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e eerste maand van het nieuwe jaar
is bijna voorbij. De jaarwisseling was
anders dan anders met een
vuurwerkverbod en gelukwensen op
afstand; geen gezoen en geknuffel.
Allemaal bedoeld om een tweede
coronagolf de kop in te drukken.
Vorige week zijn de maatregelen nog
strenger geworden. De scholen zijn al
een aantal weken weer dicht en iedereen
moet zoveel mogelijk thuis werken. Een
positieve ontwikkeling is, dat er
begonnen is met het vaccineren, hopelijk
kunnen we in de loop van dit jaar
langzamerhand terug naar het “oude
normaal”.
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Op zondag 17 januari lag er voor het
eerst sinds bijna twee jaar sneeuw. Een
witte wereld en ook al was de
sneeuwlaag niet al te dik, voor de jeugd
was het een mooie gelegenheid om
buiten te spelen, zoals ook op de
voorkant van het Pompeblêd is te zien. In
de eerste weken van januari dook de
minimum temperatuur ’s nachts zo nu en
dan onder het vriespunt. Misschien kan
er binnenkort geschaatst worden op de
ijsbaan. Ysclub Ysnocht is er in ieder
geval klaar voor.

Uitgifte volgende nr.: 26 en 27 februari 2021

Kopij:
kopij.pompebled@gmail.com
Kopij voor het volgende nummer uiterlijk
inleveren voor:
maandag 15 februari 2021
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

Op de redactievergadering in december
hebben we afscheid genomen van Sieta
van der Veen, in dit Pompeblêd kunt u
kennismaken met haar opvolger Henk
Veenstra.
Jelle Jeensma heeft zich verdiept in de
statistieken en geeft een overzicht van
de ontwikkelingen in Frieschepalen en
Siegerswoude.
Ook in dit nummer ontbreekt de puzzel
niet, en omdat we nog veel binnen
moeten blijven raden we iedereen aan
om de uitdaging aan te gaan en mee te
doen!

Advertenties:
Leny Jongsma, Frieschepalen
Tel. 06 1202 2154
advertenties.pompebled@gmail.com

Vrijwillige bijdrage ‘t Pompeblêd:
Bankrek.nr.: NL78 RABO 0135 1525 34
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In De Schijnwerper Door: Pjirkje Idsinga

Henk Veenstra nieuw redactielid

H

enk hat de taak fan Sieta van der Veen oernaam; it sammeljen, oarderjen en
trochjaan fan de kopij fan it Pompeblêd no 't Sieta har, nei dat se jierrenlang yn de
redaksje fan dat blêd siet, werom lutsen hat. Bij dy taak komt hiel wat oan de oarder
en dat wie bij Sieta yn tige goeie hannen. Wij binne wiis mei in opfolger, want it falt
net ta yn Sigerswâld in nij redaksjelid te finen. Henk( 66) en syn frou Wimmie (62)
wenje oan it Foarwurk op nûmer 18.
Henk Veenstra hat hjir fan
jongs ôf yn de buurt
taholden. Hij brocht syn
jeugd troch oan de
Keuningswei ûnder de
Wylp. En ek Wimmie is hjir
hikke en tein; op in
buorkerij oan de
Middenwei. Doch koenen
se elkoar net as bern en ha
elkoar pas yn 't jongfolk
kinnen leard.
Henk wie net sa'n
leafhawwer fan it skoalle
‘gebeuren.’ Doe't er 15 wie
stapte hij fan de MAVO ôf.
“Ik kom net wer op skoalle”.
Hij socht en fûn in
wurkplak.
En dat wie yn Grins bij in
drukkerij, Jacob Dykstra,
letter Wolters-Noordhof. En dat fak luts
him en dêr hat er syn libben lang
ynsitten. Hij hat de hiele ûntwikkeling
meimakke en der is gâns feroare. Hij fûn
it ynteressant wurk, mar it wie yn dy tiid
ek tige fersmoargjend, sa'n drukkerij, en
net botte sûn. Se wurken iepen en bleat
mei chemyske sûren en stoffen tidens dy
hiele earste technyske ûntwikkeling.
Guon meiwurkers krigen letter de
skildersykte.

Wa repte dêr eartiids fan? Fan hegerhân
waarden der doe gjin miljeu easken
steld, mar dat is ek hjir tige feroare. Dy
hiele prosedure moat no miljeufeilich en
duorsum ferrinne lyk as rûnom.
Wat dat betreft is Henk der net op foarút
gien no 't hij net mear yn de drukkerij
wurket, want hij hat him bij de
himmelploech yn Sigerswâld bejûn en yn
de bermen liket it noch net bêst,
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wie yn 1998 in hiele klus om dat te
finansieren, mar úteindelik koenen sij it
jild liene fan in partikulier en ha it oan de
lêste sint ta ôfbetelle. Jammer genôch
koe de liener dat krekt net mear bij libben
meimeitsje.

benammen yn de koroanatiid en no nei
âld en nij. Dêr is foarlopich noch wol
wurk op dat mêd hjir yn ús ‘beskaafde’
lân. Mar hij is bûten, al is it dêr ek net
altyd like lekker.
Henk wurke letter yn Drachten, bij in
hannelsdrukkerij. Noch steeds mei in
ienfâldige praktyk oplieding, mar doe't hij
ek oare learlingen opliede moast, waard
der in stokje foar stutsen. Dat gie
allegearre samar net! Hij moast sjen om
diploma's! Mar om no wer nei skoalle, dat
like Henk nei fleanen fansels.
Doch hat hij it foarinoar krigen yn de
drukkerij te bliuwen. Mei stipe fan in
bekinde waard fan him frege in skripsje
oer it grafysk fak te meitsjen. Dêrmei en
mei in slagge praktyk proef krige hij
achternei doch noch de grafyske
fakdiploma's. Dat is allegearre ek al wol
35 jier lyn.
De lêste 15 jier wie Henk produksje
koördinator bij in kartonaazje drukkerij op
'e Jouwer. Hjir wurde û.o.ferpakkingen
foar itenswaren produsearre.

Wannear sij mei fekânsje geane, meije sij
graach mei fyts en trein troch de
rivierdalen yn Dútslân reisgje. Frij as in
fûgeltsje, dat leit har it bêst. Fan 't jier yn
Nederlân, lyk as de measte minsken.
Harren fakânsjereis fan begjin oan de ein
“planne” is ek al gjin opsje. Henk is 20
jier “planner” west tidens syn wurk. Dy
behoefte hat hij no net wer!

Yn de hûs rint in sifers poeske om fan in
healjier. It is in prima bist, mar noch jong,
dus hij moat yn de gaten hâlden wurde.
En dan binne der noch trije piken, sûnder
hoanne. ”Dy sleept se oeral hinne”, seit
Henk. “no bliuwe se moai bijelkoar”'.
Fûgeltsjes swermje bij it foer foar it rút bij
it hokje om, foaral mosken. De spjocht op
de foarside fan it eardere Pompeblêd is
hjir ek op de foto set.
Wimmie, syn frou, wurket yn de soarch. Mei in pear nije krêften yn de redaksje
Yn it sintrum fan de Like, bij Vredewold. fan ús doarpskrante hoopje wij yn dizze
ûnsekere tiden mei grutte gefaren lykas it
Sij ha trije bern, ien soan en twa
koroana firus en de fersmoarging en
dochters. De soan Ronald is 40, dan
dêrtroch feroaring fan ús natûr, doch de
folget Ingrid mei 35 en Astrid is 31. Fiif
pompeblêdden yn Fryske Peallen en
pake- en beppe sizzers soargje foar in
folledich neiteam. De âldste is 14 jier , de Sigerswâld yn de feart te hâlden.
jongste telt 5 moanne en dêr sitte de
oaren tuskenyn.
Ronald is út itselde hout snien as syn
sclub Ysnocht Sigerswâld
heit. Hij wol mei selsstúdzje en leafde
De ijsclub in Siegerswoude is klaar voor
foar it fak it maksimale berikke. Hij is mei de winter.
40 jier bedriuwslieder bij in grut
De ledenkaarten zijn weer bij een ieder
koeltechnysk bedriuw yn Grins en dat
bezorgd. De meeste leden betalen via
sprekt Henk wol oan.
incasso, maar diegene die contant
betaalt, is gevraagd om het
Yndertiid hat Henk ek in fernimstige rol
verschuldigde bedrag van € 9,00 over te
spile bij de opbouw fan it Doarpshûs en
maken op de rekening van de ijsclub. We
is foarsitter fan de noch steeds aktive
waren anders graag even bij deze leden
eigen Kabel t-v. yn Sigerswâld e.o. Dat
langs gekomen maar in verband met het

Y
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perfect bij, maar het wachten is op
koning winter, maar met de huidige
westelijke stromingen is er nog geen
zicht op strenge vorst. Nu ligt er in
Scandinavië en oost Europa een enorm
koufront. Het nu is nu maar te hopen dat
de wind uit de goede richting gaat
waaien. Dan is er in de komende twee
maanden misschien nog kans dat we de
schaatsen uit het vet kunnen halen.
Voor vragen kunt u gebruik maken van
ons E-mailadres:
ijsbaansiegerswoude@gmail.com
Bestuur ijsclub Ysnocht

I

t is no winter

It is no winter
mei snie bedutsen.
In beam hinget swier.
Us lûd klinkt sa fier.
Wij binne yn it winter wûnderlân.
En as de nacht komt
en stjerren blinke; dan skittert it moai
yn winterske toai.
Wij binne yn it winter wûnderlân.

Coronavirus hebben we hier dit jaar van
af gezien. Ook de ledenvergadering kon
door de lockdown niet plaatsvinden, en
het bestuur heeft besloten om deze
vergadering een jaar uit te stellen.
De afgelopen paar jaar is de kantine
geheel gerenoveerd. Er is een muur om
de kantine gemetseld, nieuwe kozijnen
geplaatst en ook van binnen is het een
en ander opnieuw aangekleed. De ijsclub
is er dan ook helemaal klaar voor om de
schaatsliefhebbers te ontvangen.
Maar helaas mag de kantine in verband
met de geldende lockdown niet worden
geopend. Wij gaan er wel van uit dat er
met in achtneming van voldoende
afstand onderling en met de nodige
ijsdikte wel op recreatieve wijze
geschaatst mag worden op de ijsbaan.
We kunnen de looproutes naar de baan
desnoods aanpassen.

Op de hiemen lizze djippe spoaren.
Is de reuk fan hea en kuil foar't fee.
Komt de skimerjûn al gau nei foaren.
Nei 't fuorjen falt de rêst dan oer it stee.

Het bestuur heeft de baan weer onder
water gezet. Doormiddel van een schuif
in de vaart kan het nodige water op de
baan lopen. De ijsbaan ligt er dan ook

It is no winter…...
Tekst: Pjirkje Idsinga
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de jaarlijkse Hengstenkeuring in het
Fries Congrescentrum in Drachten
algemeen kampioen. Het is de vierde
keer dat de hengst van stal Chardon uit
Jorwert de felbegeerde titel
e Drachtster Courant berichtte dat
het plan voor een nieuwe speeltuin aan binnensleepte. Reservekampioen werd
Jehannes 484 (Tsjalle) van Age Okkema
de Lytse Leane in Frieschepalen
uit Siegerswoude. Bij de oudere
meedingt naar de Kern met Pit-prijs.
Kern met Pit daagt mensen in Nederland hengsten was het eerder erg spannend.
uit om hun droom voor hun buurt binnen De strijd om de prijs ging tussen
een jaar te realiseren. Tot 20 januari kon Jehannes 484 (Tsjalle) en Nane 492
(Wimer).
worden gestemd op dit buurtinitiatief.
Het doel is om in het voorjaar van dit
jaar een nieuwe speeltuin aan de Lytse
Leane te realiseren. De oude toestellen
zijn inmiddels verwijderd. De
initiatiefnemers vanuit Dorpsbelang
willen de kinderen in Frieschepalen een
mooie, nieuwe en veilige speelomgeving
bieden. In samenwerking met de
gemeente Opsterland en leveranciers
wordt uitvoering aan het plan gegeven.
De wensen van de kinderen zijn
meegenomen in het nieuwe voorstel.
“De herinrichting en beplanting wordt
door de werkgroep uitgevoerd. Ook zijn
we actief in het werven van fondsen om
de volledige speeltuin te kunnen
Maar de meest constante prestatie
realiseren.” De totale kosten voor de
leverde Jehannes van Age Okkema van
toestellen zijn ruim 48.000 euro. De
vernieuwing van de speeltuin is volgens Stal De Mersken in Siegerswoude. Hij
werd kampioen bij de oudere hengsten.
de initiatiefnemers belangrijk voor alle
Samenstelling: Jelle Jeensma
inwoners van het dorp.

ieuws uit de dorpen
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In Frieschepalen heeft enige tijd brand
gewoed in een woning aan de
Tolheksleane. De oorzaak was een
houtkachel. De brandweerkorpsen van
Ureterp en Drachten werden
opgeroepen om het vuur te bestrijden.
Er was een flinke rookontwikkeling, maar
de brandweer had het vuur gauw onder
controle. De bewoner kon de woning op
tijd verlaten. De schade moet nog
worden vastgesteld.

evolkingsgroei Frieschepalen,

in Siegerswoude inwoneraantal
stabiel
Op internet is veel interessante
statistische informatie te vinden over de
dorpen in Opsterland. Zo kan men weer
te weten komen over het inwoneraantal,
het aantal bedrijven en zelfs het
gemiddelde inkomen van de bewoners.
Onderstaand overzicht geeft een inkijkje
in de ontwikkelingen in Frieschepalen en
Siegerswoude. (www.allecijfers.nl)

De hengst Jurre 495 (Maurits) werd bij
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1990 en 2000. Ook de jaren daarvoor
kwamen er regelmatig nieuwe woningen
bij. Het dorp kreeg tussen 1900 en 1925
vorm door de komst van 59 nieuwe
woningen.
Het gemiddelde inkomen per inwoner
was in 2017 21.386 euro.

Frieschepalen
Terwijl het inwoneraantal in
Siegerswoude de afgelopen jaren gelijk
is gebleven, is Frieschepalen gegroeid
sinds 2013. Het aantal inwoners in
Frieschepalen is tussen 2013 en 2020
met 40 personen toegenomen (afgerond
is dat 4%): van 985 in 2013 tot 1.025 in
2020. Van 0 tot 15 jaar heeft
Frieschepalen 210 inwoners. De groep
van 15 tot 25 jaar bestaat uit 130
personen, er zijn 235 inwoners van 25
tot 45 jaar en 290 inwoners van 45 tot 65
jaar. De categorie 65 jaar en ouder is
vertegenwoordigd met 155 inwoners.
Net als in Siegerswoude is het aantal
gehuwden en ongehuwden ongeveer
even hoog.
Woonplaats Frieschepalen heeft
afgerond een totale oppervlakte van 442
hectare, waarvan 437 land en 5 water
(100 hectare is 1 vierkante kilometer).

Siegerswoude
Het aantal inwoners in Siegerswoude is
tussen 2013 en 2020 precies gelijk
gebleven, er zijn nog steeds 835
inwoners. Van 0 tot 15 jaar zijn er nu 135
inwoners, van 15 tot 25 jaar 110
inwoners, en van 25 tot 45 jaar 160. De
categorie 45 tot 65 jaar is het best
vertegenwoordigd met 310 ingezetenen
en er wonen 115 mensen van 65 jaar en
ouder in Siegerswoude.
Siegerswoude heeft afgerond een totale
oppervlakte van 1.462 hectare, waarvan
1.455 land en 7 water (100 hectare is 1
Frieschepalen telt 394 unieke adressen. vierkante kilometer). Siegerswoude telt
Er wonen 370 huishoudens en er zijn in 320 unieke adressen. Er wonen 310
totaal 372 woningen. De woonplaats telt huishoudens en er zijn in totaal 303
woningen.
555 auto's en 70 bedrijfsvestigingen.
De gemiddelde WOZ woningwaarde was
De gemiddelde WOZ waarde van de
in 2019 220.00 euro. Dat is vijfduizend
euro hoger dan in 2013, toen de waarde woningen was in 2013 259.000 euro en
in 2019 werd die vastgesteld op 268.000
215.634 euro was. De woningbouw in
het dorp bleef de afgelopen twintig jaar euro.
beperkt, tussen 2000 en 2010 kwamen De afgelopen jaren is er weinig gebouwd
er 32 nieuwe woningen bij, tussen 2010 in Siegerswoude, tussen 2010 en 2020
maar vier woningen. De topperiode is
en 2020 waren dat 21. De meeste
woningen (67) werden gebouwd tussen een eeuw geleden, want tussen 1900 en
6

zich wel of niet op een nieuwe plek
mocht vestigen. Je ziet meteen resultaat
en leuk om over de debatteren vinden
veel raadsleden. Onlangs was het dan
ook een verademing voor die
raadsleden.
Op de agenda stond het punt ‘Pilot
tweerichtingsverkeer hoofdstraat
Gorredijk’. De gemeenteraad heeft meer
dan 2 uur de tijd genomen om hierover te
ieuwe bewoners in
debatteren. Er waren meerdere
Siegerswoude
insprekers die allemaal met goede
Sinds 2017 heten we nieuwe bewoners
argumenten kwamen, waarom de
van Siegerswoude hartelijk welkom in
hoofdstraat in Gorredijk wél of juist níet
ons dorp namens Plaatselijk Belang en
tweerichtingsverkeer moest worden.
een gedeelte namens buurtvereniging
Wanneer inwoners van onze mooie
‘Mei Inoar Ien’.
gemeente komen inspreken, merk je dat
Daarbij overhandigen we hen een
bloemetje en de gemeentegids. Dit wordt de raad opveert. Inwoners hebben
over het algemeen zeer op prijs gesteld. namelijk vaak goede ideeën over de
Nieuwe bewoners in 2020 waar we langs plannen en daardoor geven insprekers
de vergadering een extra dimensie. Mijn
geweest zijn:
ervaring is dan ook dat de beste manier
Binnenwei 39
Foarwurk 38
om als inwoner invloed te hebben, is om
Beakendyk 8
Uthof 12
in te spreken.
Mersken 5
Foarwurk 32
Binnewei 24
Binnewei 36
Ingezonden brieven worden natuurlijk
Foarwurk 36
van Akenwei 6b
ook wel gelezen, maar wanneer iemand
Tayewyk 2
van Akenwei 49
in de raad vanuit haar of zijn hart
van Akenwei 28
spreekt, maakt dat indruk op raadsleden.
Regelmatig kunnen insprekers daarmee
We hopen dat we niemand over het
de raad inspireren om voor- of tegen een
hoofd hebben gezien en horen graag
wanneer er nieuwe bewoners bij jullie in voorstel van ’t college te stemmen.
Maandag hebben de raadsleden
de buurt komen.
informatie over het voorstel punt ‘pilot
Natuurlijk mag je als nieuwe bewoner
tweerichtingsverkeer hoofdstraat
ook zelf even een belletje doen!
Gorredijk’ opgehaald bij het college en
Gerda de Jong / buurtvereniging
insprekers. Binnekort valt er een besluit
‘Mei Inoar Ien’.
en ik ben benieuwd wat de raad zal
Myriam Loonen / Plaatselijk Belang.
besluiten nu er zoveel voor en tegen
Tel. 06-36531079
argumenten zijn
uitgewisseld.
Warme groet,
it de raad
Marcel van
Vroeger was het werken in de politiek als
Opzeeland
raadslid tastbaar. Veelal werd er besloten
Fractievoorzitter
over de aanschaf van een bepaalde
Opsterlands
tractor voor de gemeentewerf of werd er
Belang
bediscussieerd of een bepaald bedrijf
1925 kwamen er 107 nieuwe woningen
bij. Daarna verliep de woningbouw
geleidelijk.
Het gemiddeld bruto inkomen per
inwoner is met 23.700 euro iets hoger
dan in Frieschepalen.
Samenstelling: Jelle Jeensma
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Even voorstellen Door: Sietske Praamstra

Robin Stoelinga en Yvonne van Leeuwen

I

n dit Pompeblêd maken we kennis met Robin Stoelinga en Yvonne van
Leeuwen. Sinds juli 2019 wonen zij samen met hun twee hondjes aan de Bodding
in Frieschepalen.
ben ik een aantal keren verhuisd.
Yvonne: ik heb tot mijn 15e in
Oosterwolde gewoond. Daarna ben ik
verhuisd naar onder andere Zandvoort
en Haulerwijk. In 2014 zijn we gaan
Waar zijn jullie opgegroeid?
samenwonen in Ureterp en in 2019
“Robin: ik ben opgegroeid in Emmeloord. verhuisd naar Frieschepalen.’’
Daar heb ik tot 2003 gewoond. Daarna
Waar hebben jullie elkaar leren kennen?
“We hebben elkaar leren kennen in de
kroeg ‘het bruine paard’ in Haulerwijk. Dit
was in oktober 2012.’’
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in en rondom huis met allerlei klussen.
Ze vindt het leuk om dingen op te
knappen. Robin rijdt graag op de motor
en op zijn Tomos. Hij knutselt hier ook
graag aan. Beide zijn dus creatief en
handig aangelegd. Daarnaast genieten
ze beide van gezelligheid en de leuke
dingen in het leven.

Jullie woonden dus eerst in Ureterp. Hoe
zijn jullie in Frieschepalen beland?
“We waren op zoek naar een nieuw huis.
We keken op Funda en zagen in
Frieschepalen op dat moment twee
huizen te koop staan waar we tussen
twijfelden. Het was dit huis, of een huis
op de Tolheksleane. Toen we dit huis als
eerste bezichtigden wisten we het zeker:
dit moest hem worden. We hebben het
huis nog dezelfde dag gekocht.”

Mogen jullie graag reizen?
“We hebben al verschillende mooie
reizen gemaakt. We hebben een roadtrip
Mogen jullie hier graag wonen?
gemaakt door Amerika: van San
“Ja. In het begin was het wel erg wennen Francisco naar Las Vegas. Daarnaast
hoor. We zijn hier in de vakantieperiode zijn we naar Lanzarote, Kreta, Duitsland
komen wonen. Dus iedereen was zo’n
en Frankrijk geweest, maar Amerika was
beetje met vakantie. Daarnaast woonden echt wel favoriet. Ooit willen we nog eens
we in Ureterp aan een drukke weg en
terug en dan een camper huren. We
komen hier in Frieschepalen amper
willen dan dezelfde reis maken, dus weer
auto’s langs. Dus dat was echt wennen. van San Francisco naar Las Vegas maar
Maar nu we hier eenmaal gewend zijn
dan met de camper. Ook staan Canada
willen we niet meer terug naar Ureterp.
en Australië nog op het wensenlijstje om
De Bodding is een gezellige buurt.”
ooit te bezoeken.”

R

Wat voor werk doen jullie?
“Robin: ik werk bij Boekema Trading in
Ureterp. Ik werk daar als chauffeur. Ik
haal gekochte auto’s op en breng
verkochte auto’s weer weg. Ik zit dus
veel op de weg en rijd door het hele land
en af en toe zelfs naar het buitenland.
Yvonne: ik werkte in de
gehandicaptenzorg maar ben momenteel
herstellende van een langdurige ziekte.”

ijbewijs keuring

Verloopt uw rijbewijs omdat u 75 jaar of
ouder bent, jonger dan 75 jaar bent, of
omdat u om medische redenen moet
worden gekeurd voor het verlengen van
uw rijbewijs A? B/E? C/E, D/E? Code 95
en taxipas. Maak dan nu alvast een
afspraak voor deze keuringen in
Ureterp.
Locatie: Wekelijks - Multifunctioneel
Centrum De Wier, De Telle 21, 9247 AA
Ureterp.

Robin, wat is het leukste aan je werk?
“Het mooiste vind ik de vrijheid. Ik kan
mijn dag tot een bepaalde hoogte zelf
indelen. Ook hou ik van de uitdaging die
het werk met zich mee brengt: de meest
kapotte voertuigen op de juiste manier op
de combinatie te krijgen en veilig weer
naar huis kunnen rijden.”

Wilt u meer informatie over deze
rijbewijskeuring, of wilt u een afspraak
maken? Neem dan contact op met het
afsprakenbureau (09.00 tot 18.00 uur):
0516-514574 of 06-14716543

Wat doen jullie graag in je vrije tijd?
Op deze vraag krijg ik het volgende
antwoord: Yvonne mag graag bezig zijn

Online afspraak maken:
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Hartelijk dank voor uw inzameling
In totaal zijn er in 2020 door ons allen
oedselbank Opsterland
Heb je door omstandigheden hulp nodig 586 cartridges/mobiels ingeleverd. Dat
bij het regelmatig op tafel zetten van een wil zeggen dat er € 1758.- ten goede is
gekomen aan de Cliniclowns. Geweldig!!
maaltijd?
Voedselbank Opsterland kan je mogelijk U kunt blijven inleveren bij:
Kluswijs; Boerestreek 41, Ureterp
helpen.
De Wylde Roas; Weverswal 4,
Bakkeveen
Alle informatie staat op de website:
Myriam Loonen; Middenwei 11,
www.voedselbankopsterland.nl
Siegerswoude
Je kunt ook bellen: 06 10596926

I

Preekroosters Frieschepalen /
Siegerswoude

nzameling CliniClowns

Allereerst de beste wensen voor het
nieuwe jaar! CliniClowns wenst u een
jaar vol lichtpuntjes.

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt
Frieschepalen/Siegerswoude
09.30 uur Ochtendgebed
19.00 uur Avondgebed
We kijken allemaal terug op een
Uitzendingen te volgen via internet.
bewogen jaar. De coronacrisis had en
Internetadres:
heeft nog steeds veel invloed op het
www.gkvfrieschepalen.nl
dagelijkse werk in zorginstellingen. We
let op via menu:
vonden creatieve manieren om zieke
kinderen, kinderen met een beperking en Live meekijken:
Beginpagina -> kerkdiensten->
mensen met dementie tóch afleiding en
plezier te brengen. Want ook op afstand Luister en Kijk live mee
www.gkvfrieschepalen.nl/live
kun je contact maken. En dankzij uw
Terugkijken:
steun konden we dat doen.
Beginpagina -> kerkdiensten ->
Via de CliniClowns App, voor het raam
gemiste kerkdiensten
en soms zelfs… op een hoogwerker!
www.gkvfrieschepalen.nl/gemist
VGKN Frieschepalen-Siegerswoude
31-01 09.30 uur ds. J. Arensman
07-02 09.30 uur dhr. M. Claus
14-02 09.30 uur ds. S. Maliepaard
21-02 11.00 uur ds. G. den Dikken
28-02 09.30 uur ZEC dienst
Inzamelen is goed voor het milieu en met
de opbrengst steun je CliniClowns. Voor
elke ingeleverde mobiel en lege cartridge
ontvangen wij een vergoeding van €3.

Tijdens de lockdown zijn de diensten
alleen nog digitaal te bekijken of te
beluisteren.
Beluisteren kan via
www.kerkdienstgemist.nl
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Het zal tevens via Facebook live te
volgen zijn, dit is met beeld.
Kijk op onze website voor meer info:
www.vgk-frieschepalen.nl

Beste Puzzelaars,
De oplossingen van puzzel 4 zijn weer
ingeleverd en de ingeleverde puzzels
waren goed voor 20 punten die weer zijn
bijgeschreven.

Protestantse Gemeente De WilpSiegerswoude
31-01 09.30 uur ds. J.J. v.d. Sleen HA
07-02 09.30 uur ds. J. de Jong
14-02 09.30 uur drs. K. Oosterhuis.
21-02 09.30 uur ds. J.J. van der Sleen
28-02 09.30 uur ds. J.J. Hoefnagel

Puzzel 5 zijn vier Sudoku puzzels, een
gemakkelijke, iets moeilijker, nog wat
moeilijker en als extra een Duodoku.
In een Duodoku is een Sudoku
gedeeltelijk over een andere Sudoku
heen geschoven. Bij het oplossen van
een Duodoku komt meer kijken dan
alleen het oplossen van twee losse
Sudoku's!

Christelijk Gereformeerde kerk
Siegerswoude
31-01 09.30 uur ds. D.v.d. Zwaag
14.30 uur ds. D.v.d. Zwaag
07-02 09.30 uur ds. D.v.d. Zwaag
14.30 uur ds. D.v.d. Zwaag
14-02 09.30 uur ds. D.v.d. Zwaag
14.30 uur ds. D.v.d. Zwaag
21-02 09.30 uur ds. D.v.d. Zwaag
14.30 uur ds. D.v.d. Zwaag
28-02 09.30 uur ds. M.Visser
14.30 uur ds. M.Visser

A

Hier volgen de spelregels:
• Een Sudokupuzzel heeft een tabel van
81 vakjes: 9 regels, 9 kolommen, 9
blokken met elk 9 vakjes.
• In elk vakje moet een cijfer van 1 tot 9
ingevuld worden
• Een cijfer mag maar 1 keer in dezelfde
verticale rij voorkomen
• Een cijfer mag maar 1 keer in dezelfde
horizontale rij voorkomen
• Een cijfer mag maar 1 keer in hetzelfde
blokje voorkomen
• Een cijfer mag dus niet tweemaal in
dezelfde rij, kolom of blok voorkomen
Iedere foutloze Sudoku is goed voor 5
punten.
Allemaal weer veel plezier bij het
oplossen.

genda Dorpshuis Uthof

Siegerswoude 2021
In verband met het Coronavirus zijn er
geen activiteiten in het dorpshuis.
Tel. 0516-426001
Hinke Mekkes Agendabeheer
dorpshuisuthof@gmail.com
Tel. 0516-541900

H

De gehele oplossing kunt u inleveren tot
en met vrijdag 2 februari bij Metje van
der Harst, Lytse Dobbe 7 te
Frieschepalen.
Ook kunt u de puzzel per e-mail
inleveren. E-mail adres:
metjevanderharst@hotmail.com

ulpnetwerk Frieschepalen

06-50 60 01 48
Telefonisch spreekuur iedere maandag
van 13.00 tot 15.00 uur (anders
voicemail en SMS)
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P4

Totaal

1 Feikje / Trienke

Benedictus

20

90

2 Baukje

Dijkstra

20

90

3 Rolf en Ancis

Feenstra

20

90

4 Lies

Haisma

20

90

5 Jeen

Haisma

20

90

6 Sjikke

Havinga

20

90

7 Wietske

Jeensma

20

90

8 Mieke

Kooijker

20

90

9 Gryt

Kooistra

20

90

10 Johan

Praamstra

20

90

11 Kryn/ Meta

Schotanus/Valk

20

90

12 Christina

Venekamp-Hoekstra

20

90

Vries

20

90

14 H.J.

Kloosterman-Luchtenburg

20

75

15 Andrea

Jongstra

20

70

13 Yvonne

de

16 Anneke

de

Koning

0

70

17 Bert

v.d.

Veen

0

70

18 Tjitze

Bouma

20

60

19 Atty

Ekema

20

60

20 D.

Gorter-Oosterhof

0

55

21 Joyce

Mulder-Thissen

0

55

Veen

0

55

23 Hinke

Mekkes

0

50

24 K.

Postma

0

40

Vries

0

40

Zandstra

20

20

22 Ietje

25 Nienke
26 Grytsje

v.d.

de
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