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Redactie "de Bân"
Haaije Bruinsma, Compagnonsfeart 73. tel:  48 17 12
Annie Posthumus, Weinterp 40. tel:  48 13 81
Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10, tel:  48 13 91
Durk van der Veen, Merkebuorren 127. tel:  48 13 98
Klaas Greidanus, Bremerheide 20. tel:  48 14 28
Roelie Aardema, Mr. Geertswei 45 tel:  48 07 07

Stichting Doarpskrante de Bân. Bank-
rekeningnummer 369065182.

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân 
inleveren?
Bij voorkeur als rtf bestand via email 
deban@wijnjewoude.net 
Dit kan tot zaterdag 26 februari 18.00 uur.
Kopij wat niet via e-mail gaat moet op 
donderdag 24 februari 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 K. Greidanus.
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Een compliment voor 
de Hynstedei

Ik kreeg een telefoontje van een mevrouw uit 
Zwijndrecht.
Zij waren vorig jaar met vakantie in Diever en 
waren terechtgekomen op het “paardenge-
beuren” aan de Merkebuorren. Zij vertelde dat 
ze zo enorm hadden genoten van dit ge-
beuren, dat zij zich afvroegen of dit een 
jaarlijks terugkerend festijn was. Daar zij na 
afloop in de Stripe een hapje hadden gegeten, 
dachten zij daar meer informatie te kunnen 
krijgen. De Stripe heeft deze mevrouw weer 
door verwezen naar mij. Ze wilde de vakantie 
voor dit jaar weer vastleggen en als dat 
“paardengebeuren” weer plaats zou vinden 
wilde ze haar vakantie zo plannen dat ze hier 
weer een bezoek aan de Hynstedei konden 
brengen. Dit jaar wordt de Hynstedei ge-
houden op 25 juni.

Je vakantie afstemmen op zo'n gebeuren. Is 
dit een compliment of niet? 

Klaasje.

Stelen is niet stoer of cool

Iets wegnemen bij een ander is een diefstal
Het begint meestal klein, maar eens loop je in de val.
Jong geleerd is oud gedaan,
dat komt in het dossier te staan
Als je jong bent denk je daar niet aan
maar het kan later heel moeilijk zijn bij het krijgen van een baan.
Het stelen van de kerstman uit het kraampje van Mevr. G. Kreger,
daar hoef je geen held voor te zijn, misschien wel gefipt.
De draden moesten worden doorgeknipt.
Hij stond dus niet voor het meenemen, ook niet voor jou
Daarom wil ik vragen, breng de kerstman terug, heel gauw
Het gaat niet om de waarde, wat mij zo misselijk maakt,
maar dat je zo van je spullen geraakt.
Nummer 58 is het adres waar de kerstman terug gebracht
kan worden, zet hem bij ons achter het hek
dan behoef ik je niet weer te zien, dat is toch niet gek?

Wietske Slofstra
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Berichten
van 

Plaatselijk 
Belang

In de vorige Ban hebben we kort het bezoek 
van het college van Burgemeester en 
Wethouders op 21 december aangestipt. We 
hebben u toegezegd hier in de volgende Ban 
op terug te komen.
De volgende onderwerpen zijn tijdens het 
overleg aan de orde geweest:
- Het bedrijventerrein. Het laatste nieuws 

was dat er vanaf 5 januari gesprekken met 
potentiële kopers gaan plaatsvinden.

- De vordering van de woningbouw. De 
eerste fase van de nieuwbouw is geheel 
verkocht. In 2005 zal met de volgende fase 
worden begonnen. De gemeente gaf ook 
aan aandacht te hebben voor de herstruc-
tureringsplannen, waar wij u in een vorige 
Ban over geïnformeerd hebben.

- Het plan Mr. Geertswei. De gemeente is 
bereid te bezien welke mogelijkheden er 
zijn voor een kwaliteitsverbetering. In totaal 
is hiervoor ongeveer € 50.000,- beschik-
baar inclusief de kosten voor het 
kunstwerk. Plaatselijk Belang zal hierover 
verder overleggen met ambtenaren van de 
gemeente. In de Ban van november 
hebben wij m.b.t. het kunstwerk en de 
parkeergelegenheid bij de Swingel 
aangegeven dat de omwonenden van de 
Mr. Geertswei daarna worden uitgenodigd 
voor een vervolgbijeenkomst.

- De opwaardering van het evenementen-
terrein. Geruime tijd geleden is een plan 
ingediend voor het huidige evenementen-
terrein. De gemeente heeft toegezegd dat 
half februari op het verzoek zal worden 
beslist. Men gaf echter al aan dat het 
probleem bij deze besluitvorming het 
gebrek aan financiële middelen is.

- De N381. In de nieuwsbrief van de provin-
cie, die de meeste bewoners eind decem-
ber hebben ontvangen, staat de laatste 
stand van zaken. De aanleg van de weg 
inclusief de landschappelijke inpassing 
wordt op € 107 miljoen geraamd. Volgens 
de provincie moeten de gemeenten daar 
zo'n 20% aan bijdragen.

- Het ROM-project. Het project, waarover u 
al een aantal malen in de Ban bent 
geïnformeerd, verkeert in de eindfase. Er 
wordt op dit moment een antwoordnota ge-
schreven naar aanleiding van de ont-
vangen reacties. De nota zal voor de zomer 
klaar zijn. Na behandeling in de Stuurgroep 
draagt de gebiedscommissie het dossier 
over aan de ruilverkavelingscommissie.

- Riolering buitengebied. De gemeente had 
hierover afspraken gemaakt met het oude 
bestuur van het Wetterskip. Het nieuwe 
bestuur wil de gemaakte afspraken niet 
zonder meer overnemen. Binnenkort is een 
nieuw overleg gepland. Zodra hier meer 
over bekend is wordt Plaatselijk Belang 
geïnformeerd en stellen wij u ook op de 
hoogte.

- De Stripe. Plaatselijk Belang heeft aange-
geven geen problemen te hebben met 
permanente bewoning, als dit maar niet ten 
koste gaat van het contingent nieuwe 
woningen voor Wijnjewoude. Volgens de 
gemeente zal dit geen problemen op-
leveren. Als het ten koste van het con-
tingent gaat, kan dit over het totale con-
tingent van Opsterland gaan. 

- Merkebuorren. De gemeente is van mening 
dat het herstel niet goed is uitgevoerd, hier 
lopen op dit moment nog onderhande-
lingen over met de aannemer.

Verder willen wij u herinneren aan de jaar-
lijkse ledenvergadering op dinsdag 29 maart. 
De agenda voor de ledenvergadering komt 
volgende maand in de Ban.

Bestuur Plaatselijk Belang



Het weer in Wijnjewoude in 2004

3.

Zoals de laatste jaren gebruikelijk treft u hier het weeroverzicht aan van "onze" weerman Feite 
Feenstra van de Opperhaudmare. Een bijzonder jaar was 2004 niet. Het was nat en zacht, met 
nauwelijks vorst van betekenis. De schaatsen konden niet uit het vet.

In januari viel 120 mm. neerslag. "It wie tige 
wiet en kald, mei mar tsien droege dagen. It 
reinde fan 5 oant 20 jannewaris alle dagen" 
vertelt Feenstra. Vooral de laatste dag van de 
maand was een slechte dag, met een zuid-
zuidwester storm. Er viel die dag alleen al 31.5 
mm neerslag. Het vroor 2 nachten matig, 
waarbij op 2 en 3 januari de laagste tempe-
ratuur werd bereikt met - 5 graden, en 12 
nachten licht. Op 11 januari werd het + 10 
graden.
In februari viel 123,5 mm. neerslag. "It wie 
tige wiet en recordsêft" zegt Feenstra. De 
eerste 6 dagen van de maand lag de 
temperatuur liefst 9 graden boven normaal. 
Op 3, 4 en 5 februari werd het + 14 graden. Nat 
was het ook. De eerste 11 dagen van de 
maand viel liefst 106,5 mm neerslag. Vanaf 7 
februari werd het kouder, met 9 nachten lichte 
vorst en 4 nachten matige vorst. De laagste 
temperatuur werd op 28 en 29 februari 
behaald met - 8 graden.
In maart viel 55 mm. neerslag. Het was een 
droge maand, met 19 droge dagen. Opvallend 
was dat het 22 dagen achtereen, van de 
laatste 10 dagen van februari tot de eerste 12 
dagen van maart 's nachts steeds vroor. "Pas 
op 12 maart wie it foar it earst wer 2 graden 
boppe nul", aldus Feenstra. De laagste 
temperatuur werd op l en 8 maart gemeten, 
met - 6 graden. De hoogste temperatuur was 
op 17 maart 17 graden. Op 19 en 20 maart 
stond er een zuidwester storm.
In april viel 55 mm. neerslag. Op 14 april vroor 
het 's nachts nog l graad. Op 27, 28 en 30 april 
steeg de temperatuur tot 22 graden. "De 
earste helte van april wie tige wiet, mei 
gewoane temperatueren, mar de twadde 
helte wie droech mei droegjend waarm waar" 
zegt Feenstra. Het was een warme maand. 
"Mei in gemiddelde fan 10,6 graad wie it de 
waarmste april sünt 100 jier" vertelt Feenstra.
Mei was droog met slechts 20,5 mm neerslag. 
De maand kende 13 droge dagen. Op 22 en 
23 mei regende het eindelijk weer eens; er viel 
2,5 mm neerslag. "Wy wiene der wiis mei" 

zegt Feenstra, "want de grün wie o sa droech. 
Pas op pinkstermoandei begün it wat te 
reinen" .
Het was ook een koude maand, "mei fan 6 
oant 29 maaie in kalde en hurde noard-
noardwesten wyn". De laagte temperatuur 
werd op 22 mei gemeten toen het 's nachts 2 
graden werd. Op 29 mei werd de hoogste 
temperatuur bereikt, met 25 graden. De 
gemiddelde temperatuur was 12,4 graad.
In juni viel 116,5 mm. neerslag. "It wie hjer-
stich en wiet, mei 40 oeren minder sinne as 
gewoan"aldus Feenstra. Het eerste deel van 
de maand was "droech, kald en skraal" maar 
daarna sloeg het weer om. "Yn 9 dagen tiid 
foel 85,5 mm wetter". De hoogste tempera-
tuuur werd op 8 juni bereikt, toen het 28 
graden werd.
Juli was zoals Feenstra zegt "tropysk wiet". Er 
viel 132,5 mm. neerslag, waarvan 98 mm. in 
de periode van 7 tot 17 juli. Pas op 27 juli 
herstelde het weer zich. Op 30 juli werd het 29 
graden. Er waren 9 dagen met onweer. Op 17 
juli barste een zwaar onweer los, waarbij bij 
Geeuwke Jongsma 4 koeien in de wei door 
het onweer werden gedood.
In augustus kenden we in de periode vanaf 
29 juli tot 10 augustus een hittegolf. Op 7 
dagen werd het warmer dan 30 graden, met 
de hoogste temperatuur op 6 augustus, toen 
het 36 graden werd. "Tige waarm" aldus 
Feenstra "alle records binne brutsen". Het 
was ook een natte maand met 232,5 mm. 
neerslag. Op 11, 12 en 13 augustus viel totaal 
130 mm. neerslag. Alleen al op 13 augustus 
viel 63 mm. regen.
September was een mooie maand, met 58 
uur meer zon dan gewoonlijk. Van de eerste 
12 dagen van de maand werd het op 11 dagen 
warmer dan 20 graden. De hoogste tempe-
ratuur werd op 4, 5 en 9 september bereikt, 
toen het 29 graden werd. De maand kende 15 
droge dagen. In de andere dagen viel totaal 
89 mm. Neerslag.
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Oktober kende 16 droge dagen. "Foar de 
hjerst in protte" volgens Feenstra. "De of-
fisiële waarmannen foarspelden hieltyd min 
waar, mar it wie in moaie moanne". Er viel 
totaal 74 mm. neerslag. De hoogste tempera-
tuur was op 4, 5 en 10 oktober 17 graden. Op 
5, 11 en 27 oktober werd het 's nachts O 
graden.
November was "tige wiet, mei gewoane 
temperatueren". Er viel 96 mm. neerslag. De 

hoogste temperatuur werd op 4 en 11 novem-
ber gemeten, toen het 12 graden werd. Het 
koudst was het op 26 november met 3 graden 
vorst. "Gjin utsjutters" karakteriseert Feenstra 
deze maand.
In december was het opvallend vaak mistig in 
de periode van l tot en met 9 december. "It wie 
tige droech, mei in protte mist, dagen oanien" 
zegt Feenstra. Er viel 51 mm. neerslag. De 
maand kende 19 droge dagen. In 12 nachten 
vroor het, waarvan 3 keer matig. Op 3 dagen 
viel sneeuw. Op 21 december werd het -7 
graden. De gemiddelde temperatuur van 3,6 
graden lag 0,6 graad onder normaal.
In totaal viel in 2004 het opmerkelijke getal 
van 1111 mm. neerslag in de regenmeter van 
Feite Feenstra. Feenstra kenschets het jaar 
als "wiet en sêft, mei 188 droege dagen. 31 
droege dagen minder as yn 2003". Hiermee 
was het natter dan in 2003, toen 843 mm. 
neerslag viel. Terwijl het vroeger uitzonderlijk 
was als er in een jaar meer dan 1000 mm. 
neerslag viel, is dit de laatste jaren, met 
uitzondering van 2003, heel gebruikelijk. Van 
de laatste 6 jaar lag de hoeveelheid neerslag 
alleen in 2003 beneden de 1000 mm.

Lammert

100 jaar Vereniging voor Christelijk Onderwijs

Op 2 april 1905 is de Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Wijnjewoude en Hemrik officieel 
opgericht. Deze vereniging bestaat dit voorjaar dus 100 jaar. Het duurde nog een aantal jaren 
voordat ook de school in Wijnjewoude, toen Weinterp en Duurswoude, werd gesticht. De school 
in Hemrik is nog weer een paar jaar later gesticht. Eén en ander ging natuurlijk ook niet zo snel. 
Er moesten “meesters en juffen” komen, een gebouw, leermiddelen en inrichting van het 
gebouw. En natuurlijk de financiering moest rond gemaakt worden. Dit moest grotendeels uit 
eigen middelen. De financiële gelijkstelling tussen  openbaar en bijzonder onderwijs is er pas 
vanaf 1917, als resultaat van de zogenaamde schoolstrijd. 
We vieren nu dan ook de oprichting van de vereniging en doen dat met een gezamenlijke 
dankdienst op 20 februari in de ochtenddienst in de Gereformeerde kerk in Wijnjewoude. Voor-
ganger is Ds. Siebe Sijtsema, oud leerling van de school en nu predikant in Heerenveen. 
Na afloop van de kerkdienst is er de mogelijkheid om in het Trefpunt onder het genot van een 
kop koffie, herinneringen op te halen aan uw lagere school tijd. 

U bent allen van harte welkom.
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Mededelingen van het bestuur van 
M.f.c. ”De Swingel”.

Beste Dorpsgenoten,

Sinds 16 december 2004 is het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van het m.f.c.”de 
Swingel” vervangen door één bestuur.
Dit bestuur bestaat uit de leden van het voormalig dagelijks bestuur.

Deze wijziging is niet zonder reden.
Immers, in deze “moderne tijd”,waarbij aansprakelijkheid, ook voor vrijwilligers zoals wij, een 
steeds toenemende zwaarte krijgt, leek het ons onverantwoord om op de huidige wijze (een 
algemeen bestuur met ca 18 verantwoordelijken, die slechts 1x per jaar vergaderden) door te 
gaan.

Het nieuwe bestuur kan, omdat zij nu slechts 
uit 5 personen bestaat, eenvoudiger en flexi-
beler opereren inzake wettelijke aansprake-
lijkheid.

Teneinde de betrokkenheid met alle gele-
dingen in ons dorp te waarborgen, hebben wij 
de statuten zodanig aangepast dat een op-
timaal inzicht en medezeggenschap bij het 
wel en wee van ons dorpshuis verankerd is.

De statuten die hierop betrekking hebben zijn:

Art.5 
2: De vereniging Plaatselijk Belang te Wijnje-

woude heeft het recht één vertegenwoor-
diger aan te wijzen in het bestuur van de 
stichting.Indien Plaatselijk Belang gebruik 
wil maken van dit recht, dient zij dit schrif-
telijk kenbaar te maken.

GEBRUIKERSCOMMISSIE
Artikel 10.
1. De gebruikerscommissie wordt samenge-

steld door vertegenwoordigers van de (be-
sturen van) te Wijnjewoude gevestigde 
instellingen als bedoeld in artikel 4 lid 2.

2. De gebruikerscommissie ziet er op toe dat 
de belangen van de instellingen als be-
doeld in artikel 4 lid 2 worden gewaar-
borgd.
De commissie heeft een adviserende taak.

3. Het bestuur van de stichting heeft 
tenminste twee keer per jaar overleg met 
de gebruikerscommissie.Tijdens een 
overleg zullen tevens de jaarcijfers en de 
begroting van de stichting worden 
besproken.

Artikel 11
4. De verkorte versie van de jaarstukken wor-

den gepubliceerd in een plaatselijk huis-
aan-huisblad, thans genaamd “De Bân”.

5. De volledige jaarstukken liggen tot 3 maan-
den na publicatie ter inzage bij de secre-
taris en kunnen op verzoek van de belang-
hebbenden aldaar worden ingezien. 

Met grote voldoening hebben wij mogen 
ervaren dat op 13 december 2004 door alle 17 
(!) aanwezige AB leden en de 5 aanwezige 
DB leden de wijzigingen in de statuten 
unaniem zijn goedgekeurd.
U kunt er verzekerd van zijn dat het ver-
trouwen dat hieruit spreekt door ons met 
respect zal worden gehanteerd.

In de volgende Bân kunt u tegemoet zien:
1) Beknopt financieel verslag 2004 en 

begroting 2005 van Evert de Boer 
(Penningmeester)

2) Beknopt secretarieel verslag 2004 van 
Wim v/d Waal (Secretaris)

Namens het Bestuur van “de Swingel”
Daan de Beer
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It komt wer! 

Op de eerste vergadering op 10 jan jl. hadden wij alweer een achttal aanmeldingen voor de 
'Willedei Wynjewald' op zaterdag 3 sept 2005.
Prachtig toch dat dit festival zo leeft in het dorp en de inwoners hier massaal aan meedoen.
Zonder uw en jou medewerking (als deelnemers en vrijwilliger en belangstellende) kunnen wij 
niet een willedei organiseren!

Zoals ik in december al meldde lijkt het ons 
leuk om wat meer straattheater te plannen. 
Hierbij denken wij aan een wedstrijd 'levend 
standbeeld' evt. met of zonder geluid. B.v. een 
groepje muzikanten die als 'standbeelden' 
muzikale fratsen uithalen. Of als geschminck-
te eenling of duo die zijn/haar kunsten als 
'standbeeld' wil uitvoeren.
Hierbij kan het publiek dan een stem uitbren-
gen op het mooiste 'standbeeld'.
De prijswinnaar wordt dan automatisch 
'standbeeld' van het jaar! Belangstelling? Dan 
melden! Zegt het voort, enz, enz, enz.
Wij willen deze Willedei op dezelfde wijze 
organiseren als in 2004. Was u/jij deze dag al 
aanwezig? Ja? Dan is verder lezen niet nodig! 
Plaatselijke verenigingen en organisaties 
kunnen hun bijdrage leveren door o.a. Line 
Dance, Gym Show, Model-auto's, (beelden-
de) kunst, kinderschminken, (poppen) 
theater, bijenhouder Zangkoor, Muziek 
bands, Straatartiesten etc.
Plaatselijke bedrijven kunnen zich ook op 
ludieke wijze presenteren en promoten.
Er kan op een tiental 'podia' op verschillende 
plaatsen in de Merkebuorren en Mr. Geerts-
wei, tussen bakkerij vd. Molen en Joop van 

Bergen, bij toerbeurt een optreden plaats-
vinden van o.a. Muziekkorps, Acro-gym, 
Clown, Goochelaar, shantykoor, straatzanger 
etc.
Afhankelijk van het aantal deelnemers/ 
artiesten is het mogelijk om 2 à 3 keer een 
optreden van maximaal een half uur te 
verzorgen.

Wy ha d'r  sin yn! Jo en do ek? Doch mei en meld jim kosteleas oan! Dit kin by:
 
Janien Heslinga, Merkebuorren 59, 9241 GB  Wijnjewoude  Tel. 0516-481929
E-mail: janienh@hotmail.com
Kees Hiemstra (voorzitter) Weinterp 80, 9241 HG Wijnjewoude
Tel. 0516-471426  Fax. 0516 471639  E-mail: keesenhenny@introweb.nl

Her en der verspreidt vindt u 
in plaats van de weerspreuken

voortaan Jiddisje wijsheden, spreuken en gezegden.
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Liedjes uit de oude doos.

Blinde Ogen.

Kind, ik voel zo'n angst om eens te sterven,
Als ik naar je blinde ogen kijk

'k Weet nog goed, toen in jouw blauwe ogen,
't Licht nog niet voorgoed was uitgeblust,

Hoe we saam vaak door de velden zwierven
Bloemen plukken was je grootste lust.
Met je blos van kinderlijke blijdschap,

Was je dan een lentebloem gelijk.
Kind, ik moet niet aan die uren denken,

Als ik naar je blinde ogen kijk.

Iedereen vond jou zo'n lieve engel
Iedereen vond jou zo'n echte schat,

Vreemde mensen zeiden honderd malen
Dat jij zulke mooie ogen had.

'k had wel zorgen in die goede dagen,
Doch met jou gevoelde ik me rijk......

'k Twijfel nu aan hemel en aan aarde
Als ik naar je blinde ogen kijk.

Ja, je was de appel mijner ogen,
'k Hield van jou altijd het allermeest,

'k Heb misschien te veel van jou gehouden,
'k Ben wellicht te trots op jou geweest
Jou bezit was mij de grootste weelde,
Heel m'n hart hing aan jou liefdeblijk,

Kind, ik voel zo'n eindeloos verlangen,
Als ik naar je blinde ogen kijk.

Zie ik soms een bedelende blinde,
O, dan krimpt mijn hart ineen van pijn,

'k Vraag mij dan af of dat jou lot zal worden,
Als ik er eenmaal niet meer zal zijn.

'k Denk aan jou, als ik zo'n arme stumper,
Bevend dan m'n povere aalmoes reik,
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Op een middag gaat de telefoon. Ik pak hem op en wie hoor ik daar? 
Harmen v.d. Bij met de vraag of ik wat tijd heb voor hem. Ik zei ja, kom 
maar.
Hij kwam, maar wat had hij bij zich? Een computer, ik denk wat moet 
dat, want hij is mijn  redder in nood. Doordat wij al jaren in het Roe-
menië comité zitten  en niet alleen kleding, kachels en  meubels binnen 
krijgen  maar ook wel computers voor de school in Decea (en die 
moeten dan ook klaar) dan roep ik Harmen v.d. Bij.
Maar hij had nu een andere vraag en dat was of ik de pen wilde 
overnemen om een stukje in de Bân te schrijven. Wat kon ik anders 
doen dan het maar aan te nemen, vandaar dat ik nu de stoute schoen 
maar aan trek en het maar probeer.

Geef de pen door.

Wijnjewoude,

Wij wonen hier al weer 13 jaar met veel 
-genoegen en de meeste inwoners van Wijnje

 woude kennen ons al wel. Maar voor wie ons 
nog niet kennen, wij zijn Jan & Ebeltje Hofman 
en wonen op Weinterp 2. Wij komen van 
Oldeberkoop en daar hebben wij 30 jaar 
gewoond. Wij hebben 4 zonen en zij zijn allen 
gelukkig getrouwd. De oudste woont in 

de de Wolvega, de 2  woont in Oldeberkoop, de 3  
dewoont in Noordwolde en de 4  woont in 

Alberta, Canada waar wij dan ook regelmatig 
heen gaan.

Nadat wij ons bedrijf hadden verkocht (een 
radio en tv zaak)  moesten wij toch weer een 
nieuw plekje zoeken. Dat lukte niet zomaar, 
maar na in wat plaatsen te hebben 
rondgekeken kwamen wij in Wijnjewoude 
terecht. Wij kenden Wijnjewoude van vroeger 
toen mijn ouders aan de Molenlaan woonden 
(zo was de naam toen). Mijn moeder woonde 
de laatste jaren naast de fam S. Zijlstra aan de 
Mounleane .
Zodoende kwamen wij op  Weinterp 2 terecht.

Toen wij hier kwamen te wonen dachten wij, 
zo nu gaan wij lekker genieten van onze 
vrijheid. Maar anderen wisten ook dat wij nu 
niks meer hadden te doen en  de eerste die 
kwam  was Sietse Woudstra om te vragen of 
wij lid wilden  worden van de zangvereniging 
Looft den Heer. Dat wilden wij wel, en dat zijn 
wij nog met veel genoegen. Je kunt je geloof 
daarin goed beleven en bezingen. Dat vinden 
wij daar en natuurlijk ook in onze kerkelijke- 
gemeente. Wij zijn lid van de Gereformeerde 
kerk nu P.K.N. waar wij ook gevraagd zijn voor 
verschillende taken. Het is ook belangrijk om 
je  bij een gemeente aan te sluiten vinden wij, 
je hebt dan ook veel eerder een thuis gevoel, 
en dat hebben wij hier in Wijnjewoude. 

                                                                                                 
Jan & Ebeltje Hofman.

Zo nu weet U wie wij zijn en hiermee eindigen wij dan ook. En wij willen de pen dan maar door 
geven aan : Fam Anton & Ria Veenhuizen. 
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Mag ik me even voorstellen? 

Mijn naam is Albert Nieboer, geboren op 13-
10-1950.
Dus dit nieuwe jaar word ik 55 jaar. Sinds 1 
oktober woon ik officieel in de gemeente 
Opsterland (Wijnjewoude).
Mijn beroep is timmerman en ik werk bij 
bouwbedrijf BV Kooi te Appingedam.
Afgelopen zomer had ik een gesprek met de 
moeder van mijn zonen. Ze was ernstig ziek, 
dat wist ik al een hele poos. Ze zei tegen me: 
“Albert, als ik kom te overlijden, wil jij dan voor 
onze kinderen zorgen. Het liefst hier in 
Wijnjewoude en in mijn huis.”
Even een moment van stilte… jah   natuurlijk, 
dat is toch vanzelfsprekend dacht ik.

Maar ik weet dat ze altijd haar twijfels had over 
me. Op 19 september overleed ze op de 
leeftijd van 46 jaar. Nu heeft ze eindelijk haar 
rust gevonden.
Terwijl ik dit schrijf heb ik vakantie zo als dat 
heet. En kom ik nu ook tot rust hier in 
Wijnjewoude. Mijn zoons in ik redden het hier 
wel.
Terwijl ik dit schrijf zit ik te luisteren naar de 
Kast, mijn favoriete groep die veel heeft be-
tekent in mijn leven. 
Wilt u meer weten over mij, kom dan even 
langs of maak een afspraak. 
Ook namens mijn zonen Erwin, Roy en 
Johnny wensen wij u allen nog een gelukkig 
nieuwjaar toe.

Albert Nieboer, Welfingstrjitte 52, 
tel 0516 - 480663.

Tel.: 0516-480803 Mob.: 06-53674098

Wijnjewoude

Klein Groningen 15
Tel.: 0516 - 480 500

Wijnjewoude

KLUSSENBEDRIJF

Pieter de Vries
Merkebuorren 32

9241 GG Wijnjewoude

tel: 0516-481688 / 06-21671024

 

Tel 0516-481694 / 06-13257806
 www.akkeroutdoortoys.nl



10.

Bedrijfspresentatie:

MAJIEN CHAJIEM

Pedicure, Schoonheidssalon en Zonnestudio

Beste mensen van Wijnjewoude, bij deze wil ik mij graag aan u voorstellen. Mijn naam is Paula 
de Jong en ik heb een schoonheidssalon, pedicure en zonnestudio aan de Mersken 14 in 
Ureterp. Vier jaar geleden ging voor mij een langverwachte wens in vervulling. Ik wilde van jongs 
af aan al graag gaan werken in de schoonheidsbranche, maar doordat ik op zestienjarige leeftijd 
wees werd, ging dat niet. Nadat mijn beide kinderen elk hun eigen plek hadden gevonden, ben ik 
alsnog aan de studie gegaan. Eerst voor de opleiding tot pedicure en diabetisch pedicure en 
daarna voor schoonheidspecialiste met workshops visagie.

De naam van mijn salon is “Majien Chajiem”, 
wat in het Hebreeuws “levend water” bete-
kent. De producten van het merk Mineral 
Care, waarmee ik werk, komen uit Israël. Ze 
werken heel goed voor de probleemhuid. 
Daarnaast bied ik ook schoonheidsproducten 
van het merk Etre Belle aan. 
Als pedicure werk ik samen met een podo-
loog. In mijn salon maak ik blauwdrukken van 
mensen met probleemvoeten, waarna ik ze 
adviseer en eventueel doorverwijs naar een 
podoloog of huisarts. Voor de diabetici sta ik in 
contact met de diabetisch verpleegkundige en 
huisarts. Ook bezoek ik de oudere mensen 
thuis voor een pedicurebehandeling. Vooral 

als mensen slecht ter been zijn of als zij beslist 
niet in de mogelijkheid zijn bij mij te komen.
Verder kunt u ook voor een mooie bruine teint 
bij mij terecht, aangezien de zonnestudio over 
een snelbruiner beschikt.
In dit vak maak ik vaak leuke dingen mee. 
Vaak ben je toch een luisterend oor voor de 
ander. En dat geeft mij dan ook veel vol-
doening !

Hierbij wil ik u graag uitnodigen voor een vrij-
blijvend advies voor voeten, schoonheid of 
een zonnebankkuur.

Met vriendelijke groeten,
Paula de Jong-Koenders.

Een grappenmaker brengt iedereen aan het lachen, 
behalve zichzelf.
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Hallo dorpsgenoten,
Na een jaar van oriëntatie 
en voorbereiding is het nu 
een feit en zijn wij trots om
 jullie ons nieuw bedrijfje te kunnen 
presenteren nl. 
AKKER OUTDOOR TOYS
Wat kun je bij ons zoal vinden?
De naam zegt het eigenlijk al “buiten 
speelgoed”
Bij ons kun je terecht voor:
- houten Benschop klimtoestellen, 

schommels en duikelstangen ,
- de enige en echte Elfje trampolines, 
- de stoere en sterke Mammoet skelters 
- houten en degelijke Luxus tuinmeubelen 

Momenteel zijn wij bezig met het inrichten 
van een showterrein voor de 
speeltoestellen, trampolines en houten 
tuinmeubelen.
Dus als je aan iets nieuws toe bent voor je 
tuin of terras, bent je van harte welkom op 
de Mounleane 13 in Wijnjewoude of bezoek 
onze website www.akkeroutdoortoys.nl

AKKER OUTDOOR TOYS 
Mounleane 13
9241 HA Wijnjewoude
Tel. 0516-481694
Mob. 06-13257806
www.akkeroutdoortoys.nl

De door een plotselinge ziekenhuisopname 
van één der speelsters uitgestelde jaarlijkse 
toneel uitvoering van de A.N.B.O. afdeling 
Wijnjewoude Hemrik wordt nu gehouden op 
zaterdag 19 februari in “de Swingel” te Wijnje-
woude.

Voor u treden op de “Jûnpraters” uit 
Zwaagwesteinde met het blijspel 

“As de iel rint”

In de pauze is er een gezellige verloting met 
vele leuke prijsjes.
Na afloop bal met muziek van “de Jaffro's”

De toneelavond begint om 8 uur en de 
toegangsprijs is voor leden € 4,00 en € 5,00 
voor niet leden.
Zo u weet is de A.N.B.O. de bond van 50+ 
ers,  maar ook jongeren zijn deze avond 
welkom.

Een korte beschrijving van het stuk,
“As de iel rint” 

Klucht yn trije bedriuwen
fan Chris Wehking

Fryske bewurking Rinse Westra

Trije Broers, fiskerlju, hawwe in kafeetsje 
urven en binne no om bar kastelein.
Mar it kafee groeit oer fan smoargens, en de 
postrinster wiist harren der op dat dit sa net 
bliuwe kin. Der moat neffens har in frou oer de 
flier komme om de boel skjin te hâlden. 
Hoe dit ôfrint kinne jimme dizze jûn sjen yn “de 
Swingel”.

ANBO Wijnjewoude Hemrik



Creaochtend.
Donderdagochtend 10 februari worden er 
kaarten gemaakt door middel van de 
irisvouw-techniek met gebruik van spirellie.
Aanvang 9.00 uur, kosten € 7,50. Docent, 
Janke Kooistra.
 
Donderdagochtend 17 maart wordt er om 
09.00 uur een schatkist gemaakt.   
De kosten voor deze ochtend zijn € 18,00 
incl. materiaal en wordt gegeven door Willy 
Joustra en Anke Posthumus. 

Naailes
Een interessante en leerzame cursus voor 
gevorderden.
Onder leiding van een gediplomeerde 
coupeuse.
Eigen naaimachine meenemen.
Maximaal zes deelnemers.
Data: 16, 23, 30 maart. 6, 13, 20 en 27 april 
2005.
Docent: Aukje Boomsma. 
  

    

Speksteen bewerken
Ervaar zelf het bewerken van een 
speksteen. 
Dat kan op 29 maart om 19.30 uur, deze 
workshop wordt gegeven door Annelies 
Sorgdrager. Materiaal en gereedschap is 
voldoende aanwezig. Bij voldoende animo 
kan deze workshop groeien tot een cursus.
De kosten zijn € 10,00  incl. materiaal en 
gereedschap.

Tuinarchitectuur.
Tuin inrichten, grondbewerken, bouwstenen, 
bomen, heesters, coniferen, vaste planten,  
waterplanten, onderhoud en nog veel meer 
komt in deze cursus aan de orde.
Deze cursus begint op 10 maart om 20.00 
uur en wordt gegeven door Geert Louwes 
en bestaat uit 5 lessen.
De kosten zijn € 35,00 incl. documentatie 
materiaal.

Vlinders.
In twee avonden en een wandeling in een 
vlinderrijk gebied op  een zonnige dag, 
maken Siep en Jannie Sinnema u wegwijs in 
de wereld van de vlinder.
Deze cursus is op 12, 13 en 23 april om 
20.00 uur
De kosten zijn € 5,00

Wat is er deze maand zoal te beleven……..
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Een boze tong is erger dan een harde hand.



3d CD op 23 februari, wat moet je je hier nu bij voorstellen. Het blijft een verrassing maar je 
kunt de CD niet meer afspelen.

Draadbloemen en poppetjes gaan we maken op 16 maart want als het goed is komt het 
voorjaar eraan.

Jullie weten het, voor € 2,- heb je een gezellige knutselmiddag met drinken en wat lekkers in 
het WAW lokaal van de Swingel.

Wilt u informatie of heeft u vragen dan kunt u zich wenden tot:
Voor de cursussen: Voor kinderactiviteiten
Roelie Aardema 480707 Roelie Aardema 480707
Géke Groenewold 481878 Jannie Lap 481617

Magda Landman 48167

 

 

Ouderensoos Wijnjewoude

Op donderdag 13 januari hebben we weer een gezellige bingomiddag gehouden.
Woensdag 2 februari zijn we met elkaar naar Dûndelle in Bakkeveen geweest. Daar was een 
toneelmiddag. 
Dan nog een voorlopig bericht: Donderdag 17 maart komt Hylke Speerstra, oud directeur van de 
Leeuwarder Courant, bij ons met verhalen uit eigen werk o.a. uit zijn nog nieuw uit te geven 
boek. Dit gaat over de ontboering van het Friese platteland. Hou deze middag vrij.

Het bestuur.
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Een dankjewel kan je niet in je portemonnee stoppen.



De Balsponsor voor de maand februari is:

 

Trainingstijden
Maandag 19.00  20.15 uur Recreanten dames en 

gemengd
Maandag 20.15  21.30 uur Dames 2 en 3
Maandag 21.30  22.45 uur Dames 1
Dinsdag 19.30  20.45 uur Heren 2
Dinsdag 20.45  22.00 uur Heren 1

14.

Standen per 27 januari 2005
Team Klasse Punten Stand

eDames 1 3  klasse 24 3
eDames 2 5  klasse 28 1
eDames 3 6  klasse 20 4
eHeren 1 3  klasse 25 3
eHeren 2 4  klasse 17 6

Wedstrijden
Donderdag, 03 februari 2005
20:15  Beets H1       - D.W.S. H1           Sporthal Revalidatie Friesland           
19:15  R.S.O. H3     - D.W.S. H2           Sportcentrum Drachten               
19:15 J.M.C. D3      - D.W.S. D3           De Holten                           
19:15  D.W.S. D2     - Turfst.-Dr D8       M.F.C. de Swingel                  
20:15  D.W.S. D1     - R.S.O. D1           M.F.C. de Swingel                   

Donderdag, 10 februari 2005
19:15  D.W.S. D1     - Z-Up D2               De Holten                           

Donderdag, 24 februari 2005
20:15  DFS D4          - D.W.S. D2             Westermar                           
20:15  D.W.S. D1      - Beets D2               Sporthal Revalidatie Friesland           
19:15  V.C.S. H4       - D.W.S. H2             Surventohal                         
19:15  D.W.S. D3      - Wez Handich D3   M.F.C. de Swingel                   
20:15  D.W.S. H1      - Hujades H4           M.F.C. de Swingel                   

Donderdag, 03 maart 2005
19:15  J.M.C. D3        - D.W.S. D3             De Holten                           
20:15  v.v. D.S.O. D2 - D.W.S. D2             Surventohal                         
19:15  D.W.S. D1       - HVC D3                 M.F.C. de Swingel                   
20:15  D.W.S. H1        - Turfst.-Dr H5         M.F.C. de Swingel                   
21:15  D.W.S. H2        - Hujades H5           M.F.C. de Swingel      

Het Bestuur.             

DWS nieuws



De maand januari ligt al weer achter ons.
Longa heeft inmiddels ook al weer aan een paar plaatsingswedstrijden 
meegedaan. Op deze wedstrijden is weer flink gepresteerd en weet 
iedereen dat Longa flink meedoet. De eerste wedstrijden waren voor 
het LOS hoog niveau. Hieraan deden Lotte Langhout, Hilma Bernving, 
Marrit Oenema, Janine Brouwer en Anneke de Jong mee.

Lotte en Hilma wisten zich te plaatsen voor de 
Friese Kampioenschappen en Lotte plaatste 
zich ook nog voor de district kampioenschap-
pen. Marrit, Anneke en Janine plaatsten zich 
net niet voor de Friese Kampioenschappen.
Bij de andere Los plaatsingwedstrijden deden 
Bianca Bakker, Vera ten Hoor, Nicky Bouma 
en Baukje de Vos mee. Ook deze meisjes 
presteerden goed en moeten nog een 
plaatsingswedstrijd doen voor ze weten of ze 
door gaan naar de Friese Kampioenschap-
pen.
Ylze Lindeboom turnt op NWS (nationale 
wedstrijd sport)niveau en had 22 januari haar 
eerste wedstrijd. Zij heeft zich geplaatst voor 
de kwartfinale in Opmeer. 

Longa Sponsoractie

De sponsoractie waarbij de kinderen streden 
om de Makelaardij Bos Sponsorbokaal was 
weer een groot succes. De actie heeft maar 
liefst ongeveer 1500 euro opgebracht.
Alle kinderen, ouders en sponsors worden 
hartelijk bedankt.
Na de sportieve inspanning kregen de 
kinderen koek (Bakkerij v.d. Molen), drinken  
(Nico en Geesje de Haan), en een manderijn  
(Firma Kamminga Groente en Fruit)
De Makelaardij Bos Bokaal is gewonnen door 
Esmee Bouma.
Het bestuur van Longa werd tijdens deze actie 
geassisteerd door de Ere leden van Longa en 
door het jeugdbestuur.
De actie werd mede mogelijk door de 
meewerkende sponsors;
Makelaardij Bos,
Firma Kamminga groente en fruit
Nico en Geesje de Haan
Drukkerij Pool
Bakkerij v.d. Molen

Het springfestijn wat georganiseerd werd 
door het jeugdbestuur was een groot succes. 
Veel kinderen van Wijnjewoude wisten de 
zaal te vinden en hebben een fijne middag 
gehad. ‘s Avonds was er de playbackshow. 
Hieraan deden maar liefst 11 zangduo's, of 
groepen mee. Het was een gezellige boel. 
Hennie Housman presenteerde de show en 
de jury had een moeilijke taak om de winnaar 
te bepalen. Iedereen deed erg zijn best en 
waren ook erg goed. Uiteindelijk heeft de 
groep Kiss gewonnen.

Lijkt het je ook leuk om te komen sporten bij 
Longa dan ben je van harte welkom. We 
hebben veel verschillende mogelijkheden en 
je mag 2 keer gratis komen meedoen. Bij al 
die verschillende sporten zijn nieuwe leden 
van harte welkom want overal kunnen nog 
mensen bij.
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Longa nieuws



Op maandag hebben we acro van 16.30 tot 19.00 uur Vanaf 6 jaar
Op dinsdag hebben we springen van 15.45 tot 17.30uur
Op dinsdag hebben we selectie turnen 17.30 tot 19.30 uur
Op Woendag hebben we selectieturnen 13.30 tot 15.30 en van 15.30 tot 17.30
Ook op Woensdag streetdance 17.30 tot 18.15 groep 3 tot en met groep 5

18.15 tot 19.00 groep 6 tot en met groep 8
19.00 tot 19.45 Voortgezet onderwijs

Aearobics en Steps 19.45 tot 20.00 Volwassenen
Op donderdag is er recreatiegym 15.45 tot 16.45 Groep 3 en 4

16.45 tot 17.45 Groep 5 en 6
17.45 tot 18.45 Groep 7 en 8

Op vrijdag hebben we arco 15.30 tot 18.00 Vanaf 6 jaar
Selectieturnen 18.00 tot 20.00 
Springen Voortgezet onderwijs 20.00 tot 21.00 Voor iedereen
Op zaterdag hebben we acro 9.00 tot 11.00 Vanaf 6 jaar
Selectieturnen 11.00 tot 13.00

Zoals u kunt zien heeft Longa veel te bieden en misschien zit er wat leuks voor u bij.
Ook willen we graag iets nieuws opstarten met wandelen b.v. outdoor walking met stokken.
Als er mensen zijn die hier ideeën of belangstelling voor hebben kunnen ze reageren bij het 
bestuur van Longa.

Hanneke de Vos, 0516-481021
Bestuur@longawijnjewoude.nl

De dagboottocht van de Zonnebloem is dit 
jaar op maandag 18 april. Deze dagboottocht 
organiseren wij voor mensen uit Ureterp,  
Frieschepalen,  Siegerswoude,  Wijnjewoude 
en Bakkeveen. We varen vanuit de haven van 
Steenwijk en leggen tussen de middag aan in 
Blokzijl. Er gaan 2 verpleegkundigen mee. Er 
is muziek aan boord en 's middags hebben we 
een verloting. 

 

We gaan met bussen naar Steenwijk die om 
8.00 uur vertrekken.
Een bus met lift geschikt voor mensen in een 
rolstoel en een gewone bus.
Aan boord zijn rolstoelen. De kosten zijn € 25,- 
per persoon. Zou u ook eens mee willen? 
Dan even bellen. Wacht niet te lang. Er is altijd 
veel belangstelling voor. Als er zich meer 
mensen opgeven dan mee kunnen, dan 
zullen wij u helaas op de reservelijst moeten 
plaatsen. Wij hopen dat u daar begrip voor 
heeft.
U kunt zich opgeven bij A. Bosscha  0516-
481379

De Zonnebloem afdeling Ureterp.
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Nieuws van de Zonnebloem



 

Amnesty International zoekt collectanten voor 
Landelijke collecte

Waarom collecteren?
Amnesty International is een onafhankelijke 
en onpartijdige organisatie. Om die reden 
ontvangt de organisatie geen geld van de 
overheid of van politieke groeperingen. Met 
bijdragen van leden en door giften, zoals 
tijdens de collecte, wordt het werk van 
Amnesty blijvend mogelijk gemaakt.

Mensen die in de gevangenissen zitten om 
het uiten van hun mening, om hun huidskleur, 
hun geloofsovertuiging, hun seksuele 
geaardheid enz. die beschouwt Amnesty als 
gewetens-gevangenen. Ook waar mensen 
gemarteld worden of de doodstraf krijgen, 
daar komt Amnesty na een gedegen 
onderzoek in actie.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty Interna-
tional gaat dit jaar voor de derde keer landelijk 
collecteren. Deze collecte zal plaatsvinden 
van 20 tot 26 februari 2005. Vorig jaar was het 
enthousiasme erg groot en werd er  € 700.000 
opgehaald.
Dit jaar zullen meer dan tienduizend 
collectanten bij 1 miljoen huishoudens steun 
gaan vragen voor het werk van Amnesty. De 
organisatie zoekt daarvoor nog mensen in 
Ureterp, Frieschepalen, Wijnjewoude en 
Bakkeveen die in hun eigen omgeving willen 
collecteren. Het vraagt slechts een paar uur 
van uw tijd. Geïnteresseerden kunnen 
informatie vragen of zich aanmelden bij Annie 
Oppedijk tel. 0516-541412 of bij  Myriam 
Loonen tel. 0516-541471
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Een dwaas die je niet kent is een lachertje,
Één uit je eigen omgeving een schande.



Dorcas Hulp

Wederopbouw
Op langerij termijn zal er worden gewerkt aan 
de wederopbouw van Atjeh. Een lang en 
moeizaam proces. Huizenbouw en econo-
mische wederopbouw zijn daarbij belangrijke 
onderdelen. Daarnaast zal Dorcas ook onder-
steuning geven aan psychosociale zorg onder 
de kinderen en gezinnen die de ramp hebben 
overleefd en nu weer verder moeten met hun 
verdriet en emoties.

Logistieke nieuwtjes.
 1. Afgedankte mobieltjes lever ze in! U kunt 

ze brengen naar onderstaande adressen.
Per mobiel ontvangt dorcas € 2,-

2. Gevraagd huishoudpakketten, pannen 
(alle soorten en maten) moeten wel in 
goede conditie zijn. Koffie en theekannen 
en thermoskannen. 

Mogen we (weer) op uw steun rekenen?
Giften zijn welkom voor de slachtoffers in 
Azië, giro 2018 t.n.v. Dorcas Andijk o.v.v. 
Vloedgolf Azië 

Met vriendelijke groet,
Dorcasdepot Fam. P. v.d. Horst, tel. 481226
Voorraadkist Fam. J. Bruinsma, tel 481372.

Azië
Tweede Kerstdag 2004
Een zware zeebeving en metershoge vloed-
golven. Een ramp van ongekende omvang. 
Tenminste 175.000 doden en honderdduizen-
den ontheemden.

Wat doet Dorcas?
De noodhulp van Dorcas richt zich op het 
ondersteunen van 5.000 getroffen gezinnen 
(25.000 mensen) in Atjeh. Zij hebben alles 
verloren en worden opgevangen in de open 
lucht en in leegstaande gebouwen. Elk gezin 
krijg een noodhulppakket bestaand uit: 
dekzeilen, kleren, kookgerei, toiletartikelen en 
voedsel.

Daarnaast wordt er hard gewerkt om schoon 
water en veilig drinkwater beschikbaar te 
stellen voor deze gezinnen. Voor de eerste 
nood worden waterflessen uitgedeeld. Tege-
lijkertijd worden vijf watertanks opgezet die de 
mensen op langere termijn van drinkwater 
zullen voorzien.

Omdat de mensen geen huizen meer hebben, 
worden er duizend gereedschapsets uitge-
deeld waarmee de mensen hun eigen tijde-
lijke onderkomen kunnen bouwen. Deze sets 
bevatten onder meer een hak, een kapmes en 
een kruiwagen.
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Hierbij feliciteert st. Dorpsfeest Wijnjewoude
onze vrijwilliger Harm Hoogenberg die vrijdag 4 februari zijn 

e80  verjaardag mocht vieren.



Vogeltjesmarkt
Op zaterdag 5 maart is er van 9 tot 12 uur 
een vogeltjes en kleindierenmarkt in de 
Swingel.

Het bestuur V.V.V

Bedankt
Voor uw medeleven, dat wij zowel persoonlijk 
als schriftelijk mochten ontvangen na het 
overlijden van mijn lieve vrouw

Grietje Kamminga Bok

wil ik u hartelijk danken.
Jacob Jan Kamminga

Wijnjewoude,  januari 2005

Bedankt
De vele blijken van medeleven en de harte-
lijkheid waarmee wij omringd werden na het 
overlijden van onze lieve heit en pake

Jan Hylkema

hebben ons goed gedaan. Hiervoor onze 
oprechte dank.

Fam. Hylkema, 
kinderen en kleinkinderen

Wijnjewoude januari 2005.

Bedankt
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de vele 
kaarten, bloemen, attenties en uw bezoek 
tijdens de periodes van mijn verblijf in het 
ziekenhuis Nij Smellinghe van het afgelopen 
jaar.
En voor de belangstelling en vele telefoontjes 
bij mijn thuiskomst.
Het was geweldig.
Bedankt
 

Eile en Anneke Oosterhof

Muziekvereniging "Eensgezindheid"
Muziekvereniging en drumband "Eensgezind-
heid" houden hun jaarlijkse uitvoering 
op zaterdag 12 februari in het multifunctionele 
centrum "De Bining" te Hemrik.
Naast hun beider optreden zal het bekende 
friese "Duo Ferbean" de avond verder vullen.
De uitvoering begint 's avonds om 8 uur. 
Donateurs hebben vrije toegang!
 

 Dansavond
12 maart 2005   v.a. 20.00 uur dansavond in 
zaal 't Witte Huis in Donkerbroek met 
muziek van Duo Woudstra

Bedankt
Alle kopers en gulle gevers voor onze actie 
Azie-giro 555 heel erg bedankt!
Het heeft € 26.55 opgeleverd.

Gerry, Wia en Nynke Boonstra.

Dag mensen van Wijnjewoude

Wij zijn Gienke en Baukje en wij hebben 
meegedaan aan de actie voor Azië.
Wat daar is gebeurd vonden wij heel erg en 
daarom hadden wij ook een actie bedacht.
U heeft misschien wel wat van ons gekocht en 
daar willen wij u voor bedanken.
Wij hebben in de Volumemarkt  gestaan en wij 
hebben bij mensen aangebeld en gevraagd of 
ze wat van ons wilden kopen. (schilderijtjes 
van strijkkralen).
Wij zijn met onze moeder naar de bank 
gegaan in Ureterp en daar hebben we het in 
de tel machine gedaan
Een meneer van de bank heeft ons geholpen.
Wij hebben in totaal 49,56 euro opgehaald. 
Dit vinden wij een heel erg groot bedrag en 
waren er erg blij mee. 
De kinderen in Azië vast ook wel, want daar is 
het voor.

Gienke Jongsma en Baukje de Vos

Prikbord
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Verkoping Rode Kruis

Het Rode Kruis heeft op 20 november een 
verkoping gehad van hun handwerk 
goederen. Op deze middag waren er leuke 
prijzen te winnen. De hoofdprijs is gegaan 
naar mevr. J. v.d. Horst, Petersburg 17 te 
Donkerbroek. Zij mocht een levensmiddelen-
mand in ontvangst nemen. Ook was er een 
kaas te winnen door knikkers te raden. Deze 
ging naar A. Bosscha, Duurswâld 6.
De totale opbrengst was € 535.00. Hartelijk 
dank voor uw medewerking.

De leiding.

Belastingen
Heeft u als bejaarde (65 plusser of jonger) 
hulp nodig bij het invullen van het 
aangiftebiljet inkomstenbelasting, of advies 
om te beoordelen of u voor een teruggaaf 
van belasting in aanmerking komt, b.v. bij 
ziektekosten?
U kunt mij bellen om een afspraak bij u thuis 
te maken.
Jan de Jong (voorheen belastingambtenaar, 
nu vutter) tel. 0512-302489 Stûken 13, 
Ureterp.

Oproep.
Wij zijn op zoek naar senioren, die zich willen 
aansluiten bij onze Mondorgelclub “MOCO” 
uit Oosterwolde.
Wij houden van gezelligheid, oefenen 
regelmatig en treden een enkele keer voor het 
publiek op. Ons clubje kan nog wel enkele 
muzikale senioren gebruiken. Schroom niet 
en vraag informatie aan bij:
B. Toering uit Oosterwolde, 
telefoon: 0516-51 59 90

Concert 22 april 2005.
Houdt deze datum vrij
In de Bân van januari bent u van harte 
uitgenodigd om het concert bij te wonen in de 
Swingel. Dit concert wordt u aangeboden 
door WAW en alle deelnemers zijn nu bekend. 
Deze avond treden voor u op:
De Mondharmonica Club Oosterwolde  
“Moco”
Gospelkoor “Sola Gratia”
Gemengdkoor “Hawar”         .
Janneke Hoekstra.
De Sluskesjongers.
 
Taxibedrijf van der Wal verzorgt deze avond 
gratis vervoer voor de mensen die heel 
moeilijk ter been zijn of anderzijds problemen 
met vervoer hebben. 
U kunt zich rechtstreeks bij hun opgeven via 
telefoon 0516-481293
Opgeven voor 18 april zodat er een goede 
planning kan worden gemaakt.
 
Overige bijzonderheden komen nog in de 
Bân van maart.
 

20.

Een gast is als regen, welkom, maar niet te lang.



Kerkdiensten

Hervormde Gemeente
Febr. 

ste6  Duurswoude   9.30 uur. Ds. J. de Roo, de Hoeve 1  lijdenszondag
13.45 uur. Ds. H. Poot, Oldemarkt

de13 Weinterp   9.30 uur. Hr. F. Verkade, Hoogeveen. 2  lijdenszondag
13.45 uur. Hr. F. Verkade, Hoogeveen

de20 Ger. Kerk   9.30 uur. Ds. S. Sijtsema, Heerenveen 3  lijdenszondag 
Gezamenlijke dienst i.v.m. 100 jr Chr. school

13.45 uur. Ds. K. de Graaf, Steenwijk
de27 Weinterp   9.30 uur. Ds. J. de Roo, de Hoeve. 4  lijdenszondag

13.45 uur. Ds. J. de Roo, de Hoeve 
Mrt.

de6 Duurswoude   9.30 uur. Ds. J. de Roo, de Hoeve. 5  lijdenszondag
13.45 uur. Ds. D. van Duivenbode, Urk

9 Weinterp       19.00 uur Ds. J. de Roo, de Hoeve. Bidstond

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.
Febr.

6   9.30 uur Dienst
14.00 uur. Ds. W.B. v.d. Wal

13   9.30 uur. Ds. W.B. v.d. Wal 
14.00 uur. Ds. T.K. van Eerden, Zuidhorn

20   9.00 uur. Ds. D.J. v. Diggele, Veenendaal
14.00 uur. Dienst

27 10.30 uur Ds. G. Sander Frieschepalen
14.15 uur. Ds. W.B. v.d. Wal

Mrt.
6   9.30 uur. Ds. C.J. Breen, Drachten. Voorber. H.A.

16.30 uur Ds. J.W. Roosebrand, Groningen
9 20.15 uur. Ds. W.B. v.d. Wal 

Gereformeerde Kerk
Febr.

6  9.30 uur. Da. J.J. Douma-v.d. Molen, Frieschepalen
13.45 uur. Dhr. A. van Zyl, Groningen. Jeugddienst

13   9.30 uur. Dienst
13.45 uur. Ds. R. Pluim, Drachten

20   9.30 uur. Ds. S. Sijtsema, Heerenveen. 100 jr. Chr. School ver.
13.45 uur. Ds. H.F. de Vries, Ternaard

27   9.30 uur. Ds. J.G. Arendsman, Gerkesklooster
13.45 uur. Ds. J. v.d. Veen, Heerenveen

Mrt.
6   9.30 uur. Dhr. M. Kok, Schiermonnikoog. m.m.v. Israëlkoor    

13.45 uur. Ds. J.G. Arendsman, Gerkesklooster.
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Dorpsagenda

Februari 
8 Klaverjassen bij café v.d. Wey
9 Kirtan. Cursus over Vrijer en Blijer.
10 Pakketten inleveren voor Polen
10 WAW 9 uur kaarten maken
12 Jaarlijkse muziekuitvoering Eensgezindheid Hemrik 20.00 uur
19 Anbo. Toneelavond in de Swingel 20.00 uur
20 - 26 Amnesty Jaarlijkse collecte
21 Kirtan. 20.00 uur Start Meditatie Introductie cursus
23 Kirtan. 19.30 uur Start cursus Vrijer en Blijer
23 WAW. Kidsclub
24 Kirtan. 9.30 uur. Start Quantum Light Breath 

Maart
1 Klaverjassen café van der Wey
3 Schutjassen in de O.D.V. kantine 
5 V.V.V. Vogeltjes en kleindierenmarkt in de Swingel 9 tot 12 uur.
5          Kirtan. 10-17 uur: Osho meditatiedag
10 Paaspakketten inleveren voor Polen
10 WAW Start cursus tuinarchitectuur
12 Dansavond in het Witte Huis te Donkerbroek, aanvang 20.00 uur
16 WAW Kidsclub
16 WAW naailes
16 Soos Met medewerking van Hylke Speerstra
22 Klaverjassen bij café v.d Wey
23 WAW naailes
29 Ledenvergadering Plaatselijk belang
29 WAW. Speksteen bewerken.
30 WAW naailes
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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 tel. 0900 1127112

                 TIJDEN

maken van afspraken voor het spreekuur of een visite  08:00 - 09:00 uur
- aanvragen van herhalingsrecepten                              09:00 10:30 uur
- uitslagen opvragen/spreekuur assistente 
      (bloeddruk, etc) 11:00  12:00uur
-     medicijnen afhalen                                                   16:00 17:00uur
- wrattenspreekuur: 1x per 14 dagen is er donderdagmiddag vanaf 15:00 uur stikstof 

aanwezig. 

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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Buurtverenigingen                                                                     
 “Centrum"  
Secr: mevr. S. Tjoelker
Merkebuorren 71. 
9241 GC  Wijnjewoude

“De Draai" 
Secr mevr. G. Posthumus
Tjalling Harkeswei 90a   
9241 HM  Wijnjewoude

“De Heidehippers" 
Secr: dhr. W. de Vos                  
Kraalheide 10
9241 ED  Wijnjewoude

“De Nije Buurt" 
Secr: mevr. R. Monsma,
Te Nijenhuiswei 9
9241 EC  Wijnjewoude

“De Witte Zwaan" 
Secr: mevr. S. ten Hoor
Merkebuorren 74
9241 GH Wijnjewoude
                              
“Duerswâld" 
Secr: dhr. G. M. Rozema
Biskopsreed 1
9241 WR  Wijnjewoude

“Heidekneuters" 
Secr: dhr. P. Rijskamp 
Dopheide 5
9241 EK  Wijnjewoude

“Klein Groningen"                     
Secr: mevr. A. Posthumus 
Opperbuorren 9    
9241 WL  Wijnjewoude

“Loksleane" 
Secr: dhr. W. de Jong
Loksleane 6
9241 GS  Wijnjewoude

“Merkebuorren West" 
Secr: mevr. J. Geertsma-Nuwolt
Merkebuorren 19
9241 GA  Wijnjewoude

Adressen:
“Meiinoar Ien”
Secr. J. v.d. Molen
Merkebuorren 18
9241 GG Wijnjewoude.

Merkebuorren Oost" 
Secr: R. v.d. Veen
Merkebuorren 127
9241 GD  Wijnjewoude

“Mounleane" 
Secr: mevr. J. Akker
Mounleane 13
9241 HA  Wijnjewoude

“Om 'e Slûs"         
Secr: dhr. S. de Boer
Compagnonsfeart 52.
9241 HJ  Wijnjewoude

“Petersburg" 
Secr. W. de Haan
Petersburg 21
9241 WK  Wijnjewoude

“Russchenreed" 
Secr: dhr. R. de Vries
Russchenreed 11
9241 EG  Wijnjewoude

“'t Leantsje" 
Secr: mevr. A.Blaauwbroek
Loksleane 34
9241 GS  Wijnjewoude

“Trambrêge" 
Secr: mevr. H. v.d. Lei    
Tj. Harkeswei 86
9241 HL  Wijnjewoude

“Tusken Twa Doarpen" 
Secr: mevr. N. Veenstra
Weinterp 55
9241 HC  Wijnjewoude

“Weinterp" 
Secr: O. v.d. Mei
Weinterp 9
9241 HB  Wijnjewoude
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“Welfingstrjitte" 
Secr: K. Alders
Welfingstrjitte 54
9241 GP  Wijnjewoude
                                                                                                                                               
Sportverenigingen:

De Lytse Fjildruters 
mevr.M. Herder 
Tj. Harkeswei 95 
9241 HM Wijnjewoude                     
herder1@planet.nl  
 
Gym. ver. Longa 
Mevr. H. de Vos 
Kraalheide 10
9241 ED Wijnjewoude  
 
Hengelsportver. Stikelbearske 
dhr. R. Knol 
ds. de Boerwei 16 
8409 JV Hemrik 

Hondengedragstherapeute 
Mevr. Arlette de Wringer
Opperbuorren 7
telefoon 0516 481351
9241 WL  Wijnjewoude
annemuller.arlettedewringer@12move.nl

Hondensportver. De Doordouwers 
Mevr. J. Arends 
Stripe 3 
9241 GZ Wijnjewoude. 
dedoordouwers@planet.nl 
 
IJsclub Foarút 
dhr. S. Hospes 
Tj. Harkeswei 92 
9241 HM Wijnjewoude 
s.hospes@wxs.nl 
 
IJsclub Great Foarút 
dhr. J. Stoker 
Mr. Geertswei 23 
9241 GJ Wijnjewoude 
 

Tennisver. Weningewalde 
mevr. T. Bakker 
Russchenreed 40 
9241 EE Wijnjewoude 

Voetbalver. ODV. 
dhr.L. Hoekstra 
Mounleane 2 
9241 HA Wijnjewoude 
vv-odv@planet.nl 
 
Volleybalver. DWS 
G. de Haan
Merkebuorren 123
9241 GD Wijnjewoude 

Ouderen
         
ANBO 
mevr. E. Hessels-Sijtsma 
Te Nijenhuiswei 14
9241 GV  Wijnjewoude

Meer bewegen voor ouderen 
mevr. P. v.d. Mei 
te Nijenhuiswei 53 
9241 EB Wijnjewoude 

Jeugd                                                                    
Jeugdvereniging  het Mosterdzaadje 
mevr E. Joustra 
Opperbuorren 12 
9241 WL Wijnjewoude  
  
Jeugdvereniging Maranatha 
dhr M. Jongsma 
Mounleane 22 
9241 HA Wijnjewoude 
 
Jeugdsoos 60 m² Underground 
A. Bergsma
Russchenreed 2
9241 EE  Wijnjewoude
 
Ger. Jongeren vereniging
dhr. W. Jongsma
Opperhaudmare 28
9241 HR  Wijnjewoude
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Jongens/Meisjesclub
Dhr. O. T. de Vries
Merkebuorren 53
9241 GB  Wijnjewoude

Cultuur en recreatie

Gospelkoor  Sola Gratia  
www.solagratia.nl
J. van Dekken 
Buursterlaan 9 
8435 XM Donkerbroek 

Herv. Cantorij 
dhr. H. Tillema 
Merkebuorren 6 
9241 GE Wijnjewoude 
 
Hynste dei 
mevr. W. Clevering 
Opperbuorren 6 
9241 WL Wijnjewoude 
 
waw (werkgroep activiteiten wijnjewoude) 
waw.myweb.nl  
mevr. M. Landman 
Russchenreed 47 
9241  EG Wijnjewoude 
 
Speeltuinenvereniging Wijnjewoude 
mevr.A. Heslinga 
Merkebuorren 59 
9241 GB Wijnjewoude 
 
St. Dorpsfeest 
mevr. M. Seefat 
Weinterp 31 
9241 HB Wijnjewoude 
 
Toneelver. Fan twa ien. 
mevr. A. Bouma
Bremerheide 20 
9241 EJ Wijnjewoude 
 
CMV Euphnia.
cmv.euphonia@hetnet.nl
Mevr. J. Postma Akkerman  
Mr. Geertswei 19
9241 GJ Wijnjewoude
 

V.V.V. 
dhr. H. v.d. Ploeg 
Merkebuorren 80 
9241 GH Wijnjewoude 
 
Zangver. Looft den Heer
mevr. Veenstra 
Loksleane 1 
9241 GR Wijnjewoude 

Vrouwen en mannenvereniging

Bond van Pl. Vrouwen van Friesland
afd. Wijnjewoude/Hemrik
mevr. A. Oosterhof-Annema
Welfingstrjitte 59
9241 GP  Wijnjewoude
Telefoon: 0516-481714
 
Chr. Pl.vrouwen 
mevr. R. Donker 
Duerswald 31 
9241GW Wijnjewoude 
 
Mannenver. Onderzoekt. de schriften 
dhr Th. Sytsma 
Noormanstrjitte 33 
9241 GT Wijnjewoude 

Gezondheidszorg
       
E.H.B.O. 
mevr. A. Donker 
Merkebuorren 66 
9241 GH Wijnjewoude  

Huisartsenpraktijk 
Wijnjewoude 
Mr. Geertswei 15 
9241 GJ Wijnjewoude  
 
Thuiszorg De Friese Wouden  
Zonnedauw 7 
9202 PE Drachten
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Maatschappelijke Dienstverlening

De Zonnebloem afd.Wijnjewoude 
Mevr. M. Doorgeest.
Merkebuorren 98
9241    Wijnjewoude 

Dorkas-Depot 
dhr. P. v.d. Horst 
Petersburg 17 
8435 VH Donkerbroek 
 
MFC. de Swingel 
dhr. W. van de Waal 
Mr. Geertswei 4 
9241 GL Wijnjewoude 
 
Ondernemersver. 
dhr. A. v.d. Wolfhaar 
Merkebuorren 46 
9241 GG Wijnjewoude 
 
Plaatselijk Belang 
mevr J. Rozema 
Biskopsreed 1 
9241 WR Wijnjewoude 
 
Speel-o-theek 
B. Ozinga
Russchenreed 33 
9241 EG Wijnjewoude 
 
Stichting Behoud Buitengebied Wijnjewoude 
www.N381.myweb.nl
Reitze van der Galiën
Weinterp 4
9241HD, Wijnjewoude
n381@planet.nl 

Stichting Begraafplaats Wijnjewoude 
dhr. T. Beenen 
Russchenreed 36 
9241 EE Wijnjewoude 
tbeenen@tref.nl  
 
Uitvaartver. E.D.D. 
mevr. G. v.d. Wier-v.d. Meulen
Mr. Geerstwei 38
9241 GL Wijnjewoude 

Media

Dorpskrant de Bân  
dhr. K. Greidanus
Bremerheide 20
9241 EJ  Wijnjewoude 
Greidanus@zonnet.nl    

www.wijnjewoude.net 
Postbus 8
9240 AA  Wijnjewoude
Postmaster@wijnjewoude.net 
 
Natuur en Milieu

Vogelwacht 
mevr. A. Bouma 
Mr. Geertswei 3 
9241 GJ Wijnjewoude 
 
WBE Tsjonger & Ald Djip 
mw F. Dermois 
Mr. Voortmanstraat 20 
8433 MK Haulerwijk 

Werkschuur SSB 
Ald Duerswald 14 
9241 WN Wijnjewoude 

Religie en levensbeschouwing

Gereformeerde kerk 
Scriba 
Postbus 1 
9241 GA Wijnjewoude 

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt 
Scriba 
Postbus 15 
9240 AA Wijnjewoude 
 
Nederlands Hervormde kerk 
Scriba 
Vosseheer 2 
8435 WL Donkerbroek 
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Redactie kerkblad Herv. Kerk 
dhr. J. Boonstra jr 
t Skjer 2 
9241 WG Wijnjewoude 

Redactie Kerkblad Geref. Kerk Vrijgemaakt 
mevr. J. Welfing de Boer 
Merkebuorren 111 
9241 DD Wijnjewoude 
  
Redactie Kerkblad Geref. Kerk 
mevr. A. de Haan 
Merkebuorren 49 
9241 GB Wijnjewoude 
 
Zondagschool 
mevr. A. Schievink 
Weinterp 39 
9241 HB Wijnjewoude 

Onderwijs

Chr. Basisschool "Votum Nostrum" 
dhr. J. Quarré (dir.) 
Welfingstrjitte 5 
9241 GN Wijnjewoude 
 
Openbare Basisschool "it Twaspan" 
dhr. L. de Vries (dir.) 
Meester Geertswei 6 
Tel. 0516-481666
9241 GL Wijnjewoude 
 
St. Peuterspeelzaal "de Telle" 
Mr. Geertswei 4 
postbus 18 
9240 AA Wijnjewoude 
0516-480515
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Puzzel

Een familie gaat op reis, ieder met zijn eigen vervoersmiddel.
Weet u wie met welk vervoermiddel op stap gaat.
De letters zijn doorelkaar gehusseld dus wij komer er niet meer 
uit.

Opa hecktritus
Oma mandet
Vader fahkiru
Moeder lallunbocht
Jaap zuifvelgewiegt
Henk gwankeboek
Yvonne stiftaceer
Janneman behbapadrol
Tante skelprie
Oom assenlachtor
Neef denerezero
Nicht knapslurf


