen bliuwe.

R

avage in Siegerswoude na
eenzijdig ongeval
Een eenzijdig ongeval veroorzaakte een
ravage op de Foarwurk in Siegerswoude.
In een bocht kwam de bestuurder van
een BMW in botsing met een
Ha jim noch mear húsdieren?
geparkeerde Citroën C1.De bestuurder
Under de tafel leit it lytse hûntsje Spooky. raakte een boom en kwam op de weg tot
Wyt fan kleur mei lange lokken en in
stilstand. De bestuurder kwam met de
smel snútsje en heldere eachjes. Ald en schrik vrij. Door de klap kwam de Citroën
slûch, al 15 jier en sliept faak en folle.
op de kop in de sloot tot stilstand. De
Deis hat se him wol mei op kantoar as sij hulpdiensten werden om 20.08 uur
dêr wurket.
opgeroepen voor het ongeval. De politie
Begjin Oktober is der in see earn binnen is ter plaatse gekomen om de aanrijding
brocht op it wurk; in geweldich grutte
af te handelen.
fûgel. Eartiids wie dy seldsum yn
Nederlân, inkeld ris as wintergast, mar
rijwilligers poten bloembollen
no binne der al in oantal fan om ende bij
14 briedpearen. De wjuk dy't wat hong is Afgelopen maand is een eerste aanzet
gegeven om het aanzicht van het plein te
bihannele en de fûgel oan it
revalidearjen. As it slagget kin hij/sij? de verfraaien. Vrijwilligers hebben langs het
plein een grote partij bloembollen gepoot.
romte wer yn!

V

De komende jaren bloeien er vanaf
maart tot mei de krokussen en narcissen.
Wat een kleurrijk aanzicht geeft vanaf de

Dogge jim ek oan sport?
Fêstsitte yn in team is foar beide gjin
opsje, mar sij sporte yn Mearum. As se
9

schoongemaakt. Enkele dorpsgenoten
vormden een investeringsgroep en
wisten het pand aan te kopen en te
renoveren. Ondertussen was ook een
werkgroep aan de slag met
toekomstplannen, want onderzoek had
uitgewezen dat er in dit dorp met 2000
inwoners een goede boterham te
verdienen is met een supermarkt. De
winkel versterkt de leefbaarheid en er is
ook grote behoefte aan aanvullende
diensten zoals een geldautomaat en een
PostNL servicepunt.
Het typeert Wijnjewoude; samen de
schouders er onder. Zo kan een nieuwe
ondernemer die de klant graag tevreden
ziet en van samenwerken houdt, steun
verwachten vanuit het dorp. En ook
meerdere leveranciers hebben zich
invalswegen. Een andere reden om deze bereid verklaard om mee te werken aan
bollen te poten, is voedsel te bieden aan de heropening van een supermarkt in
bijen en andere insecten in het vroege
Wijnjewoude. Momenteel wordt er ook
voorjaar en daarmee de biodiversiteit te gekeken naar een manier om een
vergroten.
beginnende ondernemer te
ondersteunen bij de investeringen die
Dit is alles kon plaatsvinden doordat het nodig zijn om te starten. De huidige tijd
Plaatselijk Belang vanuit het dorpsbudget brengt veel mensen in onzeker
de aanschaf van de bollen heeft
vaarwater. Daarentegen gaat het met
gefinancierd.
name in de supermarktbranche erg goed.
Hier ligt dus een mooie kans voor
Hopelijk heeft dit initiatief volgend najaar degene die hem pakt; Wijnjewoude biedt
een vervolg om wederom een partij
een prima gelegenheid om een nieuwe
bollen in de grond te werken.
koers te varen naar een mooie toekomst.
Plaatselijk Belang Siegerswoude
Voor nieuwkomers in de branche,
hebben we professionele begeleiding
klaar staan om er een succes van te
erenoveerd supermarktpand
maken. Schroom dus niet om contact op
wacht op enthousiaste ondernemer
te nemen.
Het supermarktplein in het hart van het
Marianne Hulsbergen,
dorp Wijnjewoude ligt er keurig verzorgd telefoon:06-2728 3871
maar stil bij. Een brand maakte in één
E-mail: hulsbergen@inverandering.nl
klap een einde aan de supermarkt. De
loop was uit het dorp en ook dat werd
ollecte
flink gemist. Dus zetten inwoners de
De gezamenlijke collecte in
schouders onder een nieuw leven voor
de dorpssupermarkt. En nu is het zover. Frieschepalen van de Hartstichting, het
Wijnjewoudsters hopen elkaar binnenkort Longfonds en het Reumafonds, heeft het
mooie bedrag van €1.000,41 opgebracht.
weer in de opgefriste winkel te
ontmoeten en met gevulde fietstassen of Hiervoor wil ik graag de collectanten en
kofferbak het supermarktplein te verlaten. dorpsgenoten bedanken.
Na de brand gingen veel vrijwilligers aan Joke Brink, reumafonds organisator
de slag: de winkel werd leeggehaald en
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Christelijk Gereformeerde kerk
Siegerswoude
06-12 09.30 uur ds. D.v.d. Zwaag
14.30 uur ds. D.v.d. Zwaag
13-12 09.30 uur ds. D.v.d. Zwaag
14.30 uur ds. D.v.d. Zwaag
20-12 09.30 uur ds. G.J.Capellen
14.30 uur ds. G.J. Capellen
25-12 09.30 uur ds. D.v.d. Zwaag
14.30 uur Kinderkerstfeest
26-12 09.30 uur ds. D.v.d. Zwaag
27-12 09.30 uur ds. D.v.d. Zwaag
14.30 uur ds. A.A.L. Aalderink
31-12 19.30 uur ds. D.v.d. Zwaag

Preekroosters Frieschepalen /
Siegerswoude
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt
Frieschepalen/Siegerswoude
09.30 uur ochtendgebed
19.00 uur avondgebed
Uitzendingen te volgen via internet.
Internetadres:
www.gkvfrieschepalen.nl
let op via menu:
Live meekijken:
Beginpagina -> kerkdiensten->
Luister en Kijk live mee
www.gkvfrieschepalen.nl/live
Terugkijken:
Beginpagina -> kerkdiensten ->
gemiste kerkdiensten
www.gkvfrieschepalen.nl/gemist

A

genda Dorpshuis Uthof
Siegerswoude 2020

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

VGKN Frieschepalen-Siegerswoude
29-11 09.30 uur ds. G. Bruinsma,
doopdienst
06-12 09.30 uur ds. J.J .Douma-van der
Molen
13-12 09.30 uur Afscheidsdienst ds. B.
Bloemendal
20-12 09.30 uur ds. A. van Harten-Tip
24-12 21.00 uur Kerstnachtdienst in
GKV
25-12 09.30 uur dhr. M. Claus
Vanaf heden zijn de diensten te
bezoeken door maximaal 60 personen,
in deze diensten wordt niet gezongen.
Aanmelding is noodzakelijk en kan via
koster@vgk-frieschepalen.nl
tel. 0512-303219 Deze diensten kunt u
beluisteren via kerkdienstgemist.nl.
Daarnaast is de dienst online weer te
bekijken.
Kijk op onze website voor meer info:
www.vgk-frieschepalen.nl
U kunt onze diensten ook beluisteren via
www.kerdienstgemist.nl

H ulpnetwerk Frieschepalen

06-5060 0148
Telefonisch spreekuur iedere maandag
van 13.00 tot 15.00 uur (anders
voicemail en SMS)

B

este puzzelaars,
De oplossingen van puzzel nummer 2
zijn weer binnen en verwerkt. In deze
nieuwe puzzel die voor u ligt telt u het
aantal keren dat het woord Sudoku –
Zweeds – Kruiswoord en Filippine er in
voorkomt. Het totaal van het aantal dat u
horizontaal, verticaal en/of diagonaal in
de puzzel vindt levert u in.
Voor het inleveren van het juiste aantal
Sudoku, Zweeds, Kruiswoord en
Fillippine krijgt u ieder 5 punten. Heeft u
alle vier goed dan krijgt u als bonus nog
eens 10 punten. Totaal kunt u 30 punten
verdienen. Allemaal weer veel plezier bij
het zoeken. De gehele oplossing kunt u
inleveren tot en met vrijdag 12 december
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

Protestantse Gemeente De WilpSiegerswoude
06-12 09.30 uur ds. A. de Vries
13-12 09.30 uur drs. K. Oosterhuis
20-12 09.30 uur ds. J. Hoefnagel
24-12 09.00 uur kerstappel
25-12 09.30 uur ds. J.J. van der Sleen,
familiedienst
26-12 09.30 uur familiedienst
27-12 09.30 uur Bijzondere dienst
m.m.v. Rivival
31-12 09.30 uur Oudejaarsdienst
11
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P2

Totaal

1 Feikje / Trienke

Benedictus

30

40

2 Tjitze

Bouma

30

40

3 Baukje

Dijkstra

30

40

4 Atty

Ekema

30

40

5 Rolf en Ancis

Feenstra

30

40

6 D.

Gorter-Oosterhof

30

40

7 Lies

Haisma

30

40

8 Jeen

Haisma

30

40

9 Sjikke

Havinga

30

40

10 Akkelien

Jeeninga

30

40

11 Wietske

Jeensma

30

40

12 H.J.

Kloosterman-Luchtenburg

30

40

Koning

30

40

14 Mieke

Kooijker

30

40

15 Gryt

Kooistra

30

40

16 Hinke

Mekkes

30

40

17 Joyce

Mulder-Thissen

30

40

18 Johan

Praamstra

30

40

19 Kryn/ Meta

Schotanus/Valk

30

40

13 Anneke

de

20 Ietje

v.d. Veen

30

40

21 Bert

v.d. Veen

30

40

Venekamp-Hoekstra

30

40

22 Christina
23 Yvonne

de

Vries

30

40

24 Nienke

de

Vries

30

40

25 K.

Postma

30

30

26 Andrea

Jongstra
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