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De coronabeperkingen zullen de
komende tijd steeds verder worden
teruggedrongen. De vaccinaties zijn op
stoom gekomen en het aantal
besmettingen en ziekenhuisopnames zijn
flink verminderd. Nu maar hopen dat er
geen nieuwe, gevaarlijke varianten van
het virus opdoemen. Mogelijk kunnen
evenementen binnenkort weer van start
gaan en worden ook meer activiteiten in
de dorpshuizen mogelijk. Ook de horeca
zit met smart te wachten op meer ruimte,
maar de terrassen mogen in ieder geval
weer open.

Uitgifte volgende nr.: 25 en 26 juni 2021

Kopij:
Kopij voor het volgende nummer uiterlijk
inleveren voor:
maandag 14 juni 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:

Pjirkje Idsinga is op bezoek geweest bij
Agaath Arends uit Siegerswoude, die een
boek voor kinderen heeft geschreven.
Bijzonder leerzaam en educatief, vooral
in een tijd waarin kinderen via een
beeldscherm hun lessen krijgen. Het
boek kan worden besteld, zoals is te
lezen in het artikel. Ook voor
volwassenen is het interessant.

Advertenties:

Henk Veenstra heeft eveneens een
lezenswaardig artikel geschreven. Henk
verzamelt de kopij van de dorpskrant en
maakt er één geheel van, maar hij kan
ook redactioneel prima uit de voeten.

kopij.pompebled@gmail.com

www.pompebled.tk

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

De dorpskrant zal in juni nog een keer
uitkomen en daarna begint de zomerstop
voor de redactie. Houd daar alvast
rekening mee met het inleveren van
kopij. Giften voor de dorpskrant blijven
altijd van harte welkom, vooral in deze
ook voor adverteerders onzekere tijden.
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1

In De Schijnwerper

Door: Pjirkje Idsinga

De letterkast

A

an de Bremerwei in Siegerswoude, een eindje achteraf, verscholen achter vier
hoge bomen, staat het huis van Agaath Arends. Jaren geleden is zij ook
geïnterviewd voor It Pompeblêd, naar aanleiding van een boek. Dat is toen
uitgegeven onder de titel: Het Land. Beslist een boek voor grote mensen, maar deze
keer gaat het interview over een boek, bedoeld voor jonge, kleine mensen. De titel
is: De letterkast.
kleine kinderen is,
maar ouders en ook
vooral grootouders
kunnen hier heel
rustig en gedurende
lange tijd mee bezig
kunnen zijn, samen
met de kinderen. Zo
zie ik bijvoorbeeld
een Aga fornuis
staan, dat mij
herinnert aan een
bezoek lang geleden
aan een tante, die als
jong getrouwde een
Aga fornuis had
aangeschaft.
Achter de hoofdletter,
groot en in kleur,
staat een leus met
woorden die beginnen met de letter van
de pagina: bijvoorbeeld; P is het pakje
dat pappa ons zond, papier en een
potlood dat ik plotseling vond.

Op het titelblad is de
kast open en zie je 26
afbeeldingen. Voor
degenen die het abc
al kennen leuk om te
ontdekken dat de
eerste letters van de
26 tekeningen het
alfabet vormen. Want
in deze letterkast is
het niet alleen: a is
een aapje,
dat…..enz, maar op
blad drie staan in het
midden alle
hoofdletters met
kleine letters, in kleur,
in schuin schrijfschrift
gedrukt, met een
afbeelding met die
beginletter in hetzelfde vak.
Tekeningen: duidelijk, helder, speels; ook
in zachte kleuren, wat een vrolijk beeld
geeft en ook nieuwsgierig maakt naar
wat er verder komt. En dan staan op elk
volgende blad allemaal tekeningen die
met eenzelfde letter beginnen. Zoeken!
want de namen van de tekeningen,
allemaal met dezelfde beginletter, staan
onderaan op het blad, maar de
bijbehorende tekeningen verspreid en
door elkaar.

Eigenlijk is elk blad een ontdekkingsreis
op zich, waarbij een woordenboek ook
nog weleens van pas kan komen. Op de
binnenkant van het titelblad staan ook
allemaal letters, gedeeltelijk in vreemde
tekens, waarmee kinderen een
geheimschrift kunnen maken.
Wat ook bijzonder is; de letters zijn
gedrukt zoals kinderen ze op school ook
aanleren en zelf leren schrijven.

Al op de eerste bladzijde merk je, dat dit
boek niet een prentenboek alleen voor
2

Wij staan er niet bij stil, voor kinderen
een groot verschil. Opmerkzaam als
kinderen kunnen zijn, kan ik me
voorstellen dat, als een kind de gedrukte
a ziet in een boek, protesteert: “Maar die
schrijven wij heel anders in ons schrift”.
Achterin heeft Agaath alle in het boek
voorkomende woorden in een index laten
drukken en geeft ze daarin verklaringen
over de herkomst van ons alfabet, een
paar tips en ook corona wordt nog
genoemd. Vonden sommige opvoeders
een paar tekeningen niet al te kuis,
(censuur) dan heeft Agaath een sticker
blaadje meegeleverd, waarmee de
tekeningen “aangekleed” kunnen
worden. Probleem opgelost.
Op het achterblad is de kast dicht, het
boek is uit, maar op de deurtjes staan de
daarachter opgeborgen letters.
Het boek heeft een flink formaat, dikke
bladen, iets getint en door de spiraal kun
je het opbergen zonder dat het dicht
hoeft. Je kunt het weer oppakken en
verder gaan daar waar je gebleven was.
Over alles is nagedacht uit de beleving
van het kind.

opmerkzaam lezen en schrijven voor
jonge kinderen een hele grote
opvoedkundige waarde betekenen, en
zeker ook heel leerzaam is; een echte
aanrader.
Voor wie belangstelling heeft: het boek is
te bestellen voor €17,50; bij Agaath.
telefonisch; 0516-541272
via e-mail: a.arends@xs4all.nl
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ommelmarkt 2021
Frieschepalen

Al jaren wordt op de vierde zaterdag in
juni een rommelmarkt gehouden bij de
gereformeerde kerk in Frieschepalen.
Helaas zijn wij ook dit jaar genoodzaakt
de rommelmarkt te annuleren, dit in
verband met de huidige coronamaatregelen. De opbrengst van de
rommelmarkt is bestemd voor een aantal
goede doelen waar wij ons als
gereformeerde kerk aan verbonden
hebben.

Om deze doelen toch een gift te kunnen
geven, komt er mogelijk in de loop van
dit jaar nog een andere actie. We houden
Agaath Arends is met het boek begonnen u op de hoogte.
in de periode dat haar toen driejarig
Rommelmarktcommissie
oudste dochtertje Enti (nu 33) wilde leren Frieschepalen
lezen. Enti geeft nu les in de Engelse
taal en literatuurgeschiedenis op het
Windesheim college in Zwolle. Zij en
it de raad
haar 5 jaar jongere zusje Elea kwamen
In Nederland hebben we vele wetten en
als kinderen aandragen met woorden
regels. Wetten die uit Den Haag komen,
met een bepaalde beginletter. Elea heeft uit de provincie en ook nog eens vanuit
bouwkunde gestudeerd en is als zzp-er
de Gemeente Opsterland. Een
een bouwbedrijf begonnen. Zij hebben
beroepsgroep die hier meer dan anderen
alle twee een partner. Agaath zelf, nu 73, mee te maken heeft, is de landbouw.
is milieubioloog, zit in de landinrichting
Iedereen zal ’t meegekregen hebben dat
commissie en is bezig met het vervolg op de landbouw steeds maar weer met
haar boek ‘Het Land’. Zij was bekend in nieuwe regels te maken krijgt. Dat maakt
Siegerswoude toen ze werkzaam was in bedrijfsvoering complex. Immers hoe kun
de raad van de gemeente Opsterland.
je een investering in bijvoorbeeld een

U

moderne diervriendelijke stal doen, als
om de paar jaar de regels veranderen.
De reden voor steeds maar weer nieuwe
regels is dat de regels voor bijvoorbeeld
milieu door Europese afspraken streng

Een heel bijzonder boek, deze letterkast,
dat een jaar geleden werd uitgegeven en
waarvan nu al een flink aantal zijn
verkocht. In dit digitale tijdperk waarin
3

Opsterland moet zich hier een mening
over vormen. Over een jaar zijn er
verkiezingen en dan moeten partijen
bepalen hoe ze in Opsterland willen
omgaan met de nieuwe omgevingswet.
Betere regels? Geen regels?
Verschillende regels per gebied? We
zullen het zien.

zijn. Nederland is een klein dichtbevolkt
landje met relatief weinig grond dus
lopen we snel tegen de Europese
grenzen aan (bijvoorbeeld fosfaat,
stikstof).
Daarnaast zijn er in Europa afspraken
gemaakt over de bescherming van
natura 2000 gebieden. Er is afgesproken
dat de flora en fauna soorten daar niet
achteruit mogen gaan. In Opsterland
hebben we zelfs 3 van die gebieden. Het
zijn kleine gebiedjes dus is de invloed
van de omgeving op die kleine gebiedjes
groot. Daardoor is het voor sommige
bedrijven onzeker wat de toekomst biedt.
Ook door de hoge kosten van het kopen
van een landbouwbedrijf, hebben
sommige ondernemers geen opvolger.
Daardoor lopen we het risico dat
anonieme landbouwbedrijven uit
bijvoorbeeld Brabant hier hele bedrijven
opkopen voor de mest afzet zonder dat
ze binding hebben met Opsterland. Hier
hebben we al enkele voorbeelden van
gezien. Willen we dat bedrijven elders uit
Nederland de grondprijs opjagen en
concurreren om grond met onze
familiebedrijven?

Organisaties die invloed willen hebben
op het landbouw- en
natuur- en
dorpenbeleid in
Opsterland kunnen
maar beter snel een
visie vormen en die
bespreken met de
verschillende politieke
partijen. Grote kans
dat die ideeën dan in de
verkiezingsprogramma’s terecht komen.
Marcel van Opzeeland
Raadslid Opsterlands Belang

T

oaniel Sigerswâld

18 juni 2021 - 20.00 uur:
toaniel yn it doarpshûs
fan Sigerswâld.
In echtpear fan
De nationale overheid probeert het leven middelbare leeftiid docht
eenvoudiger te maken en wil minder
oars net mear as rûzje meitsje en
complexe regels voor iedereen. Dus
bekfjochtse.
komt er een nieuwe wet die vele
Luuk is net mear foarût te brânen.
bestaande wetten op het gebied van
Janneke hat skjin har nocht en nimt
ruimtelijke ordening gaat vervangen; de drastische maatregels………..
Omgevingswet. De Omgevingswet moet Wy bringe in jûnfoljend komysk stik op de
ervoor zorgen dat er meer mogelijk wordt planken.
(als de buren het ermee eens zijn) en
De premiere is op freed 18 juni yn it
ook dat vergunningen sneller worden
doarpshûs fan Sigerswâld.
verleend. Bijvoorbeeld waar nu geur-,
In lytse slach om de earm moatte we
geluidsnormen gelden voor heel
fansels hâlde. It bliuwt wat ûnwis, wat kin
Opsterland, zal er straks meer maatwerk en wat mei.
mogelijk moeten zijn rondom bedrijven
Foar mear info hâld ûs facebook side yn
als dat in goed overleg is met de
de gaten: Iepenloftspul Sigerswâld.
omgeving gebeurt. De gemeenteraad
Fanôf 1 juni kinne jim kaarten reservearje
wordt in voorlichting sessies nu
by Hannie 06 23805598.
bijgepraat over deze nieuwe wet die veel
kansen biedt voor landbouw maar ook de Graach oant sjen!
natuur. De gemeenteraad van
Sietse Bouma en Elske Klooster
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Even voorstellen Door: Atty Verbeek

Familie Plantinga van de Slûs 9

I

n Frieschepalen ontbreekt het niet aan nieuwe bewoners. Soms wonen ze al
enkele jaren in het dorp voordat ze gevraagd worden om zich voor te stellen in het
Pompeblêd. Dat is ook het geval bij de bewoners van de Slûs 9. Buiten op het
overdekte terras maken we onder het genot van rooibosthee en zelfgemaakte
kwarktaart nader kennis met hen.

den Oever, maar hij is opgegroeid in
Opende. Op 14-jarige leeftijd werd hij
tijdens het spelen met vuur getroffen
door een steekvlam waarbij hij ernstig
gewond raakte.
Hij verbleef eerst enkele maanden in het
brandwondencentrum in Beverwijk waar
hij een aantal operaties moest
ondergaan. Daarna moest hij nog een
tijd revalideren in Lyndenstein. Zijn
moeder overleed al op jonge leeftijd en
samen met zijn vader verhuisde Sjouke
in 2004 naar hetzelfde adres waar hij nu
woont met zijn gezin. Zijn eerste eigen
woning kocht hij in Bakkeveen.

Wie wonen er op dit adres?
Sjouke en Aafke Plantinga wonen
samen met hun drie dochters al weer
vier jaar met veel plezier in
Frieschepalen. Sjouke is 34 jaar en
getrouwd met de 28-jarige Aafke.
Oudste dochter Aleide is 7 jaar, dan
komt Eelkje, die tijdens mijn bezoek nog
5 jaar was, maar nu inmiddels 6 jaar is
geworden en jongste dochter Gerdine
was net 4 jaar geworden en mocht dus
na de meivakantie voor het eerst naar
de basisschool.

Hoe zag jullie jeugd eruit?
Aafke is in Opende geboren en getogen,
de wieg van Sjouke stond in de kop van Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
Sjouke en Aafke kennen elkaar al ruim
Noord-Holland, in Oosterland, vlak bij
5

naar hartenlust springen en
schommelen. Er is een moestuin die
onderhouden moet worden en dan zijn
er nog de dieren die hun verzorging
nodig hebben. Want behalve de paarden
en pony’s is er nog een uitgebreide
veestapel. Die bestaat uit een paar
schapen, twee lammetjes, enkele
varkens, koeien, konijnen, kippen, een
geit, een hond en een poes. Op de foto
is te zien dat de dieren er ook bij horen.

25 jaar, in Opende woonden ze namelijk
naast elkaar. Het leeftijdsverschil was
toen natuurlijk vrij groot, maar toch zijn
ze elkaar nooit helemaal uit het oog
verloren. Toen Aafke op een bepaalde
leeftijd anders naar jongens begon te
kijken, kwam ze tot de ontdekking dat ze
Sjouke wel heel leuk vond. Ze nodigde
hem via een appje een keertje uit voor
een kopje koffie met gebak. Sjouke
kwam en is nooit meer weggegaan!
Samen gingen ze wonen in het huis van
Sjouke in Bakkeveen. Daar werden hun
twee oudste dochters geboren.

Wat zijn jullie plannen voor de
toekomst?
Het doel van Sjouke en Aafke is om
Welk beroep hebben jullie?
zoveel mogelijk zelfvoorzienend te
Sjouke werkt als internationaal
leven. Dit vinden ze allebei belangrijk en
vrachtwagenchauffeur bij firma Van der willen dit ook doorgeven aan hun
Wiel. Daarnaast is hij bezig zich te
kinderen. Groenten eten uit eigen
specialiseren als kraanmachinist. Dit is
moestuin, vruchten van de fruitbomen
een nieuwe uitdaging en zo krijgt hij ook die ze hebben geplant. Weet wat je eet.
meer gelegenheid om tijd aan het gezin Geen pakjes en zakjes, maar zelf
te besteden.
kruiden drogen en groenten wecken.
Aafke is van jongs af aan zowel met
Ook de dieren spelen hierbij een rol, zij
paarden als met koeien opgegroeid en
leveren de melk, de eieren en het vlees.
uiteindelijk heeft ze gekozen voor
Alles op biologische basis. Binnenkort
paarden, ze volgde na de middelbare
krijgen ze zonnepanelen op hun huis om
school daarom ook een opleiding
zo energie op te wekken.
paardenhouderij in Groningen. Haar doel
was om te fokken met paarden die staan Hebben jullie ook nog hobby’s?
ingeschreven bij het stamboek
Eigenlijk is alles wat ze doen hun grote
Koninklijke Warmbloed Paard
liefhebberij, ze zijn graag creatief en
Nederland, oftewel de KWPN-ers.
actief bezig om hun plannen en ideeën
Dit zijn paarden die vooral
te verwezenlijken. Verder geven ze aan
gespecialiseerd zijn in het springen en
dat ze met veel plezier in Frieschepalen
de dressuur. In hun stal staan vier
wonen en zich thuis voelen in een leuke
paarden en twee pony’s. Enkele dagen buurt waar men elkaar over en weer
per week is Aafke werkzaam als
helpt.
monsterneemster bij controlevereniging
Nijland en daarnaast heeft ze nog
enkele adressen waar ze helpt bij de
schoonmaak. Verder is ze als
ieuws uit de dorpen
vrijwilligster betrokken bij de
Krobbedobbe en de Rehobothschool.
p de A7 tussen Frieschepalen en
Hoe brengen jullie de vrije tijd door?
Drachten is recent een auto uitgebrand.
Naast hun taken buitenshuis is er elke
Tijdens het rijden ontstond er plotseling
dag genoeg te doen in en vooral rond
brand in het motorcompartiment van de
het huis. Voor de kinderen zijn er diverse auto. De bestuurder heeft de auto aan
speeltoestellen aangelegd, ze kunnen
de kant kunnen zetten en raakte niet

O
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gewond. De brandweer uit Marum bluste
de brand. Het verkeer ondervond naast
de rookontwikkeling, weinig overlast van
het incident.
Man overleden bij ernstig ongeval in
Siegerswoude
Een 26-jarige man uit Rijswijk is vrijdag
21 mei om het leven gekomen bij een
ernstig ongeval op de Binnenwei in
Siegerswoude.
Twee andere inzittenden, een 31-jarige
man zonder vaste woon of verblijfplaats,
en een 21-jarige vrouw uit Zwolle raakten
zwaargewond. Zij zijn later overgebracht
naar een ziekenhuis.
De auto raakte meerdere bomen, en brak
doormidden. Het achterste gedeelte van
de auto kwam in een sloot terecht.
Vier ambulances, de politie, de
brandweer en het Mobiel Medisch Team
uit Groningen kwamen ter plaatse voor
eerste hulpverlening
Door het ongeval was de Binnenwei
lange tijd afgesloten. De Verkeers
Ongevallen Analyse deed onderzoek
naar de oorzaak van het ongeval. Een
bergingsbedrijf heeft de auto afgesleept.

van Lolke en Boukje Donker Langs deze
wijk stonden meerdere arbeidershuisjes.
Haar oerpake was prediker in
Siegerswoude.

Het verhaal achter de van Houtenwei in
Siegerswoude
Marten Jans van Houten wordt in
historische bronnen omschreven als een
Friese mysticus. Hij werd geboren in
1801 in Rottevalle en overleed in 1879 in
Siegerswoude, destijds de Friesche Wilp
geheten. Van Houten, zoon van een
houthakker, verloor zijn moeder toen hij
twaalf jaar was. Als boerenknecht kwam
Samenstelling:
hij terecht bij een Roomse boer onder
Jelle Jeensma – Henk Veenstra
Marum. Hij trouwde in 1826 met Grietje
Pieters van der Bij. Ze kregen samen
acht kinderen. Ze woonden in
Houtigehage, Oudega,
eschiedenis van
Drachtstercompagnie en Siegerswoude.
de Friesche Wilp
Hij liep op zondag vaak uren om naar
Tijdens het opruimen, kwam ik het
een goede preek te kunnen luisteren.
verhaal tegen van een van mijn
Zijn voorkeur lag bij rechtzinnige
voorouders.
Mijn beppe was een Van Houten en is in predikanten, zoals ds. Werumus Buning
1893 geboren en opgegroeid aan de wijk in Oostermeer of ds. Van Velzen in
die er nog steeds ligt naast de boerderij Drogeham. Maar hij kon uiteindelijk zijn
Irene Spoelstra uit Siegerswoude neemt
op 5 juli afscheid als CDA-raadslid van
de gemeente Opsterland. Ze vertrekt
naar Curaçao, om daar als docente
Nederlands op een vmbo-school aan de
slag te gaan. Bareld van der Meer uit
Langezwaag volgt Irene Spoelstra op in
de fractie.

G
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weg niet vinden in de Hervormde, noch
in de afgescheiden kerk.

uskahtlon@home

Team Frieschepalen
Rond 1840 begon hij thuis in Oudega te Go 4 Ethiopië
preken. Pogingen van bestaande kerken Wil jij ook opkomen voor mensen in nood
om hem voor zich te winnen, mislukten, in Ethiopië? Je kunt mountainbiken voor
hij wilde vrij blijven. In Siegerswoude
recht en gerechtigheid. Doe mee op
preekte hij 36 jaar lang iedere zondag
zaterdag 26 juni, net als vele andere
tweemaal bij hem thuis. Hij huurde er
sporters die meedoen met deze
een groot huis waarin de samenkomsten Muskahtlon@home in Nederland vanuit
met enige tientallen hoorders gehouden verschillende plaatsen.
werden. Van Houten vroeg geen
Het mountainbiken over afwisselend
traktement, de opbrengst van de collecte verharde en onverharde wegen begint
was bestemd voor de huishuur. Het
om 8.30 uur (aanwezig om 8.00 uur). Je
publiek bestond uit allerlei mensen die
kunt je eigen afstand kiezen, wat jij aan
zich niet thuis voelden bij de bestaande
kunt, uit 30, 60 , 90 of 120 kilometer.
kerken. Hij publiceerde zijn denkbeelden Je bent dus vrij om te kiezen uit de
ook. Vaste gebruiken en rituelen in de
afstanden. Opgaaf is vrij (dus geen
kerken deden er voor hem niet toe. Van inschrijfgeld).
Houten preekte vaak met de handen
Start locatie: Tolheksleane 52,
voor de ogen, als in een diepe
Frieschepalen.
schouwing, totdat hij zichzelf als ware
ontledigd had. Hij legde sterk de nadruk Je mag ook van harte een bijdrage doen
op het zichzelf verliezen en het worden
voor het project van OpenDoors voor
tot een ledig vat, dat God zou vullen.
Ethiopië
Centraal in zijn boodschap stond de
vereniging van de mens met God zijn
Zie voor meer informatie:
oorsprong.
https://home.muskathlon.nl/
deelnemers/haaije-bijlsma#
Na het overlijden van Van Houten liet de Wil je je opgeven of heb je nog vragen
sekte, die zich de ‘Kinderen Gods’
dan kun je contacten via de mail:
noemden een kerkje bouwen. Zijn
hbijlsma@hotmail.com
opvolger was Eabele Gaukes Veenstra
wiens preken volgens de overlevering de
gloed en de innigheid van zijn
ieuwsbrief Griene Mienskip
voorganger misten. Later sloten zij zich
Fryske Peallen
aan bij de Christelijk Gereformeerde
Onder de nieuwe naam ‘Griene Mienskip
kerk, welke begin 20e eeuw werd
Fryske Peallen’ zijn we alweer enige tijd
opgericht door evangelist Van Aken . De actief. Om precies te zijn sinds
bekende ds. Wumkes omschreef hen als september vorig jaar. We kijken samen
stille ingetogen mensen, die de nadruk
met vele anderen terug op een
legden op een nederige wandel. Hij
moeizaam jaar waarin we jullie niet altijd
beschouwde de beweging als de
even goed hebben kunnen infomeren
mystieke tak van het Friese reveil.
over de stand van zaken. De
Aan de Tayewyk werd in de jaren
coronamaatregelen hebben voor
zeventig van de vorige eeuw een
behoorlijke vertraging en beperking
nieuwbouwwijkje gerealiseerd en deze
gezorgd. Toch hopen we dat het goed
doodlopende straat werd vernoemd naar met jullie gaat en dat we binnenkort
prediker Van Houten.
samen met jullie ideeën kunnen
door: Henk Veenstra
uitwisselen en actief kunnen gaan

N
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Energie van Ons. Daarna zullen we ook
te vinden zijn via de website van Energie
van Ons.

werken aan een Griene Mienskip in
Fryske Peallen. Helaas laten de
coronamaatregelen het nu nog niet toe
maar dit betekent niet dat we stil hebben
gezeten. In tegendeel. Want wie een
beetje om zich heen kijkt en het nieuws
volgt ziet dat er veel veranderingen aan
zitten te komen. De energietransitie is
een paar jaar terug in gang gezet, daar
komt dit jaar de warmtetransitie nog bij.
Des te meer reden om volop door te
gaan om de belangen van Frieschepalen
te kunnen behartigen en ons dorp te
begeleiden naar een duurzame eerlijke
toekomst.

Naast de oprichting werken we hard aan
onze inhoudelijke kennis van zowel de
energietransitie als de warmtetransitie.
Hiervoor hebben de verschillende
bestuursleden het afgelopen jaar
meerdere Webinars en trainingen
gevolgd. Met deze kennis onderzoeken
we de mogelijkheden op welke manier
we binnen onze dorpsgrenzen en
omgeving zelf duurzame energie kunnen
opwekken of welke andere
verduurzamingsmaatregelen we samen
kunnen nemen.

Afgelopen periode hebben we actief
gewerkt aan de oprichting van onze
eigen (energie) coöperatie. De statuten
liggen bij de notaris en binnen afzienbare
tijd zal de oprichting van de coöperatie
een feit zijn. Een mijlpaal die het
startsein vormt om nu echt actief te gaan
verduurzamen. Er wordt nog gewerkt aan
de laatste puntjes van het huishoudelijk
regelement en ook de inrichting van onze
website vordert gestaag. Dit is belangrijk,
want op deze website is straks van alles
te vinden over Griene Mienskip Fryske
Peallen. Onder andere zal worden
uitgelegd op welke manier je met het
afnemen van duurzame groene energie
(gas en stroom) je niet alleen onze
coöperatie maar mogelijk ook je
plaatselijke vereniging financieel kunt
steunen. Dat is toch een mooi voorbeeld
van een win-win situatie? Voor tarieven
en meer informatie over deze duurzame
lokale energieleverancier kijk op de
website van Energie van Ons
https://energie.vanons.org/
Mocht je enthousiast zijn en willen
overstappen, dan willen we je vragen
nog even te wachten. Het is namelijk
belangrijk dat, bij het aanmelden bij
Energie Van Ons, je onze coöperatie
opgeeft. Pas dan kan de
voordeelregeling voor ons werken. Na de
officiële oprichting kunnen wij ons als
energie coöperatie aanmelden bij

Nu de coronamaatregelen langzaam
maar zeker versoepelen hebben we de
hoop en verwachting dat er in de
komende tijd meerdere initiatieven en
verduurzamingsprojecten kunnen worden
gestart. Dit willen we vooral gezamenlijk
doen. Voor het uitvoeren en begeleiden
van deze activiteiten zijn we naarstig op
zoek naar bestuursleden en vrijwilligers
die zich net als wij willen inzetten voor
een duurzame en leefbare toekomst voor
Frieschepalen en omgeving. Voor
bestuursfuncties zijn we op zoek naar
een gedreven penningmeester en zien
we veel meerwaarde in een
communicatie medewerker. Wil je meer
weten over deze functies of heb je idee,
voorstel of wil je je aanmelden als
vrijwilliger of bestuurslid laat het ons dan
weten.
Wij zijn te bereiken via het onderstaande
telefoonnummer en email adres.
info@grienemienskip.frl
Michel de Jong (06 28671371)

W

ijkagent in oostelijk
Opsterland

Oebele Dijk is de wijkagent in onze
omgeving. Het werkgebied van Oebele
Dijk is Ureterp, Frieschepalen,
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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. 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.

Preekroosters Frieschepalen /
Siegerswoude
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt
Frieschepalen/Siegerswoude
30-05 09.30 uur ds. J. Zwart
19.00 uur verzorgd door wijk 2
06-06 09.30 uur ds. A v. d. Sloot
19.00 uur Avondgebed wijk 2
13-06 09.30 uur ds. A v.d. Sloot
19.00 uur Avondgebed wijk 3
20-06 09.30 uur ds. G.F. Ensing
19.00 uur Avondgebed wijk 4
27-06 09.30 uur ds. G. Bruinsma
19.00 uur Avondgebed wijk 5

Uitzendingen te volgen via internet.
Internetadres:
www.gkvfrieschepalen.nl
oedselbank Opsterland
Heb je door omstandigheden hulp nodig let op via menu:
bij het regelmatig op tafel zetten van een Live meekijken:
maaltijd? Voedselbank Opsterland kan je Beginpagina -> kerkdiensten->
Luister en Kijk live mee
mogelijk helpen.
www.gkvfrieschepalen.nl/live
Terugkijken:
Alle informatie staat op de website:
Beginpagina -> kerkdiensten ->
www.voedselbankopsterland.nl
gemiste kerkdiensten
Je kunt ook bellen: 06 10596926
www.gkvfrieschepalen.nl/gemist

V

R

VGKN Frieschepalen-Siegerswoude
30-05 09.30 uur Jeugddienst
Verloopt uw rijbewijs omdat u 75 jaar of
06-06 09.30 uur ds. B. Bloemendal, HA
ouder bent, jonger dan 75 jaar bent, of
13-06 09.30 uur dhr. M. Claus
omdat u om medische redenen moet
worden gekeurd voor het verlengen van 20-06 09.30 uur ds. G. den Dikken
uw rijbewijs A? B/E? C/E, D/E? Code 95 27-06 09.30 uur ds. J. Kooistra,
afscheid groep 8 knd.
en taxipas. Maak dan nu alvast een
04-07
09.30
uur ds. M. J. M. Sijtsma-van
afspraak voor deze keuringen in Ureterp.
Oeveren
Locatie: Wekelijks - Multifunctioneel
Centrum De Wier, De Telle 21, 9247 AA
Vanaf 9 mei kunnen de diensten weer
Ureterp.
fysiek worden bezocht door maximaal 30
personen.
Wilt u meer informatie over deze

ijbewijs keuring

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.
Online afspraak maken:

Opgeven kan via
koster@vgk-frieschepalen.nl
Kijk op onze website voor meer info:
www.vgk-frieschepalen.nl
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Protestantse Gemeente De WilpSiegerswoude
30-05 09.30 uur dhr. T v.d. Velde
ZWO-dienst/muziek
W. van Smeden
06-06 09.30 uur ds. J.J. Hoefnagel
13-06 09.30 uur ds. J.J. v.d. Sleen HA
20-06 09.30 uur drs. K. Oosterhuis
27-06 09.30 uur ds. J.J. v.d. Sleen
Afscheid Kindernevendienst

B

este puzzelaars,
De oplossingen van puzzel 8 zijn weer
ingeleverd en de punten zijn weer
bijgeschreven.
Van een aantal fout ingevulde
spreekwoorden hier de juiste oplossing.
3. Het boek is gesloten
Christelijk Gereformeerde kerk
6. Haring in het land, dokter aan de kant.
Siegerswoude
18. De ooievaar nakijken.
30-05 09.30 uur ds. D.v.d. Zwaag
32. Ergens heg noch steg weten – een
14.30 uur ds. D.v.d. Zwaag
aantal had Ergens toeten noch blazen,
06-06 09.30 uur ds. D.v.d. Zwaag
maar het spreekwoord luidt Van toeten
14.30 uur ds. D.v.d. Zwaag
13-06 09.30 uur ds. D.J.T.Hoogenboom noch blazen weten.
14.30 uur ds. D.J.T.Hoogenboom 35. Ergens de bezem doorhalen
In de nieuwe puzzel zijn de
20-06 09.30 uur ds. D.v.d. Zwaag
omschrijvingen gewone en cryptische
14.30 uur ds. D.v.d. Zwaag
omschrijvingen. Je begint links
27-06 09.30 uur ds. D.v.d. Zwaag
bovenaan in de hoek en vult de woorden
14.30 uur ds. D.v.d. Zwaag
met de klok mee in. Het volgende woord
begint met een letter of letters van het
voorgaande woord. Het laatste woord
genda Dorpshuis de Dobber
eindigt voor het zwarte blokje in het
Frieschepalen 2021
midden.
In verband met het Coronavirus zijn er
geen activiteiten in het dorpshuis.
Het aantal letters van het te vormen
Per 1 juni 2021 wordt het beheer
overgenomen door Johannes Veenema. woord is aangegeven. Bij deze puzzel
wil ik opmerken dat van een aantal
Hij is bereikbaar via 06 – 50631277 of
vragen, meerdere antwoorden gemaakt
johannes.veenema@gmail.com.
kunnen worden. De antwoorden die ik
nu in mijn bestand heb staan worden
deze keer alleen goedgekeurd.
genda Dorpshuis Uthof
Voor dit puzzelseizoen is dit de laatste
Siegerswoude 2021
puzzel alweer die ik voor u heb gemaakt.
In verband met het Coronavirus zijn er
U kunt 25 punten verdienen met het
geen activiteiten in het dorpshuis.
inleveren van volledige foutloze puzzel.
Tel. 0516-426001
Heel veel succes.
Hinke Mekkes Agendabeheer
dorpshuisuthof@gmail.com
Deze gehele puzzel kunt u inleveren tot
Tel. 0516-541900
en met vrijdag 12 juni bij Metje van der
Harst, Lytse Dobbe 7 te Frieschepalen.

A

A

H

ulpnetwerk Frieschepalen

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

Ook kunt u puzzels per e-mail inleveren.
E-mail adres:
metjevanderharst@hotmail.com
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Koningin - regentes (4)

Water in Friesland (12)

Plaats in Friesland (11)

Nagerecht (6)

Hond (11)

Dat deeltje van je voet is niet op zijn retour
(8)
Naaldboom waarvan de vruchten in jenever
verwerkt worden (10)

Rustige aanslag (5)
Bergbeklimmen (8)

Verkouden ventje (8)

Apart (7)

Hoofddeksel (11)

Badplaats (12)

Keizer van Rusland (5)

Geen plakband (4)

Specialist (11)

Muziekinstrument (13)

Slaperig uithangbord (5)

Auto met een neerklapbaar en opvouwbaar
dak (9)

Jongensnaam (7)

Hier hangen kledingstukken enz. aan (10)

0 - 0 biedt geen perspectief (8)

Vloeistof van een familielid (6)

Land in Europa (9)

Continent rond de zuidpool (10)

Natuurlijk teken (8)

Vierkante schouwburg (5)

Meisjesnaam (4)
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P8

Totaal

1 Rolf en Ancis

Feenstra

50

240

2 Lies

Haisma

50

240

3 Johan

Praamstra

50

240

4 Kryn/ Meta

Schotanus/Valk

50

240

5 Christina

Venekamp-Hoekstra

50

240

Vries

50

240

7 Feikje / Trienke

Benedictus

50

230

8 Baukje

Dijkstra

50

230

9 Gryt

Kooistra

50

230

10 Jeen

Haisma

39

229

11 Mieke

Kooijker

39

229

12 Sjikke

Havinga

50

225

13 H.J.

Kloosterman-Luchtenburg

50

225

14 Andrea

Jongstra

50

220

15 Tjitze

Bouma

50

210

16 Wietske

Jeensma

39

204

6 Yvonne

de

17 Bert

v.d.

Veen

50

195

18 Anneke

de

Koning

39

184

19 Grytsje

Zandstra

50

145

20 Atty

Ekema

0

135

Veen

50

130

22 Jeldau

Brink

50

125

23 Hinke

Mekkes

39

124

24 K.

Postma

36

76

Vries

0

65

26 D.

Gorter-Oosterhof

0

55

27 Joyce

Mulder-Thissen

0

55

21 Ietje

25 Nienke

v.d.

de
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