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Een muzikaal onthaal voor Sint en de
pieten in Wijnjewoude

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 9 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 email deban@wijnjewoude.net
Dit kan tot zaterdag 2 januari 18.00 uur.
Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 30 december binnen zijn bij
Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10
Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen.
Klachten over de bezorging kunt u melden bij:
Annie Posthumus tel. 481381
Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij
Klaas Greidanus greidanus@zonnet.nl

Hierbij de laatste uitgave van de Bân in 2009.
Wij als redactie willen de adverteerders bedanken voor de geplaatste advertenties,
verder iedereen hartelijk dank voor de aangeleverde kopij.

We wensen u allen mooie feestdagen en een goede jaarwisseling toe.

Berichten van Plaatselijk Belang.

Overleg met Burgemeester en Wethouders
Op 3 november jl. heeft ons jaarlijkse overleg met burgemeester en wethouders
plaatsgevonden. Tijdens dit overleg zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken.
Stagnatie IDOP
Wij hebben onze teleurstelling over het
resultaat van het IDOP tot nu toe uitgesproken. De herinrichting van het evenemententerrein zou dit voorjaar plaatsvinden, is in overleg uitgesteld tot na de
zomer, maar nu zijn de werkzaamheden
nog niet uitgevoerd. Dit betekent ook dat
het inzaaien nu pas in het voorjaar van
2010 kan plaatsvinden. Wethouder de
Boer heeft bevestigd dat dit niet correct is.
Het is wel de bedoeling zeer binnenkort
met dit werk te beginnen.
Voor het parkeren bij de sportvelden zijn
toezeggingen gedaan, maar nu blijkt dat
dit i.v.m. de bezuinigingen niet mogelijk is.
B&W geven aan dat hiervoor het nieuwe
begrotingsregiem geldt (geen nieuw
beleid voor 2010 en volgende jaren). Wij
hebben daarom om uitvoering van een
sober plan verzocht. Onduidelijk is nog
hoe dit afloopt.
De realisering van het fietspad richting de
Finne verloopt erg moeizaam. Wethouder
de Boer geeft aan dat de materie erg
complex is, door de afhankelijkheid van
een aantal partijen. Er lijkt nu beweging te
komen in de mogelijkheden van grondverwerving.
N381
De nieuwsbrief N381 van november heeft
voor verwarring gezorgd. Wij hebben
B&W gevraagd of er nu wel of niet
opnieuw discussie is over de aansluiting
bij Weinterp of
ofverplaatsing
verplaatsingdaarvan
daarvannaar
naar

het verlengde van de Leidijk. De gemeente geeft aan achter 'de variant De
Weinterp', waarbij de N381 verlaagd
wordt aangelegd, te staan. Ze zal zich
daarvoor ook sterk maken, maar als de
provincie de kosten daarvan doorschuift
naar de gemeente, dan zal deze oplossing er niet komen. Volgens B&W houdt
de provincie alle infrastructuurplannen
tegen het licht omdat zij in een andere
financiële situatie is terechtgekomen.
Toegezegd is dat de portefeuillehouder in
het binnenkort te houden overleg met de
provincie om verduidelijking zal vragen
van een aantal punten uit de nieuwsbrief.
Gebiedsontwikkeling
Mede dankzij subsidie van gemeente en
provincie kon de 'Ontwikkelingsvisie
Wijnjewoude' tot stand komen. Afgesproken is dat binnenkort een officieel
moment voorafgaande aan een raadsvergadering zal worden gepland voor de
officiële overhandiging van dit document
aan de burgemeester.
Dorpsspiegels
Van de ongeveer 250 uitgezette dorpsspiegels zijn omstreeks 200 retour
gekomen. Bovendien zijn een aantal per
post naar de gemeente gestuurd. B&W
noemen dit een goed resultaat. De eerste
resultaten van de uitkomst worden
waarschijnlijk in januari 2010 bekend.

Wooncontingent
De restcapaciteit van het wooncontingent
voor Wijnjewoude is tot 2016 13 woningen. Begin 2010 zal Welkom Nieuw Wonen
een informatiebijeenkomst organiseren
over de herstructurering van de Welfingstrjitte. Wij hebben onze onvrede uitgesproken over de aanwijzing van locaties
buiten Wijnjewoude voor woningbouw in
het kader van de “ruimte voor ruimteregeling”. Wij vinden dat bij afbraak van een
boerderij in Wijnjewoude deze tot het
woningcontingent van Wijnjewoude moet
worden gerekend en de vervangende
woning ook daaraan toegevoegd moet
worden. Wethouder Hoen legt uit waarom
dit in de optiek van de gemeente niet
mogelijk is. Na uitleg en discussie daarover blijven de meningen hierover verdeeld. Het punt blijft op de agenda staan.

Speeltuinen
Op onze vraag naar de stand van zaken
met betrekking tot het verzoek om subsidie hebben B&W positief nieuws. Het
benodigde budget voor de uitvoering van
het plan zit in de Concern rapportage
2009. Maandag 9 november 2009
bespreekt de raad dit document. Gaat de
raad akkoord, dan kan de uitvoering
doorgaan.
Bedrijventerrein
De huidige stand van zaken is dat van de
7 kavels, 5 zijn verkocht. De andere 2
kavels zijn gereserveerd voor ondernemers uit Wijnjewoude.
Bestuur Plaatselijk Belang

Dorpssteunpunt
Op 9 november was er een bijeenkomst in de Swingel voor alle inwoners van
Wijnjewoude. Er is toen een korte uitleg gegeven door Ilse Blaauw, Wmo adviseur, over
het aanvragen van diverse soorten hulp en de bijbehorende formulieren. Tevens was
de heer Klaas Wijnja van SUGO(Steunpunt Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten
Opsterland) aanwezig. Hij vertelde over regelingen en subsidie mogelijkheden voor
sociale minima.
In het kort volgen hier enkele van deze
regelingen:
Kwijtschelding van gemeentelijke belasting en belasting Wetterskip.
Schoolkosten regeling: deze is voor
ouders met kinderen die van het basisonderwijs naar voortgezet onderwijs gaan.
De landelijke tegemoetkomingregeling is
vaak niet voldoende voor de extra schoolkosten die ouders moeten maken. Deze
vergoeding geldt voor het schooljaar
2009-2010,en moet uiterlijk 31 december
zijn ingeleverd.
Telefoonkostenvergoeding: wanneer u 70
jaar of ouder bent, alleenstaand en nog
zelfstandig woont, kunt u in aanmerking
komen voor een vergoeding van gemaakte telefoonkosten. Uw inkomen mag niet
meer zijn dan 110% van de bijstandsnorm. Er wordt ook een vermogenstoets
gedaan.
Voor minima heeft de gemeente Opsterland een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten bij zorgverzekeraar De

Friesland, de AV Frieso. Deze verzekering vergoedt voor een lagere premie
meer medische kosten, waaronder de
eigen bijdrage voor bijvoorbeeld thuiszorg. Heeft u een inkomen tot 110% van
de bijstandsnorm, dan komt u voor deze
verzekering in aanmerking.
Schuldhulpverlening: Indien u schulden
heeft en u komt er zelf niet meer uit, dan
kunt u zich melden bij o.a. de gemeente of
Algemeen Maatschappelijk Werk.
Meer informatie over alle onderwerpen
vindt u op de internetsite van de gemeente Opsterland, www.opsterland.nl, welzijn
onderwijs en sport, dan informatiepunt
Wmo, dan kiezen voor Sociale kaart en
thema geld.
Ook kunt u binnenlopen op het spreekuur
van SUGO, op woensdagochtend van
09.30 tot 11.30 uur, in de Skâns ,”de
Opstap”, Loayersstrjitte 2 in Gorredijk.
Alle informatie en formulieren zijn ook op
te halen bij het Dorpssteunpunt en/of het
informatiepunt Wmo in Ureterp.
Alie Blaauwbroek.

Schaatsverhaal uit Amerika
Dat de Bân niet alleen in Wijnjewoude e.o. wordt gelezen bewijst onderstaande inzending van Jelle Heida. Jelle Heida woont inmiddels al 52 jaar in Amerika maar leest als
oud Wijnjewouder nog geregeld de Bân via het internet.
Uiteraard zijn we na deze mooie inzending benieuwd of er misschien nog meer oud
Wijnjewouders De Bân via het internet lezen. Mocht dit het geval zijn dan zijn wij ook
benieuwd naar uw verhaal. Wellicht kunt u dan contact met ons opnemen? Wij wensen
u in ieder geval veel leesplezier toe met onderstaand ijsverhaal.
De redactie
Dorpskrant de Bân

Denken Aan Schaatsen…
Jelle Heida…geboren Wijnjeterp 1944…emigreert naar America 1957..woont nu aan
de kust in Maine…Kan nog een beetje Fries en Hollands schryven.
M'n eerste herinnering aan schaatsen
was in 1949. Het was een strakke winter,
en er lag ook sneeuw. Mem nam my even
voor't melken mee naar de ysbaan in
Wijnjeterp, om een paar rondjes . De
ysbaan lag aan de zuidkant van de vaart,
naast de boerdery van haar grootvader,
Sietse Nyboer. Ik heb de hele tyd
geschreewd, want ik was zo bang dat we
door het ys zakten. Mem sei, 'yir bin toch
honderden ant ridden, net ien valt er
troch!' Mar it joeg niks. 'Wy kinne no mar
better wer nei hus gean' sei Mem. Maar
enfin, ik kreeg toch een paar schaatsen
(gebruikt), om te oefenen op de sloot
naast de schuur met een stoel. En zo heb
ik het geleerd.
Met m'n zuster Joukje en vrienden Sjeerd
Popma, Jan Rinsma, en Jan Veenstra
schaatsen we de volgende winters veel.
Meestal op de ysbaan, maar ook op de
vaart. Met m'n zuster schaatste ik vaak
over de vaart naar Pake en Beppe Nyboer
in Gorredyk. Dan slaapten we daar
s'nachts, en schaatsten de volgende dag
weer naar huis. By de sluizen moesten de
schaatsen dan af, maar soms kruipten we
er op de knien omheen. En soms kwam

Heit even op de fiets te zien dat alles goed
ging. Er was ook wel eens zand op de
vaart. Dat waaide dan van de weg, en
maakte het ys heel stroef. We schaatsten
ook wel eens naar Donkerbroek of
Bakkeveen, maar alle dagen dat er ys was
naar de ysbaan. Er was ook een ysbaan in
Duurswoude, maar die was veel kleiner.
In de herfst van 1956 was er 'n uitnodiging
in het Friese Dagblad voor een winter
gedicht door kinderen op de lagere
school. De eerste prijs was een paar
Friese schaatsen! Ik aan 't dichten en
insturen, en de eerste prijs gewonnen.
Met Mem naar Gorredyk om ze op te
halen. 'Mar en goeie grutte maat, want do
groest nog as kool' sei Mem. Het worde
een prachtige winter met veel ys. En ik op
m'n nieuwe redens reed iedereen er af.
Nog een eerste prys gewonnen op de
ysbaan; ik denk het was 2 gulden. 'Bliksem', sei Heit, 'Wat kin die jonge ride!' 'Ik
snap it net', sei Mem,'vroeger wie er
hastike bang op't ijs, en no fleint er as 'n
hazze'. Ook reden we als paren, want
meisjes werden steeds meer interessant.
Ik heb die winter gereden met Trynke
Dykstra, Jantje Sytsma, Elske de Kleine,

en nog wel meer die vergeten zyn. De
eerste week in Maart was de Ysbaan
allang gesloten, maar Sjeerd en ik schaatsen nog. Met laarzen aan want er was
veel water op het ijs. We praten als of we
wereldkampioen worden. Twee weken
later emigreerde ik met m'n familie naar
America.
Ik heb de Friese Schaatsen nog nu
52 jaren later. Maar al gauw hockeyskates
hier want dat was de sport in America.
Jaren later heeft m'n schoonmoeder uit

Sneek een paar Noren gestuurd. Nu wat
ken je daar vlug op. Eens op een kunstbaan in New Jersey werd ik er afgestuurd. Die man sei het was te gevaarlyk
voor de anderen, zo'n vaart. Verleden
winter heb ik de Friesen nog eens probeert. 'N paar rondjes op een stukje ys in
de bos hier in Maine. Het was geweldig. Ik
alleen met de Friesen. Er was niet een
mens by. De vrouw zegt het mag niet
weer…te gevaarlyk. Je kunt er zo doorzakken zegt ze.
Jelle Heida

Ouderensoos Wijnjewoude
Op onze laatste soosmiddag hebben we genoten van Mevrouw Klaassens uit
Ryptsjerk. Ze kwam met belevenissen uit haar bêd en brochje praktijk. Ze bracht het op
humoristische wijze. Nu op naar onze kerstmiddag. Het dameskoor “Zanglust” uit
Drachten hoopt deze middag bij ons te zijn. Ze brengen ons hun liedjes en verhalen in
kerstsfeer. Als we hier volop van genoten hebben is er een Kerstbroodmaaltijd. Heeft u
zich hier nog niet voor opgegeven dan kan dit nog tot woensdag 9 december bij één van
de bestuursleden. We hopen op een goede deelname dus tot woensdag 16 december
om 3 uur in het gebouw de Driehoek.
Het Bestuur.

Kijk om je heen en je zult zien,
dat de mooiste dingen gratis zijn.

Feestelijke intocht Sinterklaas
Ook dit jaar deed Sinterklaas Wijnjewoude weer aan. Hij kwam aan met de boot bij Klein
Groningen. Omdat hij dit jaar verder moest varen had hij alvast twee Pieten vooruit
gestuurd.
Deze waren echter de weg kwijtgeraakt
en kwamen van een andere richting
aanvaren. Hoe stuntelig ze waren bleek
wel doordat ze, vlak voor de kant, in het
water vielen. Gelukkig konden ze snel bij
iemand naar binnen om zich te drogen.
Sinterklaas ging in de koets naar het dorp
gevolgd door een menigte lopend en op
de fiets.
In het dorp kwam de muziek erbij zodat
het een gezellige stoet werd. Nadat
Sinterklaas in “De Swingel” aankwam kon
het grote feest beginnen. Juf Zwanetta en
Juf Marjolein hadden, evenals bij Klein
Groningen, snel de feeststemming erin.
Het werd een echte beestenboel. Een
Piet had last van rare beestjes en Sinterklaas wist dat je deze kon verdrijven met
“De Pietendans”.
Iedereen zong en danste mee zodat de
Piet snel van de beestjes af was.

Toen het grote boek erbij gehaald werd
bleek dat er enkele bladzijden ontbraken.
Alle Pieten in paniek! Ze kwamen met
verschillende boekjes aangerend. Er was
zelfs een Piet die dacht dat de geit de
bladen opgegeten had. Gelukkig bleek
één van de Pieten de bladzijden gevonden te hebben. Hierna werden de prijzen
uitgereikt voor de versierde fietsen. Na
nog enkele liedjes ging de Sint weer
verder naar het volgende dorp. Enkele
Pieten bleven achter om zakjes met
pepernoten en een verrassing uit te
delen. We hopen dat Sinterklaas, volgend
jaar, ons dorp weer aandoet.
De foto's van de intocht zijn te zien op
www.wijnjewoude.net.
Intocht Commissie Wijnjewoude
Marjan Doornenbal, Geke Meestringa,
Liesbeth Couperus, Manuel Boer
Reinder de Vries en René Seefat.

Wijnjewoude bedankt!
Het Sinterklaasfeest is dit jaar weer goed gelukt. Dit kon natuurlijk niet zonder
medewerking van de inwoners en Middenstand van Wijnjewoude. Daarom willen wij
iedereen bedanken:
- De inwoners voor hun bijdrage.
- Henk Akker voor het maken van de leuke Pietendans poster.
- Herrie van Veen voor zijn koets en paarden.
- V.V.V. en Ondernemersvereniging Wijnjewoude / Hemrik voor hun bijdrage.
- Nico en Geesje van “De Swingel” voor hun gastvrijheid en medewerking.
- Alle vrijwilligers die betrokken waren bij dit feest.
Intocht Commissie Wijnjewoude

Met het wafelijzer spekkedikken bakken
Om je wafelijzer optimaal te benutten en niet te beperken tot de bekende
nieuwjaarsrolletjes gaan we dit jaar spekkedikken bakken. Deze traditie komt uit
Groningen en de Drentse veenkoloniën. Het beslag voor spekkedik'n (ook wel
nieuwjaarskoeken genoemd) maak je van roggemeel en tarwebloem, aangevuld met
eieren, stroop, anijs, zout, basterdsuiker en water. Je bakt ze in een wafelijzer waarmee
ook kniepertjes worden gebakken. Daarin doe je eerst spek (ontbijtspek, bacon of iets
dergelijks) vervolgens twee dunne plakjes droge worst. Een minuutje in het ijzer en
klaar is je spekkedikke... Deze oost-Groningse lekkernij wordt tijdens de jaarwisseling
gebakken en gegeten. Alie Suurd, spekkedikken-bakster bij uitstek, laat zien hoe het
beslag wordt gemaakt en gaat samen met de cursisten spekkedikken bakken.
Uiteraard krijgt iedereen een paar spekkedikken mee naar huis, het thuisfront kan het
resultaat dan zelf beoordelen.
Docent:
Datum:
Tijd:
Kosten:
Contactpersoon:

Alie Suurd
woensdagavond 16 december
20.00-22.00 uur
€ 5,00
Siebo Groenewold 0516-481878

Computeren: aankopen en verkopen via internet
Tegenwoordig is kopen of verkopen via internet niets bijzonders meer. Maar hoe zit dat
nou met de digitale betaling na een aankoop, of het ontvangen van geld na een digitale
verkoop? In deze cursus gaan we deze mogelijkheden uitgebreid onder de loep
nemen. U leert om te gaan met diverse veilige betaalmogelijkheden en bij een
teleurstellende aankoop het product terug te sturen en vervolgens uw betaling terug te
kunnen vorderen.
Docent:
Datum:
Tijd:
Kosten:
Contactpersoon:

Jan Dros
dinsdagavond 8 december
20.00-22.00 uur
€ 7,50
Siebo Groenewold tel. 0516-481878

Verander je leven door te zijn,
wie je wilt zijn.

Dorpsfeest 2010
Beste dorpsgenoten,
Wij als bestuur van Stichting Dorpsfeest Wijnjewoude zijn alweer druk bezig met het
organiseren van het dorpsfeest 2010. Het dorpsfeest valt zoals elk jaar in het derde
weekend van juni en dat is in 2010 op 16, 17, 18, 19 en 20 juni.
Het thema zal zijn; "Goet Vout Feest". Wat dit gaat worden gaan we nog niet
verklappen, wel lichten we een paar tipjes van de sluier op. Net zoals vorig jaar is er
weer op woensdag een avondmarkt, en op de vrijdagavond hebben wij op veler
verzoek een playbackshow gepland. Voor de rest, wordt vervolgd. Voor de invulling van
de zondag zijn we nog op zoek naar goede ideeën. Heeft u een goed idee voor invulling
van de zondag? Neem dan voor 1 februari 2010 contact op met het bestuur. Dat kan per
mail op dorpsfeestwijnjewoude@home.nl of per telefoon 481823.
Het bestuur gaat over de binnen gekomen ideeën nadenken en besluit dan aan wie wij
de tent de zondag beschikbaar stellen. Graag zien we uw suggesties voor 1 februari
2010 tegemoet.
Namens het bestuur Stichting Dorpsfeest Wijnjewoude,
Met vriendelijke groet,
Alie Meestringa.

Uitnodiging:
Gezellige kerst-koormiddag met senioren
Op vrijdagmiddag 18 december kunt u volop genieten van koor en samenzang in de
Zuiderkerk in Drachten. Twee koren onder leiding van dirigent Jan Andries Dijkstra
ontmoeten elkaar en u graag onder het genot van feestelijke kerstzang en een lekker
kopje koffie. Het wordt een gezellige muzikale middag waarvoor u wordt uitgenodigd
door de koren Con Amore uit Drachten en Looft den Heer uit Wijnjewoude.
Heeft u zin om van deze muzikale middag te genieten? U bent van harte uitgenodigd
om mee te gaan naar Drachten. U kunt met ons meerijden. Bel even met Rennie
Rozema. Zij zorgt er dan voor dat u die middag om 13.30 uur wordt afgehaald.
Namens 'Looft den Heer'
Rennie Rozema, telefoon 541379

Stichting tot behoud buitengebied
Wijnjewoude en omstreken
secretariaat:
p/a de Beukehof Kapelweg 13 8435TJ Donkerbroek ' 0516 492210
www.n381.cciwns.com
n381@cciwns.com
KvK Leeuwarden 01092560
aan,
het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân
de leden van Gedeputeerde Staten persoonlijk,
de leden van provinciale Staten van Fryslân,
de lokale en regionale media in Fryslân
onderwerp: besluitvorming rondom project N381
Donkerbroek 19 november 2009
Geacht College, Geachte Dames en Heren,
De Stichting behoud buitengebied Wijnjewoude en omgeving heeft er dringend behoefte aan
om het volgende onder uw aandacht te brengen. Aanleiding hiertoe is de gisteren gehouden
informatie markt over het N381 project en de berichtgeving over de noodzakelijke financiële
versoberingen waarvoor de provincie Fryslân zich momenteel gesteld ziet (Leeuwarder
Courant van 14 november 2009).
De openheid waarmee en de heldere wijze van presentatie waarop gevraagde informatie op
deze markt werd verstrekt, verbonden met de inzet van uw medewerkers, heeft een goede
indruk bij ons achtergelaten. Reeds eerder hebben wij dat mogen ervaren op een op uw
informatiecentrum N381 in Donkerbroek belegde bespreking over het wegwerken van de
zogenaamde 'bult van Wijnjewoude'. Ondanks alle verschillen van inzicht tussen de
vertegenwoordigde groeperingen, is dit de enige bijeenkomst geweest waarbij allen
gelijkluidend van mening zijn, namelijk: bij de ongelijkvloerse kruising van de N381 met de
Weinterp, dient de N381 onder het maaiveldniveau te worden aangelegd, zodat het unieke
karakter van het landschap ook voor de toekomst behouden blijft.
Buitendien blijkt overigens, dat de straks gestroomlijnde N381 (25,77 km) voor ruim 12 km, dus
voor bijna de helft, op nu nog maagdelijk gebied ligt. Hiervoor dient de Provinsje dus grond aan
te kopen. Onze stichting heeft er behoefte aan u te laten weten dat wij er, gezien de
noodzakelijke financiële versoberingen die er voor U aan de orde zijn, alle begrip voor hebben
wanneer U de grondreserveringen voor een eventuele vierbaansuitvoering schrapt. Het is nu
geen goede tijd om daarvoor geld in de grond te stoppen vindt de stichting.
Als daar al ten algemene al reden voor zou zijn. Want ook de tellingcijfers van de
verkeersbewegingen op de huidige N381 geven daar geen aanleiding toe. Immers ten opzichte
van 2007 zijn ze in 2008 lager en over een periode van 22 jaar is de ontwikkeling niet
verbazingwekkend. Hetgeen overigens niet wegneemt dat ook wij voorstander zijn van
ongelijkvloerse kruisingen op deze weg.
ontwikkeling verkeersbewegingen N381 in de periode 1986 - 2008

jaartal vanaf Selmien
1986
8.351
2006
11.829
2007
12.604
2008
12.169

Donkerbroek
7.501
10.074
10.420
11.101

bij de Drentse grens
7.110
8.628
9.219
8.885

Voor het geval u besluit vast te houden aan de uitvoering van het (voor de helft ) nu
gloednieuwe tracé van de N381, dringt de Stichting er met grote klem op aan om de N381
onder de Weinterp in Wijnjewoude en onder het West in Donkerbroek door te voeren en
zo bescheiden mogelijk vorm te geven om het landschap maximaal te sparen.
Gaarne wensen wij U wijsheid en succes bij de door u te nemen beslissingen.
Hoogachtend,

D. Bijma, voorzitter

Nieuws van Euphonia
Beste dorpsgenoten,
Op woensdag 30 december a.s. komt Muziekvereniging Euphonia vanaf 9.30 uur bij u
langs met heerlijke oliebollen. U hoeft er de deur niet voor uit! Wegens groot succes
wederom in ons assortiment:

Overheerlijke appelflappen.
Deze appelflappen zijn alleen op bestelling te verkrijgen en op = op. Dus wees er
snel bij!!
Wij komen bij u langs met onze oliebollen,
maar om teleurstelling te voorkomen is
het verstandig om uw oliebollen en/of
appelflappen vóór 28 december te
bestellen.
Dit kan door een telefoontje te plegen
naar Jannie de Vries, Te Nijenhuiswei 7 in
Wijnjewoude, telefoonnummer 0516 481475.
Ook kunt u uw bestelling mailen naar Ria
Russchen, ria-russchen@hetnet.nl onder
vermelding van naam en adres. Wij
bezorgen de oliebollen en appelflappen
dan op 30 december bij u thuis.
Dan nog even het volgende:

Musiceren bij Euphonia
Zaterdag 14 november jl. gaf muziekvereniging Euphonia uit Wijnjewoude
gezamenlijk met Excelsior uit Haulerwijk
een concert. Het afgelopen half jaar

hebben beide verenigingen naar dit
concert toegewerkt. Een ijkpunt om te
beoordelen of er toekomst is voor deze
samenwerking.
De leden van Euphonia hebben met
meerderheid van stemmen besloten om
de samenwerking met Excelsior te
beëindigen. Hoe nu verder?
De vereniging bestaat momenteel uit
slechts16 leden. Dit zijn te weinig leden
voor een juiste bezetting. Daarom een
oproep aan iedereen die bij Euphonia of
een andere muziekvereniging heeft
gespeeld: Wil jij/wilt u misschien weer
muziek maken bij Euphonia?
Natuurlijk zijn jonge leden ook van harte
welkom! Kom op dinsdag 8, 15 of 22 december a.s. om 19.45 uur geheel vrijblijvend langs op onze repetitieavond in
gebouw De Driehoek.
Met muzikale groet,
de leden en het bestuur van CMV
Euphonia
Jack Jongsma
Voorzitter CMV Euphonia
t: 0516 - 480 611

Beroep onder de Loep
Ik ben Arend Nutterts, 36 jaar en getrouwd met Hennie. Met onze twee zonen Rúben en
Jurre wonen wij aan de Russchenreed in Wijnjewoude. Mijn beroep is shovelmachinist in
de bouw.
Wat houdt het beroep van shovel
machinist in?
Ik werk voor een bedrijf dat gespecialiseerd
is in het aanbrengen van funderingspalen
en voor mij gaat het dan vooral om het
aanbrengen van vibropalen. De vibropaal is
geschikt bij een grote variatie in de bodemgesteldheid, waarbij de paallengte aan de
draagkracht van de ondergrond wordt
aangepast. Het risico dat de palen te kort of
te lang zijn is daardoor niet aanwezig. Bij
deze funderingsmethode wordt de geheide
paal in de grond gevormd en is grondverdringend. Er wordt dus geen grond naar
boven gehaald. Door gebruik te maken van
een stalen heibuis welke aan de onderzijde
is afgesloten met een voetplaat, kan
moeiteloos door een dik zandpakket geheid
worden. Als de vibrobuis de juiste diepte
heeft bereikt wordt deze gevuld met beton,
waarna de buis uitgetrild wordt met behulp
van twee trekramen. De slagkracht van het
heiblok wordt tegenovergesteld gebruikt en
er ontstaat een vibrerend effect waardoor
het beton zich beter verdicht en stevig tegen
de grond wordt aangedrukt. Doordat de
vibropalen direct op maaiveldhoogte worden gestort en afgewerkt is koppensnellen
vaak niet nodig.
Waarom ben je shovel machinist geworden?
Als klein jongetje wilde ik al graag op de
shovel werken. Eerst heb ik een aantal
jaren bij loonbedrijf gebr. Veenstra gewerkt,
later nog bij een ander loonbedrijf in
Siegerswoude. Enkele jaren later kwam de
overstap naar shovelmachinist in de bouw
en nu werk ik voor Kuipers Funderingstechnieken BV in Lemmer. Wij werken altijd met
drie personen: heibaas, shovelmachinist en
machinist.

Wat voor opleiding heb je hier voor
gevolgd?
Eerst heb ik de landbouwschool gevolgd.
Later heb ik een opleiding gevolgd in
Harderwijk voor shovelmachinist. Dit betrof
een eenjarige opleiding met 4 dagen
werken en 1 dag leren.
Over welke capaciteiten moet je
beschikken?
Je moet nauwkeurig werken maar eigenlijk
moet je over een heleboel capaciteiten
beschikken. Omdat je met grote machines
werkt moet je altijd goed opletten wat je
doet.
Waarom is dit beroep zo leuk?
Je werkt met groot materieel. Wij komen
overal in Nederland en komen alle
mogelijke situaties tegen. Dan hebben we
te maken met een bouwput van 7 meter
diep dan weer zitten we middenin een
woonwijk in één of andere grote stad waar
niet al te veel ruimte is. Wij verzorgen de
fundering vooral als het gaat om grote
projecten. Wij komen dan met een complete
heistelling waarbij het gaat om een gewicht
van 110 ton. Als de heistelling is opgebouwd
is deze 52 meter hoog.
Waar stoor je je aan in dit werk?
Gezeur van mensen over lawaai tijdens ons
werk. Wij moeten ons werk doen en deze
machines geven nu eenmaal wat lawaai.
Soms is het lastig dat het werk niet dicht bij
huis is. Je bent altijd een lange dag weg.

Wat zijn je hobby's en heb je hiervoor
nog tijd?
Het kweken van Engelse parkieten. Ik heb
een paar Engelse parkieten gekocht. Daar
ben ik mee gaan fokken. Zodra ik 'eigen
vogels' heb wil ik naar tentoonstellingen. En
dan maar zien wat het resultaat is. Andere
hobby's zijn: voetballen bij ODV en schaatsen. Liefst op natuurijs, vroeger heb ik
meegedaan aan wedstrijden maar daar ben
ik mee gestopt.

Wat is je laatst gelezen boek?
Het eerste boek dat ik lees moet nog
komen. Ik houd het bij een Donald Duck.
Wat is je levensmotto?
Je moet je eigen gang gaan.
Klaske.

CBS Votum Nostrum heeft afscheid genomen
van Juf Anneke Bakker.
Na 41 jaar in het onderwijs werkzaam te zijn geweest gaat juf Anneke met FPU.
Het grootste deel van haar loopbaan heeft zij gewerkt op CBS Rehoboth in Hemrik en
CBS Votum Nostrum in Wijnjewoude. Ze heeft gewerkt als groepsleerkracht en intern
begeleider. Een juf met oog voor ieder kind. Een juf die bij grote maar (en dat is zo
belangrijk) ook bij kleine overwinningen van een leerling een schouderklopje gaf. Het
directe contact met de kinderen sprak haar in het onderwijsvak het meest aan. Zij zal
dat dan ook erg missen. Het vele vergaderen en de 'papierwinkel' hoorde de laatste
jaren meer en meer bij het vak van leerkracht en dat zal zij minder missen.
Juf Anneke fietste iedere dag van Bakkeveen naar haar werk en dus werd zij op 29
oktober, haar laatste werkdag, op de fiets opgehaald door de leerlingen van de groepen
7 en 8. Zelf mocht juf Anneke plaats nemen op de tandem. Op school werd juf Anneke
toegezongen, hadden de kinderen feestelijke acts en uiteraard was er een receptie
waar (oud)leerlingen, ouders en collega's haar de hand konden drukken.
Ook vanaf deze plaats: Juf Anneke bedankt!
CBS Votum Nostrum
Marianne Sollie

Maak van je leven een huis waarin je hart kan wonen,
met een deur die open staat voor als je vrienden komen.

Geef de pen door
Beste dorpsgenoten,
We mochten dit keer de pen overnemen, dus zullen we ons maar even
voorstellen. Wie zijn we? Wij zijn Erik en Froukje Bouwers en wonen aan
de Weinterp 2 met onze drie kinderen.
We komen allebei uit Ureterp en na ons
trouwen in september 1993, zijn we aan de
Russchenreed 31 gaan wonen. In februari
1996 werd onze dochter Renate geboren en
in oktober 1998 Gesina. In juli 2004 kregen
we een zoon, Wietze.
We droomden zoals velen, al heel lang van
een vrijstaand huis, net buiten het dorp met
veel ruimte. Toen we dit huis konden kopen,
wisten we het meteen, dit is 't ! We hebben
geen moment geaarzeld want dit was het
ideale plekje voor ons. Sinds mei 2007
wonen we hier, er is inmiddels heel wat aan
opgeknapt en het is ons naar de zin. We zijn
nog niet klaar, maar een mens moet wat te
wensen overhouden.
Wat doen we?
Erik is al jaren werkzaam als monteur bij
een autogarage in Oosterwolde.
Ikzelf werk al vanaf mijn 17e in de zorg,
eerst in Dokkum, waar ik intern woonde en
een opleiding ziekenverzorging heb gevolgd. Na mijn diplomering ben ik verhuisd
naar Assen, waar ik twee jaar heb gewoond
en uiteindelijk bijna tien jaar heb gewerkt.Toen heb ik wat dichterbij huis werk
gezocht, namelijk in de Lijte, maar vanaf
2002 ben ik werkzaam geweest bij Bertilla,
op een afdeling voor psycho-geriatrie. Het
werk betreft zorg verlenen aan dementerenden en dan voornamelijk ouderen. Sinds
twee maanden werk ik in Gorredijk op
Voltawerk, dit is een nieuwe locatie van
Zuidoostzorg. Het is een kleinschalig
woonproject en bestaat uit 4 groepen p.g.
bewoners. Het is er gezellig, de groepen
zijn niet groot dus heb je veel contact met de
mensen en hun familie. We doen eigenlijk
alles zelf, maar wel samen met de bewo

ners. Namelijk : wassen, strijken, boodschappen doen, koken enz., net als thuis.
Ik werk als flexer, dat houdt in dat ik geen
vaste uren heb, ik werk wanneer ik kan. Zo
is het werk goed te combineren met het
gezinsleven en onze andere bezigheden.
Wat doen we nog meer?
We zijn allebei actief binnen de kerk. Erik is
hulpkoster en ik zit in de kerkenraad. Hier
gaat veel van onze tijd in zitten, maar het is
ook weer heel mooi en dankbaar werk. Ook
zitten we in de organisatie van Stichting
Pinksterfeest Wijnjewoude en omstreken.
Dit evangelisatie- evenement wordt elk jaar
groter en professioneler opgezet en trekt
gedurende het hele weekend dan ook
duizenden bezoekers. Samen met vele
enthousiaste vrijwilligers zijn we al het hele
jaar bezig met de voorbereidingen ervan.
Wat doen we in onze vrije tijd?
Erik is vaak bezig met klussen in en om het
huis, want er is altijd wel iets te doen.
Ik zing bij de gospelgroep " Sola Gratia" en
we oefenen elke week. We zijn nu met een
groepje van 8 dames en zingen onder
leiding van onze dirigente alleen nog acapella liederen. Met kerst zullen we in deze
nieuwe formatie voor het eerst optreden.
Ook ga ik elke week wandelen met mijn
vriendin, dan lopen we vaak een paar
kilometer.
Verder hebben we onze familie en een grote
groep vrienden en kennissen waar we
regelmatig iets mee afspreken. Kortom, we
hebben een druk leven en samen met onze
kinderen vervelen we ons geen moment . U
weet nu zo'n beetje wie wij zijn en wat we
doen, dus stoppen we ermee.
Tot slot willen we iedereen een hele gezellige decembermaand toewensen.

We geven met veel genoegen de pen door aan onze goede vrienden, Jos en Henriëtte
Droogh, zij wonen aan de Finne 5.
Erik en Froukje Bouwers.

MFC de Swingel ontvangt € 44.000 van het
Oranje Fonds voor Toplocaties in Actie.
Het Oranje Fonds stimuleert ontmoetingen tussen mensen. Onder de naam
'Toplocaties in actie' benaderde het Fonds bestuurders en gebruikers van dorpshuizen
en buurthuizen uit het hele land. De vraag was: kom met een idee om van uw
ontmoetingsruimte een Toplocatie in Actie te maken. MFC De Swingel deed mee en
ontvangt € 44.000 van het Oranje Fonds om in het MFC een podium met beeld en
geluid te realiseren.
Het Oranje Fonds motiveerde bestuurders om met vaste bezoekers, zoals
koren, muziekverenigingen, dansgroepen, jongerensoos en verenigingen van
ouderen, te brainstormen over wensen
voor de accommodatie. De gewenste
investering zou moeten leiden tot nieuwe
activiteiten of nieuwe bezoekers. Alleen
ideeën die door de meerderheid van de
gebruikers gewenst waren, kwamen in
aanmerking als inzending. Uit het gehele
land kwamen ruim 250 ideeën naar voren.
Ook ons MFC gaf aan de oproep gehoor.
Op 27 oktober werd een brainstormbijeenkomst met gebruikersgroepen in het
dorp georganiseerd. Aanwezig waren
vertegenwoordigers van: Plaatselijk
Belang, Musicalcommissie, Vrouwen van
Nu, WAW, ANBO, Jeugdhonk, organisatieMuziekvereniging Euphonia, Sinterklaascommissie, Stichting Willedei,
speel-o-theek, Sola Gratia en van (ouder-

raden van) de basisscholen. Uitkomst van
deze bijeenkomst was dat het bestuur van
MFC de Swingel aan het Oranje Fonds
zou voorstellen om te investeren in een
flexibel podium én een professionele
geluidsinstallatie om culturele en creatieve initiatieven in het dorp te ondersteunen. Op 6 november kon het plan bij het
Oranje Fonds worden ingediend. De
aanvraag werd mede ondertekend door
vertegenwoordigers van zeven van de
bovengenoemde organisaties
Marion Bos, voorzitter van het MFC:
“Dankzij het Oranje Fonds is ons MFC
straks met recht: Multifunctioneel! Het
MFC kan straks beschikken over een
prima installatie voor beeld en geluid en
over een snel op te bouwen podium met
variabele hoogte en een variabele oppervlakte die kan oplopen tot wel 54 vierkante
meter. En natuurlijk zijn we hartstikke trots
dat binnenkort de gevel van ons dorpshuis
wordt gesierd met het bord 'Dit is een
Toplocatie'. Komend voorjaar zullen we
een openingsevenement organiseren met
een open podium voor en door inwoners
van Wijnjewoude met optredens van
bijvoorbeeld muziekverenigingen, koren,
line dance, volksdansen etc. De verschillende organisaties en verenigingen zullen
hiervoor binnenkort door ons worden
benaderd.”

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds versterkt de samenhang in de buurt en investeert daarom in
het kader van Toplocaties in Actie maar
liefst 3 miljoen euro in nieuwe ideeën en
wensen voor accommodaties in het hele
land. Het Oranje Fonds is het grootste,
nationale fonds, op sociaal gebied. Per
jaar keert het ongeveer € 24 miljoen uit
aan organisaties en projecten in

Nederland, de Nederlandse Antillen en
Aruba. Hiermee bevordert het Oranje
Fonds betrokkenheid in de samenleving.
Door haar steun ontmoeten mensen
elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in
de samenleving. Het Oranje Fonds wordt
gesteund door de Nationale Postcode
Loterij en de Lotto. De Prins van Oranje
en Prinses Máxima zijn beschermpaar
van het Oranje Fonds.
Bestuur De Swingel.

Nieuws van Vrouwen van Nu, BvPF
De afdeling Wijnjewoude- Hemrik is ook in november weer actief geweest. De
leesgroep heeft zich na “Het leven is vurrukkuluk” van Remco Campert deze maand
verdiept in het boek “Boy”van Bernlef. Ook de kookgroep zette haar beste beentje voor
met als resultaat een heerlijk viergangen diner.
Het belangrijkste is altijd weer het plezier in het samen koken en eten. De
volksdansgroep en de quiltgroep zijn ook vol enthousiasme met hun “hobby”
begonnen. Onze afdelingsavond werd deze maand verzorgd door de heer Hans Baron
uit Terwispel. Hij liet ons in beeld en woorden beleven hoe mooi onze omgeving is in alle
jaargetijden. We zagen op prachtige dia's bijzondere planten in het Wijnjeterper Schar,
rupsen in alle varianten in de bossen en op de hei van Duurswoude en o.a. een
sneeuwuil op een dak in Hemrik. We genoten van deze lezing met als titel: “Troch waar
en wyn it fjild yn”.
In november hadden we ook onze creatieve morgen. Met ideeën van Minke Faber
konden we aan de slag met de honderden herfstbladeren, pompoenen, schors,
maïskolven, beukennoot-doppen, enz. zestien vrouwen verlieten met de fraaiste
creaties het huis van de fam. Drenth.
In december gaan we naar “De Twa Bûken”. De kookgroep verzorgt daar voor de leden
een feestelijke broodmaaltijd. Daarna kunnen we o.a. kerstengeltjes maken van
schapenwol o.l.v. mevr. Gerlinde Scheckenbach uit Siegerswoude.
Antje v.d.Heide.

Rectificatie: Dierendag in Wijnjewoude
In het ingezonden artikel over dierendag in Wijnjewoude stond dat Lisette en Sylvia van
der Meulen hun medewerking aan deze dag hadden verleend. Dit is echter niet juist.
Degenen die hebben meegeholpen waren Anneke van der Meulen en Judith Kampen.
WaW.

Actie schoenmaatjes (Edukans) 2009 Wijnjewoude
Vrijdagochtend, 6 november jl, zaten de kinderen van het Twaspan en Votum Nostrum
even niet in de school. Ze waren met zijn allen buiten namelijk hard aan het werk!
Van groep 1 t/m 8 werd er vanuit beide scholen een levende schakelketting gevormd
richting PKN-kerk. Toen de ketting klaar was begon de klus: Alle versierde 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:
De dozen stonden opgestapeld voor in de kerk.
Op zondag 8 november, in de kerk-schooldienst, zijn er vanuit de gemeentes nog meer
schoenendozen binnengekomen. En zo zijn er in totaal maar liefst 237 schoenendozen
vervoerd (gebroeders J. Bedankt!) naar het inleverpunt in Kollum. Geweldig!
Vanaf daar gaan de schoenendozen verder op reis naar o.a. Oeganda, Malawi en
Albanië waar kinderen in wees- opvang- en ziekenhuizen blij verrast zullen worden met
de inhoud: speelgoed (knuffels), schoolspullen en toiletartikelen.
Aan iedereen die op wat voor manier ook heeft meegewerkt aan deze actie: Allemaal
ontzettend bedankt! Volgend jaar gaan we er weer voor!
Namens de werkgroep schoenmaatjes,
Greethilda van der Velde
Meer info op: www.edukans.nl/scholenacties/schoenmaatjes

Kerstzangdienst: zondagavond 20 december
Vanaf 19.30 uur is er een kerstzangdienst in M.F.C. de Swingel in Wijnjewoude.
Hieraan werken mee: - Ds. W.B. van der Wal uit Oosterwolde
- Combo Wyn uit Wijnjewoude
- Kidskoor Lyts Sola Gratia uit Wijnjewoude
Iedereen is van harte welkom!
We wensen u/jou een hele fijne avond en Gezegende Feestdagen toe.
Evangelisatiecommissies Hervormd- en Gereformeerde Kerken in Wijnjewoude.

Nieuws van de zondagsschool
Kerstfeest van de zondagsschool. Op de zondagsschool zijn we druk aan het oefenen
met de kerstliedjes die we gaan zingen tijdens het kerstfeest. Wij willen hierbij iedereen
uitnodigen om met ons het kerstfeest te vieren. Kom samen met ons luisteren naar het
mooie kerstverhaal en een spannende vrije vertelling, smullen van de traktaties en
zoals vele voorgaande jaren krijgen alle kinderen wat lekkers mee naar huis.
Wij hopen het kerstfeest van de zondagsschool op tweede Kerstdag te vieren in de
Hervormde Kerk te Weinterp, aanvang 19.00 uur.
Tot 2e kerstdag!
De leiding

Speel-o-theek “Hakkepuf” Wijnjewoude
“Onze kinderen hebben speelgoed genoeg!”. Dat is vaak het eerste wat ouders denken
als we de Speel-o-theek onder hun aandacht brengen. Dat zal in veel gevallen waar
zijn, maar zelfs dan kan het lidmaatschap van de Speel-o-theek zinvol zijn.
Een lidmaatschap is erg handig om speelgoed of spelletjes eerst uit te proberen voor je
het echt gaat kopen. Of groot sta-in-de-weg-materiaal: dat kun je een paar weekjes
lenen en dan gewoon weer terug brengen. Ook voor pake's en beppe's (of opa's en
oma's) die zo nu en dan op de kleinkinderen passen, is een lidmaatschap ideaal: zij
hebben iedere keer weer ander speelgoed zonder alles te hoeven kopen!
Een lidmaatschap kost per gezin slechts 10 Euro per jaar. Vergelijk dat maar eens met
een bezoekje aan de speelgoedwinkel! We hebben verschillende soorten speelgoed:
spelletjes, muziekinstrumenten, buitenspeel-materiaal, babyspeelgoed, constructiemateriaal als Lego en K'nex, Playmobil, verkleedkleren en sinds kort ook PSP,
Nintendo DS, XBOX 360, kinderlaptops en nog veel meer.
Het werkt eigenlijk net als een bibliotheek: je kunt speelgoed lenen voor een periode
van 3 weken en verlenging van de leentijd is bijna altijd mogelijk. Per gezin mag je elke
keer 1 artikel per kind lenen + een spelletje of puzzel extra, dus een gezin met 2
kinderen mag iedere keer 3 dingen meenemen. Wie nog geen lid is, maar zonder
verdere verplichtingen eens bij ons wil kijken, mag een keer gratis speelgoed komen
lenen na inlevering van onderstaande bon.
De Speel-o-theek zit in De Swingel, Meester Geertswei 4, in de 2e zaal en is tijdens
schoolweken iedere donderdag open tussen 15.00 en 16.00 uur.
BON
voor een keer gratis speelgoed lenen bij Speel-o-theek Hakkepuf in Wijnjewoude
Naam:…………………………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………………………
Datum :………………………………………………………………………………………

Jaarlijkse collecte voor Multiple Sclerose
start 23 november
Vanaf 23 november zullen de vrijwilligers van het MS Fonds regen en wind trotseren om
met de collectebus langs de deuren te gaan. 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.
Multiple Sclerose is de bekende onbekende. Iedereen kent de letters MS, maar wat de
ziekte precies is, is bij de meesten onbekend. Over de ziekte zelf zijn vele vragen, niet
alleen bij patiënten maar zeker ook bij het grote publiek. Vragen wegnemen en oplossen is een constante uitdaging voor het MS Fonds en is helaas ook gebonden aan
beperkte budgetten.
Het MS Fonds is 100 % afhankelijk van giften.
Ook ú kunt het MS Fonds steunen: geef aan de collectant of doneer op giro 5057 te
Maassluis.
Wilt u meer informatie? Kijk op www.msfonds.nl of bel met 010-5919839.

Nieuws van de Werkgroep Amnesty
International Ureterp e.o.
December is mensenrechtenmaand. De donkere maand met toch ook lichtpuntjes,
zoals: Aandacht voor mensenrechten-activisten ;
Aandacht van Barack Obama voor de vrijlating van Aung San Suu Kyi in
Myanmar en met haar voor vele politieke en gewetensgevangen in dat land.
U kunt de werkgroep deze maand vinden met grote en
kleine gebaren: met een stand in de bibliotheek van
Ureterp, met flyers in de supermarkt, met de kaartenactie rond kerst en met zoals iedere maand de
schrijfmappen.
Zoals ieder jaar organiseert onze werkgroep 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
meer dan een lichtpuntje. Ook u (of uw kerk of jullie school) kan aan deze lichtpuntjes
meedoen; de kosten bedragen alleen een postzegel.
Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o.,
Hendrik Jan Haanstra (voor de kaartenactie: 0594-644305)

Volleybalvereniging DWS
Wij zijn zeer tevreden over de nieuwe trainer die dit
seizoen de training geeft. Daardoor is men ook veel
gemotiveerder om naar de trainingsavond te gaan
(houden zo). De stand: Dames 1, 2de plaats; Dames 2,
6de plaats; Heren 1, 8ste plaats; Heren 2, 10de plaats.
De balsponsors voor de maand december zijn: The Jewelry Story en Bouwbedrijf
Bouma uit Wijnjewoude. Bedankt!
Wedstrijdschema:
Do 3-12-09
19:15
20:15
21:15
21:15
Do 10-12-09
19:30
20:15
21:15
Do 17-12-09
21:15

DWS DS 2- V.v Tijnje DS 1
DWS HS 1- Avios HS 1
v.v. Bakkeve HS 2 – DWS HS 2
HVC DS 2 - DWS DS 1
DWS DS 1 - Vc Buitenpos..DS 1
V.C.S DS 2 - DWS DS 2
DWS HS 2 - V.C.S HS 5
ODS HS 3 - DWS HS 2

M.F.C.de Swingel
M.F.C.de Swingel
De Holten
Fugelkamp
Westermar (beker)
De Wier
De Wier
Sportcentrum Dr

Op 14 december is er een mixtoernooi voor alle leden.

Het bestuur van DWS wenst iedereen fijne feestdagen toe en een gezond 2010.

Dorcas Hulp Nederland
In actie voor de allerarmsten. 14e Dorcas Voedselactie.
Lieve mensen,
De 14de voedselactie is succes vol verlopen. Dankzij uw inzet zijn er in Wijnjewoude 26
dozen voedsel ingeleverd. Landelijk zijn er 52.000 voedselpakketten ingezameld.
Deze gaan naar Oost-Europa en Afrika. Heel hartelijk dank hiervoor.

Depot Wijnjewoude
Ook u helpt mee door uw kleding, schoenen, dekens e.d. te brengen op onderstaande
adressen. Wat is het fijn dat we samen mogen werken in de wijngaard van onze HEER.
Giro 2500 t.n.v. Dorcas Hulp Nederland. Informatie www.dorcas.nl.
Met vriendelijke groet,
Dorcas depot
Fam B. Karssen
Tel. 481758

Voorraadkist
Fam J. Bruinsma
Tel. 481372

Als het tegenslagen regent,
gebruik dan je glimlach als regenscherm.

Nieuwe cursussen in KIRTAN
In januari starten er weer nieuwe cursussen in Kirtan. Er zijn momenteel 4 Yoga
groepen, op maandag van 18.30-19.45 uur en van 20.15-21.30 uur. Op
dinsdagmorgen van 9.00-10.15 uur en op woensdagmorgen van 9.00-10.15 uur. Bij
enkele van de groepen is er nog plaats, bel of mail daarvoor met Petra Flantua (0516
471688 of info@kirtan.nl).
Op dinsdagmorgen van 10.45-12.00 uur is er een Chi Gong groep, hier wordt een serie
van 9 oefeningen geleerd, die de levensenergie versterkt. Deze groepen starten
allemaal in de week van 4 januari .
Woensdag 6 januari om 20:00 uur is er een informatie avond over mindfulness of met
aandacht leven. Een methode om je aandacht te focussen, minder te piekeren en met
minder spanning te leven.
Donderdag 7 januari start een serie van 6 keer met de Quantum Light Breath, een
intensieve adem meditatie+ en 14 januari begint de cursus “Meditatie, zijn in het
moment”, voor mensen die willen ervaren wat meditatie hen kan geven.
Er start ook speciale groep voor 55+ vrouwen van 3 dagen (21 januari, 4 en 18 februari)
die meer diepgang en helderheid wensen over wie ze zijn en wat ze willen nu ze ouder
worden.
Deze groep wordt begeleid door Petra Flantua .
Het adres van Kirtan is Tjalling Harkeswei 75, Wijnjewoude. Voor meer informatie bel
naar 0516 471688 of email info@kirtan.nl. Er is ook een website, www.kirtan.nl waar
veel informatie is te vinden.

…Dans! ~ bewustzijn in beweging ~
In januari 2010 start in centrum Kirtan te Wijnjewoude een ochtend- en avondgroep...

…Dans! ~ bewustzijn in beweging ~
Vanuit meditatie, visualisatie of innerlijke reis komen we –ons lichaam met zorg en
aandacht wakkermakend- tot dans. We dansen –met al wat buiten en in ons leeft en
veelal met een aangereikt thema- de verschillende ritmes van het leven, óns leven, de
natuur met haar seizoenen en de muziek... tot onze dans weer verstilt en we afsluiten
met soortgelijke vormen als waar we mee zijn begonnen.
Begeleiding: joYce de roZario, docente lichamelijke opvoeding en hypnotherapeute
Inspiratiebronnen: velerlei dansvormen (de vijf ritmes in het bijzonder), de natuur (haar
seizoenen en wetten) en... de mens (zijn emoties en bewustzijn)
Open ochtend: maandag 11 januari, 09.45-11.45 uur
Open avond: dinsdag 12 januari, 20.00-22.00 uur
Data ochtendgroep: 18, 25 januari; 1, 8, 15 februari; 1, 8, 15, 22, 29 maart
Data avondgroep: 19, 26 januari; 2, 9, 16 februari; 2, 9, 16, 23, 30 maart
Kosten: € 165, Meer informatie en aanmeldingen bij joYce,
t: (0516) 480970
e: joyz@hetnet.nl

Groei & Bloei, ook voor de inwoners van
Wijnjewoude en omstreken
Groei& Bloei is een landelijke organisatie met over het gehele land verspreid locale
afdelingen. Ook hier in de provincie Friesland zijn verschillende afdelingen, o.a.
afdeling Drachten (http://drachten.groei.nl). Nu moet u niet denken dat afdeling
Drachten alleen voor de inwoners van Drachten beschikbaar is. Nee hoor, de afdeling
Drachten strekt zich uit van Suwâld tot Oosterwolde en van Marum tot Gorredijk.
Misschien vraagt u zich af wat zo’n afdeling nu precies doet. Als u een abonnement zou
nemen op het tijdschrift Groei & Bloei wordt u automatisch lid van de afdeling Drachten.
Het tijdschrift verschijnt 11 keer per jaar en biedt u een schat aan informatie over een
scala aan onderwerpen, van vaste planten voor uw tuin tot het snoeien van uw fruitbomen en alles wat daar tussen ligt. De afdeling organiseert jaarlijks een aantal gratis
lezingen in De Schakel in Drachten. De lezingen die vanaf september jl. plaats vonden,
hadden als onderwerp: Herfst, het vergeten seizoen, hoe krijg ik meer vogels in mijn
tuin, Engelse tuinen deel 2. Daarnaast worden excursies en activiteiten georganiseerd,
evenals workshops en cursussen. De prijzen hiervoor worden zo laag mogelijk gehouden, omdat de afdeling geen winst hoeft te maken.
Voor 8 december aanstaande bijvoorbeeld staat de kerstworkshop op het programma.
Deze workshop begint om 19.45 uur en de prijs voor leden bedraagt € 15,--, voor nietleden € 18,--. Misschien is er nog wel een plekje vrij. Belt u dan even met Geke Groen,
0512-372924. In het voorjaar staat de cursus borderaanleg op het programma. Als u de
borders in uw tuin eens helemaal overhoop wil halen en er zelf iets totaal anders voor
wil bedenken, is deze cursus wellicht iets voor u. De cursus wordt gegeven op drie
dinsdagavonden ( 9 februari, 9 maart en 6 april) van 20.00 tot 22.00 uur in de bibliotheek in Beetsterzwaag door Jitske Bargerbos en Lolkje Heide. Beide dames hebben
deze cursus al vele malen eerder gegeven tot volle tevredenheid van de cursisten. De
kosten voor deze cursus bedragen € 50,-- voor leden en € 75,-- voor niet leden. Als u
interesse hebt, neemt u dan gerust contact op met Jitske Bargerbos 0512-540093.
Er zijn al bewoners van Wijnjewoude lid van Groei & Bloei. Mocht u ook lid willen
worden, dan is er tot het einde van het jaar een interessante aanbieding voor U. U krijgt
het extra dikke november/ decembernummer en een Fiskars kniptang gratis en voor
het eerste jaar (2010) betaalt u slechts € 39,95. Dit aanbod geldt niet voor mensen die in
2008/2009 al lid waren en hun lidmaatschap hebben opgezegd.
Is uw belangstelling gewekt, meldt U dan aan via telefoon nummer 0516-481138 of email: info@drachten.groei.nl en U zult volgend jaar genoeg ideeën opdoen om uw tuin
misschien wel een gehele metamorfose te laten ondergaan.
Margot Witlox
Secretaris Groei& Bloei afdeling Drachten

Nieuws van de Zonnebloem te Wijnjewoude
Koffiemorgen
De Zonnebloem organiseert op 13 januari een koffiemorgen in het Wâldhûs. U bent van
harte uitgenodigd om onder het genot van een kopje koffie of thee of eventueel een
spelletje even bij te praten met uw dorpsgenoten. Het zaaltje is open om 09.00 uur, de
koffie staat klaar om 09.30 uur. De ochtend duurt tot ± 11.30 uur. Er zijn geen kosten aan
verbonden. Wanneer het vervoer een probleem is belt u dan; wellicht kunnen wij het
oplossen.
Graag opgeven voor deze ochtend bij:
Zwaantje van der Wal, Klein Groningen 4, tel: 0516-481667
Alie Blauwbroek, Loksleane 34 tel: 0516-481307

Prikbord
Roemenië loods Duerswâld.
Er staat een tafel vol (koopjes) kerstversieringen. Kom eens langs.
Renny Rozema.

Opbrengst collecte Diabetes
Fonds
Opbrengst van de collecte voor het
Diabetes Fonds in Wijnjewoude was dit
jaar € 1.221,40.
Hiervoor wil ik de collectantes en de
gevers hartelijk bedanken.

Verkoping van Het Rode Kruis
De verkoping van "t Rode Kruis" in het
Wâldhus heeft € 465,80 opgebracht. De
fruitmand is gewonnen door Annie Karsen
uit Wijnjewoude en de mand met bloembollen is gewonnen door F. Bergsma - de
Boer ook uit Wijnjewoude.
We willen iedereen hartelijk bedanken
voor de inzet!
De Leiding Janke Jongsma en Johanna
de Boer.

Anneke Heslinga.

Bazaar van de hervormde
vrouwenvereniging
Bij de bazaar van de hervormde
vrouwenvereniging zijn nog 3 prijzen
blijven liggen:
Oven
wit nr.721
Elektrische wok
rose nr. 821
Starterset
groen nr.75
Af te halen bij Mevr. A. Tillema,
Welfingstrjitte 14.

Word jij onze Lego Bouwmeester??
Op maandag 21 december 2009 is er een Lego Bouwwedstrijd bij Flippies Pretpaleis in
Bakkeveen. Jouw bouwwerk wordt beoordeeld door de jury en wie weet win je wel een
mooi prijzenpakket!
Voor de allerkleinsten wordt de bouwwedstrijd uitgebreid met bouwtafels. Deze tafels
hebben een mini hoogte en worden gevuld met veel Maxi Duplo!
Voor 12+ kids wordt het nog véél spannender! Als aanvulling op de bouwwedstrijd
introduceert TRS, in samenwerking met Warner Bros, twee LEGO computergames. De
spellen LEGO Batman of LEGO Rockband, compleet met drumstel, 2 gitaren en vet
geluid op de koptelefoons, kunnen worden gespeeld. En als je even geen zin meer hebt
om te bouwen, dan kun je nog heerlijk klimmen en klauteren in Flippies Pretpaleis!
Wanneer? Maandag 21 december 2009
Tijd? Flippies Pretpaleis is geopend van 10:00 uur - 18:00 uur. De bouwwedstrijd is van
13:00 uur - 16:00 uur.
Kosten? Entree Flippies Pretpaleis; voor kinderen € 4,00, voor volwassenen € 2,00.
Aan de bouwwedstrijd zijn geen extra kosten verbonden.
Plaats: Flippies Pretpaleis, Duerswâldmerwei 11, Bakkeveen. Voor meer informatie;
telefoon nr. 0516 - 541287 of kijk op onze site www.flippiespretpaleis.nl.

Alpha-cursus in Wijnjewoude
De Alpha-cursus wordt in Nederland op ruim 500 plaatsen gegeven door christenen uit
verschillende kerken, en is bedoeld voor iedereen die zich een tijdje vrijblijvend wil
verdiepen in wat het christelijk geloof nu eigenlijk inhoudt. Iedereen is welkom: mensen
die geloven of juist helemaal niet geloven en iedereen daar tussen in.
De eerst volgende cursus in Wijnjewoude start op dinsdag 19 Januari . De cursus
beslaat 10 dinsdagavonden van 19.00 uur tot 21.45 uur, daarnaast een weekend
(vrijdagavond plus zaterdag) en een afsluitende feestavond. Tijdens deze avonden is
er veel ruimte voor gesprek en ontmoeting. Elke cursusavond begint daarom met een
gezamenlijke maaltijd. Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden, maar de
deelnemers kunnen naar draagkracht een bijdrage geven voor de maaltijden en het
weekend. De locatie voor de cursus is “Het Trefpunt” achter de gereformeerde kerk
Merkebourren 34 in Wijnjewoude.
Op dinsdag 12 januari is er een introductie avond waarin wordt uitgelegd wat we tijdens
deze cursus gaan doen, deze avond begint om 20.00 uur
Voor opgave en informatie kunt je contact opnemen met: StevenAkker
tel:0516 - 481694
Email: st.akker@filternet.nl
Wia Cazemier
tel: 0512 - 300734
Zie ook: www.alpha-cursus.nl

Schakers van Bakkeveen winnen ook hun
tweede wedstrijd in de derde klasse FSB.
Op St. Maarten 11 november had Bakkeveen een thuiswedstrijd tegen Heerenveen 2.
Dirk Müller aan bord 1 had een zware kluif aan Roelof Klinkers . Dirk stond behoorlijk
onder druk en nam een remisebod in de eindfase met beide handen aan. Gerrit
Meppelink aan bord 2 stond in het middenspel tegen Thea Hoen twee pionnen achter,
maar Thea kwam onder zware druk en in tijdnood. Ze pareerde zeer knap de ene na de
andere aanval, maar helaas haar klok viel zodat Gerrit met de eer ging strijken. Ben de
Vries moest tegen Herman Bos het onderste uit de kan halen en kwam in het
allerlaatste eindspel een pionnetje voor en won toen nipt op tijd. Sieb Hazenberg aan
bord vier stond in de vierde zet al gewonnen, doordat zijn tegenstander Rinze van der
Berg een toren achter kwam, daardoor een hopeloze positie over hield en al snel op
moest geven. Jelle Bergsma overleefde tegen Wiebe Oppenhuizen een mataanval
kwam daarna in rustiger vaarwater en wist uiteindelijk een knappe zege te behalen.
Douwe Galama speelde tegen Teije Smedinga een solide partij en wist aan bord 6
eveneens een keurige overwinning te behalen. Bauke Hoogstra had tegen Sjirk
Tiemersma een taaie partij; er was voor beiden geen doorkomen aan, zodat er in het
eindspel remise geaccepteerd werd. Ook Hos van der Mark speelde een remise partij
tegen Bert Zijp aan bord 8, zodat de eindstand 6½- 1½ werd in het voordeel van
Bakkeveen.

Gereformeerde Kerk
December
6
09.30 uur.
13.45 uur.
13
09.30 uur.
13.45 uur
20
09.30 uur.
19.30 uur.
25

09.30 uur.

26

09.30 uur.

27

09.30 uur.
13.45 uur.
19.30 uur.

31

Ds. F. de Jong, Drachten, 2de Advent.
Ds. G. Douma, Beilen.
ds. R. Pluim, Drachten, 3de Advent.
ds..A. Elverdink, Jistrum.
ds. K. J. Bijleveld, Boornbergum, 4de Advent.
Kerstzangdienst in M.F.C. “Swingel“.
M.m.v. ds. W. B. v.d. Wal, Oosterwolde, Combo “Wyn “, Wijnjewoude
Kidskoor “Lyts Sola Gratia”, Wijnjewoude.
1ste Kerstdag.
ds. J. G. Arensman, Drachten, M.m.v. Chr. Muziekver. “Euphonia “
en de kindernevendienst.
2de Kerstdag.
ds. A. Elverdink, Jistrum, gezamenlijke dienst.
M.m.v. Zangkoor “Looft den Heer”.
dhr. H. J. Brouwer, Rouveen, gezam. met Lippenhuizen / Hemrik
Geen dienst.
Oudejaarsdienst.
ds. A. Elverdink, Jistrum.

Januari
1
10.00 uur. Nieuwjaarsdag.
ds. F. de Jong, Drachten.
3
09.30 uur. ds. A. Elverdink, Jistrum.
19.30 uur. ds. A. Elverdink, Jistrum, Joh. de Heer zang dienst.

Hervormde Kerk
December
6
09.30 uur.
13.45 uur.
13
09.30 uur.
13.45 uur.
20
09.30 uur.
19.30 uur.
24
22.00 uur.
25
10.00 uur.
26
09.30 uur.
27
31

19.00 uur.
09.30 uur.
13.45 uur.
19.30 uur.

Duurswoude. Ds. F. Verkade, Hoogeveen. 2de Advent.
Duurswoude. Ds. F. Verkade, Hoogeveen.
Duurswoude, ds. J.H. Dekkers, Wierden. 3de Advent.
Duurswoude, ds. C. Hoek, Twijzelerheide.
Duurswoude, ds. H. Dekkers, Vollenhove. 4de Advent.
Duurswoude, ds. J. den Admirant, Hoogeveen.
Duurswoude, ds. W. van der Wind, Onstwedde. Kerstnachtdienst.
Weinterp, ds. J.H. Dekkers, Wierden.1ste Kerstdag.
Geref. Kerk. 2de Kerstdag. ds. A. Elverdink, Jistrum, gezamenlijke dienst.
M.m.v. Zangkoor “Looft den Heer”.
Weinterp. Zondagschool.
Duurswoude, ds. H. Poot, Oldemarkt.
Duurswoude, ds. J.H. Dekkers, Wierden.
Weinterp. ds. J.H. Dekkers, Wierden. Oudejaarsdienst.

Januari
1
10.00 uur. Driehoek. ds. J.H. Dekkers, Wierden. Koffie na afloop.

Hoe beter je als mens bent,
hoe moeilijker het is,
om anderen van slechtheid te verdenken.

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
December
6
09.30 uur.
14.00 uur.
13
09.30 uur.
14.00 uur.
20
09.30 uur.
14.00 uur.
25
09.30 uur.
14.00 uur.
27
09.30 uur.
14.00 uur.
31
18:00 uur.

Ds. Breen
Ds. Breen
Ds. W. B. van der Wal
Ds. J.J. Verweij
Leesdienst
Ds. W.B. Van der Wal
Ds. Breen
Ds. W.B. Van der Wal
Ds. Wisseling
Leesdienst
Ds. W.B. Van der Wal

Dorpsagenda
December
8
Dorpsgesprek in de Swingel, 20.00 uur.
8
Cursus WAW: Computeren, aankopen en verkopen via internet
10
Kerstpakketten inleveren voor Polen.
15
Klaverjassen in café van der Wey
16
Cursus WAW: Met het wafelijzer spekkedikken bakken
16
Ouderensoos om 15:00 uur in het De Driehoek.
18
Schutjassen in de O.D.V. kantine
18
Kerst-Koormiddag met senioren te Drachten.
21
Lego bouwwedstrijd. Flippies Pretpaleis te Bakkeveen.
25
BvPF. Broodmaaltijd en daarna kerstengeltjes maken van wol
29
Klaverjassen in café van der Wey
30
Oliebollenactie Muziekvereniging Euphonia
Januari
8
Schutjassen in de O.D.V. kantine
9
Wandeltocht VVV
13
Koffiemorgen in ‚t Wâldhûs.
19
Klaverjassen in café van der Wey
20
BvPF. Jaarvergadering. Baukje Koolhaas vertelt.

VVV organiseert: Nieuwjaarswandeltocht
De VVV organiseert op zaterdag 9 januari 2010
een nieuwjaarswandeltocht.
De start vanaf 13.30 uur tot 14.30 uur.
Vanaf restaurant De Stripe inleg € 5,-.
U kunt kiezen tussen 5 of 10 km.
Na afloop kunt u heerlijk genieten van een bord snert.
Bestuur VVV

Doktersdiensten
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude Mr. Geertswei 15 Wijnjewoude tel. (0516) 48 12 50.
Door de week overdag tel. 48 12 50 spoedlijn (0516) 48 08 08
Na 17.00 uur en in het weekend dokterswacht Friesland tel. 0900 1127112
Na 17.00 uur en in het weekend voor zwangeren: tel.06-27513698 (verlostelefoon)

Tijden
maken van afspraken voor het spreekuur of een visite 08.00 - 10.30 uur
- aanvragen van herhalingsrecepten, 09.00 - 10.30 uur
- koffiepauze met aansluitend verpleegkundig spreekuur 10.30 - 11.45 uur
- bellen voor uitslagen 11.45 - 12.15 uur
- medicijnen afhalen 16.00 - 17.00 uur
- wrattenspreekuur: in overleg met assistente
Herhalingsrecepten aanvragen: het liefst d.m.v. lege medicijndoosjes
of op een briefje in de daarvoor bestemde brievenbus.
Herhaalrecepten kunnen ook via de site besteld worden
www.lewin.praktijkinfo.nl
Herhalingsrecepten kunnen de volgende werkdag tussen 16.00 uur
en 17.00 uur afgehaald worden.
Wij hebben lunchpauze van 12.30 tot 13.30 uur. Uiteraard zijn we dan
wel voor spoedgevallen bereikbaar.
Heeft u spoedeisende huisartsenhulp nodig op werkdagen na 17.00 uur, 's avonds,
's nachts in de weekenden of op feestdagen bel dan het onderstaand nummer:
0900 - 1127112
U krijgt een ervaren doktersassistent(e) aan de lijn die u een aantal vragen zal stellen
en u verder op weg helpt. Het kan zijn dat u gevraagd wordt om naar de
Dokterswachtpost in Drachten te komen. Deze is gevestigd op het ziekenhuisterrein
van ziekenhuis Nij Smellinge. De Dokterswachtpost bevindt zich op het terrein naast
het Compagnonshuis. Hier kan ook geparkeerd worden.

Waarheen je ook gaat,
ga met je hele hart.

