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e verkiezingen voor de Tweede
Kamer zijn weer verleden tijd. Ook in
Opsterland was de VVD de grootste
partij en deed D66 van Sigrid Kaag het
uitstekend. Landelijk valt er veel lering te
trekken uit de verkiezingsresultaten,
maar uit de komende kabinetsformatie
zal blijken hoe het politieke landschap er
dit jaar definitief uit gaat zien en wat de
koers wordt. Zeker is dat VVD en D66 de
boventoon zullen voeren. Opmerkelijk is
de malaise bij de linkse partijen en de
opkomst van nieuwe, kleine partijen. In
onze rubriek Nieuws uit de dorpen meer
over de verkiezingen.
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De woningbouw in Frieschepalen, op het
terrein van de voormalige school De
Skâns, vordert snel. Het resultaat is over
een paar maanden te zien. Op deze plek
zal in de toekomst een nieuw woonwijkje
ontstaan, dat dit deel van het dorp een
ander gezicht geeft.
Op de voorpagina staat de nieuwe
klokkenstoel op de begraafplaats in
Siegerswoude. De achtergrond hiervan
wordt belicht in het hoofdartikel in deze
dorpskrant.
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De coronacrisis met alle beperkingen is
nog niet voorbij, maar nu de vaccinaties
op stoom beginnen te komen ontstaat er
weer perspectief. Dat wordt hoog tijd,
want vooral veel ondernemers die hun
deuren zien gesloten verkeren in zwaar
weer. In Israël is het normale leven
inmiddels hervat, omdat hier snel en veel
is gevaccineerd. Misschien zal dat
binnenkort ook bij ons zo zijn. Voorlopig
moeten we leven met corona, een
epidemie, die meer dan een jaar geleden
begon.
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In De Schijnwerper

Bewerkt door:
Jelle Jeensma

Nieuwe klokkenstoel

begraafplaats Siegerswoude

M

et meer dan een half jaar vertraging door Coronaperikelen, is dan toch de
nieuwe klokkenstoel op de uitbreiding bij het oude kerkhof van Siegerswoude
opgeleverd.
Het bouwkundige deel van deze stoel is als leerwerkproject gebouwd door
studenten en docenten van ROC Friese Poort in Drachten.
verkocht en in 2013 de uitbreiding van de
begraafplaats gereedkwam. Voorgesteld
werd om de klok uit de kerk van
Bakkeveen te verhuizen naar een nieuw
te bouwen klokkenstoel in Siegerswoude.
Na grondig onderzoek van de klok bleek
dat het om twee redenen een brug te ver
was. Ten eerste: de klok heeft het
volgende randschrift:
“1943 ús Bakkefeanster klok fan
Dútskers ús ûntstellen, 1949 mei help
fan’t hiele doarp dochs wer nei boppen
helle”. Ten tweede: het bleek dat het
verwijderen, renoveren en verplaatsen
van de klok, duurder was dan een geheel
nieuwe klok aan te schaffen.

De 180 kilogram zware luidklok is
gegoten en compleet luidklaar
opgeleverd door Klokken- en
Kunstgieterij Reiderland uit Finsterwolde.
Protestantse gemeente It Keningsfjild,
eigenaar en beheerder van de
begraafplaats en Uitvaartvereniging De
Laatste Eer SiegerswoudeFrieschepalen, vertegenwoordiger van
de inwoners van de beide dorpen,
hebben het project gefinancierd.
De vraag naar een klokkenstoel op de
begraafplaats van Siegerswoude deed
zich voor, nadat door de toenmalige
Hervormde gemeente Opsterland-Noord
de kerk van Bakkeveen in 2012 werd
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werd verleend kon dan eindelijk de
daadwerkelijke voorbereiding en
uitvoering van de bouw door de Friese
Poort worden opgestart.
Die werkzaamheden bestonden uit onder
andere:
-Puzzelen en detailleren verbindingen
staanders zodat die als een bouwpakket
in elkaar zouden passen. De constructie
van de ‘eenvoudige’ klokkenstoel van
Bakkeveen bleek helemaal niet zo
eenvoudig te zijn.
- Hout bestellen en bewerken voor
staanders en dakconstructie en op
school in elkaar zetten om samen te
De interesse voor een nieuwe
voegen op locatie.
klokkenstoel werd versterkt toen een
- Bekisting voor de fundering maken en
oude prent uit 1722 voor het licht kwam
op school de poeren storten.
waarop een klokkenstoel bij het
Jacobuskerkje van Siegerswoude stond - Plaats stoel ter plaatse uitzetten,
transport materialen regelen, fundering
afgebeeld. Het college van
kerkrentmeesters was bereid geld in het uitgraven, poeren plaatsen en
trekstangen aanbrengen.
project te steken, mits de beide dorpen
- Daarna de stoel uit de samengestelde
ook een substantiële bijdrage zouden
onderdelen opbouwen. Bouwbedrijf
leveren. De kosten van het eerste
ontwerp waren dusdanig hoog dat en het Veerbouw uit Bakkeveen werd hierbij
voor het nodige hijswerk en verdere
college en de beide dorpen daar geen
ondersteuning ingeschakeld.
heil in zagen.
Door het ‘duurdere, zogenaamde
- Augustus 2019 was de klus geklaard.
Opsterlandse model’ te vervangen door ROC Friese Poort heeft een prachtige
onze “eenvoudige” klokkenstoel van
prestatie en een mooi project (op)
Bakkeveen te kopiëren en ROC Friese
geleverd!
Poort in te schakelen, was de
- Mei 2020 is de nieuwe klok in de stoel
kostenraming inmiddels gehalveerd van
€ 31.000,00 naar € 15.000,00. De
bijdrage van de uitvaartvereniging
tenslotte zorgde ervoor dat de
financiering in december 2016 rond
kwam.
Vooruitlopend op het definitieve akkoord
hadden studenten van de Friese Poort
alvast de klokkenstoel van Bakkeveen
opgemeten en getekend. Na het go! in
januari 2017, heeft een student
vervolgens het gehele
vergunningentraject voorbereid, inclusief
overleg met de gemeente, inschakeling
van een constructeur en aanpassing van
de eerste tekeningen.
Toen de vergunning in oktober 2017
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Siegerswoude, Frieschepalen en
Bakkeveen met de Gereformeerde kerk
De Mande in Bakkeveen e.o. Het
verzorgingsgebied van de gemeente
omvat Ureterp, Siegerswoude,
Omdat op het oude kerkhof een
Frieschepalen en Bakkeveen. It
middeleeuws kerkje heeft gestaan dat
Keningsfjild is lid van de Protestantse
gewijd was aan Sint Jacobus (de
meerder), helaas afgebroken begin 1900, Kerk in Nederland.
Zie ook website www.itkeningsfjid.nl
heeft de klok het volgende randschrift
meegekregen:
JABIK IS MYN NAMME. IK ROP DE
LIBBENEN EN ROU OM DY’T
TREURJE. IK BIN GETTEN FOAR
ieuws uit de dorpen
SIGERSWALD TROCH LAUDY AD
MMXX.
Aan de ene zijde heeft zij een afbeelding
e kiezers in Frieschepalen en
van Sint Jacobus meegekregen en aan
Siegerswoude hebben gesproken bij de
de andere zijde een Sint Jacobsschelp.
Tweede Kamer verkiezingen. De
Verder is de klok nog versierd met
ChristenUnie bleef in Frieschepalen de
strengen klaverblaadjes en is zij
grootste partij met 133 stemmen. In
opgehangen aan een zogenaamde
Siegerswoude scoorde de partij van
gevlochten kroon. De naam die
Gert-Jan Segers minder goed met 61
eeuwenlang met deze plek was
stemmen. D66, landelijk de grote
verbonden wordt zo ook voor de
winnaar van de landelijke verkiezingen,
toekomst behouden.
haalde in Frieschepalen 39 stemmen en
in Siegerswoude 37. De kiezers in de
De protestantse gemeente It Keningsfjild beide dorpen zijn redelijk honkvast wat
is eigenaar en beheerder van drie
betreft de keuze van hun favoriete partij,
begraafplaatsen, waaronder ook het
want het CDA haalde in Frieschepalen
onderhoud valt. Naast Siegerswoude zijn 113 stemmen en in Siegerswoude 94.
dat Bakkeveen en Ureterp. Ook
Daarmee laten ze D66 ruim achter zich.
Frieschepalen, waar geen begraafplaats
is, valt onder dit verzorgingsgebied. Voor Opvallend was de belangstelling voor de
informatie over de begraafplaatsen is
nieuwe partij BoerBurgerBeweging in
een nieuwe website gemaakt:
beide dorpen. Dat dit een agrarisch
www.begraafplaatsen-keningsfjild.nl. gebied is zal ongetwijfeld meespelen. De
partij van lijsttrekker Caroline van der
Deze website wordt nog verder
Plas haalde in Frieschepalen 19
uitgebreid. Hierop staat ook een
tarievenlijst over grafrechten, onderhoud stemmen en in Siegerswoude kozen 23
mensen voor de nieuwkomer. Ook
en andere voorwaarden. Die tarieven
opvallend was de relatief grote steun
steken gunstig af bij gemeentelijke
voor Forum voor Democratie: in
begraafplaatsen in Opsterland. “We
Frieschepalen 47 stemmen en in
kunnen dertig procent goedkoper
Siegerswoude 28. De linkse partijen
werken”, zegt Gerke de Vries van het
PvdA, SP en GroenLinks presteerden
college van kerkrentmeesters.
matig in de beide dorpen en dat is
De Protestantse gemeente It Keningsfjild volgens de landelijke trend. De
nieuwkomers JA21 en Volt kregen in
is per 1 januari 2017 ontstaan uit een
beide dorpen een aantal stemmen.
fusie van de Hervormde gemeente
Samenstelling: Jelle Jeensma
Opsterland-Noord, in Ureterp,
gehangen en in augustus 2020 zijn de
laatste puntjes op de i gezet. Toen was
de klokkenstoel echt helemaal klaar.

D

6

N

P

volledig gestopt in de reclame en is ze
zich alleen nog maar gaan concentreren
op Dyn Dao.

lan Boom Fryslân

met gratis
perenboomactie
Voor de tweede keer
kunnen scholen, dorpen
en tuineigenaren gratis
laagstam appel en
perenbomen ophalen. Plan Boom is een
landelijk project van de milieufederaties
en de landschappen om 10 miljoen
bomen in Nederland te planten de
komende drie jaar. In Fryslân willen de
Friese Milieu Federatie (FMF) en
Landschapsbeheer Friesland (LBF)
minstens 700.000 bomen planten.

Rieky vertelt dat ze Tai Chi al als hobby
beoefende toen ze zich meer ging
verdiepen in Tai Chi, Wudang fitness en
meditatie. Later kwam hier ook nog yoga
bij. In 2008 is Rieky begonnen met
verschillende opleidingen tot instructeurs
binnen deze onderdelen. Nadat het
eerste certificaat behaald was, is ze
begonnen met lesgeven in het dorpshuis
in Siegerswoude.
Omdat Rieky zelf is opgegroeid in een
dorp vindt ze het belangrijk om diensten
lokaal te houden. Daarom vindt ze het
Je kunt de gratis laagstam perenbomen zo fijn dat ze les kan geven in
Siegerswoude, Ureterp en Drachten. In
afhalen met een maximum van tien
bomen per deelnemer. Op dit depot zijn Siegerswoude is dit nog steeds in het
dorpshuis, in Ureterp in De Wier en in
500 stuks aanwezig, maar OP IS OP!!!
Drachten in de Lawei en bij sportschool
Bij de lokaal gekweekte appel- en
Ebert. Daarnaast werkt Rieky samen
perenbomen wordt een plant- en
verzorginstructie gegeven. Het is tevens met en binnen een aantal bedrijven in
mogelijk om, tegen inkoopsprijs paaltjes Friesland. Vooral bij Philips en de
provincie Fryslân komt zij regelmatig.
en bevestigingsband aan te schaffen.
Volgens Rieky is in haar werk de
driehoek bewegen, ontspannen en
voeding erg belangrijk. Daarom is ze ook
begonnen met een opleiding tot
voedingscoach. Ze kan dan straks het
complete plaatje van gezondheidszorg:
‘de zorg voor je eigen gezondheid’ (red.)
aanbieden. De combinatie tussen
voeding, ontspanning en beweging is
ontzettend belangrijk.

Gratis afhalen:
Op donderdag
1-04-2021 tussen
16.30 uur en
20.30 uur
Middenwei 13 te
Siegerswoude.

O

ndernemer in beeld

Rieky Takken
Deze maand brengen wij Rieky Takken
van ‘Dyn Dao’ bij u in beeld. Rieky
Takken woont sinds 2000 met veel
plezier in Siegerswoude. Ze woont hier
samen met haar man Herman en hun
twee dochters. Rieky is al jarenlang
zzp’er. Eerst had zij samen met Herman
een eigen bedrijf als tekstschrijver in de
reclame. Herman doet dit nog steeds,
maar Rieky heeft geleidelijk de overstap
gemaakt naar Dyn Dao. In 2018 is ze
7

gemeente slechts 2 miljoen op.
Nu moet u weten dat er plannen zijn om
de uitkering uit het gemeentefonds per
2023 op een andere manier te
berekenen. Er gaat bijvoorbeeld in de
toekomst meer geld naar gemeenten
met jonge inwoners en minder geld naar
gemeenten met oudere inwoners. Het
noorden ‘vergrijst’ (steeds meer ouderen
en minder jongeren) dus in de praktijk
zijn bijna alle gemeenten in Fryslân,
Groningen en Drenthe de klos.

Het fijnst aan dit werk vindt Rieky dat ze
mensen kan helpen om bepaalde
factoren in hun leven te veranderen.
Daarnaast vindt ze het fijn dat ze vrij is
om haar dag in te delen. De lessen
leveren haar veel energie op en ze
spreekt ook vol passie over haar vak.
Rieky gelooft in wat ze doet en in de
methodes die erachter zitten. Volgens
haar is dit de manier om gezond oud te
worden.

Stel dat de uitkering uit het
gemeentefonds met 5% vermindert, dan
moeten we de OZB met 50% verhogen
om dat op te vangen. Echter, in het
coalitieakkoord hebben de ChristenUnie
en Opsterlands Belang bedongen om de
OZB hooguit met de inflatie te verhogen
zodat onze inwoners geld overhouden
voor de lokale bakker en slager. Dus
moet het geld dat we moeten inleveren
voor de jeugd in de Randstad gevonden
worden door efficiënter te werken en
minder geld uitgeven door minder te
Het werken in coronatijd is flink
puzzelen. Binnen het werk krijgt Rieky te doen als gemeente (denk aan bermen
maken met regelmatige verandering van maaien, bibliotheken, sportvelden, etc.).
maatregelen, waardoor het aanpassen
hieraan lastig is. Vanaf december wordt Gelukkig is Den Haag zich ook een
hoedje geschrokken en wordt er
er eigenlijk alleen nog maar online les
gekeken waarom dit zo slecht uitpakt
gegeven, behalve de privélessen die
voor juist dat deel van Nederland waar al
kunnen op een sportlocatie buiten.
gemiddeld de minst rijke inwoners van
Veel mensen denken dat het zweverig
Nederland wonen. De gemeenteraad
is, maar Rieky probeert alles zo
praktisch mogelijk te brengen. Binnen de van Opsterland heeft met een motie van
lessen probeert ze aanknopingspunten de FNP unaniem ’t college opgeroepen
te vinden voor iedereen, zodat het voor om: har ôfkar út te sprekken oer de
plannen, plannen foar de herijking fan it
een ieder toegankelijk is.
Gemeentefûns en tegearre mei de VFG
Sietske Praamstra
en de provinsje Fryslân sa gau as
mooglik yn ferset te
kommen tsjin dizze
it de raad
Wist u dat veruit het meeste geld dat we herferdieling.
Marcel van
als gemeente uitgeven, uit Den Haag
Opzeeland
komt? In totaal geven we ongeveer in
Raadslid
2021 80 miljoen euro uit. Slechts 4,5
miljoen daarvan wordt opgehaald met de Opsterlands
Belang
Onroerende Zaak Belasting en de
overige belastingen leveren de
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Even voorstellen Door: Atty Verbeek

André en Frouke Wekema

M

isschien kent u ze al, dit stel op de foto. Dat kan kloppen, want ze wonen
inmiddels al bijna drie jaar aan de Tolheksleane op nummer 24. In dit Pompeblêd
maken we uitgebreid kennis met hen.
Wie zijn deze nieuwe bewoners?
De 54-jarige André is geboren in
Paterswolde, maar opgegroeid in De
Wilp. Na de lagere school volgde hij een
opleiding metaal en fijnmetaal. Zijn vrouw
Frouke zag 54 jaar geleden het
levenslicht in het huisje van haar beppe
aan de Skieding in Opende. Haar
moeder was daar op bezoek toen de
geboorte van Frouke zich aankondigde.
Haar ouderlijk huis stond in Leek en daar
bracht ze ook haar jeugd door. Op 15jarige leeftijd werd er een tumor ontdekt
in haar rechterarm en een amputatie was
noodzakelijk. Daarna volgde een heel
traject van chemokuren en bestralingen.
Ze zat toen net in het examenjaar van de
middelbare school. Ondanks het gemis
van één arm begon ze aan een opleiding
in de mode en slaagde als coupeuse.
Daarna volgde ze nog een opleiding als
secretaresse.

chirurgen. Hetzelfde bedrijf is op dit
moment in het nieuws omdat de
vestiging in Leiden werkt aan de
ontwikkeling van een vaccin voor corona.
Frouke heeft haar opleiding als coupeuse
vooral gebruikt om te zorgen dat haar
dochtertjes zelfgemaakte kleding
droegen. Toen de kinderen nog klein
waren had ze een parttime baan in de
commerciële sector, dit was goed te
combineren met de ploegendienst van
André. Nu werkt ze fulltime als
secretaresse/receptioniste bij LBN
Betonproducten in Sumar.

Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
In het uitgaansleven kwamen ze elkaar
tegen. Inmiddels kennen ze elkaar al 38
jaar en zijn 28 jaar getrouwd. Ze
vestigden zich in Leek, waar hun twee
dochters werden geboren. Deze zijn
ondertussen volwassen en André en
Frouke hebben drie kleinkinderen.
Welk beroep hebben jullie?
André heeft na zijn middelbare school
veel werkervaring opgedaan in diverse
bedrijven en werkt nu al 29 jaar bij
Johnson en Johnson Vision in
Groningen. Hij werkt daar in een
tweeploegendienst en heeft de
eindverantwoording over de levering van
intra-oculaire lenzen (IOL’s) aan
11

Hebben jullie ook te maken met de
coronamaatregelen?
Frouke werkt thuis omdat zij tot de
risicogroep behoort. Bij haar werd 8 jaar
geleden borstkanker geconstateerd
waardoor zij opnieuw een operatie met
chemokuren en bestralingen moest
ondergaan. André heeft kortgeleden in
het ziekenhuis gelegen voor een
behandeling waarbij complicaties
optraden. Ook hij is nu nog thuis maar
hoopt straks weer in Groningen aan de
slag te kunnen.
Waarom verhuisd naar Frieschepalen?
André en Frouke hadden paarden die ze
in Leek niet bij hun huis konden stallen,
maar die in een pension verbleven. Elke
avond moesten ze naar dat pension om
de paarden te berijden en te verzorgen.
Graag wilden ze de mogelijkheid om hun
paarden op hun eigen terrein te houden
en die mogelijkheid was er aan de
Tolheksleane in Frieschepalen.
Bij dit huis hoorde namelijk 1,2 hectare
grond.
Bovendien ligt Frieschepalen gunstig
vanwege hun beider werkplek. Hun huis
in Leek was snel verkocht maar door
omstandigheden heeft het bijna een jaar
geduurd voordat de koop van hun
nieuwe huis rond was. Zolang woonden
ze bij de moeder van Frouke.

niks met paarden maar heeft zijn debuut
als ruiter gemaakt bij de Autumn Desert
Trail in Appelscha. De paarden worden
bereden door Frouke en ook regelmatig
door de jongste dochter en schoonzoon.
Hebben jullie verder nog hobby’s?
De meeste vrije tijd wordt besteed aan
de paarden, daarnaast houdt Frouke van
haken en breien en knutselen met de
kleinkinderen. André klust graag, hij heeft
dat de afgelopen drie jaar veel gedaan in
en rond het huis en zal daar ook de
komende tijd druk mee zijn. Misschien
dat hij nog tijd vindt om af en toe even op
zijn mountainbike te stappen.
Een goede tijd toegewenst!

Preekroosters Frieschepalen /
Siegerswoude

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt
Frieschepalen/Siegerswoude
28-03 09.30 uur ds. M.H. de Boer
19.00 uur verzorgd door de Jeugd
onder leiding van A. Postmus
02-04 19.00 uur avondgebed
ds. H.J. Siegers, Goede vrijdag
04-04 09.30 uur ochtendgebed
ds. P.K. Meijer, 1e Paasdag
19.00 uur avondgebed verzorgd
door wijk 1 van de brs. E. de Haan
en R. Postma
11-04 09.30 uur ochtendgebed
Hoe lng zijn jullie al betrokken bij de
ds. A. van der Sloot
paardensport?
Frouke was van jongs af aan al te vinden
19.00 uur avondgebed verzorgd
in de manege. Toen ze haar rechterarm
door wijk 2 van de brs. F. Osinga
kwijt raakte leek dat ook het definitieve
en J. de Groot
einde te zijn van het paardrijden. Via een 18-04 09.30 uur ochtendgebed ds. A.
collega van haar werk werd ze gewezen
van der Sloot
op Western rijden.
19.00 uur avondgebed verzorgd
Wester rijden is een Amerikaanse rijstijl
door wijk 3 van de brs. H. de Boer
van het paardrijden, hierbij wordt
en E. ter Veld
enkelhandig gereden.
25-04 09.30 uur ochtendgebed
ds.J.B. de Rijke
Frouke bekwaamde zich in de reining
19.00 uur avondgebed verzorgd
(dressuur van het western rijden). In
door wijk 4 van de brs. S. Reiding
2008 schafte ze haar eerste eigen paard
en A. Merkus
aan, een quarter horse. Nu hebben ze
drie paarden die een eigen stal hebben
Uitzendingen te volgen via internet.
achter hun huis. André houdt zich vooral Internetadres:
bezig met het grondwerk. Hij had vroeger www.gkvfrieschepalen.nl
12

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
VGKN Frieschepalen-Siegerswoude
28-03 09.30 uur ds. M.J.M. Sijtsma-van
Oeveren
02-04 19.30 uur zr. F. Hof-Visser,
Goede Vrijdag
04-04 09.30 uur ds. P. Zuidema,
1e Paasdag
11-04 09.30 uur ds. G. Bruinsma, HA
18-04 09.30 uur ds. G. de Kok
25-04 09.30 uur ds. J. Kooistra
Tijdens de lockdown zijn de diensten
alleen nog digitaal te bekijken of te
beluisteren. Beluisteren kan via
www.kerkdienstgemist.nl
Het zal tevens via Facebook live te
volgen zijn, dit is mét beeld.
Kijk op onze website voor meer info:
www.vgk-frieschepalen.nl
Struikelstenen in de weg naar Pasen
Als gemeente willen wij in de stille week
(29 maart-3 april) ons voorbereiden op
weg naar Pasen, met elke avond een
korte meditatie, muziek/zang en gedicht.
Elke avond, vanaf 19.30 uur, is dit via
kerkdienstgemist.nl te beluisteren vanuit
ons kerkgebouw.
Protestantse Gemeente De WilpSiegerswoude
28-03 09.30 uur ds. H. Meijer
01-04 09.30 uur ds. J.J. van der Sleen,
Witte donderdag HA
02-04 19.30 uur ds. M. Klomp,
Goede Vrijdag
03-04 19.30 uur dienst, Stille Zaterdag
04-04 09.30 uur drs. K. Oosterhuis,
1e Paasdag
11-04 09.30 uur ds. A. Landman
18-04 09.30 uur ds. J.J. van der Sleen

Christelijk Gereformeerde kerk
Siegerswoude
28-03 09.30 uur ds. D. v.d. Zwaag
14.30 uur ds. D. v.d. Zwaag
02-04 19.00 uur ds. D. v.d. Zwaag
Goede Vrijdag
04-04 09.30 uur ds. D. v.d. Zwaag
14.30 uur ds. D. v.d. Zwaag
1e Paasdag
05-04 09.30 uur ds. G.J. Capellen
2e Paasdag
11-04 09.30 uur ds. D. v.d. Zwaag
14.30 uur ds. D. v.d. Zwaag
18-04 09.30 uur ds. D. v.d. Zwaag
14.30 uur ds. D. v.d. Zwaag
25-04 09.30 uur ds. D. v.d. Zwaag
14.30 uur ds. D. v.d. Zwaag

A

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

ulpnetwerk Frieschepalen
06 - 50 60 01 48

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

Beste puzzelaars,
Puzzel 6 is weer ingeleverd en de punten
zijn weer bijgeschreven.
Deze keer heb ik een kruiswoordpuzzel
voor u gemaakt. De omschrijvingen van
de puzzel staan bijna geheel in het teken
van April, Pasen en voorjaar. U kunt 25
punten verdienen met het inleveren van
een foutloze puzzel. Heel veel succes.
Deze gehele puzzel kunt u inleveren tot
en met vrijdag 9 april bij Metje van der
Harst, Lytse Dobbe 7 te Frieschepalen.
Ook kunt u puzzels per e-mail inleveren.
E-mail adres:
metjevanderharst@hotmail.com
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Verschuiving in politiek landschap en corona

D

e Tweede Kamer verkiezingen hebben laten zien dat het politieke landschap
steeds meer versnipperd raakt. De traditionele partijen verliezen steeds meer terrein
en worden links en rechts ingehaald door nieuwkomers.
Enkele decennia geleden waren PvdA
en CDA nog volkspartijen met een grote
en trouwe achterban, maar de kiezers
zijn op drift geraakt. De PvdA had negen
jaar geleden nog achtendertig zetels,
maar raakte na een regeerperiode met
de VVD in verval. De partij heeft zich
daarvan nooit meer hersteld en blijft
steken op een schamele negen zetels.
Bij het CDA speelt de ontkerkelijking
en ontzuiling (lees minder binding met
structuren in de samenleving en meer
individualisme) een grote rol. Het CDA
is niet meer de grote dominante middenpartij van weleer. In Frieschepalen
en Siegerswoude is het CDA nog steeds
groot, maar de PvdA trekt hier weinig
kiezers.

wat de wâldpykmentaliteit.” Predikant
Jan Glas stelt vast dat mensen uit onze
omgeving een eigen mening hebben en
zich niet de wet laten voorschrijven. “In
die zin is het dus niet zo vreemd dat de
woorden van politici die zich tegen de
gevestigde orde keren, hen als muziek
in de oren klinken. Die zeggen in hun
beleving tenminste waar het op staat.”
Na een jaar corona zijn de mensen de
overheidsmaatregelen moe, maar het
advies van de virologen en beleidsmakers weegt zwaarder dan de economische schade en het geestelijke gezondheid die achteruit gaat door sociale
beperkingen. De middenstander die zijn
onderneming en pensioen in rook ziet
opgaan, kan op begrip rekenen, maar
hij heeft geen perspectief en kan alleen
overleven bij de gratie van staatssteun.
Ondertussen is de herkomst van het
virus nog steeds niet opgehelderd. Dat
het door een ongeluk ontsnapt is in
een Chinees laboratorium is zeker niet
uitgesloten, hoewel wetenschappers het
tegendeel beweren. De Chinezen zullen
er alles aan doen het ontstaan van het

De coronacrisis heeft de chronische politieke onvrede nog verder versterkt. Dat
verklaart de opkomst van partijen als Forum voor Democratie. Sjoerd Hoekstra
van Doarpsbelang Aldwâld zegt in de
Leeuwarder Courant over corona: “Minsken wolle neat leaver as harren libben
wer oppakke. Se wolle frijheid. Dat is wol
15

virus in de doofpot te stoppen.
Intussen blijven de toonaangevende
politieke partijen de samenleving op slot
zetten. Vaccineren lijkt de enige uitweg
in deze pandemie, maar op lange termijn
zal moeten blijken of die vaccins wel
veilig zijn en werkzaam tegen nieuwe
varianten van het virus. We leven dus
tussen hoop en vrees. Keert het ‘oude
normaal’ ooit nog terug?
Jelle Jeensma

Kleurplaat
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Horizontaal
3 – Deze muziek schreef Bach
6 – Lentepark
7 – Deze tijd is het laatste weekend van maart
ingesteld
9 – Zondag voor Pasen
13 – Dit dier brengt eieren met Pasen
15 – Dit wordt geverfd en verstopt met Pasen
17 – Bloemenvelden
18 – Jonge dieren
19 – Wanneer je nieuwe kleren aanhebt, zie je
eruit op zijn ……
22 – Ritueel: wordt tijdens Pasen aangestoken
23 – Lentebloem
24 – Klein voorjaarsbloemetje

Verticaal
1 – Sierplantensoort op landgoederen
2 – 1 april --- in je bil
4 – Wat zit er boven op een Palmpasenstok
5 – 2 april
6 – Voorjaarsbloemen
8 – Doarpskrante
10 – Plaats in Opsterland
11 – Meisjesnaam
12 – 4 en 5 april
14 – Sterrenbeeld
16 – Jong van een paard
20 – Grasmaand
21 – Dit seizoen is begonnen op 21 maart

₁
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₅
₆
₇
₈
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₁₆
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₁₈
₁₉

₂₀
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P6

Totaal

1 Rolf en Ancis

Feenstra

50

165

2 Lies

Haisma

50

165

3 Jeen

Haisma

50

165

4 Mieke

Kooijker

50

165

5 Johan

Praamstra

50

165

6 Kryn/ Meta

Schotanus/Valk

50

165

7 Christina

Venekamp-Hoekstra

50

165

Vries

50

165

Benedictus

50

155

10 Baukje

Dijkstra

50

155

11 Gryt

Kooistra

50

155

12 Sjikke

Havinga

50

150

13 H.J.

Kloosterman-Luchtenburg

50

150

14 Andrea

Jongstra

50

145

15 Wietske

Jeensma

50

140

16 Tjitze

Bouma

50

135

8 Yvonne

de

9 Feikje / Trienke

17 Anneke

de

Koning

50

120

18 Bert

v.d.

Veen

50

120

19 Atty

Ekema

50

110

20 Hinke

Mekkes

35

85

21 Grytsje

Zandstra

50

70

22 D.

Gorter-Oosterhof

0

55

23 Joyce

Mulder-Thissen

0

55

Veen

0

55

25 Jeldau

Brink

50

50

26 K.

Postma

0

40

Vries

0

40

24 Ietje

27 Nienke

v.d.

de
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