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Iedereen een voorspoedig jaar toe 
gewenst in deze eerste Bân van 2010. 
Met ingang van dit eerste nummer staat 
de omslag van ons dorpsblad er voortaan 
gekleurd op. Op de achterkant is er de 
mogelijkheid om een speciale advertentie 
te plaatsen door één of twee adverteer-
ders. Elke keer iets anders, een extra 
aanbieding of dienstverlening bijvoor-
beeld. Er zijn al een drietal bedrijven 
bereid gevonden op deze laatste pagina 
een paar maal per jaar  te adverteren.
De meerkosten die het in kleur drukken 
met zich mee brengt worden door de 
advertentie opbrengst gedekt. In principe 
kunnen al onze vaste adverteerders van 
deze mogelijkheid gebruik maken. 

Bij deze een oproep; neem contact op met 
de redactie.

Vrijwillige bijdrage; 
De bijdrage word binnenkort van uw 
rekening geschreven voor degenen die 
dit vorig jaar via een machtiging hebben 
aangegeven. Het is deze maand ook 
mogelijk voor wie geen machtiging wilde 
een bijdrage te storten op bovenvermeld 
rekeningnummer. Een aantal lezers heeft 
laten weten dit liever te doen. In februari 
gaan we nog met een lijst op stap bij de 
rest.
Alvast bedankt voor de bijdrage.
Graag gaan we, samen met de onmisbare 
inbreng van alle dorpsbewoners, ervoor 
ook in het nog jonge jaar een kleurrijk 
dorpsblad te verzorgen met veel nuttige 
informatie.

Heel veel leesplezier.

mailto:deban@wijnjewoude.net
mailto:greidanus@zonnet.nl


Berichten van Plaatselijk Belang.

Realisatiebesluit N381

In de Bân van november 2009 hebben wij u geïnformeerd over het uitstel van het 
realisatiebesluit N381 en de mogelijke gevolgen voor o.a. het verlaagd aanleggen van 
de kruising van de N381 bij Weinterp, als gevolg van bezuinigingen. Onze bezorgdheid 
over de gevolgen van de bezuinigingen hebben we ook kenbaar gemaakt aan de 
provincie.   

In december jl. hebben Gedeputeerde 
Staten ingestemd met het realisatiebe-
sluit van de N381. Hoewel wordt aange-
geven dat fors moet worden bezuinigd, is 
rekening gehouden met een aantal 
wensen vanuit het gebied. Voor Wijnje-
woude is het o.a. een positieve ontwikke-
ling dat wordt voorgesteld de N381 bij 
Weinterp verdiept aan te leggen. Het 
definitieve besluit wordt waarschijnlijk op 
10 februari a.s. door Provinciale Staten 
genomen. 
In een persbericht van de provincie over 
het realisatiebesluit N381 staat het 
volgende: Gedeputeerde Staten van 
Fryslân hebben ingestemd met het 
realisatiebesluit van de N381, de provinci-
ale weg tussen Drachten en de Drentse 
grens. In het realisatiebesluit is rekening 
gehouden met een zevental wensen uit 
het gebied waaronder een verdiepte 
aanleg van de N381 bij Weinterp (Wijnje-
woude) en 't West (Donkerbroek). Niet 
alle wensen worden ingewilligd, omdat er 
een taakstelling van 8 miljoen euro voor 
het project is. Deze taakstelling is onder-
deel van de bezuiniging van 89 miljoen 
euro die de provincie moet realiseren op 
alle verkeer- en vervoersprojecten.  
Gedeputeerde Piet Adema: “ De wensen 
die wij willen realiseren zorgen voor een 
goede landschappelijke inpassing en 
waarborgen ook de kwaliteit. Ik verwacht 
dat dit ook zorgt voor een breder draag-
vlak. We weten dat de besluitvorming 
over de N381 veel tijd heeft gekost. 
Daarom is het goed dat we nu het realisa-

tiebesluit aan Provinciale Staten kunnen 
voorleggen. Ik ben blij dat we verder 
kunnen en dat we toch een aantal wensen 
uit het gebied kunnen honoreren, on-
danks dat we provinciebreed een forse 
bezuiniging moeten realiseren.”

Met het realisatiebesluit worden de 
volgende ontwerpwijzigingen voorge-
steld:
1 Betonnen tunnel in de Bûtewei (Wijn-

jewoude) in plaats van een tunnel met 
vlies, waardoor er meer rekening 
wordt gehouden met de landschappe-
lijke structuurlijnen;

2 Verdiepte ligging van de N381 bij 
ongelijkvloerse aansluiting bij de 
Weinterp (Wijnjewoude); 

3 Verdiepte ligging van de N381 bij de 
ongelijkvloerse aansluiting bij 't West 
(Donkerbroek); 

4 Fietstunnel in 't Hoogezand;
5 Ecologische brug bij de passage van 

de Tsjonger; 
6 Extra krediet voor landschappelijke 

inpassing;
7 Extra krediet om het thema duur-

zaamheid nog veel meer vorm en 
plaats te geven. 

De aanpak aan de N381 zorgt voor een 
betere doorstroming, verkeersveiligheid 
en leefbaarheid. Ook wordt er rekening 
gehouden met het landschap. 
“In de Landschappelijke Inpassingsvisie 
Drachten – Drentse grens staan veel 
maatregelen voor ecologische routes, het 



versterken van landschappelijke structu-
ren en het aanbrengen van singels en 
houtwallen. En dat verdient dit gebied 
ook”: zo zegt Piet Adema.
Gezien het grote aandeel vrachtverkeer, 
de grote verkeersonveiligheid en de 
belangrijke netwerkfunctie van de N381 
was het een belangrijke vraag of de weg 
verdubbeld moet worden. Met het oog op 
de noodzakelijke bezuinigen, is besloten 
dat niet op dit moment te doen. Wel stelt 
Gedeputeerde Staten voor om nu vast 
grondaankopen voor een dubbelbaans 
tracé tussen Drachten en Oosterwolde te 
doen en zo te anticiperen op toekomstige 
ontwikkelingen. Nu Gedeputeerde Staten 
heeft ingestemd met het realisatiebesluit 
zal naar verwachting Provinciale Staten 
In het voorjaar van 2010 een finaal besluit 
over de realisatie van de N381 nemen. 

Gebiedscommissie
Eind vorig jaar is bekend geworden dat 
onze voorzitter, Jan Bakker, is benoemd 
tot lid van de Gebiedscommissie N381. 
De Gebiedscommissie bestaat uit verte-
genwoordigers van verschillende secto-
ren, met als voorzitter mevr. Tine Bijstra. 
Jan had zich kandidaat gesteld en is 
vanuit de plaatselijke belangen in het 
gebied in de commissie benoemd.
Onder het motto "een weg is meer dan 

een strook asfalt die twee of meer plaat-
sen met elkaar verbindt" is gebiedsont-
wikkeling een proces waarbij verschillen-
de partijen gezamenlijk het gebied 
mooier, beter bruikbaar en gereed voor de 
toekomst willen maken. Voor de N381 is 
de bestuurlijke ambitie om het gebied een 
brede kwaliteitsimpuls te geven door een 
kwalitatief goede weg en het investeren in 
landelijk gebied (natuur, landschap, 
recreatie) en bebouwde kommen.
Het is de taak van de Gebiedscommissie 
om de uitvoering van het gekozen tracé 
voor de N381 zo goed mogelijk te laten 
verlopen. De bedoeling is om via een 
proces van gebiedsontwikkeling een 
kwaliteitsimpuls in het gebied tot stand te 
brengen. Hierbij kan worden gedacht aan 
landbouw,  landschap, recreatie & 
toerisme, natuur en waterhuishouding. 
Belanghebbenden krijgen in dit proces de 
mogelijkheid om eigen ideeën aan te 
leveren. Ook de in samenwerking met 
NoordPeil vastgestelde ontwikkelingsvi-
sie voor Wijnjewoude, waar we u in de 
Bân van oktober 2009 over hebben 
geïnformeerd, wordt bij de Gebiedscom-
missie ingediend.
Wij wensen Jan veel succes toe binnen 
de Gebiedscommissie. 

Bestuur Plaatselijk Belang



CBS Votum Nostrum bouwt aan haar toekomst 
… en aan die van jou!

In Wijnjewoude is op donderdag 17 december op feestelijke wijze, confetti in de vorm 
van sneeuw,  de eerste paal geheid voor de uitbreiding van CBS Votum Nostrum.                         
.
 De ochtend begon voor de leerlingen met een ontbijt op school. Dit ontbijt werd de 
leerlingen aangeboden door de aannemer die de uitbreiding en de interne verbouw van 
de school zal realiseren: Van Wijnen Gorredijk B.V.. Na het ontbijt is onder belangstel-
ling van kinderen, ouders en buurtbewoners de eerste paal geslagen door  de jongste 
leerling van de school Ilse Pool en directeur Marianne Sollie. De leerlingen, allen met 
een bouwhelm op, lieten daarna kleurrijke ballonnen de lucht in gaan.
Uitbreiding van CBS Votum Nostrum is nodig door het groeiend aantal leerlingen van 
de school. Architectenbureau Eduard C. Gerds  heeft de wensen van het team vertaald 
in een aansprekend en modern plan. De nieuwbouw bestaat uit een leslokaal en een 
grote ruimte voor de interne begeleider.  Tevens wordt de bestaande bouw volledig 
aangepast: er komen o.a. nieuwe  toiletruimtes en een leerplein passend bij de heden-
daagse onderwijspraktijk. Dit leerplein is voldoende ruim om tevens plaats te bieden 
aan alle leerlingen bij vieringen. De lokalen aan de zuidzijde zullen voorzien worden 
van een nieuwe pui. De hele school zal voorzien worden van een klimaatsysteem dat 
zal zorgen voor een optimaal binnenmilieu en dat tevens energie (en dus milieu) 
besparend is. Nog voor de zomervakantie zullen de (ver)bouw werkzaamheden 
afgerond worden. 

Tot die tijd is onze  slogan: CBS Votum Nostrum bouwt aan haar toekomst … en aan die 
van jou!

Niets is tijdverlies als je van de dag geniet



Dorpssteunpunt.

Samenwerking Dorpssteunpunt en Informatiepunt Wmo.
Zoals u weet heeft Wijnjewoude nu al bijna 2 jaar een Dorpssteunpunt!
U kunt hier terecht met uw vragen over wonen, welzijn en zorg.
Bijvoorbeeld:

- Het huishouden doen lukt me niet helemaal meer. Wat kan ik nu doen?
- Ik kan niet meer met de bus reizen, maar wil nog wel naar familie of vrienden 

op bezoek kunnen. Welke mogelijkheden zijn er voor mij?
- Ik zorg voor mijn zieke vrouw, ze kan niet alleen zijn. Is er iemand die de 

zorg eens over kan nemen?
- Ik durf niet meer in mijn eentje te douchen. Moet ik nu naar een 

verzorgingshuis?
- Kunnen we een rolstoel krijgen voor mijn man?
- Mijn zoontje kan door zijn handicap niet zelfstandig fietsen. Kunnen wij een 

aangepaste fiets krijgen?
- Ik verveel me, ik zou zo graag ergens bij willen. Welke clubjes of activiteiten 

zijn er bij mij in de buurt?
- Ik vind autorijden wel leuk. Heeft de Plusbus nog vrijwilligers nodig?

Waarom een Dorpssteunpunt?
Dankzij het dorpssteunpunt kunt u uw vragen in uw eigen dorp stellen! U hoeft dan niet 
perse naar Ureterp of Beetsterzwaag. De vrijwilligers van het steunpunt helpen u bij uw 
vraag. Weten zij het niet, dan kunnen ze altijd een beroep doen op de adviseur van het 
Informatiepunt Wmo. Het Dorpssteunpunt is iedere woensdagochtend geopend van 
10.00 uur tot 12.00 uur, in MFC De Swingel.

En als u toch naar het Informatiepunt Wmo wilt?
Dat kan natuurlijk. Voor Wijnjewoude is het dichtstbijzijnde Informatiepunt Wmo in 
Ureterp, in de Openbare Bibliotheek, Lijteplein 9. Dit informatiepunt is open op 
woensdag van 13.30-17.30 uur, en op vrijdag van 10.00-12.30 uur. 
Telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur; 0512 386 386. 
E-mail: 

Ook voor 2010 geldt: graag tot ziens bij ons steunpunt in de Swingel!

Alie Blaauwbroek.

wmo@opsterland.nl

mailto:wmo@opsterland.nl


Oud Papier bericht

Beste dorpsgenoten,   

Net zoals velen hebt U vast ook genoten van de vele sneeuw op 17 december j.l. Maar 
U hebt ook vast de vele hinder ervan ondervonden die het met zich meebracht. Dit had 
mede tot gevolg dat ook het oud papier in de bebouwde kom niet is opgehaald. De 
gemeente heeft laten weten dat deze beurt is vervallen en dat zij gewoon de volgende 
keer komen en wel op 14 januari a.s. Zij rijden dan met twee auto's.  Kunt u het tot die 
tijd niet houden in de container, dan  kunt  u natuurlijk ook altijd naar de milieu inzamel-
plaats rijden in Gorredijk waar u het ook gratis heen kunt brengen.

Hopende u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

In opdracht van de Gemeente, namens de oud papier commissie Wijnjewoude.
Sybren de Boer  0516-481576

Even voorstellen
Beste mensen,
ik heet Liesbeth Duursma-Scheltema de Heere. Sinds wij in Wijnjewoude zijn gaan 
wonen (zo'n 15 jaar geleden) heb ik schilderspapier en olieverf op mijn bureau gelegd; 
ik wilde dolgraag schilderen, maar wat en hoe? Het ging vanzelf, ik speelde met kleu-
ren, met grove kwasten en nee…. Ik heb geen les gehad en nee …. Ik schilder niet van 
voorbeelden. Het is voor mij winterwerk, 's zomers ben ik in de tuin bezig.
Schilderen is een fijne afleiding en sinds mijn lieve man is overleden al helemaal. 
Moeilijkheden in mijn leven heb ik altijd gecompenseerd door hard te werken. Ik heb 
indertijd naast mijn werk ook Spaans gestudeerd.
Ik “hang” op dit ogenblik in de Swingel en voor het geval u bij de dokter moet zijn, ook 
daar zijn schilderijen van mij geëxposeerd (o ja, ze zijn te koop).

Met vriendelijke groet,
 Liesbeth Duursma, tel. 481546 (bellen tot 12.00 uur).

Ouderensoos Wijnjewoude

Het was heel gezellig op de laatste soosmiddag van vorig jaar. Dameskoor “Zanglust” 
uit Ureterp was deze middag bij ons. Met kerstliederen en enkele voordrachten en 
kerstverhalen brachten ze ons echt in een kerstsfeer. Hierna hadden we een kerst-
broodmaaltijd. Dit was best in orde het was een hele mooie middag. Alleen de opkomst 
hadden we graag wat groter gezien. 
Onze eerst soosmiddag in het nieuwe jaar is op woensdag 13 januari. Dan hoopt 
Elfstedentochtwinnaar Jeen van den Berg bij ons te zijn om te vertellen over zijn 
schaatscarrière. Dat belooft een mooie middag te worden. Dus tot 13 januari 's mid-
dags om 2 uur in het gebouw op de Driehoek.



Geef de pen door

Ditmaal aan ons de eer om ons voor te stellen.
Wij zijn Jos en Henriëtte Droogh en zijn allebei geboren in Wijnjewoude, 
Jos op ons huidige adres de Finne, als enige zoon naast 3 dochters van 
Theo en Adrie Droogh en ik op de Loksleane als jongste van Engbert en 
Barbera Braam's tiental. 

Na elkaar in 1988 ontmoet te hebben op ja 
hoe kan het ook anders het boerenfeest, 
zijn we na 3 ½ jaar verkering te hebben 
gehad op 11 september 1992 getrouwd. 
We hebben eerst 3 ½ jaar op de Noor-
manstrjitte gewoond, tot schoonouders 
de kans kregen een kavel te kopen in de 
nieuwbouw waardoor wij zijn verhuisd 
naar de boerderij op de Finne. Hier wonen 
wij dan nu al ruim 14 jaar. 
Jos runt het melkveebedrijf en minicam-
ping en ik ben werkzaam in de ouderen-
zorg. Jos is na de middelbare landbouw-
school op onze boerderij gaan werken en 
ik ben na de opleiding verpleegkundige in 
1991 aan het werk gegaan in het verzor-
gingshuis het Suderhiem in Drachten, 
waar ik een aantal jaren met name in de 
avond en nachtdienst heb gewerkt, tot ik 
de kans kreeg om als teamleider te gaan 
werken. 
In september 1998 is onze oudste zoon 
Ruben geboren en ben ik minder gaan 
werken. Als teamleider was dit niet 
mogelijk, waarna ik als praktijkopleider 
voor 20 uur in de week aan de slag kon bij 
Zuid Oost Zorg locatie de Wiken. Dit kon 
ik mooi combineren, want naast het werk, 
huishouden en het onderhouden van 
onze tuin hebben we allebei onze hob-
by's. 
Jos het voetballen bij ODV, 2 keer per 
week trainen en zaterdag wedstrijd 
spelen en ik het zingen bij gospelgroep 
Sola Gratia en veel knutselen met  
zussen en buurtgenoten. 
In december 2002 is onze zoon Tjesse 
geboren. Nu genieten we van onze twee 
mannen.

Door de vele reorganisaties bij Zuid Oost 
Zorg werk ik nu voor 16 uur per week op 
locatie Rispinge als praktijkopleider. Ik 
begeleid hier alle leerlingen van niveau 1 
t/m 4  (zorghulp, helpende, verzorgenden 
en activiteitenbegeleiders) tijdens hun 
stage in de ouderenzorg en coach de 
werkbegeleiders. Een hele afwisselde 
baan.
Ook zijn wij beide actief betrokken als 
koffie echtpaar, klokkenluider, lector, 
kindernevendienst en Ruben als misdie-
naar bij de RK kerk in Gorredijk, sinds 
september geven we samen huisca-
techese voor de jeugd van 12 jaar.
Daarnaast neemt het werk op en om het 
bedrijf veel tijd in beslag, en blijft er voor 
hobby's nog weinig tijd over, Jos kijkt nu 
voornamelijk voetbal op tv en ik zing op dit 
moment alleen nog bij combo “Wyn” . We 
oefenen 1 keer in de 14 dagen en ik beleef 
hier ontzettend veel plezier aan.
Het jaar 2010 staat bij ons in het teken van 
het opstarten van de zorgboerderij. Velen 
van u  zullen dit misschien wel weten 
aangezien de vergunning in de Woud-
klank heeft gestaan. Wij leefden al een 
aantal jaren met het idee wat zullen we 
eens doen met het huisje wat achter ons 
huis staat en vroeger als kampeergele-
genheid werd gebruikt. De laatste jaren 
was het echter meer een opslagruimte. 
Toen ontstond het idee om er een dag-
bestedingsruimte van te maken voor 
ouderen. Een voor mij logische stap 
aangezien ik al bijna 20 jaar met en voor 
ouderen werk. Na veel onderzoek te 
hebben gedaan en geregel met de 
gemeente hebben we in het voorjaar de 



vergunningen voor de verbouw van de 
ruimte verkregen. Inmiddels zijn we druk 
doende met de verbouw. 
Binnen Zorginstellingen zijn ook wel 
dagbesteding/verzorging/opvang gere-
geld, maar word je als oudere ermee ge-
confronteerd dat het toch altijd binnen de 
muren van een verzorging- verpleeg-huis 
is. 
Dan is het toch prachtig dat dit ook kan in 
en om de boerderij in een bosrijke omge-
ving. Wij willen inspelen op de mogelijk-
heden en interesses van de cliënt zowel 
binnen in ons gezellig ingerichte dag-
bestedingsruimte als buiten. Dit alles 
kleinschalig, wij kunnen 6 tot 8 cliënten 
per dag plaatsen, zodat de zorg en aan-

dacht gewaarborgd kan worden, waarin 
een ieder zich prettig voelt. Ook proberen 
we zoveel mogelijk een huiselijke en 
gezellige sfeer te creëren. Onderdeel van 
de activiteiten is de gezamenlijke maaltijd 
bereiden en nuttigen. Binnenkort hopen 
we hier meer informatie over te geven, 
middels de kranten, flyers etc. Maar 
mocht u als oudere zelf of als kinderen 
van een ouder denken hier wil ik graag 
meer informatie over hebben, neem dan 
gerust contact met ons op. Dat 2010 ons 
allen veel goeds mag brengen maar 
bovenal veel aandacht, zorg en respect 
voor elkaar!!!!
Genoeg over ons, wij geven nu de pen 
door aan Johan en Ria Oedzes.

Jos en Henriëtte.



Beroep onder de Loep

Ik ben Susan Greydanus, getrouwd met Johan Greydanus en met onze twee kinderen 
(een zoon en een dochter) wonen wij aan de Russchenreed in Wijnjewoude. Mijn 
beroep is medewerker bureau selectie en detentie bij de gevangenis de Marwei in 
Leeuwarden. De Marwei is zowel een huis van bewaring als een gevangenis voor 
ongeveer 265 gedetineerden.

Wat houdt dit beroep in?
Mijn werk bestaat uit het begeleiden van 
gedetineerden die terug gaan naar de 
maatschappij. Na een periode van 
detentie, lang dan wel kort, moeten zij 
weer leren omgaan met vrijheden en de 
terugkeer naar de burgermaatschappij. 
Dit gebeurt door gedetineerden d.m.v. 
een verlofregeling met weekendverlof te 
laten gaan. Op die manier kunnen zij, en 
ook hun omgeving, rustig wennen aan de 
terugkeer naar de maatschappij. Voordat 
zij met verlof gaan vragen wij telefonisch 
en schriftelijk adviezen op bij de reclasse-
ring, de politie en het Openbaar Ministerie 
en wordt de gedetineerde zijn gedrag 
onder de loep genomen. Natuurlijk vinden 
er ook gesprekken met de gedetineerde 
plaats. Aan de hand van al deze gege-
vens stellen wij een rapport samen. Dit 
rapport gaat naar de directeur van de 
gevangenis. Op basis van dit rapport 
neemt de directeur een beslissing. Het is 
ook mogelijk dat hij het rapport doorstuurt 
naar het Ministerie zodat de beslissing op 
hoger niveau genomen kan worden. 
Daarnaast wordt er voor gedetineerden 
een op de persoon afgestemd program-
ma geschreven samen met de reclasse-
ring. Dit komt de gedetineerde ten goede 
met de bedoeling recidive te voorkomen. 
In zo'n programma is o.a. aandacht voor 
huisvesting, inkomen, dagbesteding en 
sociale vaardigheden, dit kan bijv. in een 
vorm van dagdetentie waarbij de gedeti-
neerde in de nachtelijke uren en in het 
weekend bij iemand thuis is. 

Waarom ben je medewerker bureau 
selectie en detentie geworden?
Ik heb hier niet bewust voor gekozen. Via 
het arbeidsbureau ben ik circa 21 jaar 
geleden bij de Marwei gekomen in de 
functie van administratief medewerker 
met name gericht op het applicatiebe-
heer. En dan rol je van de ene functie in de 
andere functie en ook in verschillende 
penitentiaire inrichtingen in het Noorden. 
Zo heb ik als arbeidsmedewerker in de 
Marwei en in PI Zwolle gewerkt, vervol-
gens als bewaarder op de vrouwenvleu-
gel in Zwolle en toen naar PI Hoogeveen 
op de woonafdeling als bewaarder bij 
verslaafde gedetineerden. Ik zit nu al 
weer 8 jaar in mijn huidige functie bij de 
Marwei. De reden is onder andere dat het 
hier om een dagdienst gaat en dat is 
gemakkelijker te combineren met een 
gezin dan dat je bewaarder bent met 
verschillenden diensten.

Wat voor opleiding heb je hier voor 
gevolgd?
Ik heb de Mavo gevolgd en een opleiding 
applicatiebeheer computers bij het 
KMBO. Bij de Marwei heb ik de basisbe-
roepsopleiding justitie gevolgd en een 
paar jaar terug de BSD-opleiding (Bureau 
Selectie en Detentie).
Door de jaren heen heb ik alle mogelijk 
cursussen en trainingen gevolgd zoals:
Omgaan met gijzelingen, omgaan met 
drugsverslaafden, omgaan met agressief 
gedrag. Ook heb ik de opleiding zelfver-
dediging gedaan waarbij je diverse 
technieken leert. Een aantal keren per 
jaar worden wij in zelfverdediging bijge-
schoold.



Over welke capaciteiten moet je 
beschikken?
Je moet zelfverzekerd overkomen en je 
moet duidelijk zijn. Verder moet je goed 
kunnen observeren, rapporteren en 
contact kunnen maken met gedetineer-
den maar ook met alle mogelijk organisa-
ties waar wij mee te maken hebben.

Waarom is dit beroep zo leuk?
Het is leuk om met mensen te werken. Het 
geeft mij voldoening om gedetineerden te 
begeleiden vanaf het moment dat ze 
binnenkomen tot het moment dat ze ver-
trekken. In die tijd dat ze bij ons zijn pro-
beren wij ze te sturen in het maken van 
verstandige keuzes.

Waar stoor je je aan in dit werk?
Dat mensen in de maatschappij denken 
dat de gevangenis een hotel is.
Ook stoor ik mij aan de hoge werkdruk als 
gevolg van bezuinigingen. Er wordt 
steeds meer van je verwacht. Werkzaam-
heden worden gedigitaliseerd, dus min-
der mensen op de werkvloer. In de praktijk 
blijkt dit anders te zijn en ontstaat er niet 
minder werk als gevolg van het digitalise-
ren. Er komen weer andere werkzaamhe-
den voor in de plaats.

Wat zijn je hobby's en heb je hiervoor 
nog tijd?
Paardrijden, omgaan met honden, het 
werk als vrijwilliger op de dierenambulan-
ce en sport in het algemeen. Sport is van 
groot belang voor mijn functie en mijn 
humeur.
 
Wat is je laatst gelezen boek?
Ik lees eigenlijk alleen maar informatieve 
boeken. Het laatste boek ging over 
voeding voor honden omdat wij in het 
voorjaar een jonge hond krijgen. Kinder-
boeken lees ik voor aan mijn kinderen. 
Romans e.d. lees ik niet, neem het me wel 
vaak voor maar kan er de tijd en rust niet 
voor vinden. 

Wat is je levensmotto?
Dat elke dag weer een nieuw begin is en 
dat je elke dag het beste uit jezelf moet 
halen. En natuurlijk dat je elke dag plezier 
moet maken!  

Klaske.

Willedei Wynjewâld

Het bestuur van de Stichting Willedei Wynjewâld wenst u een voorspoedig en gelukkig 
2010. Dankzij alle deelnemers, subsidieverstrekkers, u als publiek en de geweldige 
hulp van onze vrijwilligers kunnen we terugkijken op een schitterende Willedei 2009.

deDe 7  Willedei staat gepland op 3 september 2010. Mocht u ideeën hebben voor deze 
dag of bent u beschikbaar als vrijwilliger laat het ons weten. U kunt zich aanmelden via 

 of bellen met Grietje Rooks, 0516-491350.www.wijnjewoude.net/willedei

Een hart zonder liefde is als een tuin zonder bloemen

http://www.wijnjewoude.net/willedei


Anbo nieuws
Anbo afd. Wijnjewoude-Hemrik

 
Onze feestelijke toneelavond wordt gehouden op zaterdag 20 februari 2010 in "De 
Swingel" te Wijnjewoude, aanvang 8 uur. De Fryske Krite uit Oldeberkoop zal het 
blijspel "Susters yn saken" voor ons spelen. Na afloop is er dansen met muziek van "De 
Hendriko's" In de pauze is er een verloting met leuke prijsjes. Ook niet Anbo-leden zijn 
welkom! 

Koarte ynhâld fan it stik: It kleaster fan mem oerste en de susters Agaath, Klara en 
Francisca sit yn jildpine, it sjocht der sels nei út dat meikoarten it kleaster fallyt gean sil. 
Aardsbiskop Siemelink is dan ek fan plan it kleaster te ferkeapjen, der binne sels 
plannen om fan ik kleaster in kasino te meitsjen en de susters earne-oars te pleatsen.
De bychtfaar en de freon fan de susters, pastor Breukelmans, kin tsjin dizze snoade 
plannen neat ynbringe en grypt mar wer nei de miswyn. Dan komt Guusje Jongeneel 
fan Building Ivestments Limitted dy't grutte plannen hat mei it kleaster. Har plannen falle 
al gau yn 'e smaak by suster Francisca dy't inkele kursussen marketing en p.r. folge hat.
As dan ek noch Rianne it kleaster yn flecht omdat se efterfolge wurdt troch in groep 
drugsdealers giet alles hiel rêd. 
Hoe as dit fierder ôfrint, kinne jimme sjen op dizze toanieljûn. 
 
 

Bestuur Anbo Wijnjewoude-Hemrik

Nieuws van Vrouwen van Nu, BvPF

Op 16 december hadden de leden van onze afdeling een heerlijke en creatieve avond 
in De Twa Bûken. De avond begon met een uitgebreide koffietafel, verzorgd door de 
kookgroep. Bij het openhaardvuur werd volop genoten van alle heerlijkheden en van de 
kerstverhalen.
Nadat de magen gevuld waren, moesten de handen aan het werk. Een deel van de 
aanwezige vrouwen ging o.l.v. mevr. Gerlinde Scheckenbach met schapenwol aan de 
slag. Het was verrassend te zien hoe ieder een pracht van een kerstengel uit hun 
handen te voorschijn toverde. De tweede groep maakte naar voorbeelden van onze 
voorzitter mooie kerstballen van stof. Het was een sfeervolle en gezellige avond. Toen 
we naar huis gingen, was er buiten een mooie witte deken neergelegd.
De jaarvergadering is op 20 januari 2010 in De Driehoek. Na het zakelijke gedeelte laat 
mevr. Baukje Koolhaas uit Wijnjewoude ons genieten van mooie (volks)verhalen.
Het bestuur van Vrouwen van Nu wenst alle lezers van De Bân een voorspoedig, 
inspirerend en gezond 2010 toe.

Antje v.d. Heide.

De glimlach die je uitstuurt kom weer terug



Aforum Bedrijfsmode 

Aforum Bedrijfsmode te Wijnjewoude is uw vakman en specialist voor bedrijfsmode, 
veiligheidsschoenen en textielbedrukking. 

Wat doet Aforum bedrijfsmode?
Wat Aforum Bedrijfsmode zegt en doet is 
kristalhelder. En daarenboven staan we 
garant voor kwaliteit en ambitie in combi-
natie met eerlijkheid. Zowel in de show-
room of op locatie, staat Aforum bedrijfs-
mode op professionele, integere wijze u 
ter dienst. 
U vindt bij Aforum Bedrijdsmode kleding 
die bij uw bedrijfstak past. In deze markt-
plaats vindt uw de volgende 'kraampjes' 
die Aforum bedrijfsmode heeft uitgestald. 

Sport
Horeca
Medisch
Promotioneel
Representatief
Werk- en veiligheid 
Borduren en textielbedrukkingen

Betrokkenheid Aforum Bedrijfsmode?
Aforum bedrijfsmode staat vanzelfspre-
kend midden in de maatschappij. Door 
middel van een goede kwaliteit van leven 
in een gemeenschappelijke omgeving. 
De ontwikkeling van Aforum duurzame 
bedrijfsvoering betekent concreet milieu 
vriendelijke overwegingen en sociale ver-
antwoordelijkheden voor de omgeving. 

Aforum Bedrijfsmode is betrokken bij 
mens & maatschappij.

Hendrik van der Heide.

Waar staat Aforum Bedrijfsmode voor?
Een passie voor bedrijfsmode en ruime 
ervaring in de dienstverlening. Dit alles 
onder één dak. Hendrik van der Heide – 
oprichter Aforum – gaat met zijn 'markt-
kraam' terug naar de basis van bedrijfs-
mode. Wat is bedrijfsmode en wat is het 
niet? Een combinatie van kwaliteit en 
functionaliteit.  

Wat doet Aforum Bedrijfsmode? 
Aforum bedrijfsmode is de 'marktplaats' 
voor bedrijfskleding, veiligheidsschoenen 
en textielbedrukkingen voor diverse bran-
ches. Achter het loket – in een prachtige 
showroom aan de Meester Geertswei 13 
te Wijnjewoude – zit dertig jaar kennis, 
kunde en bovenal veel gevoel voor het 
vak bedrijfsmode & reclame. 

Ambitie Aforum Bedrijfsmode?
Negens en tienen scoren voor opdracht-
gever in plaats van zessen en zevens. 
Opdrachtgevers waarmee Aforum Be-
drijfsmode een goede chemie voelen, 
waarmee wij een vaste, gezonde relatie 
hebben, gebaseerd op vertrouwen. 
Aforum bedrijfsmode staat primair voor 
kwaliteit, omdat wij ervan overtuigd zijn 
dat kwalitatief denken dikwijls de ontbre-
kende dimensie is in met wat opdrachtge-
vers nodig hebben en ook echt willen.
Aforum bedrijfsmode is een rijdende 
markplaats voor bedrijfskleding, werk-
schoenen en textielbedrukkingen voor 
zelfstandigen en het midden- en kleinbe-
drijf. Aforum bedrijfsmode is uw vakman, 
uw specialist in bedrijfsmode.



Prikbord

Peuterspeelzaal De Telle zoekt:
Binnenkort krijgt Peuterspeelzaal De 
Telle er een derde groep bij. Daarom 

zoeken wij een lieve, actieve en 
enthousiaste vrijwilliger of vrijwilligster, 
liefst met enige affiniteit met kinderen. 

Dagdelen zijn altijd bespreekbaar.

Inlichtingen te verkrijgen bij de 
peuterspeelzaal; tel.nr. 480515, 
Katja van Veen; tel.nr. 426288 of 
Géke Groenewold; tel.nr. 481878.

Snertactie
Zaterdag 30 januari 2010 komt 

vv. ODV Wijnjewoude bij u langs met 
een snertactie. Het is een goed gevulde 

snert van uitstekende kwaliteit.
Bestuur O.D.V.

Kerkdienst Bethanië in Wijnjewoude

Na instorten dak De Schakel verhuist 
Regionale christengemeente Bethanië 

naar de Swingel in Wijnjewoude. 
Zondag 10 januari 2010, 09.45 uur, 

regiogemeente Bethanië, voorgangster 
J. Kloosterman spreekt in het dorpshuis 
van Wijnjewoude: M.F.C. De Swingel, 

Meester Geertswei 4, 
9241GJ Wijnjewoude. 

Tien minuten van Azeven afrit 30 
(Azeven/Ureterp/Oosterwolde) 

Aanvang 09.45 uur.
Verder om de veertien dagen.

Schaakclub Bakkeveen

Schaakclub Bakkeveen nestelt zich aan de kop van de derde klasse!
Na Steenwijk 2 en Heerenveen 2 werd ook DSB 3 uit Drachten door het team van 
Bakkeveen verslagen in een uitwedstrijd. Dirk Müller speelde een degelijke wedstrijd 
tegen H. Dokter, kwam in de eindstrijd een pionnetje voor; toen hij daarna ook nog een 
loper kon winnen gaf zijn tegenstander op. Gerrit Meppelink had tegen M. Velkovic een 
zware strijd, zag een winnende voortzetting over het hoofd, kwam in tijdnood en moest 
opgeven. Ben de Vries had zijn punt al binnen voor hij begon bij gebrek aan een 
tegenstander. Schaakte voor de vorm nog wel tegen W van der Schans uit een ander 
team. Ben was niet gemotiveerd genoeg deze partij te winnen, het punt was toch al 
binnen. Sieb Hazenberg verzamelde tegen  J. te Velde een paar pionnetjes hield zijn 
tegenstander zwaar onder druk en won zijn partij aan bord 4. Bauke Hoogstra begon 
een half uur te laat aan bord 5 tegen A Althim, hij had zich niet gerealiseerd dat DSB 
tegenwoordig op een andere locatie schaakt. Toch wist hij keurig remise af te dwingen. 
Douwe Galama kreeg al vrij snel de felicitaties van zijn tegenstandster R. Otten, na 
analyse bleek de overgave toch wat vroeg geweest te zijn er had nog wel wat ingezeten 
voor mevr. Otten. Hos van der Mark had geen moeilijke avond tegen P. Fokkelman die 
te vrijgevig met zijn stukken omsprong en zo zijn eigen nederlaag voorbereidde. Simke 
Terpstra aan bord 8 moest na een spannende partij zijn meerdere erkennen in J v Zon 
kwam al gauw een paar pionnen achter toen ook nog een kwaliteit en dat was teveel 
van het goede! Einduitslag was 2½-5½ in het voordeel van Bakkeveen!



1 Weerbaarheid en zelfverdediging voor meiden van 12 toto 15 jaar.
Start: 1 februari Kosten: € 160,00
Tijd: 18.30-20.00 uur Aantal lessen: 8

2 Kennismakingsworkshop Clownen.
Start: 1 februari Kosten: € 5,00
Tijd: 19.30-22.00 uur Aantal lessen: 1

3 Trekzak spelen voor beginners.
Start: 11 januari Kosten: € 75,00
Tijd: 19.30-21.30 uur Aantal lessen: 15

4 Buikdansen met la Lisa.
Start: 12 januari Kosten: € 15,00
Tijd: 19.30-21.00 uur Aantal lessen: 1

5 Nieuwe regels rond inkomstenbelasting.
Start: 25 februari Kosten: Gratis 
Tijd: 20.00-22.00 uur Aantal lessen: 1

6 Computeren: Publisher.
Start: 12 januari Kosten: € 20,00
Tijd: 20.00-22.00 uur Aantal lessen: 3

7 Computeren: foto's bewerken.
Start: 19 februari Kosten: € 30,00
Tijd: 20.00-22.00 uur Aantal lessen: 5

Wat is er deze maand zoal te beleven

Trekzak spelen voor beginners.
Start op elf januari en verder iedere maandag vanaf 19.30 uur gedurende 15 keer.
Minimaal deelname 10 personen.
Kosten € 75,00 (exclusief € 2,00 overhead kosten per deelgenomen les)
Locatie wordt nader bekend gemaakt. Docent Paul Henraads.
 
Aanmelden en informatie bij Sybout Posthuma Linthorst , tel. 0516-481646 of 
E-mail: werkgroep.wijnjewoude@gmail.com Opgave voor 28 december 2009.



Computeren: Publisher.
Publisher is een pakket waarmee je op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke 
manier allerlei publicaties kunt maken zoals visitekaartjes, wenskaarten, 
uitnodigingen, folders, affiches, boekjes, nieuwsbrieven, etc. De oefeningen spelen 
in deze cursus een grote rol. Het is niet alleen belangrijk om met het programma te 
kunnen werken, je moet ook oog krijgen voor detail. Een goed ontwerp is immers 
steeds aantrekkelijker! Wil je de uitdaging aangaan om grote publicaties te maken 
zoals drieluiken, boekjes, brochures en nieuwsbrieven. Of zelfs je eigen originele 
ontwerpen maken? Deze cursus biedt het allemaal...  Je leert o.a. uitgebreid werken 
met de basispagina, opmaakprofielen, sjablonen, tabellen, een publicatie per mail 
versturen, werken met veldcodes en illustraties zoeken op het internet. 
Docent                      Jan Dros.                    
Datum:                     dinsdag 12, 19 en 26 januari.
Tijd:                         20.00-22.00 uur.         
Kosten:                € 20,00 (excl. Lesmateriaal) 
Contactpersoon:     Siebo Groenewold. Tel. 0516-481878. 
 
Computeren: foto's bewerken.
De digitale camera is niet meer weg te denken uit deze tijd. Deze technologie biedt een 
breed scala aan mogelijkheden als het gaat om het bewerken van digitale 
afbeeldingen. Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in pakketten zoals Paint Shop 
Pro, een professioneel fotobewerkingsprogramma waarmee foto's, maar ook andere 
afbeeldingen gemakkelijk bewerkt kunnen worden voor allerlei doeleinden. In deze 
cursus leer je bijvoorbeeld kleuren te corrigeren, rode ogen bij flitsfoto's te verwijderen, 
of foto's bij te snijden. Met dit programma kun je verschillende foto's combineren tot een 
fotocollage en wenskaarten maken door foto's te voorzien van tekst. Je leert ook hoe je 
foto's kunt verkleinen en comprimeren om de afbeeldingen geschikt te maken voor 
publicatie op het web of per E-mail te kunnen versturen. 
Docent: Jan Dros. 
Datum: dinsdag 19, 26 januari, 2, 9, 16 februari.
Aanvang: 20.00 tot 21.30 uur.
Kosten: € 30,00 (excl. Lesmateriaal) 
Contactpersoon: Siebo Groenewold. Tel. 0516-481878

Kennismakingsworkshop Clownen.
De clown als Spiegel voor het mens-zijn.  We gaan de clown in onszelf ontdekken 
doormiddel van spel, beweging en improvisatie. Hij maakt echt contact, met zichzelf en 
de ander. Hij is volledig zichzelf, aanwezig in het NU, open, eerlijk en kwetsbaar. 
Zonder vooroordelen en verwachtingen is hij aanwezig, zonder invulling en zonder 
doel. Hij is nieuwsgierig, hij geniet en overal zegt hij JA tegen. Hij speelt wie hij is, vanuit 
zijn gevoel. De kracht van eenvoud siert hem. Een kennismaking met clownswerk is 
voor jong en oud.  Dat gaan we doen op maandag 1 februari, aanvang 19.30 uur in MFC 
de Swingel. Bij een deelname van minimaal acht personen gaat deze avond door. 
Kosten € 5,00 Als er voldoende belangstelling is, kunnen we daarna een cursus 
clownswerk van nog zes sessies aanbieden. De kosten worden dan aangepast. 
Aanmelden voor deze workshop kan tot 20-01-2010 bij S. Posthuma Linthorst.
Elanden-mail: werkgroep.wijnjewoude@gmail.com of telefonisch 0516-481646.

 



Buikdansen met La Lisa.
Buikdanseres La Lisa (Lisa Kraayenhagen) geeft al zo'n acht jaar buikdansles in 
Friesland. Ze leert vrouwen hun bewegingspatroon uit te breiden met heupachtjes, 
buikrollen, slangenarmen enz. Ze deelt graag met anderen het plezier dat samen 
dansen op oriëntaalse muziek biedt! Het dansen in een kring geeft een gevoel van 
verbondenheid waardoor onderlinge verschillen (en de muizenissen in je hoofd) er niet 
meer toe doen. Buikdansen is goed voor je zelfvertrouwen, voor je souplesse, 
lichaamshouding en voor je figuur. Voor deze les hoef je geen buikdanservaring te 
hebben en ook geen slangenmens te zijn.  Kledingadvies: een soepel zittende 
heupbroek of –rok, een strak shirt of topje (blote buik hoeft echt niet) en stevige sokken. 
Heupsjaaltjes zijn op de avond te leen en te koop.
 
Docent Lisa Kraayenhage.
Datum: dinsdag 12 januari.
Tijd: 19.30-21.00 uur.   
Kosten:     € 15,00
Contactpersoon: Siebo Groenewold. Tel. 0516-481878.

Op zoek naar een foto
 
Geachte lezers van de Bân,
 
naar aanleiding van het contact met de familie Kielstra (Afke en Melle), Merkebuorren 
99 Wijnjewoude, ben ik in het bezit ben gekomen van de Bân op de website van 
Wjnjewoude. Het adres waar de familie Kielstra op dit moment gehuisvest is, is het 
geboortehuis van mij en van mijn zus en broer. Respectievelijk geboren in 1946, 1954 
en 1949 als Doekele, Renny en Klaas Fokkema. Mijn vader en moeder, Albert Fokkema 
en Johanna van der Veen hadden in dat pand een winkel in huishoudelijk dingetjes. Wij 
hebben de familie Kielstra gevraagd of zij nog in het bezit waren van een foto van ons 
ouderlijk huis, althans in de staat van vroeger.
Wij hebben begrepen dat de familie Kielstra daar in 2005 is komen wonen en de tuin 
hebben aangepakt en het geheel niet meer uitstraalt zoals wij dat nog voor ogen 
hebben. Onze ouders, inmiddels overleden, hebben geen foto achtergelaten van dit 
huis. Wij zijn nu op zoek naar een foto in oude staat van het huis aan de Merkebuorren 
99 in Wijnjewoude, voorheen Duurswoude, want dat is toch de naam die wij nog steeds 
gebruiken.  Ik ben heel benieuwd of jullie ons verder kunnen helpen,
 
Met vriendelijke groet,
D.Fokkema
Reyerdijk 9-B
3079 NC Rotterdam
telefoon 010-4808956
email: dave.fokkema@tiscali.nl



Volleybalvereniging DWS

Hallo allemaal de feestdagen zijn weer voorbij.
Dus kunnen we er met zijn alle weer tegen aan.
De training is op 4 januari om 20.15 uur begonnen
zie training schema.

De balsponsors voor de maand januari zijn :
De Twa Buken en Taxibedrijf v/d Wal uit Wijnjewoude . Bedankt !

Wedstrijdschema:
Do 7-1-2010 19:15 DWS DS 1 – Vevios DS 3 M.F.C de Swingel

19:15 V.C.S HS 2 – DWS HS 1 Surventohal
20:15 DWS HS 2 –Grado HS 2 M.F.C de Swingel

. 21:15 S.v.Suameer DS 1 – DWS DS 2 M.F.C de Swingel
Do 14-1-2010 19:15 V.C.S HS 5 – DWS HS 2 Surventohal

20:15 DWS HS 1 –R.S.O. HS 2 M.F.C de Swingel
21:15 Trochsetters DS 1 – DWS DS 1 V.d Bij-hal

Do 21-1 2010 19:15 DWS DS 2 – ODS DS 5 M.F.C de Swingel
19:15 S.v. Oerterp DS 2 – DWS DS 1 De Wier
20:15 DWS HS 1 – Old Stars HS 1 M.F.C de Swingel
21:15 DWS HS 2 – ODS HS 3             M.F.C de Swingel

Do 28-1-2010 19:15 J.M.C DS 1 – DWS DS 2 M.F.C de Swingel
19:15 D.F.S. HS 3 –DWS HS 2 Westermar
20:15 DWS DS 1 -  V.v. D.S.O. DS 2 M.F.C de Swingel
20:15 J.M.C. HS 1 – DWS HS 1 De Holten

Bij DWS zijn er 2 prijzen gevallen op de loten voor de Grote Clubactie.
De winnaars met de eind cijfers 93 kunnen hun lot opsturen om de prijs te innen.
Men moet het volgende doen: - je eigen gegevens invullen op het lot
                           - Kopie lot maken
                          - Originele lot opsturen naar: 

Nationale Grote Clubactie
                               Postbus 90100
                                         5000 LA Tilburg

- het bedrag wordt binnen 6 weken op je rekening gestort.

Gefeliciteerd !
 Hallo!!!!
Vind je sporten hartstikke leuk? Mag je graag met een bal spelen maar is voetbal niet 
jouw sport? Of wil je graag nog een sport gaan doen omdat je een echte sportfanaat 
bent? Wij van volleybalvereniging D.W.S willen een jeugdafdeling opzetten, waarbij wij 
denken aan een leeftijd tussen 8 en 14 jaar.  Als je belangstelling hebt kom dan langs op 
de inlooptrainingen op de donderdagmiddagen: 4 februari, 11 februari en 18 februari 
2010 tussen 16.30 uur en 17.30 uur.
 
Durf je niet alleen te komen, neem dan je vrienden en vriendinnen gerust mee.
Zo kun jezelf ontdekken of volleybal jouw sport is!!!!!!
Heb je nog vragen????? Dan kun je altijd contact opnemen met Bertha Langhout 
tel: 0516-481772  Tot donderdag 4 februari 16.30 uur!!!!!!!

Namens alle leden van DWS wensen wij u allen 
een gezond en sportief 2010.



Dorcas  depot Wijnjewoude

Al 19 jaar sorteren wij voor Dorcas. Dorcas is een internationale hulporganisatie die in 
18 landen in Oost-Europa en Afrika 185 projecten ondersteunt. Dorcas helpt, 
geïnspireerd door Mattheüs 25, de allerarmsten in de wereld, ongeacht ras, religie, 
geslacht of politieke overtuiging.

Voor u liggen weer de laatste gegevens van Dorcas  2009

900 zakken gesorteerde kleding (250 zakken minder dan 2008) 26 dozen voedsel
Giften voedselactie transportkosten  € 176,60 
Verkoping garage                               € 170,00
Statiegeldactie Spar                       € 172,55
Pinkstermarkt en Willedei                    € 395,50
En vele andere goederen          

                       
 

De handartikelen op de kruiwagen bij de fam. Bruinsma, kaarten en giften brachten  
€ 315,00 op. Bedankt voor uw inzet  in 2009 voor Dorcas

Het jaar is om, maar de nood in de wereld is helaas nog niet opgelost. Daarom gaan we 
als dorcas depot gewoon door. Uw kleding, dekens, schoenen e.d. blijven erg welkom. 
Mogen wij weer op uw steun rekenen?

Folle lok en seine foar 2010
Met hartelijke groet

Dorcasdepot                           Voorraadkist
Fam.B Karssen                               Fam J.Bruinsma
Opperhaudmare 11                      Merkebuorren 51      
Tel. 481758                               Tel. 481372



Activiteiten Agenda Witte Kerk Hemrik

Het podium van de Witte Kerk Hemrik heeft in het nieuwe jaar weer veel moois te 
bieden. Let op! Per activiteit kan de aanvangstijd en het entreegeld verschillen. We 
zien u graag bij een van onze activiteiten!

10 Januari - Nieuwjaarsconcert met 
Paul van der Voort
Op deze zondag zal blokfluitist Paul van 
der Voort met collega's van het Centrum 
voor de kunsten a7,  een waar virtuoos 
concert geven. Golven van noten van 
grote meesters, prachtig om naar te 
luisteren en een spektakel om te zien.
Aanvang: 15:00 uur, Entree €6,00 p.p. t/m 
12 jaar: €1,00.

17 Januari -  The Frisian Harmonizers
The Frisian Harmonizers is het enige 
Friese Barbershop Mannenkoor. Het koor 
bestaat uit circa dertig speciaal geselec-
teerde zangers, die vierstemming close 
harmonie zingen en een geweldige sound 
neerzetten. 
Aanvang: 15:00 uur, Entree €6,00 p.p. t/m 
12 jaar: €1,00.

24 Januari - Sânman & Sikke
Sânman & Sikke heeft de afgelopen jaren 
een eigen plek verworven in het Friese 
muziekleven. Sinds de oprichting in 1994 
werken we aan een gevarieerde mix van 
stijlen die bij elkaar een uniek repertoire 
vormen. Belangrijke inspiratiebron voor 
ons is de meerstemmige muziek van 
groepen als The Mills Brothers, Crosby, 
Stills, Nash & Young en muziek uit de 
beginperiode van Elvis (volgens veel 
mensen zijn beste). De Friestalige pijler 
onder het repertoire wordt gevormd door 
gedichten van o.a. Fedde Schurer, Henk 
de Boer en Aggie van der Meer, die op 
muziek zijn gezet. 
Aanvang: 15:00 uur, Entree €10,00 p.p. 
t/m 12 jaar: €1,00.

31 Januari -  't Skarsterkoar
Vanuit een sociaaldemocratische achter-
grond (het koor is begonnen met zingen 
op  1  mei  vieringen  van  de  PvdA)  zingt
't Skarsterkoar liedjes over vrijheid, milieu 
en liefde. Ook staan er Afrikaanse liede-
ren op het programma. Er wordt veelal 
vierstemming gezongen, soms met piano 
of accordeon begeleiding. 
Aanvang: 15:00 uur, Entree €6,00 p.p. t/m 
12 jaar: €1,00.

7 februari - Hilly Harms, Ferhalenfertel-
ster
Hilly Harms fertelt Folksferhalen út Ierlân 
oer boppe- en ûnderiertske wêzens, de 
dúvel en God. 

14 februari - Liederenrecital
Christianne Slager, Annelies Kwak zingen 
onder begeleiding van pianist Jonan 
Bijhold duetten en solo's van o.a. Bach, 
Händel, Mendelssohn, Mozart, Schu-
mann, Fauré, Viadot en Poulenc.  
Een uniek en goed in het gehoor liggend 
programma. 
Aanvang: 15:00 uur, Entree €10,00 p.p. 
t/m 12 jaar: €1,00.

7 Maart – Moat dat no
Vier enthousiaste musici, met accordeon, 
gitaar en trekzak, zingen deze middag 
Ierse, Friese en Nederlandse liedjes van 
onder andere The Dubliners, Johnny 
Cash maar ook Friese liedjes uit de oude 
doos. Meezingen mag! 
Aanvang: 15:00 uur, Entree €6,00 p.p. t/m 
12 jaar: €1,00.



Vietnam 1

Enkele indrukken van een paar weken wat zwerven door Vietnam, opgedaan afgelo-
pen nazomer. Een land altijd en alleen in het nieuws met oorlog en geweld in de vorige 
eeuw was het enige waar ik het van kende. 
 
De eerste week was het echt zwerven in 
het bergachtige Noorden van dit langge-
rekte smalle land. Tegen de hellingen 
lagen de rijstvelden als terrassen aange-
legd. Alle stukjes land, hoe klein ook 
werden benut, zo leek het. Vele uitzichten 
rondom waren net grote schilderijen.
Opvallend veel vrouwen in kleurige 
kleding waren alleen of in kleine groepjes 
bezig de rijst af te maaien of snijden met 
kleine vlijmscherpe sikkeltjes. Het werd 
keurig op het zwad gelegd om af te rijpen. 
Langdurig in gebogen houding gebeurde 
dit in rap tempo, ondanks de zeer hoge 
temperatuur. 
De overnachtingen in deze eerste week 
trekken, waren in een soort huizen op 
palen zoals alle onderkomens daar in de 
bergstreek opgebouwd zijn. Huizen die in 
onze ogen meer schuurtjes en veelal niet 
meer dan een hut zijn.
Wat betreft onze nachtverblijven waren 
het open zolderruimtes waar een ieder 
langs de kant zijn of haar plekje zocht met 
de mogelijkheid om een klamboe op te 
hangen. Het midden, zonder tafels en 
stoelen, bleef zo vrij om met elkaar te eten 
's avonds en om 's morgens te ontbijten. 
Het ontbijt bestond echter bijna uit hetzelf-
de als het avondeten. De vloer was van 
buigzaam bamboemateriaal met fikse 
openingen. Dit bleek heel praktisch 
tijdens het eten want als er wat gemorst 
werd viel dit door de openingen naar de 
begane grond. Tussen de palen waarop 
de zolder rustte scharrelde altijd wel wat 
levende have rond, zoals kippen, ganzen, 
honden en zelfs een zeug met biggetjes. 
Deze zorgden dat het kostelijke voedsel 
alsnog benut werd. En gemorst werd er 
nog weleens, eten kon alleen met behulp 
van stokjes uit een centraal opgestelde 
schaal, in het begin was dat wennen. Het 

gemakkelijkst was de Noodle soep 
opgediend in kommen, daar kon je de 
lange slierten gemakkelijk met de stokjes 
uitvissen en het vloeibare opslurpen.
Het eten werd deskundig bereid op een 
houtvuur door onze Vietnamese gidsen 
en bagage vervoerders. Een vuur 
gestookt onder een dak, zonder schoor-
steen, van grote droge bladeren en 
takken. Echt brandgevaarlijk was het niet 
alhoewel de omgeving van de stookplaats 
wel wat zwartge-blakerd was. De rook 
verdween wel door de vele openingen 
aan de zij-kanten. Het was niet altijd 
duidelijk wat de pot schafte want onze 
Vietnamese vrienden spraken al-leen hun 
eigen taal. Het nationale voedsel rijst is 
natuurlijk de basis en daarbij hoofdzake-
lijk vlees, 
afkomstig van soortgenoten die, zoals 
eerder genoemd, onder onze slaapstee 
en verder op het erf rondscharrelden. Kip 
en haan, eend, gans en vooral het varken. 
Het noorden van Vietnam staat er om 
bekend dat men er ook honden op het 
menu heeft staan. 'k Denk niet dat wij dat 
ook op ons bordje hebben gehad maar je 

weet maar nooit. Op elke plek waren we 
maar één nacht en je weet maar nooit wat 
er de vorige dag nog levendig snaterde, 
tokte, kraaide, gakte, knorde of blafte.
Het comfort voor slapen en eten was niet 
al te groot maar het geeft je wel het besef 
om je vanzelfsprekende (luxe) leefom-
standigheden thuis wat beter te waarde-
ren. Dat gold zeker voor de sanitaire 
voorzieningen. Op drie van de zes 
adressen was niets aan te merken want er 
was gewoon niks, behalve een tuinslang 
waarmee je kon douchen. 
De vrije natuur was daar het openbaar 
gemeenschappelijk toilet. Voordat je 



Israëlleergang met drs. Jan van Barneveld

Drs. Jan van Barneveld geeft in februari een leergang in Wijnjewoude over 'Met Israël 
op weg naar de eindtijd'. Een boeiende en leerzame cursus. Eerdere leergangen 
oogstten veel lof en werden goed bezocht.

Inhoud
Hebben de huidige financiële crisis en de 
strijd tegen Israël een relatie met de 
eindtijd? Dit is een van de vele vragen 
waar Jan van Barneveld op zal ingaan.
“Er is een oorlog gaande om Israël en om 
Jeruzalem.” Zegt hij, “en Israël zal door de 
hele wereld in de steek worden gelaten. 
De kerk staat voor de belangrijke keuze of 
ze de morele moed heeft om solidair te 
zijn en te blijven met Gods volk.”

De leergang wordt gehouden in de 
Gereformeerde kerk, Merkebourren 34 in 

Wijnjewoude, en is gratis toegankelijk. De 
cursus begint op 4 februari  en is daarna 
op 11, 18 en 25 februari, aanvang om 
19.45 uur, de kerk is open vanaf 19.00 
uur. Graag aanmelden (niet verplicht) bij 
Christenen voor Israël (033-2458824, 
kantoortijd of bij de heer G. Cazemier, 
0512-300734,
 g.cazemier@kpnplanet.nl).
De organisatie is in handen van Chris-
tenen voor Israël en de Israëlwerkgroep 
Wijnjewoude. Op alle vier de avonden is 
er verkoop van Israëlproducten. 

Je kan niet alles hebben, 
ik zou niet eens weten waar ik het moet laten

goed gewend was aan het zeer warme klimaat en het voedsel moest er nogal eens 
gebruik worden gemaakt van de vrije natuur was mijn ondervinding samen met enkele 
lotgenoten. Bij de andere onderkomens waren de voorzieningen wel aanwezig maar 
daar was het ook mee gezegd. De Vietnamese gastvrijheid is 
groot maar het zijn geen WC poetsers. Twee keer bood een nabijgelegen snelstromend 
riviertje de mogelijkheid voor een zeer gewaardeerde fikse wasbuurt.
Al met al was de trektocht afwisselend te voet of als passagier achterop een scooter 
een zowel inspannende als ontspannende belevenis die je heel dichtbij tussen de 
kleurrijke zeer actieve bergbewoners beleefde.

Durk.



Koffiemorgen van de Zonnebloem
te Wijnjewoude

De Zonnebloem organiseert op 13 januari een koffiemorgen in het Wâldhûs. U bent 
van harte uitgenodigd om onder het genot van een kopje koffie of thee of eventueel een 
spelletje even bij te praten met uw dorpsgenoten.
Het zaaltje is open om  09.00 uur, de koffie staat klaar om 09.30 uur en de ochtend duurt 
tot ± 11.30 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wanneer het vervoer een probleem 
is belt u dan; wellicht kunnen wij het oplossen.

Graag opgeven voor deze ochtend bij: 
Zwaantje van der Wal, Klein Groningen 4, tel. 0516-481667
Alie Blauwbroek, Loksleane 34 tel. 0516-481307

Op woensdag 10 maart is onze Regionale Ontspanningsmiddag en die wordt 
gehouden in VBG Bethel te Drachten. Deze middag wordt verzorgd door het 
Zonnebloem Theater Tournee. Medewerkers zijn Danny de Munk, Henk Poort en Lucie 
de Lange. Ze brengen een vrolijke voorstelling boordevol leuke sketches en her-
kenbare melodieën. Hebt u belangstelling om deze voorstelling bij te wonen dan kunt u 
zich alvast opgeven bij R. Aardema tel. 0516-480707, G. Beute tel. 0512-301583 of I. 
v.d. Veen tel. 0512-301984. 

Het vervoer wordt voor u geregeld.

Het bestuur.



Gastzangers gevraagd voor bijzonder
passieproject!

In de stille week voor Pasen zal op woensdagavond 31 maart een eigentijdse Matheüs 
Passie worden uitgevoerd door het christelijk gemengd koor Looft den Heer met 
medewerking van enkele solisten, musici en hopelijk veel enthousiaste gastzangers.
Deze gezongen passie, op basis van teksten uit Matheüs over het lijden en sterven van 
Jezus, bevat indringende teksten van Dominee Piet van Midden die fraai op muziek zijn 
gezet door Gerard van Amstel. 

ervaring voor de deelnemers. U zult zien 
dat het heel ontspannend is om samen 
aan zo´n project te werken.

We nodigen u van harte uit om deze 
Passie met ons mee te zingen. De repeti-
tieavond is 's woensdags van 19.45 tot 
21.45 uur in de gereformeerde kerk in 
Wijnjewoude. Vanaf 20 januari bent u heel 
welkom. 
Heeft u er zin in, bel even met Hinke 
Postma, 0512-302988 of meldt uw 
belangstelling bij een van de koorleden. 

steWe ontmoeten u heel graag de 20  
januari onder het motto ´hoe meer zielen 
…..´

Met een hartelijke groet namens 
Looft den Heer ,

Jan de Haan, voorzitter

“In de teksten zit zoveel, namelijk: woede, 
verdriet, maar ook hoop en dit alles in 
duidelijke taal, en de muziek zelf is 
ontroerend mooi.” 
Het wordt een samenspel van zaal en 
koor. De zaal zingt op melodieën uit 
Bach's bewerking van de passie. De 
koren volgen de toonzetting van van 
Amstel. Oud en nieuw naast elkaar. En 
het klinkt als een klok!

Veel mensen zijn met de verhalen van de 
bijbel opgevoed, maar wat zegt het ons 
nog?  'Woorden, woorden, zoveel woor-
den hebben wij van God gehoord. 
Woorden die wij allen hoorden, ze passe-
ren de revue.” Wat doen ze ons nog?
Het proces van voorbereiding en uitvoe-
ring wordt ongetwijfeld een bijzondere 

Nieuws van de Roemeniëloods

Even wat nieuws uit de Roemeniëloods in Duerswâld. In 2009 heeft de verkoop van 
goederen 1050 euro opgebracht. Weer bedankt kopers en gevers. Nu kunnen ze weer 
verder met de opknapbeurt van de school in Roemenië. Maar we krijgen 
langzamerhand ruimte gebrek in de loods. Daarom kunt u in de maand januari ALLES 
voor de halve prijs kopen. 
Sla uw slag beste mensen!
 

         Een nieuwjaarsgroet van Renske Donker en Renny Rozema.
 

Wie een brug legt voor een ander 
kan altijd heen en terug



Uitnodiging Alpha-cursus

De Alpha-cursus wordt in Nederland op ruim 500 plaatsen gegeven door Christenen 
uit verschillende kerken, en is bedoeld voor iedereen die zich een tijdje vrijblijvend 
wil verdiepen in wat het christelijk geloof nu eigenlijk inhoudt. Iedereen is welkom; 
mensen die geloven of juist helemaal niet en iedereen daar tussenin.

Bij deze willen we iedereen uitnodigen voor een introductie avond op dinsdag 12 
januari in het Trefpunt bij de gereformeerde kerk, waarin wordt uitgelegd wat we 
tijdens deze cursus gaan doen, deze avond begint om 20.00 uur en is geheel 
vrijblijvend 

De eerst volgende cursus in Wijnjewoude start op dinsdag 19 Januari . De cursus 
beslaat 10 dinsdagavonden van 19.00 uur tot 21.45 uur, daarnaast een weekend  
(vrijdagavond plus zaterdag) en een afsluitende feestavond. Tijdens deze avonden 
is er veel ruimte voor gesprek en ontmoeting. Elke cursusavond begint daarom met 
een gezamenlijke maaltijd. Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden, maar de 
deelnemers kunnen naar draagkracht een bijdrage geven voor de maaltijden en het 
weekend. De locatie voor de cursus is “Het Trefpunt” achter de gereformeerde kerk 
Merkebourren 34 in Wijnjewoude.
Voor opgave en informatie over de cursus kunt je contact opnemen met:
Steven Akker  tel:0516-481694
Email: st.akker@filternet.nl
Wia Cazemier   tel: 0512-300734
Zie ook: www.alpha-cursus.nl



Gereformeerde Kerk
Januari
10 09.30 uur. dhr. H. J. Brouwer, Rouveen, Voorber. Heilig Avondmaal.

gezamenlijk met Lippenhuizen / Hemrik                                      
13.45 uur da. G. Martens, Bonte Bok.

17 09.30 uur. ds. A. Elverdink, Jistrum, Heilig Avondmaal.
gezamenlijke met Lippenhuizen / Hemrik.

13.45 uur. ds. E. Terpstra, Drogeham, nabetr. Heilig Avondmaal.
24 09.30 uur. ds. K. J. Bijleveld, Boornbergum.

13.45 uur. geen dienst.
31 09.30 uur. ds. E. A. van Gulik, Drachten.

13.45 uur. ds. A. Elverdink, Jistrum, Thema dienst.

Februari 
7 09.30 uur. ds. A. Elverdink, Jistrum.
            19.30 uur. dienst in Hemrik.

Hervormde Kerk

Januari
10 Duurswoude  9:30 uur Ds. J.H. Dekkers Wierden

Duurswoude13:45 Ds. J.H. Dekkers Wierden
17 Duurswoude  9:30 Dhr. H.J. v.d. Wal Groningen 

Voorbereiding Heilig Avondmaal
Duurswoude13:45 Ds. A. Lagendijk Westerbroek

24 Duurswoude  9:30 Ds. J.H. Dekkers Wierden
Viering Heilig Avondmaal
Duurswoude13:45 Ds. J.H. Dekkers Wierden
Dankzegging Heilig Avondmaal

31 Duurswoude  9:30 Dhr. T.J. Lucas IJsselmuiden
Duurswoude13:45 Ds. J.A. v.d. Berg Groningen

Februari
7  Duurswoude  9:30 Dhr. F. Verkade Hoogeveen

Duurswoude13:45 Ds. J.M. Viergever Onstwedde

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Januari
10 09.30 uur. Dienst.                                     

14.00 uur. ds. W.B. van der Wal.
17 09.30 uur. ds. W.B. van der Wal.

14.00 uur. ds. R. Sytsma.
24 09.30 uur. ds. C.J. Breen.

14.00 uur. ds. J.H. Kuiper.
31 09.30 uur. ds. C.J. Breen.

14.00 uur. ds. W.B. van der Wal.

Februari
7 09.30 uur. ds. W.B. van der Wal.
    14.00 uur. ds. R.A. Schipper



Dorpsagenda
Januari
10 Wandeltocht VVV vanaf de Stripe aanvang: 
10 Witte Kerk. Nieuwjaarsconcert met Paul van der Voort
13 Soos 14.00 in gebouw de Driehoek met Jeen van den Berg.
13 Koffiemorgen in het Wâldhûs van de Zonnebloem vanaf 9.00 uur.
14 Inzameling oud papier
17 Witte Kerk. The Frisian Harmonizers
19 Klaverjassen in café van der Wey
20        BvPF.Jaarvergadering. Mevr.Baukje Koolhaas vertelt!
24 Witte Kerk. Sânman & Sikke
30 Snertactie van voetbalvereniging O.D.V.
31 Witte Kerk. 't Skarsterkoar

Februari
4 Pakketten inleveren voor Polen bij Fam. J. Veenstra
4, 11 en 18  DWS volleybalinlooptrainingen voor de jeugd van 8-14 jaar
5 Schutjassen in de O.D.V. kantine
7 Witte Kerk. Hilly Harms, Ferhalenfertelster
9 Klaverjassen in café van der Wey
14 Witte Kerk. Liederenrecital
17 BvPF. Journalist Niek v.d.Oord.Jodenkampen in Z.O. Friesland en Drenthe.
20 Anbo. Feestelijke toneelavond in de Swingel aanvang 20.00 uur.

De zon schijnt ook door kleine raampjes



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 - 17.00 uur
- wrattenspreekuur: in overleg met assistente 

Herhalingsrecepten aanvragen: het liefst d.m.v. lege medicijndoosjes 
of op een briefje in de daarvoor bestemde brievenbus.
Herhaalrecepten 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 van 12.30 tot 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.


