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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

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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Zie ook onze website: www.detipgeverureterp.nl/      
Verspreiding in Ureterp, Frieschepalen, Siegerswoude, Bakkeveen en Wijnjewoude 
 

 
61e jaargang no. 5  – februari  2023         Oplage: 4200 exemplaren. 

 
 

BESTUUR STICHTING DE TIPGEVER 
Voorzitter: vacature 
Secretaris: Brigitte Curfs  Lange Baan 44  tel. 06-23246740 
Penningm.: Jan Wind  Lange Baan 62  tel. 302942  
Redactie: Mathilde Krijgsheld De Feart 83  tel. 06-3000 8106 
Bezorgzaken: Mathilde Krijgsheld De Feart 83  tel. 06-3000 8106 
Bestuurslid:  Geert de Haan  Boekweitpaed 11  tel. 06-51919103 
 
 
Zakelijke Advertenties/Tippertjes  
Jan Wind,    Lange Baan 62, tel. 302942 

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

E-mail: Tipgever.kopij@live.nl  
 
Het volgende nummer verschijnt vanaf:   03 maart 2023 
Advertenties/Kopij/Tippertjes inleveren uiterlijk:   21 februari 2023 
 
 
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 maart  2023 vindt plaats op 08 maart 2023. 
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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

 
  

• 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… 

T. 0512 – 76 00 26 | M. 06 - 27 498 003

www.kinderfysiotherapieureterp.nl
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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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WWW0512 30 06 68 VarwijkenSibma.nl
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DORPSAGENDA  
Datum: Tijd  Omschrijving:  Plaats 
 
05 feb 

 
19.30 

 
Young Church Studies 

 
De Ontmoetingskerk 
 

 
08 feb 

 
19.30 

 
Vrouwen van Nu    
Stinet Luth        
 Poppenstijn en Poppendokter        
  

 
MFC de Wier 

 
11 feb 

 
20.00 

 
Op nij foriene 

 
Uthof, Siegerswoude 
 

 
15 feb 

 
19.30 

 
Breicafé (in de Ynrin) 

 
MFC de Wier 
 

 
15 feb 

 
20.00 

 
Vergadering Stichting de Wier 
Inloopspreekuur 19.30-20.00 uur 
 

 
MFC de Wier 

 
18 feb 

 
19.30 

 
Zangavond  

 
De Levensbron 
 

 
22 feb 

 
14.00 

 
PCOB met dhr Heerssema 

 
MFC de Wier 
 

 
25 feb 

 
20.00 

 
Tryater speelt BINGO 

 
MFC de Wier 
 

 
01 mrt 

 
20.00 

 
Vergadering Plaatselijk Belang 
19.30-20.00 uur inloopspreekuur.  
(Houdt de website in de gaten) 
 

 
MFC de Wier 

 
15 mrt 

 
20.00 

 
Vergadering Stichting de Wier 
Inloopspreekuur 19.30-20.00 uur 
 

 
MFC de Wier 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto’s:  Anne Elverdink 
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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

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
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Leuke zakcent verdienen? 
 

DE TIPGEVER BEZORGEN 
 

 
   Inwoners van Frieschepalen,  
 

Jullie hebben natuurlijk jullie eigen ” Pompeblêd”. Maar sinds jaar en dag wordt ook “ 
De Tipgever” in Frieschepalen verspreid.  
Dit informatieblad wil jullie laten weten wat oost Opsterland te bieden heeft op zakelijk 
en cultureel gebied. En volgens reacties wordt dit ook gewaardeerd. Maar we zoeken 
een nieuwe bezorger. 
Zou jij ons uit de brand kunnen helpen?  
Er staat een leuke vergoeding tegenover.  
Graag een belletje naar Geert de Haan: 06-51919103 

 
 

 
 

UITSLAG KERSTPUZZEL 2022 
 
De uitslag van de kerstpuzzel 2022 was: als het niet kan zoals het moet, dan moet 
het maar zoals het kan 
We vroegen ook de Friese versie ervan: As it net kin sa’t it moat, dan moat it mar 
sa’t it kin  
 
In totaal hebben we 88 inzendingen ontvangen, hiervan waren er 11 inzendingen met 
het Friese gezegde erbij. De prijswinnaars hebben inmiddels hun prijzen in ontvangst 
genomen.  

 
  

WINNAARS 
GEFELICITEERD 
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EVEN VOORSTELLEN:  
 
Hallo,  wij zijn Antoon en Veronica en hebben 
samen de winkel W.A.B.E  [spreek uit 
WABEE]. Wij verkopen witgoed, inbouw 
aparaten en klein huishoudelijk. Ook wordt er 
gerepareerd aan huis of in onze werkplaats 
door Antoon. 
Wij zijn in 1986 begonnen op de plek waar we 
nu nog steeds zitten [Merkebuorren 46 
Wijnjewoude]. Toen hadden wij 1 dochter nu 
inmiddels 4, 4 schoonzonen, 10 kleinkinderen 
en zelfs al 1 achterkleinkind! 
 
Antoon is de grote kracht van WABE. Zijn lust 
en leven is techniek. Tevens vindt hij de 
omgang met klanten erg leuk. Soms een 
praatje tijdens de koffie bij een klant thuis is altijd fijn. 
Veronica zorgt voor het kleinhuishoudelijk. Houd de winkel schoon, doet de etalage, 
neemt telefoon aan en houd het schilderwerk van huis en winkel bij. 
Achter onze winkel wat je niet kan zien vanaf de weg is, is dat we een hele grote tuin 
hebben waar we beiden erg blij mee zijn en graag in bezig zijn. 
 
Naast de winkel WABE is er nog een winkeltje in dezelfde ruimte [shop in shop] onder 
de naam Wolf en Vos.  Veronica haakt graag en in haar shop liggen gehaakte 
knuffeltjes, bijtringen, rammelaars, mutsjes en slofjes, alles voor de baby. Ook haakt 
zij opdrachten  in gewenste kleur en materiaal. Neem eens een kijkje op Facebook of 
Instagram bij Wolf&Vos. 
Voor wie ons niet kent, ben je nu toch op de hoogte wat wij in Wijnjewoude opgezet 
hebben. 
Wij zijn open op afspraak, telnr. 0516481892. 
Misschien tot ziens? 
Antoon en Veronica van de Wolfshaar 
WABE 
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Koetsebeiwâl 24, 9247 AC

Familieberichten
Sa! staat graag dicht bij haar lezers.

Familieberichten in Sa! van rouw, steun, dank, jubileum en geboorte 
Vraag naar de mogelijkheden per mail familieberichten@sa24.nl, 
kijk op de website sa24.nl of bel 06 - 5224 9855 of 06 - 5247 1013.
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EVEN (OPNIEUW) VOORSTELLEN:  STICHTING DE YNRIN 
 

Nog veel mensen in Ureterp weten niet dat in MFC de 
Wier het activiteitencentrum de Ynrin is gevestigd. En 
dat is jammer, want er vinden binnen de Ynrin heel veel 
leuke en gezellige activiteiten plaats. Het doel van het 
Activiteitencentrum de Ynrin is om activiteiten te 
ontwikkelen, ondersteunen, faciliteren en/of uit te 
voeren. De activiteiten binnen de Ynrin worden door 
vrijwilligers georganiseerd. 
Op het moment bestaat het Bestuur uit 5 personen, die 
dolgraag wat meer variatie willen brengen naast de 
reguliere activiteiten.  

 
Van de deelnemers die onder de paraplu van de Ynrin vallen, wordt een slechts klein 
bedrag als tegemoetkoming in de schoonmaakkosten in rekening gebracht.  
Heeft u belangstelling voor een activiteit, kom dan gerust eens langs in de Wier op het 
moment dat die activiteit plaatsvindt. U wordt dan graag te woord gestaan. Echt, u 
moet het eens doen, het is gezellig in de Wier!!! En… de Wier is voor ons allemaal!!  
Binnen de Ynrin kunt u zingen, schilderen, breien, knutselen, gymnastieken, biljarten, 
klaverjassen, koersballen, volksdansen, country en line dansen, tekenen, of 
deelnemen aan de studiekring. 
Het volledige activiteiten programma staat op onze website www.deYnrin.nl  
 
Heeft u zelf een idee voor een nieuwe activiteit en deze ten uitvoer wilt brengen, laat 
het ons weten! We helpen u graag om uw ideeën verder uit te werken.  
Het hoeven geen gelikte/professionele cursussen te zijn, maar heeft u bv een leuke 
hobby waar u uw medemens ook een plezier mee kan doen, meldt het ons! Mogelijk 
dat uw idee net die ene mevrouw of mijnheer bereikt, die daar behoefte aan heeft! 
Zijn er mensen, waar van u weet, dat zij best met een activiteit mee willen doen? Maar 
dat zij de drempel niet over durven en een duwtje richting de Ynrin/de Wier nodig 
hebben, laat het ons weten! 
Op het moment zijn we op zoek naar een persoon of personen die het jeu de boules 
spel weer opnieuw wenst op te starten. De baan ligt er nu niet goed onderhouden bij, 
maar voor het opstarten, zal voor renovatie gezorgd worden!  
Kortom, de dagen gaan weer lengen, kom snel eens kijken bij de Ynrin!  
 
Het Activiteiten Centrum Stichting de Ynrin, 
 
Bestuur: 
Andries Jongbloed (voorzitter)  06 5244 1501 
Rob Wenkenbach (secretaris)  06 5158 2766 
Carla Krijnen (penningmeester)  06 5130 4399 
Jikje Venema(lid)   06 2273 2643 
Alie Postma(lid)   06 5119 4290  
Emailadres:    stichtingdeynrin@gmail.com  
Website:    www.deynrin.nl  
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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!
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YOUNG CHURCH STUDIES 
 
“Vanuit de ontmoetings kerk organiseren bij studie avonden voor jong volwassenen. 
Wij behandelen hier thema’s die erg spelen onder jong volwassenen die soms als 
taboe ervaren kunnen worden. 5 februari gaan we het hebben over “Born to serve “ wij 
nodigen mensen van world servants uit om over hun ervaringen te vertellen op 
uitzending. Er zullen getuigenissen, bijpassende spelen en een band plaatsvinden. 
Nadien is er ook de kans om je op te geven voor een project in het buitenland of 
gezellig hier in Nederland. Kom gezellig langs en geniet van hapjes, fris en goeie 
gesprekken.” 
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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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(foto: Jelmer Postma) 
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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
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HET HELE JAAR DOOR VOGELS BIJVOEREN 
 
Het is winter en dat betekent voor veel vogels dat er weinig 
voedsel te vinden is in de natuur. Dit is te merken binnen de 
Fûgelhelling omdat meer verzwakte tuinvogels zoals 
roodborst en de merel binnen worden gebracht. Door de 
vogels in de tuin bij te voeren, kan worden voorkomen dat 
deze dieren verzwakken.  
Veel mensen voeren de vogels al bij in de winter. Maar wist 
u dat vogels het hele jaar door bijgevoerd kunnen worden? 
Het wisselt per seizoen waar de dieren behoefte aan hebben. 
 
In de winter is het koud en verbruiken de vogels veel energie om warm te blijven. Om 
die energie weer aan te vullen hebben ze baat bij zaden, fruit, vetbollen en 
vogelpindakaas. 
Vers water mag ook altijd aangeboden worden, ook bij lichte vorst. Zolang er open 
water te vinden is in de natuur, mag er open water beschikbaar zijn in de tuin.  
Als het hard vriest is open water niet verstandig. In dat geval kan ijs tot gruis gebroken 
worden zodat de vogels de ijsschilfers kunnen oppikken.  
Mensen voegen soms zout of suiker toe aan het water om ervoor te zorgen dat het 
minder snel bevriest, maar dit kan beter niet worden gedaan. Dit is erg ongezond voor 
de vogel en als de vogel een badje neemt, zit hij onder het plakkerige goedje. 
 
In het voorjaar zijn de vogels druk met het bouwen van een nest en het leggen van 
eieren en vervolgens het groot brengen van de jongen. In deze periode hebben ze 
behoefte aan kalk en eiwitten. 
Ook in de lente kan er voedselschaarste optreden, zeker nu we steeds vaker te maken 
krijgen met lange periodes van droogte. Een bakje water en het bijvoeren kan de 
dieren dan helpen. Dit kan door middel van (gedroogde) meelwormen voor de eiwitten, 
en voor de kalkbehoefte kunnen goed doorgekookte eierschalen fijngestampt 
aangeboden worden.  
Geef in deze periode geen vetbollen! Als de ouderdieren de jongen gaan voeren met 
de vetbol, dan krijgen de jongen niet de juiste voedingsstoffen binnen en groeien ze 
niet goed. 
 
’s Zomers ligt de nadruk op eiwitrijk voedsel. De vogels gaan in de rui om het 
zomerkleed om te ruilen voor het winterkleed. Als de tuin goed begroeid is, zou de 
vogel geen moeite moeten hebben met het vinden van voldoende insecten. Het 

bijvoeren van meelwormen kan hierbij weer 
helpen om aan de eiwitbehoefte te voldoen.  
Daarnaast is water extra belangrijk in de 
zomer. Ze drinken ervan en gaan er ook 
regelmatig in badderen. 
 
In de herfst hebben de vogels die niet op 
trek gaan weer behoefte aan wat extra 
vetten om warm te blijven. Vetbollen en 
vogelpindakaas mogen weer opgehangen 
worden.   

(foto: Andries Zijlstra 
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ETEN WAT DE POT SCHAFT URETERP E.O 
 
Dit  een initiatief van weggeef/buurt en meeneemkasten Opsterland en bedoeld voor 
de minima en mensen die vaak een warme maaltijd overslaan gewoon omdat door de 
hogere energie en boodschappen prijzen het geld er niet meer voor is. Daarom koken 
wij iedere maand een gratis verse warme maaltijd voor maximaal 16 personen. Alle 
inwoners van de gemeent Opsterland die voldoen aan het bovengenoemde kunnen 
zich hiervoor opgeven via etenwatdepotschaft22@gmail.com 
Volg ons ook op facebook eten wat de potschaft Ureterp e.o voor andere akties.                                                                                             
   
 

¾ pagina advertenties   

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
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WEGGEEFKAST 
 
Beste dorpsgenoten, 
 
Mijn naam is Joke Dijkstra en sinds een jaar heb ik een weggeef/buurt- meeneemkast. 
Door stijgende prijzen hebben veel mensen moeite om rond te komen. Dit zijn niet 
alleen mensen met een uitkering, maar steeds vaker ook mensen met een baan die 
niet in aanmerking komen voor financiële ondersteuning of de Voedselbank. Stille 
armoede is niet ver weg, ook in Ureterp komt dit voor. Soms gaan kinderen zelfs 
noodgedwongen zonder ontbijt naar school. Ik vind het belangrijk om mensen die het 
moeilijk hebben te helpen en leg daarom graag uit wat de bedoeling is: 
 
De kast is voor alle mensen met een kleine beurs en wordt gevuld met de belangrijkste 
levensbehoeften: levensmiddelen, verzorgings- en menstruatieproducten. Wil je iets 
komen halen omdat je het financieel moeilijk hebt, kom dan gerust langs, ik help je 
graag.  
De kast kan alleen bestaan als deze regelmatig wordt bijgevuld, dit is afhankelijk van 
donaties. Ik wil een oproep doen aan iedereen die iets kan missen. Breng je producten 
bij mij en ik zorg dat de inhoud van de kast wordt bijgevuld. Om de kast samen te 
kunnen gebruiken is het van belang om met het volgende rekening te houden: 
 
Halen 

 Neem niet meer mee dan je nodig hebt. Alleen producten voor je eigen gezin,  
niet voor anderen. De kast is alleen bedoeld voor volwassenen. 

 Neem maximaal 5 producten en 2 menstruatieproducten mee per keer. Dagelijks 
terugkomen mag. 

 Als er versproducten zijn binnengekomen bijv. brood, groente e.d. wordt dit 
aangekondigd via de facebookpagina. Je kan het ophalen, maar je mag ook een 
persoonlijk berichtje sturen, dan wordt het voor je opzij gelegd. 

 Je mag altijd aanbellen als je iets nodig hebt. Ik help je graag dus schroom niet. 
 
Brengen 

 Alleen levensmiddelen, verzorgings- en menstruatieproducten doneren, geen 
andere producten (bijv. kleding of speelgoed). Bij twijfel graag contact opnemen. 

 Donaties niet zelf in of naast de kast zetten, maar in de daarvoor bestemde 
doneerbak bij de voordeur. Afgeven aan de deur mag ook. 

 Alleen producten in een gesloten verpakking doneren ook (zo mogelijk) 
versproducten 

 Geen producten die over de datum zijn  
Geen alcoholhoudende producten of rookwaar 

 Een financiële bijdrage is natuurlijk welkom, graag even contact opnemen voor 
afstemming 

 
Geef wat je missen kan, pak wat je nodig hebt. Houd de facebookpagina in de gaten! 

Joke Dijkstra 
Leidyk 18, Ureterp 
Tel. 06-40042421  FB: weggeef/buurt en meeneemkast Opsterland   
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profiteer van onze 
Vaste dagaanbiedingen!

Woensdag Gehaktdag
Alle soorten

Dubbele droge 
worsten

• Warme gehaktballen
• Warme kuikenbouten 
 van de grill
• Weekend voordeeltas

• Weekend special
• Warme kuikenbouten 
 van de grill
• Weekend voordeeltas10.003 stuks

Weibuorren 98, 9247 BD Ureterp, Telefoon 0512-301 307 
www.slagerijboumaureterp.nl

Slagerij Bouma

Woensdag VrijdagDonderdag Zaterdag

Elke 5e pond 
gratis 

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

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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UITNODIGING REUNIE SIEGERSWOUDE, 18 FEBRUARI 2023 
VOOR 55+ (OUD) INWONERS VAN SIEGERSWOUDE 
 
Hebt u zin om uw klasgenoten, buurtgenoten, vrienden en kennissen van vroeger te 
ontmoeten voor een gezellig samenzijn? 
Dat kan op 18 februari 2023 in ons Dorpshuis Uthôf. 
Er is veel tijd om bij te praten onder het genot van koffie en thee met lekkers. 
Wij hebben een gastspreker die komt vertellen over zijn tijd in Siegerswoude. 
U kunt ook uw eigen foto's en verhalen kwijt. 
Tijdens de lunch is er tijd om herinneringen op te halen met (oude) bekenden over 
Siegerswoude. 
Hoort, zegt het voort! Nodig familie, vrienden en bekenden uit. 
Wij beginnen om 10.00 uur en zwaaien u om 14.00 uur weer uit.  
Deelname kost €5,-. 
U kunt zich aanmelden tot 15 februari: 
Via een mail naar Dorpssteunpunt Siegerswoude:  dspsiegerswoude@gmail.com 
Per telefoon: 
Wieger de Bos 06 39038378 
Louw Meijer 06 21367098 
Jellie Adema 06 26485295 
Gerja Ritsema 06 46253812 
Grietje Veenstra 06 12406410 
 
Voor meer informatie mag u ook bellen. U kunt gehaald en gebracht worden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Georganiseerd door Activiteiten Commissie Doet 55+ 
ism SKW, Plaatselijk Belang en Dorpssteunpunt. 
 

 
KOM ER WARM BIJ ZITTEN! 
  
Brrrrr! De handschoenen, muts en sjaal 
kunnen weer regelmatig aan. Af en toe 
moeten we zelfs de ruiten van de auto 
weer schrabben. Wil jij er lekker warm én 
gezellig bij zitten? Kom dan naar 
Samen@Ureterp. Iedere dinsdag van 
9.30 tot 11.30 kun je binnen lopen in 
MFC De Wier (De Telle 21 in Ureterp). 
Stjoer organiseert dan een moment in de 
week waarop inwoners van Ureterp en omstreken elkaar kunnen ontmoeten. Er 
worden ook regelmatig leuke activiteiten georganiseerd. Wil je ook een keertje 
langskomen? Je bent van harte welkom! Wil je meer informatie of graag eerst even 
contact voordat je langskomt? Neem dan contact op via 06 – 437 594 40 (Johanna) 
of samenureterp@stjoer.frl.  
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ZONNEBLOEM NAAR MUSEUMPLEIN GROOTEGAST  
 
 
 
 
 
 
 
 
De vrijwilligers van Zonnebloem Ureterp e.o  hebben een interessant en gezellig 
uitstapje georganiseerd naar het Museumplein in Grootegast.  
Het uitje is op vrijdagmiddag 17 februari 2023.  
Wanneer het gezelschap aankomt in Grootegast is er koffie met wat lekkers. Daarna 
volgt museumbezoek.  
 
Het Museumplein huisvest drie musea onder één dak.  
Het LEGiO-Museum is een museum over Lego  
Het Victory  Museum hierin is de geschiedenis te zien van de bevrijding van Noord-
Nederland door de Canadezen. 
De Museumdrukkerij geeft een beeld van het vele werk wat verzet moest worden om 
een boek, krant of folder te drukken in de tijd dat er nog geen computers en printers 
waren.  

*  Wanneer: vrijdagmiddag 17 februari 2023 

*  De totale kosten voor deze middag zijn 15 euro per persoon 

*  Voor vervoer wordt gezorgd U kunt zich vóór 6 februari 2023 opgeven bij: 
Henny Jongsma  tel. 0512-302487,Trijnie Doornbosch tel. 0512-302588, 
Griet Beute  tel. 0512-301583, Ietje v.d.Veen tel. 0512-301984     

Noteer ook alvast dinsdag 28 maart in uw agenda. De Zonnebloem Ureterp e.o heeft 
dan voor u een heerlijk lopend buffet georganiseerd in MFC de Wier te Ureterp. 
Verdere informatie volgt t.z.t 

Het bestuur van de Zonnebloem, afdeling Ureterp e.o.  

 
 CHRISTELIJKE PLATTELANDSVROUWEN  
AFDELING URETERP 

 
Onze volgende bijeenkomst van de C.P.B. wordt gehouden op 20 februari. 
Het is onze jaarvergadering. Het thema is nog een verrassing. 
We beginnen om 14:00 uur en komen samen in de “Ontmoetingskerk”, 
Mounestrjitte, Ureterp. 
U bent van harte welkom. 
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         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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KERSTMARKT DE WIER GROOT SUCCES 

 
Al bij de ingang worden we blij verrast: een heuse kerststal met een aantal schapen, 
die aan het begin van de dag nog wat onrustig zijn; regelmatig duwen ze de kribbe met 
het kindje om. Een mooie houten kribbe, gemaakt door de handige vader van Grytsje. 
En Jozef en Maria, al moet eerlijk gezegd worden dat Jozef verdacht veel op een 
Jozefina lijkt. 
In het café is het gezellig druk, het ruikt naar warme chocolademelk en appelgebak. 
De podiumzaal, spiegelzaal en hoekzaal zijn omgetoverd tot een kerstmarkt. 40 
standhouders met diverse producten, zowel van ondernemers als van hobbyisten; veel 
producten zijn zelf gemaakt. Bij de sokkenbreimachine zou je veel vrouwen 
verwachten, maar wat blijkt… er staan hoofdzakelijk mannen, zeer geïnteresseerd in 
de techniek van deze machine. 
Stichting De Wier organiseerde een verloting; de opbrengst zal worden gebruikt om De 
Wier nog mooier te maken. Diverse standhouders hebben prijzen beschikbaar gesteld 
en de twee hoofdprijzen – een boodschappenpakket en een cheque – zijn beschikbaar 
gesteld door de Coop en de Poeisz. Prachtige cadeaus in deze dure tijd! 
 
Het was een 
gezellige, druk 
bezochte 
kerstmarkt. De 
eerste van 
hopelijk een 
lange reeks. De 
volgende staat 
alweer gepland, 
namelijk 16 
december 2023. 
En voor wie er 
deze keer nog 
niet bij was, maar 
volgende keer 
wel mee wil doen: 
alle 
aanmeldingen 
zijn welkom! 
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• Algemene fysiotherapie  
• Manuele therapie 
• Sportfysiotherapie 
• Geriatrie fysiotherapie 
• Bindweefselmassage 
• Dry needling 
• (lymf)tapen 
• Oncologie Netwerk 
• Sportgroepen 

 
Weibuorren 14 
247 BB Ureterp 
 
De Nije Kompe 
Smidswei 3 
9222 NA Drachtstercompagnie 
 
Telefoon 0512-302256 

www.fysiotherapieureterp.nl 
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GEARHING  
 
Wol wer it iene en it oare te fertellen oer it koar. (5 jannewaris) De krystmuzyk út ‘e 
map en de algemiene stikken der wer yn, want de tiid hâld gjin skoft. De foarsitter 
naam gewoan wer it foartou, ek al hie er in tige bandige desimbermoanne hân. Earst 
in oerke sjonge, dan de jierlikse gearset en dêrnei in nijjier buorrel.........Nei it sjongen 
ferhûzen we nei de tsjerkeriedskeamer foar kofje, tee en al wer wat lekkers. Der 
wurden briefkes útdield mei de punten fan de gearkomste derop. Under oaren stie der: 
Jubileum op. Ja krekt, ek wy tochten: “al wer in feestje?” Boppedat stiene der amers 
mei blommen oer de flier en soks betsjut: ferrassings. Nei de gewoane saken hie de 
pong hâldster de sinte boel sekuer op in rychje en ús sekretaresse hie ek wer in goed 
ferslach op priemmen set. Doe ‘t it oan ‘t jubileum ta wie wurde Gea nei foaren helle. 
Neat yn ‘e rekken fansels, mar út de boeken die bliken dat hja al 60 jier lid wie. Hiel fijn 
dat soks noch bard ! It wurde beleane mei in spjeldsje yn goud, in bosk blommen , 
lokwinsken en applaus. Ek ús diriginte en ús pianist koene middels in blomke, 
wurdearring en tank yn ûntfangst nimme.  Mar de amers wienen noch net leech.......... 
Dêrfoar wurde de koster opskarrele. De man hat it elke jûn wer tiptop foar elkoar. Alles 
like skjin en netsjes en mei in laits, as in praatsje. Sadwaande waard ek hy mei 
blommen en in wurd fan tank yn it feestje belutsen, al moast er noch wol efkes oan ‘e 
bak op dizze jûn. Want foar de buorrel (dan moatte jo net oan in soad prosinten tinke) 
koene we wer terjochte yn é hal.......Ja, jo binne koster as jo binne it net ! It bestjoer 
hie him talein op hapkes en dy gongen der ek yn as in preek yn in âlderling. It wie in 
gesellige sit dy ‘t ús om healwei alven wer om ‘e klok tinken die en...........oan de koster 
: “Jonges, dy man moat ek nei hûs.” 
Foar twa leden wie it skande dat se dizze jûn ferstek gean litte moasten, mar it koar 
gong foldien op hûs oan. En.........wer mei in optreden yn ’t foarútsjoch........Nee, it is 
net saai by dit koar........! 
                                                                                        Altsje 
  
   
   
 
 
 
 
 
     
Hierbij nodigt het bestuur van  PCOB ver. Ureterp e.o. leden en belangstellenden uit 
voor de bijeenkomst op 22 februari. 
 
Wij komen bijeen in MFC de Wier in Ureterp en de middag begint om 14.00 uur. De 
heer Heerssema uit Beilen komt een presentatie geven over gebrandschilderd glas in 
kerken, kloosters en synagogen.  
 
Gasten en nieuwe leden heten we graag welkom. 
 
Secretaris Rennie Jonkman.     
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HET SLOTAKKOORD VAN DE BAZUIN URETERP 
KIPPENVEL BIJ DE EERSTE REPETITIE. 
 
Weet u nog dat we eerder schreven 
over Het Slotakkoord van brassband 
De Bazuin? Na bijna 100 jaar houdt 
De Bazuin op te bestaan, maar niet 
zonder een knallend slot! 
Dinsdag 17 januari was een 
belangrijke dag waar we al weken 
naar uitkeken: De eerste repetitie 
van het 60-koppige jubileumorkest (n.b: 
een normale brassband telt ongeveer 30 muzikanten). En het was werkelijk 
fantastisch! Een zaal vol met stoelen en instrumenten. Bij binnenkomst een feest van 
herkenning. Kippenvel! Niemand was natuurlijk veranderd. Er was hoogstens een 
grijze haar, rimpeltje of leesbrilletje toegevoegd, maar verder…..  
Muzikaal viel het niks tegen, ondanks het pittige programma. Dat geeft moed voor de 
komende periode. Er zit dan ook een bak aan muzikale ervaring in het orkest. Er wordt 
door een aantal oud-leden nog op landelijk topniveau muziek gemaakt. Dat werkt 
stimulerend. We realiseren ons dat De Bazuin bij de basis van hun muzikale carrière 
betrokken was en dat maakt trots. Ook voelde het zeer vertrouwd met Sijtze van der 
Hoek op de bok.  
Er zullen nog vijf repetities en een studiedag volgen en dan op 25 maart het echte 
vuurwerk.  
De pauze was natuurlijk niet lang genoeg, daarom werd de ‘derde helft’ druk bezocht. 
En het was nog lang onrustig in Ureterp….. 
Op 25 maart 2023 gaat het dak van MFC De Wier eraf! Jij hebt de datum toch al 
genoteerd? Kaartjes zijn te reserveren bij een van de orkestleden en op 
100jaardebazuinureterp@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Wieberen Elverdink 

  De Telle 21 • 9247 BH Ureterp • Tel. (0512) 30 1440
Kijk ook op facebook en www.mfcdewier.nl

Donderdag 23 februari - 17.30 uur
Voor 10 euro exclusief consumpties
•  Chinese TOMATENsoep
•  Goed gevulde NASI
•  KIPFILET in kerriesaus
•  RAUWKOST met vers fruit en sinaasappeldressing
•  GEHAKTballetjes in pangangsaus

Aanmelden tot uiterlijk
woensdag 22 februari!

TienTjesBuffeTTienTjesBuffeT

Afhalen tussen
17.00 en 17.30 uur

is ook mogelijk!

GEZELLIG GEZAMENLIJK ETEN

speelt
  BINGO!BINGO!

Zaterdag 25 februari - 20.00 uur
in MFC De Wier

“Een monoloog over trots en schaamte”
Kaarten via www.tryater.nl  of verkrijgbaar in MFC De Wier
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Foto: Wieberen Elverdink 
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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

WWW.CAMPERFUN.NL
info@camperfun.nl  |  Tel. 06 41850139

Camperverhuur
URETERP
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BILJARTCLUB DRIEBANDENTOERNOOI OP 28 DECEMBER 2022 
IN DE YNRIN 

Op woensdag 28 december 2022 vond het jaarlijkse driebandentoernooi plaats in  
De Ynrin (MFC De Wier). Aan het toernooi deden 24 leden van de plaatselijke 
biljartclub mee. ’s Morgens werd door iedereen, per poule, fanatiek gespeeld om 
poulewinnaar te worden dan wel de 2e plaats te kunnen behalen.  
Van alle poules stootten de eerste twee door naar de volgende ronde. 
Aan het begin van de middag werd het toernooi onderbroken door een gezamenlijke 
snertmaaltijd en had men ook even de gelegenheid om bij te praten over de gespeelde 
partijen. Na deze onderbreking vonden de 8e  en 4e finales plaats, waarna uiteindelijk 4 
spelers in de halve finales terechtkwamen. 
Deze finales werden onder toeziend oog van de verliezers stilzwijgend met veel 
aandacht bekeken. Uiteindelijk kwamen Dick van Luiken Jan Boonstra in de 
finalepoule terecht. Na een spannende eindstrijd verloor Jan Boonstra  met 5 punten 
verschil van de winnaar.  
De einduitslag was: 
1. Dick van Luik 
2. Jan Boonstra 
3. Pieter Sieswerda 
4. Fokke de Bruin   
 
De poedelprijs ging deze 
keer naar de welbekende 
Ruurd de Haan. 
 
Mede dankzij de gulheid van 
sponsor Varwijk & Sibma 
Makelaardij en de inzet van 
een aantal bestuursleden  en 
uiteraard alle deel-nemers 
kon dit toernooi slagen. 
 
Er wordt wekelijks in               
competitieverband gespeeld 
op maandag-avond en 
woensdag-,  
donderdag-  
en vrijdagmiddag. 
 
Hebt u zin om mee te doen?  
Kom dan vrijblijvend een keer langs om te kijken. Op elke woensdagmorgen, vanaf 
ongeveer 10:00 uur, kan men vrij biljarten en dan is er ook gelegenheid voor personen 
die lid willen worden, om even mee te spelen. Nieuwe leden zijn van harte welkom! 
Nadere informatie bij Dick van Luik, telefoon 06-21264803.   
 
Bestuur Biljartclub 
   

Van links naar rechts: Pieter Sieswerda, Ruurd de 
Haan, Fokke de Bruin, Jan Boonstra en Dick van Luik 
(fotograaf) 
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            Voeding voor mens en dier en tuin ! 
 

        AARDAPPELEN      

    Borgers – Bildstar – Irene – Rode Star 
 
 

VOEDING voor: 
 

 MENS:   BOERENKOOL   2e  GRATIS  !! 
 
 

 DIER:   partij KATTENBROKJES   30% KORTING 
 

vele soorten krachtvoeders 
volop   Hooi  -  Stro  -  Midibalen 
 

 TUIN:   strooi nu  KALK  --  graszaden 
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NIEUWSBRIEF    VROUWEN VAN NU     AFD. URETERP 

 
Op onze ledenmiddag van 11 januari 2023 vertelde Janneke Abma over haar rouwreis 
naar Rome. (Sara on Tour) In 20 14 werd Janneke haar man Johan ernstig ziek. Hij 
had nog 2 weken te leven, maar het werden 10 maanden. Ongeveer 3 maanden voor 
zijn overlijden maakten ze nog een reis naar Rome. Bij de brug over de Tiber beloofde 
ze Johan dat ze voor haar 50 ste verjaardag een feest zou geven en op een rode 
Vespa naar Rome zou gaan. In januari 2015 overleed Johan. In 2016 werd Janneke 
50 en gaf een feest en kreeg voor haar verjaardag een rode Vespa. Op 1 mei 2016 
vertrekt ze richting Rome. Ze is 9 weken onderweg geweest. Het was een heel 
confronterende en emotionele reis. Uiteindelijk bereikte ze Rome en stopte ze bij de 
brug over de Tiber waar ze de belofte aan Johan anderhalf jaar eerder had gedaan. 
Daarna is ze verder gereisd door Toscane en heeft totaal 4100 km. afgelegd.   Met 
een vrachtwagen van Boonstra uit Haulerwijk is ze weer thuisgekomen. Een jaar later 
heeft ze de rouwreis ervaringen op papier gezet. 
Onze volgende bijeenkomst is woensdag 8 februari 2023 om 19.30 uur in MFC de 
Wier, dan is de jaarvergadering en komt Stinet Luth van verzamelwinkel Poppenstijn.    
Gasten en nieuwe leden zijn van harte welkom. 
Johanna van Dijk 
secretaresse                                                                                             
 
 
 
 
DANSCLINIC VOOR VOLWASSENEN  
IN HET DORPSHUIS UTHOF 10 TE SIEGERSWOUDE 
 
Siegerswoude – Internationale dansen, linedance, losse dansen, misschien zelfs de 
basispassen van cha cha cha, salsa of marengue. Een mix van dansen wordt u 
aangeboden, in samenwerking met S.K.W. op  de donderdagavond van 19.30- 21.00 
uur.  Data: 23/2, 23/3, (20/4, deze datum zou nog kunnen veranderen) en evt. nog een 
les in mei. 
 
U hoeft niet perse een partner mee te nemen. De passen worden ‘los’ aangeleerd. 
Niet alleen goed voor lijf en leden maar ook het sociale aspect is heel belangrijk. 
 
Voor inlichtingen en aanmelden kunt u contact opnemen met  
Myriam Loonen, 06-36531079 of mail: myriamloonenvdsande@hotmail.com 
Zegt het voort….... 
 
 

• 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

 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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NIEUWSBRIEF    VROUWEN VAN NU     AFD. URETERP 
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basispassen van cha cha cha, salsa of marengue. Een mix van dansen wordt u 
aangeboden, in samenwerking met S.K.W. op  de donderdagavond van 19.30- 21.00 
uur.  Data: 23/2, 23/3, (20/4, deze datum zou nog kunnen veranderen) en evt. nog een 
les in mei. 
 
U hoeft niet perse een partner mee te nemen. De passen worden ‘los’ aangeleerd. 
Niet alleen goed voor lijf en leden maar ook het sociale aspect is heel belangrijk. 
 
Voor inlichtingen en aanmelden kunt u contact opnemen met  
Myriam Loonen, 06-36531079 of mail: myriamloonenvdsande@hotmail.com 
Zegt het voort….... 
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Bouekers 33
9247 AN Ureterp

info@taxilaanstra.nl
www.taxilaanstra.nl

• Horecavervoer

• Groepsvervoer

• Luchthavenvervoer

24/7 Leeuwarden - Drachten e.o.

      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 
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Nieuwsbrief februari       

Op de kerstmarkt in december vorig jaar hebben we een kerstpuzzel 
uitgedeeld. Tijdens de bestuursvergadering in januari heeft voorzitter 
Bote Galema de prijswinnaars getrokken uit de juiste inzendingen. 

1e prijs: Roelina Bosma 
2e prijs: Berende Overwijk 
3e prijs: Alie Postma 

Prijswinnaars nogmaals gefeliciteerd. 
De slagzin was: noflike kryst en nijjier tawinske. De volledige antwoorden staan op de 
website www.ureterp.frl 

 Hoe kunnen we Ureterp aantrekkelijker maken? Een dorp kan niet zonder 
vrijwilligers. We willen graag een whatsapp groep opzetten voor inwoners die 
iets voor ons dorp willen doen. Het gaat dan om verschillende 
werkzaamheden, bijv. eenmalige acties en ons project Kleur en Fleur (groen 
onderhoud),enz. Wilt u mee denken/werken? Vul dan het formulier 
(vrijwilligers gevraagd) in op de website. 

 Het brengpunt groenafval op de Mounleane is deze maand open op 11 
februari. De volledige jaarkalender staat op de website. 

 Een activiteit in ons dorp? Dit kunt u aan ons doorgeven voor de dorpsagenda 
via het formulier op de website of mail naar pbureterp@gmail.com. 

De eerstvolgende activiteiten zijn:  

 Vrijdag 10 maart 2023: NL doet. Dit jaar doen we voor het eerst mee. We 
gaan de perken/rekken aan de Weibuorren en het Lijteplein onkruidvrij 
maken. We verzamelen ons op de hoek Weibuorren/Lijteplein om 9.00 uur en 
gaan door tot 13.00 uur. Daarna wordt er nog een versnapering aangeboden. 
We willen wel graag voor 5 maart weten hoeveel personen er mee doen. Via 
de website kun je je opgeven. Voor meer informatie kan je contact met ons 
opnemen via telefoonnummer: 06-11252150. 

 Zaterdag 18 maart 2023: Ureterp schoon. Deze morgen staat volledig in het 
teken van het opruimen van zwerfafval. Want een veilige, schone en leefbare 
woon-, werk-, en schoolomgeving willen we allemaal. Vorig jaar hebben we 
voor het eerst meegedaan en dit was een groot succes. We verzamelen ons 
om 9.00 uur bij mfc De Wier en gaan door tot ongeveer 12.00 uur. We 
verdelen ons over een aantal groepjes en steken met elkaar de handen uit de 
mouwen om zwerfafval op te ruimen. Daarna krijgen we nog een 
versnapering in mfc de Wier.  
Je krijgt handschoenen en een grijper uitgereikt (deze mag je meenemen 
naar huis). Help je (weer) mee??? 
In verband met de catering willen we graag uiterlijk 11 maart weten hoeveel 
personen er meedoen. Geef je op via de website. Voor meer informatie kan je 
contact met ons opnemen via telefoonnummer  0512- 303960. 
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Tel (06) 51 34 05 76
Kromhoek 34, 9249 NE Frieschepalen 

Nieuwbouw      Verbouw     Onderhoud

.

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

Het thema in de maand 
februari is: SSpprrookkkkeelleenn

Wij wensen u alvast 
een smakelijke maaltijd!

Aanvang 12:00 uur.
Het restaurant is open vanaf 11.30 uur.
De maaltijdprijs is € 13,50 inclusief één drankje. 

Op vrijdag 24 februari 2023 kunt u uit eten
in De Lijte. Wij bieden een wisselend themamenu.

U kunt zich voor donderdag 16 
februari voor de themamaaltijd 

opgeven bij de receptie van De Lijte.
Verder kunt u dagelijks in ons Grandcafé

terecht voor een drankje of een kleine maaltijd.

studio voor bouwkundige vormgeving

www.bouwkundigtekenbureau.nl

0613738041                    Ureterp



 

Beste inwoners van Ureterp, 

De prijzen van energie zijn hoog. Het is belangrijk om zo zuinig mogelijk met energie 
om te gaan. Energiecoaches kunnen daarbij helpen. Het is het mooiste als deze 
energiecoaches afkomstig zijn uit het eigen dorp.  
Op dit moment biedt de gemeente Opsterland opleidingen aan voor energiecoaches. 
Er is nog ruimte voor energiecoaches uit Ureterp.  

Wat is een energiecoach? 
Een energiecoach is empathisch, stimuleert, enthousiasmeert en helpt dorpsgenoten 
om inzicht te krijgen in hun energieverbruik. Dit gaat over bewustwording van het 
eigen energieverbruik, gedrag en de thuissituatie. Een energiecoach is in staat om 
besparingsmogelijkheden in een woning te herkennen. Denk bijvoorbeeld aan het 
plaatsen van tochtstrips, ledlampen en radiatorfolie, een waterbesparende 
douchekop, isolatiemogelijkheden etc. 

Wat is een energiecoach niet? 
Een energiecoach geeft geen technisch advies en hoeft geen technische 
achtergrond te hebben. In geval van twijfel kan een energiecoach een technisch 
specialist inschakelen of daarnaar verwijzen. 

Hoe helpen wij een energiecoach op weg? 
Een opleiding tot energiecoach duurt  vijf avonden. In de cursus is er aandacht voor 
gesprekstechnieken, inzicht in het herkennen van snelle besparingsmogelijkheden, 
verwarmingssystemen, isolatiemogelijkheden en energieopwekking. Wij verzorgen 
een netwerk waarin ervaringen kunnen worden gedeeld en/of bijscholing plaats kan 
vinden. De opleiding wordt betaalt door de gemeente. De contactgegevens van de 
energiecoaches staan op de gemeentelijke website: Energiecoaches | Energie in 
Opsterland . Bezoeken kunnen door de coaches zelf worden ingepland.  

Wat verwachten wij van een energiecoach? 
Een dorpsbewoner die bereid is om dorpsgenoten te helpen energiebewust te 
worden en grip te geven op hun energieverbruik en de kosten daarvan. 

Wilt u meedoen of meer informatie ontvangen? 
Meld u dan aan bij Stichting Duurzame Energie Ureterp: 
energiecoachureterp@outlook.com  

De eerstvolgende training is gepland op de donderdagavonden 23 februari en 2, 9, 
16 en 24 maart. De training is van 19.00 – 21.30 uur in De Buorskip in 
Beetsterzwaag.
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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

Mounleane 8, Ureterp 
www.devriestegelsensanitair.nl

www.devriestegels.nl
0512 303 626

DE VRIES
TEGELS EN SANITAIR

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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TRYATER SPEELT OP ZATERDAG 25 FEBRUARI OM 20.00 UUR 
IN MFC DE WIER 
 
BINGO! 
Een monoloog over trots en schaamte 
 
Tine leidt de bingo in een buurthuis. Ze komt vandaag te laat. Tine verontschuldigt zich 
en begint onbedoeld over haar pas overleden moeder, met wie ze al tien jaar geen 
contact had. Net zag ze haar ouderlijk huis en ontdekte de armzalige omstandigheden 
waaronder haar moeder blijkbaar woonde. Terwijl Tine haar best doet om op vrolijke 
wijze de bingo tot een goed einde te brengen, ontleedt ze de relatie met haar moeder. 
Die staat opeens in een heel ander daglicht. Had ze meer moeten zien, iets anders 
kunnen doen? Ze vraagt het zich hardop af. En dan roept er iemand: 'Bingo!' 
In BINGO! zit je met je kopje koffie of thee en een bingokaart met anderen aan een 
tafel. Tijdens het bekende spel met de genummerde ballen word je meegenomen naar 
Tines jeugd. Vlak voor en tussen de tafels door speelt Tamara Schoppert deze door 
Herman van de Wijdeven geschreven theatertekst. En wanneer de prijs is gewonnen, 
kijkt iedereen elkaar eens goed aan en drinkt nog een kop koffie of thee met elkaar. 
BINGO! is ontwikkeld op initiatief van Stichting Platform Armoede en Schulden Fryslân 
(PAS.frl) door theatercollectief Ploech en eide en speelde eerder dit seizoen in een 
Nederlandstalige versie tijdens Festival Overmorgen van de Friese theaters. Tryater 
heeft het stuk over armoede en eenzaamheid omarmd en brengt de Friestalige versie 
naar diverse locaties in Friesland. De voorstelling is ook geschikt voor wie niet van het 
bingo-spel houdt. 
 
Kaarten via www.tryater.nl  of verkrijgbaar in MFC De Wier 
(foto: Tryater) 
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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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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.

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



49

 
 
KERKDIENSTEN 
 
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Ureterp 
 
05 februari 09.00 uur Ds. A. Krijgsheld  Viering HA 
  14.00 uur Ds. P. Zuidema, Uithuizen  
12 februari 09.30 uur Ds. A. Krijgsheld 
  14.00 uur Ds. L.G. Boonstra, Slochteren 
19 februari 09.30 uur Ds. A. Krijgsheld 
  14.00 uur Ds. J. Van der Wal, Appingedam 
26 februari 09.30 uur Ds. J.D. van ’t Zand, Frieschepalen 
  14.00 uur Ds. H. Meerveld, Roden 
05 maart 09.30 uur Ds. S. De Vries, Zwolle 
  14.00 uur Ds. A. Krijgsheld 
 
 
Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp 
 
05 februari    10 uur  da T. Weidem 
12 februari    10 uur  ds J. v.d. Meer 
19 februari    10 uur  ds. R. Akse 
26 februari  : 10 uur  ds  A. Bakker 
 
 
 
Protestantse gemeente It Keningsfjild 
 
De  kerkdiensten zijn ook online te volgen. 
 
05 februari    09.30 uur  Sint Piter, Ureterp        ds. P. Pit, Drachten 
12 februari  09.30 uur    De Mande, Bakkeveen  ds. L. v.d Broeke ,Kampen 
19 februari     09.30 uur            Sint Piter, Ureterp         ds. A.J. Nicolai 
26 februari     09.30 uur    De Mande, Bakkeveen  (Fryske Tsjinst)      

ds. T. Osinga, Franeker 
05 maart            09.30 uur          Sint Piter, Ureterp         ds. A.J. Nicolai 
 
 
"De Ontmoetingskerk" (PKN),  Mounestrjitte Ureterp 
 
De diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl 
 
05 februari           09.30 uur           ds. A. Bouman  
12 februari 09.30 uur ds. A. Bouman                  Avondmaal 
19 februari 09.30  uur   ds. A. Bouman        
26 februari 09.30 uur         ds.  De Haan   
05 maart 10.00 uur            Mevr. M. Hahndiek        Ycc dienst 
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hofsteebouw.nl|06 – 23 67 77 46 | info@hofsteebouw.nl

Wij bouwen met aandacht voor kwaliteit!
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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. 
Medicijnen vóór 12:00 uur besteld kunnen na 2 werkdagen tussen 16:00 en 16:30 uur worden 
afgehaald.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.  
Tandheelkundig Centrum Bakkeveen 
Merskekamp 32, Bakkeveen      0516 541 120 
www.tandheelkundigcentrumbakkeveen.nl  
Behandeling volgens afspraak. Bereikbaar op maandag t/m donderdag.  
  



52

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

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

              
 

    
 
 

 
Meester Geertswei 1,  

Wijnjewoude 
0516 - 850885 

 
 Openingstijden: 
 Ma.            13:00 - 17:30 
 Di.       8:30 - 12:00 13:00 - 17:30 
 Wo.          13:00 - 19:00 
 Do.     10:00 - 12:00 13:00 - 19:00 
 Vr.       8:30 - 12:00 13:00 - 17:30 
 Za.     Gesloten. 
 

Snel en 24/7 een afspraak maken via: 
www.hmhaarmode.nl 



55

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:dinsdag en woensdag van 13.00 - 17.00 uur , vrijdag van 10.00 - 17.00 uur. 
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 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. 




