
Redactie "de Bân”
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Van de redactie Een praatje bij het 
plaatje

" "Een hartelijk welkom voor de sint .

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 8 januari. 
De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net
Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als 
een gewoon Word 97 document (geen docx) en dan in lettertype arial 11, via de e-mail 
deban@wijnjewoude.net dit kan tot zaterdag 1 januari voor 18.00 uur. Kopij wat niet 
via e-mail gaat moet op donderdag 30 december binnen zijn bij Klaasje van der 
Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer 
plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie Posthumus tel. 481381.

Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij Klaas Greidanus 
greidanus@zonnet.nl.

Van de redactie

Eerst een hartelijke felicitatie aan onze fotograaf Sietske Bouma, met haar eerste prijs 
op de fotografie manifestatie van FRB fotografie uit Jubbega. 

Dit is het elfde en laatste nummer van de Bân wat betreft het jaar 2010. Dit jaar 
verscheen ons dorpsblad steeds in een gekleurd jasje en we hebben de indruk dat onze 
trouwe lezers dit waarderen. Dankzij een blijvende stroom van kopij zijn wij als redactie 
in staat ook de inhoud van dat jasje naar behoren in te vullen.
Onze adverteerders en de vrijwillige bijdrage van vele lezers en verenigingen maken 
het mogelijk dat de Bân ook een financiële gezonde basis heeft. De meestal jeugdige 
bezorgers zorgen ervoor dat bij bijna alle adressen in Wijnjewoude een exemplaar in de 
brievenbus valt. Aan de vooravond van het jaar 2011 is er alle reden om iedereen te 
bedanken voor de inspanningen gedaan voor ons dorpsblad en dit hopelijk in het 
nieuwe jaar door te zetten.

Wij als redactie gaan er voor en wensen iedereen een feestelijke decembermaand en 
een gezellige jaarwisseling.

Veel leesplezier,
De redactie.
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Goed praten is moeilijker 
dan goed praten.  
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Berichten van Plaatselijk Belang.

2.

Overleg met burgemeester en wethouders

Op 9 november heeft ons jaarlijkse over-
leg met burgemeester en wethouders 
plaatsgevonden. Gebruikelijk is tijdens dit 
overleg over diverse onderwerpen met 
het college te overleggen. 
Dit jaar had het overleg een wat andere 
vorm. We hadden Anne Muller van de 
stuurgroep N381 namelijk gevraagd een 
presentatie te geven van de plannen van 
de werkgroepen, zodat ook burgemees-
ter en de wethouders op de hoogte zijn 
van de plannen van Wijnjewoude. 
Er werd positief op de presentatie gerea-
geerd. Wethouder Kooistra gaf aan dat er 
geen verschil van mening over de visie is. 
Het is belangrijk gezamenlijk op te trek-
ken. Wijnjewoude is in zijn optiek op de 
goede weg, door de inbreng van de plan-
nen bij de gebiedscommissie. Een zorg 
zijn de financiën, doordat het rijk heeft 
aangegeven de bijdrage te beperken. 
Wethouder de Boer sprak zijn waardering 
uit voor de inzet van het dorp. 
Verder is gesproken over de woningbouw 
voor de periode na 2015 en de herstructu-
rering van de Welfingstrjitte. M.b.t. de 
herstructurering van de Welfingstrjitte 
hebben we B&W gevraagd om meewer-
king bij het bevorderen van de voortgang. 
Door wethouder de Boer werd aangege-
ven dat de gemeente erg voorzichtig is 
met nieuwbouw. Er wordt rekening 
gehouden met krimp van de bevolking. 

De gemeente is samen met woningcorpo-
ratie Elkien bezig om het huizenbestand 
van de dorpen in kaart te brengen. Het 
accent zal de komende jaren vooral op 
kwaliteit (woningverbetering) zijn gericht. 
Ook het gebrek aan voorzieningen voor 
de jeugd is aan de orde gesteld. Janny 
Copeland had een presentatie gemaakt, 
waarbij het probleem op een ludieke wijze 
aan de orde werd gesteld. Rond het sport-
veld zijn hekken geplaatst, waardoor het 
niet meer mogelijk is gebruik te maken 
van het trapveldje en het jeugdhonk is 
afgekeurd, terwijl de plannen voor een 
nieuwe jeugdhonk (bij de ODV kantine) in 
de ijskast staan. Vooral voor de jeugd van-
af 14 jaar is er weinig te doen in het dorp. 
Wensen zijn een trapveldje met baskets 
en een plekje voor de jeugd.
Wethouder de Boer wees op de sportont-
moetingsplaats die in Bakkeveen is gere-
aliseerd met een bijdrage van de 
gemeente en fondsen. Hij adviseerde de 
mogelijkheden met Timpaan en Jacob 
Ottens van de gemeente te bespreken. 
Wethouder Jonkman van financiën gaf 
tenslotte voorzichtig enige ruimte voor 
een financiele bijdrage van de gemeente. 
Tot slot kwam het dorpssteunpunt aan de 
orde. De vraag was of de bezuinigingen 
ook gevolgen hebben voor het dorps-
steunpunt. Dit is niet het geval. B&W vin-
den de steunpunten belangrijk voor de 
dorpen. 
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Visie op basisvoorzieningen
Een paar maanden geleden hebben wij 
informatie gegeven over de door het colle-
ge van B&W vastgestelde visie op basis-
voorzieningen. In deze visie is Wijnjewou-
de een plusdorp. Wat het precies betekent 
om plusdorp te zijn wisten we toen niet en 
is ook nu nog niet duidelijk. 
Wij hebben de afgelopen periode bezoek 
gehad van Jacob Ottens van de gemeen-
te, om meer duidelijkheid te krijgen over 
de betekenis van een plusdorp. Dit is niet 
gelukt. Het is de bedoeling dat de visie na 
de definitieve vaststelling samen met de 

dorpen verder worden uitgewerkt.
Wij hebben ook een bijeenkomst van de 
PvdA over de visie op basisvoorzieningen 
en de vergadering van de raadscommis-
sie Mienskip bijgewoond. Duidelijk is dat 
er de nodige kritiek op de visie is; niet 
alleen onder de bevolking van met name 
de woondorpen tegen bijv. het verdwijnen 
van de school, maar ook onder de politie-
ke partijen. De visie zal op 6 december 
a.s. in de gemeenteraad worden bespro-
ken. We houden u op de hoogte.

Bestuur Plaatselijk Belang

Volleybalvereniging DWS

Balsponsors van de maand december zijn:
- Taxibedrijf van der Wal uit Wijnjewoude 
- Mr. N.A Veninga FB Partner in belastingzaken uit Drachten
- De Blommerij uit Ureterp

Hier voor hartelijk dank!!!

Wedstrijdschema

2-12 19:15 DWS DS 2 – urfst - Dac…DS5 M.F.C.de Swingel
            20:15 DWS HS 1 – Grado HS 1 M.F.C.de Swingel 

21:15 DWS DS 1 – HVC DS 2 M.F.C.de Swingel
9-12 20:15 R.S.O. DS 1 – DWS DS 1 Sportcentrum Drachten

20:15 S.v. Suameer DS 1 – DWS DS 2 Westermar
21:15 DOVO/Hujades… HS 3 – DWS HS 1 Leegens

Mislukte liefdes , 
ik zie ze liever als gelukte blauwtjes. 
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In de ban van de hobby

Op de Willedei dit jaar hebben we in de muziekkoepel kennis kunnen maken met één 
van de hobby's van Jannie van der Lei. En die hobby is schilderen. Jannie, maar ook 
haar schoonzus Ida, waren aan het schilderen in de muziekkoepel. Ook stonden diver-
se schilderijen uitgestald. Beiden hebben een eigen stijl. Jannie schildert hoofdzakelijk 
met olieverf. Eerst wordt er een ruwe schets met houtskool gemaakt en vervolgens 
wordt het ingeschilderd. Ook werkt ze met acryl en met pastelkrijt.

Jannie is in 1992 als therapie begonnen 
met een cursus schilderen. Dit vond ze 
geweldig en hier kon zij zich helemaal in 
verdiepen. Als therapie heeft het haar 
enorm geholpen. Ze was altijd al een lief-
hebber van tekenen, maar had haar crea-
tiviteit daarin nog niet eerder ontwikkeld. 
De afgelopen jaren heeft ze veel schilde-
rijen gemaakt. De voorkeur gaat uit naar 
het schilderen van personen, met name 
kinderen met Aziatische achtergrond. Zo 
nu en dan worden schilderijen tentoon-
gesteld in een restaurant of ander open-
baar gebouw. Jannie geeft aan de schil-
derijen niet te willen verkopen. 

Een andere hobby is het tuinieren. Het 
gaat dan vooral om de gewone tuin. Jan-
nie mag graag in de tuin bezig zijn. Groe-
ne vingers heeft ze dus ook. Maar voor 
het volgend jaar staat in de planning om 
een kleine kas te maken en daarin wat te 

experimenteren met kruiden. Wat betreft 
het tuinieren zitten we nu in een rustige 
tijd zo vlak voor de winter en staat deze 
hobby even stil.

Maar Jannie heeft meer hobby's. En dat 
hebben we kunnen zien op de hobby-
markt van zaterdag 6 november jl. in het 
gebouw 'de Trijehoek'. Het was inmiddels 
de derde keer dat ze hier een hobbymarkt 
organiseerde. Veel wat er stond had Jan-
nie zelf gemaakt. Jannie is erg creatief. Ik 
heb dat zelf kunnen zien op de hobby-
markt. Het was geen rommel wat daar te 
koop stond, maar eigen gemaakte crea-
tieve spullen zoals bloem- en kerststuk-
jes, decoratiestukjes, etc. Samen met 
anderen heeft ze hier heel veel energie 
ingestoken. De opbrengst is niet voor 
haar zelf bestemd, maar voor een goed 
doel. Dit gaat in samenwerking met stich-
ting De Geopende Deur in Drachten. Een 

Eén van haar schilderijen.
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keer is de opbrengst naar voormalig Bir-
ma gegaan, waar toen een vriendin was. 
De beide andere keren was de opbrengst 
bestemd voor Roemenië. Vorig jaar is 
Jannie daar ook geweest en heeft daar 
zelf de schrijnende armoede kunnen zien. 
Ze geeft aan dat zij in Roemenië zelf spul-
len inkopen. Zo kunnen zij zien waar het 
geld naar toe gaat en dat geeft een goed 
gevoel. 
Ook met andere acties zetten zij zich in 
voor voedselprojecten in Roemenië.

Jannie zet zich op diverse onderdelen in 
voor de Stichting De Geopende Deur in 
Drachten. Dit is een stichting die velerlei 
soorten bijeenkomsten organiseert zoals 
een meeting voor de jeugd, een conferen-
tie met Jannie Kloosterman en een mega 
genezings-, reddingsdienst met Jan Zijl-

stra. Maar Jannie verzorgt ook studie-
avonden in Ureterp en Oosterwolde. Daar 
waar hulp nodig is wordt hulp geboden. 
Wat hier nauw aan verweven is, is de Bet-
hanie kerk in Drachten die vier jaar gele-
den is opgericht. Dit is een kerk waar Jan-
nie zich thuis voelt. Er wordt veel muziek 
gemaakt in de kerk en eigen inbreng is 
ook mogelijk.

En als er tijd over is mag ze graag lezen. 
Dit brengt dan ook weer wat rust in het 
drukke bestaan. Dit is een schets van de 
hobby's van Jannie. Jannie is getrouwd 
met Berend en hebben samen 3 kinderen, 
Franke, Roelof Jan, Thomas. Roelof Jan 
en Sebina zorgen er volgend jaar voor dat 
er een nieuwe hobby bij komt en dat is die 
van pake en beppe. 

Klaske

Verkoopmiddag en -avond

DV vrijdag 10 december houdt de Hervormde Vrouwenvereniging een verkoop 
middag en -avond in het gebouw “De Driehoek” te Wijnjewoude.
      · `s middags van 14.00 tot 17.30 uur
      · `s avonds vanaf 19.30 uur: - Verkoop van goederen

- Verlotingen
- Rad van Avontuur
- Marmottenrace

Tot ziens op vrijdag 10 december!
De Hervormde Vrouwenvereniging Wijnjewoude

Mounleane 14
9241 HA  Wijnjewoude

0516-426885
06-12996376

timmerbedrijfcdv@hetnet.nl

Timmer & Klusbedrijf
C. de Vries

c
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Mounleane 2-4
9241 HA  Wijnjewoude
Tel.: 0516 - 48 12 61
Fax: 0516 - 48 13 97

9241 WJ  Wijnjewoude 

 tel.: 0516 - 48 16 93  

b.g.g. 06 - 218 75 017  

Moskouwei 4

Voor al uw reparatie werkzaamheden 

aan;

Reparatiebedrijf

- tractoren 

- landbouwmachines

- tuinmachines

- parkmachines

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien

Mounleane 3a

9241 HA  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 13 31

Fax: 0516 - 48 17 45

Hytex Fashion B.V.HF

GFHGFH

adres

postcode

tel

fax

e-mail

website

Weinterp 60

9241 HE  Wijnjewoude

0516 - 48 09 93

0516 - 48 08 85

info@boumaadmin.nl 

www.boumaadmin.nl 

Wolverlei 5     
9241 ER  Wijnjewoude

Tel.: 06 - 23 67 77 46

Voor al uw: - nieuwbouw

- verbouw 

- onderhoud 

- renovatie

EDWIN HOFSTEE
TIMMERBEDRIJF

www.gfh.nl

• APK, reparatie en onderhoud alle merken,

   gespecialiseerd in Citroën en Peugeot 

   ook lichte bedrijfsauto’s

• Vervanging van voorruit of ruitreparatie

   vanaf € 0,- eigen risico

• Voordelig tanken

• Occasions

• Geheel automatische wasstraat

• Ook onderhoud van uw leaseauto

Voor meer informatie bel met John v.d. Veen 
Merkebuorren 60 tel.: 48 13 13 / 06-55 77 43 31

‘t Oost 46 - 8431 LK Oosterwolde
Tel. 0516-520724
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70's & 80's Party

Voor iedereen die van een gezellig feest houdt!!
Terug in de tijd met de Dj's Jan en Jan, die de 70's en 80's doen herleven. 

Een avondje helemaal uit je glitterbol met muziek als Meatloaf, ABBA, Jackson 5, 
Dolly Dots, Grease, BeeGees.

Wijde pijpen, plateauzolen en brede revers zijn op deze avond weer helemaal in!
Voor wie het leuk vindt, kom dan geheel in stijl op zaterdag 5 maart 2011. Voor de 

meest originele outfit, hebben wij een leuke prijs!!!!
Zaterdag 5 maart 2011 vanaf 21:00 uur in MFC De Swingel

Toegang vanaf 18 jaar (ID controle) Entree € 5.00
Kaartverkoop aan de deur of vooraf te verkrijgen bij Nico & Geesje 

in MFC De Swingel

Graag tot ziens op 5 maart!
De organisatie

OBS It Twaspan

Wist u dat onze website een zgn. “facelift” heeft gehad. U kunt hier veel informatie over 
onze school vinden. Ook foto's en filmpjes van allerlei activiteiten zoals; het 
schoolschaatsen, de Kinderboekenweek, Halloween en nog veel meer.

Maar gelukkig bestaat er nog papier en een pen en kunt u via de Bân maar ook via onze 
schoolkrant informatie vergaren.

Een drukke maar leuke maand staat er aan te komen voor de meeste kinderen toch ook 
wel een spannende maand. Wij wensen iedereen goede feestdagen toe en mocht u 
zich vervelen kijk dan gerust even op: www.ittwaspan.nl
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Geef de pen door

Hallo Dorpsgenoten,

Nu de eer aan ons om een stukje voor “Geef de pen door” te schrijven. 
Ook wij zijn geen schrijvers, maar we gaan een poging doen.

Wij zijn Jappie en Tina Kempenaar en 
wonen aan de Weinterp 38. Inmiddels al 
weer bijna acht jaar. Sinds kort wonen we 
hier weer samen. Onze kinderen, twee 
jongens en een meisje, zijn nu allemaal 
de deur uit. De oudste al wat langer, die 
woont en werkt in Keulen, bij de EASA, 
dat heeft te maken met de luchtvaart. 
Onze dochter woont wat dichterbij, name-
lijk in Boijl, zij is fotografe.
Na de grote vakantie is ook de jongste 
zoon vertrokken naar Enschede, waar hij 
studeert aan de Universiteit van Twente.
Gelukkig hebben we geen last van het 
lege nest syndroom, want we hebben 
twee hele leuke en lieve kleinkinderen, 
een jongetje van zes jaar en een meisje 
van vier jaar. Dus alle soorten zijn verte-
genwoordigd.
Na jarenlang op de boerderij en in de ver-
pleging gewerkt te hebben genieten wij nu 
van ons gepensioneerde leven. Jappie is 

zolang wij hier wonen voorzitter van de 
ANBO, maar daar komt eind dit jaar een 
einde aan door het samengaan van de 
ANBO Wijnjewoude/Hemrik met die van 
Ureterp, Siegerswoude en Bakkeveen.
Verder vermaakt hij zich met kaarten, bil-
jarten, wandelen, fietsen en dansen.
Thuis geniet hij van het liggen en werken 
in de tuin en doet hij de nodige klusjes, 
hiermee is hij ook regelmatig bezig bij de 
kinderen. 
Tina is vrijwilligster bij het Dorpssteunpunt 
en verder wandelt, fietst, tuiniert en danst 
ze met Jappie mee. Handwerkt in allerlei 
vormen en speelt/oefent ze bij Trekzak-
club “Nocht en Wille” elke week in het 
Wâldhûs. Verder passen we samen op de 
kleinkinderen en sinds kort hebben we 
ook een “oppaskindje”. Heel gezellig dus 
allemaal.
We hopen dit nog lang te kunnen doen in 
goede gezondheid.

Hierbij geven we de pen door aan Jan en Eelkje Jongsma.

Met de hartelijke groeten van,
 Jappie en Tina Kempenaar.

Ik hou van groen! 
Dan kun je tenminste doorrijden.  
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Ouderensoos Wijnjewoude

Turfschipper L. de Harder uit Meppel was bij ons. Hij had met dia's veel te vertellen over 
de turfwereld. Turfgraverij, drogen en vervoer. Dit is al weer verleden tijd. Het was heel 
interessant. Op woensdag 22 december, en niet zoals eerder afgesproken was op 15 
december, hebben wij onze kerstmiddag. Deze keer met de dames van Euphonia. We 
mogen zang, samenzang, muziek en een kerstverhaal verwachten. Het belooft een 
gezellige middag te worden. We sluiten deze midddag af met een kerstbroodmaaltijd. 
Graag een week van te voren opgeven voor deelname. Dus tot woensdag 22 december 
's middags 3.00 uur in gebouw de Driehoek

Tot ziens
Het bestuur.

Nieuws van Euphonia

Beste dorpsgenoten,

Op donderdag 30 december a.s. komt Muziekvereniging Euphonia vanaf 
9.30 uur bij u langs met heerlijke oliebollen. U hoeft er de deur niet voor uit!
Net als voorgaande jaren verkopen wij weer appelflappen op bestelling.
Wij komen bij u langs met onze oliebollen, maar om teleurstelling te voorkomen is 
het verstandig om uw oliebollen en appelflappen telefonisch te bestellen.
Dit kan door een telefoontje te plegen naar Jannie de Vries, Te Nijenhuiswei 7 in 
Wijnjewoude, telefoonnummer 0516–481475. Ook kunt u uw bestelling mailen naar 
Ria Russchen, ria-russchen@hetnet.nl onder vermelding van naam en adres. 
Bestellen kan tot en met maandag 27 december.
Alle bestellingen worden thuis bezorgd. Wij wensen u allemaal alvast een goede 
jaarwisseling!

Met muzikale groet,
de leden en het bestuur van CMV Euphonia.

Smaakfeest CBS Votum Nostrum 

Op 5 november 2010 vond er een waar Smaakfeest plaats op CBS Votum Nostrum in 
Wijnjewoude. Dit Smaakfeest werd mede georganiseerd door het regioteam 
Smaaklessen van Hogeschool Van Hall Larenstein uit Leeuwarden.
Smaaklessen is een lesprogramma over eten en smaak voor groep 1 t/m 8 van het 
basisonderwijs. In dit unieke lesprogramma staat het ervaren en beleven van voeding 
centraal. Proeven, ruiken, horen, voelen en kijken: met  al hun zintuigen verkennen 
kinderen het dagelijkse eten.
 
Met het Smaakfeest sluiten de kinderen van CBS Votum Nostrum de projectweek 
smaaklessen af. Deze projectweek is een onderdeel van de leerlijn Techniekonderwijs.
Dankzij de sponsoring van Bakkerij van der Molen, Groentehandel Kamminga en de 
plaatselijke supermarkt was het mogelijk om 140 leerlingen een gezonde lunch aan te 
bieden, welk bestond uit 2 sandwiches, een smoothie en een fruitspies, allen gemaakt 
door de leerlingen zelf.
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UITVAART VER. E.D.D.  Wijnjewoude e.o.
Voor crematie en begrafenis

0516 - 48 19 18

0516 - 48 18 80

B. Dijkstra

G. v.d. Wier-v.d. Meulen

 

Voorzitter:

Penningmeesteres:

Inlichtingen:

Weinterp 40

9241 HE  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 13 81

Fax: 0516 - 48 13 62

Tjalling Harkeswei 75

9241 HL  Wijnjewoude

tel./fax: 0516 - 47 16 88

e-mail: info@kirtan.nl

website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen

op het gebied van:

* meditatie

* yoga

* massage

* stresspreventie

* emotioneel lichaamswerk

BOUWBEDRIJF
J . POSTHUMUS

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen
Tel. 0513-622 339

k     i     r     t     a     n

m e d i t a t i e s c h o o l

Merkebuorren 69
9241 GC  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 12 37 
E-mail: michiel_sippy@hetnet.nl

Fa. KAMMINGA
De winkel van Michiel en Sippy. 

De dorpswinkel voor uw Groente-fruit-levensmiddelen

heten wij u/jullie van harte welkom.

dorpshuis

De Swingel
Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude

Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders:
Geesje en Nico de Haan

Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 15 23 18 90
b.g.g.: 0516 - 48 16 21

Bakkerij v.d. Molen 

Weverswâl 3B

9243 JL  Bakkeveen

Tel.: 0516 -  54 13 25

Herenweg 19

8435 WT  Donkerbroek

Tel.: 0516 - 49 21 28

Merkebuorren 16

9241 GG  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 12 74
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Wijnjewoudster bedrijf “Alarmbuddy” geeft 
veiligheidsadvies.

Alarmbuddy is een nieuw initiatief op het gebied van veiligheid. Het bedrijf uit Wijnje-
woude geeft advies en levert producten op gebied van veiligheid bij mensen thuis en 
onderweg. Het assortiment van het bedrijf is divers en omvat niet alleen brandveilig-
heid, maar ook verkeersveiligheid en persoonlijke veiligheid. De producten worden 
aangeboden door middel van een verkoopwagen en via een webwinkel op internet.

Ondernemer Gerrit Venema uit Wijnje-
woude stelt in een marktonderzoek vast 
dat veel mensen zich wel bewust zijn van 
de risico's, maar het vaak voor zich uit-
schuiven. De overheid attendeert via 
radio en televisie mensen op de eigen 
verantwoordelijkheid. In gesprek met het 
publiek blijkt dat men vaak niet goed weet 
wat men precies moet aanschaffen. In het 
woud van keuzemogelijkheden is het 
maken van een verantwoorde aanschaf 
ook niet gemakkelijk. Eenmaal aan-
geschaft, blijft de aanschaf vaak in de kast 
liggen. Ook hangt men soms rookmelders 
op plaatsen waar beter een hittemelder 
kan worden gemonteerd. Het resultaat 
van een verkeerde beslissing is elke keer 
een vals alarm door de rookmelder tijdens 
het koken of het openen van de badka-
merdeur. Venema lost dit op en kan de 
producten voor de klant direct monteren. 

Venema kiest voor de aanwezigheid op 
de weekmarkt in Drachten, omdat de 
klant gemakkelijk advies kan worden 
gegeven en men het product vooraf kan 
bekijken. Via Internet is dit niet mogelijk. 
Voor Venema de reden om de markt en de 
webwinkel te combineren. Het gemak van 
webwinkelen en de aanwezigheid op de 
markt is uniek. Voor de Drachtster markt 
betekent dit initiatief een welkome aanvul-
ling op het assortiment. .

Alarmbuddy zorgt ook voor controles van 
brandblussers. Voor deze activiteit is de 
samenwerking gezocht met een vooraan-
staand bedrijf op het gebied van inspectie 
brandveiligheid. De monteurs daarvan 
zijn allemaal REOB gecertificeerd. REOB 
staat voor Regeling voor de Erkenning 
van Onderhoudsbedrijven kleine Blus-
middelen. Zij zorgen ervoor dat de brand-
blusser in top conditie is en werkt als je het 
apparaat moet gebruiken. Venema zal 
zijn activiteiten ook naar gemeenten in de 
omgeving uitbreiden. 

Contactgegevens:
Bedrijf: Alarmbuddy
Slogan: “Veiligheid voor thuis en onderweg”
Contactpersoon: Gerrit Venema
Adres: Te Nijenhuiswei 29
Postcode: 9241 EA
Plaats: Wijnjewoude
Telefoon: 0516 – 851171 of 06 – 43173588
E-mail: post@alarmbuddy.eu
Internet: www.alarmbuddy.eu
Webwinkel: www.alarmbuddyshop.eu



12.

Dorpsfeest, wie ...? 

...weet een thema voor het komende dorpsfeest? Een thema waarmee de makers van 
de versierde wagens goed uit de voeten (handen) kunnen! Geef je creativiteit de ruimte 
en bel of mail (opgelet: het e-mailadres is veranderd) vóór 18 december!

...wil(len) de dorpsfeest-werkzaamheden 
van Geesje en Nico overnemen? Op zoek 
naar hun opvolgers hebben wij de ons 
bekende horeca-Wynjewâldsters al 
benaderd, maar wellicht zijn er nog 
andere mensen die deze taak voor 2011 
op zich zouden willen nemen!? Laat het 
ons z.s.m., uiterlijk 11 december, weten!

...komt/komen de dorpsfeestcommissie 
versterken? Op dit moment zijn er 4 
mannelijke bestuursleden voor het feest 
in 2012. Welke dames durven dit heren-
kwartet op te vro(uwe)lijken?

Hopelijk tot gauw!

Namens de dorpsfeestcommissie,
Pieter van Leeuwen

Welfingstrjitte 40
tel.480970

e-mail: dorpsfeestwijnjewoude@live.nl

Koffiemorgen van de Zonnebloem

De Zonnebloem organiseert op woensdag 12 januari 2011 een koffiemorgen in het 
Wâldhûs. U bent van harte uitgenodigd om onder het genot van een kopje koffie of thee 
even bij te praten met uw dorpsgenoten. Ook zal er een dialezing worden gehouden 
over de Fûgelhelling. Het zaaltje is open om 09.00 uur, de koffie staat klaar om 09.30 
uur en de ochtend duurt tot  ± 11.30 uur . De kosten bedragen € 2,50 per persoon. 
Wanneer het vervoer een probleem is belt u dan; wellicht kunnen wij het oplossen.

Graag opgeven voor deze ochtend bij:
Zwaantje vd Wal Klein Groningen 4 Tel:0516-481667
Alie Blauwbroek Loksleane 34   Tel:0515-481307

Ze zeggen dat hij een terrorist is, 
omdat zijn dochter de bom is. 
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Sinterklaas en de liefde

Sinterklaas kwam dit jaar anders aan 
dan dat we de laatste jaren gewend waren.

 Hij kwam niet met de boot in Klein Groningen aan 
maar met paard en wagen vanuit de richting Bakkeveen.

Aangekomen in het dorp, bij het Wâldhûs, stond de muziek met majorettes klaar om 
Sinterklaas te begeleiden. Tot verrassing van iedereen stonden twee oudere dames 
met een rollator te liften. Ze wilden per se mee met Sinterklaas. Dames op de wagen en 
de rollator achterin vertrok de stoet door het dorp.

Bij m.f.c. “De Swingel” aangekomen 
stond een grote menigte te wachten op de 
stoet. Met moeite stapten beide dames uit 
de wagen en konden ze met hun rollator 
doorlopen. Sinterklaas liep er niets begrij-
pend achteraan.

Nadat iedereen een plekje had gevonden 
kon het feest beginnen. Het welkomstlied 
werd gezongen en Sinterklaas kwam de 
zaal in. Hij was blij dat iedereen er was en 
bedankte allen voor hun komst. Het eer-
ste wat hij deed was het uitreiken van de 
prijzen voor de kleurplaten.
In totaal had hij er 75 ontvangen wat hem 
zeer verraste.

De twee oude dames konden het niet 
meer voor zich houden waarom ze zo 
graag mee wilden.

Ze waren verliefd op Sinterklaas. Deze 
vertelde hun dat hij dit heel mooi vond 
maar dat hij daar niet op in kon gaan. Hij 
kon wel vrienden met ze worden en zo 
kwam alles weer voor elkaar.

Toen kwam de volgende verrassing. Het 
bleek dat twee Pieten verliefd op elkaar 
waren geworden.
Ze vroegen Sinterklaas of hij hun wilde 
trouwen. Dat bleek één van de leukste 
dingen te zijn die hij ooit had gedaan. Na 
afloop van het feest kreeg iedereen wat 
lekkers mee naar huis.

De foto's van de intocht zijn te zien op 
www.wijnjewoude.net.

Intocht Commissie Wijnjewoude 
Marjan Doornenbal, Geke Meestringa, 

Liesbeth Couperus, Manuel Boer
Reinder de Vries en René Seefat.
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Wijnjewoude bedankt

De Sinterklaas intocht was weer een waar feestgebeuren. Dit kon natuurlijk niet 
zonder de medewerking van inwoners en de ondernemers van Wijnjewoude. 

Daarom willen wij bedanken:
 - De inwoners voor hun bijdrage.
 - Henk Akker voor het maken van de poster en kleurplaat.
 - Herrie van Veen voor zijn koets en paarden.
 - V.V.V. en Ondernemersvereniging Wijnjewoude / Hemrik voor hun bijdrage.
 - Nico en Geesje van “De Swingel” voor hun gastvrijheid en medewerking.
 - Bloemen & kadohuis Wilma voor de corsages en het bruidsboeket.
 - Alle vrijwilligers die betrokken waren bij dit feest.

Intocht Commissie Wijnjewoude

Stichting “Jetty van Aalsum”
Kerstactie met een dubbel doel!

DOEL een: 
Een “kerst”maaltijd voor alle kinderen van de 

Guarderia “San Francisco”! 

DOEL twee:
Een nieuwe toekomst voor Sara en haar dochter 

Islis. Ze wonen in een krot, ze hebben niets. Sara wil 
dolgraag aan het werk en Islis moet naar school. Om 
dit te realiseren en hun een KANS te geven gaan we 
een hotdogkar voor Sara kopen, daarnaast moet er 

geld komen voor broodjes, worsten, ketchup, 
servetten en bakjes. Wij hebben besloten dat een 

gedeelte van de opbrengst van de kerstkaartactie dit 
jaar gaat naar Sara en Islis. De rest van de 

kerstkaartactie is bestemd voor kerstcadeautjes voor 
de kinderen van de Guarderia.

Wij en zij weten dat we op U kunnen rekenen!

Kerstkaarten zijn te bestellen bij fam de Haan Petersburg 21, Wijnjewoude. 
Tel. nummer 0516 - 481778.
Een financiële gift is ook van harte welkom. RABO 3347 38 105 St Nicolaasga.
Graag onder vermelding van Sara en Islis.
Muchas Gracias. 

Fam. de Haan.
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(0516) 48 12 93 of 48 16 12
06 - 51 33 95 55
(0516) 48 17 05

BEMIDDELING EN VERVOERSADVIES 

BV

TAXI

Merkebuorren 72

Tel.: 
Mobiel:
Fax: 

9241 GH  Wijnjewoude

Geldautomaat en 
chipknipoplader 
aan de Merkebuorren 

Tel: 0512-587777 

Al meer dan veertig jaar verzorgen wij

 zittend ziekenvervoer.

Daarnaast zijn wij gespecialiseerd 

in “W.M.O. Vervoer”.

W.M.O. Is een vervoersvergoeding 

voor ouderen of gehandicapten 

die zich moeilijk verplaatsen.

Mogelijk komt u hiervoor in aanmerking!

Bel dan gerust,

wij verzorgen alle papieren voor u!

Rabobank

 

Drachten -Ureterp

De Buorren 73 - 8408 HK  Lippenhuizen

Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683

Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

Klein Groningen 22 

9241 HS  Wijnjewoude

Tel.:  (0516) 491277

Fax: (0516) 491479

Internet:  www.garagedevries.nl

E -mail: info@garagedevries.nl
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Opbrengst collecte              
Diabetes Fonds

In de week van 31 oktober t/m 6 novem-
ber 2010 is er in Wijnjewoude gecollec-
teerd voor het Diabetes Fonds. Er zijn 30 
collectantes actief geweest en deze vrij-
willigers hebben € 1100,05 opgehaald. Bij 
deze wil ik graag de gevers en de collec-
tanten hartelijk bedanken. Een hele goe-
de opbrengst voor een heel goed doel.

Collecteleider Wijnjewoude,
Anneke Heslinga

Lieve mensen,
Uw belangstelling tijdens mijn verblijf in 
het ziekenhuis en thuis was zo hartver-
warmend, mede door alle kaarten, be-
zoekjes, telefoontjes, hulp en bloemen 
die wij kregen. Wat een medeleven,
hartelijk dank hiervoor. Dit heeft ons alle-
bei heel goed gedaan.

Een hartelijke groet van
Aukje en Anne Postema

Russchenreed 55.

De Slûskesjongers         
Wijnjewâld- De Himrik

 
Uitgangspunt is zingen voor ons plezier.
 
Wij zoeken mannen en vrouwen die ons 
Shantykoor willen versterken. Is dat wat 
voor U? Neem dan contact op met : Aaltje 
Stoker de Jong tel. 0516-481661 of Sipke 
Fokkema tel. 0516-471272

Dorcas Voedselactie weer succes
De Dorcas Voedselactie in november was 
opnieuw een succes. In Wijnjewoude bij 
de gereformeerde kerk hebben we 28 
voedselpakketten ingezameld en moch-
ten we € 95,- aan giften ontvangen. Lan-
delijk heeft de actie dit jaar 53.000 voed-
selpakketten opgeleverd. Zeker 20.000 
daarvan zullen nog voor Kerst worden ver-
spreid onder de allerarmsten in verschil-
lende Oost-Europese landen.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Fam. B. Karssen  en Fam. J. Bruinsma  

Uitslag verkoping Wâldhûs
 
De opbrengst van de verkoping is gewor-
den € 520,- De zwarte pietenzak is ge-
wonnen door Mevr. Nust van de Rus-
schenreed. De beer heette Bolke, hij is 
niet geraden maar verloot en gewonnen 
door Mevr. R. Feenstra van de Opper 
Haudmare. In de kralen pot zaten 462 
kralen, deze is geraden door mevr. Van 
den Brink van de Dopheide. Het was een 
fijne middag, bedankt voor u inzet.
 

Vriendelijke groet de leiding,
Froukje Pera en Janke Jongsma.

Workshop Kerst

Ster op bord
* Datum: Dinsdag 14 december

Woensdag 15 december
* Tijd: 20.00 uur
* Prijs: € 22,50 incl. alle materiaal,

een lijmpistool zelf meenemen.

Dennenappeltaart
*Datum: Donderdag 9 december
*Tijd: 20.00 uur
*Prijs: € 18,50 incl. alle materiaal,

een lijmpistool zelf meenemen.

Opgave bij:
Bloemen & Kadohuis Wilma

0516 480668

Nieuw nummer
Beste dorpsgenoten, 
Helaas moet ik alweer een nieuw tele-
foonnummer doorgeven. Mijn vorige 
mobieltje is helaas gestolen. Ik heb weer 
een ander 06 nummer. Ik hoop dat deze 
langer meegaat. Mijn nieuwe nummer is 
06-34899220. Albert Nieboer, Wel-
fingstrjitte 52, Wijnjewoude. 

Prikbord
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Schaakclub Bakkeveen verliest ook zijn tweede 
wedstrijd uit tegen NEO uit Burgum.

Dirk Müller speelde tegen Sjoerd Hoekstra een pittige partij, aanvankelijk zag het er 
positioneel goed voor hem uit, maar in het eindspel moest Dirk toch een pionnetje ver-
liezen. Sjoerd Hoekstra wist dit, hoewel in tijdnood, goed uit te buiten, won nog een pion-
netje, wist te promoveren en won voor NEO het punt.

Aan bord 2 speelde Gerrit Meppelink 
tegen Klaas Dijkstra, Gerrit speelde met 
veel pressie, gaf helaas een pionnetje 
weg, zijn tegenstander bood remise aan, 
dat geaccepteerd werd. Na analyse had 
Gerrit beter door kunnen spelen hij had 
toch waarschijnlijk de winnende voortzet-
ting in huis. Ben de Vries aan bord 3 
speelde tegen Siebren Westra aanvan-
kelijk gelijk op, maar bij een ongelukkige 
paardenruil werd de situatie vrij hopeloos 
en moest hij opgeven.
Bauke Hoogstra speelde aan bord 4 
tegen Henk Kooistra een degelijke partij.
Geen van tweeën kreeg het voor elkaar 
een doorbraak te forceren, zodat deze par-
tij in remise moest eindigen. Sieb Hazen-
berg speelde aan bord 5 tegen Johan 
Broens. Sieb opende met zijn favoriete b4 
opening, wist veel ruimte te creëren, 
zodat zijn tegenstander steeds meer 

onder druk kwam te staan, na verlies van 
een toren op de achterlijn moest de heer 
Broens opgeven.
Jelle Bergsma speelde tegen Ruurd Kooi-
stra niet zijn beste wedstrijd van het sei-
zoen, raakte al gauw een stuk kwijt en 
toen Kooistra daarna ook nog een dame 
wist te halen was het einde verhaal voor 
Jelle. Hos van der Mark aan bord 7 en Adri-
aan Raap gingen lange tijd gelijk op, maar 
ook Hos handhaafde zich niet in het eind-
spel moest een stuk verliezen en opge-
ven. Douwe Galama speelde tegen Marc 
de Jager een spannende partij; Lang leek 
het er op dat Douwe zou winnen, maar in 
de laatste seconden wist de Jager een 
gedwongen afruil te forceren en stonden 
alleen de koningen nog op het bord remi-
se dus, toch had er voor Douwe iets meer 
in gezeten.
De eindstand werd hierdoor 5½-2½ voor 
NEO 

Bezoek- en postadres

MFC “De Swingel”

Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur

Tel. tijdens openingstijd: 06 - 12 548 683

Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies:

 

- vragen over het dorp

- activiteiten

- hulpmiddelen 

- thuiszorg

- woningaanpassing 

- kleine klusjes

 

Ik verdeel graag geld onder de armen... 
mijn linkerarm en rechterarm. 

20.



21.21.

Nieuws van de zondagsschool

Kerstfeest van de zondagsschool.
Op de zondagsschool zijn we druk aan het oefenen met de kerstliedjes

die we gaan zingen tijdens het kerstfeest. 

Wij willen hierbij iedereen uitnodigen om met ons het kerstfeest te vieren. 
Kom samen met ons luisteren naar het mooie kerstverhaal en een spannende vrije 

vertelling, smullen van de traktaties en zoals vele voorgaande jaren krijgen alle 
kinderen wat lekkers mee naar huis.

Wij hopen het kerstfeest van de zondagsschool op tweede Kerstdag te vieren
in de Hervormde Kerk te Weinterp, aanvang 19.00 uur.

eTot 2  kerstdag!
De leiding

Kerstnachtdienst

D.v. vrijdagavond 24 december om 22.00 uur is er een kerstnachtdienst in de 
Hervormde kerk van Duurswoude. Voorganger tijdens deze dienst is ds. J. den 
Admirant uit Hoogeveen. Aan deze dienst verleend Gospelkoor “Sola Gratia” uit 
Wijnjewoude haar medewerking. Komt allen!

De activiteitencommissie Hervormde kerk Wijnjewoude
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Diamanten bruidspaar Lindeboom – de Vegt

Hiervoor maken we even een uitstapje naar Ureterp. Daar op het Lijteplein wonen Jitze 
90 en Fokje Lindeboom 84. Als dorpsagent was Lindeboom vanaf 1953 tot 1980 in Wijn-
jewoude in functie. In 1997 verhuisden ze naar Ureterp. Op 26 oktober mochten ze met 
hun kinderen kleinkinderen (13) en achterkleinkinderen (12) hun 60 jarig huwelijk vie-
ren.

Jitze Lindeboom geboren in Opeinde 
(Sm.) volgde daar de lagere school waar-
na hij bij de boer werkte. Zoals voor iedere 
jongen volgde ook voor hem de dienst-
plicht. Jitze was als 19 jarige militair-in-
opleiding gelegerd in Steenwijk, toen 
onverwachts de oorlog uit brak. Alle jonge 
mannen moesten aantreden, ook de 
rekruten. Eerst werden ze ingezet bij Delf-
zijl maar na 24 uur moesten ze alweer 
vertrekken om in Alkmaar hun taak te ver-
vullen. De reis over de afsluitdijk ging nog-
al traag. Om te voorkomen dat de Duit-
sers de rijbaan als vliegveld zouden 
gebruiken, werd de weg gedeeltelijk vol 
gezet met voertuigen en obstakels. Na de 
capitulatie werd het leger bij gedeelten 
opgeheven. Jitze mocht, omdat hij voor-
heen in de (landbouw) werkzaam was, op 
25 mei weer huiswaarts keren om de voed-
selvoorziening te garanderen. 
Na de bevrijding moest het inrichten van 
de Nederlandse staat opnieuw beginnen. 
Ook de politie vroeg veel nieuwe agenten. 
Dit was voor Jitze de gelegenheid om te 
solliciteren bij de gemeente Opsterland 
en hij werd aangenomen. In een werk/leer 
traject was hij overdag op straat en moest 
hij `s avonds verschillende cursussen 
volgen.
In Ureterp begon hij zijn loopbaan, daarna 
6 jaar in Bakkeveen en 27 jaar in Wijnje-
woude. 

Op de vraag, hoe ze elkaar ontmoet heb-
ben, antwoord Fokje “op een bruiloft. Ze 
zeggen altijd, van een bruiloft komt een 
bruiloft nu dat was bij ons het geval”.
Na verloop van tijd op een zondagmiddag 
bij het uitgaan van de kerk zag Jitze Fokje 
opnieuw. Hij tikte haar op de schouder en 

vroeg “ben jij vanavond thuis?  Waarop 
Fokje “Ja” antwoordde. Op 26 oktober 
1950 trouwde Jitze met Fokje en woon-
den de eerste twee jaar in Bakkeveen. 
Zelfs vijf jaar na de oorlog was het aanbod 
in de winkels nog niet op peil. Een witte 
trouwjurk was in de omgeving nog niet te 
koop. Alleen bij Brandsma in Drachten 
was witte stof te koop. Geschikt voor een 
bruidsjurk, als Fokje het op prijs stelde, 
zorgden ze wel voor een naaister. Daar 
stemde ze mee in. Het huishoudtextiel 
was nog op de bon. Om aan textiel (la-
kens) te komen moest Fokje zich nog 
laten inschrijven bij de manufacturen win-
kel. Wanneer een nieuwe zending textiel 
binnen kwam werd dit onder de inge-
schrevenen verdeeld. 1 laken per gezin. 
Voor het gewenste trouwpak moest Jitze 
een reis naar Groningen maken. 
Jitze Lindeboom was erg ingenomen met 
zijn standplaats Bakkeveen. Hij vond het 
heerlijk om over de hei en door de bossen 
te fietsen. Naast Bakkeveen leerde hij 
gaandeweg ook Wijnjewoude kennen, 
waar Van der Zee politieman was. Als de 
jonge Van de Zee (33) komt te overlijden, 
verhuist gezin Lindeboom naar Wijnje-
woude. 

”
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Het vervoer van de dorpsagent van toen, 
was enkel de fiets. Het aantal autobezit-
ters was nog beperkt. Lindeboom kende 
alle autokentekens nog uit het hoofd.  Wie 
in die tijd de politie nodig had, kon bellen 
naar huize Lindeboom of even langs 
gaan. Als Jitze bij dringende gevallen niet 
thuis was moest Fokje hem zo snel moge-
lijk opsporen. Fokje belde dan enkele 
mensen die al in het bezit van een tele-
foon waren, met de vraag of zij haar man 
ook hadden gezien. Het duurde soms wel 
even voor de agent ter plaatse was.  
Eens was er een ongeluk gebeurd op de 
Driehoek, een auto lag op zijn kop en de 
politie moest er bij komen. Maar Linde-
boom was in geen velden of wegen te 
bekennen. 
Iemand met een brommertje ging er op uit 
om hem te zoeken. Eindelijk werd de dien-
der in de bos gevonden. “O ben je hier, je 
moet zo gauw mogelijk naar een ongeval 
op de Driehoek. Neem mijn brommertje 
maar mee, dan kom ik op jouw fiets wel 
naar de Driehoek” en zo gebeurde het. 
Het waren tijden waarin de dorpsagenten 
de dorpsgenoten en hun omstandighe-
den goed kende. Ook van de persoon die 
wegens dronkenschap voor enkele da-
gen werd opgepakt. De man woonde 
alleen in gezelschap van een hond en een 
geit. Toen Lindeboom de tweede dag 
even langs reed, zag hij dat de dieren 
geen verzorging kregen. Het geitje stond 
te mekkeren en moest van zijn melk af. In 
zijn uniform molk hij de geit en voerde 
daarmee de hond.

Het leven was nog overzichtelijk, bureau-

cratie bestond nog niet. Aangifte van 
zaken deed men bij de politieman thuis. 
Wel moest de dorpsagent 24 uur per dag 
klaar staan. Dit betekende dat hij 'avonds 
altijd thuis was. 
Maar ook voor het Opsterlandse politie-
korps wat uit 24 man bestond kwamen er 
nieuwe ontwikkelingen. Een hele verbete-
ring was de komst van de portofoons, de 
motors en de politieauto. Diensttijden en 
vakanties werden beter geregeld, zodat 
men er ook eens opuit kon. 
Zowel in functie als daarna bij zijn pensio-
nering heeft het echtpaar Lindeboom 
altijd met  plezier in Wijnjewoude 
gewoond. Hier liggen veel herinneringen, 
de geboorte van hun 5 kinderen, de 
school, de kerk en de hele dorpsgemeen-
schap met haar kattenkwaad en jongens-
streken. Soms missen ze de nabijheid 
van bos en hei nog wel eens.

Tegenwoordig brengen ze beiden veel tijd 
door met lezen. Halen zelf de dagelijkse 
boodschappen en koken nog hun eigen 
potje. Met de steun van de huishoudelijke 
hulp hopen ze nog een poos zelfstandig te 
blijven. Hoewel dit huwelijksjubileum veel 
drukte gaf, hebben ze er van genoten. 
Verrast en vereerd waren ze met de felici-
tatie van de Koningin en commissaris Jor-
ritsma. Ook het bezoek van de locoburge-
meester met een prachtige bos bloemen 
deed hun goed. De Bân hoopt daar met dit 
verhaal nog een facet aan toe te voegen 
en wensen hen in Ureterp boven de biblio-
theek nog een gezegende tijd toe.

  
Annie.

Het is niet erg als u hier rookt, 
als u het maar niet uitblaast.
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ijnjewoude   Tel.: 0516 - 471415

Tolleane 8 - 9241 WH  Wijnjewoude
Fax: 0516 - 47 15 93

Weinterp 44a  *  9241 HE  Wijnjewoude

Opper Haudmare 32
9241 HR  Wijnjewoude

zaak
mobiel
e-mail

 (0516)  48 10 17
 06 - 55 17 83 59

roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

Roelof de Jong

website: www.dejongautosenmachines.nl

:
:
:

de jong auto’s      machines&

Kraanwerk

J.R. Bouma

Voor alle grond- en water werken

www.kraanwerkjrbouma.nl

Weinterp 44* Wijnjewoude*Tel. 06-11292116

aannemer - en timmerbedrijf

Bremerheide 20   Wijnjewoude    Tel.: 0516 - 481383

ook voor kunststofkozijnen 

gevelbekleding en windveren
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Lezing door een Kruidenvakvrouw.

De Kruidengeneeskunde maakt gebruik van geneeskrachtige 
stoffen in planten. Kruiden kunnen het zelfgenezend 
vermogen van mensen stimuleren. Ze reinigen het lichaam, 
verhogen de weerstand en hebben invloed op lichaam, geest 
en gemoedstoestand. Dit is het uitgangspunt van deze lezing.
Met behulp van een PowerPoint presentatie wordt in vogelvlucht iets verteld over de 
geschiedenis van kruidengeneeskunde en passeren illustere voorgangers zoals 
Hippocrates en Hildegard von Bingen de revue. Daarna wordt iets verteld over kruiden, 
bij welke klacht hoort welk kruid, wat gebruik je van het kruid en wat is de werking. 
Iedereen gaat een eigen kruidenthee zetten en drinken. Na de pauze worden de 
kruiden besproken die op dit moment actief zijn. Op deze avond kunt u eventueel ook 
zalven, oliën en theeën kopen.
De lezing wordt gegeven door Tjitske Postma, sinds 2004 werkzaam als 
kruidenvakvrouw en lid van de Beroepsvereniging Holistisch Energetisch Therapeut 
en geregistreerd natuurgericht therapeute. (zie voor meer informatie op 
www.krudwiizer.nl)
Datum:    woensdagavond 19 januari 2011
Aanvang: 19.45 uur
Minimum:  aantal deelnemers:  10
Opgave:  voor 11 januari 2011.
Kosten:  €  7,50
Locatie: WAW lokaal in de Swingel
Contactpersoon: Sybout Posthuma Linthorst,  telefoon 0516-481646

Overpeinzing

Dy ferrekte Jan fan Dunen is in grutte smearlap, mem!
Hy docht hieltyd gemien mei knikkerjen!

O ja, leave? Dan moatsto dat tsjin him sizze!
Dat helpt neat, mem!

Mar jo hearre net oer ien te praten, as dy der sels net by is.
Dat neame wy rabjen, Durk!

O ja, mem?
Ja leave!

En Jezus dan, mem; is Dy der dan sneins wol by?
Hoe dat sa, leave?

Ús dûmny praat ommers hieltyd oer Him!

Ut Lytse Durk, Praatsjemakker fan Durk van der Heide
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Tel.:
Mobiel:
E-mail:

0516 - 85 08 62
06 - 536 740 98
loksleane@home.nl 

Voor alle tegelwerk

badkamers & toilet

keukens & vloeren

Wijnjewoude 

Lid van:

Voetverzorging Marijke

M.G.A. de Bruin
Te Nijenhuiswei 27
9241 EA  WIJNJEWOUDE
Tel. mobiel: 06 29 211 470 / Tel. 0516 48 1695

Zorgboerderij De Twa Bûken  

”Living & Growing” 

Dagbesteding

Winkeltje

Logeeropvang

Mini-camping

Duerswâld 9

9241 GW  Wijnjewoude

0516 - 54 18 62

www.twabuken.nl

Hendrik van der Heide

06 - 46 18 12 04

info@aforum.nl    aforum.nl

 

Gediplomeerd pedicure
Aantekening: diabetes
Aantekening: reuma
Ook voetreflexologie
Ook bij u thuis
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De Kookhoek

Toen wij laatst weer genoten van deze heerlijke (zelfbedachte) ovenschotel, ontstond 
het idee om het recept op te sturen naar De Bân. Misschien zijn er meer mensen die op 
deze manier hun kookkunsten willen delen? Voor je het weet hebben we een echte 
kookrubriek in De Bân.

Een luxe zalmschotel 

voor 2 personen

Een moot zalm van plm. 300gr
1 grote venkelknol
1 flinke courgette
150 gr basmatirijst
Half visbouillonblokje
Peper
Viskruiden
Olie 
Boter

Verwarm de oven voor op 220C
Los een half visbouillonblokje op in heet 
water (ongeveer 2,5 dl.)

Snij de venkelknol in vier parten, verwijder 
het bittere harde gedeelte. Snij de venkel 
in reepjes of blokjes. Was de groente in 
een vergiet en laat deze goed uitlekken 
(of in een slacentrifuge drogen). Was de 
buitenkant van de courgette en snij hem in 
de lengte door en daarna in plakjes van 
ongeveer een halve centimeter dik.

Doe olie in de pan en voeg de venkel toe. 
Bak dit ongeveer 10 min. Voeg de cour-
gette toe en bak de groente samen niet te 
lang (het gaat straks de oven nog in).
Doe boter in de koekenpan en wacht tot 
deze goed heet is. De zalm moet aan bei-
de kanten goed dichtschroeien. Bak de 
zalm ongeveer 5 minuten, afhankelijk van 
de dikte van de moot. (ook niet te lang 
want de zalm gaat nog de oven in). Strooi 
wat peper en viskruiden over de zalm.
Doe het groentemengsel in de oven-
schaal en voeg hieraan het opgeloste hal-
ve visbouillonblokje toe.
Leg de moot zalm op de groente en zet de 
schaal nog 15 à 20 minuten in de oven. Ik 
zet de schotel de eerste 10 min. met alu-
miniumfolie in de oven, daarna haal ik het 
eraf en laat de schaal nog 5 min. in de 
oven staan.

Op het moment dat de schaal in de oven 
gaat kan de rijst gekookt worden. Zo is 
alles tegelijk klaar.

Wijnsuggestie: Settesoli, Pinot Grigio 
(AH)  of een andere droge witte wijn.

Eet smakelijk!
Anita Westerouen
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www.schoonheidssalonanita.com

Weinterp 22 a

9241 HD  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 16 00

Klein Groningen 15
9241 HS  Wijnjewoude

Telefoon: 0516 - 480 500
Fax: 0516 - 480 809

E-mail: info@groenexpert.nl
Website: www.groenexpert.nl

roen Exper
Klein Groningen

Dopheide 8c-2
9202 PB  Drachten

0512 - 54 67 10
0512 - 54 66 35

Duerswâld 23

9241 GW  Wijnjewoude

Tel.: (0516) 54 12 15

Fax: (0516) 54 19 34 www.destripe.nl

Mobiel: 06 -21 67 10 24

Alle dagen geopend

van 9.00 uur t/m. 20.30 uur

Eet   café Restaurant

Mr. Geertswei 39

9241 GK  Wijnjewoude

0516 - 48 17 81

06 - 504 88 016

Ÿ In- en verkoop occasions

Ÿ In- en verkoop classic cars 

Ÿ In- en verkoop USA cars

Ÿ APK keuringsstation

Ÿ Onderhoud en reparatie; alle merken

Ÿ Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.)
Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

FB

AUTORIJSCHOOL
Tel: 0516-480509

Gsm: 06-23005505

 www.autorijschoolmanuel.nl    info@autorijschoolmanuel.nl 

Klein Groningen 16

9241HS  Wijnjewoude



Organiseert
Nieuwjaars wandeltocht
Zaterdag 8 Januari 2011

Start vanaf 13.30 uur tot 14.30 uur 
vanaf Restaurant de Stripe

Inleg € 7,- volwassenen
€ 3,50 kinderen t/m 12 jaar

Voor de wandeltocht kunt u kiezen 
uit  een afstand van ± 5 of 10 km. 

Na afloop kunt u heerlijk genieten van een bord snert.

Meedoen is op eigen risico. 
Inlichtingen bij Mw. G. van Veen 0516-481432

13.

Nieuws van de VVV

De VVV heeft weer een goed jaar achter de rug.
De rommelmarkten werden goed bezocht, 

ondanks dat het evenemententerrein er uit lag 
is het toch goed verlopen, ook het weer viel niet tegen. 
De avondrommelmarkten worden steeds wat drukker. 

Volgend jaar hopen we de markten weer op het evenemententerrein te houden.

Het ringrijden is ook weer prima verlopen. 
De 7 meter lange sjoelbak op de Willedei werd goed gebruikt, de beker ging dit jaar naar 
P. Stoker uit Drachten.
Op 16 okt. hadden we een gezellige avond in de Swingel in samenwerking met Nico en 
Geesje. Teake van der Meer trad op, er was een grote opkomst van VVV leden. Na 
afloop was er  muziek van de WIKO's, dit was reuze gezellig.
Ook volgend jaar hopen wij weer vele activiteiten te organiseren. We beginnen het 
nieuwe jaar goed met een nieuwjaars wandeling. Dit doen we voortaan elke tweede 
zaterdag in het nieuwe jaar. Zet het dus maar in uw agenda.
Heeft u nog tips voor een eventueel evenement, meld het ons!! Wij staan open voor 
nieuwe ideeën.

 
Wij wensen u allen prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Bestuur VVV
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Wist u dat:

· Er een nieuwe woonvorm is geopend in Ureterp?

· Dat de naam van dit gebouw het Lijtehiem Is?

· Dat hier wordt gewoond volgens het concept kleinschalig?

· Hier 3 maal 6 ouderen wonen met een verstandelijke beperking en 3 maal 

8 à 9 ouderen wonen met dementie?

· Ikzelf met plezier werkzaam ben op het Lijtehiem 14 waar ouderen wonen 

met dementie?

· Wij als team het leuk zouden vinden om vrijwilligers welkom te heten?

· Wij vooral op zoek zijn naar mensen die graag willen wandelen, spelletjes 

willen doen en koken?

· Maar dat er ook mensen welkom zijn die op andere manieren hun steentje 

kunnen bijdragen.

· Dat als u interesse heeft, u mij altijd mag bellen?

· Dat mijn naam Jeltje Postma is en ik bereikbaar ben onder telefoonnummer,

Werk: 0512 334881
Thuis: 0516 481026

Dartcompetitie 

Vanaf december wordt er in de voetbalkantine van ODV een dartcompetitie gehouden. 
Elke keer wordt er een toernooi gespeeld. Daarmee kan je punten halen en die neem je 
mee naar de volgende deelname. Wie aan het eind de meeste punten heeft, heeft 
gewonnen. Ook zijn er prijzen voor de winnaars per speeldag. Het begint altijd om 
20:00 uur, dus het liefst 19:50 uur aanwezig i.v.m. inschrijving. Vervolgens wordt er 
geloot. Het inschrijfgeld per keer bedraagt € 3,50. Er wordt altijd op een woensdag 
gespeeld en op onderstaande data: (onder voorbehoud)

· 8 december 2010
· 22 december 2010
· 19 januari 2011
· 16 februari 2011
· 16 maart 2011
· 13 april 2011
· 11 mei 2011

Met vriendelijke groeten,
Dartvereniging ODV

30.
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Optreden in de Witte Kerk Hemrik

Optreden accordeon Melancolique
Zondag 9 januari 2011 om 15:00 uur.

Kleinkunstenaars op accordeon Cherie 
de Boer en Jean-Pierre Guiran waren al 
eerder in de Witte Kerk in Hemrik. Ze 
gaan door met hun zoektocht langs de 
binnenkant van de schoonheid. Latin, 
blues, tango, film, chanson, klassiek, 
wereldmuziek, originele eigen composi-
ties, afgewisseld met sfeertekeningen, 
stukjes poëzie, citaten.Ook voor als u 
dacht niet van accordeon te houden!
Zondagmiddag 9 januari 2011 om 15 uur.

Entree 10 euro, inclusief consumptie.

Kerstconcert Musica per Tutti
Het bekende vocaal ensemble Musica 
per Tutti, uit Fryslân, geeft op vrijdag-
avond 24 december 2010 (Kerstavond) 
een kerstconcert in de Witte Kerk te 
Hemrik.
Het belooft weer een bijzonder en geva-
rieerd concert te worden. Het ensemble 
wordt dit keer begeleid door het “Sax4tet”. 
Met bekende en minder bekende kerstlie-
deren en carols brengen de 5 vocalisten 
(2 dames & 3 heren) u een stemmingsvol 
begin van Kerstmis. 
Het concert begint om 19:30 uur (half 
acht) en duurt ongeveer een uur.

Meer informatie en reserveren van 
kaarten via: www.wittekerkhemrik.nl

De 5 leden van Musica per Tutti zijn: Ada 
van der Meulen-Tuininga – Sopraan 
(Gorredijk), Jânsje Koen – Alt (Steenwijk), 
Ab Slager – tenor (Mildam), Libbe de 
Vries - bariton (Frieschepalen) en Vincent 
Sluijter – bas (Heerenveen).
De 4 eerstgenoemden zongen ook bij het 
voormalig Heerenveens Vocaal Ensem-
ble o.l.v. de bekende heer Cor Nijdam. 

Het ensemble verzorgde al meerdere 
malen diverse concerten die goed werden 
bezocht. Zie ook: www.musicapertutti.nl

Kerstconcert Femmes Vocales en 
Ensemble Cascade

Vrouwenkoor Femmes Vocales – inmid-
dels aangesloten bij Ars Musica - verzorgt 
ook dit jaar kerstconcerten in de Witte 
Kerk in Hemrik. Vanwege de verwachte 
belangstelling zijn er op zondag 19 
december twee concerten. Het eerste 
concert begint om 15.00 uur, het tweede 
om 17.00 uur.

Op het programma staat onder andere 
het prachtige Gloria van Vivaldi. Dit Gloria 
bestaat uit 12 vrij korte delen, die allemaal 
verschillend van sfeer zijn. De tekst van 
het deels opgewekte, deels plechtige 
werk past goed in de kerstsfeer. Het 
vrouwenkoor wordt begeleid door baro-
kensemble Cascade en het geheel wordt 
uitgevoerd met solistische optredens van 
Willemien Zwart (bekend van Una Voce 
Particolare) en Geralda de Vries.

Natuurlijk wordt in dit Kerstconcert 
traditiegetrouw ook een verscheidenheid 
aan Engelse Christmas Carols uitge-
voerd, waarvan een deel door het publiek 
meegezongen kan worden. 
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Het koor staat onder leiding van Claartje 
van Dokkum. Paul van der Voort schreef 
voor dit concert verschillende arrang-
ementen en begeleidt met zijn Baroken-
semble Cascade de composities. Casca-
de voert tevens als instrumentaal inter-
mezzo het Kerstconcerto van Arcangelo 
Corelli uit.

Ars Musica is een ideële stichting die het 
prachtige van muziek en dans met zowel 
spelers als luisteraars wil delen. Inmid-
dels zijn er al flink wat concerten en 
workshops georganiseerd en bezocht. 

Samen delen in samen spelen (en 
zingen) past mooi in deze december-
maand. Muziek is een sociaal gebeuren 
waarbij ieder zijn eigen steentje bijdraagt 
en waar iedereen van mee kan genieten. 

Wie dit origineel samengestelde concert 
in een prachtige akoestische en sfeervol-
le kerk wil beleven, is van harte welkom 
op 19 december om 15.00 uur of 17.00 
uur in de Witte Kerk in de Hemrik. Entree 
€8,-. Jeugd tot en met 18 jaar €5,-
Kaarten via femmesvocales.kaartver-
koop@gmail.com en www.arsmusica.nu 

Actie schoenmaatjes (Edukans) 2010 
in Wijnjewoude

De kinderen van beide basisscholen hebben in de afgelopen weken thuis schoenendo-
zen gevuld en versierd voor actie schoenmaatjes. Deze dozen konden ze inleveren op 
school en op de foto is te zien hoe hoog de schoenendozenberg is geworden! 

Op zondag 14 november, in de kerk-schooldienst, zijn er door gemeenteleden nog 
meer schoenendozen bijgezet. En zo zijn er uiteindelijk in totaal maar liefst 210 schoe-
nendozen vervoerd (gebroeders Jonkman: weer bedankt!) naar het inleverpunt in Hee-
renveen. Geweldig! 
Vanaf daar gaan de schoenendozen verder op reis naar o.a. Oeganda, Malawi en Alba-
nië waar kinderen in wees- opvang- en ziekenhuizen blij verrast zullen worden met de 
inhoud: speelgoed (knuffels), schoolspullen en toiletartikelen.
Aan een ieder die op wat voor manier ook heeft meegewerkt aan deze actie: Bedankt! 
Volgend jaar gaan we er weer voor!

Namens de werkgroep schoenmaatjes,
Greethilda van der Velde.

Het is beter een kaars aan te steken, 
dan de duisternis te vervloeken. 

10 december dag van de mensenrechten. 
www.amnesty.nl/kaars



Gereformeerde Kerk

 December
  5 09.30 uur. ds. A. Elverdink, Jistrum, Heilig Avondmaal, 2de Advent.
         13.45 uur. ds. J. G. Arensman, Drachten, Nabetr. H.A.

12 09.30 uur. dhr. H. J. Brouwer, Rouveen, 3de Advent.            
gezamenlijk met Lippenhuizen /  Hemrik.

13.45 uur. ds. J. Knol, Smilde.

19 09.30 uur. ds. A. Elverdink, Jistrum. 4de Advent. M.m.v. Sola Gratia
19.30 uur. Kerstzangdienst in de “SWINGEL”.

M.m.v.: - ds. W. B. van der Wal, Oosterwolde,
         - Combo “WYN”, Wijnjewoude,
           -  Lyts Sola Gratia, Wijnjewoude.

24 21.30 uur. Kerstdienst in Hemrik.

25 09.30 uur. ds. A. Elverdink, Jistrum, 1ste Kerstdag.

26 09.30 uur. dhr. F. Verkade, Hoogeveen, 2de Kerstdag. 
Gezam. dienst met Herv. Gemeente

31 19.30 uur. dhr. H. J. Brouwer, Rouveen, oudejaarsdienst.

Januari
  1 10.00 uur. ds. F. de Jong, Drachten, Nieuwjaarsdienst.

  2 09.30 uur. ds. A. Elverdink, Jistrum.
13.45 uur. geen dienst.

Hervormde Kerk

November
  5 09.30 Duurswoude ds. J. A. v.d. Berg, Groningen, 2e Advent.

13.45 Duurswoude  ds. G. H. Vlijm, Wouterswoude.            
 
12 09.30 Duurswoude ds. J. H. Dekkers, Wierden, 3e Advent.

13.45 Duurswoude  ds. J. H. Dekkers, Wierden.           
 
19 09.30 Duurswoude ds. T. Sijtsema, Assen, 4e Advent.
 
24 22.00 Duurswoude ds. F. Stevens, Hoogeveen, Kerstnachtdienst.
 
25 10.00 Weinterp ds. J. H. Dekkers, Wierden, 1e Kerstdag.
 
26 09.30 Geref. Kerk dhr. F. Verkade, Hoogeveen, 2e Kerstdag, gez. Dienst.

09.00 Weinterp ds. J. H. Dekkers, Wierden, Kerstviering zondagsschool.

33.



Tj. Harkeswei 106 a/b
9241 HM Wijnjewoude

Tel. (0516)  48 17 86
Fax (0516) 48 10 57

G. Wiegersma Wijnjewoude
uw

stalstoffeerder

110 SCANIA
Handelsonderneming

G. Wiegersma

Tel.: 0516 - 48 06 68
Fax: 0516 - 48 05 35

Weinterp 1
9241 HB  Wijnjewoude

Bloemstukken
Snijbloemen
Kamerplanten
Bruidswerk
Grafwerk
Sfeermakers
Kado’s
Snuisterijen

*
*
*
*
*
*
*

*Voor al uw:

www.bloemenkadohuiswilma.nl
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Dorpsagenda

December
5 Poppenspel door Poppentheater Anansi te Lippenhuizen. 
7 Klaverjassen bij café van der Wey.
8 Start dartcompetitie. Om 19.50 uur aanwezig in de voetbalkantine van O.D.V.
9 Pakketten inleveren voor Polen.
9 Zonnebloem: naar tuincentrum Tuindorado.
10 Verkoopmiddig Hervormde Vrouwenvereniging. Vanaf 14.00 in Gebouw De 

Driehoek.
11 Jeugdsoos: jongensavond.
14/15 Workshop bij Bloemen & Kadohuis Wilma. Aanvang 20.00 uur. 
15 Kerstavond BvPF met kerstbuffet verzorgt door de kookgroep.
17 Schutjassen in de O.D.V. Kantine.
19 Kerstconcert Femmes Vocales en Ensemble Cascade  om 15.00 en 17.00 uur.
19 Kerstzangdienst in de Swingel 19.30 uur.
22 Ouderensoos Wijnjewoude om 15.00 uur in gebouw De Driehoek.
24 Kerstnachtdienst in de Hervormde kerk Duurswoude aanvang: 22.00 uur.
24 Kerstconcert Musica per Tutti in het Witte Kerkje te Hemrik.
28 Klaverjassen bij café van der Wey.
30 Oliebollenactie Muziekvereniging Euphonia. Bestellen kan tot 27 december.

Januari
7 Schutjassen in de O.D.V. Kantine.
8 Nieuwjaarswandeltocht. Organisatie door de VVV. Start vanaf 13:30-14.30 uur.
9 Optreden accordeon Melancolique in het Witte Kerkje te Hemrik om 15.00 uur.
12 Koffiemorgen in het Wâldhus georganiseerd door de Zonnebloem. 
18 Klaverjassen bij café van der Wey.
19 Buurtacademie: Lezing door een kruidenvakvrouw. In MFC De Swingel om 

19.45 uur.
19 Jaarvergadering BvPF met medewerking van G. van der Veen en J. Dros. 



De ideale man is hij 
die begrijpt wat zijn vrouw niet zegt.  

 Medicatiebezorging

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude

Patiënten van 70 jaar en ouder en patiënten die minder goed ter been zijn, kunnen de 
medicijnen en verbandartikelen thuis laten bezorgen. Indien u voor maandag 10.00 uur 
besteld wordt het pakket op dinsdagmorgen bij u thuis bezorgd. Hier zijn geen kosten 
aan verbonden. Uiteraard kan er in geval van verhindering/afwezigheid met ons 
overlegd worden.

Met vriendelijke groet,
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude 

Doktersdiensten
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude Mr. Geertswei 15 Wijnjewoude tel. (0516) 48 12 50.

Door de week overdag tel. 48 12 50 spoedlijn (0516) 48 08 08
Na 17.00 uur en in het weekend dokterswacht Friesland tel. 0900 1127112
Na 17.00 uur en in het weekend voor zwangeren: tel.06-27513698 (verlostelefoon)

Tijden
- maken van afspraken voor het spreekuur of een visite 08:00 - 10:30 uur
- aanvragen van herhalingsrecepten, 09:00 - 10:30 uur
- koffiepauze met aansluitend verpleegkundig spreekuur 10.30 - 11.45 uur
- bellen voor uitslagen 11.45 - 12.15 uur
- medicijnen afhalen 16:00 - 17:00uur
- wrattenspreekuur: in overleg met assistente 

Herhalingsrecepten aanvragen: het liefst d.m.v. lege 
medicijndoosjes of op een briefje in de daarvoor bestemde 
brievenbus. Herhalingsrecepten kunnen ook via de site besteld 
worden. www.lewin.praktijkinfo.nl
Herhalingsrecepten kunnen de volgende werkdag tussen 16.00 uur 
en 17.00 uur afgehaald worden.
Wij hebben lunchpauze vanaf 12:30 - 13:30 uur. Uiteraard zijn we 
dan wel voor spoedgevallen bereikbaar. 

Heeft u spoedeisende huisartsenhulp nodig op werkdagen na 17.00 uur, 's avonds, 
's nachts in de weekenden of op feestdagen bel dan het onderstaand nummer:

0900 1127112
U krijgt een ervaren doktersassistent(e) aan de lijn die u een aantal vragen zal 
stellen en u verder op weg helpt. Het kan zijn dat u gevraagd wordt om naar de 
Dokterswachtpost in Drachten te komen. Deze is gevestigd op het ziekenhuisterrein 
van ziekenhuis Nij Smellinge. De Dokterswachtpost bevindt zich op het terrein naast 
het compagnonshuis. Hier kan ook geparkeerd worden.
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