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Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 10 januari. De Bân is ook te vinden op
www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij
voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in
lettertype arial 11, via e-mail deban@wijnjewoude.net Dit kan tot zaterdag 3 januari
18.00 uur.
Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 1 januari binnen zijn bij Klaasje van
der Woude, te Nijenhuiswei 10 Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet
meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie Posthumus tel.
481381.
Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij: K. Greidanus

1909 - 17 mei - 2009
VOTUM NOSTRUM
Op D.V. 17 mei 2009 bestaat CBS Votum Nostrum in Wijnjewoude 100 jaar.
Dit heugelijke feit willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan, vandaar deze oproep
aan 'oud' onderwijzers, leerlingen, bestuursleden en/of een ieder die zich bij de school
betrokken voelt. U kunt zich opgeven voor een reünie op zaterdag 16 mei 2009.
(opgave voor 1 mei 2009)
U kunt zich aanmelden via: - email: tkiers@zonnet.nl
- Tel.nr. 0516-541283
- Adres: Duerswaldmerwei 19
- Woonpl.: 9243 KA Bakkeveen.
Wilt u ook familie, vrienden en kennissen informeren over deze dag vooral aan mensen
die niet meer in Wijnjewoude wonen en toch met onze school verbonden zijn geweest.
Nadere informatie en programma worden vermeld in een volgende Bân.
Hierbij willen wij ook een oproep plaatsen naar een verloren fotoboek van school, met
foto's van alle jaren die ingeplakt zijn, het is groen van kleur. Informatie hierover ook
naar bovenstaande gegevens.
De reüniecommissie.

Berichten van Plaatselijk Belang
Overleg met burgemeester en wethouders
Eenmaal per jaar vindt een overleg plaats tussen het bestuur van Plaatselijk Belang en
burgemeester en wethouders van Opsterland. Dit jaar heeft het overleg met
burgemeester mevrouw Ravestein en de wethouders, de heren de Boer, Kooistra en
Hoen op 17 nov. jl. plaatsgevonden. De volgende onderwerpen zijn o.a. aan de orde
geweest:
Integraal dorpsontwikkelings plan
(IDOP)
Wethouder de Boer vindt dat door het
Idop heel wat losgekomen is in het dorp
en dat er de nodige onderwerpen door het
dorp zijn opgepakt. Hij vindt de opzet
geslaagd. Dit wordt door Plaatselijk
Belang onderschreven, maar we zijn van
mening dat het project evenemententerrein/uitbreiding kantine ODV, niet snel
genoeg gaat. Wethouder de Boer vindt
dat het project naar wens loopt. De
benodigde fondsen zijn grotendeels
beschikbaar. Hij kan nog niet aangeven
binnen welke termijn definitief groen licht
wordt gegeven.
N381/gebiedsontwikkeling
Plaatselijk Belang is van mening dat de
verplaatsing van de N381 kansen geeft
voor het dorp. Belangrijk is in een vroeg
stadium mee te denken over de gevolgen
van de aanleg van de N381 voor het dorp.
Het is de bedoeling hiervoor een
werkgroep op te richten. Omdat hier
specialistische kennis voor vereist is,
wordt om professionele ondersteuning
door de gemeente gevraagd. Wethouder
Kooistra staat hier positief tegenover.
Over de vorm van de ondersteuning
wordt nog nagedacht.

Dorpssteunpunt
Het college is positief over het dorpssteunpunt. Wijnjewoude is het eerste
dorp met een steunpunt. Andere dorpen
zijn nu ook bezig met het oprichten van
een steunpunt. Reinder de Vries heeft
namens het dorpssteunpunt aangegeven
dat men zeer te spreken is over de
ondersteuning door de gemeente. Dit
wordt doorgegeven aan het college.
Wonen
Plaatselijk Belang meldt dat de belangstelling voor de 2 vrijgekomen kavels klein
was.
Dit heeft mogelijk te maken van de
economische crisis. Wethouder Hoen
geeft aan dat er voor de periode van 2010
tot 2015 nog 10 woningen gebouwd
kunnen worden. Voor de periode na 2015
moet nog worden vastgesteld wat de
mogelijkheden voor Wijnjewoude zijn.
Inzake de renovatie van de Welfingstrjitte
meldt hij dat de renovatie in het
herstructureringsprogramma 2010/2011
zit.
Papiercontainers
Plaatselijk Belang vraagt of de gemeente
tevreden is over het nieuwe systeem van
inzameling van papier, met de containers.
Wethouder Kooistra geeft aan dat de
eerste indrukken positief zijn. Een pluspunt is ook dat er meer kilo's worden aangeleverd. Plaatselijk Belang heeft de indruk dat de papiercontainers in het dorp
goed bevallen.

Alleen in je dromen groeit het goud aan de bomen.
.

Presentatie projectplan “herinrichting
gezamenlijke speeltuinen”
De gezamenlijke projectgroep speeltuinen Wijnjewoude heeft een projectplan
met een plan van aanpak opgesteld voor
de (her)inrichting van de speeltuinen in
Wijnjewoude. Het projectplan is op
verzoek van de projectgroep uitgereikt
aan Burgemeester en Wethouders. De
eerste reactie van Burgemeester van
Ravestein was dat het plan er mooi uitziet.
Er is toegezegd het plan met een positieve insteek te bekijken.
Rondgang gemeentebedrijf
Naar aanleiding van het overleg tijdens de
rondgang op 16 oktober jl. heeft het
gemeentebedrijf een reactie gegeven op
de door Plaatselijk Belang gestelde
vragen en opmerkingen. Het betreft o.a.
de volgende onderwerpen:
Onderhoud wegen en fietspaden
Door Plaatselijk Belang is gemeld dat een
aantal trottoirs en het pad van de
Merkebuorren naar de Te Nijenhuiswei
slecht zijn. Toegezegd is deze trottoirs en
het pad nog dit najaar te herstellen.
Hoge snelheid Weinterp
De hoge snelheid op de Weinterp is aan
de orde gesteld en de vraag is gesteld
waarom de gemeente gestopt is met het
leggen van graskeien. De graskeien zijn
aangelegd omdat de bermen op enkele
plaatsen slecht waren. Het gevolg van het
leggen van graskeien is echter dat de weg
breder wordt en dit uitnodigt om nog
sneller te rijden.
Snoeien boomwal
Verzocht is de boomwal aan het einde van
de Merkebuorren richting Duerswâld te
snoeien. Toegezegd is deze bomen mee
te nemen in het snoeien van het walhout
plan 2008-2009.

Belijning fietspad
Verzocht is belijning aan te brengen op
het fietspad van Duerswâld tot aan de
Stripe, omdat fietsers verblind worden
door tegemoetkomend verkeer. Toegezegd is daar waar nodig asbelijning aan te
brengen (dit is inmiddels uitgevoerd).
Pad naar de Swingel
Verzocht is een paadje aan te leggen van
de Christelijke Basisschool naar de
Swingel. Toegezegd is dat het paadje zal
worden aangelegd over gemeentegrond
naar de Swingel.
Parkeren Welfingstrjitte
Gevraagd is insteekhavens aan te leggen
aan de Welfingstrjitte voor het onderwijzend personeel. Hierover wordt voor 1
februari 2009 contact opgenomen met
Plaatselijk Belang.
Brandkraan Biskopsreed
Aangegeven is dat op de Biskopsreed
geen brandkraan aanwezig is. Aangegeven wordt dat het niet mogelijk is hier
een brandkraan te installeren. Het
bluswater wordt uit de achterliggende
sloot en dobben gehaald. Voor de
Biskopsreed geldt een aangepaste
alarmerings- en uitrukprocedure. Bij een
brandmelding wordt vanuit 2 kazernes
uitgerukt. Hierdoor komt er direct meer
materieel (inclusief water) en personeel
ter plaatse.
Onderhoud groenperkjes
Aangegeven is dat een aantal groenperkjes aan de Russchenreed onderhoud
nodig hebben. Toegezegd is dat de
groenperkjes in het voorjaar van 2009
worden vervangen door nieuwe beplanting.
Plaatsing buizen nieuwbouw
Verzocht is de geplaatste buizen bij de
Gentiaan en Hagerank wat verder uit
elkaar te plaatsen. Het gemeentebedrijf

geeft aan dat de buizen zijn geplaatst om
te voorkomen dat het bouwverkeer hier
langsrijdt. Men is van mening dat de
ruimte tussen de buizen voldoende is om
er met een personenauto tussendoor te
rijden.
Doortrekken trottoir
Verzocht is het trottoir van de Hagerank
naar de Welfingstrjitte door te trekken,
omdat het huidige trottoir abrupt
ophoudt. Toegezegd is hier voor 1 febr.
2009 contact over op te nemen.
Onderhoud Openbare ruimte
Tijdens de rondgang is vastgesteld dat
veel klachten beter rechtstreeks kunnen
worden gemeld bij het gemeentebedrijf.
Dan wordt er direct actie ondernomen.
Het is jammer dat zaken die direct kunnen
worden opgelost blijven liggen tot het
jaarlijkse overleg.
Het verzoek is dus meldingen over het
onderhoud van de openbare ruimte direct

te melden bij de gemeente en alleen
klachten die niet worden opgelost door te
geven aan Plaatselijk Belang, zodat hier
speciaal aandacht voor kan worden
gevraagd.
Voor meldingen over het beheer en
onderhoud van de openbare ruimte kunt u
bellen met de servicelijn van het
gemeentebedrijf; tel. (0513) 481544 of email: meldingen@opsterland.nl.
Dit kunnen meldingen zijn over onderstaande onderwerpen: onderhoud wegen, straten, trottoirs en paden openbaar
groen, plantsoenen en bomen gemeentelijke riolering, putten, kolken en gemalen straatnaamborden en verkeersborden verkeersveiligheid
Bloembollen
De toegezegde narcissen en krokussen
aan de Merkebuorren zijn de afgelopen
periode geplant. In het voorjaar kunnen
we een kleurrijk Wijnjewoude tegemoet
zien.

N381 – kruising Weinterp
Zoals bekend heeft Provinciale Staten van Fryslân op 18 juni 2008 de traces
vastgesteld voor het noordelijke (Drachten-Donkerbroek) en het zuidelijke
(Oosterwolde-Drentse grens) trajectgedeelte van de N381. Voor het gedeelte
Donkerbroek-Oosterwolde is nog geen trace vastgesteld. Hierover is nog volop overleg
gaande. Een voor Wijnjewoude belangrijk aspect is op welke wijze de ongelijkvloerse
aansluiting bij Weinterp tot stand komt. In het voorontwerp blijft Weinterp op bestaand
niveau (maaiveld) en gaat de N381 bovenlangs. Door gedeputeerde Adema is m.b.t.
Weinterp echter aangegeven dat hij wil onderzoeken of wellicht een andere oplossing
voor het geplande viaduct van omstreeks 6 meter hoog kan worden getroffen.
Door de projectorganisatie N381 worden 4 mogelijke varianten onderzocht voor de
ongelijkvloerse aansluiting bij Weinterp. Voor deze varianten worden de ruimtelijke,
landschappelijke en financiële consequenties in beeld gebracht. De varianten zijn
beschreven in de nieuwsbrief N381 van nov. 2008. Het betreft de volgende varianten:

Variant A

Variant C

Variant A is een zogenaamde half/half
oplossing. In deze variant wordt de
Weinterp ca. 2,10 meter lager aangelegd
dan de bestaande hoogte. Het fietspad
blijft op bestaande hoogte en zal dus niet
verdiept worden aangelegd. De N381
kruist de Weinterp ongelijkvloers boven
langs. Vanaf de Weinterp blijft de N381
halfhoog door het landschap gaan om de
Opsterlânske Kompanjons feart (en de
wegen Compagnonsfeart en Tjalling
Harkeswei) hoog bovenlangs te kruisen.

In variant C wordt gekeken naar een
verdiepte ligging van de N381. In deze
variant wordt de N381 verdiept aangelegd, ca. 6,20 meter lager dan de
bestaande hoogte van de Weinterp. De
Weinterp en het fietspad gaan bij deze
variant op bestaande hoogte bovenlangs
over de N381. Ter plaatse van de
Opsterlânske Kompanjons feart (en de
wegen Compagnonsfeart en Tjalling Harkeswei) kruist de N381 hoog bovenlangs.

Variant B

Bij variant D blijft de N381 op bestaand
niveau (maai veld) en gaat de Weinterp
(inclusief fietspad) bovenlangs. Ter plaatse van de Opsterlânske Kompanjonsfeart (en de wegen Compagnonsfeart en
Tjalling Harkeswei) kruist de N381 hoog
bovenlangs.

Variant D
Bij variant B wordt er ook gekeken naar
een half/half oplossing. In deze variant
wordt de N381 verdiept aangelegd, ca.
3,10 m lager dan de bestaande hoogte
van de Weinterp. De Weinterp en het
fietspad gaan nu bovenlangs over de
N381. Ter plaatse van de Opsterlânske
Kompanjonsfeart (en de wegen Compagnonsfeart en Tjalling Harkeswei) kruist de
N381 hoog bovenlangs.

Planning
Tijdens het Realisatiebesluit van de N381 (voorzien medio 2009) zal een definitieve
keuze worden gemaakt over de vormgeving van de ongelijkvloerse aansluiting ter
plaatse van de Weinterp.
Om ons een beter beeld te kunnen vormen van de gevolgen van de genoemde
varianten heeft het bestuur van Plaatselijk Belang het infocentrum N381 bezocht, voor
nadere informatie van deze varianten. Op basis hiervan en op basis van documentatiemateriaal hebben wij een keus gemaakt voor variant C, waarbij de N381 bij Weinterp
verdiept wordt aangelegd.
Wij zijn van mening dat deze variant landschappelijk gezien voor Wijnjewoude
verreweg de beste keus is. Hiermee wordt voorkomen dat bij Weinterp een viaduct
komt en de weg over een aantal kilometers (van voor Weinterp tot voorbij de
Opsterlânske Kompanjonsfeart) hoog door het landschap gaat. Een bijkomend
voordeel is dat de fietsers op bestaand niveau (maaiveld) blijven, wat de veiligheid en
het gemak ten goede komt. Bovendien neemt deze variant de minste ruimte in beslag.
Uit contacten met buurtverenigingen en omwonenden blijkt dat de gekozen variant
breed gedragen wordt. Op basis hiervan gaan wij bij Provinciale Staten pleiten voor een
keuze voor het verdiept aanleggen van de N381 bij Weinterp op basis van variant C.
Bestuur Plaatselijk Belang

In het kader ROM gebeuren legt de Gemeente
Opsterland een fietspad aan tussen
Wijnjewoude en Ureterp
Fietspad Weinterper Skjer Oerterper Mersken
Op de tekening is in het ovaal de situatie van de fietsverbinding aangegeven.
Bij de presentatie van het plan door de gemeente werd gemeld dat het fietspad voor
mei 2009 gerealiseerd moet zijn. Er komt een 34 meter lange brug schuin over het
Âlddjip. Het brugdek van hout wordt 2 meter breed en het fietspad 1,50 meter. De vrije
ruimte vanaf het water is ten behoeve van de vleermuizen 1,50 meter.
Het pad kan naast een recreatieve functie
ook een nuttige functie voor de schoolgaande jongeren uit Wijnjewoude als
veilige fietsroute naar Drachten gaan
vervullen.
Namens Pl. Belang zet de uit het Idop
ontstane werkgroep Natuurlijk Wijnjewoude zich hier voor in.
Deze werkgroep heeft een plan ontwikkeld om via de nog bestaande aloude
ingang van de Bûtewei bij de Muziekkoepel een verbinding te creëren naar de

Finne. Met de medewerking van landeigenaren om langs de rand van hun
perceel een pad aan te leggen zou dit
gerealiseerd kunnen worden.
De werkgroep heeft er bij de gemeente op
aangedrongen met spoed te werken aan
de technische mogelijkheden van dit plan.
Het zou ideaal zijn als dit tracé gelijktijdig
wordt gerealiseerd c.q. ontsloten en op
korte termijn de veilige fiets route voor
een ieder beschikbaar is.

Het kan niet altijd misgaan
en ook niet altijd goed

Dorpssteunpunt
In februari is ons Dorpssteunpunt geopend. U kunt op woensdagen tussen 10.00 en
12.30 uur bij ons binnenlopen met uw vragen, maar ook als u even een praatje wilt
maken bij een kop koffie of thee. U kunt dan eens kijken wat we zoal aan foldermateriaal hebben liggen, bijvoorbeeld over maaltijdvoorzieningen, vrijwilligerswerk en
mantelzorg. Op de woensdagen 24 en 31 december is het Dorpssteunpunt gesloten,
daarna zijn we in het nieuwe jaar natuurlijk weer aanwezig op de woensdag!
Dan volgt nu nog het verslag van de bijeenkomst met de buurtverenigingen.
Verslag van de bijeenkomst met vertegenwoordigers van de buurtverenigingen op 22
oktober 2008, in de Swingel, georganiseerd door het Dorpssteunpunt.
Aanwezig: vertegenwoordigers van 12 buurtverenigingen.
Namens het Informatiepunt Wmo: Marye Klazema
Namens Timpaan Welzijn: Klaas Leenstra
Namens het Dorpssteunpunt: Reinder de Vries, Joop Witlox, Vrouwke Reurik, Marian
Doorgeest, Tina Kempenaar, Martsje Seefat en Alie Blaauwbroek.
Totaal 30 personen.
Om 20.15 opent voorzitter Reinder de
Vries deze avond, we zijn blij met deze
opkomst.
Er worden enquête formulieren rondgedeeld, waarin o.a wordt gevraagd naar
ledenaantal en activiteiten van de buurtverenigingen.
Reinder geeft een korte uitleg over het
ontstaan van het Dorpssteunpunt: het is
ontstaan vanuit het Integraal Dorps Ontwikkelings Plan. Eerst als werkgroep
“Zorg dichtbij huis”, en van daar uit werd
het Dorpssteunpunt opgericht, in samenwerking met de afdeling Wmo van de
gemeente.
Het Dorpssteunpunt heeft 1 keer per
week zitting in Dorpshuis de Swingel,
afwisselend zijn daar per keer 2 van de 7

vrijwilligers aanwezig, om te helpen bij
vragen rond wonen, welzijn en zorg.
Marye Klazema, Wmo-adviseur voor
deze regio van Opsterland, vertelt iets
over het ontstaan van de Wmo, en over de
rol van de Wmo met betrekking tot het
Dorpssteunpunt en het belang van
buurtverenigingen daarin.
Voornaamste punt hierin is dat: ”Mensen
zich prettig voelen in hun eigen omgeving”. Er zijn ook voor buurtverenigingen
subsidiemogelijkheden.
Reinder de Vries zet uiteen wat het doel
is van deze avond: het uitwisselen van
informatie tussen Dorpssteunpunt en de
buurtverenigingen, met als hoofdvraag:
wat kunnen we voor elkaar betekenen?

Door middel van een aantal vragen, die
groepsgewijs worden behandeld, hopen
we hier inzicht in te krijgen.
Klaas Leenstra neemt dit deel van de
avond op zich en verdeelt de aanwezigen
in groepjes, zodanig dat aan iedere tafel
ook iemand van de werkgroep kan
plaatsnemen.
Na de pauze worden de vragen en
antwoorden besproken.
Vraag 1: komt een hulpvraag voor in de
buurt?
Vraag 2: wat doet de buurtvereniging
zelf?
Vraag 3: Welke vraag zou u doorverwijzen naar het Dorpssteunpunt?
Vraag 4: Heeft u nog een advies voor het
Dorpssteunpunt?
De antwoorden:
Vraag 1: Wordt opgelost in de buurt, veel
hulp en hand-en spandiensten worden
gedaan door familie, buren en vrienden.
De buurtvereniging fungeert als een soort
netwerk.
Vraag 2: enkele buurten geven een
“Nieuwsbrief” uit. Misschien is dit een
leuke tip voor andere buurten?
Een welkom voor nieuwe bewoners.
Vraag 3: geen duidelijke antwoorden. De
aanwezigen vinden dat hulp niet moet
omslaan in bemoeizucht, omdat men
geen hulpverlener is.
Vraag 4: graag eens een voorlichtingsavond organiseren over subsidies voor
jong en oud.
Er wordt opgemerkt dat het mobiele
telefoonnummer een “drempel” kan zijn

voor mensen om het Dorpssteunpunt te
bellen. We reageren hierop dat we altijd
terug kunnen bellen, ook vermelden we
dit in de Bân.
Tevens wordt als tip meegegeven om op
de folder van het Dorpssteunpunt het
internetadres te vermelden, zodat mensen eerst thuis informatie op kunnen
zoeken.
De buurtverenigingen willen en kunnen
het Dorpssteunpunt promoten op hun
vergaderingen. Het is goed dat bekend is
dat er een Dorpssteunpunt is, bij voorkomende gelegenheden kan er doorverwezen worden naar het Dorpssteunpunt.
Het blijkt dat er behoefte is aan een meer
zichtbare wijkagent, in verband met de
zorgen die er zijn over vandalisme en
veiligheid in ons dorp.
In het welkomstpakket voor nieuwe inwoners moet ook een folder van het
Dorpssteunpunt worden opgenomen.
En, als laatste wordt opgemerkt dat niet
iedereen geholpen wil worden!
Metelkaar wordt afgesproken om 1 keer
per jaar een soortgelijke bijeenkomst te
organiseren.
Tijdens de rondvraag wordt gevraagd of
het Dorpssteunpunt ook aan huis komt?
Dit kan in bepaalde gevallen natuurlijk
geregeld worden.
Om 22.00 uur sluit de voorzitter deze
bijeenkomst, nogmaals dank voor deze
opkomst en wel thuis!
Alie Blaauwbroek.

Alleen aan je eigen tafel eet je genoeg.
.

Bedrijfspresentatie
Reclame - Beletteringstudio de Haan
In het voorjaar van 1999, om precies te zijn op 16 maart 1999, zijn wij Reclame Beletteringstudio de Haan gestart. De datum 16 maart is gekozen in verband met de
verjaardag van pa de Haan senior. Helaas heeft hij de start van ons bedrijf niet meer
mee mogen maken.
Op 16 jarige leeftijd wilde ik graag een
opleiding in de reclame gaan volgen bij
het CIBAP in Zwolle. Zowel mijn ouders
als de school wezen mijn idee af. Mijn
ouders hadden een bakkersbedrijf, mijn
oom een schildersbedrijf. Dat waren
ambachten om je brood mee te verdienen, vonden zij. Je werd timmerman of
iets dergelijks. Reclameman werd helaas
niet als vak ervaren. Daarbij kwam dat de
afstand Zwolle Nieuw Roden groot, zo
niet te groot was. Nieuw Roden is de
plaats waar ik geboren en opgegroeid
ben.
Maar bloed kruipt waar het niet gaan kan.
Ik had ervaring in het letter zetten met
een penceel, en wilde mij verder
ontwikkelen in het "vak". Begin jaren '90
ben ik mij toe gaan leggen op het
herstellen van bestickering. Dit deed ik in
samenhang met spuitwerkzaamheden.
Kunststof onderdelen van met name
motorfietsen voorzag ik van een nieuwe
spuitlaag en als finishing touch beletterde
ik het. In diezelfde periode kwam ik in
contact met de eigenaar van een gerenommeerd reclamebureau. Met stimulans van hem heb ik de stap gezet en heb
m'n eigen bedrijf opgestart.
Het mooie van mijn werk is dat ik veel met
vormgeving en kleur bezig ben. Nog
mooier vind ik het om mijn werk bij
herhaling terug te zien. Het zij op de weg,
op gevels, of op een voetbalveld, als ik
langs de lijn sta. Dan heb ik eer van mijn
werk.
Herhaling, zichtbaar maken en herkenbaar maken van het product is de kracht
van reclame.

In de loop der jaren heb ik aardig wat
belettering verzorgd. Met name in de
omgeving, en het noorden van het land.
Een enkele uitschieter is beland op
beurzen in Frankrijk en Italië. Het
merendeel van de klanten hebben een
bestaand logo of hebben in elk geval een
idee betreffende de vormgeving van het
te maken logo. Dat werken we samen
verder uit. Mijn ervaring is dat wij er al
pratende altijd uit komen.
Zo nu en dan volg ik een één daagse
workshop. Zo heb ik kort geleden een
workshop Carwrappen gevolgd. Carwrappen is het geheel of gedeeltelijk
inpakken van een auto met folie.Meestal
met Full Color. Een mooie methode om je
auto goed op te laten vallen.
Want onze slogan is; uw auto is uw
reclamezuil !!!
Naast werken met folie heb ik de
mogelijkheid om persoonlijke foto's op
linnen te printen en te spannen. Zelf
hebben we twee foto's, van onze kinderen, op linnen aan de muur hangen.
Een leuke cadeautip voor de komende
feestdagen.
Kom maar eens langs, of bel voor een
afspraak, 0516 481778/ 06 22018887
Ik hoop mijn vak nog jaren met plezier uit
te oefenen en evt. uit te breiden.
Met vriendelijke groet,
Piet de Haan
Petersburg 21
9241 WK Wijnjewoude

Prijsuitreiking van J.W. Autoschade
Elke bezoeker van de Willedei had de mogelijkheid om hier en daar een gokje te
wagen. Bij het autoschadebedrijf van Joost van der Woude kon men schatten wat
het herstel van een beschadigde auto zou kosten. Bijna 400 mensen deden daar
een gokje. Een twintigtal mensen zaten dicht bij het bedrag van € 2.455,- wat in het
verzekeringsrapport was opgegeven.
De gelukkige winnaar was Andries Monderman. Hij benaderde het bedrag op € 5,na. De eerst reactie van de winnaar was nogal voorzichtig. Wie neemt mij nu in de
maling? Daarom vertelde hij het ook niemand. Maar het was echt.
Zo mocht hij zaterdagmorgen een waardecheque van €150,- in ontvangst nemen
van Joost van der Woude eigenaar van het autoschadebedrijf aan de
Compagnonsfeart.
Monderman is geen ervaringsdeskundige en noemt zich zelf ook geen schadeexpert.
“Het was puur een gok. Toen ik het had opgeschreven twijfelde ik, en dacht er over
het bedrag nog te veranderen, maar gelukkig heb ik het niet gedaan” Met een mooie
bos bloemen en € 150,- euro rijker keerden ze huiswaarts.
Annie

Pas als je dood bent begin je iemand te worden.
.

Intocht Sinterklaas
Ondanks kou en harde wind arriveerde Sinterklaas zaterdag 22 november in
Wijnjewoude. Door de slechte weersvooruitzichten had de Sint besloten niet met de
boot in Klein Groningen te komen. Hij had de Pieten alvast het dorp ingestuurd om
bekend te maken dat hij eerder in de “Swingel” zou arriveren. Maar zie: de boot kwam
wel met de Pieten en naar Sinterklaas moest even gezocht worden. Hij kwam even later
in de auto. Het weer was opgeknapt en dus werd besloten in optocht met muziek
voorop door het dorp te gaan. Door de kou werd de route ingekort opdat de Sint sneller
bij de kleumende kinderen bij de “Swingel” aankwam. Het liep anders dan vooraf de
bedoeling was.
Sinterklaas werd begroet door een
menigte kinderen en ouders en werd luid
toegezongen onder leiding van juf
Swanette. Iedereen kon in “De Swingel”,
waar het lekker warm was, weer op
temperatuur komen.
De Hoofdpiet besloot om iedereen eerst
te laten zingen en springen om warm te
worden.
Hierna werd er gevraagd of iedereen zijn
muziekinstrument had meegenomen. Dit
waren er velen.
De Pieten hadden voor de Sint een
verrassing. Ze hadden een koor
opgericht. Alleen toen ze begonnen was
het rommelig. Na ingrijpen van de
Hoofdpiet ging het goed.
Sinterklaas had als verrassing een Elvis
Presleypiet meegenomen en deze ging
als een wilde tekeer.
Ook dit jaar waren er versierde fietsen.
Maar de prijzen waren zoek. Nadat de
Pieten ze weer gevonden hadden werden
ze door de Sint uitgereikt.
Nadat er nog enkele liederen gezongen
waren ging Sinterklaas weer verder met
zijn rondreis.
Enkele Pieten waren achtergebleven om
bij de uitgang een verrassing met snoep
uit te delen.

De foto's van de intocht zijn te zien op
www.wijnjewoude.net
Intocht Commissie Wijnjewoude
Jannie Stoker, Alie Meestringa, Gerda
Postma, Manuel Boer, Reinder de Vries
en Rene Seefat

Wijnjewoude bedankt
Het Sinterklaasfeest was weer goed
gelukt. Dit kon zo niet gerealiseerd worden zonder de medewerking van :
- Alle Buurtverenigingen
- De ondernemersvereniging Wijnjewoude / Hemrik
- De V.V.V.
- De Swingel (Nico & Geesje)
- Henk Akker voor het ontwerp van de
poster
- Alle vrijwilligers die betrokken waren bij
de intocht
En we willen iedereen bedanken die het
geduld hadden om zolang te wachten bij
“De Swingel” in de kou en harde wind.
Sinterklaas is uiteindelijk toch gekomen.
De Intocht Commissie
Wijnjewoude

Jongerenwerk Wijnjewoude
Wij hebben de afgelopen maanden weer veel leuke dingen met elkaar gedaan, zoals
een disco, een filmavond en verschillende meidenavonden. Volgens ons heeft
iedereen zich goed vermaakt!
Het laatste spel wat we gedaan hebben was: 'Een appel voor een ei'. Hierbij zijn we met
verschillende groepjes langs de deuren gegaan om een appel om te ruilen voor iets wat
meer waard is, en dat weer om te ruilen voor iets wat nog meer waard is. Wij stonden er
versteld van wat we op het eind van de avond hadden. Een kachel, een lamp,
kunstwerken uit Afrika, en zelfs een zandbak! Wij willen alle mensen bedanken die
hieraan hebben meegewerkt.
Er komen voor iedereen drukke maanden aan met Sinterklaas, kerst en oud en nieuw.
Daarom hebben we een winterstop ingepland. Waarschijnlijk zijn er begin februari weer
verschillende activiteiten. Wij hopen dat iedereen er dan weer bij is!
Wij willen nogmaals iedereen bedanken die ons in de afgelopen maanden geholpen
heeft, en wensen iedereen prettige kerstdagen en alvast een gelukkig Nieuwjaar.

Museum Opsterlân, op zoek naar IJS - EN
IJSKOUD foto en filmmateriaal.
Zaterdag, 13 december 2008 gaat in
Museum Opsterlân in Gorredijk een
tentoonstelling van start met als titel: IJS –
EN IJSKOUD. Een tentoonstelling over
de barre winters van weleer. Friesland
kent vele winters met veel ijspret, de
schaatsen worden uit het vet gehaald en
de arrensleden met de paarden worden
opgetuigd. De vele ijsclubs in Opsterland
zorgen dat de banen sneeuwvrij gemaakt
worden en het ijs wordt gecontroleerd. Als
de kou aanhoudt worden er tochten via de
vaarten en de meren georganiseerd,
zoals de Deelentocht. Museum Opsterlân
is op zoek naar fotomateriaal en
filmmateriaal van ijs- en sneeuwpret ( of
de overlast) uit dit verre verleden. Maar
ook de Elfstedentocht viert zijn 100 jarig
jubileum in 2009.

Vele Opsterlanders hebben deelgenomen aan deze traditionele tocht. Heeft U,
uw vader of opa deze tocht gereden dan
is Museum Opsterlân op zoek naar u.
Graag willen we deze deelnemers een
plek geven in de tentoonstelling. Mocht u
nog bijzondere winter materialen of
objecten in uw bezit hebben, ook daar zijn
wij erg benieuwd naar.
Wie mee wil werken aan deze unieke
tentoonstelling, kan contact opnemen
met Pauline Kick of Ans Dijkstra, dinsdag
tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur.
Openingstijden Museum Opsterland:
Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
Zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur

V.V.V. 'Duurswoude' te Wijnjewoude
Nog een paar weken te gaan en 2008 is verleden tijd. Even een terugblik van het
afgelopen seizoen.
De rommelmarkten waren dit jaar matig bezocht wat betreft zowel het publiek als de
standhouders. Er zijn drie markten verregend. We hopen volgend jaar meer succes te
hebben.
Erg blij waren we met de opkomst van de fiets vierdaagse dit jaar. De laatste jaren nam
het wat af, nu hadden we 114 deelnemers. Deze hebben weer genoten van onze mooie
tochten. Het weer was ook niet slecht, een klein buitje op de laatste avond. Dat mocht
de pret niet drukken. Helaas waren er niet genoeg medailles voor de fietsers, dit is
inmiddels rechtgezet. Onze excuses hiervoor. Alle deelnemers bedankt en hopelijk tot
volgend jaar.
In augustus was het ringrijden aan de beurt. Er werd goed gestreden door de
aanspanningen. Er kon maar één winnaar zijn. Dat was dit jaar de aanspanning van
J.L. Sijtsema. Alles is goed verlopen, dus kunnen we terugkijken op een mooie avond
ringrijden.
Nog even en de kerstboom staat weer in huis. Het bestuur wil iedereen bedanken voor
hun inzet, en wenst U allen gezellige feestdagen en een gezond en gelukkig 2009.
NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

Bij deze willen wij U uitnodigen voor een Nieuwjaars Wandeltocht.
Deze tocht is ongeveer 10 kilometer en zal gehouden worden op zaterdag 10 januari
2009. De start is vanaf 14.00 uur tot 15.00 uur bij Restaurant de Stripe.
Na afloop kunt U heerlijk genieten van een bord snert bij Restaurant de Stripe.
We hopen op een mooie winterse dag en zien U graag terug op 10 januari.
Het bestuur

Ouderensoos Wijnjewoude
Donderdag 27 november waren Fokko en Greet Broers uit Burgum bij ons. Zij kwamen
met sketskes út âlde tiden “Tiden hawwe tiden”.
Een heel gezellige middag met humor en ernst.
Op donderdag 11 december hopen we weer bij elkaar te komen. Dan hebben we onze
kerstmiddag. Het muziekgezelschap ”Breng eens een zonnetje” uit Oudehaske komt
dan met muziek, zang en verhaal.
Aansluitend hebben we dan onze kerstkoffietafel. Kosten koffietafel € 10,Hebt u zich nog niet opgegeven dan kan dit nog. Wel graag voor 9 december bij één van
de bestuursleden. Dus tot donderdag 11 december in het gebouw de Driehoek 's
middags om 3 uur.
Het bestuur.
Na de bruiloft komt berouw te laat.

Nieuws van Euphonia
Beste dorpsgenoten,
Op dinsdag 30 december a.s. komt Muziekvereniging
Euphonia vanaf 10.00 uur bij u langs met heerlijke oliebollen. U
hoeft er de deur niet voor uit!
Nieuw in ons assortiment: overheerlijke appelflappen. Deze
appelflappen zijn alleen op bestelling te verkrijgen en op = op
dus wees er snel bij!!
Mocht u dinsdag 30 december niet thuis
zijn, maar u wilt toch de heerlijke oliebollen of appelflappen van Muziekvereniging Euphonia, neem dan even
contact op met Jannie de Vries, Te Nijenhuiswei 7 in Wijnjewoude, telefoonnummer 0516–481475. Wij bezorgen de
oliebollen dan bij u thuis.
Aan de donateurs van Euphonia
In februari 2009 komen wij weer bij u
langs om uw jaarlijkse bijdrage te innen.
Zonder uw financiële steun is het niet
meer mogelijk Euphonia voort te laten
bestaan. De contributie van de leden is
amper voldoende om de vaste lasten
zoals kosten dirigent en zaalhuur te
betalen. De overige kosten zoals
aanschaf nieuwe instrumenten en bladmuziek moeten nagenoeg geheel uit
acties en uit de donateursgelden worden
betaald.

Wij vragen u daarom of u uw bijdrage wilt
verhogen tot minimaal 5 euro per jaar.
Meer mag natuurlijk ook. Euphonia zal u
hier zeer dankbaar voor zijn.
Wanneer u uw bijdrage niet kunt of wilt
verhogen tot € 5,- per jaar, laat ons dat
dan voor 1 januari 2009 even weten. U
kunt contact opnemen met Fokje Heida,
tel: 0516 481360, tussen 18.00 en 19.00
uur.
Om alvast te noteren in uw agenda
Op zaterdag 28 februari 2009 houden wij
ons jaarlijkse donateursconcert in De
Swingel. Als thema hebben wij gekozen
voor een muzikale reis door Spanje. Dit
belooft een spetterende avond te worden.
U komt toch ook?
Met muzikale groet,
C.M.V. Euphonia

Cursusprogramma januari – april 2009
De vijf bestuursleden van de WAW hebben zich opnieuw ingespannen om een
kleurrijk cursusprogramma januari-april 2009 samen te stellen. In dit nummer van de
Bân leest u daar in een beknopt cursusoverzicht meer over. Voor een uitgebreide
beschrijving van deze cursussen kunt u ons digitale programmaboekje raadplegen.
Zoals bijvoorbeeld portrettekenen, maskerade of een terrastafeltje mozaïeken. Maar
er is als vanouds veel aandacht voor computercursussen. En wat dacht u van de
cursus kinderen en veilig internet, of zelf een website maken?
Aanmelden voor een cursus of wilt u meer informatie?
Kijk op: www.wijnjewoude.net/waw
Mail: werkgroep.wijnjewoude@gmail.com
Bellen: Siebo Groenewold, telefoonnummer 481878.
We hopen u in januari als cursist te mogen begroeten!
Bestuur Werkgroep Activiteiten Wijnjewoude
Hieronder leest u de verkorte versie van ons cursusprogramma voor deze winter.
Voor meer informatie over onderstaand programma kunt u:
? de publicaties in de Bân en de Woudklank raadplegen
? mailen via: werkgroep.wijnjewoude@gmail.com
? bellen met S. Groenewold, Merkebuorren 97, tel. 0516-481878
? de WAW-website raadplegen via: www.wijnjewoude.net/waw
Computeren Power Point.
Start:
dinsdag 6 januari.
Kosten:
€ 22,50 + € 15,00 lesmateriaal.
Aanvang:
20.00-22.00 uur.
Aantal lessen: 3.
Een presentatie over je favoriete vakantieland, de verbouwing van je huis of je
bruiloft zelf maken in PowerPoint. In deze cursus zien we hoe een impressie van het
verblijf in Rwanda van de docent Jan Dros verwerkt is in een diapresentatie.
Cursus portrettekenen.
Start:
maandag 12 januari. Kosten:
€ 65,00
Aanvang:
19.30 – 21.00 uur. Aantal lessen: 8.
In deze cursus leert u gezichten tekenen. Deze cursus is in drie blokken verdeeld en
is inclusief materiaal zoals papier, potlood en gum.
Spelen met ons energieveld.
Start:
donderdag 22 januari.Kosten:
€ 50,00
Aanvang:
20.00-22.00 uur.
Aantal lessen: 5.
In deze cursus wordt tweewekelijks aandacht besteed aan de theorie en de praktijk
van ons energieveld.

Computeren Kinderen en veilig internet.
Start:
dinsdag 27 januari. Kosten:
€ 15,00 + € 7,50 lesmateriaal
Aanvang:
20.00-22.00 uur.
Aantal lessen: 2.
Kinderen, computers en internet... Het lijkt wel of ze voor elkaar zijn gemaakt, zo
vlug zijn ze ermee In deze workshop gaan we het hebben over wat ouders kunnen
doen om de risico's te beperken.
Papier- maché schaal.
Start:
maandag 2 februari. Kosten:
€ 15,00
Aanvang:
20.00-22.00 uur.
Aantal lessen: 2.
In twee avonden een schaal maken van papier- maché, de eerste avond doen we
het “natte werk”, en de tweede avond wordt de schaal beschilderd.
Workshop glasfusen.
Start:
woensdag 4 februari. Kosten:
€ 45,00.
Aanvang:
20.00-22.00 uur.
Aantal lessen: 1.
Je eigen unieke glazen schaal of raamhanger maken met glasfusen. Dat doen we
in de Glas-in-Lood Boerderij in Haule.
Beleggen.
Start:
dinsdag 6 februari.
Kosten:
€ 4,00 (incl. koffie/thee)
Aanvang:
20.00-22.00 uur.
Aantal lessen: 1.
U wilt van uw geld meer geld maken. Daarbij gaat het u natuurlijk om het
rendement.
Hoeveel risico u bereid bent te lopen is echter ook belangrijk.
Beleggen is net als sparen een manier om uw vermogen te laten groeien
Computeren Website maken.
Start:
dinsdag 24 februari Kosten:
€ 30,00 +. € 15,00 lesmateriaal.
Aanvang:
20.00-22.00 uur.
Aantal lessen: 5.
In deze cursus gaat u de taal van het internet leren in 'HTML'. Tijdens het bouwen
komen we vanzelf langs het invullen van uw website met teksten, foto's en links.
Workshop glas in lood.
Start:
woensdag 25 februari.
Kosten:
€ € 85,00
Aanvang:
10.00 uur tot ongeveer 16.30 uur.
Aantal lessen: 1.
In een dagworkshop leert u de basisvaardigheden zoals snijden van glas, lood
zetten, solderen en kitten.
Maskerade.
Start:
maandag 2 maart.
Kosten:
€ 15,00
Aanvang:
20.00-22.00 uur.
Aantal lessen: 1.
In deze workshop wordt van je eigen gezicht een masker van gipsverband gemaakt.
Daarna ga je dat masker beschilderen met acrylverf en beplakken met diverse
materialen.

Terrastafeltje mozaïeken.
Start:
donderdag 12 maart. Kosten:
€ 45,00
Aanvang:
20.00-22.00 uur.
Aantal lessen: 3.
Een gietijzeren terrastafeltje van ongeveer 40 cm doorsnede wordt bemozaïekt.
Er worden 15 verschillende kleuren gebruikt.
Workshop Wierookstokjes maken.
Start:
vrijdag 3 april.
Kosten:
€ 12,50
Aanvang:
20.00-22.00 uur.
Aantal lessen: 1.
Geuren roepen herinneringen op, fijne, leuke en minder leuke herinneringen.
Componeer zelf je favoriete geur met het wierookparfum.
Zeevissen.
Afgelopen seizoen zijn we met een enthousiaste groep vissers de Noordzee opgegaan
vanuit Den Helder. Het was een zeer geslaagde dag alleen had de makreel blijkbaar
een vrije dag. Dit jaar laten we de makreel met rust en gaan we een poging wagen om
kabeljauw te vangen. De kosten, exclusief zeehengel, zullen ongeveer € 35,00
bedragen. Je kunt een zeehengel aan boord huren voor € 11,00.
Consumpties etc. zijn voor eigen rekening. We kiezen begin april 2009 het ruime sop.
Deelnemers krijgen vroegtijdig bericht.
Opgave voor 15 februari 2009.
Contactpersoon: Siebo Groenewold. Tel. 0516-481878
Wadlopen van Holwerd naar Ameland
Een inspannende, ontspannende, ontmoeting met een uniek natuurgebied, de
Waddenzee. Bij laag water een waddenland grillig doorsneden door geulen en prielen,
dat te voet overgestoken kan worden: WADLOPEN. Doe dit nooit op eigen houtje; het
is verboden, maar bovendien levensgevaarlijk. Dit kan alleen met een vertrouwde
organisatie en dus goed opgeleide en ervaren gidsen. Werkgroep Activiteiten
Wijnjewoude bied de mogelijkheid om samen met wadloopcentrum Pieterburen deze
oversteek op een verantwoorde en veilige manier te volbrengen. De tocht gaat van
Holwerd naar Ameland, een prachtige tocht van ongeveer 3,5 uur lopen over
afwisselend wad. De tocht zal plaats vinden in mei/juni 2009. De exacte datum en
kosten zullen in de Bân van januari 2009 bekend worden gemaakt.
Opgave voor maart 2009.
Contactpersoon S. Groenewold tel. 0516-481878.

De Werkgroep Activiteiten Wijnjewoude wenst alle inwoners van Wijnjewoude e.o.
fijne Kerstdagen en een creatief, boeiend en leerzaam 2009 toe. Wij hopen in het
nieuwe jaar opnieuw vele cursisten te mogen begroeten.

Omdat de honden zo tegen hem tekeergaan
is het nog geen inbreker

Gemeente Opsterland pakte uit voor
mantelzorgers
Dit jaar bleek er veel belangstelling te bestaan voor de activiteiten die werden
georganiseerd voor de mantelzorgers. Ruim 100 personen ontvingen van de
gemeente een bedrag van €250 op hun rekening. Daarnaast was er veel belangstelling
voor de Dag van de Mantelzorg die op 10 november in de Skâns te Gorredijk gehouden
werd. De organisatie was in handen van de gemeente Opsterland in samenwerking
met Timpaan Welzijn.
Afwisselend programma
Voor de mantelzorgers was een afwisselend programma samengesteld bestaande uit theater, een informatiemarkt met als
afsluiting een koud en warm buffet. De
bijeenkomst werd officieel geopend door
wethouder Wietze Kooistra die onder
andere de Wmo (Wet maatschappelijke
Ondersteuning) in zijn portefeuille heeft.
Uitreiking van de extra mantelzorgcomplimenten
Op deze middag werd tevens bekend
gemaakt door de wethouder welke vijf
mantelzorgers in aanmerking kwamen
voor een extra gemeentelijk compliment.
Uiteindelijk was de keuze gevallen op de
familie van der Molen uit Tijnje, de heer
Zwerver uit Langezwaag, de heer de Boer
uit Nij Beets en de heren Severiens en
van der Wal uit Beetsterzwaag.
Presentatie mantelzorggids
Deze middag werd tevens de mantelzorggids “Mantelzorg: Voor elkaar” gepresenteerd. Vijf mantelzorgers uit de

gemeente Opsterland vertellen in het
eerste deel van de gids wat hen bezig
houdt, welke ondersteuning zij krijgen,
hoe zij hun rol als mantelzorger volhouden en hoe de omgeving op hun
situatie reageert. In het tweede deel staan
alle instellingen en organisaties vermeld
die de mantelzorger op de een of andere
manier kunnen helpen, overzichtelijk op
een rijtje. Deze gids is gemaakt voor de
mantelzorgers en hulpverlenende organisaties die met de mantelzorger te
maken kunnen krijgen.
Wilt u de mantelgids ook ontvangen?
Wilt u meer informatie, reageren of wilt u
ook graag de mantelgids ontvangen? U
kunt een exemplaar ophalen bij een van
de Informatiepunten Wmo of de dorpssteunpunten in Hemrik, Nij Beets, Wijnjewoude en Bakkeveen. U kunt ook bellen
naar het Informatiepunt Wmo (telefoonnummer 0512-386386).

Niet ieder hart dat lacht is vrolijk

Actie Schoenmaatjes (Edukans)
2008 in Wijnjewoude
Vrijdagochtend, 8 november jl, zaten de kinderen van het Twaspan en Votum Nostrum
even een tijdje niet in hun school. Ze waren met zijn allen hard buiten aan het werk!
Van groep 1 t/m 8 werd er vanuit beide scholen een levende schakelketting van
kinderen gevormd naar de kerk. Toen de ketting klaar was begon de klus: Alle
schoenendozen die voor actie schoenmaatjes waren ingeleverd op de scholen werden
in die lange levende ketting doorgegeven. Na een half uur hard werken was de klus
geklaard: alle dozen stonden voor in de kerk.
Op zondag 9 november, in de kerkschooldienst, zijn er vanuit het dorp nog
meer schoenendozen binnengekomen.
En zo zijn er in totaal maar liefst 208 (!)
schoenendozen vervoerd naar het inleverpunt in Assen. Geweldig!
Vanaf daar gaan de mooi versierde
schoenendozen naar o.a. Oeganda,
Malawi en Albanië.

Daar zullen kinderen in wees- opvang- en
ziekenhuizen blij gemaakt worden met de
inhoud: Speel-goed, schoolspullen en
toiletartikelen.
Iedereen die op wat voor manier ook heeft
meegeholpen met deze actie: Ontzettend
bedankt! Volgend jaar gaan we er weer
voor!
Meer info op: www.edukans.
nl/scholenacties/schoenmaatjes
Namens de werkgroep schoenmaatjes,
Greethilda van der Velde.

Anbo Nieuws
De jaarlijkse feestavond van onze afdeling is gepland op zaterdag 21 februari.
Toneelvereniging O.D.I. uit Jubbega speelt voor ons de dolle klucht “Socht in Pake en in
trijeling”
De muziek wordt verzorgd door het alom bekende dans- en stemmingsorkest de
Wiko's (met o.a. It bûthús bankje) Houdt deze avond alvast vrij, ook niet leden zijn
welkom! In het februarinummer van de Bân hoort u meer van ons.
Het bestuur

Volleybalvereniging DWS
Een tijdje is het stil geweest maar nu dan toch
nieuws over DWS. De volleyballers zijn al weer
druk in de weer op de trainingen (hoewel nog
zonder trainer) en op de wedstrijddagen.
Standen:
Heren 1 2de kl 3 pnt 12de plaats
Heren 2 4de kl. 9 pnt 9de plaats
Dames 1 2de kl. 9 pnt. 8ste plaats
Dames 2 4de kl. 13pnt 6de plaats
Hoewel we nog met 4 teams uitkomen in de nevobo competitie en er op de vroege
maandagavond 3 teams recreatief bezig zijn is de bezetting zo nu en dan erg krap.
We zouden dan ook graag nieuwe leden verwelkomen op een training. Kom gerust
eens kijken, of sla een balletje mee, de trainingstijden zijn als volgt:
Maandag
19.00 tot 20.30 uur recreatie
20.30 tot 21.45 uur dames 1 en 2
Dinsdag
19.30 tot 20.45 uur Heren 1
20.45 tot 22.00 uur Heren 2
Wedstrijdschema:
Donderdag 11 december
19.15 uur
VCS HS 2

-

DWS HS2

Surventohal

Donderdag 8 jananuari
19.15 uur
S.V. Suameer DS1
19.15 uur
DWS HS 2
19.15 uur.
DWS.HS1
19.15 uur
DC BoornbergumDS1

-

D.W.S. DS 2
V.C.S. HS2
D.F.S. HS2
DWS DS 1

de Swingel
Surventohal
de Swingel
Sporthal revalidatiecentrum

Op 15 december organiseert de toernooicommissie een mixtoernooi voor alle leden
van DWS. Competitie, dames, heren, recreatie alles wordt door elkaar gemengd en zo
worden verschillende teams gevormd waaruit soms best spannende wedstrijden
volgen. Publiek is welkom.
Rest mij nog de balsponsor Hoekstra en Wijngaarden schilderwerken te
bedanken voor de steun.
.
Namens DWS, R. de Vegt.

Een wonder beleef je minsten één keer in je leven:
je geboorte

Nieuws van de Werkgroep Amnesty
International Ureterp e.o.
December is mensenrechtenmaand. Dit jaar vieren we dat 60 jaar geleden op 10
december 1948 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens is aangenomen. Daarom is 10 december
sindsdien de Internationale Dag van de Mensenrechten. De verklaring vormt de
grondslag voor al het werk van Amnesty International. In Nederland vieren we het 60jarig bestaan van de verklaring onder de noemer: 'Vlammen voor de vrijheid'. Vanaf 1
december leest u er alles over op www.vlammenvoordevrijheid.nl. De werkgroep
organiseert in december rond dit thema activiteiten in de bibliotheek in Ureterp en op de
kerstmarkt in en rond De Lijte in Ureterp.
Daarnaast organiseert onze werkgroep zoals ieder jaar met kerst de kaartenactie. Aan
mensen in verschillende landen, die gevangen zitten om reden van geloof, sekse,
politieke of maatschappelijke overtuiging of aan gevangenen die de doodstraf hebben
gekregen worden kaarten gestuurd. De bemoedigende kracht van een kaart is voor
deze mensen enorm. Ook u (of uw kerk of jullie school) kan aan deze actie meedoen;
de kosten bedragen alleen een postzegel.
Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o., Hendrik Jan Haanstra (voor
de kaartenactie: 0594-644305)

't Achterom Winkeltje
Het cadeau-winkeltje, met artikelen gemaakt in arme landen met de bedoeling om
mensen in hun eigen land werk en inkomen te geven. Ook verkoop van tweedehands
boeken voor de straatkinderen van Dorcas.
Biologische levensmiddelen: koffie, thee en rietsuiker (probeer het eens)
Creatieve pakketten: u betaalt alleen de inhoud de rest doen wij.
Leuk om als cadeau te geven op verjaardag, met Sinterklaas of Kerst
Vaste openingstijd is elke vrijdag van 9-20 uur
Verder altijd bij aanwezigheid

Tsjerkewâl 18 Bakkeveen
Tel. 0516-541369

EHBO-vereniging Bakkeveen/Wijnjewoude
Voorzitter
Vice-Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
E-mail

Sjoukje v.d. Ley
Binnenwei 4,
Alex Riddersma
J. vd Wielenwei 11,
Jacqueline Kuipers
J. vd Wielenwei 7,
Fokje Meestringa
Kuipenstreek 23,
Diana Tijema
Smidte 43,
ehbo_benw@hotmail.com

Hemrik
Bakkeveen
Bakkeveen
Oosterwolde
Terwispel

Contactpersoon Evenementen: Sjoukje van der Ley

Regels betreft de aanvraag van
EHBO'ers bij evenementen.
Als u EHBO'ers aanvraagt voor een
evenement zijn de kosten hiervan € 7,50
per EHBO'er per uur dat een EHBO'er op
een evenement staat. Normaal gesproken staan er twee EHBO'ers op een
evenement, dit is afhankelijk van de grote
(aantal bezoekers) en het soort evenement.
U dient minimaal 1 maand van te voren
door te geven wanneer en waar het
evenement plaatsvindt, om alles voor die
tijd rond te krijgen.
Contactpersoon voor evenementen is
Sjoukje van der Ley. Tel: 0516-471446

471446
426391
541035
520508

tel: (0516) 471446

School-EHBO'er gevraagd!!
Een van onze leden stopt na 7 jaar met
het geven van school-EHBO op een
basisschool in Wijnjewoude. Helaas
hebben wij nog geen vervanger. Dus
hierbij de oproep, wie wil dit van haar
overnemen. Neem hiervoor contact op
met Jacqueline Kuipers tel: 0516-541035
Sinterklaas en Zwarte Piet
Wist u dat:
Sinterklaas en Zwarte Piet flinke brokkenmakers zijn?
De Spoedeisende hulp elk jaar zo'n vijftig
Sinterklazen en Pietermannen behandelen? Zwarte Pieten denken dat ze leniger
zijn dan in werkelijkheid het geval is?
Veel Sinterklazen nogal eens struikelen
over hun tabberd? De Sint ook wel eens te
diep in het glaasje kijkt?

De EHBO - verenging Bakkeveen/Wijnjewoude wenst iedereen
prettige Kerstdagen en een veilig en goed uiteinde !!!

Prikbord
Opbrengst collecte Multiple Sclerose

Het Diabetes Fonds

Het MS Fonds heeft het mooie bedrag
van € 2.038,- in de gemeente Opsterland
opgehaald.

De collecte voor het Diabetes Fonds in
Wijnjewoude heeft € 1087,59 opgebracht.
Gevers en collectanten, heel erg bedankt
voor jullie giften en inzet.

Dankzij deze opbrengst kunnen we
nuttige dingen doen én regelen voor
mensen met Multiple Sclerose (MS).
Maar ook voor de mensen in hun naaste
omgeving. Met uw hulp krijgen meer
mensen met MS zicht op een toekomst.
Multiple Sclerose is de meest invaliderende aandoening onder jonge mensen,
zelfs kinderen, in Nederland. Helaas is
het nog niet mogelijk om MS te genezen.
Het MS Fonds helpt mensen die Multiple
Sclerose hebben met coaching, voorlichting en financiering van wetenschappelijk onderzoek.
We bedanken de gevers maar uiteraard
ook de collectanten die door weer en wind
op pad zijn gegaan. Hebt u de collectant
gemist, dan kunt u een bijdrage overmaken op giro 5057 te Maassluis!
Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar
ondersteunen als collectant? Neem
contact op met het Nationaal MS Fonds,
tel.010-591 98 39 of via www.msfonds.nl
Gevonden voorwerpen:
Er is een Mobieltje gevonden op het
voetbalveld. Inlichtingen: 481538
Bij de Russchenreed tussen nummer 46
en 48 is een groen grijze herenfiets in de
sloot gevonden. Redelijke toestand. Merk
Pointer. Achterop de fiets een sticker van
agriculture.
De eigenaar kan zich melden bij Joop
Miedema, telefoon 06-23404925.

m.vr.gr. Anneke Heslinga
Het "Rode Kruis“
De verkoping van het "Rode Kruis"heeft
opgebracht € 333,50. De fruitmand is
gewonnen door de fam Modderman uit
Beetsterzwaag, ze moesten raden hoeveel knopen in het potje zaten dit was 189
stuks. De Friese pop is niet geraden, haar
naam is Loltsje. De levensmiddelenmand
is gewonnen door J. Jongsma, het bedrag
dat geraden moest worden was € 22,41
We willen iedereen bedanken voor de
inzet, het was een geslaagde middag.
De leiding.
WORKSHOP KERST
Natuurlijke kerst
Dinsdag 9 december
Aanvang; 20.00uur
Prijs; € 18,00 (inc.materiaal)
Het Kerstraam
Dinsdag 16 december
Aanvang; 20.00uur
Prijs; € 20,00 (inc.materiaal)
Voor opgave en uitleg belt u naar;
Bloemen & Kadohuis Wilma
Weinterp 1 Wijnjewoude
0516 480668

Te koop:
Wij hebben weer heerlijke heide- en
nog enkele potten bloemenhoning.
Fam. Hessels, Te Nijenhuiswei 14.

Te huur:
Opblaasbare ooievaar van 180 cm
1e week: € 7,50
2e week: € 7,50 (Totaal € 15,-)
3 weken huur voor € 20,Borg: € 20,3 d ooievaar 150 cm/ 3d raambaby:
1e week: € 10,2e week: € 7,50 (Totaal € 17,50)
3 weken huur voor € 22,50
Borg: € 50,-

Beste inwoners van Wijnjewoude en de
Hemrik,
Door gezondheidsreden ben ik helaas
genoodzaakt te stoppen met de KAASBUS van J.M. De Haan.
Hierbij wil ik iedereen bedanken die een
lekker stuk kaas van mij heeft gekocht.
Tenslotte wens ik iedereen een gelukkig
en gezond 2009 toe.
Met vriendelijke groet,
J.M. De Haan

V bord jongen/meisje/tweeling
(welbekende makelaarsborden)
1e week: € 5,2e week: € 5,- (Totaal € 10,-)
3 weken huur voor € 12,50
Borg: € 20,Van alle huurobjecten is er op dit moment
1 voorradig. Voorkom teleurstelling en
reserveer tijdig. Kosten huur en borg
dienen contant betaald te worden bij
afhaal, tevens legitimatie verplicht.

de Nederlandse
Brandwonden
Stichting
In oktober werd ook in Wijnjewoude gecollecteerd voor de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Voor vragen bel 0516-577840.

Deze stichting heeft de volgende doelstelling:
?

Het verbeteren van de behandeling, verpleging, verzorging van en
hulpverlening aan personen met brandwonden;

?

Het bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met brandwonden;

?

Het bevorderen van preventie.

Vanuit Wijnjewoude kon een bedrag van € 638,57
worden overgemaakt naar de stichting. Hierbij willen
wij alle collectanten nogmaals dank zeggen. Zonder
hen was dit niet mogelijk geweest. Ook alle gevers,
geefsters bedankt voor uw bijdrage.
Met vr. gr.

Jantina Doorgeest (481016)
Belinda Brouwer (481035)

Ps. Een paar extra collectanten zou fijn zijn. Als u in oktober nog twee uurtjes over
hebt, kunt u zich al vast aanmelden voor 2009.

Alpha update
Het is alweer een tijdje geleden dat jullie
iets van ons hebben gehoord
Maar na een jaartje van rust en even
bijtanken zijn we inmiddels weer begonnen met de voor bereidingen van een
volgende cursus.
Na de bemoedigende commentaren van
deelnemers van de vorige cursussen
hebben we besloten om in januari weer te
starten.
Op maandag 12 januari 2009 willen we
starten met een introductie avond waarop
we aan belangstellenden willen uitleggen
wat een Alpha-cursus is en wat we zoal
doen op een avond tijdens de cursus
Deze avond is voor iedereen toegankelijk,
ongeacht of je nu wel of geen lid bent van
een kerk of geloofsgemeenschap en
verplicht je verder tot niets.

Hierbij volgen enkele opmerkingen van
vorige deelnemers die ons hebben
gesterkt in ons besluit om in 2009 weer
een Alpha-cursus te geven
Door te praten over God, Jezus en de
Heilige Geest zijn we weer dichter bij de
kern van het geloof gekomen. We vonden
het heel prettig om hier bewust de tijd voor
te nemen en de hectiek van het dagelijks
bestaan even aan de kant te zetten
Door met anderen over het geloof in
gesprek te gaan, ben ik de dingen heel
anders gaan zien.
Het is voor mij heel duidelijk geworden dat
je als christenen elkaar nodig hebt.
Ik heb in deze weken veel kennis van de
bijbel opgedaan en dit was voor mij weer
een stimulans om de bijbel uit de kast te
pakken

Wat is de Alpha-cursus?
A Alle mensen die meer willen weten van het Christelijk geloof zijn welkom.
l Leren en lachen. Je kunt leren en tegelijk een prettige tijd hebben met elkaar.
p Pizza's en Pasta. Samen eten is een vast bestanddeel van elke avond en geeft de mensen de
gelegenheid elkaar te leren kennen.
h Helpen van elkaar. Kleine groepen geven de ruimte om elkaar te helpen door te praten over eigen
vragen. Alles wat u maar wilde weten over het
Christelijk geloof.
a Alpha is een plek waar geen enkele vraag als te
simpel of als te bedreigend wordt gezien.

De Alpha-cursus is een kennismaking met het christelijk geloof voor:
●Mensen die meer willen weten van het christelijke geloof.
●Mensen die pas christen zijn geworden.
●Mensen die hun geloof nog eens opnieuw willen doordenken.

De cursus wordt gegeven in een ontspannen sfeer en is voor iedereen, kerkelijk of
niet kerkelijk toegankelijk.
De cursus duurt 10 weken en een weekend.
Elke bijeenkomst begint met een maaltijd,
een goede gelegenheid om elkaar beter
te leren kennen, waarna een korte
inleiding volgt met onderwerpen als:
Wie is Jezus, waarom stierf Hij aan het
kruis, waarom en hoe kan ik bidden.
Wat kost de Alpha-cursus?
De Alpha-cursus is vrijblijvend en
kosteloos. Wel wordt er een kleine vergoeding gevraagd voor de maaltijden en
voor het weekend. Laat u hierdoor echter
nooit verhinderen om de Alpha-cursus te
volgen, er is altijd een oplossing, als dat
nodig blijkt te zijn.

Meer weten?
Kom dan vrijblijvend naar de informatieavond op maandag 12 januari 2009 naar
het Trefpunt in Wijnjewoude (achter de
gereformeerde kerk)
Aanvang 20.00 uur.
Vanaf 19.45 staat de koffie klaar
Op deze avond wordt verder uitgelegd
wat een Alpha-cursus is en wat het voor u
kan betekenen.
Voor meer informatie:
Steven Akker
tel: 0516-481694
e-mail : st.akker@filternet.nl
www.alpha-cursus.nl

Kerstmarkt in Wijnjewoude
Waar : Gebouw de Driehoek
Wanneer : Donderdag 18 december 2008
Hoe laat : 15.00 uur

-

20.00 uur

Voor wie : Voor iedereen
Organisator: Hervormde Vrouwen Vereniging

Kerstzangdienst
Op zondagavond 21 december a.s.
is er vanaf 19.30 uur een kerstzangdienst
in M.F.C. de Swingel in Wijnjewoude.
Hieraan werken mee:
Ds. Van der Wal uit Oosterwolde
Gospelband Sinjael uit Donkerbroek
Kidskoor Lyts Sola Gratia uit Wijnjewoude
Iedereen is van harte welkom!
We wensen u een hele fijne avond en Gezegende Feestdagen toe.
Evangelisatiecommissies Hervormd- en Gereformeerde Kerken in Wijnjewoude

Afscheid Ds. Jaap Zijlstra
Beste mensen,
Ds. Jaap Zijlstra is op 26 februari 1967 bevestigd in het ambt van predikant in de
Gereformeerde Kerk van Duurswoude. Ondertussen is hij, na in de loop van de jaren
verschillende kerken te hebben gediend, al weer ruim tien jaar met emeritaat. Ds.
Zijlstra is blij en dankbaar in die tien jaren nog iedere zondag het Evangelie te hebben
mogen verkondigen. Maar nu is de tijd gekomen om het op medisch advies rustiger aan
te gaan doen en zijn activiteiten als predikant te beëindigen.
De gemeente waar hij is begonnen, daar wil hij ook graag zijn afscheid vieren.
Wij nodigen u uit om op

hierbij aanwezig te zijn.
Na de dienst koffie e.d. in een informeel samenzijn.
Informatie : A. de Vries tel. 0516-481475
J. v.d. Wal tel. 0516-481612

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
December
7
09.30 uur.
14.00 uur.
14
9.30 uur.
14.00 uur.
21
9.30 uur.
14.00 uur.
25
9.30 uur.
14.00 uur.
28
9.30 uur.
14.00 uur.
31
19.30 uur.

ds. W. Wierenga
ds. W.B. Van der Wal
ds. W.B. van der Wal.
ds. J.J. Verwey
Dienst
ds. W.B. van der Wal.
ds. W.B. van der Wal.
ds. L.G. van der Heide
Dienst
ds. J.H. Tempelman
ds. W.B. van der Wal.

Gereformeerde Kerk
December
7
9.30 uur.
13.45 uur.
14
9.30 uur.
13.45 uur.
21
9.30 uur.
19.30 uur.
25
26
28
31

9.30 uur.
9.30 uur.
10.00 uur.
19.30 uur.

ds. J. G. Arensman, Drachten, 2de Advent Doop en Belijdenisdienst
ds. T. Deelstra, Opeinde
ds. A. Elverdink, Eestrum 3de Advent
ds. P. Rozeboom, Wolvega
ds. R. Pluim, Drachten, 4de Advent
Kerstviering in de MFC De Swingel. M.m.v. ds. W. B. van der Wal, Oosterwolde,
Gospelband Sinjael , Donkerbroek, Kidskoor Lyts Sola Gratia, Wijnjewoude
ds. S. Boukes, Damwoude, 1ste kerstdag
ds. J. H. Dekkers, Wierden, 2de Kerstdag, gezamelijke dienst
ds. J. R. Zijlstra, Amsterdam, afscheidsdienst
dhr. J. H. Brouwer, Rouveen, oude jaars dienst , gezamenlijk met Hemrik

Januari
1
10.00 uur. ds. F. de Jong, Drachten, Nieuwjaars dienst
4
9.30 uur. ds. T. Deelstra, Opeinde
13.45 uur. ds. J. P. Strietman, Kollumerzwaag

Hervormde Gemeente
December
7
9.30
13.45
14
9.30
13.45
21
9.30
13.45
24
22.00
25
10.00
26
9.30
19.00
28
9.30
13.45
31
19.30

Weinterp
Weinterp
Duurswoude
Duurswoude
Weinterp
Weinterp
Duurswoude
Weinterp
Ger. Kerk
Weinterp
Duurswoude
Duurswoude
Weinterp

Dhr. J. Duijster, Ens
2e advent
Ds. J.H. Dekkers, Wierden
Dhr. F. Verkade, Hoogeveen
3e advent
Ds. H. Poot, Oldemarkt
Ds. G.C. Buijs, Haulerwijk
4e advent
Ds. J.H. Dekkers, Wierden
Ds. F. Stevens, HoogeveenKerstnachtdienst
Ds. G. Oberink, Urk
1e kerstdag
Ds. J.H. Dekkers, Wierden
2e kerstdag gez. dienst
kerstviering zondagschool
Ds. T. Sijtsema, Assen
Ds. J.H. Dekkers, Wierden
Ds. J. den Admirant, Hoogeveen Oudejaarsdienst

Januari
1
10.00

Driehoek

Dhr. F. Verkade, Hoogeveen

Nieuwjaarsdienst +koffiedrinken

Dorpsagenda
December
9
Klaverjassen bij café de Alde Merke
11
Soos Kerstkoffietafel
11
Kerstpakketten inleveren voor Polen
12
Ledenvergadering IJsclub Great Foarût
13
Museum Opsterland: Start tentoonstelling IJs en IJskoud
13
Kerstzang U zij de glorie Ureterp
17
BvPF. Kerstdiner in "De twa bûken".
18
Kerstmarkt in gebouw de Driehoek
19
Schutjassen in de O.D.V. kantine
21
Kerstzangdienst in de Swingel
21
Bond van Plattelandsvrouwen Jaarvergadering met optreden Wijnjewoudster
Trekzakspelers
23
Klaverjassen bij café de Alde Merke
30
Oliebollen en Appelflappen actie van Euphonia
Januari
2
Schutjassen in de O.D.V. kantine
7
BvPF Nieuwjaarsbijeenkomst en inleiding over het reilen en zeilen in een zorg
12
Start Alphacursus
13
Klaverjassen bij café de Alde Merke

Ledenvergadering
IJsclub Great Foarût
Vrijdag 12 december 20.00 uur in MFC
de Swingel.
Agenda:
1 Opening
2 Notulen
3 Verslag secretaris
4 Verslag penningmeester
5 Benoeming keurmeesters
6 Bespreking rijderijen
7 Rondvraag
8 Sluiting
Het bestuur

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.

Met vloeken en lachen
kan je de wereld niet verbeteren.

