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Verspreiding in Ureterp, Frieschepalen, Siegerswoude, Bakkeveen en Wijnjewoude 
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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  
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mw. M. Krijgsheld    De Feart 83 tel. 785391 
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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:  
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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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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

Koetsebeiwâl 24, 9247 AC
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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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DORPSAGENDA  
Datum: Tijd  Omschrijving:  Plaats 
 
11 jan 

 
14.30 

 
Vrouwen van Nu  met Janneke 
Abma  “Sara on Tour”  
 

 
MFC de Wier 

 
11 jan 

 
18.45 

 
Damschool Oerterp 

 
MFC de Wier 
 

 
16-23 
jan 
 

 
19.30 

 
Gebedsweek 

 
Kerken in oost-Opsterland 
 

 
23 jan 

 
14.00 

 
CPB met Jantina de Haan 

 
De Ontmoetingskerk 
 

 
18 jan 

 
19.30 

 
Breicafé (in de Ynrin) 

 
MFC de Wier 
 

 
25 jan 

 
14.00 

 
PCOB met dhr Wytse Hospes 

 
MFC de Wier 
 

 
28 jan 

 
09.00 

 
Winterwandeltocht 

 
ODV Wijnjewoude 
 

 
28 jan 

 
19.30 

 
Midwinterconcert 
Spikerpakkenband 
 

 
De Ontmoetingskerk 

 
01 feb 

 
20.00 

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

 
MFC de Wier 

 
2-4 feb 

  
Op nij foriene 

 
MFC de Wier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Losse foto’s in dit nummer zijn 
gemaakt door Anne Elverdink 

  

 
 

 
         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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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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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
 
  
Allereerst wensen wij u allen een voorspoedig en 
gezond 2023 toe. Het jaar 2022 was voor een ieder een 
jaar om niet gauw te vergeten. Een jaar van oorlog, 
economische crisis, hoge inflatie, veel duurdere 
boodschappen en brandstof. We wensen dat het nieuwe 
jaar voor u voorspoediger zal zijn.  
  
Binnen het bestuur heeft Elly Jellesma ons verlaten en 
wij danken Elly voor haar vele jaren inzet voor de 
Tipgever. Het secretaraat is inmiddels opgevuld door 
inzet van Brigitte Curfs. We zijn nog wel op zoek naar een nieuwe voorzitter. Mocht u 
interesse hebben in het voorzitterschap van de Tipgever dan kunt u één van de 
bestuursleden benaderen voor informatie over deze functie. 
  
Verder hebben wij een nieuwe rubriek geintroduceerd. Onze adverteerders krijgen de 
mogelijkheid om hun bedrijf en/of zichzelf te presenteren. De reacties van de inmiddels 
gepresenteerde adverteerders zijn positief en enthousiast. In deze Tipgever vindt u de 
bijdrage van administratie- en belastingadvieskantoor Reitsma en de Jong en Juwelier 
de Slag.  
  
Hierbij willen wij u ook informeren over het volgende idee. 
In deze tijden van economische crisis hebben ook onze sport- en andere verenigingen 
last van ledenverlies. Wij zijn van mening dat ook de verenigingen/stichtingen recht 
hebben op een presentatieronde in de Tipgever.  
Daarom willen wij als bestuur onze verenigingen of andere organisaties ook een 
platform geven om zichzelf voor te stellen. Te denken valt aan ledenaantal, 
(sport)onderdelen of bijvoorbeeld het presenteren van de activiteiten van uw 
vereniging.  
Ook hierbij is het mogelijk om 2 foto’s te laten plaatsen bij uw stukje. Wellicht is de 
jeugd ook bij uw organisatie betrokken. Mocht u vragen of opmerkingen over dit 
initiatief hebben dan horen wij graag van u. 
 
Tenslotte doen wij hierbij ook een oproep om uw hulp voor het digitaliseren van de 
voormalige Tipgevers. De Tipgevers van voorgaande jaargangen zijn allemaal nog op 
papier aanwezig. Deze willen we graag digitaliseren zodat de uitgaven kunnen worden 
bewaard en niet verloren gaan. Deze bevatten nog veel waardevolle informatie over 
de dorpen in en rondom onze regio. Het zou jammer zijn als dit verloren zou gaan. Als 
u meer informatie wenst over deze oproep dan kunt u zich richten tot het bestuur. 
 
Wij wensen u veel plezier met het lezen van deze eerste Tipgever van het jaar 2023. 
  
Met vriendelijke groet, 
Geert de Haan, Jan Wind, Mathilde Krijgsheld en Brigitte Curfs 
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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 



      
EVEN VOORSTELLEN : JUWELIER DE SLAG 
 
De grootste collectie sieraden van Noord-
Nederland in een oase van rust 
Op de grens van bos en weilanden tussen 
Beetsterzwaag en Ureterp is Juwelier De Slag 
gevestigd in een grote modern verbouwde 
boerderij. Het is een bijzondere locatie. In een 
oase van rust vind je de grootste collectie 
sieraden van Noord-Nederland. Eigenaresse 
Hilde Ferbeek en haar team helpen je om 
tussen al dat moois een geslaagde keuze te 
maken.   

 
Het persoonlijk contact vindt Hilde het allermooiste aan haar werk. “Klanten delen hun 
blijde en hun verdrietige momenten. Het ene moment zoek je samen met een 
aanstaand echtpaar trouwringen uit, het andere moment ontwerp en maak je voor 
iemand een gedenksieraad.” Het werken met mensen én mooie producten maakt haar 
gelukkig. “Het voelt niet als moeten werken, iedere dag ben ik blij dat ik weer mag 
werken. Dat komt ook omdat ik zo’n fantastisch team heb.” 
Met robuuste houten tafels zijn op vele plaatsen in de ruime juwelierszaak, sfeervolle 
en intieme zithoeken gecreëerd. “We nemen alle tijd voor klanten, bieden ze een kopje 
koffie aan en geven ze graag een goed en persoonlijk advies.”  
 
Hildes ouders zetten het bedrijf 55 jaar geleden op. Als veertienjarig meisje hielp ze 
haar moeder al in de winkel. Ze volgde de opleiding tot goud- en zilversmid en kwam 
volledig in het bedrijf dat ze later overnam. Als taxateur is ze ook een officieel oud-
goud inleverpunt. “Op dit moment is de goudprijs nog steeds erg hoog en is het zeker 
verstandig om in te leveren. En het leuke is je krijgt er bij ons zelfs nog meer geld voor 
als je er een nieuw horloge of sieraad voor uit zoekt.”  
 
In de loop der jaren is Juwelier De Slag uitgegroeid tot de grootste trend juwelier van 
Noord-Nederland. In het assortiment zitten veel merken, zoals de trendy merken Zinzi 
en Buddha to Buddha. Tommy Hilfiger, Danish Design, Cluse en Festina zijn een paar 
van hun vele horloge merken. En van deze merken is vaak de gehele collectie op 
voorraad. Volgens Hilde is dan ook bijna alles op sieradengebied mogelijk. “Wij 
verkopen eigenlijk nooit nee. Drie generaties kunnen bij ons terecht. Voor zowel oma, 
dochter en kleindochter hebben wij sieraden en voor heren is er ook volop keuze.”  
 
Het ruime aanbod en de talloze mogelijkheden voor het ontwerpen en het maken van 
o.a. gedenksieraden door hun eigen goudsmeden maakt dat velen een bezoek 
brengen aan Juwelier De Slag. Hilde vindt het belangrijk om net een stapje extra te 
zetten voor de klant. “Wij zitten hier niet aan een drukke winkelstraat met veel 
passanten en moeten dus meer bieden zodat mensen speciaal naar ons toe rijden.” 
Het heeft geleid tot een grote vaste klantenkring. “Mensen komen hier graag. Vorige 
week kwam er nog een klant uit Emmeloord. Ze rijdt dan langs plaatsen als Joure en 
Heerenveen, waar ook juweliers zitten, maar toch kiest ze voor ons. Dat vind ik 
bijzonder. Daar doe je het voor.” 
Juwelier De Slag | Selmien West 2, 9247 TS Ureterp | www.deslag.nl | 0512-301 695 
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Het thema kan zijn:
Stamppotten / Frysk menu / Chinees enz.

Het thema in de maand 
januari is: WWiinntteerr

U kunt zich t/m donderdag 12 
januari 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 20 januari 2023 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.

Tel (06) 51 34 05 76
Kromhoek 34, 9249 NE Frieschepalen 

Nieuwbouw      Verbouw     Onderhoud

WWW.CAMPERFUN.NL

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

Camper verhuur 
URETERP



      
EVEN VOORSTELLEN:  
Ruim zes jaar Reitsma & De Jong Administratie en Belastingadvies 
“Er is zoveel meer dan cijfers” 
Rust, balans, persoonlijke benadering, transparantie, de mens achter het 
bedrijf... Dit zijn begrippen waar wij veel mee hebben. Door de jaren hebben we 
in onze dienstverlening daar vooral de focus op gelegd.  
Beide hebben we 25 jaar ervaring in het vak. Ervaringen die we in 2016 
bundelden onder de noemer Reitsma & De Jong Administratie en 
Belastingadvies, ons gezamenlijke bedrijf dat inmiddels ruim 6 jaar bestaat en 
kantoor houdt in zowel Ureterp als Wijster.  
We namen ieder ruim 25 jaar ervaring mee toen we ons bedrijf startten. Het was 
daardoor  snel duidelijk hoe het concept van ons kantoor vorm moest krijgen. We 
willen laagdrempelig zijn. Persoonlijk en betrokken. We streven naar openheid en 
transparantie. Door overzicht en inzicht in de financiële situatie van onze 
opdrachtgevers te creëren, zorgen we voor rust. En met die rust ontstaat vaak een 
evenwicht. Niet alleen binnen de onderneming, maar in het hele bestaan van de 
ondernemer. ‘Er is zoveel meer dan cijfers’, staat er op onze website. Met rust en 
evenwicht komt de ondernemer, en daarmee zijn onderneming, goed tot zijn recht, om 
zo beide te kunnen floreren. 
Meer dan cijfers 
We kijken naar de mens achter de onderneming. We zijn betrokken bij onze klanten, 
geïnteresseerd in hun verhaal en de manier waarop ze in het leven staan. Voor ons 
tellen niet alleen de cijfers of harde data. Daarnaast werken we graag samen met onze 
klanten. De klant doet zijn deel binnen de financiële administratie, wij doen ons deel. 
Zo zorgen we er samen voor dat het inzicht en overzicht er komt. 
Blauwdruk 
Onze allereerste klant is ons altijd bijgebleven. Niet alleen om het eenvoudige feit dat 
het onze eerste klant  was, maar vooral ook omdat we hier veel van geleerd.  
Wie is eigenaar van een probleem? Hoe neem je mensen mee in een proces? Het 
antwoord op deze vragen is eigenlijk altijd belangrijk. Maar ook praktisch gezien was 
het een interessante opdracht. Wij moesten een administratie inrichten die zowel voor 
honderd als ook voor duizend klanten werkt. Of vertaald: zorg voor een goede basis 
waarin groei en flexibiliteit eenvoudig en praktisch in de grip te houden zijn. Wat we 
destijds hebben neergezet, is nog altijd een blauwdruk voor onze huidige opdrachten.  
Een afspraak maken? 
We kijken met veel plezier terug op afgelopen tijd. Inmiddels weten veel ondernemers, 
maar ook particulieren, ons te vinden. Dat onze manier van werken aanspreekt blijkt 
uit de vele enthousiaste reacties die we van onze klanten mogen ontvangen.  
Heb jij het gevoel dat je hulp kunt gebruiken bij de 
bedrijfsvoering en administratie van jouw bedrijf? Wil je 
ook rust brengen in je administratie? Zodat je bedrijf 
gewoon lekker loopt en je  meer aandacht kunt hebben 
voor thuis en je privé-situatie? We vinden het 
interessant om in jouw wereld te duiken. We kijken 
graag mee en helpen je bij het vinden van een 
passende administratie waar je nauwelijks omkijken 
naar hebt.  
Kijk voor meer informatie op www.reitsma-dejong.nl of 
mail, whatsapp of bel ons op 0512-785397  voor een 
vrijblijvende kennismaking.   
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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
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UPDATE CHRISTMAS CHALLENGE 
 
De vorige keer noemden we de christmas 
challenge al even, een actie van Stichting 
Dierenlot waar dierenhulporganisaties aan mee 
kunnen doen om zo geld op te halen voor de 
dieren. 
De Fûgelhelling wil met het opgehaalde bedrag 
een badhuis voor de watervogels realiseren.  
Eens kijken hoe het daar mee is afgelopen. 
 
Vrijwilligers hebben verschillende acties opgezet 
om geld op te halen voor het badhuis. Zo zijn er 
plastic flessen verzameld, zijn er stenen 
beschilderd en verkocht en een vrijwilliger heeft zelfs een prachtig gedicht geschreven 
over de egel waar mensen geld aan konden doneren. Ook is een fotowedstrijd 
gehouden en konden mensen producten kopen om de tuinvogels de winter door te 
helpen, bijvoorbeeld met behulp van een raamfeeder (een vogelvoerbakje die aan het 
raam hangt met zuignappen) of een vogelpindakaas houder met pot. 
 
Het totaalbedrag wordt uiteindelijk verdubbeld door Stichting Dierenlot. Maar daar 
moest wel wat voor gedaan worden. Er moest een ‘cheque’ met het tussentijdse 
bedrag op een ludieke manier aan Dierenlot gepresenteerd worden. Dat lieten enkele 
vrijwilligers zich geen twee keer vertellen. Zij zijn met een zelfgemaakte cheque en in 
een uilenpak naar Stichting Dierenlot gegaan om de cheque te presenteren. De foto 
laat het eindresultaat zien.  

 
Inmiddels staat het bedrag van 
de Fûgelhelling op ruim €2600,- 
wat een prachtig bedrag is. En 
dit wordt dus ook nog 
verdubbeld! Dit bedrag kan nog 
wat oplopen want op het 
moment van schrijven duurt de 
actie nog een paar dagen. Al 
met al is het een groot succes 
geweest en we willen iedereen 
die een donatie gedaan heeft 
ontzettend bedanken! 
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www.vandermeulendrachten.nl* Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel

Adresgegevens
De Giek 14  (     De Haven)
9206 AT Drachten
T. 0512 51 02 50
info@vandermeulendrachten.nl

Openingstijden
Maandag Gesloten
Di. t/m vr. 09.00 - 17.30 uur
Do. koopavond 19.00 - 21.00 uur
Zaterdag 09.30 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

Uw specialist in woonvloeren, tegels en PVC

De voordelen van 
Van der Meulen: 

  De nieuwste badkameropstellingen met 

     de laatste trends

 Ruim 800 m2 showroom met een   

 uitgebreide woonvloeren afdeling met  

 tegels en PVC

   Grootste assortiment tegels in de wijde 

omgeving

 Van ontwerp tot installatie

   Zekerheid, garantie en service

We kunnen met trots zeggen dat we de veiligste 
PVC-vloer met de meeste keurmerken in huis hebben!

Perfect te combineren met vloerverwarming

IJzersterk materiaal: slijtvaster dan houten vloeren

Geluiddempend en gemakkelijk schoon te maken

VERANTWOORDE
PVC VLOEREN, 

GETEST EN 
GECERTIFICEERD

100%
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NIEUWSBRIEF  JANUARI PLAATSELIJK BELANG 
 
De beste wensen nog voor het nieuwe jaar. Het jaar 2022 
is al weer voorbij, een jaar met pieken en dalen. 
Terugkijkend zijn er weer diverse projecten geweest waar 
wij als Plaatselijk Belang bij betrokken zijn geweest samen 
met de vele vrijwilligers die ons hebben geholpen. Zoals 
o.a. bij de actie Ureterp schoon, de fittest/open dag, het 
project Kleur en Fleur met het beplanten van de 
bloemperken aan de Weibuorren, de aankleding van het 
Lijteplein met de weduwefiets, enz. Alle vrijwilligers willen 
we dan ook bedanken voor hun hulp. 
Voor het jaar 2023 zijn we alweer druk bezig met het 
plannen van diverse activiteiten.  
 

 De website www.ureterp.frl wordt uitgebreid met een 
dorpsagenda. Zodra er een datum bekend is van een activiteit kunt u dit aan 
ons doorgeven via het formulier agenda op de website.  

 
 In mfc De Wier hangt een ideeënbus, heeft u een idee, suggestie of tip voor ons 

dorp en/of De Wier, deponeer uw idee met vermelding van uw naam en 
tel.nummer in de ideeënbus.  

 
 In de maand maart doen we mee met NL doet en/of Nederland (Ureterp) 

schoon. Meer info volgt in de Tipgever van februari.  
 

 Project Kleur en Fleur. Volgens ons waren de hanging baskets met geraniums 
op de Weibuorren en het Lijteplein een groot succes. Graag willen we uw 
mening hierover weten. Dit kan via mail pbureterp@gmail.com of de website 
met het contactformulier.  Moeten we dat dit jaar ook weer doen? Heeft u nog 
een ander idee om ons dorp op te fleuren? 

 
 Wandelpaden rondom Ureterp. 

Rondom ons dorp liggen tal van mooie wandelpaden. Zo is Ureterp onderdeel 
van het Friese Woudenpad en het Koningspad XL.  
Sommige wandelpaden zijn vergeten, sommige zijn verscholen en anderen 
weer veel bewandeld. Paden met een rijke historie of nieuw aangelegd. 
In 2025 bestaat Plaatselijk Belang Ureterp 125 jaar. Wij zouden het leuk vinden 
om in dat jaar alle wandelpaden in kaart te hebben en uit te kunnen brengen in 
een jubileumboek.  
Weet u routes die verscholen of vergeten zijn?  
Weet u de rijke historie die bij de wandelpaden hoort?  
Lijkt het u leuk om dit samen met ons te ontdekken en te archiveren? 
Laat het ons weten via  pbureterp@gmail.com of neem contact op met één van 
de bestuursleden (zie www.ureterp.frl ) 
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        Voeding voor mens en dier en tuin ! 
 

       AARDAPPELEN    

   Borgers – Bildstar – Irene – Rode Star 
 
 

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 
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Donderdag 19 januari - 17.30 uur
Voor 10 euro exclusief consumpties
•   Stamppot Boerenkool met Cajun-spek
•  Hutspot (wortel-ui) met rookworst
•  Boeren Gehaktbal in milde jus
•  Zoetzuur garnituur
•  Klein IJSdessert

Aanmelden tot uiterlijk
woensdag 18 januari!

TienTjesBuffeTTienTjesBuffeT

Afhalen tussen
17.00 en 17.30 uur

is ook mogelijk!

GEZELLIG GEZAMENLIJK ETEN

De Telle 21 • 9247 BH Ureterp • Tel. (0512) 30 1440
Kijk ook op facebook en www.mfcdewier.nl
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HULDIGING JUBILARISSEN ZONNEBLOEM URETERP E.O 
Lies v.d. Iest en Antje Berga werden tijdens de gezellige middag op 27 oktober jl. 
gehuldigd.  Marian Doorgeest prees hen allebei om hun grote betrokkenheid, 
enthousiasme en inzet.   
Lies van der Iest Is al sinds september 
1987 vrijwilliger van de Zonnebloem 
afdeling Ureterp e.o.  Deze afdeling is 
opgericht in november 1986. Lies is er dus 
bijna vanaf het begin bij.  Er zijn vele 
activiteiten waar Lies een bijdrage aan 
heeft geleverd, o.a. de winkelmorgen, 
koffieochtenden in Frieschepalen, de 
jaarlijkse lotenverkoop, de bootdagtochten, 
met een stand meehelpen op de braderie, 
bezoek aan de Orchideeënhoeve, meehelpen bij de “Gezellige middag”  en nog vele 
andere activiteiten. Lies, heeft zich altijd volledig ingezet in haar toenmalige 
woonplaats Frieschepalen, het bezoeken van gasten deed ze met veel plezier. Als er 
een activiteit werd georganiseerd, wist zij welke mensen uit Frieschepalen benaderd 
konden worden om deel te nemen.  
Lies woont inmiddels een aantal jaren in Ureterp waar ze zich nog steeds inzet voor 
onze afdeling en doet nog mee aan tal van activiteiten. De vrijwilligersvergaderingen 
bezoekt ze trouw, dat wordt enorm gewaardeerd. Namens het bestuur van de 
Zonnebloemafdeling Ureterp e.o. kreeg Lies het waarderingsbeeldje met een mooi bos 
bloemen als dank voor haar 35 jarige inzet voor gasten en vrijwilligers binnen de 
Zonnebloem Ureterp e.o. 
Antje Berga is in het najaar van 2012 benaderd om secretaris te worden bij de 
Zonnebloem afdeling Ureterp e.o.. Ze is 
meerdere keren herkozen als secretaris, 
maar op de jaarvergadering van 27 febr. 
2019 kreeg ze er ongewild een taak bij. 
De toenmalige voorzitter was aftredend en 
niet herkiesbaar. De zoektocht naar een 
nieuwe voorzitter had helaas nog geen 
opvolger opgeleverd, zodat Antje “tijdelijk” 
het stokje overnam. De jaren die volgden 
werd er intensief gezocht naar een nieuwe 
voorzitter. Antje heeft die jaren beide 
functies vervuld en haar best gedaan om dat zo goed mogelijk te doen. De activiteiten 
voor deelnemers en vrijwilligers gingen gelukkig gewoon door, etentjes, 
bootdagtochten, gezellige middagen en andere uitstapjes. Alles voorzien van 
informatie. In februari 2022 heeft Antje het stokje overgedragen aan een ad interim 
bestuur. Ze wilde wel graag vrijwilliger blijven bij de afdeling Ureterp e.o. Antje zet haar 
nog steeds in voor de activiteiten en is trouw aanwezig op de 
vrijwilligersvergaderingen. Na 10 jaar inzet als vrijwilliger, maar speciaal als secretaris 
en waarnemend voorzitter kreeg Antje namens het bestuur en de nationale vereniging 
De Zonnebloem de zilveren speld met oorkonde en een mooi bos bloemen als dank 
voor haar 10 jarige inzet voor gasten en vrijwilligers binnen de Zonnebloem Ureterp 
e.o.Na deze huldiging was er nog een gezellig samenzijn met vele gasten en 
vrijwilligers o.l.v. “leediedzjee”. Onder het genot van een hapje, drankje en leuke 
muziek werd er heerlijk gezongen en gedanst. 
Het bestuur van de Zonnebloem, afd. Ureterp e.o 
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dyn  dao

Siegerswoude | Bakkeveen | Drachten

16 t/m 20 januari 2023

GRATIS OPEN LESWEEK
• Tai chi
•	Wudang	fitness

• Meditatie
• Yin yoga

MEEDOEN? Kijk voor het lesrooster op www.dyndao.nl. Graag even aanmelden 
via riekytakken@dyndao.nl of bel Rieky op 06-29323108.
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Gratis open lessen tai chi, Wudang fitness en yin yoga in Siegerswoude 
 
Ben je toe aan een leuke, gezellige, gezonde manier van bewegen? Meld je dan 
aan voor een gratis open les Wudang fitness, tai chi of yin yoga in het dorpshuis 
van Siegerswoude in de week van 16 t/m 20 januari. Trainster Rieky Takken van 
Dyn Dao beantwoordt alvast een paar vragen. 
 
Wat is tai chi?  
“Bij tai chi beweeg je langzaam. Dat verbetert je balans en het brengt ontspanning in 
lichaam en geest. De asymmetrie van de bewegingen verbetert je coördinatie, 
ontwikkelt je concentratie en houdt je hersenen jong. Bovendien krijg je een betere 
houding als je regelmatig tai chi doet.” 
 
Wat doe je bij Wudang fitness? 
“Wudang fitness is fitness zonder 
apparaten. Je beweegt in een sneller 
tempo dan bij tai chi, maar altijd vanuit 
ontspanning. Zo verbeter je je conditie 
zonder energie te verspillen. Verder werk 
je aan een gezonde houding en aan een 
betere balans, coördinatie en 
behendigheid.” 
 
Moet ik lenig zijn voor yin yoga? 
“Nee hoor. Yin yoga helpt je juist leniger te worden. Ook als je al wat ouder bent.” 
 
Zijn er ook speciale lessen voor beginners of 60-plussers? 
“Op dinsdagmiddag is er een tai chi groep voor 60-plussers. De oefeningen zijn wat 
eenvoudiger en we herhalen de oefeningen vaker. Voor Wudang fitness en yin yoga is 
er geen 60-plus groep, maar er doen in bijna alle groepen wel 60-plussers mee. 
Speciale beginnerslessen zijn er niet en dat hoeft ook niet. De lessen zijn zo 
opgebouwd dat iedereen mee kan doen op zijn eigen niveau.” 
 
Gratis introductieles meditatie 
Op dinsdag 17 januari van 20.30-21.30 uur is er een gratis introductieles meditatie in 
De Lawei in Drachten. Na die les start de 10-weekse cursus die interessant is voor 
beginners én voor mensen die graag meer verdieping willen in hun meditatie.  

 

Aanmelden open lesweek: riekytakken@dyndao.nl, 06-29323108 
Meer informatie, lesrooster, tarieven: www.dyndao.nl (eigen foto) 
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 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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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 en is ontstaan uit samenwerking tussen verzamelaars en bewoners 
van Grootegast, die de historie van het bekende Deense Speelgoedmerk in Grootegast 
onder de aandacht willen brengen. Er is ook heel veel Lego in het museum om zelf 
mee aan de slag te kunnen. 
In  Het Victory  Museum is de geschiedenis te zien van de bevrijding van Noord-
Nederland door de Canadezen, in het bijzonder de bevrijding van de provincie 
Groningen. Het museum vertoont van zowel Canadese-, Duitse- als verzetszijde 
objecten die met deze tijd te maken hebben. Ook worden in diorama’s 
andere scènes uit de oorlog tentoongesteld. 
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. Verder wordt er een grote keur aan typemachines tentoongesteld. In de 
typemachinehoek mag je ook zelf aan de slag om je eigen brief te typen. 
 
 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: 
Griet Beute  tel. 0512-301583 
Ietje v.d.Veen tel. 0512-301984           
Henny Jongsma  tel. 0512-302487 
Trijnie Doornbosch tel. 0512-302588 

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

 
 
 CHRISTELIJKE PLATTELANDSVROUWEN  
AFDELING URETERP 

 
Onze eerste bijeenkomst van het jaar 2023 is op maandagmiddag 23 januari. 
De “Vrouwen van nu” zijn onze gasten. We hopen op een gezellig samen zijn. 
Spreker is Jantina de Haan, Ureterp. Onderwerp: Bekkenbalans. 
We beginnen om 14:00 uur en komen samen in de “Ontmoetingskerk”, Mounestrjitte, 
Ureterp. 
Ook niet leden zijn van harte welkom. 
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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
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HERSTART ‘DAMSCHOOL OERTERP’ OP WOENSDAG 11 
JANUARI 2023  
 
Op woensdagavond 11 januari a.s. vindt de herstart van Damschool Oerterp plaats, 
voor de jeugd van Ureterp en omstreken. Na twee jaar Corona-pandemie kunnen we 
weer dammen op woensdagavond van 18.45 tot 19.30 uur in MFC De Wier te Ureterp. 
  
Naast het spelen van partijtjes, krijg je ook les in dammen. Je leert hoe je met een 
dam een heleboel schijven kunt slaan. Na de lessen zul je mooie damzetjes uithalen. 
 
Je krijgt les van dammers van het eerste en tweede team van Damclub Oerterp-
Drachten. Elke damavond zijn drie of vier damleiders aanwezig.  
 
De damlessen van Damschool Oerterp beginnen op woensdag 11 januari en eindigen 
op woensdag 28 maart. De lessen in januari zijn gratis.  In februari en maart zijn de 
kosten € 5,--, te betalen op de eerste woensdag van februari en maart.  
 
Wij zien je graag op woensdagavond 11 januari 2023. 
Opgeven met naam, geboortedatum, een telefoonnummer en een emailadres bij:  
Ultsje Hosper, telefoon 06-21388660 of email ultsjehosper@hotmail.com  
Of kom gewoon langs op woensdag 11 januari om 18.45 uur in MFC De Wier te 
Ureterp. 
  
Graag tot ziens,  
Ultsje Hosper, Damclub Oerterp-Drachten. 

 

 



28

Mounleane 8, Ureterp 
www.devriestegelsensanitair.nl

www.devriestegels.nl
0512 303 626

DE VRIES
TEGELS EN SANITAIR

 
      
FREONEN FAN DE LIJTE EN LIJTEHIEM. 
  
“Raad de waarde en maak kans op deze rijk gevulde 
mand” 
Dit was voor vele tientallen bezoekers van de 
geslaagde Kerstmarkt in De Wier de moeite waard om 
een gokje te wagen. De geschatte bedragen waren 
zeer uiteenlopend, maar het exacte bedrag was € 
40,95. Met een verschil van slechts €0,80 zat Dineke 
Terpstra het dichtst bij de waarde en werd daarmee 
winnaar.  
 
Ook hebben we weer nieuwe donateurs mogen 
inschrijven. Hiervoor onze hartelijke dank!  
Wil je ‘de Freonen’ ook steunen? Dat kan en is zeer welkom! Onze folders liggen op 
meerdere plekken in Ureterp, o.a. bij de artsen, bibliotheek, De Lijte, etc.  
 
Bellen of mailen kan ook, ons secretariaat: 06 20382734 en rinavdm@hotmail.com   
 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

De praktijk is een dependance van Fitaal De Sportlaan in Drachten 

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



 
      
FREONEN FAN DE LIJTE EN LIJTEHIEM. 
  
“Raad de waarde en maak kans op deze rijk gevulde 
mand” 
Dit was voor vele tientallen bezoekers van de 
geslaagde Kerstmarkt in De Wier de moeite waard om 
een gokje te wagen. De geschatte bedragen waren 
zeer uiteenlopend, maar het exacte bedrag was € 
40,95. Met een verschil van slechts €0,80 zat Dineke 
Terpstra het dichtst bij de waarde en werd daarmee 
winnaar.  
 
Ook hebben we weer nieuwe donateurs mogen 
inschrijven. Hiervoor onze hartelijke dank!  
Wil je ‘de Freonen’ ook steunen? Dat kan en is zeer welkom! Onze folders liggen op 
meerdere plekken in Ureterp, o.a. bij de artsen, bibliotheek, De Lijte, etc.  
 
Bellen of mailen kan ook, ons secretariaat: 06 20382734 en rinavdm@hotmail.com   
 
      
 

 29



30



31 



32

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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¼ pagina advertentie liggend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ONTMOET ANDERE MENSEN BIJ SAMEN@URETERP 
 
Heb jij behoefte om even de deur uit om andere mensen te ontmoeten? Je bent van 
harte welkom bij het ontmoetingsmoment Samen@Ureterp. Iedere dinsdag kun je 
tussen 9.30 en 11.30 binnenlopen in MFC De Wier, Telle 21. Aanmelden vooraf hoeft 
niet, maar wanneer je graag vooraf even contact wil kan dit natuurlijk. Er worden 
regelmatig leuke- en leerzame activiteiten georganiseerd. Zo staan er in januari weer 
een aantal leuke activiteiten op de planning. Meer samen, minder alleen. Wil je meer 
informatie of graat eerst even contact omdat je een eerste bezoek misschien 
spannend vindt? Neem dan contact op via 06 – 437 594 40 (Johanna). 
Samen@Ureterp is een initiatief van Stjoer i.s.m. inwoners 

  

Bouekers 33
9247 AN Ureterp

info@taxilaanstra.nl
www.taxilaanstra.nl

• Horecavervoer

• Groepsvervoer

• Luchthavenvervoer

24/7 Leeuwarden - Drachten e.o.
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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.
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SPIJKERPAKKENBAND GEEFT MIDWINTERCONCERT  
MET KLASSIEK TINTJE 
 
Het is koud buiten. Tijd voor warme chocolademelk met slagroom, wollen sokken en… 
een Midwinterconcert met een klassiek tintje. Op zaterdag 28 januari geeft brassband 
De Spijkerpakkenband haar jaarlijkse Midwinterconcert. Speciale gasten zijn 
trompettist Olaf Schipper en het Westlauwers Mannenkoor. Het concert wordt 
gehouden in de Ontmoetingskerk in Ureterp.  
 
Gastoptredens van het Westlauwers Mannenkoor en Olaf Schipper 
Voorzitter Thies Nicolaï: ‘Het is altijd een leuke uitdaging om het programma voor dit 
concert te maken. Dit jaar hebben we maar liefst twee gastoptredens. En daar zijn we 
trots op! Allereerst: Het Westlauwers Mannenkoor uit Buitenpost. Deze formatie van 
110 heren is zeker geen onbekende in Friesland. Ze zingen eigen repertoire, maar 
gaan ook samen met ons een aantal stukken ten gehore brengen.’ 

‘En dan Olaf Schipper. Olaf is trompettist bij de Marinierskapel der Koninklijke Marine 
en treedt regelmatig op als gastsolist bij amateur- en professionele orkesten. Ook 
heeft hij een kamermuziek duo. Oftewel: Brass, zang én een gave solist. De perfecte 
ingrediënten voor een mooi concert met een klassiek tintje. Ik kijk er echt naar uit.’ 
aldus Nicolaï. 

Stichting Piipskoft  
Thies: ‘Vaste gasten weten dat 
onze vrienden van Stichting 
Piipskoft aanwezig waren op dit 
concert. Helaas is de stichting 
gestopt met haar werkzaamheden. 
Daarom zijn onze vrienden er niet 
in grote getale bij. Maar uiteraard 
zorgen we ervoor dat ze op een 
andere manier kunnen genieten 
van onze muziek. Mocht u hier 
meer over willen weten, neem 
gerust contact op: 
info@spijkerpakkenband.com.’  
 
Datum: Zaterdag 28 januari 
Locatie: Ontmoetingskerk te 
Ureterp 
Inloop: 19:30 uur 
Aanvang: 20.00 uur    
Tickets en meer informatie: 
www.muziekinopsterland.nl 
Entree: € 15, kinderen t/m 14 jaar 
€ 12,50  
De entree is inclusief een 
pauzedrankje   
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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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Hierbij nodigt het bestuur van  PCOB ver. Ureterp e.o. leden en belangstellenden uit 
voor de eerste bijeenkomst van dit jaar op 25 januari a.s. 
Wij komen bijeen in MFC de Wier in Ureterp en de middag begint om 14.00 uur. Dhr. 
Wytse Hospes uit Tersoal komt deze middag voor ons zingen, waarbij hij zichzelf 
begeleidt op accordeon, Ook vertellt hij over de liedjes die hij ten gehore brengt. Dhr. 
Hospes  was vorig jaar één van de deelnemers aan het songfestival voor ouderen.  
Gasten en nieuwe leden heten we graag welkom. 
Secretaris Rennie Jonkman. 

   
. 

  
   HET SLOTAKKOORD VAN DE BAZUIN URETERP 

 
Weet je nog dat we eerder schreven 
over Het Slotakkoord van De 
Bazuin? 
We geven u even een tussenstand. 
Er is een enorm orkest van ruim 60 
oud-leden geformeerd. Allemaal 
hebben ze een verleden bij en 
herinneringen aan de Bazuin. 
Herinneringen van ver in het vorige 
millennium tot herinneringen van 
afgelopen jaren.  
Het is een prachtige verscheidenheid aan mensen van jong tot (iets) oud(er) en van 
“nog steeds fanatiek op hoog niveau musicerend” tot “ik heb al 25 jaar geen toeter 
aangeraakt, maar wil het graag weer eens proberen”.  
Er is nagedacht over het programma en in december is de muziek uitgezocht en 
hebben de muzikanten deze gekregen. Leeninstrumenten zijn uitgedeeld zodat 
iedereen kan oefenen. “Toeters” die jarenlang geen eigenaar gehad hebben, zijn soms 
zelfs weer herenigd met hun “oude” maatje. Huizen ruiken weer naar koper en ventiel-
olie. Die geur vergeet een “toeteraar” nooit weer…..  
17 januari is dan echt de eerste repetitie, met Sijtze van der Hoek op de bok. Zouden 
we aan spelen toekomen? We hebben elkaar vast veel te vertellen. Om die reden is 
de pauze ook maar wat langer  . 6 Avonden en een studiedag lang gaat er 
gerepeteerd worden. En dan zijn we klaar voor de grote dag. Zet u het alvast in de 
agenda?  
Op 25 maart 2023 gaat het dak van MFC De Wier eraf! 
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hofsteebouw.nl|06 – 23 67 77 46 | info@hofsteebouw.nl

Wij bouwen met aandacht voor kwaliteit!
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ZONNEBLOEM URETERP E.O NAAR DE ORCHIDEEËNHOEVE  

Op donderdag 24 november jl. is Zonnebloem Ureterp 
e.o. met een grote groep gasten incl. vrijwilligers een 
gezellig dagje uit geweest. Dit uitje ging naar de 
grootse Europese tropische tuinen in Luttelgeest. 
Men kon hier genieten van de mooiste ochideeën en 
een prachtige vlindertuin.Rond 9.30 uur vertrokken 
we met de bus van Veenstra reizen ri. Luttelgeest. 
Daar aangekomen gingen we eerst aan de koffie, 
met natuurlijk een heerlijk stuk gebak. Toen op naar 
de bloemen. Jonge, jonge, wat was er veel te zien. 
Je keek je ogen uit. Behalve de orchideeën waren er 
ook tropische vogels te zien. Heerlijk wandelen door 
de zwevende bloementuin, de vlindertuin, de 
orchideeëntuin, het amazone regenwoud, lori- tuin 
en nog veel meer...Tussen de middag werd er een 
goed verzorgde lunch geserveerd waarna we 
daarna weer tijd hadden om verder rond te kijken. 
Natuurlijk was er ook het nodige te koop en daar 
werd dan ook gretig gebruik van gemaakt. 
Rond 16.15 uur was de bus weer terug in Ureterp. 
Aan het eind van de middag was er voor iedereen 
nog een kleine attentie. Opnieuw was het een zeer 
geslaagde dag en hebben zowel de gasten als 
vrijwilligers erg genoten.Iedereen vond het jammer dat het al weer tijd was om 
afscheid te nemen. 

Namens de Zonnebloem afdeling Ureterp e.o.  Irma Weening 

 
Heb je niet de financiële ruimte om te kunnen sporten of voor een culturele 
hobby? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur en het Volwassenenfonds Sport & en 
Cultuur helpen! 

Het Jeugdfonds en het Volwassenenfonds betalen de contributie en jij gaat aan de 
slag met een activiteit naar keuze. Eventueel is er ook budget beschikbaar voor het 
aanschaffen van materiaal of sportkleding. Binnen Beweegteam Opsterland is Geerte 
Kwant actief als intermediair. Wil je meer informatie of ontdekken of je in aanmerking 
komt voor ondersteuning vanuit het Jeugdfonds of het Volwassenenfonds? Meld je 
dan vandaag nog bij Geerte. Dat kan via geerte@sportfryslan.nl of 06 – 57 040 151.  

Sport en Cultuur, voor iedereen! 
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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!

              
 

    
 
 

 
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 



43



44

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
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Het oude rusthuis aan de vaart, deel 2 
Door: Roel van der Heide 
 
( links: het rusthuis met de aangebouwde bungalow voor 
het beheerdersechtpaar, Rechts: het dierenparkje)   
( foto’s :Willemke Lap) 

______________________________________________________________ 
Voordat de oorspronkelijke ‘Stoppelaarspleats’ in 1884 in gebruik kon worden genomen als 
earmhûs, werd het voor een bedrag van maar liefst f 2758 aan de nieuwe bestemming 
aangepast. In 1908 volgde nog een uitbreiding waardoor er plaats was voor maximaal 40 
armlastige ouderen en/of andere hulpbehoevenden. Het bestuur, de ‘Algemeene Armvoogdij 
van Ureterp’, werd in de loop der tijd aangevuld met regenten en gemeentelijke ambtenaren, 
waarna het tehuis in 1965 bij de invoering van de Algemene Bijstandswet  geheel onder 
gemeentelijk gezag kwam. .Ondertussen werd het gebouw in de loop der tijd regelmatig 
gemoderniseerd en verbouwd. Zo kwam er in de loop der tijd  waterleiding, centrale 
verwarming en een badkamer waar de bewoners om de week gebaad en gedoucht konden 
worden. De ene week de mannen en de andere week de vrouwen. Een ongedeeld genoegen 
was het nu niet direct. Vele oudjes vonden het eerst maar helemaal niks. Dat was anders toen 
er wc’s kwamen, dat vond men aardig gerieflijker dan  door weer en wind naar het húske 
achter op de tuin te moeten gaan. 
Die tuin dat was me wat. Bij het complex hoorde 8½ ha grond. Een overblijfsel van de oude 
Stoppelaarspleats. Een gedeelte daarvan was een  grote groente- en bloementuin en ook 
stonden  er veestallen voor de varkens en koeien. Er  scharrelden 
kippen rond en de koeien graasden in de bijbehorende weilanden. 
De bewoners moesten zelf het vee verzorgen, de koeien melken, 
aardappels poten en rooien, de groenten verbouwen en oogsten 
en in de keuken helpen met het verwerken van alles wat er werd 
geoogst. Vlees kreeg men door een koe of varken te slachten. 
Het was wat men heden ten dage met een duur woord een  
‘selfsupporting community’ zou noemen. 
Tegenwoordig is zoiets ondenkbaar in de  ouderenzorg, maar in die 
tijd vond men het heel gewoon. Vergeet niet dat veel bewoners 
nog redelijk goed van lijf en leden waren en gemiddeld 
aanmerkelijk jonger dan de hedendaagse bewoners van een 
verzorgingstehuis. Bovendien hadden velen nooit iets anders gedaan dan op het land werken. 
De laatste ingrijpende verbouwing vond plaats in 1961. Van de oude regentenkamer, de gang 
en de huiskamer van het beheerdersechtpaar, werd een grote recreatiezaal gemaakt en er 
kwam een grotere moderne  keuken met een echte ‘vriescel’.  
Voor het beheerdersechtpaar werd naast het rusthuis een bungalow gebouwd. In 1967 werd 
het gebouw als bejaardenhuis afgekeurd, omdat het niet meer voldeed aan de moderne 
welstandseisen. Dat gold niet voor de alom geprezen liefdevolle verzorging van de bewoners, 
sinds 1967 onder de bezielende leiding van Willemke Lap. Maar eind 1972 was het definitief 
gebeurd en verhuisden bewoners en personeel naar  De Lijte.  Daarmee kwam een einde aan 
meer dan 120 jaar ouderenhuisvesting aan de Vaart. Gebleven zijn de vele verhalen, 
anekdotes en herinneringen aan  het oude rusthuis. 
Daarover de volgende keer. 
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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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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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NET TE JONG, NET TE ÂLD..................... 
 
Nee, dit giet net oer tsiis. 
Krysttiid en jierwiksel binne wer foarby. Ek foar ús koarke fan 15 leden; 13 froulju en 2 
manlju, sa tusken de 50 en 85 jier, wie it in drok skoftsje. En wat dan te tinken fan ús 
liedster Nelleke, ús pianist Sybe en it bestjoer ?! 
Wy hawwe ûnder oare “stille nacht” en “Ere  zij God” wer mei in part fan de ynwenners 
sjonge en belibje mochten. En dat joech in goed gefoel. Sa baarnt de flam om-wer-
mei-elkoar-yn-‘e-kunde-te kommen, troch. Wy kinne jim fertelle dat der wer in nij 
koarlid by ús oanskood is. Dêr binne wy tige bliid mei ! Foekje hat har plakje fûn 
tusken de tenoar en de bas yn; njonken Marchien. En hja steane de mannen !  
Man as frou, in oktaaf ferskil, by ús kin dat, salang ‘t men jins partij mar sjonge kin. 
(dêrmei falle wy yn dizze nijmoadrige tiid net út ‘e toan) 
Sybe is de jongste fan ús selskip en syn enerzjy is hast net te stuitsjen..........Somtiden 
moat er wolris ôfremme wurde troch Nelleke. Mar as it er op oan komt, funksjonearret 
er bjusterbaarlik ! Ek tinke wy noch wolris oan ús âld leden. Wat dat oanbelanget sitte 
wy noch yn ‘e advint tiid; hieltyd “yn ferwachting”. Tsjin dyjinge mei goede 
foarnimmens foar it nije jier sizze wy: “wolkom”. Do bist net te jong, en jo binne net te 
âld............. 
Sûnens en alle goeds tawinske yn it kommende jier, mei út namme fan sjongferiening 
“Looft den Heer” Oerterp 
                                                                                                                   
                                                                                                              Altsje 

                                                                                             
   
 
NIEUWSBRIEF    VROUWEN VAN NU     AFD. URETERP 

 

 
Woensdagmiddag 14 december hadden we onze laatste ledenbijeenkomst van 2022. 
Deze middag werd verzorgd door eigen leden, met na afloop een buffet. 
Onze volgende bijeenkomst is op 11 januari 2023 dan komt Janneke Abma en gaat 
vertellen over haar reis op de Vespa naar Rome “Sara on Tour”.    
Gasten en nieuwe leden zijn van harte welkom.     
         
Johanna van Dijk   
secretaresse vrouwen van nu     
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WWW0512 30 06 68 VarwijkenSibma.nl

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

www.kinderfysiotherapieureterp.nl
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WINTERWANDELTOCHT ZATERDAG 28 JANUARI 2023 
 
VVV Wijnjewoude organiseert op zaterdag 28 januari weer een prachtige 
winterwandeltocht. Of het nu winter is of niet, dat maakt niet uit. Een mooie winterse 
dag waarbij er een laagje sneeuw ligt maakt de wandeltocht extra mooi, maar dat is 
afwachten. Er kan gekozen worden uit drie afstanden: 10, 15 of 25 km.  
 
De start is bij de voetbalkantine ODV in Wijnjewoude, Te Nijenhuiswei 26. Voor de 15 
en 25 km is de start tussen 09.00 en 10.00 uur en voor de 10 km is de start tussen 
09.00 – 11.00 uur. Inleg € 5,- voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen t/m 12 jaar.  
 
De organisatie is in handen van VVV Wijnjewoude. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Jelle Bakker, 06-13743441 of met Els 
Veenstra, 06-26288932. Zie ook: www.wijnjewoude.net 
 
 

   UITNODIGING  BREICAFÉ 
 

Woensdag 18 januari    19.30 uur  De Ynrin 
  
Hallo breisters en haaksters in Ureterp en omstreken, 
  
Zijn jullie ook allemaal bezig met leuke brei- en haakprojecten? Wij bij het breicafé 
vinden het heel leuk om samen met onze hobby bezig te zijn, ideeën uit te wisselen en 
elkaar te helpen. Kom vrijblijvend eens langs. Elke 3e woensdag van de maand om 
19.30 in ”De Ynrin”” (De Wier). Kom je voor het eerst, dan is die keer gratis. 
Voor informatie kun je bellen : 
Aukje Dijkstra 0512-2611, 
Anke Schimmel 0512-302428 
Coby Jongsma 0613788887 
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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

      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 

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

Tel. 0512-302160     Mob. 06-55766589  - Fax. 0512-354779
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KERKDIENSTEN 
 
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Ureterp 
 
01 januari 10.00 uur Ds. A. Krijgsheld 
  14.00 uur Ds. H. Zeilstra, Ureterp 
08 januari 09.30 uur Ds. J. Zwart, Zwolle 
  14.00 uur Ds. I. Poortinga, ’s Hertogenbosch 
15 januari 09.30 uur Ds. H. Zeilstra, Ureterp 
  14.00 uur Ds. A. Krijgsheld 
22 januari 09.30 uur Ds. R. Sietsma, Marum 
  14.00 uur Ds. A. Krijgsheld 
29 januari 09.30 uur Ds. G. Bruinsma, Sneek 
  14.00 uur Ds. A. Krijgsheld 
05 februari 09.00 uur Ds. A. Krijgsheld  Viering HA 
  14.00 uur Ds. P. Zuidema, Uithuizen  

 
    

 
Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp 
 
08 januari   ds J. Koornstra 
15 januari   br Pieter Witteveen 
22 januari    Wereld Broederschapsdag in de Lawei te Drachten 
29 januari    br Harry Dijkstra 
 
 
Protestantse gemeente It Keningsfjild 
 
De  kerkdiensten zijn ook online te volgen. 
 
08 januari  09.30 uur  Sint Piter, Ureterp  dhr. Arjen van der Vaart, Haulerwijk 
15 januari     09.30 uur  Sint Piter, Ureterp (Fryske Tsjinst )ds. L. Westra,Lollum 
22 januari  14.00 uur  De Mande, Bakkeveen  (intrede ds. A.J.Nicolai)     

ds. H. Engelsma, Wijnjewoude  
29 januari  09.30 uur    De Mande, Bakkeveen ds. A.J. Nicolai 
5 februari  09.30 uur     Sint Piter, Ureterp              ds. P. Pit,Drachten 
 
 
"De Ontmoetingskerk" (PKN),  Mounestrjitte Ureterp 
 
De diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl 
 
08 januari 09.30 uur ds. A. Bouman  
15 januari  09.30 uur ds. A. Bouman 
22 januari  10.00  uur   ds. A. Bouman       Ycc dienst 
29 januari  09.30 uur              ds. H. Engelsman       
05 februari           09.30 uur              ds. A. Bouman 
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studio voor bouwkundige vormgeving

www.bouwkundigtekenbureau.nl

0613738041                    Ureterp

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

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.

• 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. 
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.  
  



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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• 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… 
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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: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. 
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