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e zitten alweer in de maand mei en
dat betekent dat de corona pandemie nu
meer dan een jaar voortsleept. Het is te
hopen dat er binnenkort meer
versoepelingen komen dan de
maatregelen die zijn aangekondigd.
Negatieve berichten over incidentele
bijwerkingen van bepaalde vaccins
werken niet een vlot
vaccinatieprogramma in de hand. Voor
de zomer moet een groot deel van de
Nederlandse bevolking zijn
gevaccineerd.
Veel activiteiten worden in deze tijd
uitgesteld of worden helemaal niet meer
gehouden. Voetbalvereniging RWF uit
Frieschepalen zag het hele seizoen in
rook opgaan en mag nu misschien de
hoop vestigen op de nieuwe
voetbaljaargang. Ook de dorpshuizen
liggen nog steeds stil. Dat is frustrerend
voor de gebruikers, maar het scheelt ook
inkomsten.
Veel activiteiten worden uitgesteld of
afgelast. De christelijke basisschool
‘Rehoboth’ uit Frieschepalen bestond
vorig jaar honderd jaar, maar dat kon niet
worden gevierd door corona. De
schoolleiding hoopt het gemiste feest
later in te halen.
Sommige middenstanders krijgen
intussen wat meer vrijheid, zoals de
kappers. In deze dorpskrant het verhaal
van Trendkappers uit Frieschepalen.
Sietske Praamstra bezocht dit
kappersbedrijf. Ook in andere
bedrijfstakken komt langzaam iets meer
verruiming, maar het is de vraag of en
wanneer we weer kunnen terugkeren
naar het oude leven.
In dit nummer is er aandacht voor de
fotowedstrijd Markante Bomen. Wie
fotograferen leuk vindt, kan hieraan
meedoen. Ook bomen in Frieschepalen
en Siegerswoude kunnen worden
gefotografeerd.
De redactieleden komen de laatste tijd
niet meer bij elkaar, maar ze blijven het
nieuws voor u volgen, zodat de
dorpskrant kan blijven verschijnen.
Het is weer lente, zoals op de voorpagina
is te zien.
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In De Schijnwerper

Door: Sietske Praamstra

Trendkappers knipt klanten uit wijde regio

I

n oktober 2020 kwam er reuring op het perceel aan de Hearsterwei 23: de garage
werd verbouwd. Wat in eerste instantie een raadsel was, werd snel duidelijk, er
kwam een nieuwe kapsalon in Frieschepalen.

Na twintig jaar gevestigd
te zijn op het Lijteplein in
Ureterp, is Trendkappers
vanaf januari 2021
gevestigd aan de
Hearsterwei in
Frieschepalen. Van een
vliegende start was
vanwege de corona
maatregelen helaas
geen sprake, maar
gelukkig mochten
kappers op twee maart
weer aan de slag. Zo
ook eigenaresse Anja en
haar collega Irma. Anja
vertelt dat de sluiting van
oktober anders was dan
die van maart 2020. “Het
gevoel dat je dicht moet
door een besluit van iemand anders en
waar je zelf niet over kunt beslissen, viel
zwaar”, aldus Anja. Veel klanten hadden
last van een ‘coronakapsel’ en in de
eerste weken zijn er dan ook heel wat
plukken haar van hoofden geknipt.
Klanten kwamen met enorme bossen
haar binnen en gingen kilo’s lichter weer
naar buiten. Wat Anja het lastigst vindt
aan deze nieuwe situatie is dat mensen
mondkapjes op hebben. Ze vindt het
werk erg afstandelijk en zelfs lastiger
worden. “Normaal kijken we naar
iemands hele gezicht en passen we daar
het kapsel op aan, maar nu zien we maar
de helft van het gezicht omdat het half
bedekt wordt met een mondkapje.”

Ureterp naar Frieschepalen, maar ook
nieuwe klanten weten de salon goed te
vinden. Vooral uit Frieschepalen zijn de
laatste tijd veel nieuwe klanten gekomen.
Verder komen de klanten uit de gehele
regio: van Drachten tot Bakkeveen en
van Marum tot Wijnjewoude.
Op de vraag wat het werk het leukste
maakt, krijg ik als antwoord: het
totaalplaatje. Met mensen omgaan, dat
mensen hun ei kwijt kunnen en dat je
mensen ‘mooier’ weer weg laat gaan.
Mensen zijn in de salon heel open. Soms
voelt een kappersbezoek dan bijna
therapeutisch. Anja vindt het belangrijk
om de mensen echt te leren kennen:
“hoe beter je iemand kent, des te mooier
je iemands kapsel kan maken”. In de
salon gaat het niet om de kwantiteit,
maar om de kwaliteit. Het uiteindelijke

De verhuizing bevalt erg goed, ook
klanten zijn erg positief. De meeste
klanten zijn gelukkig meegegaan van
2
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doel is om iemand mooier en
zelfverzekerder weer de deur uit te laten
gaan.

laatselijk Belang
Fryske Peallen

Afgelopen periode heeft Plaatselijk
Belang, net als de meeste dorpsgenoten,
de activiteiten vanuit huis voortgezet. De
maandelijkse vergaderingen voeren we
digitaal uit, de activiteiten waar
persoonlijke interactie wenselijk is zijn
waar mogelijk uitgesteld.
Ook heeft deze maand digitaal het
jaarlijkse overleg met het college van
B&W plaatsgevonden. In dit overleg
hebben we onze wensen en zorgen met
de gemeente gedeeld zodat het college
kennis heeft van het wel en wee in
Frieschepalen.

Over bijzondere situaties in de kapsalon
zegt Anja het volgende: “het meest
bijzondere vind ik, als mensen die ziek
zijn zich kwetsbaar opstellen en hun haar
laten afknippen, of juist voor hun eerste
knipbeurt weer langskomen. Dat levert
bijzondere gesprekken op en is af en toe
flink slikken.”
Als Anja wordt gevraagd wat ze nog
graag mee wil geven aan de lezers,
antwoordt ze: “ik wil mensen graag
meegeven dat ze van harte welkom zijn
in de salon!”

De ledenvergadering van Plaatselijk
Belang staat jaarlijks gepland in april.
eu de Boulesbaan in
Gezien de omstandigheden en
Siegerswoude?
mogelijkheden hebben we besloten de
ledenvergadering te verplaatsen naar het
Het bestuur van Plaatselijk Belang
Siegerswoude heeft voorzichtige plannen najaar. We hopen en verwachten dat we
elkaar dan weer mogen treffen in het
om nabij het dorpshuis een jeu de
dorpshuis. Afgelopen en dit jaar zijn een
boulesbaan aan te laten leggen en wil
stappen gaan zetten om dit te realiseren. aantal bestuursleden na het bereiken van
Wij kunnen ons voorstellen dat het voor de zittingstermijn afgetreden, als bestuur
zijn we op zoek naar versterking.
jong en oud een leuke en goede
Lijkt het u leuk om namens Plaatselijk
aanvulling is binnen ons dorp.
Belang aan de slag te gaan met leuke
onderwerpen en activiteiten met
Maar voordat het zover is, is het van
betrekking tot de leefbaarheid in
belang om te weten of er onder de
Frieschepalen dan horen wij dit graag!
dorpsbewoners voldoende draagvlak is
om dit te realiseren. Ook voor het in
De afgelopen periode zijn positieve
aanmerking komen voor subsidie van It
vorderingen gemaakt voor de
Iepen Mienskipfuns Fryslan is het van
bouwlocatie op het voormalig terrein van
belang om te weten wat de
de basisschool de Skâns. Voor de eerste
dorpsbewoners ervan vinden. Het zou
fase is de aannemer begonnen met de
ons erg helpen als we zoveel mogelijk
reacties uit het dorp krijgen op de vraag realisatie. Voor de tweede fase zijn alle
kavels aan geïnteresseerden met een
of dit initiatief op prijs wordt gesteld.
digitale loting vergeven en kan de
realisatie starten.
Laat via een email weten wat u ervan
Voor de vernieuwing van de speeltuin
vindt.
hebben een groot aantal fondsen een
Stuur het mailbericht naar
financiële bijdrage toegezegd. Binnenkort
verwachten we met de leverancier en
en geef hier in aan of u het een goed
gemeente een planning af te kunnen
idee vindt.
stemmen voor het plaatsen van de
Plaatselijke Belang Siegerswoude
(eerste) toestellen.
Het bestuur
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laatselijk Belang Siegerswoude

Vanwege de Corona pandemie is het
alweer langer dan een jaar geleden dat
het Plaatselijk Belang een
ledenvergadering heeft gehouden. Voor
ons reden om de volgende te
organiseren, maar dan wel via Zoom. Het
klinkt voor sommigen wellicht
ingewikkeld, maar het is met het
onderstaande stappenplannetje niet
moeilijk.
De vergadering begint op 6 mei 2021 om
20.00 uur.
Vanaf 15 minuten van te voren zit onze
‘operator’ Lonneke Selles
(penningmeester) achter haar laptop
klaar om u van achter uw eigen PC,
laptop, tablet of telefoon te verwelkomen.
Als raadsleden over een van de brieven De agenda is als volgt:
1 Opening door onze voorzitter
willen spreken in de raad, kunnen ze
2 Vaststelling van de notulen van de
deze agenderen voor een volgende
vorige ALV van 06-02-2020
raadsvergadering. Verder was het een
3 Behandeling van bijzondere ingekomen
relatief saaie vergadering waarin is
stukken
besloten over het ‘overzicht van vaste
4 Jaarverslag van de activiteiten van het
subsidieontvangers’ en de verordening
bestuur
‘naamgeving en nummering (adressen)
5 Financieel verslag over 2020, verslag
Opsterland 2021’.
kascommissie en decharge bestuur
Alleen het laatste agendapunt bracht
6 Verkiezing nieuw lid van de
enig vuurwerk. De Burgemeester
kascommissie
Harmsma School (BHS) in Gorredijk is
7 Bestuursverkiezing en aansluitend
voornemens te fuseren met het
bestuurswisseling:
Singelland in Drachten. Namens
Aftredend: Tjitze Bouma (voorzitter),
Opsterlands Belang heb ik een motie
Sietze Visser (lid), Henk Wiering (lid)
vreemd-aan-de-orde-van-de-dag
Nieuw door bestuur voorgedragen:
ingebracht. In de motie is het college van Grietje Terwisscha van Scheltinga
B&W verzocht om in de statuten van de (voorzitter), Alberdina Neef (lid).
fusie de intentie op te nemen, dat de
Andere kandidaten kunnen worden
BHS na de fusie niet verdwijnt uit
voorgedragen bij de secretaris Jan van
Gorredijk. Na een pittig debat, haalde
Erp via ons e-mailadres:
m’n motie van
Opsterlands Belang
8 Plannen voor de nabije toekomst
om de BHS voor
waaronder de aanleg van een jeu de
Opsterland te
boulesbaan met overdekte picknickbank
behouden het met
bij ons Dorpshuis
de steun van de
9 Peiling van de behoefte voor een jeu
ChristenUnie, PvdA
de boulesbaan met picknickbank
en VVD.
10 Inning contributie (€7,=) aan begin
Marcel van
van ieder kalenderjaar (januari) en
automatische incasso
Opzeeland
11 Rondvraag
Raadslid Opsterlands Belang
12 Sluiting
De afgelopen maand stonden er vooral
veel brieven van ’t college van
burgemeester en wethouders (B&W),
gericht aan de gemeenteraad van
Opsterland, op de agenda. Deze brieven
gaan vaak over de antwoorden op
schriftelijke vragen die door raadsleden
gesteld zijn aan het college. Daarnaast
zijn er brieven waarmee het college de
raad informeert. Bijvoorbeeld een brief
over plannen voor woningbouw, een brief
over kunstgrasvelden met rubberen
korrels die vervuilen, een brief over
activiteiten voor de jeugd en een brief
over steunverzoeken vanwege de
coronacrisis, etc.etc.
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voorbereid op de komst van eventuele
klanten.

Inzage relevante stukken
Stukken zoals jaarrekening, relevante
ingekomen stukken, notulen van de ALV
van 06-02- 2020 zullen worden gemaild
naar degenen die zich voor de
zoomvergadering hebben aangemeld.

Om 4 uur ’s middags arriveerden de
eerste bezoekers al en in totaal kwamen
er zo’n 40 deelnemers op de actie af .
Helaas stond er voor hen geen
Stappenplan voor deelname aan A.L.V. perenboompje klaar, maar ze gingen
via Zoom:
toch niet met lege handen naar huis.
− U stuurt een mail naar
Iedereen kreeg een tegoedbon voor een
gratis kopje koffie bij een vrijblijvend
om aan te geven dat u wilt deelnemen. bezoekje aan de Snuffelschuur van
− U ontvangt enkele dagen voor de
Joke. De meeste bezoekers konden de
vergadering van Lonneke een mail terug grap wel waarderen, net als Jan en Joke
met daarin een uitnodigings-link die u
Veenstra zelf.
− Op 6 mei vanaf 19.45 uur kunt
aanklikken om deel te nemen aan deze De bedenker of bedenkster hiervan
ALV. (Afhankelijk van uw apparaat kan
wordt door hen dan ook hartelijk bedankt
het ook zijn dat u de bij de link
voor deze ludieke actie.
meegestuurde ID code en het
Atty Verbeek
wachtwoord moet intypen.)
Daarna wordt u na enkele ogenblikken
door Lonneke “binnengelaten”. Dit kan
bij een grote deelname enkele minuten
duren.
Voor de vergadering moet u wel Zoom
installeren via http://zoom.us/download
of met de app uit de appstore “zoom
cloud meetings”.
Komt allen, we zien en horen u graag!
Het bestuur
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orpentocht 316

Mars voor éénheid in Christus
Wat is Dorpentocht 316? Het is een
ctie Plan Boom Fryslân
Op donderdag 1-04-2021 tussen 16.30 wandeltocht door Noord Nederland. We
uur en 20.30 uur kun je gratis laagstam wandelen samen met het kruis van
perenbomen afhalen aan de Middenwei plaats naar plaats, tussen Pasen en
Pinksteren.
13 te Siegerswoude.
Unite in Christ heeft een warm hart voor
de mensen van Noord Nederland.
Deze actie stond in het vorige
Daarom maken we deze dorpentocht in
Pompeblêd aangekondigd en was
de vorm van een hart.
bedoeld als een 1 april grap. Jan en
Joke Veenstra, de bewoners van het
genoemde adres, waren zelf niet op de 42 wandelroutes
Onze wandeling begon op 5 april in
hoogte en keken verbaasd op toen de
Wijnjewoude. Daarna lopen we 42
moeder van Jan opbelde en zei:
“Hawwe jimme wol sjoen dat jimme yn it dagen van dorp naar dorp (en stad) in
Friesland, Drenthe en Groningen. In
Pompeblêd steane?”
iedere aankomstplaats zetten we het
Zodoende was familie Veenstra
5
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kruis neer als teken van hoop en van
eenheid in Christus. De volgende dag
gaat dit kruis weer met ons mee naar het
volgende dorp. Op 22 mei beëindigen
we onze wandeling weer in
Wijnjewoude.

atuerferiening Bakkefean e.o.

Fotowedstrijd Markante Bomen
Wandelt of fietst u graag? En neemt u
graag foto’s van al het moois wat u
onderweg ziet?
Dan ziet u vast ook wel eens een boom
Een groep van maximaal 30 personen
staan waarvan u denkt: “Wat een
zal met een kruis naar het betreffende
schitterende boom!“ Zo’n markant
dorp wandelen. Om mee te wandelen
exemplaar gaat u met plezier en
kan men zich aanmelden op de website natuurlijk zo fraai mogelijk op de foto
www.dorpentocht316.nl
zetten.
We zouden graag zien dat de 'eigen'
U kunt nu ook de Natuerferiening
mensen uit het dorp waar het kruis de
Bakkefean met uw foto(s) een groot
dag daarvoor is aangekomen, wandelen plezier doen. De Natuerferiening
naar het andere dorp.
verzamelt namelijk foto’s van markante
bomen, die in en rondom de dorpen
Daar wordt de groep ontvangen door
Bakkeveen, Wijnjewoude, Ureterp,
plaatselijke vertegenwoordigers vanuit
Frieschepalen en Siegerswoude staan.
de verschillende kerken. 's Avonds 19.30 Het gaat om bomen in de openbare
uur zal het kruis (3,5 meter) in het
ruimte, natuurterreinen blijven buiten
centrum van het dorp opgericht worden. beschouwing. Om u een beetje aan te
Daar zal het programma van een half
sporen om een bijzondere foto van een
uur starten. Per dorp is er namelijk een bijzondere boom naar de
programma van circa een half uur
Natuerferiening te sturen, hebben we er
waarbij een teamleider van Unite in
een wedstrijd van gemaakt. Voor de
Christ de leiding heeft, er is aandacht
winnaar stellen we (geheel toepasselijk)
voor het thema (eenheid in Christus en een fraai boek over bomen beschikbaar.
bloei van je dorp) en er wordt voor het
En om iedereen van uw bijzondere foto
dorp gebeden.
mee te laten genieten, plaatsen we alle
ingezonden foto’s op de website van de
De organisatie komt graag in contact
Natuerferiening.
met mensen uit de dorpen die mee
willen werken aan de organisatie van
deze activiteit in hun dorp. Op 20 mei
staat Surhuisterveen-Marum op de
routekaart, op 21 mei Marum-Ureterp en
op de slotdag 22 mei UreterpWijnjewoude. Op de website staat welke
dorpen op welke data worden
aangedaan. Om je hiervoor op te geven
mag contact opgenomen worden met
info@uniteinchrist.nl
Het doel van de tocht is om christenen in
Klimboom
de woonplaatsen te verbinden en op te
roepen tot gebed voor een geestelijke
Ter inspiratie plaatsen we twee
opwekking. Belangrijk is daarbij het
voorbeelden van markante bomen uit
gebed van Jezus: Vader, laat hen
natuurterreinen in onze buurt. Deze
(christenen) één zijn, zodat de wereld
bomen dingen dus niet mee! Allereerst
ziet dat U Mij gezonden hebt (Joh. 17)
de welhaast beroemdste boom van
Bakkeveen, de klimboom in het
6

2. De foto is van een boom in het
openbare gebied of van een boom
zichtbaar vanaf de openbare weg bij een
boerderij, huis of gebouw. Foto’s van
bomen uit een natuurgebied van
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of
’t Fryske Gea of een particulier
natuurgebied dingen niet mee.
3. De grootte van de foto mag niet kleiner
dan 1 MB zijn en niet groter dan 4,5 MB.
(bijvoorbeeld: 3263 x 1837 pixels = 3,10
MB)
4. U vermeldt in uw e.mail bij de foto:
a. uw naam (graag doorgeven of we wel
of niet uw naam bij de foto op de site
mogen vermelden)
b. uw adres en telefoonnummer (deze
gegevens worden niet op onze site
vermeld)
c. de soortnaam van de boom (indien
bekend)
d. de exacte plaats van de boom (op
onze site wordt alleen de plaatsnaam
genoemd)
e. de vermoedelijke of exacte leeftijd van
Boeketbeuk de boom (indien bekend)
5. Per persoon mogen er 3 foto’s van 3
verschillende bomen worden
ingezonden.
De tweede boom is de zogenaamde
boeketbeuk, die op het landgoed de
Iedereen mag aan de wedstrijd
Slotplaats van Natuurmonumenten te
deelnemen. Zowel leden als niet-leden
van de Natuerferiening.
vinden is. Ook weer zo’n
sprookjesachtige boom waarvan al heel 6. De wedstrijd loopt van april tot en met
juni 2021.
veel foto’s zijn genomen.
Het is een goed voorbeeld van hoe
De foto’s dienen vóór 1 juli 2021 in het
bezit van de Natuerferiening te zijn.
vroeger bomen in bundeltjes werden
aangeplant, zodat er als het ware een
7. U zendt de foto(s) in een bijlage naar
natuerbakkefean@live.nl (graag 1 foto
boeket met bomen ontstond.
Zin om mee te doen? Lees dan allereerst per mail)
de voorwaarden!
Mandefjild. Een unieke boom, die zich al
vele jaren op de schrale zandgrond
staande houdt. De wortels zijn helemaal
blootgelegd door de wind: het zand is
weggestoven… Ontelbare foto’s zijn er in
de loop der tijd van gemaakt!

Voorwaarden Fotowedstrijd Markante
Bomen
1.De foto van de markante boom moet
genomen zijn in het oostelijk gedeelte
van de gemeente Opsterland.
De westelijke grens is de N381, de
noordelijke grens de A7.
De oostelijk en zuidelijke grens is
aangegeven met rode lijn op het kaartje
hiernaast.
7

zaterdag met als werkzaamheden onder
meer het sorteren en prijzen van
goederen en kassawerkzaamheden. Wie
interesse heeft, kan voor meer informatie
terecht bij Henk van der Wielen, e-mail:
dorcaswinkeldrachten@dorcas.nl.

8. U gaat ermee akkoord dat uw
ingezonden foto(s) zonder overleg door
de Natuerferiening voor haar eigen
doeleinden kan/kunnen worden gebruikt.
Alle ingezonden foto’s worden op de
website van de Natuerferiening
Bakkefean geplaatst:
www.natuur-bakkeveen.nl (kijk in de
rubriek: Nieuws)
Over een inzending kan niet worden
gecorrespondeerd.
9. De foto’s worden gejureerd door het
bestuur van de Natuerferiening
Bakkefean
In september 2021 wordt de winnaar op
onze website
(www.natuur-bakkeveen.nl) en ook in
deze dorpskrant bekend gemaakt, met
daarbij de winnende foto.

Informatie
De winkel is open onder de gebruikelijke
(landelijk geldende) voorwaarden op
dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
(reserveren kan via
https://dorcas.nl/winkels/Drachten.
Goederen inbrengen kan tijdens
openingstijden. De inbreng is aan de
achterzijde van het pand, met het adres
De Hemmen 10b

De winnaar zelf krijgt eerder bericht en
krijgt op een nader te bepalen datum het
boek uitgereikt.
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oedselbank Opsterland is een
vrijwilligersorganisatie die zich
bezighoudt met het bestrijden van
gevolgen van armoede door het
inzamelen van kosteloos ter beschikking
gestelde levensmiddelen en het uitdelen
daarvan.
Vrijwilligers gezocht voor:
orcas winkel
Even lekker snuffelen tussen de boeken, Inname van goederen en
magazijnbeheer. U neemt de goederen
kleding, meubels en andere prettig
aan, die worden aangeleverd. De
geprijsde artikelen? Dat kan nu ook op
woensdag in de Dorcas (kringloop)winkel goederen moeten worden geregistreerd
en er moeten controlemetingen
aan De Hemmen 10 te Drachten. De
(temperatuur) worden gedaan in verband
ingang is aan de kant van de
met de voedselveiligheid. Daarna zorgt u
Noorderhogeweg.
er voor dat deze worden opgeslagen in
de koel-vriescel of het magazijn.
Allerarmsten helpen
Bevoorrading is op dinsdagmorgen en
Wie een aankoop doet in een Dorcasdonderdagmiddag. Op afroep
winkel, helpt de allerarmsten in de
beschikbaar voor activiteiten op
wereld. De winkel in Drachten is de
projectbasis, zoals bijvoorbeeld
eenenveertigste vestiging. Meer
winkelacties. Enkele keren per jaar zijn
informatie over de organisatie is te
er winkelacties om houdbare producten
vinden op www.dorcas.nl
in te zamelen die nodig zijn voor de
samenstelling van voedselpakketten.
Vrijwilligers
Dorcas Winkel Drachten is nog op zoek Vrijwilligers van de Voedselbank staan
dan bij de betreffende winkels
naar nieuwe vrijwilligers, voor de

D
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Heeft u de politie nodig, maar is de
situatie niet levensbedreigend of is er
geen kans op heterdaad betrappen, bel
dan bovenstaand landelijk
politienummer.
Bij twijfel moet u altijd 112 bellen.

bijvoorbeeld flyers uit te delen en/of
etenswaren aan te nemen. Geef u dus
op als u ons wel eens wilt helpen, zodat
wij een paar keer per jaar een beroep u
kunnen doen.
We zijn op zoek naar enthousiaste
mensen, die zelfstandig en in
groepsverband kunnen werken en die
zich in willen zetten voor onze klanten. Er
worden momenteel voor 50-60
huishoudens pakketten klaargemaakt
voor klanten verspreid over de hele
gemeente.

R

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
Inlichtingen:
afspraak voor deze keuringen in Ureterp.
Nadere informatie over de Voedselbank Locatie: Wekelijks - Multifunctioneel
is te vinden op onze website
Centrum De Wier, De Telle 21, 9247 AA
www.voedselbankopsterland.nl.
Ureterp.
Over deze advertentie kunt bellen met
Wilt u meer informatie over deze
06 38890118; u mag ook mailen naar
rijbewijskeuring, of wilt u een afspraak
intern@voedselbankopsterland.nl
maken? Neem dan contact op met het
Reacties inzenden naar VB Opsterland, afsprakenbureau (09.00 tot 18.00 uur):
Merkebuorren 39a, 9241GD
0516-514574 of 06-14716543
Wijnjewoude of per mail naar
Online afspraak maken:
secretaris@voedselbankopsterland.nl www.goedkoperijbewijskeuringen.com

W

ebsite Voedselbank
Opsterland

Preekroosters Frieschepalen /
Siegerswoude

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 10596926

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt
Frieschepalen/Siegerswoude
02-05 09.30 uur br. H. de Boer
19.00 uur verzorgd door wijk 5
09-05 Bevestiging ambtsdragers
09.30 uur ds. G. Bruinsma, Sneek
19.00 uur verzorgd door wijk 6
13-05 Hemelvaartsdag
09.30 uur kandidaat P. Zuidema
16-05 09.30 uur ds. E. R. de Braak
19.00 uur verzorgd door de jeugd
o.l.v. broeder A. Postmus
23-05 09.30 uur kandidaat P. Zuidema
19.00 uur verzorgd door wijk 1
30-05 09.30 uur ds. J. Zwart
19.00 uur verzorgd door wijk 2

W

ijkagent in oostelijk
Opsterland

Oebele Dijk is de wijkagent in onze
omgeving. Het werkgebied van Oebele
Dijk is Ureterp, Frieschepalen,
Siegerswoude en Bakkeveen.
De wijkagent is bereikbaar via
telefoonnummer 0900-8844 en via
www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten
Het politiebureau in
Gorredijk (Marktstraat 6) is iedere
vrijdag geopend van 14.00 tot 20.00 uur.

Uitzendingen te volgen via internet.
Internetadres:
9

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
VGKN Frieschepalen-Siegerswoude
02-05 09.30 uur ds. J. v.d. Sleen
09-05 09.30 uur dhr. W. Hoekstra
13-05 09.30 uur Hemelvaartsdag
pastor B. Smedes,
16-05 09.30 uur mevr. A. KlompHogeterp
23-05 09.30 uur pastor I. Baron,
30-05 09.30 uur Jeugddienst
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
Protestantse Gemeente De WilpSiegerswoude
02-05 09.30 uur Bijzondere Dienst
09-05 09.30 uur da. I.C.J. v. d. Beukel
13-05 Hemelvaartsdag
16-05 09.30 uur ds. J.J. v. d. Sleen
Bevestiging ambtsdragers
23-05 09.30 uur ds. M. Klomp
24-05 2e Pinksterdag Wijnjewoude
30-05 9.30 uur dhr. T v. d. Velde
ZWO-dienst/muziek W. van
Smeden
Christelijk Gereformeerde kerk
Siegerswoude
02-05 09.30 uur ds. D.v.d. Zwaag
14.30 uur ds. D.v.d. Zwaag
09-05 09.30 uur ds. H.H. de Haan
14.30 uur ds. H.H. de Haan
13-05 10.00 uur ds. D.v.d. Zwaag
(Hemelvaartsdag)
16-05 09.30 uur ds. D.v.d. Zwaag
14.30 uur ds. D.v.d. Zwaag

23-05 09.30 uur ds. D.v.d. Zwaag
14.30 uur ds. D.v.d. Zwaag
24-05 09.30 uur ds. D.v.d. Zwaag
2e Pinksterdag
30-05 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

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

D

e oplossingen van puzzel 7 zijn weer
ingeleverd en de punten (allemaal 25)
zijn weer bijgeschreven.
Nu een uitdagend woordspelletje.
In de puzzel zit in iedere zin een
verborgen zelfstandig naamwoord.
Kunt u ze ontdekken??
Voorbeeld: De ….. in de pot vinden.
Antwoord: Hond.
Lever dan de gehele puzzel in.
Voor iedere foutloze zin ontvangt u 1
punt en als bonus nog eens 10 extra
punten. In totaal zijn er 50 punten te
verdienen.
Allemaal weer veel plezier bij het
oplossen.
Deze gehele puzzel kunt u inleveren tot
en met vrijdag 15 mei 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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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Hij slaat de …………………... op de kop
Hij speelt de eerste ……………...
Het………………………... is gesloten
Hij is met zijn verkeerde been uit …………. gestapt
Iemand het ……………….. op de keel zetten
……….. in het land, dokter aan de kant
De kat de ………………... aanbinden
In goede ………….. zijn /geraken
Wat in het …………………... zit, verzuurt niet
Hij weet van ……………………...
Dat staat als een ………………... op een modderschuit
Hij wil weten hoe de …………... in de ……………... zit
Diep in de ……………………... tasten
Ook tussen de mooie …………. groeien brandnetels
………………... op laag water zoeken
Daar is geen …………………... tussen te krijgen
Iemand een ……………………... voorhouden
De …………. nakijken
Je ………………………... afnemen voor iets
Iemand onder de …………………... drinken
Beter één …………. voor de ploeg dan twee paarden op stal.
De ……………………... poetsen
Iets boven de …………… fietsen
Dat is een zware …………………...
Aan de ……………. kent men de vogel
Wie kaatst, moet de …………………... verwachten
Die…………………... gaat niet op
Werk aan de …………. zijn
Hij is tegen de …………………... gelopen
Dat was de klap op de ……………...
Hij is door het oog van de …………... gekropen
Ergens ………. noch …………. weten
Dat is in ……………………... en ………………...
Hij heeft meer met dat ……………... gehakt
Ergens de ……………... door halen
In het …………………... komen
Een …………. maakt de lente niet
Hij heeft de ………………... aan Maarten gegeven
De druk is van de …………………...
Dat is de druppel die de …………... doet overlopen
11
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Totaal

1 Rolf en Ancis

Feenstra

25

190

2 Lies

Haisma

25

190

3 Jeen

Haisma

25

190

4 Mieke

Kooijker

25

190

5 Johan

Praamstra

25

190

6 Kryn/ Meta

Schotanus/Valk

25

190

7 Christina

Venekamp-Hoekstra

25

190

Vries

25

190

Benedictus

25

180

10 Baukje

Dijkstra

25

180

11 Gryt

Kooistra

25

180

12 Sjikke

Havinga

25

175

13 H.J.

Kloosterman-Luchtenburg

25

175

14 Andrea

Jongstra

25

170

15 Wietske

Jeensma

25

165

16 Tjitze

Bouma

25

160

8 Yvonne

de

9 Feikje / Trienke

17 Anneke

de

Koning

25

145

18 Bert

v.d.

Veen

25

145

19 Atty

Ekema

25

135

20 Grytsje

Zandstra

25

95

21 Hinke

Mekkes

0

85

Veen

25

80

Brink

25

75

Vries

25

65

25 D.

Gorter-Oosterhof

0

55

26 Joyce

Mulder-Thissen

0

55

27 K.

Postma

0

40

22 Ietje

v.d.

23 Jeldau
24 Nienke

de
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