
Redactie "de Bân”

Jan Lammert Sijtsema jr., 
Merkebuorren 39a tel:  48 12 00
Annie Posthumus, Weinterp 40.                  tel:  48 13 81
Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10,    tel:  48 13 91
Durk van der Veen, Merkebuorren 127.      tel:  48 13 98
Klaas Greidanus, Bremerheide 20.            tel:  48 14 28
Roelie Aardema, Noormanstrjitte 24 tel:  48 07 07

Van de redactie

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 6 december. 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 document (geen docx) en dan in 
lettertype arial 11, via e-mail deban@wijnjewoude.net Dit kan tot zaterdag 29 
november 18.00 uur.
Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 27 november binnen zijn bij Klaasje 
van der Woude, te Nijenhuiswei 10 Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet 
meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie Posthumus tel. 
481381.
Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij: K. Greidanus

Een praatje bij het 
plaatje

„Voorjaar in Wijnjewoude".

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De Bân in de Bân.

Dat het dorpsblad de Bân 11 maal per jaar bij bijna alle adressen van Wijnjewoude 
wordt bezorgd is de gewoonste zaak van de wereld. En dat er altijd voldoende kopij 
voorhanden is eveneens. 
Elke maand moet er door de redactieleden nogal wat tijd besteed worden om deze 
gewoonste zaken van onze dorpswereldje waar te maken. Dat gebeurt meestal met 
veel plezier en alle liefde voor ons blaadje.  
Van oorsprong is de Bân in het leven geroepen door de winkeliers en/of middenstands-
vereniging, tegenwoordig Ondernemersvereniging Wijnjewoude-Hemrik, als adver-
tentieblad. Aan plaatselijke verenigingen en scholen werd daarbij tevens de moge-
lijkheid geboden hun activiteiten hierin aan te kondigen.
Voor het grootste deel zorgen de adverterende ondernemers ervoor dat de kosten van 
het fabriceren van de Bân betaald kunnen worden. Om de advertentieprijs acceptabel 
te houden voor de ondernemers, vragen wij als redactie van de lezers, jaarlijks een 
vrijwillige bijdrage om het restant van de kosten te dekken.
Een vrijwillige bijdrage voor het dorpsblad dat men ook zonder die bijdrage 
thuisbezorgd blijft krijgen. We stellen ons wat kwetsbaar op maar hebben er ver-
trouwen in dat de Bân een warm hart word toegedragen en jaarlijks op wat financiële 
steun mag blijven rekenen van onze inwoners.
De afgelopen twee jaar zijn we als redactie zelf op pad gegaan om de vrijwillige bijdrage 
met als tip € 5,-- op te halen. Naast de tijd om de Bân leesklaar te maken door de 
redactie wordt het langs de huizen gaan om de bijdrage een wat te grote opgave.
Daarom in de volgende Bân een oproep om aan te geven de bijdrage automatisch over 
te schrijven via een bankrekening. Het zou ons veel werk besparen en wat zekerheid 
geven dat een ieder bereikt wordt voor de onmisbare vrijwillige bijdrage.



Berichten van Plaatselijk Belang

Rondgang gemeente
Na de oproep in de Bân zijn er behoorlijk 
veel klachten binnengekomen. Een flink 
aantal klachten betrof verzakkingen na 
werkzaamheden aan de gasleidingen. 
Alle klachten zijn op 16 okt. tijdens de 
rondgang met ambtenaren van de ge-
meente gemeld. Wij stellen u nog op de 
hoogte van de reactie van de gemeente.

Bezoek burgemeester en 
wethouders

Op 17 november komen burgemeester en 
wethouders op bezoek bij het bestuur van 
Plaatselijk Belang. Tijdens dit jaarlijkse 
overleg wordt van gedachten gewisseld 
over diverse onderwerpen die op dit 
moment spelen, zoals de stand van zaken 
inzake het Idop, de N381 en het be-
drijventerrein. 

Zorgboerderij
Wij hebben vernomen dat de komst van 
een zorgboerderij bij de familie Sijtsema 
aan de Merkebuorren definitief van de 
baan is. Wij vinden het erg jammer dat het 
de initiatiefnemers niet gelukt is de 
plannen rond te krijgen. 

Bestuur Plaatselijk Belang

Welkomstpakket nieuwe inwoners Wijnjewoude
In het kader van het Integraal dorps-
ontwikkelingsplan (Idop) is het plan ont-
staan voor een welkomstpakket voor 
nieuwe inwoners van Wijnjewoude. Hier 
hebben we u enige tijd geleden al over 
geïnformeerd.
De afgelopen periode zijn we bezig 
geweest de plannen voor een welkomst-
pakket verder uit te werken. Inmiddels zijn 
we gestart. Hierbij hebben we de hulp van 
de buurtverenigingen gevraagd, omdat zij 
het best op de hoogte zijn van de komst 
van nieuwe inwoners in de buurt en de 
gemeente ons in verband met privacy-
wetgeving geen adressen van nieuwe 
inwoners kan doorgeven. 

Met het welkomstpakket, met daarin een 
informatieboekje over Wijnjewoude, at-
tenties van ondernemers en informatie 
van verenigingen, willen we nieuwe in-
woners welkom heten in ons dorp en hen 
informatie geven over de verschillende 
aspecten van ons dorp, zoals de voor-
zieningen, de ondernemers, het culturele 
leven, de scholen, de geschiedenis en de 
natuur rondom Wijnjewoude. 

We hopen de komende tijd nog wel op wat 
meer bijdragen van verenigingen en on-
dernemers, om het welkomstpakket aan-
trekkelijker te maken. 

Namens de werkgroep,
Frans Pool

Jan Lammert Sijtsema
Michiel Postma

Lammert Bouma



Dorpsfeest 2009

Beste dorpsgenoten,

Het lijkt nog heel ver weg, maar inmiddels zijn de voorbereidingen voor het dorpsfeest 
2009 (18 t/m 20 juni) al weer in volle gang. Tijdens voorgaande edities bleef de tent 
tijdens de zondag ongebruikt. Voor het volgende dorpsfeest willen we proberen de 
zondag ook bij de festiviteiten van het dorpsfeest te betrekken.
We zijn op zoek naar een geschikte activiteit en daarom doen we een beroep op u! 
Heeft u een goed idee voor het gebruik van de tent op zondag 21 juni 2009, laat ons dat 
dan weten. Wij zullen de ideeën beoordelen en de tent beschikbaar stellen aan diegene 
met het meest geschikte idee. 
Stuur uw idee per email naar:
dorpsfeestwijnjewoude@home.nl of jeroen.malewicz@xs4all.nl

Bij meerdere geschikte inzendingen telt ook mee wie het eerst een idee heeft 
ingezonden. Wacht dus niet te lang en stuur ons uw suggestie.

Namens Stichting Dorpsfeest Wijnjewoude,
Jeroen Malewicz
0516 – 48 08 20

Musical Mozes

Vanaf september zijn we begonnen met het instuderen van de musical Mozes!
De rollen zijn verdeeld en met veel ent-housiasme en inzet wordt er op de zondag-
avond geoefend in het Trefpunt.
De zangstukken worden ingestudeerd door Durk Jongsma en Hans Jonker heeft de 
leiding over het toneelgedeelte. En het moet gezegd worden: het wordt steeds 
leuker……
Als er nog mensen zijn die graag met ons mee willen zingen, of op een andere manier 
mee willen werken, dan kan dat natuurlijk nog, graag zelfs! 'Het volk' kan best wel groter 
en met behulp van een cd, zijn de liederen heel goed in te studeren en wanen we ons al 
gauw in oosterse sferen…
We oefenen 's zondags vanaf 19.30 uur in het Trefpunt, achter de kerk.

De musical wordt op 4 en 5 april 2009 opgevoerd in mfc de Swingel en op 18 april in 
Zevenhuizen. 

Namens de pr.commissie: 
Bertha Langhout ( 481772) Jeannet Rozema ( 541086)



Willedei 2008

De ballonnenwedstrijd voor kinderen tijdens de Willedei op 6 
september jl. leverde drie winnaars op. Het kaartje van de ballon 
die het verste kwam is gevonden in Geesbrug. 
Deze werd opgelaten door de 6 jarige Naomi Kooijmans van de 
Russchenreed 4 te Wijnjewoude.
De andere twee werden gevonden in Marum. 
De winnaars hiervan zijn Lucinda v.d. Bos (5 jaar) Mr. Geertswei 30 te Wijnjewoude en 
Jeffrey v.d Bos (11 jaar) Gentiaan 33 te Wijnjewoude. 
Jullie worden hiermee gefeliciteerd en je krijgt de gewonnen prijs wel thuisbezorgd!
Hierbij nog dank aan SHP Bouwbedrijven voor het sponsoren van de ballonnen! 

Kees Hiemstra (voorz.)

Prijsvraag van makelaardij Bos 
te Wijnjewoude een groot succes

Op 6 september was het Willedei in Wijnjewoude.
Makelaar Marion Bos was deelnemer aan de Willedei en had 
het druk aan haar kraampje. De prijsvraag : “raadt de waarde 
van dit huis” was een groot succes.
Ongeveer 130 deelnemers wilden een kans maken op één 
van de drie dinerbonnen van restaurant de Stripe, uitgeloofd 
door Makelaardij Bos.

Veel inzendingen kwamen in de buurt van de taxatiewaarde, heel bijzonder was de 
uitslag, namelijk twee gedeelde eerste prijzen en twee gedeelde derde prijzen.
Met een extra dinerbon konden de prijzen toch eerlijk worden uitgedeeld.
Afgelopen vrijdagmiddag waren de winnaars wel-kom bij Makelaardij Bos.
Onder het genot van een hapje en een drankje wer-den de prijzen met een bloemetje 
erbij uitgedeeld.

Makelaar Marion Bos kijkt tevreden terug op een geslaagde dag. 



Speel-o-theek “Hakkepuf” Wijnjewoude

“Onze kinderen hebben speelgoed genoeg!”. Dat is vaak het eerste wat ouders denken 
als we de Speel-o-theek onder hun aandacht brengen. Dat zal in veel gevallen waar 
zijn, maar zelfs dan kan het lidmaatschap van de Speel-o-theek zinvol zijn.

BON 

voor een keer gratis speelgoed lenen bij Speel-o-theek Hakkepuf in Wijnjewoude

Naam : ……………………………………………………………………………

Adres : ……………………………………………………………………………

Datum : ……………

Een lidmaatschap is erg handig om 
speelgoed of spelletjes eerst uit te 
proberen voor je het echt gaat kopen. Of 
groot sta-in-de-weg-materiaal: dat kun je 
een paar weekjes lenen en dan gewoon 
weer terug brengen. Ook voor pake's en 
beppe's (of opa's en oma's) die zo nu en 
dan op de kleinkinderen passen, is een 
lidmaatschap ideaal: zij hebben iedere 
keer weer ander speelgoed zonder alles 
te hoeven kopen! En een lidmaatschap 
kost per gezin slechts 10 Euro per jaar. 
Vergelijk dat maar eens met een bezoekje 
aan de speelgoedwinkel!
We hebben verschillende soorten speel-
goed: spelletjes, muziekinstrumenten, 
buitenspeel-materiaal, babyspeelgoed, 
constructiemateriaal als Lego en K'nex, 
Playmobil, verkleedkleren en sinds kort 
ook PSP, Nintendo DS, XBOX 360, 
kinderlaptops en nog veel meer. 
Het werkt eigenlijk net als een bibliotheek: 
je kunt speelgoed lenen voor een periode 
van 3 weken en verlenging van de leentijd 
is bijna altijd mogelijk. Per gezin mag je 
elke keer 1 artikel per kind lenen + een 

spelletje of puzzel extra, dus een gezin 
met 2 kinderen mag iedere keer 3 dingen 
meenemen. 
Leden let op: op donderdag 4 december 
besteden we aandacht aan het Sinter-
klaasfeest. Alle leden zijn dan van harte 
welkom. Wat er gaat gebeuren, is nog een 
verrassing.
Wie nog geen lid is, maar zonder verdere 
verplichtingen eens bij ons wil kijken, mag 
een keer gratis speelgoed komen lenen 
na inlevering van onderstaande bon. 

De Speel-o-theek zit in De Swingel, 
Meester Geertswei 4, in de 2e zaal en is 
tijdens schoolweken iedere donderdag 
open tussen 15.00 en 16.00 uur.



Oh, kom er eens kijken……….  

Zaterdag 22 november komt Sinterklaas aan in ons dorp. 
Hij komt aan, zoals de laatste jaren gebruikelijk is, 

op Klein Groningen om ongeveer 10.30 uur. 

We verwachten jullie allemaal. Zoals de titel al zegt: “Oh, kom er eens kijken”.
Jongens, meisjes, vaders, moeders, opa en oma's, iedereen is welkom.
Nadat Sinterklaas wordt binnengehaald met een welkomstwoord en andere liedjes 
gaan we in een stoet naar M.F.C. “De Swingel” in Wijnjewoude.

De route naar en door het dorp is: Opperbourren, Noormanstrjitte, Te Nijenhuiswei, 
Merkebourren, Welfingstrjitte, Loksleane, Mr. Geertswei en dan op naar het eindpunt 
MFC “De Swingel” te Wijnjewoude.

Wij vragen iedereen om met zijn/haar fiets te komen, omdat de ruimte bij Klein 
Groningen beperkt is. Sinterklaas heeft de afgelopen jaren zeer genoten van de 
versierde fietsen. Daarom vraagt hij aan iedereen om zijn fiets zo mooi mogelijk te 
versieren. 

Wil iedereen zoveel mogelijk de auto thuis laten omdat de ruimte op Klein Groningen 
beperkt is.

Heeft u vragen of ideeën dan kunt u bellen met: Intocht Commissie Wijnjewoude

René Seefat, secr.
Tel. : 0516 – 481271

Nieuwsbericht Kapsalon Ina

Alle begjin is swier, 
sei de dief en stiel in ambyld.

Tot mijn spijt moet ik mededelen dat Kapsalon Ina 
genoodzaakt is om een tijdje te sluiten. Dit doordat ik 
wordt geopereerd aan mijn hand. Na een rustperiode 
van 8 weken mag ik langzaam weer het werk her-
vatten. In januari 2009 hoop ik weer voor iedereen 
klaar te staan. Nader bericht over de openingstijden 
kunt u lezen in de Bân van januari 2009.

Ina Jongsma



Sister's Hope

Ik heb het gehaald!!!!! Op 11 en 12 oktober 2008 heb ik 60 km. 
gelopen voor onderzoek naar borstkanker namens A Sister's Hope!! 

Lichamelijk was het voor mij te doen 
omdat ik wel getraind ben. Maar emo-
tioneel vond ik het toch wel zwaar. 
Natuurlijk omdat ik veel aan mijn moeder 
moest denken maar ook door de ellendige 
verhalen die we steeds te horen kregen. 
Wat is kanker dan een k...t ziekte! 
Natuurlijk wist ik het wel maar als je 
meedoet met zo'n groot evenement, dan 
word je er nogmaals mee geconfronteerd. 
Dit is nu de reden dat ik heb gelopen. Ik 
hoop dat door de € 4.500,- die ik bij elkaar 
heb gekregen minstens één persoon is 
gered van de dood. Misschien ben ik de 
volgende wel? Of u? of jij? Wie zal het 
zeggen.

Ik wil hierbij iedereen bedanken die mij, 
Tineke en Erna, heeft gesteund, bijge-
staan, gedoneerd heeft, aan ons gedacht 
heeft en een kaartje heeft gestuurd. 
Zonder jullie persoonlijke aandacht was 
deze loop niet haalbaar. 

Marlene van der Leeuw

Ik weet dat zowel mijn moeder als mijn 
vader van boven naar mij, Tineke en Erna 
hebben gekeken tijdens deze 60 km. 
Zoals mijn zus zei; “Ze zijn zeker trots op 
jou!!!” en daar ben ik van overtuigd. 

We hebben met 350 vrouwen en mannen 
gelopen en samen hebben we € 64.000,- 
opgehaald voor onderzoek naar borst-
kanker. Wat een bedrag en wat een 
belevenis om hier onderdeel van te zijn. 
We hadden mooi weer mee en iedereen 
had er zin in. De omgeving van 
Amersfoort naar Amsterdam was prach-
tig. Een mooie omgeving om te 
kamperen!!! De organisatie heeft zijn 
werk goed gedaan, er was eten en 
drinken in overvloed, er waren genoeg 
wc's, om de 4 km was er een post met 
eten, drinken en EHBO-medewerkers 
voor de blaren en pijntjes. De eerste dag 
was 33 km en de tweede dag was 27 km. 
Wanneer je het moeilijk had en je kon niet 
verder, hoefde je maar te bellen en de 
bezemwagen bracht je naar het einde. 
We hebben overnacht in een tent die we 
zelf moesten opzetten en de volgende 
ochtend ook weer moesten inpakken. 
Ook dat heeft zijn charmes. We hadden, 
voordat we gingen slapen, de gelegen-
heid een massage te nemen en natuurlijk 
hebben we dat met beide handen 
aangepakt. En wat was dat heerlijk!!!!!!

Alles giet foarby, sei pake
dat is it goede fan it kweade en it kweade fan it goede.



Turfroute in beeld bij Bosch, Beuk en Haan

Op 26 september werden de bruggen in de Opsterlandse Compagnonsfeart vanaf 
Hemrik tot Oosterwolde buiten het seizoen om nog eenmaal bediend.

Provincie Fryslan en de gemeente 
Ooststellingwerf werkten op deze dag 
samen om opnames voor het nieuwe 
NCRV programma Bosch, Beuk en Haan 
mogelijk te maken. In dit informatieve 
programma belichten Evelien Bosch, 
Ramon Beuk en Nico de Haan verschil-
lende regio's in Nederland, waarbij Bosch 
het een en ander verteld over de cultuur 
en de historie van het gebied. 
Op 4 november op Nederland 2 om 
19.55 uur is de eerste uitzending van de 
achtdelige serie Bosch, Beuk en Haan 

van de NCRV. Met daarin volop aandacht 
voor de grensstreek tussen Fryslân en 
Drenthe, zoals het gevangenismuseum in 
Veenhuizen en de vroegere veenaf-
gravingen in de Zuidoosthoek van Frys-
lân.
Voor dit laatste item werden op 7 oktober 
nog opnames gemaakt in museum It 
Damshus in Nij Beets. Daarnaast heeft 
topkok Ramon Beuk in het programma 
volop aandacht voor culinaire streek-
producten en brengt Nico de Haan een 
bezoek aan de aanwezige natuurge-
bieden.

Einde stage Bowe Bottinga 

Beste inwoners van Wijnjewoude en omstreken,

Een jaar geleden ben ik in het kader van een vervolgopleiding begonnen aan mijn stage 
bij de huisartsenpraktijk in Wijnjewoude. 
Voor alle betrokken partijen was het een nieuw fenomeen; een ambulancebroeder die 
een jaar lang enkele dagen per week meeloopt met een van de huisartsen, echter voor 
je het weet ben je ingeburgerd in het reilen en zeilen van de praktijk en wordt je een 
eigen spreekuur toevertrouwd. 
Terugkijkend kan ik oprecht zeggen dat het in meerdere opzichten een leerzaam jaar is 
geweest. Gedurende het jaar leer je het huisartsenvak in al zijn facetten kennen want 
vanuit de ambulancezorg was ik gewend om veelal in acute situaties te handelen. Nu 
heb ik ook geleerd om nog beter om te gaan met minder spoedeisende vragen en meer 
tijd te nemen voor de vragen van de patiënt. 
Vele gesprekken met patiënten en/of familieleden zijn mij toevertrouwd, lief en leed 
werden met mij gedeeld zowel tijdens het spreekuur als visites in- en rondom 
Wijnjewoude. Dit heb ik als zeer waardevol ervaren. 

Bij deze wil ik iedereen hartelijk bedanken voor het gestelde vertrouwen in mij. Mijn 
speciale dank gaat uit naar de beide huisartsen en hun assistentes. 

Ik wens u allen veel gezondheid toe.

Bowe Bottinga,
ambulanceverpleegkundige Kijlstra ambulancedienst Drachten



Prikbord

Een cadeautip voor de 
decembermaand: 

geef eens een cursus of workshop van 
de WAW kado. 

Kijk op www.wijnjewoude.net/waw voor 
meer info.

Verkoping "Rode Kruis"

Op donderdagmiddag 27 november in `t 
Wâldhûs heeft de handwerkgroep haar 
jaarlijkse verkoping van hun zelfge-
maakte spullen. Met hierbij een verloting, 
eigengemaakte kaarten, kerstspullen, 
poncho's enz. U bent van harte welkom! 

Aanvang 13.30 uur in het `t Wâldhûs, tot 
dan.

met vriendelijke groet,
De leiding

Gezocht:
Fa. Hytex Fashion b.v. zoekt op korte 
termijn een interieurverzorgster voor ca. 
8 à 10 uur per maand. 
Info via telefoonnummer 0516-481331

Bonte Avond

De Bonte Avond wordt dit jaar gehouden 
op vrijdag 21 november 2008 in De Bining 
te Hemrik.
Medewerking wordt verleend door:
- Ned. Herv. Kerkkoor – 

Lippenhuizen/Hemrik
- Shantykoor “De Slûskesjongers” – 

Wynjewâld-de Himrik
- Volksdansgroep – Hemrik
- Muziekver. “Eensgezindheid” – Hemrik

Het thema is dit keer “november”. We 
spelen in op alle gedenkdagen in deze 
maand. Bonter kan het niet! Komt allen. In 
de pauze is een verloting. De toegang is 
gratis.

Harrie Geertsma.

Zonnebloemloterij

Denkt u aan de trekking van de Zonnebloemloterij? 
Op maandag 10 november is het zover. Op verschillen-
de manieren kunt u er achter komen of u een prijs hebt 
gewonnen. Alle informatie staat achterop het lot.

Donderdagmorgen 20 november gaan we in Drachten winkelen en dat doen we met 
personen die daar anders niet zo gemakkelijk kunnen komen. Wij zorgen voor vervoer 
en rolstoelen. Eerst gaan we koffiedrinken in de Hema. Wie belangstelling heeft kan 
contact met ons opnemen.
Op 11 december gaan we een bezoek brengen aan de Tuindorado aan het Zuid in 
Drachten. Ook hier kunt u zich voor opgeven. 
Voor al onze activiteiten hebben we vrijwilligers nodig. Wie wil ons hierbij helpen? 
U bent van harte welkom. Tel.: 0512 - 30 24 89

Het bestuur.



Dierendag

De kinderen van groep 1 van Votum Nostrum hebben tijdens de kinderboekenweek 
rijmpjes gemaakt over dieren.

Afbeelding 1: De muis heeft een pluis.

Afbeelding 2: De vogel heeft een kogel

Afbeelding 3: De zon pon Afbeelding 4: De hond zit in zijn blote kont

Pakjesavond

Op 5 december kan de pakjespiet een bezoek aan uw huis inroosteren. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met de Intocht Commissie op telefoon nummer 
481929. De dame van de receptie helpt u verder.

Vriendelijke Groet,
Intocht commissie Wijnjewoude



Loopgroepen 

Wandelt u met ons mee ?
Ineens waren ze er: groepjes mannen en 
vrouwen die met flinke pas en twee zwaai-
ende stokken voorbij wandelen. Nordic 
walking bleek geen eendagsvlieg.
Ook dat hebben wij gemerkt, na les gehad 
te hebben, krijg je meer zin te lopen. 
Nordic walking is een stuk intensiever dan 
gewoon wandelen, niet alleen de benen, 
maar ook armen en rug doen mee. De 
spieren worden sterker. Omdat het wan-
delen met stokken veel minder belastend 
is voor de knieën, is het een goede sport 
ook op oudere leeftijd
We lopen elke week plus minus 2x een 
uur. 
Groeten van Johannes en Riemke 
Roelsma

Wilt u een keer mee, we lopen elke don-
derdagmorgen om 9.00 uur vanaf de par-
keerplaats De Slotplaats in Bakkeveen. 
We hebben een rustige en een iets snelle-
re loopgroep.

Instructietochten
Voor iedereen die af en toe onder deskun-
dige leiding een mooie tocht willen lopen 
en daarbij graag de techniek willen opfris-
sen.
4e instructietocht is op zaterdagoch-
tend 1 november.
De Kale Duinenwandeling (afstand 5 -7 
km., rood)
Starttijd: 9.30 uur P-plaats Aekingermeer 
aan de Canadaweg in Appelscha. 
Door stuifzandgebied, waar heidescha-
pen lopen. 
5e instructietocht zaterdagochtend 13 
dec.
Plaats: Landgoed de Slotplaats in 
Bakkeveen 
Starttijd: 9.30 uur bij P-plaats van restau-
rant “de Slotplaats “ in Bakkeveen.

Alle instructietochten duren + 1.5 uur aan-
melden is nodig.
Kosten € 10,= incl. koffie/thee voor leden 
en € 12.50 voor niet leden.

Kennismakingslessen:
Zaterdag 8 november om 13.30-15.00 uur 
Start: Parkeerplaats op het landgoed “de 
Slotplaats“ aan de Foarwurkerwei 3a in 
Bakkeveen.
Kosten: 15,= inclusief gebruik van de stok-
ken en koffie/thee na afloop.

Aanmelden voor de instructieles, de ken-
nismakingsles of een cursus kan via: 
info@nordicwalkingfriesewouden.nl of na 
18.00 uur tel: 0516-541510.

Voorzitter: Frans Breedveld 
Secretaris: Peter Crom  tel: 480555
Penningmeester: Hans te Loo tel: 542022
Instructeur: Annemarie Bongers tel: 541510
Internet:Correspondentieadres 
Lange Singel 14, 9243 KJ Bakkeveen.

De nwv is aangesloten bij INWA. 

www.nwvdefriesewouden.nl

http://www.nwvdefriesewouden.nl


Rijkssubsidie voor museum Opsterland

Het culturele erfgoed van Opsterland leidt 
vaak een verborgen en onzichtbaar 
bestaan voor het grotere publiek. En dat 
terwijl het culturele erfgoed ons 
maatschappelijke kapitaal en collectieve 
geheugen is. Moderne technologie kan 
een museum helpen deze historische en 
culturele schatten te ontsluiten. Museum 
Opsterland heeft een aanvraag met 
omschrijving van haar plannen bij het 
ministerie van OCW ingediend om het 
museum als collectie-beheerder verder te 
helpen. Het ministerie heeft deze 
aanvraag gehonoreerd. Museum Opster-
land gaat in samenwerking met Atos 
Consulting een informatieplan opstellen 
voor het uitvoeren van een ontwikkel-
project. Als sterk punt kwam naar voren 
dat Museum Opsterland een rijke ge-
schiedenis kent en vele bijzondere 
voorwerpen in zijn bezit heeft. Het 
expositiebeleid en de inrichting van het 
museum is van oudsher sterk gericht op 
educatie, onderzoek en voorlichting. De 
directie heeft de ambitie om verder te 
groeien tot een modern, goed geleid en 
betekenisvol museum in de regio. De 
erkenning als officieel geregistreerd 
museum geeft daaraan een belangrijke 
impuls. Museum Opsterland wil graag als 
kenniscentrum fungeren voor de regio 

Opsterland. Belangrijk uitgangspunt is de 
interactieve beleving van de collectie door 
de bezoekers. Museum Opsterland wil 
zijn collectie verder uitbreiden en beter 
digitaal ontsluiten voor een groter publiek. 
Er wordt momenteel hard gewerkt aan 
een nieuw ontwerp voor een meer 
geïntegreerde presentatie van de fysieke 
collectie. Ook leeft de ambitie bij het 
museum een (deels) digitale toekomst-
visie op te stellen om de publiekstoe-
gankelijkheid te vergroten. Ter onder-
steuning van de ambities heeft het 
Museum Opsterland zich ten doel gesteld 
een informatieplan op te stellen voor de 
digitalisering van zijn erfgoedmateriaal. In 
het informatieplan wordt een strategie 
geformuleerd om met digitale middelen 
de organisatiedoelstellingen te bereiken. 
Het opstellen van een informatieplan met 
daarin een uitwerking van de strategie op 
de middellange termijn ( 2 – 4 jaar). Om 
met moderne informatietechnologie de 
organisatiedoelstellingen te bereiken op 
het gebied van publieksvergroting, 
educatie, beheer en/of duurzaamheid. Dit 
vanuit de perspectieven van de ver-
schillende doelgroepen, wordt door het 
ministerie van OCW als een belangrijke 
ontwikkeling voor Museum Opsterland 
erkend.

Museum Opsterland
Hoofdstraat 59

8401BW – Gorredijk



Hallo jongens en meiden!!!

Waren jullie ook bij de Willedei? Dan hebben jullie ons vast ook zien staan. Daar 
werden door ons boekjes en lijsten van activiteiten uitgedeeld. Maar we willen 
natuurlijk niet dat jullie het per ongeluk vergeten! Daarom nog even een lijstje 
hieronder!!! De activiteiten zijn allemaal in het multifunctioneel centrum 'De Swingel'.

Wij hopen dat jullie er allemaal zijn!

Groeten Jongerenwerk Wijnjewoude

11 oktober ‘08 
19.30-21.30 uur 

Filmavond 
Suggestie voor 
film? 

€1.50 
 

Meiden / Jongens 
tussen 9 en 13 jaar 

1 november ‘08 
19.30-21.00 uur 

Meidenavond 
gezichtsmaskers 

€2.00 
Inclusief 
materiaal 

Meiden  
tussen 9 en 13 jaar 

15 november ‘08 
19.30-21.30 uur 

Appel voor een ei 
 

€1.50 
 

Jongens/ Meiden  
tussen 9 en 13 jaar 

29 november ’08 
19.30-21.00 uur 

Meidenavond 
Thema: 
Sinterklaas 

€2.00 
Inclusief 
materiaal 

Meiden  
tussen 9 en 13 jaar 

 



Computeren, foto's bewerken.
Start: 4 november. Kosten: € 30,00
Tijd: 20.00-21.30 uur. Aantal lessen: · 5
In deze cursus leert u bijvoorbeeld hoe u kleuren kunt corrigeren, rode ogen bij 
flitsfoto's verwijdert, bijsnijden, verschillende foto's combineren tot een fotocollage 
en wenskaarten maken door foto's van tekst te voorzien. 

Workshop origami.
Start: 6 november. Kosten: € 7,00 + € 1,50 per kaart
Tijd: 19.30-21.30 uur. Aantal lessen:  1
Deze avond gaan we wenskaarten met origami versieren. U zult versteld staan wat 
u met eenvoudige vouwsels al kunt bereiken.

Workshop, taarten en lekkernijen bakken met banketbakker Arthur.
Start: 17 november. Kosten: € 30,00
Tijd: 19.00-22.00 uur. Aantal lessen:  1
Onder leiding van topbanketbakker Arthur gaat u aan de slag. Aan het eind van de 
avond keert u huiswaarts met de zelfgemaakte lekkernijen.

Oproep: vrijwilligers Werkgroep Activiteiten Wijnjewoude gevraagd

De Werkgroep Activiteiten Wijnjewoude is 
al zes jaar actief om voor haar doelgroep 
boeiende en leerzame cursussen en 
workshops tegen een kleine vergoeding 
te organiseren. Deze cursussen variëren 
van buikdansen tot bier proeven, en vele 
varianten daartussen. Een klein team van 
vrijwilligers werkt ieder jaar gemotiveerd 
aan het cursusprogramma, waarbij in 
deze snelle tijden binding en sociale 
contacten met dorpsgenoten de belang-
rijkste drijfveren zijn. In de loop der jaren 
leidde dat tot vele tevreden cursisten en 
een gewaardeerd cursusaanbod. Het 
bestuur van de WAW probeert zo veel 
mogelijk aan de wensen van de dorps-
genoten tegemoet te komen door te 
luisteren naar de wensen van haar 
doelgroep. 

Op dit moment werkt de WAW met vijf 
enthousiaste vrijwilligers die ieder jaar 
opnieuw een cursusprogramma met ruim 
40 cursussen en/of workshops samen-
stellen. Er zijn verschillende taken waar 
we best wat hulp voor kunnen gebruiken! 

Wil je ook iets doen voor het dorp en ben 
je bereid om daar een aantal uren per 
maand beschikbaar voor te stellen? 
Meld je aan via: 
werkgroep.wijnjewoude@gmail.com

Meer weten?
Kijk op www.wijnjewoude.net/waw of 
neem contact op met de voorzitter Dickey 
Gardenier, tel. 06-22655828, of met Siebo 
Groenewold, tel. 481878.



Dierendag in Wijnjewoude

Op zaterdag 4 oktober heeft de Werk-
groep Activiteiten Wijnjewoude (WAW) 35 
kinderen van verschillende leeftijden met 
hun geliefde huisdieren ontvangen en 
gratis advies aangeboden van een 
dierenartsassistente en een dieren-
gedragsdeskundige. Daarnaast konden 
de kinderen samen met hun huisdier 
professioneel gefotografeerd worden. 
Tijdens de bijeenkomst wisselden de 
kinderen onderling ook ervaringen uit 
over het gedrag en de verzorging van hun 
huisdieren. De junioren brachten poezen, 
honden, cavia's, een jong geitje, een 
Russische muis, konijnen en zelfs een 
pony mee. 

De dag is mede mogelijk gemaakt door 
Michelle Hamstra Fotografie, de familie 
de Kroon, autobedrijf Weeny Woody en 
Hondenschool COSMO.

De WAW kijkt terug op een succesvolle en 
sfeervolle bijeenkomst. Gezien de hoge 
opkomst van zowel kinderen als dieren, 
overweegt de WAW om dit evenement 
volgend jaar opnieuw te organiseren. De 
foto's zijn voor een spotprijsje te bestellen 
bij Michelle Hamstra, tel. 0516-480622. 
Kijk voor de foto's op:
 www.michellehamstra.nl/dierendag.

Helpt u ons Multiple Sclerose op de kaart te 
zetten?

In de week van 17 t/m 22 november start de huis-aan-huis collecte voor 
Multiple Sclerose in Nederland.

Het MS Fonds collecteert dit jaar voor de 
4e keer en is nog steeds in beweging. Er 
wordt dit jaar in ca. 348 gemeenten 
gecollecteerd!
In sommige plaatsen zijn er genoeg 
collectanten zodat aan alle voordeuren 
gebeld kan worden, echter veel vaker 
wordt er maar in een klein gedeelte van de 
plaats gecollecteerd. 
In 2008 hopen we het streefbedrag van
€ 500.000,- te halen. Met dit bedrag 
maken we een goede kans op een 
jaarlijkse eigen vaste week. Deze week is 
dan exclusief voor het MS Fonds, andere 
organisaties mogen niet in deze week 
collecteren.
Al deze exclusieve vaste weken liggen 
vast in het zgn. collecterooster. Dit rooster 

bestaat uit alle grote collecterende 
organisaties zoals de Nierstichting, de 
Hartstichting en de Kankerbestrijding. 
Wij vinden dat Multiple Sclerose hierop 
ook een plekje moet krijgen. Echter, 
hieraan is een aantal eisen verbonden, 
waaronder het “ophalen” van minimaal 
€ 500.000,-.
Er moet nog veel werk verzet worden om 
MS op de kaart te zetten. 
Het MS Fonds streeft een goede 
voorlichting over het ziektebeeld na, maar 
ook gericht onderzoek en ontwikkelen 
van activiteiten voor mensen met MS.

Alvast hartelijk dank!

Met vriendelijke groeten,
Pamela Zaat

Landelijk coördinatrice Nationaal MS 
Fonds



Schoenmaatjes 

Actie voor kinderen in Afrika, Azië en Oost-Europa

Graag vragen wij u/jou om mee te werken 
aan Schoenmaatjes (voorheen Operatie 
Schoenendoos). Dit is een actie voor 
kinderen in Afrika, Azië en Oost-Europa 
waar de plaatselijke scholen (Votum 
Nostrum en Twaspan), PKN kerken van 
Wijnjewoude en Hemrik/Lippenhuizen 
van harte aan meedoen.

Schoenmaatjes is een najaarsactie van 
Edukans, waarbij kinderen (en volwas-
senen) in Nederland een schoenendoos 
vullen met schoolspullen, toiletartikelen 
en speelgoed voor kinderen in arme 
landen. Dit jaar vindt de actie al voor de 

e14  keer plaats! De schoenendozen 
worden als cadeautje naar arme kinderen 
in onder andere Malawi, Oeganda, Irak en 
Moldavië gestuurd. Als Schoenmaatje 
laat je weten dat je hen niet vergeet!

Het is de bedoeling dat u/jij thuis een 
schoenendoos vult met schoolmateriaal, 
toiletartikelen en speelgoed. De doos 
mag mooi worden versierd. Hoe het 
precies werkt en wat er wel en niet in de 
doos mag,staat allemaal in de folder die u 
kunt halen bij de scholen of op onder-
staand adres. De gevulde schoenendoos 
kunt u voor 7 november inleveren bij één 
van de basisscholen, Geref. Kerk of op 
onderstaand adres.
Kijk ook op:
www.edukans.nl/schoenmaatjes of op de 
kinderwebsite www.kidsvooredukans.nl 
Helpen jullie mee?
Laten we samen de schouders zetten 
onder deze prachtige actie !

Namens de werkgroep: 
Sigrid Hof

Mr. Geertswei 1
Wijnjewoude

Tel.: 0516 481159

Ouderensoos Wijnjewoude

Op onze laatste soosmiddag waren 2 dames uit de Stellingwerfen bij ons.
Het was een heel gezellige middag. Op donderdag 27 november hopen Fokke en Greet 
Boers uit Burgum te komen met sketsen út âlde tiden, "Tiden hawwe tiden".
Het beloofd een mooie middag te worden, u komt toch ook?
Dus tot donderdag 27 november 's middags om 2 uur in het gebouw.
Tot ziens.

Het bestuur

Een goed woord werkt efficiënter dan een knuppel.



Nieuws van de Werkgroep Amnesty 
International Ureterp e.o.

De kracht van een brief.

De blaadjes zijn nog niet of nog maar net van de bomen, maar de werkgroep Amnesty 
Werkgroep Ureterp e.o. is haar werkzaamheden al weer begonnen. De basis van de 
activiteiten van de Werkgroep is het laten rondgaan van de schrijftassen door de 
dorpen Ureterp, Bakkeveen, Siegerswoude en Wijnjewoude. Een schrijver 
ondertekent en verstuurt ieder maand twee voorbedrukte brieven uit de schrijftas. Deze 
brieven zijn veelal gericht aan presidenten of andere regeringsleiders van landen, waar 
de mensenrechten worden geschonden. Elke maand staan één of meer slachtoffers 
van de schending van mensenrechten centraal.

Helpt brieven schrijven? Ja dat helpt! Regelmatig kunnen we goed nieuws melden. Zo 
is onlangs de journalist U Win Tin uit Myanmar (Birma) na negentien jaar vrijgelaten. Hij 
voerde een vreedzame strijd voor de mensenrechten. Voor U Win Tin zijn in Ureterp 
e.o. vele brieven verstuurd en ook andere acties gevoerd onder andere op de 
Pinkstermarkt in Wijnjewoude. De kracht van een brief is de kracht van vasthoudende 
aandacht voor mensenrechten. Wanneer u die aandacht ook kunt en wilt schenken, 
wordt dan schrijver en meldt u aan, dan wordt de schrijftas ook bij u gebracht. 

Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o., 
Hendrik Jan Haanstra (0594-644305).

Niet wat mooi is is mooi, 
maar wat jij mooi vindt is mooi.

Bijbelzondag 26 oktober

Centraal op deze Bijbelzondag tond het thema 
“De Bijbel tussen trend en traditie” 

Dit thema bood de mogelijkheid om terug te kijken naar de betekenis van de Bijbel door 
de generatie heen. Als werkgroep van het N.B.G. zien wij op een geslaagde 
Bijbelzondag terug Ds .B v.d. WAL z`n preek was de Bijbel als een rode draad door ons 
leven, En Gods woord als een lamp voor onze voet en een licht op onze levensweg.
De collecte bracht  € 232,- op.

Werkgroep N.B.G. Wijnjewwoude

Voorzitter  B Joustra
Sec. Jannie Grootenhuis



Geef de pen door

Hallo dorpsgenoten en lezers van de ban, en Klaas Hielkema 
als je dit leest in West Afrika bedankt voor de pen. Hierbij wil ik 
me voorstellen als Bernard Visser, geboren in 1965 in 
Haulerwijk, en nu wonende aan de Russchenreed 44.
Ja wat, als je ex buurman je na een leuk gesprek over zijn 
werk in West Afrika plotseling vraagt om de pen over te 
nemen, om dan zomaar even een stukje over jezelf te 
schrijven in de ban, ach dacht ik laat ik het maar doen, dus 
hier wat over mijzelf.

Zoals ik als schreef ben ik geboren in 
Haulerwijk, in 1990 ben ik getrouwd met 
Lenie Donker, en samen met onze vier 
kinderen wonen we alweer 18 jaar aan de 
Russchenreed 44.
Vele dorpsgenoten weten dat ik een echte 
waterman ben, want na eerst vijf jaar als 
medewerker op een veehouderijbedrijf te 
hebben gewerkt, werk ik nu alweer 21 jaar 
bij het waterschap. Tot 15 september 
2008 in de provincie Groningen, en nu bij 
wetterskip Fryslan.
U denkt misschien wel, ja leuk het wa-
terschap, maar wat doet het waterschap 
nu eigenlijk en waar betaal ik water-
schaplasten voor.
Het wetterskip heeft twee belangrijke 
hoofdtaken, het kwantiteitsbeheer (op-
pervlaktewater) en het kwaliteitsbeheer 
(afvalwater), om een goed kwantiteits 
waterbeheer te kunnen uitvoeren heeft 
het wetterskip ongeveer 6100 km hoofd-
watergangen in Friesland in beheer, deze 
watergangen hebben als functie om water 
in natte tijden af te voeren, en in droge tij-
den aan te voeren. Natuurlijk zijn er veel 
meer watergangen in Friesland, deze 
watergangen worden door de eigenaar 
zelf onderhouden, hier houd het wetters-
kip toezicht op, en met de jaarlijkse 
schouw in november gecontroleerd of ze 
schoon en op diepte zijn. Omdat Fries-

land niet vlak is, zijn gemalen nodig die dit 
water aan- en afvoeren, dit gebeurd met 
behulp van ongeveer 980 gemalen. Het 
overtollige water wordt op drie plaatsen in 
Friesland afgevoerd naar zee, dit gebeurd 
in Stavoren, Lemmer en Dokkumer nieu-
we zijlen. Om te zorgen dat er ook vol-
doende berging is en blijft tijdens veel 
neerslag, ziet het wetterskip er op toe dat 
wanneer er watergangen gedempt wor-
den, dit in het zelfde gebied gecompen-
seerd wordt, dit door het verbreden van bij-
voorbeeld bestaande watergangen, of het 
aanleggen van vijverpartijen. Een goed 
voorbeeld is dat met de komst van nieuw-
bouwwijken er steeds meer verhard op-
pervlak komt, hierdoor heeft het water 
geen kans om in de grond te zakken en 
dus sneller in de sloot stroomt, met het 
aanleggen van vijverpartijen, zoals aan 
de Hagerank creëert men meer berging. 
Om in droge tijden de waterstanden in 
Friesland op peil te houden wordt er van-
uit het IJsselmeer water ingelaten. Met 
behulp van zogenoemde opmalingen 
wordt het water naar de hoger gelegen 
gebieden gepompt. Gemiddeld wordt er 

3per jaar 1200 miljoen m  water afgevoerd, 
3en 250 miljoen m  water aangevoerd in 

Friesland. Wat betreft het kwaliteitsbe-
heer zorgt het wetterskip ervoor dat ons 
afvalwater niet ongezuiverd op het opper-
vlakte water komt en hierdoor ook de kwa-
liteit van zwemwater niet in gedrang komt, 
het afvalwater wordt met behulp van pers-
gemalen naar de zuivering gepompt, in 
Friesland zijn ongeveer 275 persgemalen 



en 795 km persleiding in beheer bij het 
wetterskip. Ik heb hiermee een klein deel 
van de werkzaamheden van het wetters-
kip vertelt, om alles in detail uit te leggen 
wordt het wel een heel lang verhaal. Zelf 
ben ik rayonbeheerder in het gebied 
boven Dokkum en hou mij dagelijks bezig 
met boven genoemde zaken.
Ik hoop dat ik jullie met dit beknopte 
verhaal net zo enthousiast gemaakt heb, 
om dagelijks in de weer te zijn met water 
als dat ik het vind, en waarom het zo leuk 

is om bij het wetterskip te werken, toch is 
het voor mij niet mogelijk om in dit stukje 
100% duidelijk te maken wat er allemaal 
voor nodig is om te zorgen dat u en ik in de 
toekomst de voetjes droog houden. Kijk 
daarom ook eens op de website van 
wetterskip Fryslan waar veel informatie te 
vinden is waar het wetterskip mee bezig 
is.
Nou ik laat het hier maar bij, ik geef “de 
pen” door aan Theun Kiers  eigenaar van 
camping de Ikeleane.

                                           
Bernard Visser.

OPROEP GRIEPVACCINATIE

Zoals elk jaar is het in het najaar tijd voor de 'griepprik'.
Waarom geeft uw huisarts jaarlijks een griepprik?

Dit is om de 'echte' griep (influenza) bij vatbare mensen te voorkomen. 
Elk jaar verandert het influenza virus een beetje, 

zo ook de samenstelling van het griepvaccin.
Wanneer komt u in aanmerking voor de griepprik? 

- Wanneer u 60jaar of ouder bent

- Wanneer u lijdt aan een hart- of vaatziekte

- Wanneer u lijdt aan een longziekte

- Wanneer u lijdt aan suikerziekte

- Wanneer u nierpatiënt bent

- Wanneer uw afweer verlaagd is door een bijzondere ziekte of 
bepaalde soorten medicatie

Middels deze weg willen wij de patiënten van 
huisartsenpraktijk Wijnjewoude uitnodigen op

4 november van 17.00 uur – 19.00 uur.

Op de huisartsenpraktijk langs te komen voor de vaccinatie wanneer u in 
aanmerking komt voor deze griepprik.

Graag melden op deze avond aan de balie i. v. m. registratie.
LET OP: u ontvangt geen persoonlijke uitnodiging thuis!
Twijfelt u of u in aanmerking komt, dan kunt u gerust met ons of onze assistentes 
overleggen. Tot 4  november!

Dr. N.Th. Lewin- van den Broek
F. Lewin, apotheekhoudende huisartsen

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude 
Meester Geertswei  15  Tel: 0516- 48 1250 Spoed: 480808



de13   Dorcas voedselactie 2008
 In actie voor de allerarmsten

Hoe en waar kunt u helpen?

Plaats        Trefpunt Geref, Kerk Merkebuorren 34

Datum       Zaterdag  8 november

Tijd van      10.30 tot 15.00

Doe mee en koop één of meer van onderstaande producten voor mensen in 

Oost Europa en Zuidelijk Afrika

3 pakjes droge soep(geen cup à soep)

1 pakje droge kruidenmix

1 pak liga (geen Milkbreak}

1 pak theebiscuit

1 fles (plastic of blik)limonadesiroop

2 plastic flessen zonnebloemolie

1 blik groenten

1 blik vruchten

2 kg gebroken rijst

1 pakje cacao

2 pakken suiker (à 500 gram)

2 doosjes(vruchten) thee

1pot jam

1pakje kaarsen (2à 3 stuks)

2 tandenborstels

1 tube tandpasta

Behalve voedsel is ook veel geld nodig 

voor transport- en distributiekosten.

Om een doos op de plaats van 

bestemming te krijgen kost € 5,00 euro.

Giften zijn zeer welkom.

U kunt deze deponeren in het Trefpunt of 

overmaken op giro 2500 van Dorcas hulp 

Nederland o.v.v, nva 2008 

 

met hartelijke groet,

dorcasdepot      

Fam. B. Karssen tel. 481758

voorraadkist    

Fam. J. Bruinsma tel. 481372

Voor de wijzen is er geen geld
en voor de mooien zijn er geen kleren.



Dorpssteunpunt

In februari is ons Dorpssteunpunt ge-
opend. U kunt op woensdagen tussen 
10.00 en 12.30 uur bij ons binnenlopen 
met uw vragen, maar ook als u even een 
praatje wilt maken bij een kopje koffie of 
thee. U kunt dan eens kijken wat we zoal 
aan foldermateriaal hebben liggen, 
bijvoorbeeld over maaltijdvoorzieningen, 
vrijwilligerswerk en mantelzorg.

In een vorige Bân hebben we vermeld dat 
uw privacy bij een bezoek aan het Dorps-
steunpunt gewaarborgd is. Met nadruk 
willen we er op wijzen dat u, tijdens een 
bezoek, de keuze krijgt met ons in een 
ander vertrek in De Swingel plaats te 
nemen. Over ons telefoonnummer het 
volgende: mocht u, om welke reden dan 
ook, er problemen mee hebben een 06 
nummer te bellen, dan zijn wij natuurlijk 
bereid u terug te bellen! 

Maandag 10 november is de Dag van de 
Mantelzorg. Dit jaar wordt deze dag extra 
feestelijk gevierd, in De Skans in Gor-
redijk. U kunt zich hiervoor opgeven als u 
mantelzorger bent. Er zijn geen kosten 
aan verbonden. Mocht u problemen 
hebben met vervoer en/of oppas, dan 
kunt u contact opnemen met Timpaan 
Welzijn, tel.nr 0512 - 38 40 58 of het 
Informatiepunt Wmo tel.nr. 0512  - 38 63 
86. Vanzelfsprekend kunt u ook op 
woensdag het Dorpssteunpunt bellen!

Op 22 oktober was er een avond met en 
voor de buurtverenigingen. De opkomst 
was goed, en we hebben een geslaagde 
avond gehad. In de volgende Bân vindt u 
een verslag van deze avond.

Alie Blaauwbroek

Bazaar Hervormde Vrouwenvereniging

De hervormde vrouwenvereniging organiseert op 7 november weer haar jaarlijkse 
bazaar. Deze begint om 2 uur in het gebouw de Driehoek. Graag tot ziens op vrijdag 
7 november.



Kerkdiensten

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
November
  2 09.30 uur. ds. R. van Wijnen

14.00 uur. ds. W.B. van der Wal
5 19.00 uur. ds. W.B. van der Wal
9 09.30 uur. ds. W.B. van der Wal

14.00 uur. ds. J.J. Verwey
16 09.30 uur.

14.00 uur. ds. W.B. van der Wal
23 09.30 uur. ds. W.B. van der Wal

14.00 uur. ds. L.G. Van der Heide 
30 09.30 uur.

14.00 uur.

December 
7 09.30 uur. ds. W. Wierenga

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

                                  
Gereformeerde Kerk

November
  2    9.30 uur. ds. E. van Beesten, Mariënberg, Zendingszondag

13.45 uur. ds. J. Finnema, Oosterwolde.
  5 19.30 uur. dhr. J. H. Brouwer, Rouveen, Dankdienst voor Gewas en Arbeid
                          Gezam. met Hemrik
  9 9.30 uur. ds. E. A. van Gulik, Drachten

13.45 uur. ds. J. H. Dekkers, Wierden, Kerk en schooldienst
16 9.30 uur. ds. C. W. Hoek, Lutten 

19.00 uur. dhr. H. J. Brouwer, Rouveen,Jeugd dienst
M.m.v. Gospelgroep “ His Name”, Opende

23       9.30 uur. ds. K. J. Bijleveld, Boornbergum, Voorber. H.A
13.45 uur. ds E. Terpstra, Drogeham

30 9.30 uur. ds. P. Rozeboom, Wolvega, Heilig Avondmaal, 1ste Advent
13.45 uur. ds. J. van der Veen, Heerenveen, Nabetr. H.A.

December
 7         9.30 uur. ds. J. G. Arensman, Drachten, 2de Advent

13.45 uur. ds. J. G. Arensman, Drachten  

Hervormde Gemeente

November
5 19.30 Weinterp Ds. J. den Admirant Hoogeveen Dankstond
9   9.30 Weinterp Ds. J.H. Dekkers Wierden

13.45 Geref. kerk Ds. J.H. Dekkers Wierden Gezin, school, kerk
16   9.30 Duurswoude Ds. F. Stevens Hoogeveen

13.45 Duurswoude Ds. J.H. Dekkers Wierden
23   9.30 Weinterp Ds. J.W. Slok Drachten

 13.45 Weinterp Ds. G.C. Buijs Haulerwijk
30   9.30 Duurswoude Drs. T. Bolland Amsterdam 1e advent

13.45 Duurswoude Drs. T. Bolland Amsterdam

December
7   9.30 Weinterp Dhr. J. Duijster Ens 2e advent

13.45 Weinterp Ds. J.H. Dekkers Wierden



Dorpsagenda
November
6 Pakketten inleveren voor Polen bij fam. Veenstra
4 Cursus WAW: computeren, foto's bewerken
6 Cursus WAW: origami
7 Schutjassen in de O.D.V. kantine 
7 Bazaar hervormde vrouwenvereniging om 14:00 uur
15 Activiteit jongerenwerk Wijnjewoude 'Appel voor een ei' in de Swingel
17 Cursus WAW: taarten en lekkernijen bakken
18 Klaverjassen in café de Alde Merke
19 BvPF. Avond verzorgd door het eendagsbestuur
21 Bonte avond in de Bining te Hemrik
22 Aankomst Sinterklaas bij Klein Groningen om 10:30.
27 Verkoop zelfgemaakte spullen handwerkgroep in 't Waldhûs
27 Ouderensoos om 2 uur 's middags in het gebouw.
29 Meidenavond thema: Sinterklaas

December
4 Kerstpakketten inleveren voor Polen
5 Schutjassen in de O.D.V. kantine.
9 Klaverjassen in café de Alde Merke
11 Kerstpakketten inleveren voor Polen
17 BvPF. Kerstdiner in de Twa Buken.
19 Schutjassen in de O.D.V. kantine
23 Klaverjassen in café de Alde Merke



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 17.00uur en in het weekend dokterswacht Friesland tel. 0900 1127112
Na 17.00uur 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 de volgende werk dag 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.

Ik sjoch it kwea graach oer de holle sei Klaas
en hy troude mei in lyts wyfke.


