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"
onder handen genomen".
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Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 5 maart. 
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 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 Klaas Greidanus 
greidanus@zonnet.nl.

1.

Mensen die geen vlieg kwaad doen 
zijn gewoon niet snel genoeg. 

De praktijk is gesloten van:

Maandag 21 februari tot en met zondag 27 februari 2011.

Denk erom uw medicijnen te herhalen voor: Dinsdag 15 februari 2011

Voor medicijnen en spoedgevallen die niet kunnen wachten tot maandag 28 februari 
2011 kunt u tijdens werkdagen van 8.00 - 17.00 uur terecht bij:

Huisartsenpraktijk Bakkeveen
Weverswal 6
9243 JL Bakkeveen
Tel: 0516 - 54 13 50
Spoedlijn: 0516 - 54 14 65

Voor spoedgevallen die plaatsvinden in het weekend en tijdens werkdagen tussen 
17.00 - 8.00 uur en niet tot de volgende werkdag kunnen wachten belt u met de Dok-
terswacht Friesland tel: 0900 - 112 7 112. Bij levensbedreigende situaties belt u: 112

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude



2.

Berichten van Plaatselijk Belang.

2.

Ledenvergadering

Het programma van de ledenvergadering na de pauze staat in het teken van de 
gebiedsontwikkeling N381, een voor ons dorp belangrijk onderwerp met het oog op de 
nieuwe N381.
Wij hebben mevrouw Tine Bijstra, voorzit-
ter van de Gebiedscommissie N381, en 
wethouder Wietze Kooistra van gemeen-
te Opsterland bereid gevonden ons bij te 
praten over de stand van zaken van de 
gebiedsontwikkeling rond de N381 en 
hun rol hierin. 

Mevrouw Bijstra en wethouder Kooistra 
maken deel uit van de op 22 maart 2010 
geïnstalleerde Gebiedscommissie N381, 
waarin ook onze voorzitter Jan Bakker 
vanuit de Plaatselijk Belangen in de regio 
zitting heeft. 

Uitnodiging Ledenvergadering Plaatselijk Belang

Jan Bakker (voorz.) tel 481359 Durk v.d. Veen tel 481398
Grietje Rooks (secr) tel 491350 Henk v.d. Wal tel 481385
Lammert Bouma (penningm) tel 481457 Meintsje Nust tel 481552
Aldert Voolstra (vice voorz) tel 481953 Hillie Renkema tel 481456
Janny Copeland tel 541862

Het bestuur van de vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude nodigt alle leden     
(en ook niet-leden) uit voor de ledenvergadering die plaats zal vinden op:
Datum: dinsdag 15 maart 2011
Tijd: 20.00 uur
Plaats: MFC De Swingel 

AGENDA

1. Ontvangst met koffie en thee
2. Opening door de voorzitter
3. Mededelingen
4. Vaststellen notulen van de ledenvergadering van 29 maart 2010

De notulen liggen vanaf 19.30 uur ter inzage in MFC De Swingel
5. Jaarverslag van de secretaris
6. Jaarverslag van de penningmeester
7. Verslag van de kascommissie en benoeming van een nieuw lid voor deze com-

missie
8. Rondvraag 
9. Pauze
10. Wethouder W. Kooistra en mevr. T. Bijstra van de gebiedscommissie N381geven 

een inleiding over de stand van zaken rondom de gebiedscommissie. Na deze 
inleiding is er voldoende ruimte voor vragen en discussie

11. Sluiting 
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De provincie wil het gebied na aanleg van 
de N381 met een plus achterlaten. Met 
betrekking tot de gebiedscommissie 
wordt gezegd:

De nieuwe N381 biedt kansen voor de 
ontwikkeling van het gebied. Dat kan een 
ontwikkeling zijn op het gebied van 
landbouw, natuur, landschap, water, 
archeologie, infrastructuur, cultuur, 
recreatie, duurzaamheid, enzovoort.

We hopen tijdens deze avond te horen 
wat de rol van de Gebiedscommissie 
N381 is, wat de stand van zaken is en wat 
Wijnjewoude mag verwachten van de 
gebiedsontwikkeling. Maar ook of de 
bezuinigingen van de huidige regering 
gevolgen hebben voor de gebiedsontwik-
keling. Ondertussen zal er ook duidelijk 
zijn of een deel van de weg 4-baans of 2-
baans wordt.

Na een inleiding door mevrouw Bijstra en 
wethouder Kooistra krijgt u alle gelegen-
heid vragen te stellen. Ook onze stuur-
groep gebiedsontwikkeling N381 Wijnje-
woude zal deze avond natuurlijk van de 
partij zijn.

U bent van harte welkom hierbij aanwezig 
te zijn. Ook niet leden zijn welkom.

WAW-Buurtacademie

In de Bân kunt u regelmatig informatie 
over de WAW-Buurtacademie lezen. De 
WAW-Buurtacademie is een samenwer-
king van gemeente Opsterland, Werk-
groep Activiteiten Wijnjewoude (WAW), 
Friesland College, het dorpssteunpunt, 
Timpaan en Plaatselijk Belang.

De WAW-buurtacademie is er gekomen 
op initiatief van de gemeente Opsterland. 
De gemeente heeft een budget voor 
scholing en educatie op grond van de Wet 
Educatie en Beroeps-onderwijs (WEB), 
waarvoor de cursussen en opleidingen 
worden ingekocht bij het Friesland 
College. Tot voor kort moesten onze in-
woners voor hun cursussen naar Drach-
ten of Heerenveen reizen. De gemeente 
vindt echter dat de cursussen in het kader 
van de volwasseneneducatie zoveel 
mogelijk in de eigen omgeving moeten 
worden gehouden. Om dit voor elkaar te 
krijgen is een pilot gestart, waarvoor 
Wijnjewoude en Tijnje zijn uitgekozen. 

Met de begeleiding van een projectleider 
heeft de WAW-Buurtacademie in Wijnje-
woude de afgelopen tijd steeds meer 
vorm gekregen. De eerste cursussen in 
Wijnjewoude in het kader van de samen-
werking met het Friesland College zijn 
inmiddels gestart. De cursussen mobiele 
telefonie en Engels waren succesvol. Er 
was veel belangstelling voor en de 
cursisten waren enthousiast. In de bijlage 
bij de Bân van januari heeft u kunnen 
lezen wat het cursusaanbod van WAW-
Buurtacademie de komende tijd is. 

Plaatselijk Belang is blij met de goede 
samenwerking en het brede aanbod van 
cursussen en activiteiten dat door de 
Buurtacademie in Wijnjewoude wordt 
geboden aan onze inwoners. Wij hopen 
dat de WAW-Buurtacademie met steun 
van onze inwoners een succes wordt.

Bestuur Plaatselijk Belang

Een drankliedje bestaat uit borrelnootjes. 
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Het weeroverzicht voor Wijnjewoude in 2010

“In jier mei in protte sinne, in protte snie en wetter, in protte hurde wyn en te wiet en te 
kâld”. Dat is hoe het weer in 2010 volgens “onze“ weerman Feite Feenstra van de 
Opperhaudmare kan worden samengevat. Het volledige weeroverzicht kunt u hierna 
lezen. 

In januari viel 44 mm neerslag, waarvan 
36 cm sneeuw. Feenstra legt uit dat 1 mm 
neerslag 1 cm sneeuw geeft. Het was een 
koude maand, gemiddeld 4 graden 
kouder dan gebruikelijk. De maand kende 
6 nachten met matige vorst en 13 nachten 
met lichte vorst. Op de 8e januari vroor het 
streng, met min 10. “De leechste tempe-
ratuer fan'e hiele winter” aldus Feenstra. 
Opvallend was ook dat het vaak sneeuw-
de, op liefst 23 dagen. Ondanks alle vorst 
viel het schaatsen tegen. “Sniekoalster 
bedoar it iis” zegt Feenstra. De hoogste 
temperatuur werd op 18 januari bereikt, 
met + 5 graden.

Februari was een maand met 6 nachten 
matige vorst en 12 nachten lichte vorst. 
Het sneeuwde op 10 dagen, wat totaal 16 
cm sneeuw opleverde. De totale neerslag 
was 67 mm. De laagste temperatuur werd 
op 8 en 15 februari gemeten, met – 7. De 
hoogste temperatuur werd op de 24e 
gemeten, toen het + 6 werd. “De heechste 
temperatuer sûnt 11 desimber 2009” weet 
Feenstra.

In de 3 wintermaanden december, januari 
en februari vroor het in 34 nachten licht, 
16 nachten matig en 2 nachten streng. Op 
liefst 54 dagen viel sneeuw. “In nij record” 
zegt Feenstra. “Yn de winter fan '78/'79 
foel op 43 dagen snie”. De hele winter 
kenschets hij als “in winter fan útersten, 
mar wol in kwakkelwinter”.

Maart was “sêfter en sinniger as gewoan”. 
De laagste temperatuur werd op 7 maart 
genoteerd, toen het - 5 werd. Het vroor 
gedurende 10 nachten. Op 8 maart viel 
nog 1 cm sneeuw. Er viel in maart totaal 
63 mm neerslag. De warmste dag van de 

maand was 25 maart, met 20 graden. 

April was een opvallend zonnige maand, 
met 250 uren zon. “Alle dagen sinne, der 
wie gjin sinneleaze dei by” zegt Feenstra 
over april. En zegt hij “it wie goartdroech, 
mei mar 2 ½ mm delslach fan 5 oant 29 
april. De natoer hie tige ferlet fan wetter”. 
In de hele maand viel nog 52 mm neer-
slag. De gemiddelde temperatuur was 1 
½ graad hoger dan gebruikelijk.

Mei was een heel andere maand dan 
april. “It wie wiet en kâld, mei op 28 dagen 
in kâlde noardwest of noardeastelike 
wyn” vertelt Feenstra. In de eerste helft 
van de maand viel al 66 mm neerslag. 
Totaal viel 91 mm neerslag. De gemiddel-
de temperatuur was met slechts 10,2 
graden lager dan gewoonlijk. De laagste 
temperatuur overdag was op 12 mei, toen 
het slechts 7, 2 graden werd. De hoogste 
temperaturen werden op 22 en 23 mei 
bereikt, met 23 graden. 

Feenstra noemt juni “droech mei mar 33 
mm wetter en 62 oeren mear sinne as 
gewoan”. Het begin van de maand was 
koel. De koudste dagen waren 19 en 20 
juni, toen het overdag maar 14 graden 
werd. Na de 21e ging de temperatuur 
omhoog. De warmste dag van de maand 
was de 28e juni, met 30 graden. De 
gemiddelde temperatuur was een graad 
hoger dan gewoonlijk. 

Juli was “warm, sinnich en wiet”. Op 9 juli 
werd het in Wijnjewoude liefst 34,1 
graden. Geen record, want in Haulerwijk 
werd het nog warmer, met 36,3 graden. In 
Wijnjewoude hadden we van 7 tot 14 juli 
een hittegolf, “mei 8 dagen temperaturen 
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fan mear as 25 graden en 2 derfan boppe 
de 30 graden” zegt Feenstra. Landelijk 
was geen sprake van een hittegolf, want 
in De Bilt werd het slechts op 2 dagen 
achter elkaar 30 graden. Het weer sloeg 
om na de 14e juli. Het werd natter en er 
viel in de hele maand 111 mm. neerslag. 
“Poerbest waar foar de lânbou” zegt 
Feenstra. 

Augustus was nat. “Tige wiet, mei 198 mm 
delslach en mar 8 droege dagen”. In de 
laatste week van de maand viel daarvan 
88 mm. De maand kende maar 2 zomerse 
dagen. De warmste dag was 20 augustus 
toen het 27 draden werd. “meast tryst en 
donker waar, mei 34 oeren minder sinne 
as gewoan” kenschetst Feenstra de 
maand. 

Ook september was een natte maand 
zegt Feenstra. “Wiet mei 104 mm del-
slach, mar 8 droege dagen en gjin ien 
simmerse dei”. De hoogste temperatuur 
was op 11 september toen het 22 graden 
werd. Op totaal 4 dagen kwam de tempe-
ratuur boven de 20 graden. De zon 
scheen 133 uur, gewoon voor september. 
De laagste nachttemperatuur werd op 30 
september gemeten, met 5 graden. De 
periode van 8 tot en met 28 september 
was “tige hjerstich, mei alle dagen rein”. 

De eerste helft van oktober was droog, 
maar in de tweede helft van de maand viel 
85 mm neerslag, waarmee de totale 
neerslag op 103 mm uitkwam. Opvallend 
waren de hoge temperaturen op 3 en 4 
oktober, toen het 22 graden werd. “Tem-
peratueren yn oktober boppe de 20 
graden komt net safolle foar” zegt Feen-
stra. De laagste temperatuur werd in de 
nacht van 18 oktober gemeten, toen het + 
1 graad werd, met grondvorst. “It wie in 
saaie moanne mei net ien hjerststoarm” 
kenschets Feenstra deze maand. 

November begon zacht. Op 11 november 
hadden we een storm, met windkracht 8 
uit het zuiden. “Neffens my in seldsum-
heid” noemt Feenstra dit. Vanaf de 26e 
november begon het te vriezen. Vroeg, 
maar niet uitzonderlijk. Feenstra herinnert 
zich dat de winter ook in de jaren '60 van 
de vorige eeuw een aantal malen al in 
november begon. De hoogste tempera-
tuur werd op 4 november gemeten, met 
14 graden. Op 27 november werd de 
laagste temperatuur genoteerd, met - 5,1 
graden. Er viel in november 90,5 mm. 
neerslag. 

December was een winterse maand. “Yn 
Wynjewâld frear it op 6 dagen matich en 
op 21 dagen licht, mei in leechste tempe-
ratuer fan - 8 op 2, 19, 21 en 22 desimber” 
zegt Feenstra. De hoogste temperatuur 
werd op 12 december gemeten, toen het 
+ 6 werd. Er viel op 7 dagen in totaal 28 
cm sneeuw. De totale hoeveelheid 
neerslag was 42 mm. 

Het jaar 2010 was gemiddeld 7/10 graad 
kouder dan gewoonlijk. Opvallend, omdat 
in de eerste 10 jaar van deze eeuw de 
gemiddelde temperatuur steeds hoger 
was dan het langjarig gemiddelde. In zijn 
geheel viel 998 mm. neerslag, waarvan 
80 cm sneeuw. Al met al een jaar met veel 
zon, sneeuw en harde wind, maar te nat 
en te koud. “In apart jier en mear kin ik der 
net fan meitsje”, sluit Feenstra het weer-
overzicht over 2010 af. 

Lammert.
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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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Geef de pen door
Hallo dorpsgenoten,
Wij zijn Keimpe en Trea van der Wal en wonen op Âld Duerswâld 12. Zoals 
jullie vorige maand hebben kunnen lezen is Trea een geboren en getogen 
Wynjewâldster (Petersburg 30). Keimpe komt van oorsprong uit 
Hoornsterzwaag (15e wijk) en hier hebben wij elkaar ook ontmoet. 

In 1992 zijn wij gaan samenwonen in het 
z.g. 'vervenershuisje' onder de poppe-
beam in Jubbega. Na een paar jaar werd 
dit ons toch te klein en hebben wij een 
prachtig Zweeds houten huis gebouwd in 
Jubbega. Voor mensen die beide op de 
boerderij zijn grootgebracht is het wonen 
in een nieuwbouwwijk toch behelpen en 
zeker na de geboorte van ons eerste kind 
gingen we kijken naar een plekje met wat 
meer 'vrijheid'. Na maanden zoeken en 
kijken hadden we nog steeds niets 
geschikts gevonden, toen hoorden wij dat 
de famillie Donker hun huis te koop 
hadden. Wij voelden ons er direct thuis en 
wonen nu al weer bijna 10 jaar in Wijnje-
woude. Eerst alleen met Abe-Jan en later 
zijn onze twee dochters geboren, Elrike in 
2002 en Lineke in 2005. 
Trea werkt al jaren in Leeuwarden als 
medisch secretaresse bij de GGZ (eerst 
nog vallend onder het MCL – Zorggroep 
Noorderbreedte) op de afdeling Ouderen 
Psychiatrie. Het is een veelzijdige functie 
waarbij ze het patiëntencontact het leukst 
vindt. 
Keimpe is bedrijfskundige en is sinds 5 
jaar commercieel directeur van Sterkos in 
Leeuwarden. Hier maken ze maatwerk 
trappen en balustraden van glas en RVS. 
Deze worden door heel Nederland (en 
soms ook daar buiten) geplaatst. De 
balustraden van Sterkos zijn te vinden in 
winkels (Bijenkorf), kantoren (KPMG), 
musea (Fries Scheepvaartmuseum), op 
stations (Metro Rotterdam) en vliegvel-
den (Harare, Zimbabwe) maar ook bij 
particuliere klanten.
We hebben een gezamenlijke hobby en 
dat is muziek maken. Al in Jubbega waren 
we lid van Chr. Brassband De Bazuin in 
Donkerbroek en hier blazen wij nog 

steeds bij. Trea speelt althoorn en Keimpe 
trombone. Een brassband heeft als 
kenmerk dat er uitsluitend koperblazers 
(met uitzondering van het slagwerk) in de 
band spelen. Dit zorgt voor een compacte 
warme klank. Heel anders dan bij een 
harmonie of fanfare waar ook houtblazers 
in spelen (saxofoon, klarinet, etc). Ook 
blaast Trea bij Euphonia, hier hebben ze 
een groot tekort aan muzikanten, dus zou 
u muziek willen maken, schroom dan niet 
en word lid van Euphonia. Wij hebben met 
deze hobby ook onze kinderen aangesto-
ken, Abe-Jan drumt al enkele jaren, hij 
speelt bij het jeugdkorps van Donker-
broek en nu ook bij Euphonia. Elrike is 
begonnen op de bugel. Verder voetballen 
Abe-Jan en Elrike bij ODV. 
Een andere liefhebberij is het houden van 
wat vee (het bloed kruipt . . .). We zijn 
begonnen met een paar pony's en wat 
schapen, maar dit voldeed ons niet. De 
pony's waren regelmatig zonder ons op 
stap en de schapen braken steeds uit. 
Dan maar wat anders . . . Dus sinds een 
jaar of drie fokken we op bescheiden 
schaal met rode lakenvelders. Maar hier 
hoort ook het bewerken van het land en zo 
nu en dan wat wintervoer winnen bij. 
Kortom we hoeven ons niet te vervelen. 
Een andere hobby van Keimpe is kevers. 
Door de drukke werkzaamheden en 
andere hobby's kunnen we daar niet al te 
veel tijd aan besteden, maar soms zie je 
hem rijden in zijn witte krobbe . . . 
Zo! Dit was in korte lijnen wie wij zijn en 
wat ons bezig houdt, wie weet tot ziens in 
het dorp! Wij geven de pen door aan Frits 
& Wilma van der Meulen (en de kinderen 
uiteraard) van Weinterp 1.

Keimpe en Trea.
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In memoriam Kees Hiemstra

Geschokt hebben wij op 14 januari 2011 kennis genomen van het 
plotseling overlijden van de voorzitter van de Stichting Willedei 
Wynjewâld.

Kees Hiemstra

Wij verliezen in hem een enthousiast en 
bevlogen voorzitter.

Kees was sinds 2004 de initiatiefnemer 
van de Willedei en heeft, vanaf dat 
moment, ieder jaar opnieuw een zeer 
grote rol gespeeld bij de totstandkoming 
van de Willedei.
Kees was het bestuurslid wat namens de 
Willedei de contacten onderhield met de 
artiesten, hen contracteerde en daarover 
ook goed kon onderhandelen. 
Het samen met zijn vrouw Henny 
bezoeken van verschillende festivals in 
de regio en het bijwonen van de Friese 
muziekdagen leverden weer nieuwe 
ideeën en contacten op voor onze 
Willedei en die informatie koppelde Kees 
vervolgens terug in onze vergaderingen.
Hij was zeer nauwgezet in het bijhouden 
van zijn informatie en had dat altijd goed 
gedocumenteerd.

Onder zijn leiding is het steeds gelukt om 
een Willedei te organiseren die gratis 
toegankelijk is voor het publiek en waarbij 
een gevarieerd aanbod van artiesten kon 
optreden. 
Ieder jaar opnieuw genoot Kees van zijn 
“Willedei “ en we zagen hem dan, gekleed 
in het Willedei shirt, op zijn vouwfiets een 
ronde door het dorp maken om te kijken of 
alles goed verliep en bovenal om te 
genieten van alle activiteiten. 

Wij wensen zijn vrouw Henny, zijn 
kinderen en kleinkinderen veel sterkte 
met het verwerken van dit verlies.

Wij hebben de afgelopen jaren samen 
met Kees de Willedei mogen organiseren 
en wij zullen ons uiterste best doen om de 
Willedei op een goede manier voort te 
zetten.
Het bestuur van de Willedei

Jan, Jan Lammert, Hendrik, Roelie, 
Anne-lys, Sietske en Grietje.

Lyts Sola Gratia

Beste dorpsbewoners,

Ons kinderkoor, “Lyts Sola Gratia”, doet mee met de jeugdsponsoractie van de Poiesz 
supermarkten. Mocht u ons een warm hart toedragen dan kunt u ons steunen door aan 
deze actie mee te werken. Wij hebben bij de Poiesz in Bakkeveen een muntenkoker 
staan. Bij elke 15.- euro aan boodschappen krijgt u een munt en ook bij bepaalde 
actieartikelen. We hopen natuurlijk heel veel munten te verzamelen! Komt u niet in 
Bakkeveen maar bijvoorbeeld wel in Ureterp bij de Poiesz en wilt u ons toch steunen? 
Dan kunt u de munten ook inleveren bij een van de onderstaande personen, dan 
zorgen zij dat ze in de juiste koker komen! Alvast heel erg bedankt voor uw medewer-
king!

Groeten van Hetty Veenstra, Jikke Akker , Sylvia de Boer en Anita Schaafsma 
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Dorpssteunpunt

In de vorige Bân hebt u kunnen lezen over 
de veranderingen in de vervoerskosten 
vergoeding van de Wmo.

Met ingang van 1 januari 2011 betaalt 
iedereen met een vervoerskostenver-
goeding zelf 0,18 eurocent per kilometer.
De vervoerskostenvergoeding is bedoeld 
voor regionaal vervoer. Daarmee wordt 
bedoeld dat u tot 30 km van uw woning 
mag reizen. Reist u wel verder met de 
taxi, dan zijn de overige kilometerkosten 
voor uw eigen rekening. 

Voor vervoer verder dan 30 kilometer van 
uw woning kunt u ook gebruik maken van 
Valys. Valys is bedoeld voor sociaal recre-
atieve uitstapjes voor afstanden die 
bovenregionaal zijn. U hebt hiervoor een 
Valys-pas nodig, die u eenvoudig aan 
kunt vragen. Het formulier hiervoor kunt u 

krijgen via het Dorpssteunpunt, evenals 
meer informatie hierover, of via www.Va-
lys.nl. 

Dan willen we u ook nog wijzen op de 
PlusBus in Opsterland, speciaal voor in-
woners van 60 jaar en ouder, die minder 
goed gebruik kunnen maken van het 
openbaar vervoer. De PlusBus vervoert 
van deur tot deur. Bovendien brengt de 
PlusBus u naar de stations van Heeren-
veen en Drachten. Eén PlusBus is speci-
aal uitgerust met een liftinstallatie. Voor 
meer informatie kunt u terecht bij het 
dorpssteunpunt, of kijk op www.pakde-
plusbus.nl of bel met 06-14 54 4377.

Hebt u nog meer of andere vragen: kom 
vooral langs bij ons in de Swingel, iedere 
woensdag van 10.00 uur tot 12.00 uur!

Alie Blaauwbroek.

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

 

ODV Aardappelactie smaakt naar meer 

Vanaf maandag 31 januari kunnen er weer aardappelen besteld worden, deze 
aardappelen worden in de week van 14 februari uitgeleverd. De vorige aardappelactie 
was succesvol verlopen en wij hebben van diverse bronnen vernomen dat er heerlijke 
stamppotten van zijn gemaakt. Irene's en Bildtstars in zakken van 15 kg zijn 
verkrijgbaar voor € 13,- per zak. Zijn wij maandag 7 februari nog niet bij u aan de deur 
geweest, geef uw bestelling dan door via: info@vvodv.nl
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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

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

Weverswâl 3B

9243 JL  Bakkeveen

Tel.: 0516 -  54 13 25

Slotemaker de Bruineweg 2

8433 MB  Haulerwijk

Tel.: 0516 - 42 12 81

Herenweg 19

8435 WT  Donkerbroek

Tel.: 0516 - 49 21 28

Merkebuorren 16

9241 GG  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 12 74
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Schakers van Bakkeveen delven het onderspit 
tegen Philidor 5 uit Leeuwarden

Dirk Müller won al vrij snel een pionnetje tegen Kees van Straten aan bord 1, offerde in 
het eindspel een loper en wist daarna te promoveren. Dit knappe eindspel betekende 
het eerste punt voor Bakkeveen 1-0. Gerrit Meppelink aan bord 2 kwam een kwaliteit 
achter, toen er in het eindspel twee stukken instonden, moest hij opgeven tegen Leo 
van Maanen aan bord 2 1-1.

Ben de Vries aan bord 3 tegen Peter 
Venhuizen speelde een taaie partij, 
waarbij hij weliswaar een pionnetje 
voorkwam, maar wat helaas niet resul-
teerde in winst, beide spelers accepteer-
den remise.1½-1½. Sieb Hazenberg 
speelde op bord 4 tegen Wolter Jongsma, 
hij kwam vrij snel een loper voor peuzelde 
nog een paar pionnen op en toen hij 
daarna ook nog de dame kon winnen gaf 
zijn tegenstander op 2½-1½. Jelle Berg-
sma op bord 5 tegen Juko Schoonhoven 
moest een kwaliteit verliezen, kwam 
daarna onder grote druk en moest opge-
ven

2½-2½. Hos van der Mark op bord 6 
speelde een goede partij en wist zijn 
tegenstander Maarten Crefcoeur onder 
grote druk te zetten, deze zag geen 
uitkomst meer en gaf op 3½-2½. Berend 
Joustra tegen Jeppe van Bon moest een 
toren afruilen tegen een loper kwam dit 
verlies niet te boven en moest helaas 
opgeven 3½-3½. Aan bord 8 speelde 
Douwe Galama tegen Hendrik Groothof. 
In een gelijkopgaande strijd zag Douwe 
een mataanval over het hoofd en werd de 
strijd uiteindelijk beslist in 3½-4½ voor 
Philidor.
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Diamanten bruidspaar 
Jan en Nel Duursma-v/d Veer.

Tegenwoordig inwoners van Ureterp in een comfortabel appartement aan het Lijte-
plein, maar het overgrote deel van hun huwelijk woonachtig in Wijnjewoude. Daarom 
deze verdiende aandacht voor het echtpaar Duursma / van der Veer. Voor veel dorps-
genoten gewoon Jan en Nel. 28 december 1950 was voor hen de grote dag en stapten 
zij in het huwelijksbootje.

Jan Duursma is geboren in 1926 in een 
ontginningsboerderij wat toen nog Wijnje-
terp aan de Donkerbroekster weg, nu 
N381 was. De boerderij stond aan een 
zandpad, ter hoogte van waar de fam. 
Grootenhuis woont, maar nu is afgebro-
ken.
Na de lagere school was er voor verder 
studeren, in de laatste jaren dertig en de 
volgende vijf oorlogsjaren 1940-45, niet 
veel mogelijk. Thuis meehelpen en wer-
ken bij de Coöperatieve Aan- en Verkoop-
vereniging Wijnjeterp- Duurswoude, kort-
weg CAV genoemd, bij Klein Groningen 
vulden de dagen van Jan.
In 1946 riep het leger en moest de militai-
re dienstplicht worden vervuld. Met nog 
een zeventiental Friese knapen toog hij 
naar de opkomstplaats, de Kazerne Sij-
penstijn in Utrecht.
Gezellig en luidruchtig maar op de wens 
om met elkaar op dezelfde afdeling 
terecht te komen ging de leiding niet in. 
Toch was het Friese clubje onder elkaar 
aanleiding tot de eerste kennismaking 

van dit Diamanten bruidspaar. Stoere taal 
in het Fries tegen het jonge Utrechtse 
vrouwvolk werd in het Fries teruggekaatst 
door één van hen en dat was Nel v/d Veer.

Nel is geboren te Marsum in 1929 maar al 
na een half jaar vertrok zij met haar 
ouders naar Maastricht waar ze tot haar 
twaalfde jaar opgroeide. Daarna verhuis-
de het gezin v/d Veer naar Utrecht. Hoe-
wel er thuis geen Fries gesproken werd 
leerde zij de memmetaal dankzij het vaak 
útfanhûzjen bij Pake en Beppe in Mar-
sum. Nel was handig met naald en draad 
en na de lagere school werd dat haar 
werk. Niet opgesloten in een groot naaia-
telier wat haar niks leek maar voor eigen 
rekening een klantenkring verzorgen 
werd het.

Jan trof het met zijn Utrechts meisje want 
bij het wachtlopen werd hem nog wel 
eens wat lekkers gebracht. Andersom 
was er ook voordeel want in de stad 
Utrecht was zo vlak na de oorlog nog niet 
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alles vrij verkrijgbaar. Veel eerste levens-
behoeften waren nog op de bon zoals 
tijdens de oorlog. Op het Friese platteland 
waren de nog wel aanwezige bonnen niet 
meer nodig en Jan nam ze dus bij terug-
komst van verlof mee naar het Utrechtse. 
Na een opleiding van 10 weken tot Rode 
Kruis soldaat werd Jan uitgezonden naar 
het toenmalige Nederlands Indië. Het 
eiland Java werd twee jaar lang zijn leef 
en werkomgeving. Een mooie natuur en 
een praatje met Generaal Spoor, wat niet 
zo'n rare kerel was, is het enige commen-
taar van Jan over deze periode in zijn 
leven. 

Na zijn diensttijd werd Jan weer werkne-
mer bij de CAV en Nel kwam zo nu en dan 
een paar dagen over. Haar a.s. schoon-
moeder zorgde dan voor voldoende naai 
en verstelwerk, want met ledige handen 
zitten was er toentertijd niet bij. Veel blau-
we kielen en broeken werden door haar 
opgelapt. Zelfs voor het maken van een 
volledige garderobe voor een wat grote 
maat dorpsgenoot draaide ze haar hand 
niet om. 
Tussen Kerst en Nieuwjaar 1950 trouw-
den zij. Er kon een huis van de gemeente 
worden gehuurd in de bocht van de 
Molenlaan in Duurswoude. Voor drie gul-
den in de week en de huur werd wekelijks 
opgehaald, herinneren ze zich nog. 
Het vele gesjouw met veevoer en kunst-
mest dat per schip op Klein Groningen 
aankwam was zwaar werk. Vooral de fos-
faat kunstmeststof, Thomasslakkenmeel 
welke in het vroege voorjaar veel gebruikt 
werd, zat in zakken van honderd kilo. 
Deze werden over een loopplank vanuit 
het ruim van het schip met pure man-
kracht op de vaste wal gebracht.
Eigenlijk geen wonder dat hierdoor rug-
klachten ontstonden, zo ook bij Jan na 
verloop van tijd. Het zware werk was toen 

niet meer te doen. De coöperatie ontwik-
kelde zich door en er werd voor de lood-
sen op Kl. Groningen een winkel 
gebouwd met een nieuwe woning. Daar 
trokken Jan en Nel in om de klanten te 
bedienen en tussendoor werd kantoor-
werk verricht.
Twee jaar later, toen bedrijfsleider Harm 
Zwaga in het huis trok verhuisden ze naar 
een andere woning in de buurtschap en 
nog weer een poosje later werd de voor-
malige boerderij met uitzicht op de vaart 
betrokken.

Jan en Nel waren actief in het inmiddels 
Wijnjewoude geworden dorpsleven. De 
feestcommissie van de school en het 
dorpsfeest en voetbalclub ODV hebben 
daarvan geprofiteerd. Bij de jaarlijkse 
optocht die door bijna het hele dorp trok 
werd de stoet altijd opgewacht met koek 
en koffie op Klein Groningen bij hen.
Als penningmeester heeft Jan jarenlang 
voetbalclub ODV gediend. Niet alleen de 
financiën beheerd maar vaak voorop, 
voor de wedstrijden op zondag, de vlag in 
de mast en gastheer zijn voor de scheids-
rechter. Ook heeft Jan ODV 's tweede 
sport het schutjassen in goede banen 
geleid. Verder werd de administratie van 
de toenmalige voetbalpool door hen bei-
den geregeld. Was de club een nieuwe 
vlag of grensrechtervlaggen nodig dan 
deed Nel dat wel even.

Hoewel Jan en Nel al sinds twintig jaar 
geen inwoners meer van ons dorp zijn, 
vonden wij het als redactie van de Bân 
vanzelfsprekend aandacht aan dit dia-
manten bruidspaar te schenken. Wij wen-
sen ze samen met de gezinnen van hun 
vier kinderen, vier kleinkinderen en ach-
terkleinkind nog vele gelukkige jaren toe.

Durk.
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Nostalgy....... yn de jierren fjirtich.

It wie yn maaie 1940 in roerige tiid, der barde op dat stuit fan alles yn de wrâld. Wij 
wienen de tolfde maaie ûnderweis mei ús hawwen en hâlden yn de grutte feewein fan 
Tsjeard Dykstra, fan út De Tike bij Drachten (der't ik berne bin) nei de buorkerij fan 
Hindrik Ottes Dykstra op 'e trijehoek yn Weinterp. Foar de jongere generaasje, it 
krúspunt mei de ferkearsljochten. 

As lytse jonge yn myn fjirde jier siet ik 
grutsk tusken heit en mem yn de kabine 
en fûn it allegear geweldich, lykwols wie 
twa dagen earder de oarloch útbrutsen. 
De skrik wie grut doe't we ûnderweis 
stopje moasten foar in kontrôlepost fan 
Dútske soldaten, se dienen in slach om de 
auto en se seagen de papieren nei, al hoe 
jong ek, dat leit mij noch yn it ûnthâld. Wy 
kamen fan in lyts spultsje en gienen nei in 
moaie pleats op in prachtich plak. Fan út 
de foarkeamer seagen we de dyk út nei 
Donkerbroek. De trijehoek mei in 
gersfjildsje yn it midden, dêr't  we 
fuotbalje koenen, en it P.E.B. hokje dêr't 
we omhinne oan it tikkertsje boartsjen 
wienen. It plak wie letter ek strategysk 
foar de Dútsers, fakentiids waarden 
hjirwei de razzia's begûn, se koenen trije 
kanten út. Us spultsje stie eartiids in ein it 
lân yn. Ik waard warskôge dat ik net op 'e 
dyk komme mocht, ek al troch it foarbij 
kommen fan soldaten op motors mei 
sydspannen en gefjochtsweinen mei 

kamûflaazjenetten. In hoart letter kamen 
soldaten op hynders dy't oernachtsje 
woenen bij ús yn de skuorre. De hynders 
waarden op 'e telle fêst setten en de 
soldaten sliepten yn it restant hea wat 
noch yn de golle lei. Jûns wie it wol 
gesellich, dan sieten se yn 'e kring op 
pakken strie te praten en waarden der 
'snaps' rûn dield. Myn heit en mem 
skoden dan ek bij, se wienen der meestal 
mar ien nacht. It Nederlânske leger joech 
al gau belies en der waarden nije rigels 
útfeardige troch de fijân. De read-wyt-
blauwe flagge mocht net mear út. It 
rommele en der wienen fleanmasines yn 
'e loft. Der kaam in maatregel dat de 
boeren gerslân skuorre litte moasten foar 
rogge, weet (tarwe) en ierdappels 
ferbouwe. Dit ek mei it each op levering 
oan de Dútsers. As lytse jonges moasten 
wij de lêste halmen en ierdappels fan de 
bou opsykje, dat wie skjinne winst. As je 
in hiel skoft op de weetkerrel kôgen dan 
hienen je kaugom. 

Eltsenien moast in per-
soansbewiis ha, en de 
spertiid waard ynfierd, fan 
tolve oant seis oere 's 
nachts mocht net ien de 
dyk út. De toanielútfiering 
bij Tjeard Dykstra mocht 
troch gean, mar tolve oere 
thús wêze. Wij mochten nei 
de generale, in kwartsje en 
it kopke foar de poeier-
molke meinimme.  

Jappie Berga.  
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De WAW-Buurtacademie, denkt u mee?

De WAW-Buurtacademie is een samenwerking tussen de 
WAW, het Friesland College, de gemeente, Dorpsbelang, het 
Dorpssteunpunt en Timpaan Welzijn. Zoals u wellicht opgeval-
len is, draait de WAW-Buurtacademie inmiddels op volle 
toeren. Er worden diverse cursussen en workshops aangebo-
den die educatief, maar ook gewoon leuk en boeiend zijn. Ook 
in deze editie van de Bân leest u meer over ons cursusaanbod. 

Uw wensen en ideeën

De WAW-Buurtacademie is van ons 
allemaal. Naast het aanbieden van 
cursussen op de manier zoals dat nu 
gebeurt, horen we ook graag waar uw 
interesse naar uitgaat. Enkele dorpsbe-
woners hebben hun wensen voor een 
bepaalde cursus al geuit, waarvoor 
hartelijk dank! Maar we staan open voor 
meer reacties. Over welk onderwerp wilt u 
meer weten of eens een cursus in willen 
volgen? Dat kan iets creatiefs zijn, maar 

ook iets nuttigs zoals bijvoorbeeld een 
basiscursus elektronica, een taalcursus 
of EHBO voor kinderen. Kortom; geen 
idee is te gek! Laat ons weten wat u leuk 
vindt. 

Maak uw wensen kenbaar, dan proberen 
wij uw idee te realiseren! Bel of mail ons 
via: waw-ba@wijnjewoude.net of via tel. 
0516-481878. 

We zijn benieuwd naar uw reactie!

Volleybalvereniging DWS
De balsponsors van de maand februari zijn: 
 - De Haan Reclame – Beletteringstudio 
 - Hoekstra van Wijngaarden schilderwerken 
 - Kapsalon “t Leantsje
 - Donker Timmerbedrijf 
    allen uit Wijnjewoude.

Bedankt !!!! namens DWS

Wedstrijdschema
3-2 19:15 DWS DS 2 – wéz Handich DS 3 M.F.C de Swingel

20:15 DWS HS 1 – Turfst.-Drac…HS 3 M.F.C de Swingel
21:15 DWS DS 1 – Turfst.- Drac... DS 3 M.F.C de Swingel

10-2 19:15 ODS DS 2 – DWS DS 1 Sporthal Revalidatie F..
21:15 JMC HS 1 – DWS HS 1 De Holten
21:15 JMC DS 2 – DWS DS 2 De Holten

Bekerwedstrijd : voor de dames Donderdag 17 februari 2011 Sportcentrum Drachten.
  Tijd 21.00 Triumphera – D.W.S 
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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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Nieuws van de VVV en WAW-Buurtacademie

De Vereniging voor Volksvermaken 
(VVV) Wijnjewoude en de WAW buurt-
academie gaan samen een gezellige 
muzikale avond verzorgen op vrijdag-
avond 25 maart in MFC de Swingel. 
Aanvang: 19.45 uur en de toegang is 
gratis. Wel wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd om de kosten te dekken.

De Trekharmonicaclub “Oostergoo“ uit 
Grou en de Trekzakgroep “Nocht en 
Wille” uit Wijnjewoude staan garant voor 
een sfeervolle en gezellige avond. De 
Trekharmonikaclub uit Grou is geen 
traditionele “trekzakclub”, want naast een 
aantal instrumentale nummers wordt er 
ook gezongen, zowel solo als meerstem-
mig en zelfs acapella. De Trekharmoni-
ca's worden ondersteund door djembee 
(Afrikaanse trommel) en gitaar. Het 
repertoire is zeer gevarieerd; van mee-
zingers tot Ierse volksliederen in het 

Nederlands, Fries en Engels. Met hun 
jarenlange ervaring en gevoel voor de 
omgeving gaan we een geweldige avond 
tegemoet. Deze muziekgroep heeft al 
vele malen een succesvol concert 
gegeven, zowel in het binnen- als in het 
buitenland.

De Trekzakgroep ''Nocht en Wille'' uit 
Wijnjewoude is een groep enthousiaste 
mensen, waar gezelligheid hoog in het 
vaandel staat. Zij oefenen wekelijks in het 
Wâldhûs en treden af en toe op zoals 
tijdens het dorpsfeest, de Willedei, of op 
een besloten feest. 

Nieuws van It Twaspan

Op de onlangs gehouden zakelijke ouderavond van It Twaspan heeft de medezeggen-
schapsraad (MR) een onderzoek gedaan. Er werden acht zorgvuldig samengestelde 
vragen voorgelegd over allerlei zaken in en om school. De vragen leverden ruim 120 
reacties op.

Er waren heel wat positieve, leuke spon-
tane en kritische reacties maar ook goede 
ideeën en suggesties. De ouders en 
leerlingen van It Twaspan blijken erg 
tevreden met hun school en zijn ronduit 
trots op de leerkrachten die in de afgelo-
pen tijd zoveel tot stand hebben gebracht, 
ook voelen de ouders en leerlingen zich 
zeer betrokken bij de school.

De ouders vinden de school ook een hele 
veilige omgeving en in de afgelopen 
maanden is op het gebied van veiligheid 
dan ook hard aan de weg getimmerd. Uit 
het onderzoek zijn zeker ook punten van 
aandacht en verbetering voortgekomen. 
Deze zaken zullen in de komende tijd 
daadkrachtig worden aangepakt.

 Jan Zandbergen 
dir. a.i. OBS It Twaspan

Bekijk je baas niet als baas 
maar als een goede vriend die altijd gelijk heeft. 
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Nieuws van Longa

De afgelopen maanden zijn er een aantal wedstrijden geweest waar de 
turnsters van LONGA zeer goed gepresteerd hebben. Tijdens het Fries 
Kampioenschap springen behaalde het jeugd D team bestaande uit Inge 
Russchen, Femke Russchen, Anke v/d Molen, Marlies Veenstra, Anna 
Jongsma en Irene Spoelstra een 3e plaats op het onderdeel trampoline 
kast. 

Het senioren C team bestaande uit 
Margreet de Jong, Anneke de Jong, 
Marjan Cordes, Hilma Bernving, Rinette 
v/d Wal, Froukje de Graaf, Marrit Oene-
ma, Mark Veenstra en Tim Haven 
behaalde twee keer zilver op de onder-
delen trampoline valmat en trampoline 
tafel. 
Naast het groepsspringen werden er ook 
in de individuele turnsport medailles in de 
wacht gesleept. Tijdens het Fries Kampi-
oenschap 3e divisie behaalde Inge 
Russchen instap 9 een prima 9e plaats, 
Femke Russchen pupil 1 8 werd knap 
11e.
Brons was er tijdens de 1e plaatsings-
wedstrijden voor Rianne de Jong junior 8 
en Tialda Brouwer junior 7. Goud (!) werd 
er behaald door Wia Boonstra, zij turnt bij 
de jeugd 1 niveau 10.

Ander nieuws van Longa: op woensdag 
26 januari is er een proefles Pilatus 
geweest. Onder leiding van Roschelyn de 
Palm hebben de deelneemsters een 
prima workout gehad. Gedurende de les 
zijn alle spieren van het lichaam aan bod 
geweest. Een beetje spierpijn, maar aan 
het einde had iedereen een voldaan 
gevoel. Vanaf woensdag 16 februari geeft 
Roschelyn 8 Pilatus lessen, dus heb je zin 
om mee te doen? Kom dan langs op 16 
februari en schrijf je tijdens die les alsnog 
in. De kosten bedragen 33 euro voor 8 
lessen.                                                                                                                                                            
 Op woensdag 9 februari geeft Lara 
Valkman een gratis proefles streetdance, 
voor iedereen vanaf 12 jaar. Ben je 
nieuwsgierig, heb je zin om lekker te 
swingen? Kom dan langs in de Swingel,  
de les begint om 18.15 en duurt tot 19.00 
uur. Kortom er valt weer genoeg te 
beleven bij Longa!! 

Reclame®

Is het thema voor het dorpsfeest in 2011.

Bel Alie Meestringa (481823) vóór 1 mei 2011 om door te 
geven welke reclame jouw buurtvereniging zou willen 
kiezen voor het versieren van een wagen. Of stuur een 
bericht naar de Stichting Dorpsfeest Wijnjewoude; ver-
meld dan wel een telefoonnummer zodat Alie contact op 
kan nemen. Alie zal dan aangeven of de betreffende 
reclame nog beschikbaar is.

Hartelijke groet,
de dorpsfeestcommissie

©SDW
p/a dorpsfeestwijnjewoude@live.nl

Mounleane 14
9241 HA  Wijnjewoude

0516-426885
06-12996376

timmerbedrijfcdv@hetnet.nl

Timmer & Klusbedrijf
C. de Vries

c
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Competitie of creatie

een wedstrijd moet gewonnen
ik weet er alles van

wie heeft dat toch verzonnen
terwijl het anders kan

voetballen zonder telling
geen punten wel een doel

zonder nederlaag geen kwelling
allemaal een goed gevoel

de clubnaam zegt het al
Ontspanning Door Versieren

dorpsfeest of voetbal
laat ons vooral vieren

samen spelen is winnen
en versieren nooit verliezen

waarom een wedstrijd beginnen
en een jury laten kiezen

in plaats van vergelijken
genieten van het schouwspel

al het moois bekijken
wie wil dat nou wel

lang leve de voorpret
een optocht vol vertier

zie wat Wijnjewoude neerzet
ook erná voor íedereen plezier

Van een dorpsbewoner.

Dagboottocht

Donderdag 7 april is onze jaarlijkse dagboottocht van de Zonnebloem afdeling Ureterp. 
Deze dagboottocht organiseren wij voor mensen uit Ureterp – Frieschepalen – Sie-
gerswoude – Wijnjewoude en Bakkeveen. Deze keer vertrekken wij vanuit Stroobos. 
De boot begint om 9.30 uur te varen en is om 17.00 uur terug. Er gaan enkele verpleeg-
kundigen mee en er is muziek aan boord. 's Middags hebben we een verloting. Het 
vervoer gaan wij voor u regelen, want er rijden 2 bussen. 
De kosten zijn € 30,50 per persoon. Wilt u ook eens mee 
varen, dan kunt u zich opgeven bij Y. Offringa 
tel. 0516-481154. U bent van harte welkom.

De Zonnebloem afdeling Ureterp.



20.

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
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Nieuws van Vrouwen van Nu, B.v.P.F.

In januari werd door onze afdeling de jaarvergadering gehouden. 
Via diverse verslagen kregen de aanwezigen een overzicht van 
de vele activiteiten in 2010. 
Na de pauze vertelde Jan Dros enthousiast over de projecten van 
hem en Geert v.d.Veen in Rwanda. 

BvPF

Vrouwen van Nu

Op een kleinschalige wijze vinden er 
positieve veranderingen plaats in met 
name scholen. Eerst een vloer in een 
lokaal, daarna bankjes enz. zodat de 
kinderen daar in betere omstandigheden 
les kunnen krijgen.
Vrouwen van de lees- tuin- en cultuur-
groep hebben een mooie voorstelling van 
Tryater gezien. Drang was inderdaad 
soms wrang, maar er werd ook veel 
gelachen. We hebben genoten van 
prachtig toneelspel. Eind januari hebben 
twaalf vrouwen een kaasje gemaakt op 
kaasboerderij “De Stelp”in Oldeberkoop. 
Het was bijzonder interessant om het hele 
proces van melk tot kaas te volgen. We 
ondervonden hoeveel tijd en energie het 
kost om lekkere boerenkazen te maken. 
Over drie weken kunnen we onze naturel- 
tuinkruiden- of Italiaanse kruidenkaas 
ophalen en proeven.
In februari gaan we in de ledenbijeen-
komst met mevr. Koopmans uit IJlst een 
wandeltocht door Amerika maken. Voor 
ons geen zere voeten, maar ontspannen 
genieten.

De kookgroep bereidt in februari een 
oerdegelijk Hollands menu. Bruine 
bonen, snert, sudderlapje of een pud-
ding? Het is nog een verrassing.

De volksdansgroep is druk bezig met de 
voorbereidingen voor de provinciale 
volksdansdag in Ureterp. Er komt organi-
satorisch heel wat bij te kijken, maar het 
belooft een mooie dag te worden.
Op 8 maart is de internationale vrouwen-
dag in Friesland te Dokkum. Het thema is 
“De rol van de vrouw in een duurzame 
samenleving”. Er zijn deze dag zestien 
verschillende activiteiten, waaruit een 
keuze gemaakt kan worden. Ook hier 
gaan we met een groepje vrouwen naar 
toe.
Bent u ook geïnteresseerd in de activitei-
ten van onze afdeling van Vrouwen van 
Nu neem dan contact op met onze 
voorzitter, Sippie Dijkstra, tel.471315. 

Onze afdeling heet u van harte welkom.

Nieuws van de VVV

Het nieuwe jaar is bij de VVV alweer actief begon-
nen. Op 8 januari j.l. was er de winterwandeltocht. 
Ondanks het slechte weer toch een succes. De 
warme chocolademelk en een lekkernij ging er 
halverwege de tocht goed in. Na afloop was er een 
lekker bord snert in restaurant de Stripe.

 
Op 7 maart a.s. is de jaarlijkse ledenvergadering bij Café van der Weij. 
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Nieuws van de "Wâldploech"

Vorig jaar hebben plus minus 800 bezoekers, verdeeld over 4 avonden, kunnen genie-
ten van het optreden van de "Wâldploech". Met dit aantal werd een record gebroken. 
Lukt dit in februari 2011 opnieuw???? Aan de spelers zal het absoluut niet liggen. 

Vanaf september 2010 zijn ze met groot 
enthousiasme bezig met het instuderen 
van het stuk "Och heden Heit". Schrijver 
van dit toneelstuk is Ray Cooney, de 
Friese vertaling staat op naam van Alle 
Geart Hof. Om een indruk te geven wat u 
mag verwachten, alvast een korte samen-
vatting:

Jeroen-Lolle Smit is taxichauffeur. Hij 
heeft een druk leven want hij is getrouwd 
met twee vrouwen. In Huzum woont hij 
met zijn vrouw Hanna en dochter Elkje en 
in Leeuwarden woont hij met zijn vrouw 
Barabara en zoon Gert. Alles loopt op 
rolletjes totdat zijn beide kinderen contact 
met elkaar krijgen en via internet een 
afspraak maken om elkaar te ontmoeten. 
Wanneer Jeroen dit hoort probeert hij dat 
op alle mogelijke manieren te verhinde-
ren. Hij roept daarbij de hulp in van zijn 
vriend Piter Boersma. Piter huurt van 
Jeroen en Hanne een appartement boven 
hun woning en is bij hen kind aan huis. 
Maar Piter heeft daar eigenlijk geen tijd 
voor want hij staat op het punt om met zijn 
vader op vakantie te gaan.

Hoe dit verder afloopt ??? 
U kunt het meemaken op één van de 
volgende volgende voorstellingen op 18, 
19, 25 en 26 februari 2011 in het atrium 
van het dorpshuis te Waskemeer, aan-
vang 20.00 uur.
Kaartverkoop bij Jannie v.d. Veen, De 
Kromten 11, te Waskemeer, vanaf 1 
februari na 16.00 uur.
Voor meer informatie verwijzen we u naar 
de raambiljetten op meerdere plaatsen in 
het dorp.
Ook aan de zaal zullen toegangskaarten 
verkrijgbaar zijn, maar houdt u er reke-
ning mee; vol = vol.

Namens het bestuur van de Wâldploech.

Ouder & peutergym

Voor ouders is de gymzaal een ideale plek om andere opvoeders met hun kinderen te 
ontmoeten. Er worden contacten gelegd en opvoedingtips uitgewisseld. De peuters 
krijgen spelenderwijs wisselende bewegingsituaties aangeboden, waardoor ze 
geprikkeld worden om te bewegen: klimmen, klauteren, balanceren, hangen, springen 
en rollen. Natuurlijk speelt zang en muziek ook een belangrijke rol. Zo leren we veel van 
elkaar en maken veel plezier.
 
Iedere dinsdag van 8.45 uur tot 9.30 uur in de gymzaal van de Swingel (Meester 
Geertswei 4, Wijnjewoude). Meer informatie: Sigrid Hof  0516 - 481159  Longa.
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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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Toneel in Wijnjewoude.

Al enige tijd is er een prachtig podium in MFC de Swingel. 
Daar kun je natuurlijk niet genoeg gebruik van maken.

Zo dachten daar ook een achttal Wijnje-
woudsters over. Ze staan te popelen om 
dat podium te gebruiken voor een mooie 
toneelvoorstelling. De voorbereidingen 
hiervoor zijn inmiddels in gang gezet. Op 
2 februari komt de toneelclub (in oprich-
ting) weer bijeen om opnieuw zaken te 
bespreken, want er moet nog veel gebeu-
ren.

Toneel maak je sámen, jong én oud, álle 
gezindten, vrouwen én mannen. Het zal 
ons ongetwijfeld veel plezier geven! Zo 
hebben we nog nodig kleedsters, decor-

bouwers, en veel meer toneelspelers. Wij 
kunnen niet zonder u!
Kom dus langs op 2 februari in MFC de 
Swingel, 19.30 uur.

Aanmelden mag ook via:
Waw-ba@wijnjewoude.net
Of bellen:
Lydia Huisman tel. 481178.

Euphonia reist door Amerika!

Op zaterdag 26 februari 2011 houdt Christelijke muziekver-
eniging Euphonia haar jaarlijkse donateursconcert. Het 
thema van deze avond zal U.S. Trip zijn. 
Het belooft een veelzijdige avond te worden waarop vele 
verschillende muzieksoorten ten gehore gebracht zullen 
worden. Euphonia zal u verrassen met een muzikaal pro-
gramma dat in het teken staat van de Verenigde Staten.

Aan deze spectaculaire avond werkt ook 
het Berkoper popkoor mee. Dit popkoor 
belooft optredens die vaak bol staan van 
verrassingen, zowel op muzikaal als 
artistiek en organisatorisch gebied. Op 
het repertoire staan zowel Nederlandsta-
lige als Engelstalige songs, veelal beken-
de hits uit vroegere tijden, maar ook hits 
van recente datum. Het koor wordt 

begeleid door een combo bestaande uit 
een gitariste, een bassist, een drummer, 
een percussionist en een toetsenist.

De avond wordt gehouden in "De Swin-
gel" en begint om 20.00 uur. De entree is 
€ 5,-- per persoon. Een donateurskaart 
geeft gratis entree voor 2 personen. Wij 
gaan op reis! U gaat toch ook mee? 

De peuterjuf werd verzocht tijdens de lesuren 
van haar neus af te blijven. 
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Te koop

Honer trekharmonica inclusief koffer, 
stander en boeken. Vraagprijs € 400.

Tolsma Sikkens, Wijnjewoude. 
Tel. 0516-481556

Oppas gezocht

Op de dinsdag, 1x in de 14 dagen 
in de “even” weken. 

Twee jongens; 3 en 4 jaar.

Halbo en Ypie
Tel. 481850

Postzegelbeurs

Op zaterdag 12 februari in de Miente te 
Oosterwolde van 10.00 tot 16.00 uur.

De toegang is gratis.

Voor meer inlichtingen: 0516 - 44 16 46

Pedicure in opleiding zoekt 
model(len)!

Voor mijn opleiding tot Pedicure zoek ik 
een examenmodel.

Wat zijn de eisen? 
- Drie eelt locaties ter grootte van 

(ongeveer) een 2 euro munt;
- een likdoorn of kloven of een ingroei-

ende teennagel.

Wanneer? 
- Eind juni, begin juli 2011, definitieve 

datum is nog niet bekend.

Voor de reguliere praktijklessen ben ik 
ook modellen nodig. Heeft u (veel) eelt, 
kloven, een likdoorn, of andere proble-
men, en wilt u graag een avond mee, dan 
hoor ik graag van u. 

Wat zijn de kosten en waar is het?
- Voor de praktijkavond van school is 

het kosteloos en dit is in Heerenveen.
- Het examen wordt in Groningen 

gehouden.

Voor meer informatie en/of interesse kunt 
u mailen naar froukjedevries 84@hotmail. 
com, of bellen naar 06 10336026 (bij geen 
gehoor graag inspreken). 

Prikbord

Uitslag kleurplaat en kerstbonactie 
Bloemen & Kadohuis Wilma

Kleurplaat 
Nynke Meestringa 3 jaar
Annie Tjoelker 6 jaar
Romerson v/d Molen 9 jaar
Simone Geertsma 10 jaar

Kerstbonactie
Mevr. A. Lievaart uit Wijnjewoude
Mevr. G. v/d Sluis uit Wijnjewoude
Dhr. J. Slofstra uit Bakkeveen
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Dorcas
Opruiming

Graag nodigen we u uit om eens een kijkje te nemen in ons winkeltje aan de Tsjerkewâl 
18 te Bakkeveen, waarvan de opbrengst bestemd is voor de allerarmsten in ontwikke-
lingslanden.       
Om weer ruimte te krijgen voor nieuwe artikelen houden we de hele maand februari                                                               
OPRUIMING met hoge korting op alles ( behalve levensmiddelen)
Zoals :  - alle sjaaltjes uit India, 100% zijde,  50%  korting!!
             - alle tafelkleden/bedspreien              50%  korting!!
             - alle houten speelgoed uit Sri Lanka 25%  korting!!
            - nog enkele tassen ook                       50% korting!!
Alle overige artikelen  15% korting!!

Voor een Dorcas-project hebben we nog lappen stof, borduurwol, sierband, lint,
2de hands boeken, LP's en kindervideo's vanaf  €  1.-
Geopend: elke vrijdag of na een telefonische afspraak met 0516-541369.

De werkgroep
 

Humor in het leven is het beste medicijn. 

Meedoen in de samenleving.

Onderling Sterk Opsterland is een vereniging dóór en vóór mensen met een verstande-
lijke beperking. Zij praten met elkaar over wat zij belangrijk vinden. En organiseren 
themadagen en avonden waar mensen leren op te komen voor zichzelf zodat mensen 
met een verstandelijke beperking meer mee gaan doen in de samenleving. 
Onderling Sterk Opsterland zoekt een vrijwillige coach!!! 

Een ''vrijwillige coach'' stimuleert de leden 
om zoveel mogelijk zelfstandig de verga-
deringen en de themabijeenkomsten 
vorm en inhoud te geven. Daarnaast 
ondersteunt de vrijwillige coach bij 
problemen die de leden in de vereniging 
tegenkomen. LFB biedt de vrijwillige 
coaches ondersteuning en scholing aan. 

Bent u geïnteresseerd? 
Neem dan contact op met LFB Noordoost 
Postbus 48 
8470 AA Wolvega 
0561-61 00 10 
Noordoost@lfb.nu 

Tina Kraai 
Opbouwwerker Timpaan
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Activiteiten in de Witte Kerk Hemrik
 
Doede Veeman is al goed fjirtich jier aktyf as lietsjessjonger en musikant. Hy bringt 
lieten oer saken dy`t him dwaande halde, lykas fersmoarging, reedride, oarloch, lytse 
bern, alkoholisme, relaasje, ensfh., soms earnstich, meast koartswilich. Hy begeliedt 
himsels derby op gitaar of akkordeon. 
Zondagmiddag 6 februari om 15 uur. Entree 10 euro, inclusief consumptie.

Blues-Rockband Chiron, geformeerd 
rond gitarist Chiron Schut, is geïnspireerd 
door de muziek van Jimi Hendrix en 
Stevie Ray Vaughan en staat garant voor 
een swingend optreden. Naast eigen 
nummers spelen ze Blues en Rock 'n Roll, 
nummers van Robert Johnson, Chuck 
Berry, Susan Tedeschi en vele andere 
beroemdheden.
Zondagmiddag 13 februari om 15 uur. 
Entree 10 euro, inclusief consumptie.
 
Vocaal ensemble Voce Umana richt zich 
o.l.v. dirigent Arian van der Mark met 
name op muziek uit de renaissance en 
barok. De 12 zangers en zangeressen 
zingen meestal a capella. Ze brengen een 
programma met wereldse muziek uit de 
Renaissance en vroegbarok: madrigalen 
uit Frankrijk, Duitsland en Engeland. Op 

het orgel worden dansen gespeeld, ge-
deeltelijk Hollands glorie en gedeeltelijk 
Duitse dansen.
Zaterdagavond 19 februari om 20 uur. 
Entree 6 euro, inclusief consumptie, 
kinderen t/m 12 jaar 1 euro.
 
Claudia y Manito. Spaanstalige Latin met 
Paraguayaanse harp, gitaar en zang. 
Claudia zingt met haar  zwoele stemge-
luid canciones uit diverse Zuid-Ameri-
kaanse landen en begeleidt zichzelf op de 
gitaar. Op de harp laat zij Argentijnse 
zamba's en tango's horen. Manito bege-
leidt de harp met strakke ritmes en vult het 
gitaarspel van Claudia aan met melodi-
sche solo's en fraseringen.
Zaterdagavond 5 maart om 20 uur. Entree 
6 euro, inclusief consumptie, kinderen t/m 
12 jaar 1 euro.

Om te reserveren of voor verdere informatie kunt u ook terecht op 
www.wittekerkhemrik.nl

Ik heb in mijn leven meer geleerd 
door te luisteren dan door te spreken. 

Komt allemaal……

Naar de middagdienst van D.V. zondag 20 februari!! 
Dit is een dienst met speciale aandacht voor de kinderen, 

jeugd maar natuurlijk ook de jeugd van vroeger!
De kinderen van de zondagsschool zullen tijdens deze dienst voor ons zingen!

Plaats: Herv. Kerk Duurswoude
Aanvang: 13.45 uur

Na de dienst is er voor iedereen fris en wat lekkers!
Activiteitencommissie Herv. Kerk Wijnjewoude 
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Lezing over lijfrente, koopsompolissen.

Bij de Werkgroep Activiteiten Wijnjewoude kwam het verzoek binnen 
of het ook mogelijk is een lezing te geven over lijfrente/ koopsompolissen. 
Waar moet je op letten, wat zijn de valkuilen, kun je risico lopen bij het afsluiten, valt het 
onder het garantie stelsel van de Nederlandse Bank (je stalt per slot van rekening wel 
een geldsom bij een bank of verzekeringsmaatschappij), moet men ook kosten betalen 
over het afsluiten? Kortom, wat is wijsheid bij het aangaan van een contract.
Nu hebben wij zelf niet de kennis in huis, maar we hebben een gediplomeerd en gecer-
tificeerd specialist van de Rabobank Drachten bereid gevonden om dit voor ons te 
verzorgen.
Datum: woensdagavond 16 februari (opgave voor 8 februari)
Aanvang: 19.45-22.00 uur.
Kosten: geen.
Contactpersoon: Sybout Posthuma Linthorst, telefoon 0516-481646 
 
Wichelroedelopen “de natuur in” 
Tijdens deze workshop gaan we de natuur in en met de wichelroede op zoek naar 
interessante plekjes. We maken een fietstocht door de omgeving van Wijnjewoude en 
zoeken uit welke invloeden straling en energie hebben op flora en fauna. Waarom 
groeit de ene boom wel mooi uit en blijft de andere klein? Waarom kiest het vee in de 
wei nou juist die plek terwijl er ruimte genoeg is? We nemen de wichelroede ter hand en 
proberen er een mogelijke oorzaak voor te vinden. Neem een wichelroede en fiets mee. 
De workshop kan bij slechte weersomstandigheden worden verplaatst. 
Docent: André Haak.
Datum: vrijdagmiddag 4 maart. (bij slecht weer 11 maart)
Aanvang: 13.00-15.00 uur.
Kosten: € 5,00
Contactpersoon: Siebo Groenewold, tel. 0516-481878
 
De Tuincoach. 
Heeft u misschien al van alles geprobeerd, maar blijft het toch tegenvallen?
Denkt u:”Tuinieren is niet echt mijn hobby, of erger nog, ik zou mijn tuin het liefst asfalte-
ren”? Niet doen!! Schakel de tuincoach in!! Hij gaat met u de tuin in en geeft advies, 
uitleg, tips en goede raad in heldere en begrijpelijke taal.
De Tuincoach is uw vriendelijke en lokale mentor, als het gaat om het telen van groente, 
fruit, bloemen, planten, kortom alles waar u het hele jaar door blij en vrolijk van wordt. 
Docent: uw eigen lokale mentor.
Datum: het gehele jaar.
Aanvang: de gehele dag.
Kosten: geen.
Contactpersoon: Siebo Groenewold, tel. 0516-481878
 

Werkgroep buurtacademie

Liefde is geen zelfstandig naamwoord 
maar een werkwoord. 
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Decopatchen bij Het Zorgatelier  
Decopatch is prachtig bedrukt papier, dat door middel van speciale lijm op (bijna) elk 
voorwerp aan te brengen is. Met dit speciale decopatchpapier kun je allerlei ondergron-
den bewerken en naar eigen idee decoreren. Zo kunt u uw oude dienblad een compleet 
nieuwe look geven of uw eigen favoriete meubeltje stylen. Moeilijk is het niet, ook al ben 
je niet creatief; scheuren en plakken kunnen we allemaal. Tijdens de workshop gaan 
we aan de slag met een dienblad en of het beplakken van een koe. 
Datum: maandagmiddag 7 en 14 februari. 
Aanvang: 13.30-15.00 uur.
Kosten: € 25,00 (incl. materiaal koffie of thee.)
Locatie: Het Zorgatelier, Dukdalf 15, Drachten
Contactpersoon: Lydia Huisman, tel. 0516-481178

Zeepslingers maken bij Het Zorgatelier. 
Tijdens de workshop gaan we met zeep, kralen, parels in verschillende maten, lint, 
koord, zilveren tussenkralen en bedels (tegen meerprijs) twee slingers/kettingen 
maken. Decoratief en natuurlijk heerlijk geurend! De zeep van Savon de Marseille gaan 
we raspen en vervolgens gebruiken we diverse mallen om er nieuwe vormen 
van te maken. De zeepslingers worden aan het einde van de workshop netjes ingepakt.
Vervolgens thuis goed laten indrogen (ongeveer 3 dagen)
Datum: maandagmiddag 7 maart. 
Aanvang: 13.30-16.00 uur.
Kosten: € 15,00 (inclusief materialen koffie of thee.)
Locatie: Het Zorgatelier, Dukdalf 15, Drachten
Contactpersoon: Lydia Huisman, tel. 0516-481178
 
Hartige taarten en bijzondere borrelhapjes.
Het is altijd een uitdaging om je familie en vrienden te verrassen met eigengemaakt 
lekkers! En ben je toe aan nieuwe inspiratie… doe dan mee met deze twee leerzame 
kookworkshops. De recepten zijn niet alleen smakelijk en mooi, maar ook gezond en 
verantwoord.
Docent: Mieke Wesdorp.
Datum: donderdagavond 24 februari en donderdagavond 3 maart.
Aanvang: 18.30-21.30 uur.
Kosten: € 17,50 per les (€ 30,00 voor beide lessen)
Locatie: Zorgboerderij de Twa Bûken.
Contactpersoon: Siebo Groenewold, tel. 0516-481878

Computercursus voor beginners. 
Wilt u aan de slag met de computer, maar u hebt nog weinig of geen kennis van de 
computer, internet of e-mail? Dan is deze cursus iets voor u. We leren u om te wennen 
aan de computer. Daarna gaat u aan de slag met teksten, internet enz.  
Docent: Jerry Mercera.
Datum: vrijdagmiddag medio maart.
Aanvang: 13.30-16.00 uur.
Aantal lessen 10 
Kosten: *€25,00 incl. materiaal.
Contactpersoon: Siebo Groenewold, tel. 0516-481878
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Sociale media.  
Hyves, msn (chatten), facebook, twitteren... u ziet uw kinderen (of kleinkinderen) hier 
regelmatig gebruik van maken. U heeft er van gehoord maar u weet zelf niet precies wat 
de mogelijkheden zijn..., maar wilt er wel graag meer van weten. Dan is deze cursus 
iets voor u. Het doel van de cursus is om u kennis te laten maken met deze nieuwe 
ontwikkelingen op internet, zodat u zelf kunt gaan chatten met uw (klein) kinderen of de 
“tweets” van sportclub, politieke partij of andere onderwerpen kan gaan volgen, of uw 
profiel op hyves kunt gaan aanmaken en nieuwe contacten kunt gaan leggen. 
Docent: Petra Spithost.
Datum: maandagavond 28 februari en 14 maart. 
Aanvang: 19.30-22.00 uur.
Kosten: geen
Contactpersoon: Siebo Groenewold, tel. 0516-481878

Ouderensoos Wijnjewoude

De eerste soosmiddag in het nieuwe jaar was op 12 januari.
Mevr. Leyendekker verzorgde de middag met zelf gemaakte gedichten en gedichten 
van verschillende dichters. Alles werd op een leuke wijze ten gehore gebracht.
Een geslaagde middag.
De eerstvolgende soosmiddag is woensdag 9 februari en is een spelmiddag, we hopen 
op een goede opkomst.
Woensdag 16 maart komt accordeonduo Herman en Tineke uit Leeuwarden. Alles om 
14.00 uur in het gebouw de Driehoek. 12 februari toneelmiddag in Waskemeer in het 
dorpshuis 's middags om 14.00 uur.

Soosbestuur Wijnjewoude

It giet wer oan!!

Na het succes van de musical Mozes, waar vele dorpsgenoten aan mee hebben 
gewerkt, gaan we na de zomervakantie weer beginnen met het instuderen van een 
musical op de zondagavonden.

Graag willen we weten wie hier aan mee 
willen werken. We hebben weer zangers 
en zangeressen nodig, acteurs en 
actrices, muzikanten voor een zo volledig 
mogelijk combo, mensen die mee willen 
werken aan het decor, schmink, kleding, 
persberichten, PR, Sponsoring, Website 
beheer etc. etc. Dus: geef je op !!
Dit kan via de mail bij Bertha:
bertha_langhout@hotmail.com 

Zet er wel even bij waar je je voor opgeeft, 
en voor de muzikanten, welk instrument je 
bespeelt.
Voor de zangers en muzikanten kan ik 
verklappen dat het muzikale gedeelte in 
handen zal zijn van onze eigenste Hans 
Jonker. We zijn erg blij dat hij er ook weer 
bij is. Doet u/ doe jij ook (weer) mee??

de musicalcommissie:  Hans, Gea, 
Joke, Ypie, Janke Nynke en Bertha 
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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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Aftrap collecte 2011 Amnesty International 
bij de Fûgelhelling in Ureterp

“En alleen de vogels vliegen van oost naar west Berlijn” is het bekende refrein van het 
lied “Over de muur”. Vogels zijn het symbool van de vrijheid en de Fûgelhelling in 
Ureterp is dé instelling die gewonde vogels hun vrijheid terug kan geven. Op die unieke 
plek gaven Annie Oppedijk van de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o. en 
Hetty Sinnema van de Fûgelhelling gaven op 26 januari het startschot voor de negende 
landelijke collecte van Amnesty, die van 6 tot en met 12 februari 2011 in Ureterp, 
Bakkeveen en Siegerswoude wordt gehouden.

Zoals de Fûgelhelling de vrijheid geeft 
aan vogels, zo collecteert Amnesty met 
de slogan: “Geef om vrijheid”. Daarmee 
maakt Amnesty duidelijk dat vrijheid niet 
in alle landen vanzelfsprekend is en dat er 

geld nodig is om aan de naleving van de 
mensenrechten te werken. Amnesty 
International voert actie voor de vrijlating 
van gewetensgevangenen, afschaffing 
van de doodstraf en beëindiging van 
martelingen en 'verdwijningen'. 

Amnesty International is een onafhan-
kelijke en onpartijdige organisatie, die 
daarom geen geld van overheden of 
politieke groeperingen ontvangt. Met het 
geld van donateurs en met deze collecte 
worden de acties mogelijk gemaakt. 
Collectant gemist: uw bijdrage is ook van 
harte welkom op: giro 454000, t.n.v. 
Amnesty International te Amsterdam.

ODV Aprés-party

De feestcommissie van ODV organiseert op zaterdag 19 februari "de après winterstop 
party". Een feest voor iedereen die zich bij de club betrokken voelt, om gezamelijk de 
winterstop af te sluiten.
Het feest begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de ODV kantine, gratis entree. 
Voor meer info zie de nieuwe ODV website: www.vvodv.nl

Datum: 19 februari
Plaats: Kantine ODV
Tijd: vanaf 20.00 uur

A cynic is someone who knows the price 
of everything and the value of nothing. 



Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk

 Febuari

  6 09.30 uur. ds. A. Elverdink, Jistrum, Voorber. H.A. 
13.45 uur. geen dienst.

13 09.30 uur. ds. A. Elverdink, Jistrum, Heilig Avondmaal.
gezamenlijk met Lippenhuizen / Hemrik.

             13.45 uur. ds. J. Knol, Smilde, Nabetr. Heilig Avondmaal.

20 09.30 uur. ds. H. van Heijst, Drachten.            
             gezamenlijk met Lippenhuizen /  Hemrik.

13.45 uur. ds. J. Knol, Smilde.

27 09.30 uur. dhr. H. J. Brouwer, Rouveen.
gezamenlijk met Lippenhuizen / Hemrik. 

13.45 uur. ds. A. Elverdink, Jistrum, Kinderdienst

Maart

6 09.30 uur. ds. J. v.d. Veen, Heerenveen.
13.45 uur. geen dienst.

Hervormde Kerk

Februari

  6 09.30 uur. Duurswoude    Ds. J.H. Dekkers, Wierden           Viering HA
  6 13.45 uur. Duurswoude    Ds. J.H. Dekkers, Wierden           Dankzegging HA
                                                           
13 09.30 uur.   Duurswoude    De heer F. Verkade, Hoogeveen      

13.45 uur.   Duurswoude    Ds J.A. vd Berg, Groningen        
                                                           
20 09.30 uur. Duurswoude    Ds. J.H. Dekkers, Wierden           

13.45 uur. Duurswoude    Ds. J.H. Dekkers, Wierden           
                                                           
27 09.30 uur. Duurswoude    Ds K. de Graaf, Kallenkote       

13.45 uur. Duurswoude    Ds H. Poot, Oosternieland   

Maart

  6 09.30 uur. Duurswoude    Ds J. den Admirant, Hoogeveen      
13.45 uur.  Duurswoude    Ds. N.M. v. Ommeren, Vlagtwedde     
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Dorpsagenda

Februari

6 Optreden van Doede Veeman in de  Witte Kerk Hemrik
7 WAW Buurtacademie: Decopatchen bij Het Zorgatelier. Start: 13:30 uur
8 Klaverjassen bij café van der Wey
9 Gratis proefles Streetdance. Start om 18:15 uur in MFC De Swingel.
9 Soosmiddag om 14:00 uur in Gebouw de Driehoek.
12 Knutselmiddag in de Swingel voor kinderen van de basisschool, aanvang 13.30 uur.
12 Postzegelbeurs in Oosterwolde
13 Optreden Blues Rockband Chiron in de Witte Kerk Hemrik.
14 WAW Buurtacademie: Decopatchen bij Het Zorgatelier. Start: 13:30 uur.
16 Start Pilatuslessen georganiseerd door Longa.
16 BvPF  Mevr. Koopmans over een wandeltocht door Amerika.
16 WAW Buurtacademie: Lezing over lijfrente, koopsompolissen. Start: 19:45 uur.
19 Klún en knoffelhakke in dorpshuis de Úthof te Siegerswoude aanvang: 20.00 uur
19 Optreden Vocaal ensemble Voce Umana in de Witte Kerk Hemrik.
19 ODV Aprés-party. Vanaf 20:00uur in de kantine van ODV.
20 Themadienst speciaal voor jeugd in de Herv. Kerk Wijnjewoude. 

Aanvang: 13:45 uur.
24 WAW Buurtacademie: Hartige taarten en bijzondere borrelhapjes. 

Start: 18:30 uur.
26 Knutselmiddag in de Swingel voor kinderen van de basisschool, 

aanvang 13.30 uur.
26  Donateursconcert Christelijke muziekvereniging Euphonia in MFC De Swingel 

om 20:00 uur.  Thema: Euhponia reist door Amerika.
28 WAW Buurtacademie: Social media. Start: 19:30 uur.

Maart
1 Klaverjassen in café van der Wey
3 Inleveren Poolse pakketten.
3 WAW Buurtacademie: Hartige taarten en bijzondere borrelhapjes. 

Start: 18:30 uur
4 Schutjassen in de ODV kantine
5 De 70`& 80` jaren party in de Swingel
7 Ledenvergadering VVV aanvang: 20.00 uur
7 WAW Buurtacademie: Zeepslingers maken bij Het Zorgatelier. Start: 13:30 uur.
4 WAW Buurtacademie: Wichelroedelopen “de natuur in”.  Start: 13:00 uur.
5 WAW Buurtacademie: Optreden Claudia y Manito in de Witte Kerk Hemrik.
14 WAW Buurtacademie: Social media. Start: 19:30 uur.
16 Soosmiddag om 14:00 uur in Gebouw de Driehoek. Gasten zijn het accordeonduo 

Herman en Tineke uit Leeuwarden.
15 Ledenvergadering Plaatselijk Belang
16 BvPF samen met de Chr. plattelandsvrouwen, een lezing over Noorwegen. 

Mevrouw Muller uit IJhorst weet veel over het breien van Noorse patronen in truien. 
25 Muzikale avond georganiseerd door de VVV en WAW buurtacademie. 

Aanvang 19:45 uur in MFC De Swingel.
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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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 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 
bestelt 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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Als de ene soldaat wist wat de ander dacht, 
zou er geen oorlog meer zijn.


