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Hearsterwei 23 - Frieschepalen
0512 300 804 -  www.trendkappers.nl

AFSPRAAK MAKEN?
BEL OF BOEK ONLINE!

TREN
DKAP
PERS

T R E N D K A P P E R S

www.hoeksemabouw.nl info@hoeksemabouw.nl

Open en eerlijk

Één aanspreekpunt
 

25 jaar kennis en ervaring

Hoeksema Bouw B.V. 
Bûtewei 3 
9247 WL  Ureterp 
T: 0512-35 68 10 
M: 06-44 80 26 35

Hoeksemabouw is bouwen met zorg  
en aandacht, dat is onze meerwaarde. 

Zo maken we voor u het verschil.
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Zie ook onze website: www.detipgeverureterp.nl/      
Verspreiding in Ureterp, Frieschepalen, Siegerswoude, Bakkeveen en Wijnjewoude 
 

 
61e jaargang no. 1  – oktober  2022         Oplage: 4200 exemplaren. 

 
 

BESTUUR STICHTING DE TIPGEVER 
Voorzitter: vacature 
Secretaris: mw. E. Jellesma  Skoalleane 41  tel. 06-13313792 
  Mw B. Curfs  Lange Baan 44  tel. 06-23246740 
Penningm.: dhr. J.J. Wind  Lange Baan 62  tel. 302942  
Redactie: mw. M. Krijgsheld De Feart 83  tel. 785391 
Bezorgzaken: dhr. G. de Haan  Boekweitpaed 11  tel. 06-51919103 
 
 
Zakelijke Advertenties/Tippertjes  
dhr. J.J. Wind,    Lange Baan 62, tel. 302942 

E-mail: Tipgever.advertenties@live.nl  
 
Kopij  
mw. M. Krijgsheld    De Feart 83 tel. 785391 

E-mail: Tipgever.kopij@live.nl  
 
Het volgende nummer verschijnt vanaf:   04 november 2022 
Advertenties/Kopij/Tippertjes inleveren uiterlijk:   25 oktober 2022 
 
 
Advertentietarieven per uitgave A5 formaat: (betaling uitsluitend via automatische incasso) 
Met advertentiecontract: (schriftelijke overeenkomst waarin adverteerder verklaart dat er 
in elke uitgave, - is 10x per jaar - een advertentie wordt geplaatst) 

1 pagina €  92,75 -  1/2 pagina € 50,50 -  1/4 pagina € 27,00; 
Zonder advertentiecontract: 

1 pagina €108,25 -  1/2 pagina € 58,50 -  1/4 pagina € 32,50; 
Bankrekeningnummer: IBAN: NL05 RABO 0363902449 t.n.v. De Tipgever.  
Voor nadere informatie over bovenstaande, zie onze website: www.detipgeverureterp.nl/  
 
Automatische incasso:  
De automatische incasso tav november 2022 vindt plaats op 9 november 2022. 
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Openingstijden
Di Wo Do 08:30 - 12:00

13:00 - 18:00
Vr 08:30 - 12:00

13:00 - 18:00
19:00 - 21:00

Za 08:30 - 14:00

EIGENTIJDSE HAARMODE
VOOR

NOSTALGISCHE PRIJZEN
Hairstudio Wilma is een trendy kapsalon voor dames,

heren en kinderen, aan de Stuken 33 in Ureterp.

Bel voor meer informatie of een afspraak:
0512 - 30 36 18

Een nieuwe make-over of
kleuranalyse?

Ook daarvoor komt u naar
Hairstudio Wilma!

WWW.HAIRSTUDIOWILMA.NL

 
 
Wanneer u Stichting De Tipgever verzoekt de door u ingezonden gegevens te 
verwerken in één van onze uitgaven welke ook gepubliceerd worden op de 
website www.detipgeverureterp.nl en/of een afzonderlijk verzoek tot plaatsing op 
de genoemde website verlangt, gaat u tegelijkertijd akkoord met onze 
privacyverklaring zoals deze is opgenomen en vrij ter inzage te raadplegen is 
op www.detipgeverureterp.nl. 
 

 
 

VOORWAARDEN PLAATSEN ARTIKEL IN DE 
TIPGEVER:  

1. De inzender is verantwoordelijk voor het checken van het 
auteursrecht wanneer er beeld- fotomateriaal meegezonden 
wordt om te plaatsen in De Tipgever. 
Eventuele schendingsclaims worden verhaald op de inzender 
of op degene uit wiens naam het materiaal is ingezonden. 
 
 2. Ingeleverde kopij moet voorzien zijn van de naam van de 
inzender. 
 
 3. De redactie behoudt zich het recht voor om te selecteren en redigeren wat 
geplaatst wordt. 
 
 4.De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de aangeleverde kopij. 
 
 5.Plaatsing van stukken houdt niet in dat de redactie de daarin weergegeven 
zienswijze onderschrijft.  

 
 
AED  
Een automatische externe defibrillator (Engels: Automated External 
Defibrillator, afgekort met AED) is op de volgende adressen aanwezig:  

- De Poiesz supermarkt, Dr. Prakkenlaan 19 Ureterp; 
- De buitenmuur van de Coop supermarkt, Weibuorren 72 
- VV Oerterp : voorkant clubgebouw (buiten de hekken), 

Sportpark "De Griene Greide", Grieneleane Ureterp 
- Gereformeerde kerk "De  Levensbron", De Feart 85 Ureterp; 
- “De Ontmoetingskerk”(PKN),  Mounestrjitte 12 Ureterp 
- Mfc De Wier, De Telle 21 Ureterp. 
- Fysiotherapie Ureterp, Weibuorren 14 Ureterp; 0512-302256  

(dhr Matthijs Meijer is gerechtigd de AED te bedienen).  
- Kluswijs Dijk, Boerestreek 41 Ureterp 
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DORPSAGENDA  
Datum: Tijd  Omschrijving:  Plaats 
 
08 okt 

 
20.00 

 
Oerterp Sjongt 
 

 
MFC de Wier 

 
11 okt 

  
Griepvaccinatie huisartsenpraktijk 
Heinstra 
 

 
MFC de Wier 

 
12 okt 

  
Griepvaccinatie huisartsenpraktijk 
de Valom 
 

 
MFC de Wier 

 
12 okt 

 
19.30 

 
Vrouwen van Nu, met Lutz Jacobi, 
directeur Waddenvereniging 
  

 
MFC de Wier 
 

 
17 okt 

 
14.00 

 
CPB met Anky Rozema 

 
Ontmoetingskerk, Ureterp 
 

 
19 okt 

 
19.30 

 
Breicafë 

 
MFC de Wier 
 

 
23 okt 

 
19.30 

 
Young churches 

 
Ontmoetingskerk, Ureterp 
 

 
26 okt 

 
14.00 

 
PCOB met mw.  Paalman 

 
MFC de Wier 
 

 
27 okt 

 
14.00 

 
Gezellige middag de Zonnebloem 

 
MFC de Wier 
 

 
30 okt 

 
11-16  
 

 
Slotplaatsfestival 

 
Bakkeveen 

 
04 en 
05 nov 
 

  
Dorcas Voedselactie 

 
COOP en Poiesz 

 
05 nov 

 
18.45 

 
Lichtjesavond 

 
Begraafplaats Ureterp 
 

 
09 nov 

 
20.00 

 
Vergadering Plaatselijk Belang 
19.30-20.00 uur inloopspreekuur.  
 

 
MFC de Wier 

 
  
  

 
 

 
         Naaiatelier Wiesje 
 

Kledingreparaties 
Verstelwerkzaamheden 

 

te KOOP 
 

NOORS sokkenwol 
 

      Openingstijden: 
      Dinsdag: 10.00 uur tot 14.00 uur 
      Woensdag : 10.00 uur tot 11.30 uur 

        Vrijdag: 19.00 uur tot 21.00 uur 
 
        Overige dagen op telefonische afspraak. 
 
 
 
 

    Wiesje Oosterbaan 
    Fûgelliet 37 
    Ureterp 
    0512 - 303223 
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SP: WABE 
VERKOOP & REPARATIE 

Vaatwassers 
Drogers 
Ovens 
Diepvriezers 
Wasmachines 
Koelkasten 
ook voor al uw inbouwapparatuur 

Merkebuorren 46 9241 GG Wijnjewoude      
Tel.: 0516-481892  of  06 - 55506665      

Mail: spwabe@hetnet.nl 

alleen open op afspraak

WWW.CAMPERFUN.NL

Weibuorren 8  |  Ureterp   
info@camperfun.nl  |  0512 785180

Camper verhuur 
URETERP

      Medisch pedicurepraktijk 
                                     Mirjam Hamstra-Huntelerslag 

                                                  De Nijverheid 14                Weibuorren 14 
                                                  9207 DK Drachten          9247 BB Ureterp 
                                                  Tel: 06-30395504 
 

Email: pedicurepraktijk.lecoton@gmail.com                    Internet: www.le-coton.nl 
Behandeling volgens afspraak 

hofsteebouw.nl|06 – 23 67 77 46 | info@hofsteebouw.nl

Wij bouwen met aandacht voor kwaliteit!
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Leuke zakcent verdienen? 
 

DE TIPGEVER BEZORGEN 
 

 
Voor een gedeelte van Ureterp  

zoeken wij per 1 november een nieuwe bezorg(st)er. 
 

Zou jij ons uit de brand kunnen helpen? 
Er staat een leuke vergoeding tegenover. 

Graag een belletje naar Geert de Haan: 06-51919103 
 

 

      
Geachte lezers, 
 
Graag wil ik mijzelf even voorstellen als nieuw bestuurslid van de Tipgever. 
Mijn naam is Brigitte Curfs en woon al 22 jaar in Ureterp. Oorspronkelijk komen wij uit 
IJmuiden en toentertijd zijn wij voor werk naar Friesland verhuisd en wonen hier nog 
steeds met veel plezier. Mijn rol binnen het bestuur wordt secretaris en daarmee zal ik 
het stokje overnemen van Elly Jellesma. Elly zal mij komende tijd inwerken in de 
functie. 
 
Graag willen wij u op de hoogte brengen van het volgende idee. 
De Tipgever is een mooi informatief blad wat we met zijn allen en door ons allen wordt 
samengesteld. Hierin is veel nieuws te vinden over het reilen en zeilen van alles wat 
binnen Ureterp en omstreken plaatsvindt. 
In de Tipgever spelen onze adverteerders een prominente rol. En daarom willen wij 
graag onze adverteerders een podium geven om henzelf en/of hun bedrijf te 
presenteren aan de inwoners binnen ons woongebied. 
In dit nummer stelt Froukje Looijenga van Modehuis Looijenga zich voor. In de 
komende periode kunnen de adverteerders een bezoek verwachten van het bestuur 
van de Tipgever om hun bedrijf te presenteren. Op die manier kunnen de lezers zien 
wat de adverteerders te bieden hebben en welk aanbod binnen ons woongebied 
voorhanden is. 
Mocht u als adverteerder niet willen wachten op een bezoek van het bestuur kunt u 
zelf ook alvast een stukje inleveren, eventueel voorzien van foto. U kunt dit e-mailen 
van tipgever.kopij@live.nl. 
Wij wensen u veel leesplezier toe!  
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Salvation Dance Centre biedt danslessen aan voor jong en oud! 
 
Of je nou aan je conditie wilt werken, op niveau wilt trainen, wedstrijden wil dansen, of gewoon wil dansen voor 
de gezelligheid? Bij Salvation Dance Centre is dit allemaal mogelijk. Wij houden graag rekening met jou wensen!  
 
Onze wekelijkse lessen zijn in de stijlen Streetdance, Zumba, (Peuter-Kleuterballet, Ballet, Hiphop, Hiphop Boys 
Only, Modern/Jazz en Afro dance. De danslessen zijn altijd op maat en toegankelijk voor jong en oud. 
 
De lessen vinden plaats op twee locaties. In Ureterp worden de lessen aangeboden in Sporthal De Wier aan de 
Telle 21 in Ureterp. In Drachten zijn de lessen te volgen in De Bethel aan de Bolder 75 in Drachten. 
 
Naast de reguliere lessen kun je bij ons ook terecht voor dansworkshop en geven we dansoptredens op feesten en evenementen. Van 
kinderfeestjes tot vrijgezellenfeestjes, wij maken het graag onvergetelijk. Voor het maken van openingsdansen voor bruiloften staan we 
ook graag klaar.  
 
Ben je geïnteresseerd? Geef je dan snel op voor een gratis proefles door te bellen of te mailen naar onderstaande contactgegevens. 
Bekijk voor meer informatie ook alvast onze website www.salvationdancecentre.nl 
 
       Elza Postma     T. 06-13 11 12 44       E. Info@salvationdancecentre.nl 



Gospelkoor The Lighting Stars
Frouljuskoar Hjerres

‘t Oerterper Manljuskoar
Û.l.f. Mirjam van der Markt

Oerterp sjongt!

Saterje 8 Oktober 2022, Oanfang 20 oere.
MFC de Wier, de Telle 21, Oerterp, Frije tagong.

Noflik jûntsje fuort!
11

Wij zijn een basisschool voor christelijke ouders,  
die vanuit geloof en vertrouwen hun kinderen laten leren. 

Op zoek naar een basisschool? Welkom! 

www.basisschoolebenhaezer.nl

Basisschool

Eben Haëzer
Ureterp

school met de bijbel

Woensdag 12 oktober
10.00-14.00 uur

Gospelkoor The Lighting Stars
Frouljuskoar Hjerres

‘t Oerterper Manljuskoar
Û.l.f. Mirjam van der Markt

Oerterp sjongt!

Saterje 8 Oktober 2022, Oanfang 20 oere.
MFC de Wier, de Telle 21, Oerterp, Frije tagong.

Noflik jûntsje fuort!
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 Algemene fysiotherapie  
 Manuele therapie 
 Sportfysiotherapie 
 Bindweefselmassage 
 Dry needling 
 (lymf)tapen 
 Bekkentherapie 
 Sportgroepen 

 
 
 
Weibuorren 14   De Nije Kompe 
9247 BB  Ureterp   Smidswei 3 

9222 NA Drachtstercompagnie 
 

Telefoon 0512-302256 

www.fysiotherapieureterp.nl 



    
HERFSTVAKANTIE HUISARTSENPRAKTIJK J.P. HEINSTRA 

 
In verband met herfstvakantie 

is de huisartsenpraktijk gesloten  
van maandag17 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2022 . 

 
Waarneming:  

Huisartsenpraktijk De Valom 
Valom 19 

Tel: 0512-301202 
www.huisartsenpraktijkdevalom.nl 

 
 

   DAGCENTRUM/DAGBESTEDING DE LIJTE     
                                                                                                                                       
Houdt u van gezelligheid, leuke dingen doen en  wilt u een 
zinvolle invulling van de dag? Dit is helaas niet voor iedereen 
vanzelfsprekend als we ouder worden en misschien wel 
alleen wonen. Het dagcentrum/dagbesteding maakt dit 
mogelijk voor u. 
Wij bieden diverse activiteiten aan, bent u graag in beweging 
of creatief bezig of heeft u behoefte aan meer sociale 
contacten, wij nodigen u van harte uit om eens langs te 
komen. In een gemoedelijke en ongedwongen sfeer is het 
een plek waar u zelf kunt en mag zijn. Samen een kop koffie 
drinken, meedoen aan activiteiten het kan allemaal en niets is 
verplicht. Ook is het mogelijk om tot rust te komen in 1 van 
onze relaxstoelen.  
Naast dat het gezellig is en leuk, kunnen we hiermee ook uw mantelzorger in de 
thuissituatie ontlasten en u ondersteunen om langer thuis kunt blijven wonen. 
Het bezoeken van het dagcentrum/dagbesteding is vrij toegankelijk voor iedereen en 
is gratis. U heeft de keuze om (tegen een kleine vergoeding) aan te schuiven voor een 
warme maaltijd. Lukt het niet om zelfstandig naar het dagcentrum/dagbesteding te 
komen dan kunt u gehaald en gebracht worden, ook hier zijn geen kosten aan 
verbonden.  
Het dagcentrum/dagbesteding is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09:30-
15:30. Voor meer informatie kunt u contact opnemen op nummer 06-10967114 

   (eigen foto’s) 
 13
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   EVEN VOORSTELLEN :  
   MODEHUIS LOOIJENGA 

 
Mijn naam is Froukje Looijenga. Ik woon en werk 
op de Weibuorren 104 in Ureterp sinds 1997. 
In 1997 heb ik de zaak van mijn ouders 
overgenomen. Mijn vader is in de jaren 60 op de 
solex met koffer met handel achterop begonnen 
met zijn winkel. 
Na 52 jaar kennen veel mensen ons concept, 
maar ook vele nieuwe mensen wil ik graag kennis 
laten maken met ons assortiment. 
Zo is er damesmode, herenmode, babykleding, 
ondergoed voor dames en heren, lingerie, 
bedtextiel en huishoudtextiel. 
De koffer doet anno 2022 nog steeds dienst. De 
koffer mag gevuld worden meegenomen en dan 
kunt u thuis passen. Ook is het mogelijk om u een bezoek te brengen met de koffer als 
u mij belt op nummer : 06-50931024. Ik kom dan graag bij u thuis. 
Ook geniet ik van het maken van schilderijen; regelmatig wordt een huis met mijn 
schilderijen opgefrist. 
Kom voor een kijkje in mijn winkel. De kofje is klear! 
Met vriendelijke groet, 
Froukje Looijenga (foto: Cornelia Woldman) 
  
 
 
SHOWBAND OERTERP EN COOP FLESSENACTIE 
 
In de maanden Oktober, November en December is Showband Oerterp ingeloot voor 
de flessenactie bij Coop Boonstra Ureterp. 
Wat houdt dit in: 
Als u uw lege flessen inlevert bij Coop 
Boonstra Ureterp en u deponeert uw 
flessenbon in het daarvoor bestemde 
bakje ( hangt naast het flessen 
innameapparaat) dan gaat de opbrengst 
van uw flessenbon naar Showband 
Oerterp. Coop verdubbelt na deze 3 
maanden de opbrengst! 
Dit is een fantastische actie waar 
Showband Oerterp erg blij mee is! 
 
Steunt u Showband Oerterp ook? Lever 
dan in de komende 3 maanden uw 
flessenbon in bij Coop Boonstra Ureterp!! 
 
Namens Showband Oerterp bedankt voor uw bijdrage aan onze vereniging!! 
 
 

Bouekers 33
9247 AN Ureterp

info@taxilaanstra.nl
www.taxilaanstra.nl

• Horecavervoer

• Groepsvervoer

• Luchthavenvervoer

24/7 Leeuwarden - Drachten e.o.
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GEZELLIGE MIDDAG ZONNEBLOEM URETERP E.O. 

wanneer: donderdag 27 oktober 2022 
aanvang: 14.00  – ca. 16.30 uur  (inloop vanaf 13.30 uur) 
waar:  MFC de Wier te Ureterp 
kosten: € 10,00 pp 
 
Donderdag 27 oktober wordt van 14.00  tot ca.16.30 uur door de 
Zonnebloem afd. Ureterp e.o. een feestmiddag georganiseerd in MFC de 
Wier te Ureterp. 

Leediedzjee neemt de gasten van de Zonnebloem mee op een muzikale reis.  
Deze reis gaat door de tijd met muziek voor jong, oud en ouder. Muziek van 
toen en nu op een speelse, vrolijke manier belicht 
onder het genot van een hapje en een drankje.   

De totale kosten voor deze middag bedragen      
€ 10,00  p.p.  
 
Indien eigen vervoer niet mogelijk is, kunt u door 
onze vrijwilligers worden opgehaald en weer thuis 
gebracht. 
 
Wilt u dit niet missen? Geef u dan snel op!! 
 

U kunt zich vóór 11 Oktober 2022 
opgeven bij  

Griet Beute         tel. 0512-301583                                                                              
Ietje v.d.Veen     tel. 0512-301984           
Henny Jongsma tel. 0512-302487 
Trijnie Doornbosch tel. 0512-302588 
 

 
Namens het bestuur van de Zonnebloem, afd. Ureterp e.o, 
Irma Weening 
 

Noteer ook alvast 24 november 2022 in uw agenda.. De Zonnebloem Ureterp 
e.o heeft dan weer een leuk uitje georganiseerd voor u naar de Orchideeën 
Hoeve te Luttelgeest. Verdere informatie volgt t.z.t 

 
  

Wij zijn ZuidOostZorg.
Jong van geest, maar met jaren
ervaring in de ouderenzorg. We zijn
er voor u als u zorg en ondersteuning
nodig heeft om thuis te kunnen blijven
wonen. En wanneer thuis wonen niet meer lukt,
bieden wij u een veilige woonplek. Hier ontvangt
u op een vertrouwde, maar moderne manier de zorg
en ondersteuning die u nodig heeft. Onze professionals
helpen u daarbij uw leven te leiden zoals u dat wilt en kunt.
Of dat nu thuis is, of in één van onze locaties.
We doen het samen.

Heeft u ondersteuning nodig of heeft u vragen over onze zorg?

Of bent u misschien geïnteresseerd in één van onze locaties in

O�sterland? �eem dan contact o� met ons �nformatie en

Adviescentrum via het gratis nummer 0800-5717171.

We doen 

het samen
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GEZELLIGE MIDDAG ZONNEBLOEM URETERP E.O. 

wanneer: donderdag 27 oktober 2022 
aanvang: 14.00  – ca. 16.30 uur  (inloop vanaf 13.30 uur) 
waar:  MFC de Wier te Ureterp 
kosten: € 10,00 pp 
 
Donderdag 27 oktober wordt van 14.00  tot ca.16.30 uur door de 
Zonnebloem afd. Ureterp e.o. een feestmiddag georganiseerd in MFC de 
Wier te Ureterp. 

Leediedzjee neemt de gasten van de Zonnebloem mee op een muzikale reis.  
Deze reis gaat door de tijd met muziek voor jong, oud en ouder. Muziek van 
toen en nu op een speelse, vrolijke manier belicht 
onder het genot van een hapje en een drankje.   

De totale kosten voor deze middag bedragen      
€ 10,00  p.p.  
 
Indien eigen vervoer niet mogelijk is, kunt u door 
onze vrijwilligers worden opgehaald en weer thuis 
gebracht. 
 
Wilt u dit niet missen? Geef u dan snel op!! 
 

U kunt zich vóór 11 Oktober 2022 
opgeven bij  

Griet Beute         tel. 0512-301583                                                                              
Ietje v.d.Veen     tel. 0512-301984           
Henny Jongsma tel. 0512-302487 
Trijnie Doornbosch tel. 0512-302588 
 

 
Namens het bestuur van de Zonnebloem, afd. Ureterp e.o, 
Irma Weening 
 

Noteer ook alvast 24 november 2022 in uw agenda.. De Zonnebloem Ureterp 
e.o heeft dan weer een leuk uitje georganiseerd voor u naar de Orchideeën 
Hoeve te Luttelgeest. Verdere informatie volgt t.z.t 
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Selmien West 2 Olterterp
landelijk gelegen tussen Ureterp en Beetsterzwaag

www.deslag.nl

donderdag koopavond 
0512 - 30 16 95  

www.deslag.nl

Juwelier 
 De Slag

Happy Love 
Collection

één van de grootste trouwringen collecties van Noord-Nederland!

herenring gratis!

bij aankoop van de damesring
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PEPERNOTEN EN PAKJES 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook dit jaar gaat Present zich inzetten voor die kinderen die weinig of geen pakjes 
krijgen. Onze ervaring is blij verraste kinderen die er niet op rekenden iets te krijgen op 
5 december. Dit jaar verwachten we nog meer aanmeldingen omdat steeds meer 
gezinnen in de  problemen komen. 
 
De pepernoten zijn al weer te koop, dus hoog tijd om deze actie weer op te starten. 
 
Wilt u voor een gezin die het financieel moeilijk heeft een pakket verzorgen? 
Meld u dan aan bij mathilde.krijgsheld@presentzuidoostfriesland.nl of via de app: 06-
3000 8106. 
 
Wat verwachten we van een pakket: 
We gaan voornamelijk voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van de basisschool. 
Die kinderen gunnen we een pakje van ongeveer € 15,=. 
Vader en/of moeder en jongere en/of oudere broers/zussen een aardigheidje . 
Zo is er een pakje voor iedereen. 
 
Aanvullen met nog iets lekkers voor iedereen (pepernoten, chocoladeletter of iets 
dergelijks). 
Wees creatief! We geven een richting met wat we verwachten. 
 
U kunt aangeven voor hoeveel kinderen u maximaal iets kunt/wilt betekenen. 
Aanmelden graag voor 12 november. 
 
Gerard Hoekstra (coördinator) 
06 51 61 71 63 

 
 
 
 Hierbij nodigt het bestuur leden en belangstellenden uit voor de 
bijeenkomst op 26 oktober a.s. Deze middag begint om 14.00 
uur in  MFC de Wier in Ureterp. 
Mevrouw Paalman uit Leek is op latere leeftijd blind geworden 
en moest haar leven herinrichten. Zij komt vertellen over “hoe 
een kleine wereld weer groot wordt”. Gasten en nieuwe leden 
zijn van harte welkom. 
 
Rennie Jonkman, secretaris PCOB Ureterp e.o. 
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De Telle 21, 9247 BH Ureterp • Tel. (0512) 30 1440
Kijk ook op facebook en www.mfcdewier.nl

Donderdag 20 oktober - 17.30 uur
Voor 10 euro exclusief consumpties

•  BAMI - goed gevuld
•  RAUWKOST met vers fruit
•  Varkens-PROCUREUR in zoetzure saus
•  Mini loempia’s / Pindasaus
•  Klein DESSERT

Aanmelden tot uiterlijk woensdag 19 oktober

TienTjesBuffeTTienTjesBuffeT
G e z e l l i g
g e z a m e n l i j k
e t e n
i n  h e t  C a fé
va n  D e  W i e r

Oerterp sjongt!Oerterp sjongt!
SATERJE 8 OKTOBER, 20.00 OERE
• Gospelkoor The Lighting Stars
• Frouljuskoar Hjerres
• ’t Oerterper Manljuskoar

FRIJ TAGONG
mar fol = fol !

Afhalen tussen 17.00 en 17.30 uur is ook mogelijk
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MEDEDELINGEN VANUIT HUISARTSENPRAKTIJK J.P. HEINSTRA 
 
 
Griepprik  
Als u in aanmerking komt voor de griepprik heeft u onlangs persoonlijk een uitnodiging 
ontvangen. 
 
Geen uitnodiging ontvangen? 
Denkt u dat u wel in aanmerking komt voor de griepprik, maar heeft u geen uitnodiging 
ontvangen? Neem dan contact op met de huisartsenpraktijk. 
 
Pneumokokkenvaccinatie 
Als u in aanmerking komt voor de pneumokokkenvaccinatie heeft u onlangs 
persoonlijk een uitnodiging ontvangen als u geboren bent tussen 1-1-1953 en 31-12-
1956. 
Deze vaccinatie krijgt u gelijk met uw griepvaccinatie.  
 
Als u op het aangegeven tijdstip en/of wegens ziekte niet op het aangeven tijdstip 
aanwezig kunt zijn, wilt u dan contact opnemen met de praktijk?. 
 
Vergeet u de uitnodiging(en) niet om mee te nemen? 
 
Met vriendelijke groet, 
Team huisartsenpraktijk J.P. Heinstra, Weibuorren 9a, 9247 AX Ureterp, tel. (0512) 
301231 
 
 

    
   AEROBICS IN MFC DE WIER 
 

Dat sporten gezond is, weten we allemaal. Dat geldt echt voor alle leeftijden. Om 
gezond ouder te worden, is bewegen erg belangrijk.  
Wist je dat er in MFC de Wier ook lessen Aerobics gegeven worden? Op 
maandagochtend en/of woensdagochtend van 9.00 – 10.00 werken dames uit Ureterp 
en omstreken zich in het zweet onder bezielende (en gezellige) leiding van trainster 
Baukje Tuinstra.  
Er wordt gewerkt aan conditie en kracht. De intensieve training start met een warming 
up, daarna impact-oefeningen en de buikspieren worden ook iedere week even 
aangepakt. En dat alles op het ritme van muziek. 
Buiten dat het bewegen belangrijk is, heeft de gezelligheid een zeer belangrijke rol in 
de groepen. Dat is te merken in de trainingen, maar ook tijdens de nazit in het MFC. 
Onder het genot van een kopje koffie wordt er vaak heerlijk bijgekletst.  
Lijkt het je ook leuk om eens mee te doen? Neem gerust contact op met Baukje 
Tuinstra voor aanvullende informatie of een proefles. De meeste leden zijn tussen de 
50 en 70 jaar, maar ook als je wat jonger of wat ouder bent, ben je van harte welkom. 
Baukje Tuinstra: 06-25280849 
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nieuwbouw - verbouw - prefab - dakkapellen - kozijnen hout & kunststof

Ureterp 0512-342275 www.talentinbouwen.nl

nieuwbouw - verbouw - prefab
dakkapellen - kozijnen hout & kunststof

Ureterp 0512-342275
www.talentinbouwen.nl

 
  

• Belasting- en  
Financieel advies  

• Belastingaangiften  

• Jaarrekeningen 

• Administratie 
ICT – geoptimaliseerd 

 
 
 
 

 
De Feart 80, Ureterp 
0512 785 397 / 06 22 69 16 55 
info@reitsma-dejong.nl     
www.reitsma-dejong.nl 
            …er is zoveel méér dan cijfers… 



      
Badminton vereniging Oerterp doet mee aan de actie 'probeerbadminton'. De actie 
houdt in dat je gedurende 10 weken voor slechts 25,- badminton kunt ervaren!? Onder 
leiding van onze gediplomeerde trainer/begeleider leer je in 10 lessen de basisslagen, 
spelregels en speel je je eerste (onderlinge) wedstrijden daarna wordt je evt. lid van 
onze verenging.  
Aanmelden kan via www.probeerbadminton.nu/verenigingen/badmintonvereniging-
oerterp of door contact op te nemen met ons via de contactinfo op onze website 
www.bvoerterp.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIEUWSBRIEF    VROUWEN VAN NU     AFD. URETERP 

 
Op 14 september hadden 
we onze eerste ledenavond 
van het nieuwe seizoen. 
Twee medewerkers van 
Omrin gaven een 
presentatie over waarom er iets moet veranderen in het consumptie en 
scheidingsgedrag. In Nederland was het restafval in 2020 gemiddeld 180 kilo per 
persoon. In Friesland 177 kilo en in de gemeente Opsterland 124 kilo. De doelstelling 
van het Rijk was voor 2020 max. 100 kilo en voor 2025 35 kilo. Ze gaven enkele tips, 
etensresten in de biobak. Veel groente en fruitafval komt in de grijze sortibak. Glas 
mag met deksel in de glasbak. Knoop oude schoenen aan elkaar en stop ze in een 
waterdichte zak en breng ze naar de textielbak. Breng goede kleding naar de 
kringloop. Plastic afval stop je in de grijze bak. De machines van Omrin scheiden alle 
soorten plastic, blik en drinkpakken.  
 
Na de pauze  konden we met een VR-bril een levensechte 3D tour door de fabriek van 
Omrin in Heerenveen maken.  
 
Onze volgende bijeenkomst is 12 oktober om 19.30 uur in MFC de Wier dan komt Lutz 
Jacobi directeur van de Waddenvereniging en geeft hierover een lezing.  
Gasten en nieuwe leden van harte welkom. 
 
Johanna  van Dijk  secr. Vrouwen van Nu 

          2323
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• alle	soorten	sierpleisters

• behang	en	sausklare	wanden/plafonds

• alle	gipsplaatafwerkingen

• buiten	gevels/	bordessen/tuinmuren

• fijn	schuurwerk

www.quistafbouw.nl

• raapwerk	met	specie

Quist afbouwQuist afbouwQuist afbouw
Quist afbouwQuist afbouwQuist afbouw

Tel:    0512 - 76 40 02 

Mob: 06 - 52 42 19 35

Ureterp
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EGELS IN DE OPVANG 
 
De tijd is weer aangebroken dat veel jonge egels hun weg vinden 
naar De Fûgelhelling. Eind augustus begin september komen de 
jongen, soms met nesten tegelijk, de opvang binnen. De redenen 
lopen uiteen. Jonge egels die net op onderzoek uitgaan in de tuin 
worden wel eens opgepakt door een hond waarna de egel 
vervelende wonden oploopt op rug en buik. Ook robotgrasmaaiers detecteren een 
kleine egel niet en zorgt voor flinke wonden. Daarnaast kan men onverwachts op een 
egelnestje stuiten bij het opruimen van de compostbult of het weghalen van een struik 
of schuur. Het is dan ook verstandig om altijd eerst te controleren in dit soort gevallen 
of er niet een nest te vinden is van een egel.  
Eenmaal in de opvang krijgen de jonge egels meerdere keren per dag speciale 
lactosevrije melk waar ze het erg goed op doen. Ze beginnen na vier weken al zelf uit 
een bakje te eten en te drinken. Als ze goed gegroeid zijn en groot genoeg om voor 
zichzelf te zorgen, worden ze weer vrijgelaten op een plek waar ze voldoende 
beschutting en voedsel kunnen vinden. 
 
Egels houden van een rommelige tuin met bladeren. Hier is voedsel te vinden en ze 
kunnen hier een goede nestplaats maken en straks een warme beschutte plek om de 
winterslaap te houden. Wie een egel in de tuin wil hebben, doet er daarom goed aan 
om pas in het voorjaar de tuin op te ruimen. Een egelhuis biedt soms ook uitkomst, 
deze zijn op verschillende plekken te koop, waaronder bij ons op De Fûgelhelling.  
Eind november gaan de meeste egels in winterslaap. De jongere dieren vaak wat 
later, deze gaan eind november in winterslaap. Eind april is het moment dat ze uit de 
winterslaap ontwaken. 
 
Het is rond deze tijd niet gek om een egel overdag tegen te komen, ook al zijn het 
eigenlijk nachtdieren. Doordat ze goed op gewicht moeten zijn voor ze in winterslaap 
kunnen gaan, is een egel overdag soms ook opzoek naar voedsel. Zolang een egel 
actief rondloopt en niet ziek of gewond is, is er geen reden om deze naar de opvang te 
brengen.  
 
De egel heeft het momenteel moeilijk in ons land. In 
de afgelopen 10 jaar is de populatie gehalveerd. 
Zoals bij veel wilde dieren vallen ook bij egels de 
meeste slachtoffers door het verkeer. Daarnaast heeft 
de egel ook last van de klimaatveranderingen. Door 
de steeds langer durende droge periodes in de zomer 
heeft de egel moeite om voldoende voedsel te vinden. 
Er komen steeds minder insecten en de regenwormen 
gaan bij droogte dieper in de grond zitten waardoor de 
egel er niet meer bij kan. Het helpt daarom om egels 
in tijden van droogte en voedselschaarste bij te 
voeren met egelvoer of kattenbrokjes. Een schaaltje 
water is natuurlijk ook erg belangrijk. Geef nooit melk, 
daar kan een egel niet tegen. Op deze manier kunnen 
veel egels in het wild al geholpen worden en wordt ze 
een rit naar de opvang bespaard.    (eigen foto) 
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DORCAS VOEDSELACTIE: GEEF VOOR OOST-EUROPA 
 

 
 
 
Dorcas organiseert van 30 oktober tot en met 6 november de Dorcas 
Voedselactie. In Ureterp  wordt er op 4 en 5 november bij beide supermarkten  
geld ingezameld voor voedsel voor mensen in Oost-Europa. Hier zijn door de 
oorlog in Oekraïne veel zekerheden weg. Daarom komt Dorcas nu in actie. Een 
eerste stap is een voedselpakket. En daarna helpt de organisatie mensen bij het 
vinden van een gezonde toekomst.   
 
Dorcas is te vinden in de supermarkt. Daar zamelt de organisatie geld in voor voedsel. 
Voor 15 euro kan Dorcas een voedzaam pakket samen te stellen. Dorcas ondersteunt 
met de voedselpakketten duizenden mensen in Oost-Europa. Veel van hen leven 
teruggetrokken en in armoede. Ze staan er vaak alleen voor en komen, vanwege 
gezondheidsproblemen of ouderdom de deur niet meer uit. De ontvangers van een 
pakket worden zorgvuldig door lokale partnerorganisaties geselecteerd. Onze partners 
weten welke mensen hulp nodig hebben.  
 
Met de Dorcas Voedselactie snijdt het mes aan twee kanten. Dorcas draagt mensen 
die een teruggetrokken bestaan leiden, weer mee kunnen doen. En, in Nederland kan 
iedereen meedoen door te geven voor voedsel, voor nu en straks. Dorcas helpt met 
het vinden van werk of het opstarten van een bedrijf. Zo biedt de organisatie 
bijvoorbeeld trainingen op het gebied van landbouw of stimuleert ze mensen om meer 
naar elkaar om te zien. Zo is de hulp van Dorcas straks niet meer nodig.  
 
U kunt ook bijdragen aan de Dorcas Voedselactie door te geven via 
www.dorcasvoedselactie.nl of via NL04 RABO 0106 2500 00, t.n.v. Dorcas in Almere 
o.v.v. Voedselactie. 
Dorcas is een christelijke hulp- en ontwikkelingsorganisatie en werkt in Oost-Europa, 
het Midden-Oosten en Afrika. De organisatie bestaat meer dan 40 jaar en richt zich op 
blijvende verandering in het leven van mensen in nood. 
 
Misschien vindt u het fijn om ook uw steentje bij te dragen aan deze actie door 
te helpen in de supermarkt. Uw hulp is welkom. Voor informatie en opgave kunt 
u contact opnemen met Mathilde Krijgsheld, 06-30008106  of 
mathildekrijgsheld@gmail.com  

 
 

  

 Administraties
 Jaarrekeningen
 Belastingadvies
 Aangiften inkomstenbelasting
 Aangiften omzetbelasting
 Huur- en zorgtoeslagen

Financiële & Fiscale
dienstverlening

Ureterp, Weibuorren 63c - Tel. 0512 - 751 202
www.adfi skantoorblom.nl

Sinds 1995 hèt vertrouwde adres voor het verzorgen van uw:

FISCALISTEN & ACCOUNTANTS
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DORCAS VOEDSELACTIE: GEEF VOOR OOST-EUROPA 
 

 
 
 
Dorcas organiseert van 30 oktober tot en met 6 november de Dorcas 
Voedselactie. In Ureterp  wordt er op 4 en 5 november bij beide supermarkten  
geld ingezameld voor voedsel voor mensen in Oost-Europa. Hier zijn door de 
oorlog in Oekraïne veel zekerheden weg. Daarom komt Dorcas nu in actie. Een 
eerste stap is een voedselpakket. En daarna helpt de organisatie mensen bij het 
vinden van een gezonde toekomst.   
 
Dorcas is te vinden in de supermarkt. Daar zamelt de organisatie geld in voor voedsel. 
Voor 15 euro kan Dorcas een voedzaam pakket samen te stellen. Dorcas ondersteunt 
met de voedselpakketten duizenden mensen in Oost-Europa. Veel van hen leven 
teruggetrokken en in armoede. Ze staan er vaak alleen voor en komen, vanwege 
gezondheidsproblemen of ouderdom de deur niet meer uit. De ontvangers van een 
pakket worden zorgvuldig door lokale partnerorganisaties geselecteerd. Onze partners 
weten welke mensen hulp nodig hebben.  
 
Met de Dorcas Voedselactie snijdt het mes aan twee kanten. Dorcas draagt mensen 
die een teruggetrokken bestaan leiden, weer mee kunnen doen. En, in Nederland kan 
iedereen meedoen door te geven voor voedsel, voor nu en straks. Dorcas helpt met 
het vinden van werk of het opstarten van een bedrijf. Zo biedt de organisatie 
bijvoorbeeld trainingen op het gebied van landbouw of stimuleert ze mensen om meer 
naar elkaar om te zien. Zo is de hulp van Dorcas straks niet meer nodig.  
 
U kunt ook bijdragen aan de Dorcas Voedselactie door te geven via 
www.dorcasvoedselactie.nl of via NL04 RABO 0106 2500 00, t.n.v. Dorcas in Almere 
o.v.v. Voedselactie. 
Dorcas is een christelijke hulp- en ontwikkelingsorganisatie en werkt in Oost-Europa, 
het Midden-Oosten en Afrika. De organisatie bestaat meer dan 40 jaar en richt zich op 
blijvende verandering in het leven van mensen in nood. 
 
Misschien vindt u het fijn om ook uw steentje bij te dragen aan deze actie door 
te helpen in de supermarkt. Uw hulp is welkom. Voor informatie en opgave kunt 
u contact opnemen met Mathilde Krijgsheld, 06-30008106  of 
mathildekrijgsheld@gmail.com  
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Geen CO2-uitstoot door hybride-unit

Breed inzetbaar door vele hulpstukken

Diverse werkzaamheden, zoals staalbouw, 
dakwerk en plaatsen van dakkapellen

Meer info: www.klaververreikerverhuur.nl

Op zoek naar een roterende verreiker met 
machinist? Dan kunt u bij ons terecht! 

@ info@klaververreikerverhuur.nl               06 464 37 435

Complete woning/ 
kantoren schoonmaak 

Traditionele bewassing 
Houtwerk reiniging  
Kunststof reiniging  
Dakgoten reiniging 
Vloeren onderhoud  

Voor meer informatie 
of een prijsopgave 

kunt u bellen of mailen naar: 
 

Johan  
0620062262 b.g.g. 0620844999 
johansmultiservice@gmail.com 

  

JOHAN’S  MULTISERVICE

Bijvoorbeeld:
- i5-6100U processor
- 8GB werkgeheugen
- 240GB SSD schijf
- HDMI
- 15,6 inch scherm

€ 299.-€ 299.-

Andere laptops vanaf € 150.-

Volop gebruikte laptops 
met garantie!

Ureterpwww.divicore.nl
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Lichtjesavond 5 november 2022 
op de begraafplaats van de Sint Piter kerk in Ureterp. 

Wij nodigen u van harte uit, om ter gelegenheid van Allerzielen, op 5 november a.s. uw 
overleden dierbare(n) te komen herdenken. 

De inloop is vanaf 18.45 uur. 
U krijgt een lichtje aangereikt, deze kunt u plaatsen op het graf van uw dierbare. Ook is er 
een collectieve gedenkplek ingericht in de vorm van een hart. Hier kunt u een lichtje laten 
branden wanneer uw geliefde elders begraven ligt of wanneer er hier, om welke reden dan 
ook, geen 'eigen' gedenkplek is. 
Houdt u 5 november de aanwijzingen op de begraafplaats in de gaten.  
(tip: zaklamp en aansteker mee) 

  We hopen u te mogen begroeten op 5 november. 
 
Uitvaartvereniging De Laatste Eer Ureterp en Protestantse Gemeente it Keningsfjild

  
 

 

 

(foto: Andries de Groot) 
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SUPERSTUNT!! 
Showband Oerterp  geeft  gratis muziekles!! 

 
Heeft het je altijd leuk geleken om een muziekinstrument te leren bespelen? 

Dan is dit je kans! Showband Oerterp gaat namelijk dit hele jaar gratis 
muzieklessen verzorgen, waardoor dit voor jou de uitgelezen kans is om te 

kijken of het echt iets voor je is! 
 

Wat gaan we doen? 
In overleg verzorgen wij gratis muzieklessen. Je krijgt een instrument van de 

Showband in bruikleen, dus ook die hoef je niet aan te schaffen. Je leert noten 
lezen en een instrument bespelen. Dit kan zijn, een piccolo, dwarsfluit, altsax, 

saxofoon, xylofoon, bekkens, basedrums en zelfs het drummen kun je nu 
helemaal gratis leren! Hoe vet is dat? 

 
Waar doen we dat?  

In MFC de Wier in Ureterp zijn wij iedere dinsdagavond van 19:45 uur tot 
21:15 uur. De gratis lessen worden verzorgd op een tijdstip die we met elkaar 

overeenkomen. Dit kan ook op een middag zijn. 
 

Hoe moet je je opgeven? 
Je moet je wel even opgeven, zodat wij weten hoeveel mensen er komen. Dit 

kun je doen door een mailtje te sturen naar wiesjeoosterbaan1974@gmail.com 
of een appje naar 06-10690998 
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T. 0512 – 76 00 26 | M. 06 - 27 498 003

www.kinderfysiotherapieureterp.nl

Boerestreek 18    9247 CC  Ureterp
info@aannemersbedrijfalvisser.nl / www.aannemersbedrijfalvisser.nl

Tel. 0512-302160     Mob. 06-55766589  - Fax. 0512-354779



33

      
JUBILEUMCONCERT 100 JAAR LOOFT DEN HEER  
 
De christelijke zangvereniging “Looft den Heer”  uit  Donkerbroek bestaat al ruim 102 
jaar. Na twee jaar nauwelijks repeteren en uitvoeren mogen we weer! Het koor “sjongt 
en brûst” en gaat zeker nog niet met pensioen maar wil alsnog zijn 100 jarig jubileum 
vieren met een muzikale bijeenkomst op zondagmiddag 30 oktober 2022 in de 
Sintrumtsjerke te Donkerbroek. 
Ruim 100 jaar geleden werd de eerste noten gezongen en op de deze feestelijke 
middag willen we  een kleine selectie van het opgebouwde repertoire ten gehore 
brengen met een muzikaal intermezzo. 
Wie een feestje geeft moet trakteren dus is deze middag is vrij toegankelijk en 
uiteraard is er koffie/thee met lekkers. Ook is er een kleine tentoonstelling / 
doorlopende beamerpresentatie met beelden uit de historie van het koor. 
We nodigen iedereen en speciaal alle oud-leden, van harte uit om hier bij te zijn. De 
middag begint om 14.30 uur en zal tot circa 16.00 uur duren. Kom kijken en luisteren 
want deze middag wil je niet missen!  
Graag zien we je dan 
 
 
 KORENDAG MET ANNEJAAP SOLDAAT EN GASTZANGERS  

 
Op zaterdag 22 oktober gaan de vier Friese koren van dirigent Annejaap Soldaat 
gezamenlijk een muzikale avond voorbereiden en 
uitvoeren in Gorredijk. Daarbij zijn gastzangers 
van harte welkom! 
De uitvoering voor publiek is ’s avonds en kent 
naast koor- ook samenzang en muzikale 
intermezzo’s.  
 
Het wordt een zogenaamde scratch-dag, waarbij de 
gezamenlijke koren en gasten  
‘s middags enkele nieuwe stukken instuderen. Deze worden dan ’s avonds tijdens de 
uitvoering ten gehore gebracht. Daarnaast zal elk koor ook een eigen stuk zingen.  
 
De deelnemende koren zijn:  
Mannenkoor Patrimonium uit Leeuwarden;  
Ta God’s eare uit Broeksterwoude;  
Looft den Heer Wijnjewoude en het  
Interkerkelijk Koor Gorredijk (gastheer en organisator). 
 
Annejaap Soldaat is een enthousiaste dirigent die sterk wordt gewaardeerd door zijn 
koorleden. Met zijn opgewekte karakter maakt hij de repetities tot een wekelijks 
genoegen. 
 
Heb je zin om mee te zingen op deze informele en ongetwijfeld gezellige korendag? 
Geef je dan voor 15 oktober op bij: Aafke Visser, 0516-481675 (Wijnjewoude) 
of Anita Veenstra 0513-462248 (Gorredijk) 
Kosten deelname: 5 euro. De scratch start om 13.00 uur.  
De uitvoering is van 19.30 uur tot ca 21.00 uur. Entree gratis. Collecte bij de uitgang.  
Zaterdag 22 oktober. Locatie: Ontmoetingskerk, Schansburg 3 in Gorredijk          
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o.l.v. Petra Raap

Dinsdagochtend 

van 10:00 - 11:30 uur

In Sûnenz en ZuidOostZorg
organiseren we niet alledaagse
kunstactiviteiten waarbij we
mensen uitnodigen zich te
verdiepen in de wereld om ons
heen en talenten (opnieuw) te
ontdekken. De komende
periode staan de 
volgende activiteiten gepland:

Activiteiten in 

De Lijte: 

o.l.v. Trijntje van de 

Dansdivisie elke woensdag-

middag van 14:30 - 15:30 uur

 

Dansen 

Muziek maken  met Mear mei MuzykSamen muziek maken! Iedereen 

krijgt een instrument en samen 

wordt er een orkest gevormd. 

Muziek aan tafel

Keramieken 

Meer informatie op:

www.sunenz.nl/kunst

Opgave: atelierpepales@gmail.com 

Per activiteit €30,- voor

deelnemers die niet bij ons

wonen – te betalen in de

winkel/restaurant van de

locatie

Meer informatie via 
afdeling Welzijn

Data: 7 okt / 4 nov /
18 nov / 9 dec

Opgave: trijdans@gmail.com 

Opgave: j.dekoning@zuidoostzorg.nl

Data: 20 sept / 4 okt / 25 okt /

8 nov / 22 nov / 13 dec

Data: 21 sep / 12 okt / 16 nov / 7 dec

 
Woensdagochtend van 10:15 - 

11:45 uur

studio voor bouwkundige vormgeving

www.bouwkundigtekenbureau.nl

0613738041                    Ureterp
































Koetsebeiwâl 24, 9247 AC
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PLAATSELIJK BELANG URETERP 
 
Voorzitter/secr.:    Bote Galema 
                              Krúslings 17, 9247 EK Ureterp 
Penningmeester:   Anneke Hoeksma-Jansma  
                              Krúslings 10, 9247 EL Ureterp 
Mail adres:      pbureterp@gmail.com 
 
Plaatselijk Belang is er voor de inwoners van Ureterp. Iedere 1e of 2e woensdag van 
de maand wordt er vergaderd. De juiste datums worden vermeld in de agenda van de 
Tipgever en op de website www.ureterp.frl . Heeft u een vraag of opmerking dan bent 
u vanaf 19.30 uur tot 20.00 uur welkom op het spreekuur in MFC De Wier. 
Wilt u ook meedenken en zich inzetten voor de continuïteit van Ureterp of wilt u ook 
eens een vergadering bijwonen? Kom eens langs, of neem contact met een van de 
bestuursleden, zie voor telefoonnummers op de website www.ureterp.frl.  
 
Plaatselijk Belang kan niet zonder de steun van de bevolking van Ureterp. Voor maar 
€ 3,50 per jaar steunt u ons.  
Voor de leden die een machtiging hebben afgegeven wordt de contributie voor het jaar 
2022  ad € 3,50  in de laatste week van oktober 2022 van uw bankrekening 
afgeschreven. Indien er wijzigingen zijn in bijvoorbeeld bankrekeningnummer, adres, 
enz. dan verzoeken wij u dit voor 15 oktober aan de penningmeester of via mail 
(pbureterp@gmail.com) door te geven.  
 
Thema deze maand: Het maaibeleid in ons dorp 
 
Het zal u niet ontgaan zijn dat er de laatste jaren een ander maaibeleid is in de 
gemeente Opsterland. Dat raakt ook ons dorp.  
Het beleid heeft als uitgangspunt dat er een maximaal aantal vierkante meters per 
dorp zijn toegewezen dat gemaaid wordt. Aan het beleidsstuk heeft Plaatselijk Belang 
Ureterp ook input gegeven. Ons advies aan de beleidsmedewerkers was om vooral in 
de dorpskom zelf zoveel mogelijk te maaien. Daarmee blijven er echter ook nog 
terreinen niet gemaaid. Dit leidt tot irritatie hier en daar. Immers kinderen spelen op de 
velden of het wordt op een andere manier gebruikt. Helaas kunnen wij als Plaatselijk 
Belang hier zelf weinig aan doen. Als u hierover klachten heeft kunt u dit via de 
website van de gemeente melden. Ook al denkt u dat dit weinig uithaalt is het toch 
verstandig om dit wel te doen. Bij de gemeente wordt het aantal klachten namelijk 
geïnventariseerd en hebben invloed op het toekomstig beleid.  
Er is ook met de gemeente afgesproken dat wijken of straten met voorstellen kunnen 
komen om lokaal een aanpassing in het maaischema toe te passen. Dan is het van 
belang dat er uitgewisseld wordt in vierkante meters die niet gemaaid worden en wel 
gemaaid worden. Als voorwaarde geldt wel dat het totale aantal vierkante meters niet 
verandert. Bovendien moet de straat of wijk het daar met elkaar over eens zijn. 
Dit soort aanpassingen kunt u direct voorstellen op de website van de gemeente. 
Hieronder de link waar u terecht kunt met uw voorstellen en ideeën: 
https://www.opsterland.nl/initiatief-in-de-openbare-ruimte 
 
Verder willen wij u graag attenderen op de ledenvergadering van Plaatselijk Belang op 
16 november 2022 in de Wier. Op de website kunt u verdere informatie krijgen.  
 
Het bestuur. 
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info@sannederee-dietist.nl
www.sannederee-dietist.nl
     sannedereedietist

Maak nu een afspraak
06  303 757 66
     sannedereedietist

 10+jaar ervaring, in oa Wijnjewoude

We hebben een nieuwe locatie!

  Heeft u vragen over bepaalde voeding?
  Wilt u advies of hebt u begeleiding nodig?
 Bij onder andere:  Diabetes   

                        Overgewicht   

                        Ondergewicht  

                      Darmproblemen  

   Voedselallergie

Meld u zich dan bij ons aan (ook zonder verwijzing)

Weibuorren 14 in UreterpWeibuorren 14 in Ureterp

              
 

    
 
 

 
MMeeeesstteerr  GGeeeerrttsswweeii  11,,  WWiijjnnjjeewwoouuddee  

  
  OOppeenniinnggssttiijjddeenn::  
 Ma.            13:00 – 17:30 
 Di.     8:30 – 12:00 13:00 – 17:30 
 Wo.          13:00 – 2200::0000 
 Do.     8:30 – 12:00 13:00 - 17:30 
 Vr.     8:30 – 12:00 13:00 - 17:30 
 Za.     GGeessllootteenn. 

 
Een afspraak maken doet u telefonisch: 

0516-850885 of online: hmhaarmode.nl 
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Tot zaterdag 19 november

HET IS WEER ZO VER! ZATERDAG 19 NOVEMBERKOMT SINTERKLAASNAAR URETERP!

1ste voorstelling 14.00 uur, 
         voor kinderen t/m groep 2

2e  voorstelling 15.30 uur, 
voor de oudere kinderen

Kom ook dit jaar weer naar de 
spannende                                 
in “De Wier” met Sinterklaas 
en zijn pieten!

toneelvoorstelling

Voorverkoop 
€2,50 per stuk

Kaartverkoop van 7 t/m 18 november bij:
MFC de Wier

Primera
Snackpoint Alde Ste

Verkoop bij de zaal €3,50 per stuk

KAARTEN:

10.30 uur - Intocht Ureterp
Start optocht Weibuorren (route volgt in volgende Tipgever) 

14.00 uur - Start voorstellingen
MFC de Wier

TIJDEN:
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Bel (0512) 386 222 (ma. - vr. 09:00 - 12:30 uur)

E-mail naar: gebiedsteam@opsterland.nl

Voor informatie, advies en 
ondersteuning bij:

• ouder worden
• zelfstandig wonen
• gezins-/ relatieproblemen
• opvoeden
• mantelzorg
• leven met een beperking
• dagbesteding
• (rouw)verwerking
• financiële problemen

www.opsterland.nl/zorgvoorelkaar

Het Gebiedsteam
is er voor u!

Mounleane 8  |  Ureterp  |  T (0512) 30 36 26

www.devriestegelsensanitair.nl
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HET SLOTAKKOORD VAN DE BAZUIN 

Brassband De Bazuin uit Ureterp bestaat 
bijna honderd jaar. De Bazuin, dat 
gezellige orkest, waar talloze (oud-) 
inwoners van Ureterp en ver daarbuiten 
in de loop van de jaren hun eerste noten 
uit hun ‘toeter’ persten, of op de trommel 
sloegen, om uiteindelijk bij het ‘grutte 
korps’ te mogen spelen. Waar muzikanten soms decennialang lid van waren. 

Maar ook het orkest dat de voorbije twee jaar zweeg. 

De afgelopen jaren was De Bazuin een orkest in ruste. Het bleek al langer een 
uitdaging om leden te werven en de bezetting rond te krijgen. De coronajaren, waarin 
amper kon worden samengespeeld, versnelde de terugloop. 

Momenteel telt De Bazuin nog zeven leden. Daarmee kan een muziekvereniging niet 
volwaardig bestaan. In de laatste ledenvergadering is dan ook het moeilijke besluit 
genomen om de vereniging op te heffen. 

Maar…Dat gebeurt niet onopgemerkt! Uitgerekend op 23 maart volgend jaar bestaat 
De Bazuin honderd jaar. Hoe mooi zou het zijn als we nog één keer een verpletterend 
concert kunnen geven, een prachtig slotakkoord. Een jubileum- én afscheidsconcert, 
door een orkest dat uit leden en oud-leden uit het roemrijke verleden van De Bazuin 
zal bestaan. 

Daarvoor zijn we op zoek naar hulp. Natuurlijk zijn we op zoek naar die oud-leden. Het 
maakt niet uit of je nu nog een instrument speelt of op welk niveau je musiceert. Of je 
nu alleen koralen wilt spelen of je hand niet omdraait voor een stevig stuk muziek. 
Voor iedereen is er een plekje in het orkest. Het is net als fietsen, je bent het vast niet 
verleerd. 

Maar ook als je op een andere manier wilt helpen of alleen langs wilt komen voor de 
herinneringen en gezelligheid, ben je van harte uitgenodigd. 

Meld je in alle gevallen aan op 100jaardebazuinureterp@gmail.com Of vul het 
aanmeldformulier in op de website www.bazuinureterp.nl.  

Vanaf dinsdag 17 januari 2023 worden zes repetitiemomenten gepland ter 
voorbereiding op het concert. Op zaterdag 25 maart 2023 zal het daadwerkelijke 
concert plaatsvinden. De organisatie is daar achter de schermen al druk mee bezig. 
Oud-dirigent Sijtze van der Hoek heeft zijn medewerking toegezegd.  

En denk je: ik ken nog wel iemand die dit moet lezen, stuur het bericht vooral door! 

 



40

Een waardig
afscheid voor een

blijvende
herinnering

Bij een overlijden komt er veel op u af. 
Ondanks alle emoties moet ondertussen 
ook de uitvaart geregeld worden.  
De Laatste Eer Ureterp helpt u om het afscheid 
tot een persoonlijke en passende plechtigheid 
te maken, zodat u aan een verdrietige periode  
uiteindelijk een mooie herinnering overhoudt. 
Onze uitvaartvereniging is er sinds 1912 voor 
iedereen in en rondom Ureterp. Belt u voor 
meer informatie met dhr. R. Dijkstra:  
(0512) 302611.

Patricia Buwalda, 
en haar collega-uitvaart- 

verzorgers zijn er voor u.

  

info@dle-ureterp.nl 

 

| 

 

www.dle-ureterp  

  voor wijzigingen omtrent ledenadministratie      

             ledenadministratie@dle-ureterp.nl 

.nl

 Wilt u een overlijden melden? 

   We zijn 24 uur per dag bereikbaar via: 
0512 - 302 444 / b.g.g. 0512 - 515 827

Samen sterk
Onze uitvaartvereniging werkt nauw samen 
met zustervereniging De Laatste Eer Drachten. 
Zo garanderen we in Ureterp 24/7 zorg en 
betrokkenheid, waarbij we de uitvaart van 
A tot Z voor u regelen.
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WAT WIE ’T WER MOAI ! 
 
Fol ferwachtsjen en nijsgjirrigens libben we wer nei de earste septimber ta.  
Hoe soe it komme ? Wa soe der al en wa soe der net wêze ? Hâldt de club, nei trije 
moanne fakânsje, libbensfetberens ?  
Doe rûgelen se ien foar ien it sealtsje yn………………… 
Hja dy’t ús trije moanne ferlyn bûnt en blau en mei pleisters beplakt fanwege in rara 
knoffel ferlitten hie, wie der al. De frou mei in sike man thús, skowde ek wer op har 
plakje. En sy, dy ’t san, acht wiken ferlyn har man te hôf bringe moast, woe wer 
meidwaan ! In teken fan hope……………. 
Neffens it praat, soe ús pianist net komme, mar ús pianist wie der wol. 
“Jan Rap en syn maat” kamen fansels ek. No ja, dy “maat”, dêr ûntbruts it him wer 
oan. Straks mear dêroer………. 
En ús “eigen” dirigente wie ek wer 100 % oanwêzich, mei in libbendich 
fakânsjeferslachje. 
Gewoan, lykas wy allegearre: Noflik ! 
Om healwei achten die bliken dat se der allegearre wiene wer’t men op rekkene hie. 
En direkt siet de fleur der wer yn. Tiid fan kofjedrinken wie al oansein, mar earst gie it 
los. 
Sels moast ik efkes “foargloeie”, mar ús sielen troffen elkoar al gau wer. Der waard 
foarsichtich muzyk makke mei de fernimstige ynstrumenten: de minslike stimmen ! 
Doe hie de koster wer poerbêste kofje en tee klear. Wa’t de koeken en de sûkelarje 
meinaam hie, dêr sieten wy ek net mei, want der waard drok bypraat. Ik tocht by 
mysels:”Men hoecht net iens sa’n grut hok fol hinnen om in goede team te hawwen”. 
Mar dochs………….der binne te min “maten” fan  
“Jan en Rap” !! 
Dêrom, lit it ris yn jo/dy omgean en kom ris op in tongersdeitejûn del yn it “efterhûs” 
fan’e Moetingstsjerke oan’e Mounestrjitte. (as om healwei njoggenen: kofjetiid) en hear 
en sjoch it ris oan…………. 
Want “Looft den Heer” dat slagget better mei wat mear minsken. Jo kinne ek altyd in 
praatsje meitsje mei: Gerlof de Jong: 0657129814 as mei Fokke de Wit: 0512-302818. 
En ek Margreet Terpstra: 0512-302955 wit wol hoe’t ús flagge derby hinget…….. 
 
       

 
Wij zijn young church studies wij organiseren 4 keer per 
jaar op een informatieve maar vooral leuke manier thema-
avonden over het geloof. Dit over onderwerpen die heel erg 
spelen bij jong volwassenen. 
 
Zondag 23 oktober gaan wij het hebben over het thema 
“Maakt God nou echt gelukkig” We gaan met elkaar in 
gesprek, er zullen getuigenissen plaats vinden, je kunt je 
vragen stellen, er zullen bijpassende spellen zijn en we 
kijken wat de bijbel hierover te zeggen heeft 
 
Inloop: 19:15 uur Locatie: Mounestrjitte 10 
 
Kom vooral even langs en geniet van wat fris en lekkere borrelhapjes. En natuurlijk 
een leuke avond :) 
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kinderwoud.nl

Ook in Ureterp!
• Kinderopvang De Spil (0-4 jaar)
• Peuteropvang De Hummelterp (2-4 jaar)
• Buitenschoolse opvang De Spil (4-12 jaar)
• Buitenschoolse opvang De Opdracht (4-8 jaar)
• Gastouderopvang (0-12 jaar)

T 0513 - 610 825   M info@kinderwoud.nl



43

CHRISTELIJKE PLATTELANDSVROUWEN  
AFDELING URETERP 
 
De dames van de Chr. Plattelandsvrouwen zijn na de vakantie in september begonnen 
met het vieren van het 70 jarig jubileum. 
De eerstvolgende bijeenkomst is op maandagmiddag17 oktober. 
Wij houden onze bijeenkomsten nu op de middag en beginnen om 14:00 uur en 
komen samen in de “Ontmoetingskerk”, Mounestrjitte. 
Deze middag wordt verzorgd door Anky Rozema uit Ureterp. Het onderwerp is: God 
ziet jou. Het zou mooi zijn dat wij ook nieuwe leden welkom mogen heten. U wordt van 
harte uitgenodigd. 
 

 
      
CONCERT FANFARE OERTERP 
 
Eindelijk na 2 jaar kunnen we ons 60-jarig jubileum vieren. We zijn druk bezig met de 
voorbereidingen. Ons thema is 60-70-80 jaren muziek. De avond wordt gepresenteerd 
door Anneke v/d Akker, ook doen we een aantal nummers gezamenlijk met zangeres 
Grietje en na afloop van het concert hebben we weer een ouderwetse gezellige avond 
met dansen na, met de live band Betstay. 
De kaart voorverkoop begint op 14-10 en loopt tot en met 17-11 bij MFC de Wier. 
Dus zet 19 november, in MFC de Wier om 20.00 uur, in de agenda voor een gezellig 
avondje muziek 
 
Oant sjen op 19 november. 
 

  



44

 
 KOM ERBIJ, BIJ SAMEN@URETERP  
 
Meer samen, minder alleen. Ontmoet 
elkaar bij Samen@Ureterp, dé plek om 
andere mensen te ontmoeten en waar 
leuke en informatieve activiteiten 
georganiseerd worden. We staan ook 
zeker open wanneer jij een leuk idee hebt 
voor een activiteit en/of deze wilt 
organiseren. Wil jij als inwoner van 
Ureterp (en omstreken) of als 
medewerker van een organisatie 
kennismaken met de Sociale Inloop 
Samen@Ureterp? Dan nodigen wij als 
Stjoer jou van harte uit voor een kopje 
koffie/thee om kennis te komen maken. 
Vooraf aanmelden hoeft niet, maar 
wanneer je dit prettig vindt kunnen we 
vooraf even contact hebben. Deelname is 
kosteloos en de meeste activiteiten ook. 
Soms wordt er een kleine bijdrage gevraagd, maar we proberen ervoor te zorgen dat 
iedereen mee kan doen. Je vindt ons in MFC De Wier, De Telle 26 in Ureterp. Meer 
info via 06 - 437 59 440 of samenureterp@stjoer.frl. 
 
 
 

½ pagina advertentie 
  

Zorg- en leerbedrijf
Voor onze leer- werktrajecten en de dagbesteding in de groenvoorziening en verpakkingsindustrie zijn 
we op zoek naar nieuwe mensen. Wil jij je talenten ontdekken en ontwikkelen? En ben je op zoek naar 
professionele begeleiding die jou hierin wil ondersteunen? Neemt dan vrijblijvend contact op met ons.

Contactinformatie
Stichting Vieka
Telefoon: 0516 234 900
E-mail: info@viekazorg.nl
www.viekazorg.nl
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OPEN REPETITIE VROUWENKOOR FEMMES VOCALES 
 
Wil je op hoog niveau zingen en ben je bereid daar ook thuis voor te studeren? Kom 
dan op woensdagavond 12 oktober  naar de open repetitie van Vrouwenkoor Femmes 
Vocales. De repetitie is van 20.00 tot 22.00 uur in De Skâns in Gorredijk.  
 
Het repertoire is zeer divers en gaat van barok tot hedendaags klassiek, met uitstapjes 
naar de lichte muziek. Naast het instuderen van de meerstemmige stukken is er veel 
aandacht voor stemscholing en koorklank. In een goede sfeer en met volle inzet 
komen we tot het best haalbare muzikale resultaat. En dat is hoorbaar tijdens de 
concerten. Ervaar het plezier van samen iets moois neerzetten. 
 
Het koor, zo’n 25 vrouwen uit Opsterland, Heerenveen en Drachten, is net weer 
enthousiast begonnen met het instuderen van stukken voor een kerstoptreden, een 
prima moment om in te stromen. Het koor staat onder leiding van dirigent Claartje van 
Dokkum. Als je mee wilt zingen op 12 oktober, mail naar of bel met de dirigent: 
claartjevandokkum@live.nl / 0623664687  
 
 
 

 Foto: Ron van Wieringen 
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        Voeding voor mens en dier en tuin ! 
 

       AARDAPPELEN    

       Borgers – Bildstar - Irene 
 
 

VOEDING voor: 
 

 MENS:   H(eerlijke) producten 
voor de STAMPPOT  zoals: 
Zuurkool – Boerenkool (uit eigen tuin) 

     Wortelen – Uien – Zoete Appels 
 

 DIER:   vele soorten krachtvoeders 
volop   Hooi  -  Stro  -  Midibalen 
grote partij voeders voor BUITEN VOGELS 
 

 TUIN:   strooi nu  KALK  --  graszaden 

.

Het thema kan zijn:
Stamppotten / Frysk menu / Chinees enz.

Het thema in de maand 
oktober is: HHEERRFFSSTT

U kunt zich tot donderdag 20 
oktober voor de themamaaltijd 

opgeven bij de receptie van De Lijte.

Wij wensen u alvast 
een smakelijke maaltijd!

Aanvang 12:00 uur.
Het restaurant is open vanaf 11.30 uur.
De maaltijdprijs is € 12,50 inclusief één drankje. 

Op vrijdag 28 oktober 2022 kunt u uit eten
in De Lijte. Wij bieden een wisselend themamenu.

Verder kunt u dagelijks in ons Grandcafé
terecht voor een drankje of een kleine maaltijd.
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DOORTRAPPEN IN GEMEENTE OPSTERLAND 
 
Vrijdagmiddag 30 september gestart met een fietsgroep voor senioren in 
Beetsterzwaag/Olteterp.  
 
De fietsgroep fietst wisselende routes van ongeveer 1,5 uur in een rustig tempo. 
Onderweg is er aandacht voor de omgeving, het fietsen in een groep én voor 
gezelligheid. Onderweg of na afloop is er de mogelijkheid om samen koffie of thee te 
drinken. De fietstochten worden afgewisseld met een informatief en/of educatief 
onderdeel, zoals opfrissen verkeersregels, tips voor het op- en afstappen, fietsen in 
groepen, dode hoek, enzovoorts. 
 
De gemeente Opsterland, de Fietsersbond, het Beweegteam, Sport Fryslân en het 
Regionale Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân werken samen om fietsgroepen onder 
het programma Doortrappen in de provincie te organiseren. De fietsgroepen worden 
begeleid door getrainde fietsdocenten. 
 
Let op, de eerst volgende keer dat er gefietst wordt is op een donderdag.  
Praktische info:   
Startlocatie – Het Witte Huis, van Harinsxmaweg 20, Olteterp 
Dag/tijd: Vrijdagmiddag 13.00 uur  
Data: do 13 oktober, 21-28 oktober, do 3 november, 11-18-25 november 
Klaas Postma, fietsdocent van de Fietsersbond i.s.m. Buurtsportcoach Opsterland  
Aanmelden en info: Doortrappen Fryslân: Ellie@sportfryslan.nl – 06 103 231 92 
 
Het programma Doortrappen is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat. Ouderen fietsen graag, en willen graag blijven fietsen. Het programma 
Doortrappen heeft de ambitie om ouderen zo lang mogelijk veilig en met plezier te 
laten fietsen (zowel e-bike als gewone fiets).  Zie ook de website: www.doortrappen.frl 
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WWW0512 30 06 68 VarwijkenSibma.nl
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De Roef 20, 9206 AK Drachten
T 0512 543 350  E info@donkel-donkel.nl

of online: www.donkel-donkel.nl

Snel en scherp
printen

posters
flyers
dorpskranten
almanakken
scripties
drukwerk
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HET SLOTPLAATSFESTIVAL: DUURZAAM EN VAN DICHTBIJ 
 
Aanstaande zondag 30 oktober vindt na drie jaar een nieuwe editie plaats van het 
Slotplaatsfestival Rondom het iconische landhuis De Slotplaats kun je deze dag 
heerlijk struinen langs kraampjes vol oude en nieuwe ambacht en mooie producten. In 
het Bos van Knoop blaas je vervolgens eventjes uit voor de theatervoorstelling over 
onze 'poppestien', gebaseerd op het televisieprogramma De Rijdende Rechter. De 
voorstelling wordt uitgevoerd door de lokale toneelvereniging Nij Bigjin.  
 
Niks zo duurzaam als de natuur 
Tijdens korte natuurexpedities duik je het bos in om naar paddenstoelen en diersporen 
te speuren en hoor je verhalen over de herfst en de winterslaap. Onze boswachters 
van Natuurmonumenten houden deze dag spreekuur dus ga ook zeker even bij hen 
langs! Ondertussen kunnen de jonge boswachters in de dop volop speuren, spelen en 
knutselen bij alle OERRR activiteiten. Enne, vergeet niet om schone kleren mee te 
nemen en laarzen te dragen, want vies worden mag!  
 
Eten en drinken van dichtbij 
Natuurlijk proef je gedurende de hele dag wáár je eet. In het restaurant De Slotplaats, 
bij de foodtruck of op de groene markt geniet je van biologische lekkernijen van lokale 
boeren en leveranciers of van het landgoed zelf! 
 
Komen jullie ook? 
Het Slotplaatsfestival vindt op zondag 30 oktober plaats op landgoed De Slotplaats in 
Bakkeveen en duurt van 11:00 tot 16:00 uur. Toegang is gratis. Voor sommige 
activiteiten moet worden betaald. 
www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/landgoed-de-
slotplaats/agenda/slotplaatsfestival  
(Foto:Marrigt van der Valk) 
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KERKDIENSTEN 
 
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Ureterp 
09 oktober          09.30 uur         Ds. A. Krijgsheld 

14.00 uur        Ds. J van der Wal, Appingedam  
16 oktober  09.30 uur              Leesdienst 
                           14.00 uur        Ds. P. Poortinga, Zeewolde  
23 oktober         09.30 uur              Ds. A. Krijgsheld 
                         14.00 uur              Ds. L.G. Boonstra, Slochteren  
30 oktober   09.30 uur              Ds. M.H. Oosterhuis, Wezep Viering HA 
                           14.00 uur              Ds. M.H. Oosterhuis, Wezep  
02 november        19.30 uur              Ds. A. Krijgsheld  Dankuur voor gewas en arbeid  
06 november        09.30 uur            Ds. P. Zuidema, Uithuizen 
                             14.00 uur             Ds. A. Krijgsheld 
 
 
Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp 
09 oktober   ds. R. Akse 
16 oktober   br. W. Prins 
23 oktober   eigen mensen (thema Menno Simons) 
30 oktober   br. H. Dijkstra 
06 november   ds. R. Akse 
 
Protestantse gemeente It Keningsfjild 
 
De  kerkdiensten zijn ook online te volgen. 
 
9 oktober 09.30uur ds. E. v.d.Weijde, Fr.palen,St.Piter, Ureterp 
16 oktober 09.30uur ds. S. Ypma, Franeker St.Piter, Ureterp 

                                (Fryske Tsjinst) 
23 oktober 09.30uur ds. P. Pit, Drachten De Mande, Bakkeveen 
30 oktober 09.30uur ds.H.de Groot, Burgum St.Piter, Ureterp 
2 november 19.30uur ds. J. Verwaal, Stiens De Mande Bakkeveen  

(vesper) 
6 november 09.30uur ds. P. van Ool, Tynaarlo St.Piter, Ureterp 
 
"De Ontmoetingskerk" (PKN),  Mounestrjitte Ureterp 
 
De diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl 
 
09 oktober            09.30 uur    ds. A. Bouman                      
16 oktober   09.30 uur   ds. de Haan Beetsterzwaag 
23 oktober   09.30  uur  ds. Fraanje Drachten 
30 oktober   09.30 uur             ds. A. Bouman 
02 november     19.30 uur             ds. A. Bouman          Dankdag voor gewas en arbeid 
06 november        09.30 uur            ds. A Bouman           Viering Heilig Avondmaal 
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Tel (06) 51 34 05 76
Kromhoek 34, 9249 NE Frieschepalen 

Nieuwbouw      Verbouw     Onderhoud

• Machineverhuur incl. machinist 
• Grond- & straatwerkzaamheden,

tevens verkoop grond, zand en 
bestratingsmaterialen

• Verkoop pvc materialen
• Montage- & constructiewerkzaamheden
• Chauffeurswerkzaamheden:

vrachtwagen/bus

Gerben Bouma
  06 54 76 02 95
    g.bouma@live.com
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HUISARTSEN, TANDARTSEN, FYSIOTHERAPIE EN DIERENARTSEN 
Huisartsenpraktijk en apotheek J.P. Heinstra 
Weibuorren 9A, 9247 AX Ureterp, algemeen telefoonnummer met keuzemenu     0512 301231 
Avond-, nacht- en weekenddienst via Dokterswacht Friesland.                               0900 1127112 
Openingstijden: werkdagen vanaf 8.00 tot 17.00 uur.  
Herhaalmedicijnen: 
- Medicijnbestellijn: 0512-301231, keuze 2 
- Via de website (https://heinstra.huisarts-plus.nl/) Zie kopje ‘herhaalrecepten’ 
- Inleveren van lege verpakkingen op de praktijk 
- Via MijnGezondheid.net 
Medicijnen voor 12.00 uur besteld kunnen na 2 werkdagen opgehaald worden! 
Afhaaltijden: 9.30-10.00 uur en 15.45-16.30 uur 
 
Huisartsenpraktijk en apotheek “De Valom” 
Valom 19, 9247 AV Ureterp, algemeen telefoonnummer met keuzemenu  0512 301 202 
www.huisartsenpraktijkdevalom.nl 
Openingstijden: werkdagen vanaf 08.00 tot 17.00 uur.  
Spoed via algemeen telefoonnummer of – indien niet bereikbaar- via  0512 300 906 
Avond-, nacht- en weekenddienst via Dokterswacht Friesland  0900 112 71 12  
Verloskundige hulp buiten openingstijden    0512 302 581  
Meer informatie over openingstijden en sluitingsdata vindt u op de website. 
Herhaalmedicatie bestellen via de website, telefonisch via het algemeen nummer of aan de balie. 
Wanneer u op werkdagen vóór 12.00 uur medicijnen bestelt, kunt u deze vanaf de eerstvolgende 
werkdag tussen 16.00 uur tot 16.30 uur afhalen. De verdere afhaaltijden zijn 11.00 tot 12.00 uur en 
vanaf 16.00 tot 16.30 uur op werkdagen. 
 
Huisartsenpraktijk Bakkeveen 
Weverswal 6, 9243 JL Bakkeveen, Afspraken maken maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 08.00 tot 10.30 uur      0516 541 350  
Spoedlijn werkdagen 08.00- 17.00 uur     0516 541 465  
Telefonisch spreekuur: 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 11.00-11.30 uur    0516 541 350  
Medicijnen afhalen 08.00-12.30 uur en 16.00- 17.00 uur 
 
Praktijk Wijnjewoude  
Meester Geertswei 15, Wijnjewoude     0516 481 250  
 
DOKTERSWACHT FRIESLAND (alleen voor spoedeisende hulp)  0900 112 71 12  
Bereikbaar op werkdagen van 17.00 tot 08.00 uur, tijdens weekenden en  
feestdagen dag en nacht. 
 
NIJ SMELLINGHE Polikinische apotheek    0512 588 870  
Voor het afleveren van spoedrecepten kunt u terecht bij de Polikinische  
apotheek, Compagnonsplein 1, Drachten (naast de poliklinieken) 
Het is een 24 uurs apotheek, dus 24 uur per dag open  
 
TANDARTSEN  
Tandartspraktijk Ureterp      0512 301 201  
Lijteplein 20 Ureterp, www.Tandartspraktijkureterp.nl 
Behandeling volgens afspraak..  
Bereikbaar ma. t/m vrij. Van 8.30-12.00 uur. Wij nemen nog nieuwe patiënten aan.  
Tandheelkundig Centrum Bakkeveen 
Merskekamp 32, Bakkeveen      0516 541 120 
www.tandheelkundigcentrumbakkeveen.nl  
Behandeling volgens afspraak. Bereikbaar op maandag t/m donderdag.  
Wij nemen nieuwe patiënten aan. 
  



www.a7noorddierenartsen.nl

••  Laparoscopische sterilisatie (d.m.v.

een kijkoperatie)

••  Digitale röntgen (officiële ED- en HD

foto’s)

••  Eigen bloed analyse apparatuur

••  Professionele gebitsreiniging (inclusief

de mogelijkheid tot chirurgische

extractie en dentale röntgenfoto’s)

••  Bloeddrukmetingen bij hond en kat

••  Drie keer per maand is oogspecialist

Roswitha van de Sandt aanwezig

••  Drs. Anna Polderman-van Hengel

(DierenEchoService) is 1x per maand

aanwezig voor het maken van

professionele echo’s

••  24/7 bereikbaar

Vestiging Burgum

Elingsloane 18

9251 MN Burgum 

0511 46 40 60

info@a7n.nl

Vestiging Drachten

Nipkowlaan 17

9207 JA Drachten

0512 30 14 44

info@a7n.nl

Een goede band tussen mens en dier, dat is wat A7 Noord dierenartsen 

 nastreeft. Zorg en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel.   

Wij zijn een moderne kliniek met veel mogelijkheden op gebied   

van diagnostiek en behandeling.
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FYSIOTHERAPEUTEN 
Fysiotherapeut Ureterp, Weibuorren 14 9247 BB Ureterp, dagelijks open  0512 302 256 
www.fysiotherapieureterp.nl ,  info@fysiotherapieureterp.nl 
Fysiotherapie Frieschepalen, Hearsterwei 15,  9247 NA  Frieschepalen 06 193 794 84 
fysiotherapiefrieschepalen@gmail.com , www.fysiotherapiefrieschepalen.nl  
Kinderfysiotherapie J. de Groot      0512-760026 
Telle 21, 9247 BH Ureterp      06-27498003 
www.kinderfysiotherapieureterp.nl, info@kinderfysiodrachten.nl 
Bekkenfysiotherapie, Jantina de Haan, Boekweitpaed 1,  9247BP,  Ureterp  0512 850 495 
afspraak@bekken-balans.nl, www.bekken-balans.nl 
 
DIERENARTSEN 
A7 NOORD DIERENARTSEN 
Tel. Spreekuur: ma.-vr. van 08.00-09.00 uur 
Locatie Drachten: Nipkowlaan 17      0512 301 444  
Locatie Burgum: Elingsloane 18     0511 464 060 
Openingstijden: ma t/m vr van 8:00-17:30 uur 
Consulten ma t/m vr uitsluitend op afspraak 
U kunt nu ook zelf online uw afspraak plannen via de website www.a7n.nl 
 
DIERENKLINIEK MARUM-GROOTEGAST 
Locatie Bakkeveen: B. Tillema, Foarwurkerwei 6, Bakkeveen  0516 541 260 
Spreekuur ma. en do. 17.30-18.00 uur alleen op afspraak.   0594 641 600  
 
DIERENAMBULANCE Z-O FRIESLAND 
De Tijen 4/6  9201CB Drachten     0512 515 153  
www.dierenambulancezof.nl 
 
SCHOLEN IN URETERP (driejarige kinderen z.s.m. aanmelden) 
Chr. basisschool "De Opdracht" 
Foareker 21       0512 301 771  
E-mail: info@deopdracht.nl   Website: www.deopdracht.nl   
Directeur Otto Hiemstra, De Feart 127, Ureterp,     06 53239604 
 
Openbare basisschool "De Twirre" 
De Skeauwen 18       0512 302 112  
E-mail: directie.detwirre@comprix.nl  Website: www.obsdetwirre.nl    
Leidinggevende: Redmer Wijnsma 
 
Geref. basisschool "Eben Haëzer" 
Foareker 54        0512 301 937 
E-mail: dir.ebenhaezer@noorderbasis.nl Website: www.gbsureterp.nl  
Directeur: Marten van der Es       06 10213526 
 
KleurRijk Christelijke kinderopvang 
Foareker 54 
E-mail: leaf@kleurrijk.nl Website: www.kleurrijkkinderopvang.nl 
Telefoonnummer: peuteropvang / buitenschoolse opvang: 06-30535170 
Telefoonnummer: kinderdagverblijf: 06-20793568 
 
Peuteropvang Hummelterp (opgave kinderen vanaf 1,5 jaar) 
De Skeauwen 16a 
Clustermanager: Jitske de Boer, jitskedeboer@kinderwoud.nl 
Informatie: info@kinderwoud.nl  Website: www.kinderwoud.nl 
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Kinderopvang en Buitenschoolse opvang (BSO) De Spil 
De Skeauwen 16a 
Clustermanager: Jitske de Boer, jitskedeboer@kinderwoud.nl 
Informatie: info@kinderwoud.nl  Website: www.kinderwoud.nl 

  
Buitenschoolse opvang (BSO) De Opdracht 
Foareker 21 
Clustermanager: Jitske de Boer, jitskedeboer@kinderwoud.nl 
Informatie: info@kinderwoud.nl  Website: www.kinderwoud.nl 
 
SOCIALE AGENDA 
BIBLIOTHEEK: ma. en wo. 13.30-17.30, vrijdag: van 10.30 uur tot 20.30 uur (doorlopend), 
telefoonnummer 0512 303 267 
DORPSSTEUNPUNT URETERP: elkaar helpen. steunpuntureterp@gmail.com of 06 83015095 
FREONEN FAN DE LIJTE EN LIJTEHIEM:  e-mail; rinavdm@hotmail.com 
GEBIEDSTEAM OPSTERLAND: Voor Wmo, jeugdhulp, maatschappelijk werk, budgetadvies en 
schuldhulpverlening. 
-       Loket Ureterp: elke woensdagmiddag kunt u van 14.30 tot 16.30 uur langskomen in de  
bibliotheek van Ureterp. 
-       Telefonisch bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur op (0512) 386 222.  
-       E-mail: gebiedsteam@opsterland.nl -       www.opsterland.nl/zorgvoorelkaar 
GGD Fryslân: Postbus 612, 8901 BK Leeuwarden, Harlingertrekweg 58, Leeuwarden, 
Telefoon: 088 229 92 22, Fax: 088 229 92 21, E-mail: ggd@ggdfryslan.nl  Website: www.ggdfryslan.nl 
GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg: Postbus 612, 8901 BK Leeuwarden, Lijteplein 43-45, Ureterp 
Informatielijn: 088 22 99 444, Afsprakenlijn: 088 229 94 45, Email: jgz@ggdfryslan.nl 
KLACHTEN ONDERHOUD WEGEN e.d.: Gemeentebedrijf. tel. 0512 386 222, 
meldingen@opsterland.nl 
KLASSIEKE ACUPUNCTUUR: W. J. v.d. Heiden en S.G. v.d. Heiden-van Valen, 
Scheltingalân 4, Bakkeveen. Lid NVA, tel. 06-49642014, behandeling op afspraak. 
KLASSIEKE HOMEOPATHIE: Jade Homeopathie, Gauke Boelensstraat 4a, 9203 RM Drachten,  
tel. 06 194 789 48, Website: www.jade-homepathie.nl, Email info@jade-homepathie.nl 
NED. RODE KRUIS: Opsterland: De Lijte vr. 13.30-16.00 uur soosactiviteiten (alleen even weken) 
NOTARISKANTOOR ANNA DE VRIES: Zonnedauw 4, Drachten. Tel. 0512 303 403 
Ma t/m don 09.00 – 17.00 uur, woe tot 21.00 op afspraak, vrij 09.00 – 16.00 uur. 
Overige tijden uitsluitend op afspraak. 
PEDICURE:   
Le Coton, Weibuorren 14 Ureterp, tel. 06 303 955 04; 
PLAATSELIJK BELANG URETERP: e-mail; pbureterp@gmail.com 
POLITIE: spoedgevallen tel. 112. Andere zaken 0900 8844. 
STICHTING ACTIVITEITENCENTRUM DE YNRIN: gevestigd in de MFC de Wier,  
de Telle 21, Ureterp.Voorzitter dhr. A. Jongbloed: 06 52 44 15 01, secretaris  
dhr. A. Wenkenbach: 0512-300580, stichtingdeynrin@gmail.com, Website: Deynrin.nl . 
THUISZORG DE FRIESE WOUDEN: Hulpaanvragen voor verzorging/verpleging 088 512 53 00, 
Huishoudelijke hulp 088 512 40 00, Kraamzorg 088 512 20 00, 
voeding/dieetvoorlichting 06 519 011 13. 
POST NL SERVICEPUNT (in COOP): Openingstijden gelijk aan die van COOP Ureterp 
VOLKSTUINGROEP URETERP: A. Liezenga, tel. 0512 302 329 
UITVAARTVERENIGING “ DE LAATSTE EER” URETERP: 
Bij sterfgevallen dient u contact op te nemen met de uitvaartleider: tel. 0512 302 444. 
Inlichtingen over begrafenis, crematie of lidmaatschap: www.dle-ureterp.nl  
of bel bestuurslid R. Dijkstra Krúslings 39 Ureterp tel. 0512 302 611 
WOON EN ZORGCENTRUM DE LIJTE: voor verzorging en verpleging. Lijteplein 56. 
De Lijte biedt ook Zorg thuis aan, in Ureterp en de dorpen rondom Ureterp. Via het zorgsteunpunt kunt 
u ook alarmering krijgen. Inlichtingen tel. 0512 305 305 of het gratis nummer van de klantenadviseurs 
0800 571 71 71. 
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