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de zegswijze
"een groene kerst brengt
een witte pasen"
kwam deze winter uit.

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 3 mei
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 of doc bestand via email deban@wijnjewoude.net
Dit kan tot zaterdag 26 april 18.00 uur.
Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 24 april binnen zijn bij Klaasje
van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas
niet meer plaatsen.
Leesbevestiging. Tot voor kort was de gang van zaken, wanneer je kopy per
mail had verstuurd kreeg je automatisch bericht dat de mail doorgestuurd was.
Dit is niet meer mogelijk. Wilt u voortaan een leesbevestiging? dan moet u dit in
de mail instellen (bovenste balk extra / leesbevestiging vragen).
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

Berichten van Plaatselijk Belang
Ledenvergadering
Op 11 maart jl. is de jaarlijkse ledenvergadering in de Swingel gehouden. Aanwezig
waren ruim 40 personen, inclusief de
bestuursleden en een aantal gemeenteraadsleden.
Naast de reguliere onderwerpen, zoals de
bespreking van de notulen van de ledenvergadering van 26 maart 2007, het jaarverslag over 2007 van de secretaris en
het financieel overzicht 2007 van de penningmeester, kwamen o.a de opening van
het bedrijventerrein, de opening van het
dorpssteunpunt en de stand van zaken
van de plannen in het kader van het
Integraal dorpsontwikkelingsplan (IDOP)
aan de orde.
Voorzitter Jan Bakker gaf inzake het Idop
aan dat de ingestelde werkgroepen
inmiddels, met ondersteuning van projectleiders van gemeente Opsterland, zijn
begonnen met de uitwerking van de plannen. De werkgroepen gaan aan de slag
met de plannen voor het realiseren van
een fietsaansluiting tussen de Finne en
het dorp, een passantenhaven bij Klein
Groningen, de revitalisering van het evenemententerrein bij de sportvelden, de
verplaatsing van het jeugdhonk naar de
kantine van ODV en de aankleding van
het dorp als gevolg van de mogelijke verplaatsing van de N381.
Een eerste succes in het kader van het
Idop is inmiddels te melden. Als eerste
dorp van Opsterland heeft Wijnjewoude
een dorpssteunpunt gekregen. Verder
kwam het streven om Wijnjewoude geleidelijk te laten groeien met 5 woningen per
jaar aan de orde. Zoals het er nu voor
staat is dit niet haalbaar. Tot 2015 is op
basis van het toegewezen wooncontingent slechts een geringe uitbreiding mogelijk. Plaatselijk belang blijft bij de gemeente aandringen op meer woningen.
In de plaats van Jeannet Rozema is

Janny Copeland in het bestuur gekomen.
Jeannet was na een periode van 9 jaar
niet meer herkiesbaar. Zij heeft zich vooral met het secretariaat bezig gehouden.
Jeannet werd bedankt voor haar inzet de
afgelopen jaren. Ze gaf aan het met plezier te hebben gedaan; de 9 jaar zijn voorbij gevlogen. Janny Copeland, misschien
beter bekend als Janny Rozema, stelde
zich daarna kort voor. Janny is geboren
en getogen in Wijnjewoude en woont met
haar gezin op kampeerboerderij de Twa
Buken.
De leden stelden in de rondvraag vragen
over de ontsluiting van de nieuwbouw richting de Merkebuorren, de speeltuinen in
het dorp, de toestand van trottoirs en
wegen en de bezorging van de Woudklank in de buitengebieden. Ook werd verzocht om borden bij de toegangswegen
naar de Trambrege, om te voorkomen dat
vrachtwagencombinaties pas bij de brug
ontdekken dat ze te zwaar belast zijn om
de brug te mogen oversteken.
Inzake de bezorging van de Woudklank
werd door het bestuur aangegeven dat
bezorging in het buitengebied een probleem blijft. De gemeente heeft hier kennelijk geen invloed op. De overige vragen
worden meegenomen in overleg met de
gemeente.
Na afloop van de reguliere vergadering
werd door Dickey Gardenier en Henk
Mous informatie gegeven over hun werkzaamheden voor het Openbaar Ministerie. De heer Mous, de persofficier van
het Openbaar Ministerie, vertelde op een
boeiende wijze over de taken van de officier van justitie. Hij nam ons als het ware
mee in de rechtszaal. Er was ook alle gelegenheid voor het stellen van vragen. Hier
werd volop gebruik van gemaakt. Gezien
de reacties was dit een zeer geslaagd
onderwerp.

Stand van zaken “Wijnjewoude op Koers”
In november 2007 heeft de presentatie van “Wijnjewoude op koers” plaatsgevonden,
met daarin de in het kader van het Idop gemaakte plannen. Inzake de plannen heeft de
gemeente gereageerd. Naar aanleiding hiervan heeft op 13 febr. 2008 een gesprek
plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de werkgroepen en de gemeente.
Tijdens dit overleg is besloten per werkgroep prioriteiten te stellen en daar met ondersteuning van projectleiders van de gemeente mee aan de slag te gaan. Afgesproken is
dat de diverse werkgroepen in stand blijven. Per werkgroep is het volgende afgesproken:
Natuurlijk Wijnjewoude
De werkgroep gaat verder met de plannen voor een fietsaansluiting van de
Finne naar het dorp en het project passantenhaven Klein Groningen, mogelijk
gekoppeld aan de opwaardering van de
omgeving. Inzake de fietsaansluiting zal
overleg worden gevoerd met de landeigenaren. Voor het plan voor een passantenhaven is overleg gevoerd met de bewoners van Klein Groningen. Gebleken is
dat er, met enige mitsen en maren, draagvlak is voor het plan. Vanuit de gemeente
is Fokke Blaauw voor beide projecten de
contactpersoon.
Aankleding dorp
De werkgroep gaat aan de slag met het
project evenemententerrein en het ontwikkelen van een visie en een plan voor
de aankleding van het dorp. Het project
evenemententerrein wordt gecombineerd
met de plannen voor een jeugdaccommodatie/voorzieningen (plannen om jeugdhonk onder te brengen bij kantine ODV)
en het parkeren. Rob van Hulst is voor dit
onderdeel vanuit de gemeente de contactpersoon .
De werkgroep wil verder een visie ontwikkelen met een globaal plan voor de aankleding van het dorp in verband met de
mogelijke verplaatsing van de N381. De
bedoeling is hiermee klaar te zijn zodra
gemeente en provincie verdere plannen
ontwikkelen. Arnold Bosma is vanuit de
gemeente hiervoor de contactpersoon.

Zorg dichtbij huis
Het dorpssteunpunt is geopend. Dit is het
eerste succes van het Idop.
Breed jeugdbeleid
De werkgroep breed jeugdbeleid gaat in
samenwerking met de werkgroep aankleding dorp aan de slag met het realiseren
van de jeugdaccommodatie.
Wonen voor jong en oud
De resultaten van het Wobof (enquêtes
woonbehoeftenonderzoek) zullen aan de
werkgroep beschikbaar worden gesteld.
Verder zijn afspraken gemaakt over de
bewaking van de voortgang, de afstemming tussen de werkgroepen en de informatie in de Bân. In dit verband is afgesproken dat de werkgroepen zelf voor
informatie zorgen over de voortgang van
hun werkgroep.
Dodenherdenking op 4 mei
Op 4 mei wordt de jaarlijkse dodenherdenking door Plaatselijk Belang georganiseerd. Het programma ziet er als volgt uit:
Iedereen wordt uitgenodigd om 19.45 uur
samen te komen bij de Tsjerkereed, naast
de voormalige pastorie. Vanaf dit punt
volgt een stille rondgang naar het monument op de begraafplaats. Vervolgens
wordt een declamatie verzorgd en vindt
de kranslegging plaats door twee kinderen van de beide basisscholen. Om 20.00
uur wordt er twee minuten stilte in acht
genomen en daarna speelt muziekvereniging Euphonia nog twee coupletten van

het Wilhelmus. Tijdens het verlaten van
de begraafplaats luiden de klokken en
wordt later de stoet ontbonden.
Plaatselijk Belang gaat er van uit dat weer
veel inwoners, zowel jongeren als ouderen, zich aangesproken voelen en mee
zullen doen, zodat we een waardige herdenking kunnen houden.
Bestuur Plaatselijk Belang

Van School tot Garage.
Na het opruimen van het laatste stukje schoolgebouw is een nieuw gebouw volledig
zichtbaar geworden. Het autobedrijf Jansma staat er nu in volle glorie te pronken en het
zal niet zo lang meer duren dat het beeld van het markante schoolgebouw van bijna
ieders netvlies is gewist.
Al sinds 1884 stond de openbare school
van Wijnjeterp op deze plek. Wellicht was
dit een centraal punt voor de leerplichtige
jeugd uit de wijde omgeving. De plaats
van vestiging zal toen waarschijnlijk wel
niet zoveel stof hebben doen opwaaien
dan de keuze voor de plaatsing van de huidige openbare school aan het begin van
de jaren 1960.
Rondom die tijd werden de scholen van
Wijnjeterp en Duurswoude bij elkaar
gevoegd en besloten tot nieuwbouw.
Het schoolgebouw met zijn vier leslokalen
heeft dus ongeveer 78 jaar trouwe dienst
bewezen aan vele generaties Wijnjeterper jeugd. Eén van de leslokalen heeft
ook na de oprichting van gymnastiek vereniging LONGA heel veel jaren dienst
gedaan als oefenlokaal. Als jeugdlid uit
Duurswoude was het een hele loop daarheen. Toen het lagere school lesgeven er
niet meer plaatsvond werd van twee lokalen de tussenmuur verwijderd en de sportruimte vergroot. Daardoor ontstond er
voor voetbalclub ODV ook een mogelijkheid om te trainen en menig partijtje

kegelvoetbal is daar fanatiek bedreven.
Op het voetbalveld gelegen tegenover de
school moest men het stellen zonder
kleedlokaal. Een aantal jaren zijn de gangen in het schoolgebouw hiervoor gebruikt.
Zonder douches uiteraard maar kapstokken in overvloed. Zelfs een sokkenbal
georganiseerd door en voor de “Jongerein” van Wijnjewoude bood onderdak
bij gebrek aan beter op dat moment. Aan
dit soort dorpshuisfunctie kwam een
einde toen garage Jansma het gebouw
kocht en het familiebedrijf erin voortzette.
Strenge meesters hadden ze daar in de
Wijnjeterp vonden wij als we er naar de
gymnastiek moesten op woensdagmiddag. Niet op, over of tegen het hek hangen dat de afscheiding was tussen het
schoolplein en schoolmeestershuis. Zo'n
man stond altijd om een hoekje op de loer
vonden wij toen, vast en zeker onterecht,maar ja!! Op zeker moment slaakte
iemand van onze groep voor de gymles
een duidelijke godlasterende kreet. Dit
was de meester niet ontgaan en bij aanvang van de les werd gymleraar Auke
Jongsma aangesproken de
dader van “Wie knalde hier
een vloekwoord uit” op te sporen. Niemand natuurlijk maar
de wat onverschillig ogende
Jongsma begon de les niet
eerder dan dat een liefhebber
zich meldde om voor de meester te verschijnen. Na een
kwartiertje stilzitten op de
klompenbak stond de dader
op en was binnen de kortste
terug. Het viel achteraf best
mee en een beetje fatsoenles
is nooit weg.

Wie waren die meesters en juffers aan
deze school. Voor de oorlog van 1940-45
was er ene meester van der Broek het
hoofd der school zoals het beroep toen
genoemd werd. De Meester Geertswei is
drager van de naam van het schoolhoofd
die er in de oorlogsjaren is geweest. Als
eerbewijs voor zijn aandeel in de strijd
tegen de Duitse bezetting.
Een belangrijk onderdeel daarvan was
om gezinnen die onderduikers onderdak
verleenden van bonnen te voorzien. Deze
waren nodig om voldoende goederen
voor levensonderhoud te verkrijgen. De
bonnen werden gestolen en/of vervalst,
een link werk in die tijd en niet ongevaarlijk door verraad.
Er zijn nog dorpsgenoten die mooie herinneringen bewaren aan de bijzondere
zangtalenten van deze man.
Er was verder ooit als hoofd een meester
de Graaf en een meester de Groot.Voor
meester van der Vliet was de school een
opstapje om hoofd van de school in
Suameer te worden, voor meester van
Eijk ging die wens in vervulling naar
Duurswoude en meester Jongstra zette
de stap tot promotie naar Terwispel.
Het boegbeeld van de school was echter
juffrouw Schuurman. Deze bescheiden
sympathieke persoonlijkheid heeft de

school heel lang gediend en het zou niet
misstaan dat er nog eens een straat in
Wijnjewoude naar haar vernoemd zou
worden.
Als Duurswoudemer was het schoolgebeuren in Wijnjeterp betrekkelijk veraf. Er
zullen vast mensen in ons dorp zijn die
nog goede ervaringen en herinneringen
aan sommigen van de leerkrachten en de
school van destijds hebben. De Bân is
een uitermate geschikt middel om hierover iets te publiceren.
Bij deze dan ook een oproep aan degene
die het van nabij meegemaakt hebben,
iets te vertellen. Ten slotte zijn we in principe als inwoners van ons dorp toch allemaal een beetje redactielid van dorpskrant de Bân.
Durk.

De Swingel Jaarverslag 2007
Bij deze presenteren wij u de jaarverslagen van penningmeester en secretaris van het bestuur van het
Multifunctioneel Centrum de Swingel van 2007. De volledige rekening ligt, samen met de begroting, ter inzage bij de
secretaris: 0516 481307.
In het afgelopen jaar, 2007, zijn we als
bestuur 10 keer bij elkaar geweest,
waarvan 1 keer samen met leden van de
ge-bruikers van de Swingel, te weten:
Longa, DWS, OBS It Twaspan, CBS
Votum Nostrum, de Tussenschoolse
opvang, PSZ de Telle, de WAW en de
beheerders.
De bestuurssamenstelling is in 2007 als
volgt:
Marion Bos
voorzitter
Evert de Boer
penningmeester
Henk Janssen
notulist
Halverwege het jaar heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden:
Regina Ridder
coördinator zaalgebruikers
Alie Blaauwbroek secretaris
Van Gerda de Jong en Wim van de Waal
hebben we op gepaste wijze afscheid
genomen.
In 2007 heeft het bestuur zich met
diverse, grote en kleinere, zaken bezig
gehouden waarvan hier een kleine
opsomming volgt:
Wederom staat in 2007 de uitbreiding van
de toestelberging hoog op de agenda.
Nadat de Gemeente Opsterland al 50%
van de kosten had toegezegd, werd ook
onze aanvraag voor subsidie van het
Oranje Fonds gehonoreerd! Voorwaarde
is o.a. dat de werkzaamheden dit jaar
worden gerealiseerd, en het is al juni als
deze toezegging binnenkomt. Dankzij de
geweldige inzet van onze vrijwilligers,
waarvoor hulde!, blijkt in de loop van het
jaar dat dit alles gaat lukken.

Het afgelopen jaar is er weer het nodige
onderhoud gepleegd, het schilderwerk
buiten is aangepakt, en de kleedkamers
zijn van betegeling voorzien.
De website van de Swingel op
www.wijnjewoude.net is aangepast.
In 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in werking getreden. In Wijnjewoude gaat een DorpsSteunPunt van
start, en dit zal in de Swingel worden “gehuisvest”. Eenmaal per week is dit DSP
geopend, op woensdag van 10.00 tot
12.30 uur. Start in februari 2008.
Het contact van het bestuur met het
bestuur van Plaatselijk Belang zal worden
geïntensiveerd. Ook wil het bestuur zich
meer bezighouden met wat er zich zoal
afspeelt in het dorp.
En ook het afgelopen jaar hebben de
beheerders Nico en Geesje de Haan er
voor gezorgd dat de gebruikers van het
Multifunctionele Centrum het naar de zin
hebben gehad. Een goed samenzijn door
o.a. sport, creativiteit, cursussen, enz. is
ook in 2007 voor velen mogelijk geweest!
Hierbij moet zeker vermeld worden dat
Nico en Geesje in 2007 tot 'Vrijwilliger van
het jaar' zijn uitgeroepen door Plaatselijk
Belang en woningbouwvereniging Welkom.
Vanzelfsprekend gaat het bestuur ook in
2008 mede zorgen voor een goed
draaiende “Swingel”.
Namens het bestuur,
Alie Blaauwbroek
Januari 2008.

Balans 31 december 2007
Activa

Passiva
2006

Pachtersinvesteringen
(minus afschrijvingen)
Gebouw, aanschaf 2000-2001
123.821
Inventaris, aanschaf 2000-2002
8.108
Inventaris, aanschaf 2007
Bouwdepot (saldo)
Toestelberging uitbreiding
Debiteuren
Nog te ontvangen bedragen
Liquide middelen
Rabobank rek-crt
Rabobank spaarrekening
Friesland Bank rek-crt

4.378
1.190

2007

116.944
5.546
7.793
7.773
278
2.533

2.623
31.000
1.062

4.624
24.000
1.307

172.182

170.798

Eigenvermogen
Onderhouds-/vervangingsfonds sportmateriaal
Onderhoudsfonds gebouw
Lening o/g lang
Renteloze obligatielening
Crediteuren
Vooruit ontvangen bedragen
Nog te betalen bedragen

2006

2007

82.080

84.493

6.486

6.489

4.411

2.014

71.392
1.906

67.220
1.452

68
3.912
1.272

6.894
1.058

655

1.178

172.182

170.798

2006

2007

Energiekosten
11.605
Publiekrechtelijke heffingen
3.850
Overige huisvestingskosten
2.862
Bureau- en organisatiekosten 1.855
Verzekeringen
3.612
Onderhoudskosten
6.468
Intrest
5.073
Overige bedrijfskosten
1.139
Afschrijvingen
9.438
Positief resultaat

11.957
2.649
2.863
2.862
3.028
5.996
4.796
1.171
9.438
2.413

45.902

47.173

Belastingdienst inzake btw

Resultatenrekening 2007
Baten

Lasten
2006

2007

Verhuurzalen, taveerne
en sportzaal

40.410

44.172

Verhuur reclameborden

2.403

2.144

822

857

Overige opbrengsten

Negatief resultaat

2.267
45.902

47.173

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.
Toestelberging uitbreiding
Komt in januari 2008 gereed, waarna definitieve investering
wordt vastgesteld.
Eigen vermogen:
Het positief resultaat van het boekjaar is ten gunste van het
vermogen gebracht.
Onderhouds-/vervangingsTen behoeve van vervanging en aanschaf van sportmateriaal
fonds sportmateriaal:
wordt jaarlijks een bedrag ten laste van onderhoudskosten aan
het fonds toegevoegd.
Onderhoudsfonds gebouw:
De kosten van met name groot onderhoud komt ten laste van
dit fonds. Jaarlijks wordt een bedrag ten laste van onderhoudskosten toegevoegd.

Nordic Walking Vereniging de Friese Wouden
Ledenvergadering
De eerste ledenvergadering van de Nordic Walking Vereniging was een succes.
Er werd vergaderd in de jachtlocatie van de Slotplaats. Een mooie plek voor deze
buitensport. Na afloop ging iedereen op stap om een Nordic Walking tocht te lopen, die
was uitgezet door Hans te Loo en Frans Mulder.

Ervaringen van een Nordic Walker
Mijn naam is Yvonne van Loon en ik ben
50 jaar. Mij is gevraagd om mijn ervaring
met Nordic Walking op papier te zetten en
mijn vorderingen te verwoorden. Ik ben nu
vier weken bezig op medisch advies. Mijn
lichamelijke klachten zijn astma, copd en
ik heb soms te weinig lucht om iets te
doen. Mijn energie is zeer laag. Na een
bezoek aan de huisarts is mij deze tak van
sport geadviseerd. De eerste keer was
voor mij dan ook heel spannend en niet
gemakkelijk. Nu ben ik blij dat ik heb
doorgezet en ik ervaar hoeveel energie dit
mij oplevert. De eerste keer ging ik met
Annemarie Bongers (die mij begeleid)
van de Slotplaats in Bakkeveen het pad
op de bossen in, je krijgt na ..... meter een
bankje waar ik toch echt moest rusten,
omdat er niet te veel lucht meer in zat. Na
de rust weer het zelfde pad terug. Nu
moet u niet denken dat dit in een keer
ging, ik heb toch een paar keer moeten
stoppen om even op adem te komen,
maar het deed me goed om mij zo in te
spannen, het gaf mij toch een kik. 's
Avonds en de twee dagen erna nog zeer
veel spierpijn gehad. Ik ontdekte spieren
in mijn lichaam die ik al jaren niet meer
had gevoeld. Maar het is super.
Week 2 weer dezelfde route tot aan het
bankje, daarna een zijpad ingeslagen tot
een kruising, even uitblazen en weer
terug naar het bankje 5 min pauze, en
weer terug met enkele nieuwe houdingen
en stops naar de parkeerplaats. Deze
keer minder spierpijn gehad dus was dit

voor Annemarie een teken om er een
schepje bovenop te doen, rollen met je
voeten van hak naar teen, ik kan u
vertellen dat ik dit heb geweten, wederom
spierpijn, maar dan van mijn kuiten, maar
ook dit gaat weer over.
Week 3 zelfde route maar dan tot aan de
regenmeter die aan het pad staat en nu
meer mijn bovenlichaam gebruiken en
mijn armen lang maken, gaat goed alleen
moet ik er nog wel veel bij nadenken,
maar ja daarvoor ben ik ook op les.
Thuis gekomen kreeg ik enorm veel
energie en kun je merken dat er
vooruitgang in zit, ik merk ook door de
houding die je leert aan te nemen, ik meer
lucht naar binnen kan krijgen en lekkerder
beweeg.
Week 4 weer een stukje verder en nu alle
beginselen geleerd. Nu is het een zaak
van conditie opbouwen en daar ga ik voor.
Ik vind dit een tak van sport waar je je
heerlijk bij voelt en dan bedoel ik niet
alleen de bewegingen maar ook de frisse
lucht en de mooie natuur doen je goed en
mij zeker.
Ik zal proberen om mijn journaals te
vervolgen en u op de hoogte te houden
van mijn vooruitgang.
Deze sport kan ik iedereen aanraden
vooral voor mensen met te weinig lucht is
dit een openbaring. En je hoeft je niet te
schamen dat je nog geen kilometers kunt
lopen dit komt vanzelf neem ik aan.
Groetjes Yvonne

Kennismakingslessen in Bakkeveen
Woensdag 9 april 14.00-15.30 uur (senioren)
Zaterdag 12 april van 15.00-16.30 uur
Zaterdag 17 mei van 13.30-15.00 uur
Strippenkaart
Bij strippenkaart Nordic Walking gaat u onder leiding van een Nordic Walking
begeleider een uur lang Nordic Walken. Strippenkaart Nordic Walking is geschikt voor
iedereen die een techniekcursus Nordic Walking heeft gevolgd en de conditie onder
leiding van een deskundige wil verbeteren.
Elke vrijdagmiddag 13.30 -14.30 uur en op maandagavond 19.00-20.00 uur.
Opfriscursus: Is de techniek wat weggezakt dan kunt u zich opgeven voor een
opfrisles waarin alle techniekstappen met u worden doorgenomen.
Vrijdag 25 april tijd: 19.00 -20.30 uur
Start locatie van alle activiteiten: parkeerplaats bij “De Slotplaats”, Foarwurkerwei 3 te
Bakkeveen. Aanmelden voor een kennismakingsles, strippenkaart of opfriscursus
Nordic Walking: Tel. 0516-541510 (na 18.00 uur)
E-mail: info@nordicwalkingfriesewouden.nl
www.nordicwalkingfriesewouden.nl
Voorzitter: John Verwey tel :431331
Secretaris: Peter Crom tel: 480555
Penningmeester: Hans te Loo tel: 542022
Instructeur: Annemarie Bongers tel: 541510
Internetadres: www.nwvdefriesewouden.nl

Uitbreiding sportzaal
feestelijk in gebruik genomen.
Vrijdag 21 maart is de nieuwe toestelberging in de sportzaal van De Swingel in gebruik
genomen met een feestelijke bijeenkomst voor de vrijwilligers die aan de bouw hebben
meegewerkt. De toestelberging is ongeveer twee keer zo groot geworden als de oude
berging en bestaat nu uit vier units waar de scholen en sportverenigingen hun materialen kunnen opslaan. De ruimtes zijn afsluitbaar met vier elektrisch bedienbare roldeuren. Een lang gekoesterde wens van de gebruikers van de sportzaal is hiermee in vervulling gegaan. De eerste ervaringen van de gebruikers die al een aantal weken van de
berging gebruik hebben kunnen maken, zijn erg positief.
Op de feestelijke bijeenkomst sprak
Marion Bos namens het Swingel-bestuur
de vrijwilligers en hun partners toe.
Daarbij kwam natuurlijk de rol van de
gemeente Opsterland en van het Oranje
Fonds ter sprake, die met hun belangrijke
financiële bijdragen het project hebben
mogelijk gemaakt. Maar de praktische realisatie van het project, benadrukte Marion,
komt toch op naam van de ploeg van ruim
twintig vrijwilligers, waarvan zij de kartrekkers Ruurd van der Woude en Theo van
Linde in het bijzonder noemde. Maar de
waardering betreft natuurlijk ook alle niet
bij naam genoemde vrijwilligers.
De officiële openingshandeling werd verricht door Wilco van der Meer, die als jongste van de groep vrijwillige bouwers, menige zaterdag op de bouwplaats te vinden
was. Wilco onthulde een plaquette waarop de bedrijven staan vermeld die door
het beschikbaar stellen van apparatuur,
gereedschap, materialen en mankracht
hebben bijgedragen aan het welslagen
van het project.

Vervolgens kon door de aanwezige vrijwilligers en hun partners de nieuwe berging worden bewonderd en werd een fotopresentatie bekeken over de voortgang
van de bouw. Daarna werd het feest
voortgezet met hapjes en drankjes, zoals
altijd weer tot in de puntjes verzorgd door
Geesje en Nico de Haan.
Namens het bestuur van
MFC de Swingel,
Henk Janssen

Nieuws en activiteiten van IJsclub Foarút
2007 – 2008
Nieuws

Schaaten op FlevOnice

Familie De Groot heeft besloten de huur
overeenkomst met IJsclub Foarút te
beëindigen, wat betekent dat de mooie
ijsbaan bij het bos verleden tijd is. Aan een
periode van bijna 45 jaar van de ijsbaan
bij het bos komt een eind, velen hebben er
leren schaatsen en plezier beleefd aan de
mooie schaatssport. Het bestuur is teleurgesteld maar bedankt de familie de Groot
voor de 45 jaar medewerking aan de
ijsbaan. Al meer dan 110 jaar heeft IJsclub
Foarút een ijsbaan bij de vaart, maar wat
de toekomst brengt is op dit moment niet
duidelijk. Wanneer er nieuws is wordt u op
de hoogte gesteld.

Na een eerste uitstel in januari was de
schaatsdag op FlevOnice voor leden van
IJsclub Foarút verplaatst naar 16 februari.
Het is nog vroeg als 60 enthousiaste
schaatsers in de bus stappen voor de reis
naar Biddinghuizen. Voor velen is het de
eerste kennismaking met de 5 km. lange
kunstijsbaan.
Bij aankomst stappen een aantal direct op
het ijs om de eerste 'streken' te maken.
Anderen gaan eerst naar de kantine voor
een door de IJsclub aangeboden
consumptie. Maar iedereen schaatst zijn
rondjes om daarna voldaan op het terras
na te genieten.

Activiteiten
Zaterdag 22 december 2007 was het
schaatsen op de ijsbaan met prachtig
winter weer. Maar helaas konden we er
maar 1 dag van genieten.

Het prachtige weer, de goede ijs omstandigheden en de enthousiaste leden hebben gezorgd voor een fantastische
schaatsdag. We kunnen dan ook terug
zien op een geweldige schaatsdag welke
zeker voor herhaling vatbaar is.

Voor het vertrek is er een groepsfoto
gemaakt welke kan worden aangevraagd bij het bestuur.
Stuur een e-mail bericht aan
s.hospes@wxs.nl en de foto wordt
digitaal toegestuurd.
Bestuur IJsclub Foarút

Nieuws van de Werkgroep Amnesty
International Ureterp e.o.
Opbrengst van de collecte
De collecte voor Amnesty International 2008, die in de dorpen Bakkeveen,
Wijnjewoude, Ureterp en Siegerswoude werd gehouden heeft opnieuw meer
opgebracht dan vorig jaar: € 1.516,24 (Ureterp: € 635,38; Siegerswoude: € 293,14;
Bakkeveen en Wijnjewoude: € 587,72)
Amnesty dankt iedereen van harte voor de geldelijke bijdrage. Ook bedankt Amnesty
alle vrijwilligers, die hebben gecollecteerd voor hun enthousiaste inzet. Amnesty is
volstrekt onafhankelijk en daarom voor haar werk grotendeels afhankelijk van giften
van particulieren. Heeft u de collectant gemist? U kunt een gift overmaken op
gironummer 454.000 t.n.v. Amnesty International Amsterdam.

Scholenwerk
De afgelopen weken hebben leden van de werkgroep gastlessen gegeven aan de
hoogste groepen van de basisscholen in Ureterp en Frieschepalen. De kinderen wordt
verteld van het werk van Amnesty en ze versturen zelfgemaakte groeten naar
gevangenen. Heeft uw of jullie school, vereniging of club hiervoor ook belangstelling,
dan vernemen we dat graag.
Namens de werkgroep Amnesty International,
Hendrik Jan Haanstra (0594-664305)

Gratis proeflessen bij tennisvereniging
Weningewalde!
Met 4 gratis tennislessen bij tennisvereniging Weningewalde kan geheel vrijblijvend
kennis gemaakt worden met de prachtige tennissport. Beschik je niet over een
tennisracket, dan kan deze bij de tennisvereniging geleend worden. Ben je na 4
proeflessen enthousiast dan kun je natuurlijk het lesseizoen afmaken en lekker een
balletje blijven slaan.
De lessen door onze tennisleraar zijn er
voor jong en oud en beginnende en meer
ervaren tennissers. De lessen starten dit
jaar in april.
Na de 4 proeflessen kunnen er nog 14
tennislessen gevolgd worden.
De prijs voor de 14 tennislessen bedraagt
voor nieuwe leden:
- € 50,00 voor senioren (vanaf 18 jaar)
- € 35,00 voor junioren (vanaf 12 jaar)
- € 25,00 voor junioren (tot 12 jaar)

Ieder nieuwe lid betaald het 1-ste jaar in
combinatie met tennisles slechts de helft
van de normale contributieprijs. De
contributie bedraagt:
- € 45,00 voor senioren (vanaf 18 jaar)
- € 27,50 voor junioren (vanaf 12 jaar)
- € 22,50 voor junioren (tot 12 jaar)

Aanmelding voor de proeflessen kan bij
Tea Bergsma, 0516-481935 of
andre.tea@home.nl.
Meer informatie van tennisvereniging
Weningewalde vind je op onze website:
www.wijnjewoude.net/weningewalde/we
ningewalde.htm.

Open dag tennisvereniging Weningewalde
Zaterdag 19 april houdt tennisvereniging Weningewalde haar jaarlijkse open dag voor
iedereen die méér wil weten over de tennissport én onze vereniging… en voor alle
leden (aanvang 14:00 uur).
Iedereen is op 19 april dus meer dan welkom op onze gezellige tennisaccommodatie in
Wijnjewoude.
Wat is er zoal te beleven?
Van 14.00 u tot 16.00 u:
- Kun je informatie inwinnen over onze vereniging (onder het genot van een hapje en
een drankje in onze kantine)
- Kun je ook eens proberen een balletje te slaan (wel even sportschoenen
meenemen!)
- Kun je kennismaken met onze nieuwe tennisleraar Ate de Jong
- Kun je je krachten meten met het ballenkanon
- Kun je gebruikte tennispullen inleveren, ruilen, kopen of verkopen (om 14.00 u ter
plekke inleveren met naam- en prijskaartje)
- Kun je meedoen aan een loterij met een aantal leuke prijzen
- Kun je ter plekke je racket laten bespannen
- Je kunt je aanmelden voor diverse groepjes die recreatief willen tennissen. Het idee
is om mensen van gelijk niveau bij elkaar te brengen, die via belcirkels contact
kunnen zoeken.
En last but not least: er kan de 19e ook getennist worden tijdens het openingstoernooi
dat aansluitend gehouden zal worden!
(vanaf 15:00 u; opgave bij Jef Tuinder 0516- 481957)
Opgave is evt. ook de 19e nog mogelijk tot 14.30 u
Meer info? Bel 0516-480840 (secr.) of 06-53619662 (voorz.)
Of bezoek onze website: www.wijnjewoude.net

Je moet een niets-kunner
nooit half werk laten zien

Geef de pen door
Suriname
In september 1952 werd de zogenoemde Eerste Suriname
Compagnie opgericht ter vervanging van de toen in Suriname
aanwezige mariniers. Wij werden gelegerd in een kazerne in
Dordrecht, waar we zouden blijven tot 3 januari 1953 tot ons
vertrek naar Suriname. Ik had me opgegeven als vrijwilliger voor
die nog te vormen compagnie omdat ik dacht zo kom ik ook in
Suriname en maak ik kennis met mijn toen nog aanstaande
schoonfamilie.
We verbleven nog een poosje voor
vertrek een maandje in het commandoopleidingscentrum in Roosendaal, waar
we vooral getraind werden op de stormbaan en andere gruwelijke trainingen. Ik
drukte daarbij zoveel mogelijk mijn snor,
want ik was bang als de pest voor zulke
oefeningen. Wat moet je daar ook mee als
administrateur. Alleen de pistool schietlessen vond ik wel interessant, temeer
daar mijn toekomstige bewapening uit
een pistool zou bestaan.
Eindelijk was de tijd van vertrek dan daar,
3 januari 1953. Rond die tijd was ook de
onder ouderen onder u wel bekende
Korea oorlog gaande, en Nederland
moest zo nodig een detachement
Koreagangers (vrijwillig) daar naar toe
sturen. What's new!
Met het tot troepentransportschip omgebouwde m.s. Waterman ging dat detachement via Suriname naar Korea. Ik zou mij
toch echt wel een kortere weg kunnen
voorstellen. Met datzelfde schip ging ook
onze compagnie naar Suriname. De
afstand Nederland-Suriname werd in
slechts elf dagen overbrugd. De gebruikelijke boot lijndienst deed daar altijd drie
weken over. Aan boord had ik een luizenleven, met een ruime hut voor mij alleen;
hut nr. 6, het nummer dat ook op al mijn
bagage, hutkoffers etc. moest staan.
In de vroege ochtend van 14 januari 1953
voeren wij de Suriname rivier, een ter
plaatse wel 3 kilometer brede rivier, op.
Vroeg in de middag kwamen wij aan in de
haven van Paramaribo, een op het oog

slaperig stadje zonder enige activiteit. De
ontscheping verliep naar mijn mening vrij
vlot en eenmaal op de kade werden wij al
snel vervoerd naar de Memre Boekoe
kazerne, aan de rand van de stad gelegen
en voorzien van sportvelden en een
zwembad. In de daar aanwezige barakken kreeg ieder zijn plekje aangewezen
en daar kreeg ik te horen, dat ik voorlopig
ergens ingekwartierd zou worden. Al
gauw zocht ik overigens zelf een kosthuis.
De compagnie ging na enige dagen
acclimatisatie, nuttig en wel nodig als je
voor het eerst in de tropen bent, na vijf
dagen voor een zogenaamde jungletraining naar het bekende Bosbivak; een
kampement ongeveer 50 km. ten zuiden
van Paramaribo, alleen bereikbaar langs
een weg van bauxietafval over een ontboste zandvlakte, doorsneden door een
kreek met doorzichtig bruin water en
deswege ook wel Colakreek geheten.
Ik hoefde niet mee naar dit kamp en kon in
Paramaribo min of meer blijven doen,
waar ik zin in had. Als ik in ieder geval
maar een dag per week daar in dat kamp
was.
Kort daarop liet ik mijn vrouw weten kom
maar terug naar Suriname en dat deed
ze. Wij verloofden ons, zoals dat toen
gebruikelijk was. En er werd een trouwdatum vastgesteld; 7 januari 1954. Het regende op de avond van onze trouwreceptie zeer zwaar, zoals het in de tropen kan
hozen; daar zijn onze soms langdurige
regenperioden echt kinderspel bij. De
helft van de verwachte gasten kwam niet

opdagen vanwege het slechte weer.
Kort na ons huwelijk vonden wij een huis
ongeveer halverwege de boerderij van
mijn schoonvader en de stad Paramaribo
gelegen. Wij kregen drie kinderen resp. in
1956 een zoon, 1960 een dochter en in
1964 nog een dochter, dus alle drie
Surinamertjes van geboorte. Na een paar
jaar had ik het wel gezien in militaire
dienst. Mijn belangstelling ging meer uit
naar het bedrijfleven. Intussen had ik zo
links en rechts wat contacten gelegd;
tegenwoordig zou je zeggen aan netwerken gedaan. Dit resulteerde in een
dienstverband voor onbepaalde tijd, met
de status van uitgezonden employee bij
het destijds in Suriname opererende
stroomopwekkings en distributiebedrijf
OGEM, met vestigingen op Curaçao,
Aruba, Bonaire en de Bovenwindse
eilanden St. Maarten, Saba en St.
Eustatius.
Het hield onder meer in, dat je om de vijf
jaar met drie maanden verlof kon, naar
bestemmingen geheel ter eigen keuze.
Welnu, dat werd eerst Holland, waar we
dan voor enige maanden een huis huurden, maar later, toen dit verlof werd
omgezet in zes weken per jaar speelden
onze vakanties zich merendeels af in de
contreien van Midden Amerika, Ja, we
waren nu eenmaal aan die kant van de
wereld, dus laten we hier dan ook maar
rondkijken. Het is niet zozeer de vraag
wáár zijn jullie geweest, dan wel wáár in
Midden in Zuid Amerika ben je niet
geweest. Helaas niet in Peru, wat mij nog
steeds spijt.
In september 1966 werd ik overgeplaatst
naar Aruba, waar ik tot augustus 1977
werkte. Een pracht eiland om met vakantie te zijn, om er te werken was een stukje
minder plezierig, ofschoon ik daar met
een opstapje van het Papiamento (de
landstaal) toch wel redelijk Spaans (een
der talen waaruit het Papiamento
gemengd was) geleerd heb. Daar had ik
later redelijk profijt van. Van Aruba uit

verleenden wij vooral administratieve
steun aan onze zuster bedrijven op de
bovenwindse eilanden, wat verblijf
gedurende kortere of soms ook wel
langere tijd op die eilanden met zich
meebracht.
Tussen Aruba, Bonaire en St. Maarten
kon je gewoon met de KLM vliegen,
tussen St. Maarten, Saba en St. Eustatius
was je dan aangewezen op vervoer per
Pipercub een sensatie op zich. Verder
kon je met de B.W.I.A. (Britisch West
Indian Airways) op vrijwel alle eilanden in
de Caraïben komen zoals Barbados,
Trinidad, Guadeloupe, Martinique. Van
Aruba naar Suriname (± 1800 km) vloog
je in ± 2½ uur met de Surinaamse
Luchtvaart Maatschappij en ja, dit traject
vlogen wij nogal eens. Suriname is toch
zo'n schitterend land, vooral de binnenlanden, waar je de meest primitieve en
pure resten van indiaanse en bosnegerculturen aantreft.
Jammer genoeg zijn reizen naar het
binnenland van Suriname relatief nog
steeds onevenredig hoog in prijs, waardoor het toerisme daar toch maar heel
moeilijk op gang komt.
In juli 1977 ging ik terug naar Suriname en
werd daar te werk gesteld bij de
Surinaamse Waterleiding Maatschappij,
met substationnetjes in zowel Oost
Suriname Albina als West Suriname
Nickerie. Vaak moest ik naar die buitengebieden en dat ging ook daar met een
Pipercub, waarmee je dan honderden
kilometerslang over de oerwouden vloog,
net grote boerenkoolvelden.
Inmiddels ontwikkelde Suriname zich
sinds 1975 tot een onafhankelijke natie,
waar de corruptie welig tierde. Dit leidde
tot de coup in 1980, onder commando van
de heer Bouterse.
Uiteindelijk resulteerde deze coup in de
beruchte decembermoorden van 1982,
waarbij 15 politieke tegenstanders van
Bouterse C.S. de dood vonden.
Mede op aandringen van mijn kinderen,
waarvan de dochters inmiddels in Neder-

land woonden, terwijl mijn zoon op
Curaçao verbleef, verlieten wij in maart
1983 Suriname weer en vlogen naar
Curaçao, waar ik een job vond als finance
en traffic manager bij de Antillien Saop
Company. Daar heb ik gezien hoe men
zeep ziedde en zeeppoeder fabriceerde.
Onder licentie van o.m. Unilever werd
daar zeep als Lux toiletzeep, zeeppoeder
onder de naam All gefabriceerd. Er was
toen marktbescherming en wij exporteerden vrijwel de gehele productie naar het
hele Caribische gebied, totdat enkele
jaren geleden de marktbescherming
wegviel en Curacao zich aansloot bij de
Caraïben Economic en Fabrication Trade
Association.
Aangezien in 1986 mijn werkvergunning
voor Curaçao niet werd verlengd met als
reden, onze ambtenaren gaan ook op de
leeftijd van 57½ jaar met pensioen. Ja, als
Nederlander moest je toen voor Curaçao
een werkvergunning hebben. Ik weet niet
of dat nog steeds zo is. Een verblijfsvergunning was niet nodig, dus ik had best op
Curacao kunnen blijven wonen. Maar
Nederland trok aan ons, zoiets als torn
between two lovers. Wat is wijsheid in
zo'n situatie.

Mijn moeder leefde nog en woonde in
Winschoten in een bejaarden voorziening. Waar we in Nederland terecht
kwamen vond ik op dat moment niet zo
belangrijk met deze restrictie evenwel,
dat het niet in de Randstad moest zijn.
Begin september 1986 vertrokken wij
naar Nederland en huurden voor de tijd
van zes weken een bungalow in 't Hout in
Bakkeveen. Van daaruit begon de zoektocht naar een huis. Daarbij kwamen wij in
plaatsen als Twijzelerheide, Kollumerpomp en noem zo nog maar een paar
dwarsstraten. Tot we uiteindelijk in Wijnjewoude bleven hangen. En nu ruim 21 jaar
later zitten wij hier nog steeds en ook nog
steeds met zeer veel genoegen. Een
prachtig dorp, gelegen in een prachtomgeving met een gemoedelijke vriendelijke
bevolking tot welke je vrij gemakkelijk
toegang kreeg. Groningers hebben de
naam, wellicht niet onterecht, stijfkoppen
te zijn en Friezen zouden per definitie stug
van aard zijn. Nauwelijks iets van gemerkt. Ik hoop niet, dat ik (indien zo,dan is
het volledig onbedoeld) het odium van
egotripperij op mij heb geladen.
J.H. Smit.
Ik geef de pen door aan de heer Andries
Monderman, Loksleane 13.

Oud ijzer actie
Van 7 t/m 12 april a.s. is er weer een oud ijzer- 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 wij
halen het in overleg met u op. Wij wachten op uw reactie!
De actiegroep
St. Pinksterfeest Wijnjewoude e.o.

Prikbord

Activiteiten
muziekkoepel
In Wijnjewoude beschikken wij over een
prachtige muziekkoepel. Maar het bestuur van Plaatselijk Belang is van
mening dat er te weinig muziek in de
koepel wordt gemaakt.

Ja minsken, it is wier.
Dizze twa wurde hjoed 5 april.
50 jier.
Lokwinske troch bern en famylje.

Wij willen proberen of er in de periode van
april t/m september op elke laatste vrijdag
van de maand een muziekgroep optreedt.
Muziekvereniging Euphonia, de chr. gemengde zangvereniging Looft den Heer,
de Slúskesjongers en de trekzakspelers
hebben al aangegeven dat zij zullen
optreden. De vraag is of er meerdere verenigingen zijn die iets ten gehore willen
brengen in de muziekkoepel. Het optreden is op vrijwillige basis. Natuurlijk
spelen de weersomstandigheden een
belangrijke rol. Het is aan de vereniging
om te beoordelen of het optreden al dan
niet kan doorgaan.
Heb je/ jullie belangstelling neem dan
voor 15 april contact op met Joop Miedema van Plaatselijk Belang. Het telefoonnummer is 0516 – 481305 en het email
adres is joop.miedema@planet.nl
Bestuur Plaatselijk Belang

Openluchtzwembad Dúndelle
open vanaf 26 april 13.00 uur 2008
Vanaf april kunt u op zaterdag, dinsdag en donderdag
van 13.00 – 17.00 uur een zwemabonnement kopen
aan de kassa van het zwembad in het MFC.
Abonnementen

Voorverkoop

Seizoen

Individueel
€ 57,00
€ 61,00
Gezinsabonnement € 130,00
€ 151,00
NB. Kinderen die geboren zijn voor 1 jan. 1992 vallen niet meer onder een
gezinsabonnement. Zij zullen een persoonlijk abonnement moeten nemen.
Deze zomer is het weer mogelijk zwemlessen te volgen voor de volgende diploma's:
A diploma
3 x per week

Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

17.15 – 17.40
17.40 – 18.05
18.05 – 18.30

B diploma

Maandag
Woensdag

17.15 – 17.40
17.40 – 18.05

C diploma
Maandag en Woensdag
Op woensdag is de groep in tweeën verdeeld

18.05 – 18.30

Zwemvaardigheid I Woensdag
Zwemvaardigheid II Woensdag
Zwemvaardigheid III Woensdag

19.00 – 19.30
19.30 – 20.00
19.30 – 20.00

Op maandag of donderdag extra les (conditie)
Trimmen voor volwassenen
Woensdag

20.00 – 20.30

Inschrijven voor de zwemlessen kan op woensdag 16 april van 13.00 – 19.00 uur.
De minimum leeftijd voor deelname aan de zwemlessen is 5 jaar voor 1 mei 2008.
De houder van een leskaart moet tevens in het bezit zijn van een geldig
abonnement.
Leskaart A
Leskaart B – C
Zwemvaardigheid

€
€
€

75,00
55,00
55,00

Voor vragen kunt u bellen naar Dúndelle telefoonnummer 0516 - 54 14 93 en vragen
naar Engel Nijholt.

Bedrijfsreportage
Hallo dorpsgenoten
Zijn jullie er weer klaar voor??
Klaar om weer te genieten van het mooie weer en de natuur?
Wij in ieder geval wel, want wij hebben voor jullie weer diverse soorten
picknicktafels en houten tuinmeubelen op voorraad liggen zoals:
- Jumbo: 12 persoons picknicktafel
- Junior: 8 persoons ronde picknicktafel
- Quatro: 8 persoons vierkante picknicktafel
- Casual: standaard picknicktafel van 180 cm of 220 cm lang
- Diverse sets houten tuinmeubelen
En ook voor de kids hebben we weer allerlei verschillende speeltoestellen liggen
zoals:
- Trampolines (Berg en Elfje) in diverse maten en kwaliteit
- Houten speeltoestellen met diverse aanbouw mogelijkheden en accessoirs
- Verschillende soorten skelters
Maar ook de buurtverenigingen, campings en scholen kunnen bij ons terecht voor:
Gekeurde en gecertificeerde speeltoestellen
Tafeltennis tafels voor zowel binnen als buiten gebruik
Verplaatsbare aluminium goals (ook zeer geschikt voor voetbal
verenigingen)
Voor meer informatie bezoek onze website of kom eens langs, dit kan ook 's avonds
na 18.00 uur.
Akker Outdoor Toys
Mounleane 13
9241 HA Wijnjewoude
Tel. 0516-481694
Mob. 06-13257806
www. Akkeroutdoortoys.nl
email. info@akkeroutdoortoys.nl

Dy''t folle praat
moat in bulte wiermeitsje

Flessenactie en sponsorloop voor
superspeeltuinen!
Voor de kinderen in Wijnjewoude willen we leuke, veilige en gevarieerde
speelplaatsen.
Speeltoestellen vergen echter steeds meer onderhoud en het aanschaffen van
aantrekkelijk nieuw speelmateriaal is duur, omdat aan strenge keuringseisen moet
worden voldaan. De aanschaf van nieuwe speeltoestellen heeft dus een extra
financiële impuls nodig.
De gezamenlijke speeltuincommissies
van Noormanstrjitte, Te Neijenhuiswei,
Russchenreed en Loksleane - Heide
houden daarom komend jaar acties om
hiervoor geld in te zamelen.
Eind mei organiseren we o.a. een
inzamelactie voor statiegeldflessen, voor
en door kinderen, onder begeleiding van
de speeltuincommissie in uw eigen buurt.
Het zou mooi zijn als u nu al zou beginnen
met sparen!
Ook is het de bedoeling dat we een
sponsorloop organiseren. Het hoe en
wanneer vertellen we in de volgende Bân.
We hopen dan ook iets te vertellen over
de manier waarop we de kinderen van
Wijnjewoude betrekken bij het maken van
onze plannen.
Wellicht is het goed om te weten dat
Plaatselijk Belang een bankrekening ter
beschikking stelt, waar straks ook uw
vrijwillige bijdrage welkom is! We rekenen
graag op uw medewerking!

Namens de speeltuincommissies
Wijnjewoude,
Leontine Vroege, Hagerank 2
P.S. Heeft u ideeën en/of adviezen en zou
u wat vrije tijd willen steken in het
ondersteunen en/of uitvoeren van onze
plannenmakerij, dan nodigen we u van
harte uit om contact op te nemen met de
speeltuincommissie in uw buurt. Contactpersonen in uw omgeving zijn: Wilco
Hoekstra, Daan de Jong, Sjouke Akker,
Klaas Postma, Ruurd van der Woude,
Bernhard Visser, Jan de Vegt, Herman
Ozinga, Jurjen Posthumus, Johan Boonstra, Jantina Doorgeest en Leontine
Vroege.

Opening Dorpssteunpunt Wijnjewoude.
Na de start van het IDOP in mei 2006 en het formeren van zes werkgroepen, hield de
werkgroep Dorpssteunpunt Wijnjewoude haar opening op dinsdag 19 februari 2008.
Na een lange voorbereiding, inventarisering van activiteiten en voorzieningen in het
dorp, het volgen van cursussen voor vrijwilligers en het stellen van doelen was het
eindelijk zover.
Voorzitter Reinder de Vries van de werkgroep kon 's middags ruim zestig genodigden
welkom heten. Vertegen-woordigers van te een dergelijk steunpunt krijgen. Zij
gemeente Opsterland, instellingen, kunnen ons als voorbeeld gebruiken en
bedrijven, verenigingen en gelukkig ook ons ook vragen om inlichtingen. De
eigen inwoners gaven een breed beeld vrijwilligers van het dorpssteunpunt kregen als dank voor hun grote inzet een bos
aan belangstellenden.
De voorzitter schetste in zijn welkomst- bloemen en een etentje aangeboden.
woord de gang van zaken vanaf de start
van het IDOP tot de opening van Hierna hield Jan Bakker namens PlaatseDorpssteunpunt Wijnjewoude. Als Pilot- lijk Belang nog een kort verhaal over hun
project moest alles zelf uitgezocht wor- betrokkenheid bij dit project.
den, waarna het als voorbeeld kan dienen
voor andere dorpen.
Onverwacht kregen we nog twee bezoeMet veel hulp van de Gemeente en kers binnen voor het steunpunt. Zij
Timpaan Welzijn en grote inzet van brachten op humoristische wijze naar
vrijwilligers is het gelukt en willen de voren met wat voor vragen men hier
vrijwilligers uiteindelijk ook graag begin- terecht kan.
nen.
De ene kwam vragen voor een scootmoAan wethouder Wietze Kooistra met Wmo
in zijn portefeuille was het de taak de
symbolische opening te verrichten. Door
het plaatsen van een steun onder een
bouwwerkje gaf hij aan dat de gemeente
Opsterland dit project ondersteunt.
Tevens werd de dorpsvlag weggehaald,
zodat het logo van het dorpssteunpunt
ontbloot werd. Het logo is gemaakt naar
het dorpsbeeld van Joop van Bergen; een
dorp gedragen door zijn inwoners.
Hierna plaatsten diverse instanties en
verenigingen een bordje met hun logo in
een kruiwagen met zand om aan te geven
dat ook zij dit project ondersteunen.
Vervolgens deed wethouder Kooistra een
uitleg over het hele Wmo gebeuren en
hoopte dat alle dorpen van onze gemeen-

biel en huishoudelijke hulp, de ander
bood zich aan voor het doen van boodschappen en hulp bij de computer. Na het
aanbieden van enige cadeautjes was het
tijd voor een hapje en een drankje en was
er gelegenheid voor het uitwisselen van
vragen, ideeën en adviezen.
Het was een plezierige opening, veel
bezoekers, vele nieuwe contacten en met
zoveel ondersteuning dat de werkgroep
vol goede moed aan zijn klus begint om
het zijn dorpsgenoten zo plezierig mogelijk te maken in ons dorp te kunnen en
blijven wonen.
Reinder
Ps. Op koninginnedag 30 april is het
Dorpssteunpunt Wijnjewoude gesloten

V.V.V. ''Duurswoude'' te Wijnjewoude.
Op 3 maart j.l. hebben wij de ledenvergadering gehad bij cafe v.d. Wey. Hierbij waren
een aantal leden aanwezig. De heer Stoker las de notulen en het jaarverslag voor van
2007. Hier waren geen op en aanmerkingen over. Penningmeester Wietse Stoker deed
voor de laatste keer het jaarverslag van de inkomsten en uitgaven van 2007. Uit het
verslag van de kascommissie bleek dat de financiën in orde zijn.
Er kwam een vraag van een van de leden, of er tijdens de puntentelling van het ringrijden ook jeugd op pony's kunnen ringsteken. Antwoord van het bestuur is dat de
deelnemers door moeten lopen met de
paarden omdat deze anders onrustig
worden van het wachten. Daar is bij de te
Nijenhuiswei te weinig ruimte voor. Ook
kwam er een vraag om tijdens de fietsvierdaagse iets te bezichtigen. Het bestuur
zal navraag doen bij de N.L.T.O. wat er
eventueel op onze route ligt.
Bestuursverkiezing. De voorzitter bedankt de heer Stoker voor zijn grote inzet
en het vele werk dat hij de afgelopen 27
jaar voor de vereniging heeft gedaan. De
heer Stoker krijgt een attentie en een
bloemetje.
Hierna wordt ons nieuw bestuurslid
voorgesteld. De heer Pieter Rooks
wonende aan de Loksleane 46 heeft zich
beschikbaar gesteld om ons team te
versterken. Tevens neemt hij de taak van
penningmeester over. Hij word met
algemene stem benoemd als nieuw
bestuurslid.
Wietse Stoker houdt wel de sleutel van
het informatiebord, dus wilt u hiervan
gebruik maken dan kunt u bij Wietse
terecht.

Om 21.30 uur sluit de voorzitter de
vergadering en wenst ieder wel thuis.
Onder het genot van een drankje worden
de foto's bekeken van ons 50-jarig
jubileum
Hierbij wil ik U alvast wat data doorgeven
van de activiteiten van dit jaar.
De rommelmarkten zijn dit jaar op 2 april,
7 mei, 4 juni, 2 juli, 6 aug., 3 sept. en 1
oktober.
Ze worden gehouden van 14.00 uur tot
18.00uur.
De avondmarkten vallen dit jaar op 11
juni, 23 juli en 20 augustus.
Deze worden gehouden van 17.00 uur tot
21.00 uur.
Beide keren gaat de slagboom een uur
van te voren open.
De fietsvierdaagse wordt dit jaar gehouden op 9, 10, 11 en 12 juli.
De datum van het ringrijden is onder
voorbehoud op 26 juli.

De minsken meitsje fals jild
en it jild makket falske minsken

Het Bestuur

Volleybalvereniging DWS
Met nog een paar speelrondes te gaan loopt de competitie naar het einde. De
trainingen zullen natuurlijk gewoon doorgaan. Als bestuur zijn wij alweer bezig met het
volgende seizoen. Zo zijn wij op zoek naar een trainer voor de competitieteams. Een
ieder die zich geroepen voelt, of een tip kan geven, kan zich melden bij één van de
bestuursleden. Met de “voorjaarsopruimkriebels” in de buik willen wij het ballenrek
onder handen nemen. Tijdens de ledenvergadering (uitnodiging volgt ) kunnen leden
de niet meer gebruikte ballen kopen voor een symbolisch bedrag.
Rest mij de balsponsor voor de maand april, Taxi van der Wal te bedanken voor de
steun.
Wedstrijdschema:
Donderdag,10 april 2008
20:15
D.W.S. DS 1 – Wêz Handich DS 1
19:15
D.W.S. DS 2 – ODS 4
20:15
p.v. Philips HS 2 – D.W.S. HS 1
21:15
V.C.S. HS 3 – D.W.S. HS 2
Donderdag, 17 april 2008
19:15
R.S.O. DS 1 – D.W.S. DS 1
19:15
ODS 5 – D.W.S. DS 2
21:15
ODS 3 – D.W.S. HS 1
20:15
D.W.S. HS 2 – AVIOS HS 1

M.F.C. de Swingel
M.F.C. de Swingel
Sportcentrum Drachten
Surventohal
M.F.C. de Swingel
Sporthal Revalidatie Fries
Sporthal Revalidatie Fries
M.F.C. de Swingel

Bestuur DWS, Roelie de Vegt

Ouderensoos
Donderdag 6 maart zijn we naar de spelmiddag in de Hemrik geweest. Het was weer
heel gezellig. We hebben erg ons best gedaan. Het resultaat was dan ook een 3de prijs.
We moesten Siegerswoude met een 1ste en Nij Beetst met een 2de prijs voor laten gaan.
Wijnjewoude was heel blij met een 3de prijs. Andere jaren waren we altijd in de
middenmoot te vinden. Nu kwamen we thuis met een beker.
Donderdag 27 maart was onze laatste soosmiddag. Bij ons was deze middag het
ééneiige duo de Ruiter uit Vries, het zogenaamde Alpenland duo. Ze brachten muziek,
zang en prachtige verhaaltjes. Ook gaven ze met een Alpenhoorn een demonstratie
met een jodellied. Deze laatste soosmiddag viel best in de smaak. Hopelijk komen we
het volgend seizoen weer bij elkaar.
Het bestuur.

Jeugdsoos
Meidenavond

Jongerenhyves Wijnjewoude

Wegens groot succes is er zaterdag 5
april alweer de derde meidenavond (1014 jaar). Deze keer gaan we helemaal los
op de catwalk! Creëer je eigen kleding en
show het aan je vriendinnen!
Tijd: 19.30- 21.00 uur
Waar: MFC de Swingel
Entree: €1.50
Voor wat lekkers en drinken wordt
gezorgd!
Info 06 -197 586 09

Sinds kort is er speciaal voor de
jeugdsoos van Wijnjewoude een Hyves
aangemaakt.
Hier kun je alles nalezen over de
activiteiten die er de komende tijd
worden georganiseerd!
Dus meld je aan!
www.jongerenwijnjewoude.hyves.nl

Speurtocht
Vrijdag 18 april organiseren de vrijwilligers van de jeugdsoos een Speurtocht.
Door middel van foto's word je door heel Wijnjewoude gestuurd!
Tijd
19.00 tot ongeveer 21.30 uur.
Entree
€ 1,50
Waar
MFC de Swingel
Info
0619758609
-----------------------------------------------------------Naam:
Leeftijd:
Telefoonnummer:
Lever het strookje voor zaterdag 12 april in bij Merkebuorren 46.
Bellen naar bovenstaand nummer mag ook.

Nationaal MS Fonds
Op 17 mei 2008 zal voor de derde keer de MS 150 verreden worden.
Deze sponsor fietstocht bestaat dit jaar uit 2 afstanden, 1 van 120 km en 1 van 30 km
(samen 150 km).De MS 150 is niet nieuw maar wordt al sinds jaar en dag gereden in de
USA. Iedere staat in Amerika heeft hun eigen MS 150!
De opbrengst is bestemd voor het
Nationaal MS Fonds.
Het MS Fonds helpt mensen die Multiple
Sclerose hebben met coaching, voorlichting en financiering van wetenschappelijk
onderzoek.
Hoe aanmelden?
Ben je enthousiast en wil je MS-patiënten
in Nederland helpen? Meld je dan aan
voor de MS150, kijk op www.ms150.nl.
De deelnemer met het hoogste sponsorbedrag ontvangt een geheel verzorgde
reis voor 2 personen naar de Amerikaanse MS 150 in Texas.

Thema dienst
“Euphonia“

Kunt of wilt u niet meefietsen maar bent u
bereid om voor zoveel mogelijk fietsers te
zorgen, dan maakt u ook kans op deze
reis. U wordt dan ambassadeur van het
Nationaal MS Fonds.
Op de site www.ms150.nl vindt u alle
informatie!
Kom in beweging om mensen die aan
Multiple Sclerose lijden in beweging te
houden.
Namens alle mensen met Multiple
Sclerose: hartelijk bedankt!

Evangelisatiedienst
Op Zondagavond 13 april a.s.

Op zondag 6 april houdt chr. muziekver.
Euphonia een thema dienst .
Het thema voor deze middag is:

“ Er zit muziek in de kerk “
Deze dienst wordt uitgevoerd door de
leden van Euphonia.
De aanvang is, 's middags gewoon om
kwart voor twee, in de kerk.
Wij van Euphonia hopen op een fijne
dienst met elkaar, ter eer van
onze Heer en Heiland .”
“Hef bazuin uw gouden stem,
harp en fluit verheerlijkt Hem.”
U komt toch ook?
Wij verwachten een volle kerk.

De locatie is: Geref. Kerk in
Wijnjewoude
Het begint om: 19.30 uur
Medewerking wordt verleend door:
Ds. C. Flobbe uit Marum
Combo 'Wyn' uit Wijnjewoude
Thema: Alles is Liefde…?
Na afloop is er gelegenheid om een kopje
koffie of thee te komen drinken in het
Trefpunt. Iedereen is van harte welkom!

Nieuws van museum Opsterland
Eén keer per jaar is het Museum Opsterland behalve zaterdag ook op zondag geopend
en wel tijdens het museumweekend! Heeft u al zo vaak het idee gehad om dit museum
eens te bezoeken? Dan is het nu wellicht een geschikt moment. Het Museum doet dit
jaar ook weer mee met het museumweekend. Er is een leuke speurtocht: “waar of niet
waar?” in elkaar gezet. Zaterdag 5 en zondag 6 april kunt u het museum gratis
bezoeken van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Waar of niet waar?
'De kunst van de waarheid', zo luidt het

Tentoonstelling Kijken bij de
Rijken:

thema van het Museumweekend 2008.
Achter objecten in een museum kan een
andere werkelijkheid schuilgaan dan wat
je in eerste instantie waarneemt. Wat is
waar en niet waar? Neem de proef op de
som in het Museum van Opsterlân in
Gorredijk.

Tijdens het Museumweekend kunt u ook
de tentoonstelling Kijken bij de Rijken
bezoeken. De tentoonstelling neemt u
mee terug naar de 19e eeuw.
Stap het landhuis binnen van Freule
Hillegonda van Rijck Thoe Ydel en kom
achter de waarheid. Waarom laat de
Jonkheer een japon voor zijn geliefde
Hillegonda naaien waar vele meters stof
in worden verwerkt? En waarom heeft
Freule Hillegonda een paraplu boven
haar hoofd op een warme zomerse dag in
juli 1850?
Wat is er zo bijzonder aan de stijlvol
gedekte tafel met het servies van
beeldend kunstenaar Esther Derkx?
Leefde Esther Derkx ook rond 1850?
Freule Hillegonda van Ryck Thoe Ydel is
genegen u te ontvangen en neemt u mee
door haar landhuis. Zij licht een tipje op
van de sluier over de geheimen van haar
kledingkast en brengt de waarheid aan
het licht. Zaterdag 5 april vanaf 14.00 uur
kunt u genieten van een inloopconcert.
Het Compagnonsconsort speelt klassieke muziek uit de 18e eeuw. Bijzonder
aan het inloopconcert is dat er gebruik
gemaakt wordt van een klavecimbel, een
typisch muziekinstrument uit die tijd. Er
worden klassieke stukken gespeeld van
onder andere de componisten Lentz,
Haydn en Biber.

Kruip in de huid van de speurneus in het
museum. Doe mee aan een speurtocht
door de collectie op zoek naar de
waarheid! Speel het spannende spel, leuk
om te doen voor jong en oud. Speel
samen met je kind de Sherlock Holmes
met zijn assistent Watson.

Ontdek de geheime wereld van de
archeoloog
Ontmoet de archeoloog tijdens het
museumweekend en raad welke vuistbijl
van Weinterp het echte exemplaar is. De
archeoloog, Hendrik de Jong of Arjan
Draaisma geeft antwoord op vragen uit de
geheime wereld. En altijd al willen weten
wat de waarheid is van door jou gevonden
of opgegraven materiaal? Het steentje
dat je opgegraven hebt uit de grond in je
achtertuin ziet er bijzonder uit. Zou het
dan misschien het zesde bijzondere
speerpuntje van Nederland zijn? Neem je
vondst mee naar het museum en laat het
determineren. Ontdek het raadsel achter
de opgraving van jouw voorwerp.
Misschien kun je samen met de archeoloog de waarheid ontdekken!

Willedei Wynjewald
De organisatie van het straatfestival “Willedei Wynjewald” viert dit jaar op de eerste
zaterdag in Sept. 2008 haar eerste lustrum. Alweer voor de vijfde keer sinds 2004 is dit
laagdrempelig festival een groot succes zowel voor het publiek als de deelnemers.
Door verschillende activiteiten, straatacts en deelname van amateurs en professionals
op dit festival genieten duizenden liefhebbers hiervan.
Willedei wordt gehouden in het centrum rondom de kerk.
Dit centrum wordt afgesloten voor verkeer van 12:00 tot 21:00 uur zodat op straat terrassen en podia kunnen worden opgesteld. Met een drankje en hapje erbij is het genieten van de voorbijtrekkende artiesten, de vele muzikanten en meestal van de zon!

Feest voor iedereen.
Dankzij nationaal vermaarde straatartiesten als onder anderen Jan Trien & de Buuf,
Marco Bonissimo, Skydeskive, Henk
Bijlsma, Theater NizNo, De Swalkers,
Badmutsen, Saxy Ladies en Nostalgie
met mini draaiorgels staat Willedei op een
hoog peil en is ook zeker geliefd en een
begrip bij de artiesten. Dans groepen,
Street- en Linedancers. Er is voor elck wat
wils! De geheel uit vrijwilligers bestaande
organisatie heeft inmiddels een fijne neus
gekregen voor het opsporen van straatacts. Je komt werkelijk ogen en oren te
kort en Wijnjewoude staat die dag in het
teken van het festival. Clowns, jongleurs,
vreemd uitgedoste figuren die je al even
vreemd aankijken, het dorpshuisplein met
het grote podium, waar ook de gymshow
van LONGA telkens weer een succes is.
De kinderen kunnen prachtig geschminkt
worden. Boven-dien is er kindertheater,
luchtkussens, een clown, poppentheater
en een heuse vrijmarkt.

Troubadours en muzikanten.
Op de verschillende podia is er een doorlopend optreden van zeer verschillende
troubadours en muziek in vele genres.
Voorgaande edities traden o.a. op: Gurbe
Douwstra, Healers, Beand Baes en
Smarige Skep, Pierewaayer, Grote Beer,
Gerbrich van Dekken, Foeke van Bruggen, Euphonia, Sola Gratia, Sluske
Sjongers, The Frisian Harmonizers,
Dúnsjongers, Paulus Jakje, Adrie de
Boer, Swart-Wyt, Reinder Jelsma, Djembe Kadung, Synergus, Pigmeat, CompagnonsVrouwlu, Turbo M en vele anderen.

Palingrookwedstrijd.
Tijdens Willedei wordt door vele palingrokers gestreden om het Willedei kampioenschap palingroken. Voor de liefhebbers om te smullen en een must om te
beleven.
Oldtimers.
De oldtimer liefhebbers presenteren weer
hun prachtige hobby, waar ook het
publiek tijdens de Willedei van kan genieten.

Bedrijven en verenigingen.
Op de bedrijfsboulevard staan diverse
bedrijven en verenigingen met hun
zaken.

Gratis festival.
Dankzij sponsoring van het bedrijfsleven,
de provincie Fryslân, de giften van cultuurliefhebbers en de verkoop van het programmaboekje is de toegang op Willedei
gratis. Als 's avonds de buitenactiviteiten
zijn afgesloten, kunt u in de horecagelegenheden nog genieten van muziek
bands, swingen dus. Zo kan het festivalbezoek voor veel mensen een ongedwongen, gezellig en een onvergetelijk
en ontspannen dagje-uit worden.
Aanmelden en info. Dit kan weer via tel.
melding op 0516-471426 of via www.wijnjewoude.net/willedei

Workshop Runen
Vroeger kon je op deuren of muren van
huizen vaak een rune teken als bescherming vinden. Ook vond je ze wel eens
langs wegen en paden als wegwijzer of
voorteken. Runen zijn heel oude tekens
die als talisman of symbolen werden
gebruikt en waarmee je ook levensvragen
kunt beantwoorden (men noemt dat wel
eens voorspellen, ik heb het liever over
inzichtelijk maken). Alle tekens op zich
hebben hun eigen betekenis. Je kunt
runen ook als alfabet gebruiken, er
bestaan in verschillende culturen ook verschillende alfabetten.
In deze workshop gaan we werken met de
runen van de Futhark, dit is het bekendste
runen alfabet. In de workshop zal ik uiteraard vertellen over de runen, hun
geschiedenis en betekenis. Ieder maakt
zijn eigen persoonlijke runenset en leert
daarmee te werken. We gaan bij elkaar
“de runen leggen” daarbij leer je te interpreteren wat de boodschap of het antwoord op de vraag is.
In deze drie avonden komt dus alles van
de runen aan bod. Voor alle materialen
wordt gezorgd. Ik streef er in mijn workshops altijd naar om zo veel mogelijk aan
ieders wensen te voldoen en vind daarom
een eigen inbreng van cursisten heel leuk
en waardevol!
Graag tot ziens bij de workshop!
Een groet en een glimlach,
Maaike
Docent:
Maaike Buurman.
Datum:
dinsdag 8, 15 en 22 april.
Aanvang:
20.00 tot 22.00 uur.
Kosten:
€ 5,00 (excl. materiaal).
Contactpersoon:
Magda Landman. 0516-481673.

Bericht van de Werkgroep
Activiteiten Wijnjewoude - WAW
Het seizoen van ons brede scala aan activiteiten loopt langzaam maar zeker ten
einde. Ondanks het feit dat we enkele cursussen moesten annuleren vanwege te
geringe deelname, kijken we opnieuw
terug op een succesvol en mooi seizoen.
Zo was er in ons dorp, naast andere cursussen, veel belangstelling voor de verschillende computercursussen, buikdansen, de lezing Wijnjewoude door de eeuwen heen, hartige taarten bakken, tekenen vanuit je gevoel, de bierproefavond
en het mozaïeken van een schaal. Maar
ook de groepen van het djembétrommelen, het trekzak spelen en linedancing beleven al enkele jaren veel plezier bij het uitoefenen van hun hobby.
Het bestuur wil alle cursisten bedanken
voor hun deelname of belangstelling, ideeën en suggesties van dit seizoen.
De reacties op ons gevarieerde programma-aanbod van het afgelopen seizoen
waren zeer positief. Velen waarderen
onze activiteiten en daar maakt een kleine
groep van vrijwilligers zich ieder jaar weer
sterk voor. Door al die positieve reacties
zijn onze vrijwilligers ieder jaar opnieuw
gemotiveerd om een bijdrage aan de activiteiten in het dorp te leveren.
Inmiddels zijn we begonnen met de voorbereidingen van het seizoen 2008-2009.
Daar gaan we graag en met veel inspiratie
aan werken. Ons nieuwe cursusaanbod
start in september en wordt deze zomer
bekendgemaakt. Het nieuwe WAW programma wordt ook gepubliceerd op de
website: www.wijnjewoude.net
We houden u graag op de hoogte en
hopen velen van u vanaf het najaar
opnieuw te mogen begroeten tijdens een
van onze activiteiten!
Met vriendelijke groet,
het bestuur van de Werkgroep
Activiteiten Wijnjewoude

Roefeldag 2008
Op Woensdag 23 april 2008 organiseert werkgroep Activiteiten Wijnjewoude in samenwerking met Jantje Beton de Roefeldag.
Een dag waarop kinderen uit groep acht mogen rondneuzen in de wereld van volwassenen. Een wereld die bestaat uit diverse bedrijven in Wijnjewoude. De kinderen van
de basisscholen in Wijnjewoude krijgen hierover via de scholen nog wel bericht, maar
de kinderen die wij niet op deze manier kunnen bereiken nodigen wij van harte uit zich
aan te melden bij het Roefelcommité Wijnjewoude. Ben jij inwoner van wijnjewoude
maar ga je in een andere plaats naar school of zit je in een rolstoel maar wil je wel graag
mee roefelen, geef je dan op een jaartje jonger of ouder is dan ineens niet meer zo
belangrijk. Het Roefelcommité gaat dan nog wel even overleggen met je ouders.
Aanmelden doe je bij: Joke
Merkebuorren 77
Tel.: 48 14 44

of

Siebo
Merkebuorren 97
Tel.: 48 18 78

Kerkdiensten
Hervormde Gemeente
April
6
13
20
27
Mei
1
4
11

09.30 uur, Duurswoude
13.45 uur, Duurswoude
09.30 uur, Weinterp
19.30 uur, Weinterp
09.30 uur, Duurswoude
13.45 uur, Duurswoude
09.30 uur, Weinterp
13.45 uur, Weinterp

Ds. J. M. D. van den Berg, Wezep
Ds. J. M. D. van den Berg, Wezep
Dhr. H. Lowijs, Noordseschut
Dhr. J. A. L. Duijster, Ens. Zangdienst.
Ds. K. de Graaf, Kallenkote
Ds. H. Poot, Oldemarkt
Ds. W. van der Wind, Onstwedde
Ds. E. van 't Slot, Opende

09.30 uur, Weinterp
09.30 uur, Duurswoude
13.45 uur, Duurswoude
09.30 uur, Weinterp
13.45 uur, Weinterp

Ds. F. Stevens, Hoogeveen. Hemelvaart.
Dhr. H. Lowijs, Noordseschut
Dhr. F. Verkade, Hoogeveen
Ds. J. W. Slok, Drachten. 1e Pinksterdag.
Ds. D. van Duijvenbode, Urk

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.
April
6
13
20
27
Mei
1
4
11

09.30 uur.
14.00 uur. Ds. W.B. van der Wal
09.30 uur. Ds. W.B. van der Wal
13.45 uur. Ds. L.G. van der Heide
09.30 uur.
14.00 uur. Ds. W.B. van der Wal
09.30 uur.
14.00 uur.
10.30 uur. Ds. W.B. van der Wal
09.30 uur. Ds. W.B. van der Wal
14.00 uur. Ds. R. van Wijnen
09.30 uur.
14.00 uur. Ds. W.B. van der Wal

Gereformeerde Kerk
April
6

09.30 uur.
13.45 uur.

ds. F. de Jong, Drachten, Koffie drinken na de dienst
Themadienst

13

09.30 uur.
19.30 uur.

ds. A. P. Davelaar, Zwartsluis
ds. G. C. Flobbe, Marum. Evangeliesatie dienst,
m.m.v. Combo “ WYN ” Wijnjewoude.

20

09.30 uur.
13.45 uur.

ds. H. H. Lageveen, Nieuw Weerdinge, Gezam. met Hemrik
ds. J. Knol Jeugddienst m.m.v. Regenboogkoor uit Kollum

27

09.30 uur.
13.45 uur.

ds. S. Poelman, Harlingen.
Jeugddienst

09.30 uur.

dhr. H. J. Brouwer, Rouveen, Hemelvaartsdag,
Gezam. met Hemrik.

09.30 uur.
13.45 uur.

ds. F. Boon, Hoogeveen, Koffie drinken na de dienst
ds. J. A. Dekker, Zwartsluis.

Mei
1
4

Dorpsagenda
April
4
4
6
8
9
7-12
15
17
19
22
26
4

Schutjassen in de O.D.V. kantine.
Meidenavond in de Swingel voor 10-14 jaar. 19.30 tot 21.00 uur.
Themadienst Euphonia 'Er zit muziek in de kerk'
WAW, workshop Runen
BvPN Auck Peanstra met 'Yn pyama de dyk oer'
Oud ijzeractie st. Pinksterfeest Wijnjewoude e.o.
WAW, workshop Runen
Pakketten inleveren voor Polen bij fam. Veenstra, Loksleane 1
Opendag tennisvereniging Weningewalde
WAW, workshop Runen
Opening openluchtzwembad Dúndelle
Meidenavond in de Swingel voor 10 tot 14 jaar. 19.30 tot 21.00 uur.

Mei
2
6
7
15
16
20-31
30

Touwtrekcompetitie in Donkerbroek
BvPF. Excursie naar het Culinair Historisch Kookmuseum "de Vleer"
Rommelmarkt VVV
Pakketten inleveren voor Polen.
Touwtrekcompetitie in Friechepalen
Flesseninzamelingsactie voor speelgoedtoestellen
Touwtrekcompetitie in 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 17.00uur 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.

