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Van de redactie Een praatje bij het 
plaatje

" "volop wille op de Willedei .

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 6 november. 
De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net
Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand 
of als een gewoon Word 97 document (geen docx) en dan in lettertype arial 11, via 
de e-mail deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 30 oktober. 
Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 28 oktober binnen zijn bij Klaasje 
van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas 
niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie Posthumus 
tel. 481381.

Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij Klaas Greidanus 
greidanus@zonnet.nl.
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Reactie van een lezer op manufacturiers historie

Hieronder een aantal opmerkingen van een oplettende lezer van de Bân:
· Bareld de Boer was geen zoon van Hendrik B. de Boer.
· Hendrik de Boer was gehuwd met Dina Post. Zij hadden een dochter Jantje. 

Jantje was gehuwd met Anne van Weperen.
· Hendrik en Dina hebben nog een dochter gehad maar die is op zeer jonge 

leeftijd overleden. De grafsteen is nog te zien op de begraafplaats aan de 
Tsjerkereed.

· Bareld de Boer nam de winkel dus niet over van zijn vader maar van zijn 
oom Hendrik B.de Boer.

· Bareld de Boer noemde zich Bareld Sietse de Boer en was een zoon van 
Sietse de Boer en Aaltje Nijboer. Bareld was gehuwd met zijn nicht Tjitske 
Nijboer.

· Bareld heeft nooit zijn eigen naam voor de winkel gebruikt.

Grietzen van der Woude.
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Berichten van Plaatselijk Belang.

2.

Rapport Vitaal Opsterland

Gemeente Opsterland is al enige tijd bezig met het ontwikkelen van een visie op 
basisvoorzieningen en accommodaties. Deze visie moet de gemeente helpen om in de 
toekomst keuzes te kunnen maken over bijv. de bouw van (brede) scholen, dorpshui-
zen en de aanleg van sportaccommodaties. 

De bewoners van de dorpen zijn betrok-
ken bij het ontwikkelen van de visie, via de 
dorpsgesprekken die in alle dorpen 
hebben plaatsgevonden. In december 
2009 heeft een dorpsgesprek in Wijnje-
woude plaatsgevonden, waar zo'n 15 
bewoners bij aanwezig waren. Tijdens de 
dorpsgesprekken is op basis van de 
fictieve dorpen Krimpsterterp, met een 
kleine vergrijzende bevolking, en Groei-
sterwoude, een groter centrumdorp, 
gesproken over wat de belangrijkste 
basisvoorzieningen zijn. Degenen die 
hierbij geweest zijn zullen het zich vast 
nog kunnen herinneren. 
Op basis van o.a. de dorpsgesprekken, 
gesprekken met vertegenwoordigers van 
het onderwijs en maatschappelijke 
organisaties, beleidsdocumenten en 
onderzoek naar demografische ontwikke-
lingen is een eindrapport opgesteld. 
Het rapport “vitaal Opsterland, visie op 
Basisvoorzieningen en accommodaties” 
is in september 2010 door Burgemeester 

en wethouders vastgesteld. Op 22 
november wordt het rapport besproken in 
de raadscommissie Mienskip en op 6 
december komt het rapport in de 
gemeenteraad aan de orde. Als de 
gemeenteraad de visie heeft vastgesteld 
dient het als basis om voor ieder dorp een 
accommodatie beleidsplan cq een 
uitvoeringsplan te maken.
Op 16 sept. zijn we naar een informatie-
bijeenkomst over de visie op basisvoor-
zieningen en accommodaties in de 
Buorskip in Beetsterzwaag geweest. 
Door wethouder De Boer en de opsteller 
van het rapport werd uitleg gegeven en er 
was gelegenheid vragen te stellen. 
Uitgelegd werd dat het als gevolg van 
o.a. schaarste aan financiële middelen 
en door demografische ontwikkelingen 
(krimp van de bevolking en een andere 
leeftijdsopbouw van de bevolking) in de 
toekomst niet meer mogelijk is alle 
voorzieningen in alle dorpen in stand te 
houden. 

In de visie wordt daarom onderscheid gemaakt tussen 3 categorieën dorpen:
· Centrumdorp: heeft meer dan 3300 inwoners en voorzieningen die met andere 

dorpen worden gedeeld. De centrumdorpen zijn Beetsterzwaag, Gorredijk en 
Ureterp.

· Plusdorp: heeft tussen 1500 en 3000 inwoners. Het wonen staat centraal, maar 
door ligging of bijzondere omstandigheid heeft het (een) extra functie(s). De 
plusdorpen zijn Bakkeveen, Wijnjewoude, Tijnje en Nijbeets. 

· Woondorp: heeft minder dan 1500 inwoners. Het wonen staat centraal. Er is in 
de regel wel een ontmoetingscentrum (dorpshuis), maar voor andere voorzie-
ningen is men aangewezen op de regio. 

Wie een bad neemt voor een ander, 
wordt zelf nat. 
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Tijdens de informatiebijeenkomst bleek 
dat de visie in de toekomst vooral gevol-
gen zal hebben voor de zogenaamde 
woondorpen. Voor de woondorpen 
betekent het bijvoorbeeld dat de school 
op termijn verdwijnt en dat sportaccom-
modaties mogelijk niet in stand blijven. 
Wat de visie voor de plusdorpen, zoals 
Wijnjewoude, betekent, is ons op basis 
van het rapport en de informatieavond 
nog niet duidelijk geworden. Hier hopen 
we binnenkort meer duidelijkheid over te 
krijgen. 
Bent u geïnteresseerd in het rapport, kijk 
dan eens op de website van de gemeen-
te, www.opsterland.nl, bij plannen en 
projecten (visieontwikkeling basisvoor-
zieningen en accommodaties). 

Rondgang
Wij herinneren u nog even aan de rond-
gang met vertegenwoordigers van het 

gemeentebedrijf, voor overleg over het 
onderhoud van wegen, trottoirs, bruggen 
e.d. op 19 oktober a.s.
Voor klachten over het onderhoud kunt u 
contact opnemen met Janny Copeland 
(tel. 541862), Durk van der Veen (tel. 
481398) of Henk van der Wal (tel. 
481385).

Onderhoud wegen
Van de gemeente hebben we een sche-
ma ontvangen met daarop het onderhoud 
aan wegen voor de periode 2010/2011. In 
Wijnjewoude betreft het asfaltonderhoud 
(meestal plaatselijke asfaltreparaties) 
aan de volgende wegen: Mounleane, Fin-
ne, Heechfeanswei, Weinterp, Bûtewei, 
Hege Heide en Nije Heawei. Wanneer de 
werkzaamheden precies plaatsvinden is 
nog niet bekend.

Bestuur Plaatselijk Belang

Uitstapje naar Ot en Sien museum
Op 28 juni zijn we met 20 dames naar het 
Ot en Sien museum in Surhuisterveen 
geweest. Om 13.30 uur werden we door 
onze chauffeuses van huis gehaald. Een 
ieder reed op eigen gelegenheid naar het 
museum. 
Wij reden langs De Lijte in Ureterp. Hier 
zaten nog een paar dames te wachten op 
het rolstoelbusje. Aangekomen in Sur-
huisterveen stond de huifkar al op ons te 
wachten. Met een zogenaamde tillift 
konden we gemakkelijk instappen. Er 
werd ons iets over de route verteld waar 
we langs zouden rijden. We reden over 
mooie begroeide smalle weggetjes. 
Onderweg kwamen we “het blote voeten 
pad” tegen. Een zandplaat met in het 
midden een ondiepe waterpoel. Veel 
kindertjes kunnen hier naar hartelust 
pootje baden. Ook reden we een stukje 
langs de rivier de Lauwers, de grens 
tussen Friesland en Groningen. Tijdens 

de tocht had een ieder van ons heerlijk 
zitten sabbelen op de meegekregen 
ouderwetse snoepjes. De papieren met 
liedjes waren minder in trek. Worden we 
misschien te oud om te zingen? Terug in 
het museum stond er koffie met appelge-
bak op ons te wachten. Het smaakte 
voortreffelijk. De eigenaresse vertelde 
ons iets over Jetses, de tekenaar van Ot 
en Sien en het leesplankje “aap  -  noot  -  
mies”. Op eigen gelegenheid mocht een 
ieder het museum bekijken, De o's en a's 
hoorde je overal. Een ieder herkende de 
tekeningen weer van zijn eigen schoolja-
ren. Omstreeks 16.45 uur zocht iedereen 
haar eigen chauffeuse op en werden we 
veilig thuisgebracht. De Zonnebloem had 
ons een mooie en gezellige middag 
bezorgd! Bedankt!

Liesbeth Kikstra



4.

Dorpssteunpunt 

Op 4 september jl. was het voor de zevende keer Willedei in Wijnjewoude.
Deze keer was ook het Dorpssteunpunt aanwezig met een stand. Op de tafel lagen de 
nieuwste folders over de minimaregelingen en de folder: Ik heb wat, krijg ik ook wat?”

Ook onze standaard met folders over 
onder andere maaltijdvoorzieningen, 
zorginstellingen en mantelzorg stond bij 
de stand. Van Timpaan en de Zorginstel-
lingen hadden we enkele weggevertjes 
gekregen, zoals notitieblokjes en pennen. 
Ons eigen notitieblokje met het logo van 
het Dorpssteunpunt hebben we vanzelf-
sprekend ook weggegeven. 
Voor de kinderen was er een grabbelton, 
altijd een succes, zodat ook hun ouders of 
grootouders even bij onze stand langs 
kwamen. 
Het bleek die dag dat de meeste dorpsbe-
woners ons steunpunt kenden. Wel den-

ken veel mensen dat we er alleen zijn 
voor vragen op het gebied van zorg en 
hulpmiddelen, maar ook kunnen we hulp 
bieden bij het zoeken en vinden van 
vrijwilligers en klusjesmensen! 
Mede dankzij het mooie weer waren er 
veel mensen en hebben we veel leuke 
gesprekjes kunnen voeren.
De vrijwilligers van het steunpunt vonden 
het leuk om dit te doen en we hopen dat u 
ook eens bij ons langs komt in de Swingel, 
op woensdag van 10 uur tot 12 uur zijn we 
daar aanwezig!

Alie Blaauwbroek.

Bezoek- en postadres

MFC “De Swingel”

Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur

Tel. tijdens openingstijd: 06 - 12 548 683

Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies:

 
- vragen over het dorp

- activiteiten

- hulpmiddelen 

- thuiszorg

- woningaanpassing 

- kleine klusjes

 

Herfstwandeltocht      

Wandeltocht door de mooie omgeving van Waskemeer en omstreken!!

Zaterdag 16 oktober 2010
Afstanden: 12,5 km en 25 km. 
Start tussen 09.00 uur en 10.00 uur vanaf Dorpshuis Ald Leger Waskemeer (open 
vanaf 08.30 uur) Kosten: € 5,00 p.p. (incl. koffie/thee en cake tijdens de tocht).

Opgave niet nodig.

Organisatie: Stichting Dorpsactiviteiten Waskemeer
Info; Gretha Roijinga, telefoon: 0516-491521
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Wijnjewoude verder zonder melkboer, 
zonder Kees.

24 juli was het de laatste dag dat Kees met zijn lokroep door het dorp Wijnjewoude ging. 
Het is nu stil in Wijnjewoude nu het getoeter van Kees niet meer klinkt. Voor Kees is het 
ook stil nu hij na een periode van 26 jaar niet meer als melkboer door Wijnjewoude gaat.

Een melkboer maakt verschrikkelijk veel 
uren, dus ook op zaterdag is Kees altijd 
vroeg op pad. Voor Kees misschien niet 
vroeg maar voor vele inwoners van 
Wijnjewoude wel. Ontwaken met de 
lokroep om boodschappen te doen. 
Boodschappen die bij de deur worden 
gebracht. Geen gesjouw, alleen gemak. 
Voor sommige inwoners is het lastig en is 
het wennen dat er geen melkboer meer is.

Hoe is Kees er toe gekomen om melkboer 
te worden. In de begin jaren tachtig was 
Kees bouwvakker. In die tijd was hier 
weinig werk in te vinden. Dus kwam Kees 
zonder werk te zitten. Dat valt niet mee, 
zeker als je jong bent. Rienk van der Mei 
was in die tijd melkboer in Wijnjewoude en 
stopte er mee. Kees twijfelde niet en 
stapte naar Rienk van der Mei met de 
vraag of hij de handel kon overnemen. En 

dat lukte. Het was niet Kees zijn ideaal om 
melkboer te worden maar ja je moet toch 
wat. In het begin viel het niet mee alle-
maal. Een melkboer maakt ontzettend 
veel uren en lange dagen. Eigenlijk ook 
nog zeven dagen per week. Maar op een 
gegeven moment krijg je er een systeem 
in hoe je de melkhandel het beste draai-
ende kunt houden. Het is niet alleen 
venten maar ook Emmy, de vrouw van 
Kees en ook de kinderen toen die nog in 
huis waren hadden hun taak. 

Als inwoners van Wijnjewoude kunnen wij 
zeker constateren dat Kees een ideale 
melkboer was. Hij was vriendelijk, ple-
zierig, behulpzaam, eerlijk, zakelijk maar 
als de sinaasappels zuur waren zei hij ook 
'die moet je niet kopen, zijn veel te zuur' 
en dus kocht je dan appels of peren die 
volgens Kees wel lekker waren. Vaak zei 
hij er achteraan 'zelf heb ik liever wat 
anders'. Een ieder zijn smaak.

Natuurlijk, zo vertelde Kees, heb je als 
melkboer ook je ergernissen. Je bent de 
hele dag op pad, je komt in alle straten 
van Wijnjewoude en omstreken, je laat 



6.6.

overal je lokroep horen. Maar het motto 
van Kees was 'erger je niet maar maak 
plezier'. Over het algemeen was Wijnje-
woude 'in noflik folkje' zo vertelde Kees.

Maar nu is het tijd voor de hobby's. Maar 
door het vele werken zijn er eigenlijk geen 
hobby's. Er is wel een grote tuin maar 
tuinieren is geen hobby van Kees. Fietsen 
kan misschien een hobby worden maar 
nu nog niet. Reizen is wel een hobby. 
Deze zomer zijn Kees en zijn vrouw drie 
weken weg geweest richting Zwitserland 
en Italië. Misschien binnenkort nog een 
keertje naar Kroatië. Er is nog heel veel te 
zien. Maar ondanks dat Kees geen 
melkboer meer is heeft hij het 'smoor-
druk'. Kees en Emmy hebben drie 
kinderen en zes pake- en beppesizzers. 
De kinderen laten hun vader niet stilzitten. 
Er zijn genoeg klusjes te doen. Ook de 
zes pake- en beppesizzers vragen de 
nodige aandacht.

Wat wel erg lastig is zo vertelde de vrouw 
van Kees dat er nu boodschappen 
moeten worden gedaan en dat dit niet 
meer thuis mogelijk is. Anders had je de 
winkel in huis en nu moet je het huis uit om 
naar de winkel te gaan. Je koopt teveel 
boodschappen of je hebt weer te weinig in 
huis en dan ben je weer genoodzaakt om 
naar de winkel te gaan. Ook dat is even 
wennen. Ook weet Kees niet meer welke 
dag het is. Het vaste ritme is weg, maar 
aan de andere kant wordt dit ook weer als 
'noflik' ervaren.

24 juli was het Kees zijn laatste dag als 
melkboer. Hij zag hier best tegen op al 
heeft hij dat niet laten merken. Veel 
inwoners hebben hun blijk van waarde-
ring getoond. Per 1 september komt er 
weer een melkboer in het dorp. Als 
inwoners kunnen we dan terecht bij 
melkboer Wolters uit Appelscha.

Klaske

Verrassing.

Op 19 september jl. ben ik toegelaten tot de Orde der vijftigjarigen; ik hoor er nu bij.

Mijn schoonzussen en zwagers hebben de leuke gewoonte op deze dag iets ludieks te 
bedenken, zij denken dan niet aan een spandoek of Sarah-pop in de tuin, maar iets 
“anders”.
Voor mij hadden ze, na vele publicaties in en om het dorp, op zaterdag 18 september 
een heuse kledingmarkt georganiseerd. Dit omdat ik, volgens hun, nooit een kleding-
kraam onbezocht voorbij kan lopen. Ruim 30 verhuisdozen met een grote 
verscheidenheid aan kleding voor jong en oud werden bij mij voor de deur in een echte 
marktkraam geplaatst, en ik kreeg de opdracht deze te verkopen voor een, door mijzelf 
te bepalen, goed doel. U zult begrijpen hoe ik dagen van tevoren in spanning heb 
gezeten. De hilarische momenten van de dag zelf zullen mij lang bijblijven. Langs deze 
weg bedank ik alle klanten en familieleden voor deze dag. Als goed doel heb ik besloten 
alle bewoners van It Wâldhûs op gebak te trakteren. De kleding die overgebleven is, 
hebben we gedoneerd aan Stichting DORCAS .

Géke Groenewold.
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Zorgboerderij Duurswoude in Wijnjewoude

Zaterdag 28 augustus hield Zorgboerderij Duurswoude open dag. Jos en Henriette 
Droogh hebben aan de Finne een melkveebedrijf. Daarnaast was er ook een minicam-
ping. Naast de boerderij stond een huisje dat op een gegeven moment meer als ruimte 
voor opslag werd gebruikt. 

In 2008 ontstond bij Henriette het idee om 
een zorgboerderij te beginnen. Het huisje 
kon hier uitstekend voor worden gebruikt. 
Na alle procedures te hebben doorlopen 
zoals het wijzigen van het bestemmings-
plan gaf de gemeente in april 2009 groen 
licht. Vervolgens werd begonnen met de 
verbouw van het huisje. Op de open dag 
hebben we kunnen zien dat het een 
prachtig ingericht verblijf is geworden met 
een volledig ingerichte keuken, douche 
en WC en een ruimte waar je gezamenlijk 
kunt eten, recreëren, knutselen en noem 
maar op.   

Henriette werkt op dit moment als praktijk-
opleider bij Zuidoost zorg. Zij kent de 
wereld van de ouderenzorg, het omgaan 
met ouderen met een beperking, ouderen 
met dementie, ouderen in groepsverzor-
ging. Maar ook dat ouderen niet altijd de 
juiste aandacht krijgen. Dat is één van de 
redenen dat het idee is ontstaan om met 
een zorgboerderij te beginnen. De 
zorgboerderij Duurswoude is een boerde-
rij waar een vorm van zorg wordt gebo-
den. In de dagbestedingsruimte wordt 
getracht een huiselijke sfeer te creëren, 

aandacht waarbij warmte en gezelligheid 
voorop staan. De kleinschaligheid en de 
regelmaat kan een bijdrage leveren aan 
een positieve ontwikkeling van de cliënt, 
tevens kan de zorg voor de partner van de 
cliënt even uit handen worden genomen.
Henriette geeft aan 6 tot 8 personen per 
dag te kunnen opvangen. Het gaat dan in 
eerste instantie om opvang voor de 
maandag en de vrijdag. Op een professi-
onele manier wordt zorg en begeleiding 
aan de medemens geboden in dit geval 
aan ouderen. Het doel is met respect met 
elkaar om te gaan, zeker met de kwetsba-
re medemens die steun en begeleiding 
nodig heeft. Het moet echter wel klikken 
van beide kanten en zowel de cliënt als de 
zorgboer(in)/ begeleider moet het gevoel 
hebben wat voor elkaar te kunnen bete-
kenen.
Mensen kunnen om 09.30 uur komen en 
blijven dan tot 16.30 uur. Eerst wordt er 
met elkaar koffie gedronken. Verder is er 
een groentetuin, er zijn kippen, konijnen. 
Er is genoeg te beleven en te verzorgen, 
er is genoeg te doen. Ook is er tijd voor 
het maken van een wandeling, voor 
creatieve activiteiten zoals het werken 
met bepaalde thema's gericht op de 
seizoenen. Gezamenlijk wordt het warm 
eten klaar gemaakt en wordt er gegeten. 
Bij een volledige bezetting wordt Henriet-
te bijgestaan door vrijwilligers en in de 
toekomst met stagiaires. 
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Met een aantal mensen is al contact 
gelegd die gebruik willen maken van 
opvang door de Zorgboerderij. Door 
contacten met Wmo, GGZ, huisartsen zal 
er mogelijk meer aanbod komen. Maar dit 
heeft ook weer te maken met het per-
soonsgebonden budget (Pgb). Door dit 
budget (pgb) kunnen mensen zelf de zorg 
kiezen die ze willen. Ze krijgen een 
geldbedrag waarvoor zij zelf zorg, hulp of 
begeleiding kunnen kopen. Verder is 
iedereen verzekerd voor zorg die nodig is 
bij onder meer langdurige ziekte, ouder-
dom enz. Dit loopt via de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Maar 
door de forse bezuinigingen van het Rijk 
gaat het niet allemaal zo gemakkelijk. 
Aan Henriette zal het niet liggen. Zij zorgt 
er voor dat de mensen die het nodig 

hebben met warmte en zorg worden 
opgevangen. Samen met echtgenoot Jos 
en de zonen Ruben en Tjesse moet dit 
wel lukken.

Klaske

Afscheid…

Beste dorpsbewoners,
Het is al weer een jaar geleden dat ik een stukje in De Bân schreef om mijzelf, als 
huisarts in opleiding voor te stellen en dit stukje is al weer ter afscheid.
Het afgelopen jaar heb ik veel van jullie leren kennen en jullie hebben mij veel geleerd. 
En niet alleen over de medische zaken, maar ik heb ook dingen geleerd over het 
houden van paarden en het drogen van stro. Ik heb mooie zwart-wit foto's gezien van 
Wijnjewoude van 80 jaar geleden, toen alles nog met paard en wagen ging. Ik heb 
gehoord hoe het is om doorwaakte nachten te hebben als je kind ziek is. Allemaal zaken 
waar ik zelf nog niet mee te maken heb gehad. 
Wat me dit jaar is opgevallen is de prettige sfeer in het dorp. De buurvrouw komt de 
medicijnen ophalen, de buurman schept de sneeuw weg bij de huizen van de mensen 
die slecht ter been zijn en familie komt langs om eens bij te praten met de dokter. Dit 
draagt er zeker toe bij dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en dat vind ik 
geweldig. 
Ik wil nog graag de mensen bedanken die bij mij op het spreekuur zijn geweest, 
waardoor ik veel in deze praktijk heb kunnen leren en in het speciaal de mensen 
bedanken, die zich op de video hebben laten zetten. Het belangrijkste daarbij was dat ik 
naar mijzelf als dokter kon kijken en daar heb ik veel aan gehad.

ePer 1 september ben ik gestart met het 2  jaar van de huisartsopleiding. Voor de 
komende 3 maanden zal ik bij de GGZ aan het werk zijn. 
Voor huisartsenpraktijk Wijnjewoude was ik de eerste huisarts in opleiding, maar niet 
de laatste. Het komende half jaar heb ik nog geen opvolger, maar dit zal vast nog 
komen in de toekomst. 
Ik wens iedereen het beste voor de toekomst.

Myriam Lankhorst
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4 september 2010: een geslaagde Willedei

Met dank aan alle optredende artiesten, de vele standhouders, de 
geweldige steun van de vrijwilligers en de financiële steun van alle 
sponsoren kan het bestuur van De Willedei terugzien op een zeer 
geslaagd straatfestival.
Na de opening van deze dag, door het Willedei koor/orkest, gingen 
op alle podia de optredens van start en daarbij heeft het publiek 
zich uitstekend vermaakt, de kramen van de aanwezige 
ondernemers, stichtingen en verenigingen hebben veel publieke 
belangstelling gehad en er is veel gebruik gemaakt van de 
attracties voor zowel jong als oud.
De standhouders waren tevreden en een aantal heeft al toegezegd volgend jaar zeker 
terug te willen komen. Dank aan de bewoners van de Loksleane dat ze deze middag de 
“rook” op de koop toe wilden nemen zodat de palingrokers hun kampioenschap konden 
houden. 

Voordat de slotact met Swart-Wyt van start kon gaan heeft 
de heer Kees Hiemstra, voorzitter van de Willedei, de 
prijswinnaars van de verloting bekendgemaakt, dit zijn:
J. de Vries – Dalstra uit Wijnjewoude
P.E. Stoker uit Wijnjewoude
Henk Pander uit Gorredijk

Swart- Wyt heeft daarna de Willedei afgesloten met een 
spetterend optreden op het plein bij MFC De Swingel. 
Achteraf bleek dat niet iedereen had gelezen dat de slotact 
bij de Swingel was en ook niet op de hoogte was van het 
tijdstip van de slotact.

Nogmaals dank aan iedereen die heeft 
meegewerkt aan het slagen van deze 7de 
Willedei.

Als bestuur maken we ons op voor de 
volgende Willedei op 3 september 2011.

Hebt u tips/ideeën, wilt u graag optreden 
of wilt u met een stand aanwezig zijn, laat 
het ons vooral weten: dit kan via
willedei@wijnjewoude.net of u kunt bellen 
met een van de leden van het bestuur.
Ondertussen zijn de eerste foto's van 
deze Willedei te zien op de website 
wijnjewoude.net
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UITVAART VER. E.D.D.  Wijnjewoude e.o.
Voor crematie en begrafenis

0516 - 48 19 18

0516 - 48 18 80

B. Dijkstra

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

 

Voorzitter:

Penningmeesteres:

Inlichtingen:

Weinterp 40

9241 HE  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 13 81

Fax: 0516 - 48 13 62

Tjalling Harkeswei 75

9241 HL  Wijnjewoude

tel./fax: 0516 - 47 16 88

e-mail: info@kirtan.nl

website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen

op het gebied van:

* meditatie

* yoga

* massage

* stresspreventie

* emotioneel lichaamswerk

BOUWBEDRIJF
J . POSTHUMUS

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen
Tel. 0513-622 339

k     i     r     t     a     n

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

Merkebuorren 69
9241 GC  Wijnjewoude

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

Fa. KAMMINGA
De winkel van Michiel en Sippy. 

De dorpswinkel voor uw Groente-fruit-levensmiddelen

heten wij u/jullie van harte welkom.

De Swingel
Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude

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

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

Bakkerij v.d. Molen 

Weverswâl 3B

9243 JL  Bakkeveen

Tel.: 0516 -  54 13 25

Herenweg 19

8435 WT  Donkerbroek

Tel.: 0516 - 49 21 28

Merkebuorren 16

9241 GG  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 12 74
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Geef de pen door
Hallo Allemaal,

En dan…je krijgt telefoon van Popke en Nynke met de vraag of wij volgende 
keer de bladzijde “geef de pen door” willen vullen….Nou best hoor die 
pagina krijgen we vast wel vol. Harry is dit helemaal met mij eens maar wel 
met de kanttekening dat ik moet schrijven dus bij deze…

Wij zijn Harry en Henriette Hoogenberg, 
en wonen samen met onze 2 kinderen en 
de hond op de Loksleane 25. Het mooiste 
plekje van Wijnjewoude zou ik bijna 
zeggen. Velen van die dit lezen zullen wel 
eens bij ons langs gelopen of gefietst zijn, 
daar je nadat je onze boerderij voorbij 
bent gegaan je het grote bos van 
Wijnjewoude e.o. kunt ingaan.
Harry is een geboren en getogen 
Wijnjewouder en ik kom uit het hoge 
noorden, uit Driesum.
U zult zich misschien afvragen hoe komt 
ze hier dan wel verzeild? 10 jaar geleden 
leerden Harry en ik elkaar kennen op de 
trouwdag van zijn zus en mijn oom. Voor 
ons ging het gezegde “van een trouwerij 
komt een trouwerij” dus op. Ik als 
meubelmakersdochter met een boeren-
zoon (hadden we heel wat jaren geleden 
geleefd was dit vast niet goed gekomen). 
Veel lessen kreeg ik in het boerenvak op 
allerlei gebied. Koeien melken, kalveren 
voeren, trekker rijden enz. Dit ging niet 
helemaal zonder slag of stoot, maar 
gelukkig was Harry zijn motto:``allemaal 
lesgeld joh,ik hoop dat het je laatste fout 
nog niet is geweest”. Zo vormde hij mij en 
zag het zitten om op 2 september 2005 in 
het huwelijksbootje te stappen. En 
sindsdien wonen we op ons huidige 
adres. Runnen hier een melkveebedrijf 
van ongeveer 85 koeien en daarbij 
behorend 70 stuks jongvee. Harry melkt 
onze dames twee keer daags rond de klok 
van half zes met erg veel plezier, verder 
doen we het meeste landwerk zelf dus zijn 
onze dagen goed gevuld. Hobby's heeft 
Harry niet echt, zijn werk is zijn lust en zijn 
leven. Wel gaat hij graag te fietsen in het 
bos. Ik lees graag, geen boek is bij mij 

veilig en als ik eenmaal aan het lezen ben 
heb ik er echt moeite mee om het boek 
aan de kant te leggen totdat de laatste 
bladzijde bereikt is.

e
Harry zit sinds zijn 19  in de maatschap 
met zijn vader (Jitze Hoogenberg). Heit 
heeft een eigen klussenbedrijf erbij waar 
hij zich helemaal in uitleeft. 
Ik heb de boekhouding voor mijn rekening 
genomen en ook het kalveren voeren, dit 
is sinds twee weken vergemakkelijkt daar 
we nu een kalverdrinkautomaat hebben 
gekocht. Dit werkt prima. Verder heb ik 
een inseminatie cursus gevolgd en inse-
mineer ongeveer 90% van de veestapel. 
Ik vind dit een leuke aanvulling op mijn 
werk op de boerderij en het was Harry zijn 
grootste hobby niet.
Ik heb de opleiding tot verzorgende IG 
gevolg en heb daar ook een diploma mee 
behaald. Op het moment werk ik bij Zorg 
Thuis te Ureterp e.o. Dit is een organisatie 
die zorg aan huis biedt, zowel op 
huishoudelijk gebied als verpleegkun-
dige- en persoonlijke verzorging. Ik werk 
bij het verzorgend personeel voor 16 uur 
per week en dus kan het zomaar ge-
beuren dat ik om 6.40 uur naar de Lijte 
vertrek (waar ons kantoor zich bevindt) en 
om 7.15 uur alweer in Wijnjewoude ben 
om zorg te verlenen. Ik doe dit werk met 
erg veel plezier en zolang we dit met ons 
gezin en bedrijf kunnen combineren hoop 
ik nog lang dit dankbare werk te kunnen 
doen.

Onder het lezen bent u zich misschien 
gaan afvragen “en die kindertjes dan?” 
Wij hebben dus een zoon, Jelmer, van 
bijna 2 jaar en een dochtertje, Jessica, 
van 7 maanden. Onze zoon wordt al een 
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echte deugniet en is niet buiten en bij heit 
op de trekker weg te slaan. Als ik 
buitenshuis aan het werk ben past Harry 
zelf op, zo gebeurt het dan ook regelmatig 
dat onze kleintjes achter op de boerderij 
te vinden zijn. Ze groeien dus echt in en 
rond de boerderij op, we vinden dit erg fijn.
En omdat wij het erg belangrijk maar ook 

leuk vinden om de boerderij in contact met 
de burger te brengen, sluit ik af met de 
woorden; vindt u/jij het leuk en/of inte-
ressant om eens het boerenbedrijf van 
dichtbij te bekijken. Neem gerust contact 
met ons op en wie weet tot ziens op de 
Loksleane.

Hartelijke groeten,
Harry, Henriette, Jelmer en Jessica.

Ps; Oh ja ik zou het bijna vergeten, wij geven de pen door aan Jan, Anneke en Anne-
Lieke Clevering, en wensen hen succes met schrijven.

Nieuws van Vrouwen van Nu, B v P F.

September is voor onze afdeling een overgangsmaand. We 
sluiten het zomerseizoen af met excursies en fietstochten en 
beginnen met het winterprogramma. De verrassingsfietstocht 
in augustus werd door de harde wind ingekort en afgesloten 
met een museumbezoek in Joure, zodat het toch een mooie 
dag werd.

BvPF

Vrouwen van Nu

De stand van Vrouwen van Nu op Willedei 
trok veel aandacht. Er zijn heel wat potten 
jam en chutney verkocht.
Het gewicht van de pompoen bedroeg 6,5 
kg en werd exact geraden door mevr. A. 
Oosterhof. De naam van de deftige pop 
werd niet geraden. Na loting onder de 
deelnemers kwam “Victoria” in bezit van 
mevr.  A. de Haan.
Dinsdagmiddag 21 september zijn we 
met 10 vrouwen naar Beetsterzwaag 
gefietst.
De heer Jelle Terluin stond daar klaar om 
ons vele bijzondere gebouwen te laten 
zien met de daarbij behorende interes-
sante verhalen over hun vroegere bewo-
ners.De tuin- en cultuurgroep moest 
vanwege het slechte weer het program-
ma omgooien. Geen tuinen, maar het 
zeemuseum Miramar in de bossen van 
Vledder werd het doel. Hier konden we de 
prachtigste schelpen, koralen, fossielen 
en vissen bewonderen. Dit alles werd 
wereldwijd verzameld door de excentrie-
ke mejuffrouw Jeanne Warners.

De volksdansgroep start begin oktober. 
Elke week op woensdagmiddag wordt er 
door een 14-tal vrouwen gedanst en daar 
kunnen nog wel een paar bij.
De eerste ledenbijeenkomst stond in het 
teken van de poëziealbums of zoals ze 
meestal genoemd worden, de poesie-
albums. Heel veel leden hadden hun 
eigen album meegenomen of dat van hun 
moeder. De oudste dateerde uit de jaren 
twintig van de vorige eeuw. Mevr. Wester-
diep uit Westerbroek had een koffer vol 
oude poëziealbums bij zich, elk met een 
eigen verhaal. Ze las prachtige, gedateer-
de gedichten voor.
In oktober komt de beeldhouwster Roelie 
Woudwijk naar ons toe. Mocht het u ook 
leuk lijken om aan onze activiteiten mee te 
doen, schroom niet en neem contact op 
met de voorzitter, Sippie Dijkstra, 
tel.471315.

De afdeling Wijnjewoude- Hemrik heet u 
van harte welkom.
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(0516) 48 12 93 of 48 16 12
06 - 51 33 95 55
(0516) 48 17 05

BEMIDDELING EN VERVOERSADVIES 

BV

TAXI

Merkebuorren 72

Tel.: 
Mobiel:
Fax: 

9241 GH  Wijnjewoude

Geldautomaat en 
chipknipoplader 
aan de Merkebuorren 

Tel: 0512-587777 

Al meer dan veertig jaar verzorgen wij

 zittend ziekenvervoer.

Daarnaast zijn wij gespecialiseerd 

in “W.M.O. Vervoer”.

W.M.O. Is een vervoersvergoeding 

voor ouderen of gehandicapten 

die zich moeilijk verplaatsen.

Mogelijk komt u hiervoor in aanmerking!

Bel dan gerust,

wij verzorgen alle papieren voor u!

Rabobank

 

Drachten -Ureterp

De Buorren 73 - 8408 HK  Lippenhuizen

Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683

Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

Klein Groningen 22 

9241 HS  Wijnjewoude

Tel.:  (0516) 491277

Fax: (0516) 491479

Internet:  www.garagedevries.nl

E -mail: info@garagedevries.nl



14.

Sinterklaas wees welkom   

Zaterdagochtend 20 november brengt Sinterklaas 
met zijn Pieten een bezoekje aan Wijnjewoude. 

Schrijf deze datum alvast op uw kalender, 
want dit feest mag niemand missen.

De voorbereidingen voor de Sinterklaas 
intocht zijn alweer in volle gang. Evenals 
vorig jaar hopen wij er weer een geweldig 
feest van te maken. Hoe het feest gaat 
worden kunt u lezen in de Bân van 
november.

Sinterklaas kan wel wat hulp gebruiken!
Het organiseren van de activiteiten brengt 
de nodige kosten met zich mee. Van 
muzikale omlijsting, het inkopen van 
strooigoed tot het feest in “De Swingel”. 
Om de intocht te organiseren willen wij 
ook dit jaar alle inwoners vragen om een 

vrijwillige bijdrage. In de week van 17 - 23 
oktober komt uw buurtvereniging aan de 
deur. Er gaan dingen veranderen en 
daardoor zal uw bijdrage beter besteed 
worden. Wij willen u alvast bedanken voor 
uw bijdrage.

Heeft u vragen of suggesties dan kunt u 
contact opnemen met de secretaris.
Doe allemaal mee dan maken wij er wat 
moois van.

Namens de Intocht Commissie
René Seefat, secr.

0516 – 481271

Oud ijzer actie

Van 11 – 16 okt. a.s. is er weer een oud ijzer- en en andere metalen 
actie. U kunt die brengen bij Ri-Ja, Weinterp 22a Wijnjewoude 
(openingstijden: van 9-17 uur en op zaterdag tot 12 uur) met 
vermelding dat het voor het Pinksterwerk is.
Dan worden de  goederen daar verzameld.

U kunt ook contact opnemen met  dhr. K. Postma, tel. 0512-301213 
en het wordt in overleg met u opgehaald.

Wij wachten op uw reactie!

De actiegroep 
St. Pinksterfeest Wijnjewoude e.o.

Chaos is slechts een hogere vorm van ordenen.
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Nieuws van de Werkgroep Amnesty Internatio-
nal Ureterp e.o.

Wie schrijft die blijft ….?

Op de Willedei in Wijnjewoude hadden we 
dit jaar weer een mooie start van een 
seizoen vol actie en aandacht voor de 
mensenrechten. We hebben daar 160 
handtekening verzameld voor een petitie 
aan de overheden van Kenia om de 
gedwongen huisuitzetting tegen te gaan. 
Een (eigen) dak boven je hoofd is ook één 
van de mensenrechten.

Wilt u dit seizoen ook eens of wat vaker 
aandacht schenken aan de mensenrech-
ten, dan kan dat en is de werkgroep u 
graag van dienst. Het werkt heel eenvou-
dig: u meldt zich aan bij de werkgroep en 

maandelijks worden er brieven bij u 
thuisgebracht, die u kunt versturen. Met 
die brieven vraagt u een regering of een 
andere instantie aandacht voor de 
schending van mensenrechten. Het kost 
bijna niets: 2 postzegels en 10 minuten 
vrije tijd. En natuurlijk stelt u de vraag: 
helpt het zo'n simpele, ouderwetse brief? 
Het antwoord is even simpel: ja het helpt. 
Met bijna 50 jaar ervaring weet Amnesty 
dat en staat op de website (www.amnes-
ty.nl) het goede nieuws naar aanleiding 
van de acties. Dus wie schrijft, die blijft 
….mensen helpen!

Namens de werkgroep Amnesty 
International Ureterp e.o., 

Hendrik Jan Haanstra (0594-644305)

Nieuws van de VVV Duurswoude

Het bestuur van de VVV nodigt alle leden uit voor een gezellige 
avond, die zal worden gehouden op:

Zaterdag 16 oktober.

Het amusement zal worden verzorgd door Teake van der Meer. 
Het begint om 20.00 uur in MFC de Swingel en

de toegang is gratis. 

Na afloop is er live muziek met de Wiko's.

Wij rekenen op uw komst.
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Jaarverslagen MFC De Swingel

Wijnjewoude, september 2010
Bij deze presenteren wij u de jaarverslagen 2009 van penningmeester en secretaris 
van het bestuur van het Multifunctioneel Centrum De Swingel. Omdat het Gebruikers-
overleg verplaatst is van voorjaar naar het najaar, beschikt u pas nu over het verslag 
2009.

Samen met de begroting, ligt de volledige 
rekening ter inzage bij de secretaris; 
telefoon 0516 - 481307.
Dit jaar is het bestuur acht maal in verga-
dering bijeen geweest, waarvan één maal 
samen met de leden van de gebruikers 
van de Swingel; Longa, DWS, OBS It 
Twaspan, CBS Votum Nostrum, de 
Tussenschoolse opvang, PSZ de Telle, 
WAW, de Speelotheek en de beheerders.
De leden van het bestuur in 2009 waren: 
Marion Bos; voorzitter, Evert de Boer; 
penningmeester, Henk Janssen; notulist, 
Regina Ridder; coördinator zaalgebrui-
kers en ondergetekende; secretaris.
Er zijn het afgelopen jaar weer diverse 
zaken aan de orde geweest, waarvan nu 
een korte opsomming volgt: 
Er is ieder jaar twee maal een overleg met 
de gebruikers van de sportzaal. Elk jaar 
vindt er een keuring plaats van de materi-
alen die in de sportzaal aanwezig zijn, dit 
voor een optimale veiligheid. Er zijn 
afspraken met de gebruikers gemaakt 
over hoe om te gaan met deze materialen. 
De samenwerking verloopt verder naar 
wens.
De vrijwilligers zijn zeer actief betrokken 
bij de Swingel, zeker wat betreft onder-
houd. Maar ook nieuwe zaken worden 
door hen aangepakt, zoals het opknap-
pen van de ruimte van de WAW en er is 
een prachtige kast gemaakt voor het 
opruimen van spullen voor de Tussen-
schoolse opvang. Onmisbaar voor de 
Swingel is deze groep enthousiaste 
mensen!
In oktober was er weer een actie van het 
Oranje Fonds; Toplocaties in actie. 

Ontmoetingsruimtes konden een aan-
vraag indienen voor een bijdrage tot 
50.000 euro om nieuwe activiteiten te 
organiseren. Zo zouden nieuwe groepen 
mensen in die betreffende ruimte komen. 
Er is door het bestuur een bijeenkomst 
belegd met diverse verenigingen uit ons 
dorp en gezamenlijk is besloten een 
aanvraag in te dienen om een flexpodium 
en een geluidsinstallatie aan te vragen. Al 
binnen een maand kreeg het bestuur een 
positief antwoord van het Oranje Fonds 
en konden we tot actie overgaan.
Volgens het rooster was onze penning-
meester Evert de Boer aftredend dit jaar, 
en moest een nieuwe penningmeester 
worden gezocht. Inmiddels heeft Jack 
Jongsma, Evert de Boer als penning-
meester opgevolgd. In december hebben 
we met elkaar tijdens een gezellige avond 
afscheid genomen van Evert, waarbij niet 
vergeten is hem te bedanken voor al zijn 
inbreng. Rond dit aftreden zijn de taken 
binnen het bestuur herverdeeld. De 
verschillende gebruikers van de Swingel 
zijn hierover geïnformeerd.
En als laatste maar zeker niet te vergeten; 
onze beheerders Nico en Geesje! Weder-
om hebben zij ervoor gezorgd dat een 
ieder het naar de zin heeft in de Swingel; 
groot en klein, jong en oud, voor sport of 
cursus, vergadering of gewoon even 
langs komen, zij zorgen voor een goed 
samenzijn.
Het bestuur gaat vanzelfsprekend ook in 
2010 met hen zorgen voor een goed 
draaiende Swingel.

Namens het bestuur, 
Alie Blaauwbroek , secretaris
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Balans 31 december 2009 

Activa Passiva
2008 2009 2008 2009
€ € € €

Gebouwen   116.506   109.361 Eigen vermogen  79.385 76.723 
Inventarissen     11.560       8.046 

Voorzieningen    11.340    14.231 
Overige vorderingen          629       2.147 

Leningen   62.760    58.006 

Liquide middelen     36.964     40.395 Overige schulden    12.174    10.989 

  165.659   159.949  165.659  159.949 

Resultatenrekening 2009

Baten Lasten

2008 2009 2008 2009
 €  € € €

Verhuur zalen, taveerne Energiekosten    13.242    15.400 
en sportzaal     37.479     42.063 Publiekrecht. Heffingen     2.665      2.584 

Overige huisv. kosten      1.853      3.489 
Verhuur reclameborden      2.167       2.322 Bureau- en org. kosten      1.347         642 

Verzekeringen      3.303      3.318 
Overige opbrengsten       1.376          903 Onderhoudskosten      6.992      6.213 

Intrest      4.523      4.273 
Overige bedrijfskosten      1.546      1.461 
Afschrijvingen    10.659    10.659 

Negatief resultaat       5.108       2.751 Positief resultaat            -   

    46.130     48.039    46.130    48.039 

Opmerkingen/toelichtingen
Gebouw: De erfpacht is gevestigd voor 25 jaar en eindigt 31 december 2024.

In 2024 zal er overleg zijn over een eventuele verlenging van de 
erfpachtperiode.

Eigen vermogen: Het negatieve resultaat van het boekjaar is ten laste van het vermogen 
gebracht.

Onderhouds-/ Ten behoeve van vervanging en aanschaf van sportmateriaal wordt jaarlijks
vervangings- een bedrag ten laste van onderhoudskosten aan het fonds toegevoegd.
fonds sportmateriaal:
Onderhoudsfonds De kosten van met name groot onderhoud komt ten laste van dit fonds.
gebouw: Jaarlijks wordt een bedrag ten laste van onderhoudskosten toegevoegd.

Geluk is niet te koop en toch
 wil je veel betalen om gelukkig te lijken. 
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Sportvissen op de Noordzee. 
Wat is er fijner dan een dag op zee te 
zijn? Heerlijk ontspannen, genieten van 
de frisse lucht en proberen een visje te 
vangen. Ms de Nestor uit Den Helder is 
het schip wat voor al die ingrediënten 
kan zorgen. En dan nog hopen thuis te 
komen met een lekker maaltje vis. Op 
17 of 30 oktober gaan we weer vissen 

op de grote jongens die kabeljauw heten. Meld je snel aan, want voor je het weet is 
het schip vol.
Vertrek: vanaf MFC de Swingel.
Datum: 30 oktober.
Locatie: ms de Nestor Den Helder.
Kosten: € 40,00. (excl. huur hengel etc.)
Contactpersoon: Siebo Groenewold, tel. 0516-481878

Glaskralen branden.
Houd je van sieraden, maar vind je nooit iets wat echt naar je zin is? 
Ontwerp en maak dan nu je eigen unieke glaskralen. Gerda neemt glasstaven in 
allerlei kleuren mee en verder alles wat nodig is om van zo'n staafje een 
schitterende kraal te maken. Geef je snel op, want er kan maar een beperkt aantal 
mensen meedoen.
Docent: Gerda van der Meulen.
Datum: donderdagavond 14 oktober.
Aanvang: 19.30 – 22.30 uur.
Kosten: € 35,00 incl. materiaal.
Contactpersoon: Lydia Huisman, tel. 0516-481178

Kantklossen.
Kant is weer in en deze oude techniek wordt nu ook in moderne werkstukken 
toegepast. Dit is de kans om kennis te maken met kantklossen. Het is niet meer 
alleen wit, er wordt heel veel met kleur gewerkt. In deze cursus worden je de 
grondbeginselen bijgebracht.
Kantkloswerk ontstaat door de klosjes -met garen- op een bepaalde manier over 
elkaar te leggen en deze bewerking steeds te herhalen. Het lijkt erg moeilijk maar 
dat valt reuze mee. Je begint met een aantal lessen waar je leert om eenvoudige 
dingetjes te maken. Voor diegene die al geklost hebben, ga je de eerste lessen het 
klossen weer opfrissen, zodat alles weer duidelijk is. Voor patroontjes wordt 
gezorgd.
Docent: Alie Suurd.
Datum: Elke derde donderdag van de maand, vanaf 21 oktober.  
Aanvang: 20.00 tot 22.00 uur. 
Kosten: € 40,00 (incl. lesmateriaal en patroontjes.)
Contactpersoon: Siebo Groenewold, tel. 0516-481878
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Sieraden maken.
Voor de feestdagen of welke bijzondere of gewone dag dan ook, een nieuwe of juist 
oude lekker zittende outfit met een zelfgemaakt sieraad? Wie wil dat niet? Houd je 
niet van sieraden dan heb je vast een vriendin, dochter, moeder of schoonmoeder 
waar je het voor kunt maken, als cadeau voor onder de kerstboom of zomaar. Kom 
gezellig freubelen, Gerda neemt de wereld aan kralen en alle verdere 
benodigdheden mee.
Docent: Gerda van der Meulen.
Datum: donderdagavond 4 november.
Tijd: 19.30 – 22.00 uur.
Kosten: € 20,00 incl. materiaal.
Contactpersoon: Lydia Huisman, tel. 0516-481178

 
Wichelroedelopen.

 Men heeft er met succes water mee gevonden in dorre woestijnen en men heeft 
ermee ontdekt waar zich ondergronds olie, goud en andere waardevolle metalen 
bevonden. Onderzoek toont aan dat wichelroedelopen werkt, maar begrijpen we ook 
hoe? 
De workshop zal gaan over de geschiedenis van het wichelroedelopen. 
Enkele vormen van wichelroedes zullen worden besproken evenals enkele 
bekende wichelroedelopers. Wat kun je met een wichelroede vinden? 
De verschillende soorten energie komen aan bod en hoe werk het? Neem een 
wichelroede, of iets waarvan je denkt dat het ervoor gebruikt kan worden mee, want 
we gaan het geleerde in de praktijk brengen.
Docent: André Haak.
Datum: vrijdag 5 november.
Aanvang: 20.00 tot 22.00 uur.
Kosten: € 5,00
Contactpersoon: Siebo Groenewold, tel. 0516-481878

Intuïtief schilderen.
 Intuïtief schilderen betekent dat je gaat schilderen vanuit je eigen gevoel, inspiratie, 
intuïtie. Het is een vorm van schilderen die geen prestatie verwacht, maar vaak wel 
zeer verrassende en originele resultaten laat zien.
Intuïtief schilderen wil zeggen dat je het proces aangaat van het loslaten van je 
denken, leert luisteren naar jezelf en wat er in je leeft om het vervolgens op doek 
vast te leggen.
Docent : Dieneke Hoekstra.
Datum: maandagmorgen 7 oktober of maandagavond 15 november.
Tijd: respectievelijk 9.00 – 11.30 uur en 19.30 – 22.00 uur.
Kosten:                  € 30,00 incl. materiaal.
Locatie:                    De Praktiek in Jubbega.
Contactpersoon:    Lydia Huisman, tel. 0516-481178
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De aandeelhouder wint.

Gratis cursussen voor senioren (55+)

Handig met uw mobiel.
Hebt u een mobiele telefoon, maar gebruikt u deze te weinig of niet? Weet u niet goed 
wat u moet doen als u gebeld wordt, of als u zelf wilt bellen, hoe u nummers kunt 
opslaan, hoe u met de mobiele telefoon een bericht kunt versturen (sms)? Zelfstandig 
en in groepjes oefent u deze vaardigheden.
Duur: 4 bijeenkomsten.

Geheugentraining.
U vergeet soms informatie, of u kunt ergens niet meer opkomen. Vergeet wat u net 
gelezen hebt? Dan is deze cursus geheugentraining iets voor u. Op zich is het 
geheugen niet te verbeteren, maar de kwaliteit van opnemen en opslaan van informatie 
kan wel degelijk toenemen. Het doel van de cursus is dat u ontdekt hoe u het beste met 
uw “beperking” om kunt gaan. Dit gebeurt o.a. met werkvormen als spelletjes, trucjes, 
concentratieoefeningen, ontspanningsoefeningen enz.
Duur 6 bijeenkomsten

Cursus Engels.
U gaat op vakantie naar het buitenland, u wilt beter omgaan met internet, u wilt zich 
correct uitdrukken naar de buitenlanders toe, of u wilt bellen met uw kleinkinderen in 
Australië. In deze cursus leert u Engels verstaan en spreken. De programma-
onderdelen zijn afgestemd op uw individuele spreken en verstaan. Aan het einde van 
de cursus beheerst u de taal voldoende om u in het buitenland verstaanbaar te maken.
Duur: 15 bijeenkomsten.  (vraag naar de algemene voorwaarden)

Themabijeenkomst voor opvoeders.
Vindt u het ook fijn om meer te weten over kind en internet? Wilt u ook horen hoe andere 
ouders/opvoeders omgaan met kinderen die gepest worden? Wilt u ook weten hoe de 
taalontwikkeling van uw kind verloopt? Deze en andere onderwerpen kunnen aan bod 
komen op de themaochtenden. U bepaalt dit! 
De WAW Buurtacademie organiseert maandagavond 13, 20, 27 sept. en 4 okt. of 
dinsdagochtend 14, 21, 28 sept. en 5 okt. vier themabijeenkomsten in Wijnjewoude.
Duur: 4 bijeenkomsten.

Opgave gratis cursussen:
werkgroep.wijnjewoude@gmail.com

S. Groenewold 0516-481878
Huisman 0516-481178



21.21.

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 60 jaar 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:

19  Oktober 2010
Tijdstip: 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.

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

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude
Meester Geertswei  15
Wijnjewoude
Tel: 0516- 48 1250 Spoed: 480808
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ijnjewoude   Tel.: 0516 - 471415

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

Weinterp 44a  *  9241 HE  Wijnjewoude

Opper Haudmare 32
9241 HR  Wijnjewoude

zaak
mobiel
e-mail

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

roelofdejong@freeler.nl

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

Roelof de Jong

website: www.dejongautosenmachines.nl

:
:
:

de jong auto’s      machines&

Kraanwerk

J.R. Bouma

Voor alle grond- en water werken

www.kraanwerkjrbouma.nl

Weinterp 44* Wijnjewoude*Tel. 06-11292116

aannemer - en timmerbedrijf

Bremerheide 20   Wijnjewoude    Tel.: 0516 - 481383

ook voor kunststofkozijnen 

gevelbekleding en windveren
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Twaspan nieuws

Twee nieuwe gezichten op OBS It Twaspan.
Albert Beyen, afkomstig uit Groningen, is voor 3 
dagen aan onze school benoemd. Wij zijn erg blij met 
de komst van Albert. Hij neemt een flink aantal 
vaardigheden mee. Ook een nieuwe directeur 
(tijdelijk tot de zomervakantie) Jan Zandbergen, hij is 
op dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig.

Woensdag 15 september hebben we in kleine kring 
d.w.z. alleen met de kinderen het 25 jarig jubileum van 
juf Marian gevierd. Alle groepen hebben iets voor haar 
gemaakt; een persoonlijk lied, mooie bloemen met 
foto's, de uitbeelding van het lievelingslied van Marian 
en een heuse dvd. Dankzij de hulp van OR leden 
konden we dit op deze manier vieren.

De school is weer opgestart, wij hebben vandaag (21 september) 2 nieuwe leeskasten 
gekregen (zie foto) een lust voor het oog. Nu nog leeg maar straks vol met leesboeken.

Op dit moment is men druk bezig om een nieuw hek om de school te plaatsen.
Jammer genoeg hebben de weergoden ons in de steek gelaten, het veld is te nat, 
zonde want een sportdag is altijd een erg leuke maar ook zinvolle happening.

Begin oktober start de “Kinderboekenweek” dit lijkt een leuk project(je) te worden.

Kortom, er gaat weer van alles gebeuren.

Ouderensoos Wijnjewoude

Ons reisje was weer geslaagd, rustig maar heel gezellig.
Voor koffie met gebak zijn we in Westerbork geweest. Vervolgens via het mooie 
Drenthe naar de museumboerderij in Schoonebeek. Het zandstrooien was heel mooi. 
Ook van onze deelnemers hebben verschillende mensen hieraan meegedaan.
Daarna weer in de bus en via de Hondsrugroute naar Zuidlaren. Na een borreltje stond 
een heerlijk diner voor ons klaar. Na nog even op het vliegveld Eelde gekeken te heb-
ben zijn we weer richting Wijnjewoude gegaan. 

Onze eerstvolgende soosmiddag is op woensdag 20 oktober en niet zoals op het 
programma staat 13 oktober. Dan komt mevr. Rijpker uit Langweer met koartswyl, 
muziek en Friese voordrachten. Dit belooft een mooie middag, dus tot woensdag 20 
oktober om 2 uur in gebouw de Driehoek.

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

9241 WJ  Wijnjewoude 

 tel.: 0516 - 48 16 93  

b.g.g. 06 - 218 75 017  

Moskouwei 4

Voor al uw reparatie werkzaamheden 

aan;

Reparatiebedrijf

- tractoren 

- landbouwmachines

- tuinmachines

- parkmachines

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien

Mounleane 3a

9241 HA  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 13 31

Fax: 0516 - 48 17 45

Hytex Fashion B.V.HF

GFHGFH

adres

postcode

tel

fax

e-mail

website

Weinterp 60

9241 HE  Wijnjewoude

0516 - 48 09 93

0516 - 48 08 85

info@boumaadmin.nl 

www.boumaadmin.nl 

Wolverlei 5     
9241 ER  Wijnjewoude

Tel.: 06 - 23 67 77 46

Voor al uw: - nieuwbouw

- verbouw 

- onderhoud 

- renovatie

EDWIN HOFSTEE
TIMMERBEDRIJF

www.gfh.nl

• APK, reparatie en onderhoud alle merken,

   gespecialiseerd in Citroën en Peugeot 

   ook lichte bedrijfsauto’s

• Vervanging van voorruit of ruitreparatie

   vanaf € 0,- eigen risico

• Voordelig tanken

• Occasions

• Geheel automatische wasstraat

• Ook onderhoud van uw leaseauto

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

‘t Oost 46 - 8431 LK Oosterwolde
Tel. 0516-520724
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 Speel-o-theek “Hakkepuf” Wijnjewoude

Mocht u denken: “Onze kinderen hebben speelgoed genoeg!”, 
wat in veel gevallen waar zal zijn, toch kan een lidmaatschap 
van de Speel-o-theek zinvol zijn:

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! Officiële gastouders kunnen de lidmaatschaps-
kosten eventueel terugvorderen via Timpaan.

We hebben verschillende soorten speelgoed: spelletjes, muziekinstrumenten, buiten-
speelmateriaal, babyspeelgoed, constructiemateriaal als Lego en K'nex, Playmobil, 
verkleedkleren en sinds kort ook een 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 4 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. 

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

Nog even nieuws voor de (nieuwe) leden:
Na de herfstvakantie is de speelotheek om de twee weken geopend in plaats van 
elke week!!

BON 

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

Naam :
…………………………………………………………………………………………

Adres :
…………………………………………………………………………………………

Datum :
…………………………………………………………………………………………
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Tel.:
Mobiel:
E-mail:

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

Voor alle tegelwerk

badkamers & toilet

keukens & vloeren

Wijnjewoude 

Lid van:

Voetverzorging Marijke

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

Zorgboerderij De Twa Bûken  

”Living & Growing” 

Dagbesteding

Winkeltje

Logeeropvang

Mini-camping

Duerswâld 9

9241 GW  Wijnjewoude

0516 - 54 18 62

www.twabuken.nl

Hendrik van der Heide

06 - 46 18 12 04

info@aforum.nl    aforum.nl

 

Gediplomeerd pedicure
Aantekening: diabetes
Aantekening: reuma
Ook voetreflexologie
Ook bij u thuis
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Dankjewel Wijnjewoude Filmavond en 
speeltuinloop waren een succes! 

Vernieuwde speeltuinen in Wijnjewoude zijn weer een stapje 
dichterbij…

De reeks inzamelacties die wij als gezamenlijke speeltuincom-
missies in de maand september organiseerden, heeft al meer 
dan elfhonderd euro opgeleverd. Dit is nog exclusief de 
opbrengst van de bloembollenactie die tijdens het ter perse gaan 
van dit blad nog niet bekend was. We danken iedereen die heeft 
meegeholpen om onze actiemaand tot een succes te maken!

Op vrijdag 10 september was het dorps-
huis voor de gelegenheid omgedoopt tot 
bioscoop. Verrassend veel kinderen 
kwamen af op de films “Baas in eigen 
Bos” en “The Incredibles” .
Tijdens de speeltuinloop op zaterdag 11 
september, genoten we niet alleen van 
het schitterende weer, maar zagen we 
ook een heleboel stralende kindergezich-
ten. Dankzij het enthousiasme en de inzet 
van examenleerlingen van het Drachtster 
Lyceum (Bewegen, Sport en Maatschap-
pij) en vele vrijwilligers werd het een 
fantastische middag. 

Tijdens de muzikale warming up mochten 
de kinderen op een écht “vrachtwagenpo-
dium” van Boonstra Transport. Dat 
vonden ze geweldig! Wethouder Klaas de 
Boer sprak de kinderen toe en gaf een 
knallend startschot. Aangemoedigd door 
het publiek renden zo'n zestig kinderen 
vervolgens de longen uit hun lijf. Na het 
rennen, werden ze beloond met limonade 
van kapsalon 't Leantsje, een ijsco van de 
SPAR en een officieel certificaat. Na 
afloop bleek er bij jong en oud nog veel 
belangstelling te zijn voor een vrolijke 
serie spelletjes. 

De meeste kinderen hebben inmiddels 
hun gele sponsorformulier en de envelop 
met het verzamelde geld ingeleverd bij de 
organisatie. Al deze kinderen ontvingen 
een verrassing. Komende maand worden 
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de absolute prijswinnaars bekend ge-
maakt. Kinderen die thuis nog een geel 
sponsorformulier met opbrengst hebben 
liggen, kunnen deze uiteraard nog steeds 
bij de organisatie inleveren.

De septemberacties hebben ons media-
aandacht en een flink bedrag opgeleverd. 
De fantastische inzet van alle betrokke-
nen heeft ons dichter bij ons doel 
gebracht: veilige en gevarieerde speeltui-

nen voor alle kinderen in Wijnjewoude. 
Hierbij bedanken we iedereen die een 
bijdrage heeft geleverd aan onze acties! 

Namens de Gezamenlijke Speeltuinen 
Wijnjewoude, Lammert Bouma, Leontine 
Vroege, Jurjen Posthumus, Johan Boon-
stra, Herman Ozinga, Ruurd van der 
Woude, Willy de Haan, Gerry Boonstra, 
Tialda en Illand Brouwer, Anna en Judith 
Kampen.

Onze septemberacties werden mede mogelijk gemaakt door: 

De Bân, Boonstra Transport, Spar Supermarkt Bosch, Timpaan Welzijn, CBS Votum 
Nostrum, OBS 't Twaspan, Drachtster Lyceum, Timpaan Welzijn, Gemeente Opster-
land, Huurploeg.NL, Nico en Geesje de Haan, Kapsalon 't Leantsje, Longa, ODV en 
vele vrijwilligers! 

Jubileumviering Looft den Heer 

Looft den Heer nodigt uit voor 90-jarig jubileum 

Christelijke zangvereniging 'Looft den Heer' uit Wijnjewoude viert haar 90-jarig bestaan 
met een jubileumviering op zondagavond 17 oktober waar belangstellenden van harte 
welkom zijn. De viering heeft als thema 'Illumina', dat 'Licht' betekent. 

Opgericht eind augustus 1920 in de 
consistoriekamer als Christelijke Zangve-
reniging “Excelsior” met 14 jongens en 13 
meisjes, is het koor in 90 jaar uitgegroeid 
tot het christelijk gemengd koor ”Looft den 
Heer” met meer dan 30 wat oudere 
jongens en meisjes. Vooral de uitgevoer-
de projecten van de laatste jaren, die 
volledig door het koor zelf zijn vormgege-
ven, hebben het enthousiasme van de 
zangers aangewakkerd en de verbonden-
heid met elkaar en publiek een diepe 
impuls gegeven. Als koor willen we graag 
op geheel eigen wijze het Licht dat ons 
omringt en verwarmt uitstralen naar onze 
omgeving. 

En zo wil het koor haar 90-jarig jubileum 
glans geven met een gevarieerde muzi-
kale viering waarin koor- en samenzang 
afgewisseld worden met prachtige tek-
sten. De zang wordt begeleid door een 
kleine -voor deze gelegenheid samen-
gestelde- muziekgroep.
Zondag 17 oktober 19.30 uur Gerefor-
meerde Kerk Wijnjewoude (Merkebuor-
ren 34)
Na afloop is er gelegenheid samen een 
kopje koffie of thee te drinken.

Informatie: Griet Meinsma 0516-541665
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Longa nieuws:
Het nieuwe seizoen is weer begonnen en wij hebben er zin in! Tijdens de Willedei 
heeft de gymnastiekvereniging zich laten zien met onder andere streetdance en 
springen. Dit seizoen is Longa gestart met acro lessen op woensdagmiddag. De 
groep bestaat momenteel uit een mix van kinderen die net begonnen zijn met acro 
en kinderen die al een acro/turn verleden hebben, zodat iedereen elkaar goed kan 
helpen. Verder kunnen we melden dat de springgroep voor het voortgezet onderwijs 
goed wordt bezocht en er inmiddels ook jongens meedoen, evenals bij het springen 
voor het basisonderwijs, maar er kunnen er natuurlijk altijd meer bij! Dus heb je zin 
om te acro-en, springen, dansen, gymnastieken of te springen, dan ben je van harte 
welkom! Je kunt vrijblijvend 2 keer proefdraaien om te kijken wat je leuk vindt. Ook 
zijn we druk bezig om weer een (dans) clinic te regelen voor volwassenen, als er 
iets definitiefs is, laten wij het jullie snel weten. Voor vragen kun je terecht bij de 
bestuursleden, die je kunt vinden op de Longa site. Graag tot ziens!

Dinsdag: 08.45 -09.30  peuter oudergym   Sigrid hof
15.30-16.30 springen basisschool Lara Valkman
16.30-19.30 eerste selectie turnen Lara Valkman

 
Woensdag 15.30-17.00  acro           Lara Valkman
 17.00-19.00  tweede selectie   Lara Valkman

19.00-20.30 springen V.O.  Lara Valkman
 
Donderdag: 15.30-16.30 kleutergym Sigrid Hof
 
Vrijdag: 15.30-17.00 recreatie turnen Loeky de Ruiter

Zaterdag: 09.00-12.00 eerste selectie Lara Valkman
15.00-15.45 streetdance 1 Esther Rozema
15.45-16.30 streetdance 2          Esther Rozema
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Volleybalvereniging DWS

Willedei winnaars

Volleybalspel:
Tot 10 jaar Noa Schaafsma 70 p.
10 tot 14 jaar Robbin Roffel 75 p.
14 tot 18 jaar Femke Postma 95 p.
Vanaf 18 jaar Mattie Stoker 130 p.

De Quiz is gewonnen door Roelie de Vegt.

De winnaars hebben een heerlijke vlaai ontvangen gesponsord door Bakkerij van 
der Molen.

Antwoorden Willedei quiz:
 1 DWS is opgericht in 1968.
 2 De letters DWS staan voor Duurswoude Wijnjeterp Sport.
 3 DWS dames 1 heeft afgelopen seizoen voor de 1ste keer de rayonbeker 

gewonnen. 
 4 Kleuren van het tenue van DWS zijn rood, wit en zwart.
 5 De naam van het oudste lid dat afgelopen seizoen afscheid genomen heeft van 

DWS is Harm  Hoogenberg.
 6 Hoofdsponsor van DWS is makelaardij Bos.

Stellingen waar/niet waar
  - Als de scheidsrechter twee duimen opsteekt krijgen beide teams een punt: 
  Niet waar.
  - De set eindigt als een team 25 punten heeft behaald en minstens twee punten 

meer heeft dan de tegenstander: Waar.
  -  Als het niet serverende team de rally wint krijgt het wel de opslag maar geen 

punt. Niet waar
Balsponsors:

Maand september                                       Maand oktober:
    De Swingel                                                   Veneboer sport 2000
    Camping de Ikeleane                                 Hondenschool Cosmo
    Kraanbedrijf J. Posthumus                         Administratiekantoor Bouma

Hier voor Hartelijk dank!!

Haast en spoed geeft zweet en bloed.



31.

Wedstrijdschema: DWS oktober:                                                                  
7-10  19:15  DWS DS 2 – Wéz Handich DS 2 M.F.C de Swingel

 20:15  DWS HS 1 – SCS HS 2 M.F.C de Swingel
14-10  19:15  Turfst.- Drac… HS 3 – DWS HS 1 Sportcentrum Drachten

 20:15   Wéz Handich DS 3 – DWS DS 2 Fugelkamp
 21:15  Turfst .- Drac… DS 3 – DWS DS 1 Sportcentrum Drachten

21-10  19:15  DWS DS 2 – J.M.C DS 2 M.F.C de Swingel
 20:15  DWS HS 1 – J.M.C HS 1             M.F.C de Swingel
 21:15  DWS DS 1 – ODS DS 2 M.F.C de Swingel

28-10  20:15  V.C.S. HS 2 – DWS HS 1 Surventohal

Twee monologen maken nog geen dialoog. 

Uitnodiging lezing Verwilderingsbollen

Op donderdag 21 oktober 2010, in De Schakel, Klokhuislaan 12 in Drachten, komt 
Mevr. Rita van der Zalm vertellen over verwilderingsbollen. De lezing begint om 19.45 
uur. Toegang gratis voor leden en niet-leden. 
Bolgewassen zijn voor verschillende toepassingen geschikt. Sommigen zijn op hun 
best als verwilderingsbollen. Anderen doen het goed als aanvulling op een vaste-
plantenborder. En weer anderen kunnen een donker plekje onder heesters en bomen 
doen oplichten. 
Bollen die geschikt zijn voor verwildering hebben nog net iets meer te bieden dan de 
bollen die onder de noemer 'meerjarenbloei' vallen. Verwilderingsbollen blijven na de 
bloei ook in de grond en komen ook ieder jaar terug, maar als bijkomend voordeel 
breiden ze zich uit, mits geplant onder ideale omstandigheden (licht en lucht). 
Verwilderingsbollen kunnen zelfstandig fungeren, zoals sneeuwklokjes en krokussen 
in gazons en grasbermen, maar ze kunnen ook onderdeel uitmaken van een 
bestaande beplanting, bijvoorbeeld in plantvakken met bodembedekkers onder bomen 
en heesters. 
Tijdens deze lezing neemt Rita van der Zalm ons mee op een inspirerende reis door de 
tuin met verwilderingsbollen. 

Margot Witlox-Nigten, 
voorzitter Groei & Bloei afd. Drachten en omgeving



32.

15e Dorcas Voedselactie op Zaterdag 6 nov.
      

In actie voor de allerarmsten, een doos van hoop

Voor de 15 de keer wordt de voedselactie gehouden. Deze actie is een concreet gebaar 
van christelijk meeleven waar de medemens vaak ontroerd van wordt. Duizenden 
vrijwilligers komen in actie om de Dorcas Voedselactie tot een succes te maken. Meer 
dan ooit is voedselhulp nu bittere noodzaak. Mogen wij ook op u hulp rekenen!!

Plaats: Trefpunt Geref. Kerk Merkebuorren 34 
Datum: Zaterdag 6 november
Tijd van 10.30 tot 15.00 uur

Doet u mee en koop een voedselpakket of één of meerdere producten  van het 
voedsellijstje voor mensen in Oost Europa en Zuid-Afrika

3 zakjes droge soep (geen cup à soep)           1 pakje cacao
1 pakje droge kruidenmix                    2 pakken suiker à 1kg per stuk
1 pak Liga                                    2 doosjes (vruchten) thee
1 pak theebiscuit                        3 pakken macaroni
1 blik limonadesiroop                                1 pot jam 
2 plastic flessen olie                                 1 pakje kaarsen
1 blik groenten                                         2 tandenborstels
1 blik vruchten                                        2 tubes tandpasta
2 kg. gebroken rijst

Behalve voedsel is er ook veel geld nodig voor transport- en distributiekosten.
De kosten om een doos op de plaats van bestemming te krijgen zijn € 5,00.
Giften zijn zeer welkom!
U kunt deze deponeren in de collectebus of overmaken op giro 2500 t.n.v. 
Dorcas Hulp Nederland.o.v.v. nva 2010.
Voor meer informatie verwijs ik u graag naar .

In actie voor de allerarmsten!!!

Met hartelijke groet,
Dorcasdepot   Fam. B. Karssen  tel.  481758 Wijnjewoude
Voorraadkist   Fam. J. Bruinsma  tel.  481372 Wijnjewoude

www.dorcasvoedselactie.nl

Liefde is geen zelfstandig naamwoord maar een werkwoord. 

http://www.dorcasvoedselactie.nl/
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Herfstfestival  Federatie Opsterlandse 
Muziekverenigingen

Op zaterdag 9 oktober a.s. organiseert de Federatie Opsterlandse Muziek-
verenigingen (FOM) haar jaarlijks herfstfestival in: MFC De Swingel te Wijnjewoude.

 
Een deskundige jury geeft mondeling en schriftelijk commentaar.

De deelnemende verenigingen zijn:
 
Muziekvereniging Euterpe                     uit Beetsterzwaag
Muziekvereniging Eensgezindheid          uit Hemrik
Fanfare Oerterp                                    uit Ureterp
Brassband De Bazuin uit Ureterp
 
Het festival begint om 19.30 uur. De toegang is gratis. 

AUTORIJSCHOOL
Tel: 0516-480509

Gsm: 06-23005505

 www.autorijschoolmanuel.nl    info@autorijschoolmanuel.nl 

Klein Groningen 16

9241HS  Wijnjewoude

Mounleane 14
9241 HA  Wijnjewoude

0516-426885
06-12996376

timmerbedrijfcdv@hetnet.nl

Timmer & Klusbedrijf
C. de Vries

c
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www.schoonheidssalonanita.com

Weinterp 22 a

9241 HD  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 16 00

Klein Groningen 15
9241 HS  Wijnjewoude

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

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

roen Exper
Klein Groningen

Dopheide 8c-2
9202 PB  Drachten

0512 - 54 67 10
0512 - 54 66 35

Duerswâld 23

9241 GW  Wijnjewoude

Tel.: (0516) 54 12 15

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

Mobiel: 06 -21 67 10 24

Alle dagen geopend

van 9.00 uur t/m. 20.30 uur

Eet   café Restaurant

Mr. Geertswei 39

9241 GK  Wijnjewoude

0516 - 48 17 81

06 - 504 88 016

rdena ha op ee vs eei nrf

fokkerij  -  opfokstal
trainingstal  -  pensionstalling

in- verkoop friesepaarden 

Frans van der Hoeven

Nije Heawei 1 - 9241 WB  Wijnjewoude - Tel.: 0653926144

Ÿ In- en verkoop occasions

Ÿ In- en verkoop classic cars 

Ÿ In- en verkoop USA cars

Ÿ APK keuringsstation

Ÿ Onderhoud en reparatie; alle merken

Ÿ Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

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

FB
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Prikbord

Herfst Workshop

Anjourkrans maken met herfst-
materialen. (Doorsnee 45 cm.)

We maken zelf een ondergrond en 
steken de krans op met herfst-

materialen, de benodigdheden die je 
zelf mee moet nemen zijn:
* Hortensia koppen (10 st.)

* kastanjes (20 st.)
* Sedum bloem (15 st.)
* Eikeltjes met hoedje (20 st)
* Hedera blad (30 st.), eikenblaadjes, 

vruchtjes uit de tuin)

Verder komen er roosjes, kaneelstokjes, 
sisal en duizendschoon in de krans, 
deze zijn aanwezig.

Datum: dinsdag 12 oktober
Tijd: 20.00 uur
Prijs: € 19,50

Kappers cadeaubon Willedei
Het aantal rollers wat geraden kon 
worden in onze stand was 184.
Anita Mijnheer uit Wijnjewoude heeft de 
kappersbon gewonnen.

Gefeliciteerd, Anita!

Kapsalon 't Leantsje
Corrie en Ymkje

Bedankt

Al weet ik dat je veilig bent,
Ik zie je hier nooit meer.

Maar als het donkert zeg ik zacht
Tot ziens bij God de Heer.

Groot is ons verdriet om het gemis van 
mijn lieve man en onze lieve heit en 

pake

Siemon Loopstra

Groot is onze verwondering dat er zo 
velen met ons meegeleefd hebben. Het 

heeft ons steun en troost gegeven.
Onze hartelijke dank hiervoor.

Hillie Loopstra
Kinderen en kleinkinderen.

Nieuw nummer
Ik wil me even opnieuw voorstellen aan u. 
Ongeveer 5 jaar geleden ben ik hier in 
Wijnjewoude komen wonen. Toen heb ik 
me ook in deze dorpskrant voorgesteld. 
Maar langs deze weg wil ik mijn nieuwe 
06 nummer even doorgeven want mijn 
oude mobieltje is afgelopen vakantie 
gaan zwemmen zonder diploma dus 
helaas is hij verdronken.
Vandaar even mijn nieuwe nummer: 06-
52 62 73 19

Albert Nieboer
Welfingstrjitte 5

Wijnjewoude.

Humor in het leven is het beste medicijn. 
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Dorpsfeest Wijnjewoude

Buurtverenigingen opgelet!

Uitnodiging

Beste buurtverenigingen van Wijnjewoude,

Hierbij nodigt de Dorpsfeestcommissie jullie uit om gezamenlijk van gedachten te 
wisselen over het Dorpsfeest.  We zijn benieuwd naar jullie bevindingen van de 
afgelopen jaren. Daarnaast zouden we graag jullie wensen willen weten voor het 
Dorpsfeest in de (nabije) toekomst.

Heel concreet  zouden we graag van jullie horen hoe jullie aankijken tegen de komende 
editie van het Dorpsfeest m.b.t. het onderdeel van de versierde wagens. Verder zouden 
we willen vernemen wat voor ideeën jullie hebben over de frequentie van het 
Dorpsfeest. Zo zijn er wat ons betreft nog veel meer gespreksonderwerpen en kunnen 
wij ons voorstellen dat jullie wellicht zelf ook punten willen inbrengen.

Daarom zouden wij het prettig vinden als van iedere buurtvereniging twee 
vertegenwoordigers op dinsdag 19 oktober om 20 uur voor dit overleg naar de Swingel 
komen. Vriendelijk verzoek van onze kant om vóór 12 oktober te laten weten op wie we 
kunnen rekenen. Uiteraard hopen we op een grote opkomst! 

Hartelijke groet, namens de Dorpsfeestcommissie,

Pieter van Leeuwen
Tel. 480970

E-mail: dorpsfeestwijnjewoude@home.nl
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Gereformeerde Kerk

Oktober
3 09.30 uur. ds. J. den Admirant, Hoogeveen, Israëlzondag.

gezamenlijk met Lippenhuizen / Hemrik.
19.30 uur. dhr. H. J. Brouwer, Rouveen, dienst in Lippenh. / Hemrik

Loofhutten dienst
10 09.30 uur. dhr. H. J. Brouwer, Rouveen. 

gezamenlijk met Lippenhuizen./ Hemrik.
13.45 uur. ds. G. Douma, Beilen. 

17 09.30 uur. ds. A. Elverdink, Jistrum..
gezamenlijk met Lippenhuizen / Hemrik.                                        

13.45 uur. geen dienst.
24 09.30 uur. ds. G. C. van Rheenen, Drachten.
            19.30 uur. Jeugddienst.
31 09.30 uur. ds. H. van Heijst, Drachten, Bijbel zondag.

gezamenlijk met Lippenhuizen / Hemrik.                                       
14.00 uur. ds. A. Elverdink, Jistrum, thema “Toekomst” gezam. met Herv. Gem.

en Geref. Kerk Vrijgem..M.m.v. koor fam.Brouwer uit Wijnjewoude 
November
3 19.30 uur. ds. A. Elverdink, Jistrum, Dankdienst voor Gewas en Arbeid
7 09.30 uur. ds. J. de Kok, Diever, Zending zondag,                                                         

gezamenlijk met Lippenhuizen /  Hemrik.
13.45 uur. geen dienst.

Hervormde Kerk

Oktober
3 09.30 Duurswoude ds. J. H. Dekkers, Wierden, Koffiedrinken in de kerk

13.45 Duurswoude ds. J. H. Dekkers, Wierden                    
10 09.30 Duurswoude dhr. T. J. Lucas, IJsselmuiden     

13.45 Duurswoude ds. W. v.d. Wind, Onstwedde                         
17 09.30 Duurswoude ds. L. H. Voschezang, Schoonhoven, Voorbereiding HA

13.45 Duurswoude ds. L. H. Voschezang, Schoonhoven,Jeugddienst  
24 09.30 Duurswoude ds. J. H. Dekkers, Wierden, Viering HA 

13.45 Duurswoude ds. J. H. Dekkers, Wierden, Dankzegging HA                          
31 09.30 Duurswoude ds. M. Kreuk, Noordhorn       

13.45 Geref. Kerk ds. A. Elverdink, Jirnsum, Bijbelzondag                                 
3 19.30 Duurswoude ds. J. H. Dekkers, Wierden, Dankstond

November                                                           
7 09.30 Duurswoude ds. H. Dekker, Vollenhove       

13.45 Duurswoude ds. J. M. Viergeve, Onstwedde      



Tj. Harkeswei 106 a/b
9241 HM Wijnjewoude

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

G. Wiegersma Wijnjewoude
uw

stalstoffeerder

110 SCANIA
Handelsonderneming

G. Wiegersma

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

Weinterp 1
9241 HB  Wijnjewoude

Bloemstukken
Snijbloemen
Kamerplanten
Bruidswerk
Grafwerk
Sfeermakers
Kado’s
Snuisterijen

*
*
*
*
*
*
*

*Voor al uw:

www.bloemenkadohuiswilma.nl

38.
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Dorpsagenda

Oktober
2 Dagboottocht van de Zonnebloem. 
3 Sextet Miste Voci in de Witte Kerk
5 Klaverjassen café Van der Wey 
7 Start van de schildercursus georganiseerd door de Buurtacademie
9 Herfstfestival federatie Opsterlandse Muziekverenigingen vanaf 19:30 in MFC 

de Swingel. Toegang is gratis
10 Trombone kwartet Bone Brass en Arian van der Mark in de Witte Kerk
12 Herfst workshop georganiseerd door Bloemen- en cadeauwinkel Wilma
14 Cursus Glaskralen branden aangeboden door de Buurtacademie
14 Pakketten inleveren voor Polen
16 Gezellige avond van de VVV m.m.v. Teake van der Meer

Aanvang 20:00 in MFC de Swingel
16 Herfstwandeltocht vanaf Dorpshuis Ald Leger Waskemeer
17 Jubileumviering  zangvereniging Looft den Heer met als thema 'Illumina'

Aanvang: 19:30 in de Geref. Kerk Wijnjewoude
17 Verte Kluter in de Witte Kerk
19 Griep vaccinatie 
20 Presentatie van beeldhouwster Roelie Woudwijk vrouwen van Nu BvPF
20 Ouderensoos m.m.v. Mevr. Rijpker uit Langweer om 14:00 in de Driehoek
21 Kantklossen georganiseerd door de Buurtacademie
21 Lezing Verwilderingsbollen om 19:45 te Drachten
26 Klaverjassen café Van der Wey
30 Sportvissen op de Noordzee georganiseerd door de Buurtacademie

November
5 Schutjassen ODV Kantine
5 Workshop Wichelroedelopen georganiseerd door de Buurtacademie
6 Voedselactie Dorcas in het Trefpunt Geref. Kerk Wijnjewoude
11 Pakketten inleveren voor Polen
12 Wijnproeven georganiseerd door de Buurtacademie
16 Klaverjassen café Van der Wey
17 Jubileumavond met als gast Johan Veenstra vrouwen van Nu BvPF
20 Intocht Sinterklaas

Gevraagd

Een schoonmaker/ster voor 3 uren per week.

Hij/zij wordt betaald volgens de CAO bepalingen.

Voor meer informatie kunt u ons 

tijdens kantooruren bellen.www.drukkerijpool.nl  
Tel.: 0516 - 48 15 97



Een slecht werkman geeft zijn gereedschap de schuld. 

 Medicatiebezorging

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude

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

Met vriendelijke groet,
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude 

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

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

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

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

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

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