Van de redactie
Berichten van
Redactie "de Bân"
Haaije Bruinsma, Compagnonsfeart 73.
tel: 48 17 12
Plaatselijk Belang.
Annie Posthumus, Weinterp 40.
tel: 48 13 81
Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10,
Durk van der Veen, Merkebuorren 127.
Klaas Greidanus, Bremerheide 20.
Roelie Aardema, Mr. Geertswei 45

tel:
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tel:
tel:

48 13 91
48 13 98
48 14 28
48 07 07

Stichting Doarpskrante de Bân.
Bankrekeningnummer 369065182.
De volgende Bân verschijnt op zaterdag
4 maart 2006
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 via email
deban@wijnjewoude.net
Dit kan tot zaterdag 25 februari 18.00
uur.
Kopij wat niet via e-mail gaat moet op
donderdag 23 februari 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

In praatsje by it
plaatsje
"Op wintersport in eigen dorp"
het kan of kon weer eens.

De jaarwisseling
Wij zijn tevreden over het verloop van de
jaarwisseling. De jaarwisseling verliep
rustig en gezellig. Veel mensen maakten
gebruik van de gelegenheid om elkaar in
de Swingel een goed nieuwjaar te
wensen. Het feest daar ging door tot in de
kleine uurtjes.

Bankjes bij muziekkoepel
Misschien is het u al opgevallen; rond de
boom bij de muziekkoepel zijn nieuwe
bankjes geplaatst. Vervanging was
noodzakelijk en aangekaart tijdens de
rondgang met de gemeente in november.

De dorpsfilm
Op 27 en 28 januari heeft de vertoning
van de dorpsfilm “Wijnjewoude in 2004” in
de Swingel plaatsgevonden. De door de
heren de Vries en Kootstra gemaakte film
viel aan de reacties en het applaus na
afloop te horen bijzonder in de smaak.
De bijna 3 uur durende film gaf een zeer
gevarieerd beeld van Wijnjewoude, met
beelden van onze prachtige omgeving,
ons uitgebreide verenigingsleven, evenementen als de Willedei, de optocht tijdens
het dorpsfeest en de Hynstedei, en een
kijkje bij verschillende bedrijven. Ook de
vanuit een helikopter gemaakte beelden,
door het 100-jarig bestaan van Meinsma
mogelijk gemaakt, gaven een bijzonder
beeld van ons dorp.
Degenen die nog niet zijn geweest
moeten nog even wachten om de film te
zien, want volgens Henk van der Ploeg
van de filmcommissie gaat de film nu
eerst 15 jaar de kluis in.

Ledenvergadering
Wij willen u nog even herinneren aan de
jaarlijkse ledenvergadering op 28 maart
a.s. De agenda zal in de Bân van maart
worden geplaatst. Uw komst wordt
uiteraard bijzondere op prijs gesteld.
Bestuur Plaatselijk Belang

Dorpsfilm "Wijnjewoude in 2004" goed
ontvangen in Wijnjewoude.
Plus minus 500 inwoners en andere
belangstellenden hebben op vrijdag
27 en zaterdag 28 januari 2006 in een
avondvullend programma van de
dorpsfilm
"Wijnjewoude in 2004"
kunnen genieten in het gastvrije
Multifunctionele Centrum te Wijnjewoude.
Tot de laatste minuut kon men een
speld horen vallen. Op sommige
momenten was het wel eens een
lange zit maar de diversiteit en
opbouw in en van de film waren steeds
toch weer verrassend. Nu 2 jaar na de
opnames is het meeste nog vers in het
geheugen. Toch merk je nu ook al de
veranderingen.
De geluiden die ik heb op gevangen
waren overwegend positief: "Mooie
opnames", "Wat is Wijnjewoude een
mooi dorp", "Het is altijd mooi weer",
"Een goede promotie van Wijnjewoude", "Wat doen we veel en wat
hebben we veel in Wijnjewoude", en
uit andere geluiden merk je dan toch
ook op dat dit nog niet alles is.

Het beeld kan nog completer, wij
houden ons dan ook graag beschikbaar voor suggesties. Graag posten
naar Postbus 8, 9240 AA Wijnjewoude
of mailen naar pb@wijnjewoude.net ,
dan komt het op de goede plaats
terecht voor een volgende Dorpsfilm.
Wij bedanken nog graag alle inwoners
van Wijnjewoude voor hun bijdrage
aan deze dorpsfilm. In het bijzonder
staan we nog even stil bij de
medewerking van de beheerders van
het Multifunctionele Centrum de Swingel te Wijnjewoude. Ook de filmmakers en de muziek hebben deze
voorstellingen tot een succes gebracht. De diverse media (een mooie
vond ik in "UIT" van de LC staan) en de
collega dorpswebsites worden
bedankt voor hun bijdrage aan de
promotie voor de voorstellingen van
de dorspfilm "Wijnjewoude in 2004".
De dorpsfilm (en de 33 uur geschoten
film) gaat nu eerst voor een tijd het
archief in van Plaatselijk Belang
Wijnjewoude.
namens de Dorpsfilmcommissie,
Anne Muller

Het weer in Wijnjewoude in 2005
Onze weerman Feite Feenstra van de
Opperhaudmare karakteriseert 2005 als
een normaal jaar, wat over het algemeen
aan de warme kant was. Opvallend was
dat het minder nat was dan de afgelopen
jaren, toen we steeds boven de 1000
milimeter per jaar uitkwamen. De
hoeveelheid neerslag bleef beperkt tot
944 millimeter. Feenstra zegt hierover “Yn
de foarige ieu soe it oan'e wiete kant west
ha, mar tsjinwurdich net mear nei al dy
wiete jierren”.
In januari viel 82 mm neerslag; volledig in
de vorm van regen. Sneeuw viel er niet.
Het onweerde 6 keer. De maand kende 10
droge dagen. Het was ook een warme,
zonnige maand, met een gemiddelde
temperatuur van 2 ½ graad hoger dan
normaal. De hoogste temperatuur werd
op 10 januari bereikt, toen het 13 graden
werd. Pas op 14 januari werd de eerste
vorst gemeten, met -1 graad. De laagste
temperatuur werd op 26 januari gemeten,
toen het 4 werd. “Mei 91 oeren sinne wie it
100 prosint sinniger as gemiddeld yn de
lêste 30 jier” aldus Feenstra.
In februari viel 84 mm neerslag. Op 23,
24 en 27 februari viel enige sneeuw. Deze
maand kende 10 droge dagen. Het
onweerde 2 keer. De hoogste temperatuur werd op 1 februari gemeten, toen
het 7 graden werd. Van 27 op 28 februari
vroor het 12 graden. Het was voor het
eerst sinds 13/14 februari 1999 dat het
weer eens zo koud werd. “Fan 1999 oant
febrewaris 2005 ha wy nea 12 graden
froast hân” vertelt Feenstra.
In maart viel 71 mm neerslag. Een groot
deel hiervan viel in de vorm van sneeuw.
Van 1 op 2 maart viel liefst 38 centimeter
sneeuw en op sommige plaatsen zelfs
nog meer. Van 3 op 4 maart werd het
extreem koud. “Strange oant tige strange
froast, mei in leechste temperatuer fan
19”, zeg Feenstra. Toch werd het
gemiddeld nog 5 2/10 graad, waarmee
maart een gemiddelde temperatuur

kende. Verantwoordelijk hiervoor was de
hoge temperatuur op 24 maart, toen het
liefst 20 graden werd. De maand kende
14 droge dagen.
In april viel 63,5 mm neerslag en
onweerde het 5 keer. Het was een warme
maand, die 2 graden warmer was dan
gemiddeld. Ook was het een zonnige
maand met 48 uur meer zon dan
gemiddeld. De laagste temperatuur werd
bereikt op 22 april, toen het 4 werd. Op 4
april werd de hoogste temperatuur
gemeten. Het werd 20 graden.
In mei ving Feenstra 75,5 mm neerslag
op in zijn regenmeter. Het onweerde 4
keer. De maand begon warm. “Op 1
maaie wie it oerdei 25 graden en jûns om
9 oere wie it noch hieltyd 19 graden. Mar
fan 4 maaie of waard it kâld, fiis waar”,
vertelt Feenstra. De laagste temperatuur
werd op 17 mei bereikt, toen het 1 werd.
Pas daarna werd het weer zachter, met
de hoogte temperatuur op 27 mei, toen
het 29 graden werd. De gemiddelde
temperatuur was met 12,4 graad
gewoon.
In juni viel 57,5 mm neerslag en
onweerde het 5 keer. De maand kende
liefst 20 droge dagen. “Fan 20 juny of
hiene wy in hittegolf, mei 3 dagen boppe
de 30 graden en 2 dagen boppe de 25
graden” zegt Feenstra. Het was een
geweldig zonnige maand, met 231 uur

zon, ten opzichte van 195 uur gemiddeld
de laatste 30 jaar. De laagste temperatuur
werd op 8 mei gemeten, toen het 's nachts
tot 4 graden afkoelde. De hoogste
temperaturen werden op 20 en 24 juni
gemeten, toen het liefst 32 graden werd.
Juli was de natste maand van het jaar,
met 114 mm neerslag en 6 keer onweer.
In de provincie waren de verschillen
groot. “Yn Aldegea Smellingerlân foel 172
mm delslach, wylst yn Achlum mar 77 mm
foel” aldus Feenstra. Op 1 juli werd de
laagste nachttemperatuur gemeten, met
11 graden. “Opfallend wie dat het net ien
nacht ûnder de 10 graden wie”. De maand
was een halve graad te warm. Op 14 juli
werd het 28 graden. Per saldo was het
volgens Feenstra een trieste maand. “De
lêste trije dagen wie it slim wiet, mei 48
mm delsach”.
In augustus viel 113,5 mm neerslag en
onweerde het 6 keer. De laagste temperatuur werd in de nachten van 16 en 24
augustus bereikt, toen het tot 10 graden
afkoelde. Het warmst was het op 31
augustus, toen het 28 graden werd. Het
was een sombere maand. “It wie donker,
wiet en in graad te kâld mei 151 oeren
sinne, wylst 200 oeren normaal is”, vertelt
Feenstra. De gemiddelde temperatuur
was 16 graden, terwijl 17,1 graad normaal
is.
Dat het niet een geweldige zomer was
blijkt uit het aantal uren zon. Normaal is
over de maanden juni, juli en augustus
597 uren zon. In deze periode in 2005
kenden we slechts 501 uren zon. De
neerslag was ook hoger dan normaal, met
256 mm neerslag, tegen 203 gemiddeld
over de laatste 30 jaar.
In september viel 65 mm neerslag en
onweerde het 6 keer. De maand kende 17
droge dagen. Op 4 dagen werd het 25
graden of meer. “It wie in moaie
moanne”zegt Feenstra “mei 215 oeren
sinne, tsjin normaal 134 oeren”. De

gemiddelde temperatuur was 17,4 graad,
tegen gemiddeld 15,4 graad.
In oktober viel 55 mm neerslag en
onweerde het 2 keer. “It wie een droege
moanne, mei 21 droege dagen”, zegt
Feenstra. Met 70 uren zon was het in dat
opzicht een gewone maand. Het begin
van de maand was opvallend warm, met
op 7 dagen een temperatuur boven de 20
graden. De hoogste temperatuur werd op
10 oktober bereikt, toen het 21 graden
werd. Vanaf medio oktober werd het
kouder, met de laagste temperaturen op
17 en 19 oktober, toen het 4 graden werd.
Gemiddeld was de temperatuur met 12,6
graden gewoon.
In november viel 91 mm neerslag en
onweerde het 4 keer. De maand kende 6
droge dagen. Feenstra noemt november
“in te sêfte moanne, mei 6,9 graden in
bytsje te waarm”. De hoogste temperatuur werd op 3 november bereikt, toen
het 17 graden werd. Op 28 november
vroor het 1 graad. Een opvallend verschijnsel deed zich voor op 24 november,
toen in het midden van het land een pak
sneeuw viel en wij mooi weer hadden. Die
dag was er sprake van een extreem groot
verschil in het weer.
In december viel 71,5 mm neerslag. Het
was een zonnige maand, met 60 uur zon,
tegen 42 uur gemiddeld. Op 27 en 29
december vroor het 5 graden. Op 23
december werd het +9 graden. “It wie in
gewoane desimbermoanne, mei op 8
dagen snie en froast” aldus Feenstra.
Gemiddeld was het ietsje warmer dan
normaal.
Al met al was 2005, ondanks een paar
uitschieters, zoals de grote hoeveelheid
sneeuw en de extreem lage temperaturen
begin maart en een hittegolf in juni, niet
een bijzonder jaar. Of, zoals Feenstra het
zegt “it wie in gewoan jier, de measte
moannen oan'e waarme kant”.
Lammert

In de bân van de hobby
Waarschijnlijk zijn er nog veel meer lezers
van de Bân, die ergens in een schuurtje
hun hobby uitoefenen. Bij de warmte van
een oud kacheltje wordt er in de lange
winteravonden heel wat gesleuteld en
geklust.
Deze keer mag ik mijn neus steken in de
oude solexen van Michiel Postma. De
laatste jaren is er niet zoveel tijd meer
voor zijn hobby, maar het resultaat van
jaren verzamelen, herstellen, demonteren, mag er wezen.
Wel 10 solexen staan hier op een rijtje,
rustend van hun roemrijk verleden.
Eén van de fietsen -met hulpmotorherken ik meteen, ooit reed mijn vader op
zo'n solex.
Het is Michiel's oudste exemplaar, een
brommertje uit 1955. Dit moet met mijn
herinneringen wel ongeveer kloppen.
Mijn vader had de snelheid van de solex
ook ontdekt en kon er razend snel mee
over de zandweg scheuren, wel met het
gevolg, dat mijn kleine broertje uit het zitje
stuiterde. Volgens Michiel kan de solex op
de weg de 40 km halen. Bij een straffe
tegenwind moest men zelf vaak mee
trappen om een beetje snelheid te
houden. Goed gekleed was men pas in de
lange leren jas en de typische helm. Zo
kon men weer en wind verdragen. In de
jaren 50 was dit voor velen het eerste
gemotoriseerde vervoer. In de jaren 60
komen de duurdere en zwaardere
brommers in zwang. Jongens spaarden
van hun karige loon (± 14 à18 gulden in de
week), het geld bij elkaar voor een
Kreidler, Zundap , Rap, Batavus, of Puch.
De solex is bij hen (de nozems) niet
populair, het is de “oudere generatie” die
hem nog in ere houd.
Wanneer de mensen zich een autootje
kunnen aanschaffen, verdwijnen de
solexen uit het straatbeeld. Sommige
exemplaren staan nog jaren in een
schuurtje, totdat de familie besluit ze weg
te doen. Ze verdwijnen dan als “oud ijzer'

of gingen pardoes in de vuilniswagen.
De eerste solex die Michiel in handen
kreeg was zo'n afdankertje van zijn
overbuurman Albert Boonstra. “Ik wie der
o sa bliid mei”, zegt Michiel, “ik fleach der
mei it lân yn en koe der lekker mei crosse”.
Als er iets aan haperde begon hij er zelf
aan te sleutelen en ontdekte zo het
principe van het motortje.
Langzamerhand werd de werkstek van
Michiel te klein, er kwamen steeds meer
brommers en onderdelen. Om daar
ruimte voor te hebben, kocht hij het
schuurtje van Berend Hofstra de fietsenmaker, sloopte het en bouwde het thuis
weer op. Vanaf die tijd is Michiel altijd in
het hok te vinden.
Als hij 16 is spaart hij voor een snelle
brommer, die weet hij dan eigenhandig
nog wat sneller te maken. Dit succes liep
meerdere keren uit de hand, twee
brommers werden door de politie in
beslag genomen. Gestript kon hij ze de
volgende dag weer terug krijgen.
Met trekker en wagen was Michiel dan rap
in Beetsterzwaag om daar bij het politiebureau zijn eigendommen weer op te
laden.
Thuis begon hij de schade meteen weer
te herstellen zodat hij 's avonds weer kon
rijden.
“Yn dy tiid hie ik noch gjin each foar it
unike fan de soleks” zegt Michiel.
“doet ik pas ferkearing hie mei Sippie ried
ik myn auto in de prak. Sippie's mem belle
me op en sei, moast jûn al efkes komme.
Doet ik dêr troch de doar stapte sei se, ik
ha in nei ferfiermiddel foar dy. Ik moast
mei nij it âlde skuorke fan buorman
Zwanenburg .
Dêr stie al jierren in âld scooter ûnder in
kleed. Doe ik him seach fûn ik hm mei-ien
al moai, in Henkel type Tourist, ik naam
hm mei nei hûs.
Niemand had belang bij die oude scooter,
het ding moest weg, want het pand werd
afgebroken. Maar bij Michiel sprong het

vonkje over, en van af die tijd kreeg hij niet
alleen liefde voor Sippie maar ook voor
oude solexen e.d.
In de begin jaren 80 verzamelt hij de
meeste afdankertjes, soms totaal verwaarloosd. Als het motortje niet meer liep
wist Michiel het wel te repareren. Elke
solex werd nagekeken en weer rijklaar
gemaakt. Er kwamen nogal wat mensen
een kijkje nemen in Michiels werkplaats,
sommigen sleutelden naar hartelust mee
om de oude solexen weer te laten rijden.
Onderdelen kon hij nog te kust en te keur
vinden. Een morgen naar de vlooienmarkt
in Makkinga leverde hem dozen vol materialen op.
Later werden de solex races populair. Er
ontstaat in ons dorp een solexclub, van 18
leden met een echt bestuur. Er werden
tourtochten georganiseerd, naar Norg of
Oranjewoud. Bij deze tochten viel er nog
al eens een solex uit, hij kon dan lopend
naar huis of wachten op de bezemwagen.
Voor de wedstrijden in ons dorp, is
Michiel de leverancier van solexen. Met
rijders als Oene, Jappie, Johan, Hessel,
Fokke, Anne, Eize, Johannes en Durkje

beleefde Michiel heel wat plezier. Eén
moment zal men niet zo gauw vergeten,
toen de hele ploeg, door een stuurfout van
één rijder, in de bocht van de Mr. Geertswei en het schoolpad in de strobalen
vloog. De rijders kwamen er aardig goed
van af, maar de meeste solexen hadden
behoorlijk schade. “ Wy riden altyd in de
standert klasse, der wie ek in spesjaal
klasse, die hienen de motors sa ôfstelt dat
se wol 70-80 km helje koenen. Dat fûn ik
mar neat. Ik woe it by it origineel hâlde.”
Na een paar jaar ging de club als een
nachtkaars uit. Het vinden van onderdelen is de laatste jaren een stuk moeilijker geworden, daarvoor moet je op de
echte brommerbeurzen of oldtimerbeurzen zijn .
Maar de nog ontbrekende onderdelen
heeft Michiel keurig in een notitieboekje
staan.
Het gebeurt nog wel eens dat hij de solex
resten van een andere verzamelaar krijgt.
De zolder ligt nog vol met diverse
onderdelen “As ik alle losse ûnderdielen
wer ynmekoar set, kin ik miskien noch wol
10 soleksen bouwe”zegt Michiel .

Dat zal nog wel even duren, want de
laatste jaren heeft hij hier geen tijd meer
voor.
In de winkel staat nog een speciale
transportfiets uit ± 1930. Michiel is erg
trots op zijn ILO transportfiets met 50 cc
hulpmotor op de pakjesdrager. Na een
flinke opknapbeurt met originele materialen in de originele kleur, loopt ook deze
“biefstukwarmer” uit ± 1930 weer. Tijdens
de Willedei stond deze transportfiets te
pronken voor “het winkeltje van Pieter
Binnes”. Michiel betaalde er toen een
redelijk bedrag voor, de waarde nu, is
moeilijk te schatten.
Als er een beter transportmiddel op de
markt komt, willen mensen van hun oude
spullen af.

Zo gebeurde het ook bij Bakker de Jong,
zijn oude transportfiets met hulpmotor
was door de komst van een auto
overbodig geworden. Uiteindelijk wordt
besloten om de oude fiets bij het grof vuil
te zetten. Als Michiel 's morgens de fiets
zo ziet staan, gaat hij even naar de
overkant. Als blijkt dat het echt de
bedoeling is, dat de fiets met de vuilnisauto meegaat, wordt Michiel de nieuwe
eigenaar.
Op een mooie zomeravond wordt de oude
Henkel scooter ook nog wel eens van stal
gehaald voor een rondritje. Michiel geniet
dan het meest van de mensen die hem
verbaasd na gapen
Annie

Dringende oproep van de
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude
In verband met de invoering van de nieuwe zorgwet 2006 en veranderingen in het
zorgstelsel roepen wij iedereen dringend op bij verandering van zorgverzekeraar of
polisnummer deze verandering door te geven aan uw huisarts, zowel de naam van
uw nieuwe zorgverzekeraar als het nieuwe polisnummer. Dit geldt voor zowel
ziekenfonds- als voormalige particuliere patiënten.
Van deze laatste groep patiënten hebben wij sowieso geen verzekeringsgegevens
en wij verzoeken daarom speciaal ook aan hen de naam van hun zorgverzekeraar
met bijbehorende polisnummer door te geven, is het niet de nieuwe
zorgverzekeraar, dan toch wel de oude van 2005. Later kunt u, als u de nieuwe
gegevens van uw zorgverzekeraar heeft ontvangen, deze alsnog aan ons
doorgeven.
Deze gegevens, en van eventuele familieleden/huisgenoten, kunt u in de brievenbus
van de praktijk stoppen, telefonisch doorgeven aan de assistente (0516-481250) of
via e-mail verstrekken (lewin010@planet.nl).
Wij danken u hartelijk voor uw medewerking !
Dr. N.Th. Lewin-van den Broek
F. Lewin, apotheekhoudende huisartsen

Willedei Wynjewâld
Op de eerste zaterdag van sept. 2006 barst de Willedei weer
los met tal van activiteiten en shows van zeer verschillende
artiesten, bedrijven, hobbyisten, verenigingen en een ieder
die ook eens voor het voetlicht wil treden.
Iedereen kan zich al weer aanmelden voor deelname! Hoe
eerder u zich meldt, hoe sneller wij dit kunnen gebruiken in
onze persberichten! Gratis reklame is nooit weg!
Weet u nog dat vorig jaar een paar rappers: Beant Baes &
Smarige Skep uit Drachten, bij ons voor het eerst optraden.
Met veel succes brachten zij een rap-sankje in het fries over
de Willedei!
Dit viel bij de toehoorders erg in de smaak! Het verraste ons dan ook eigenlijk niet dat ze
de laatste weken (binnen een jaar!!) zijn doorgebroken in de landelijke tophonderd van
rap-songs. In de laatste week van januari 2006 stonden zij zelfs met de protest rapsong
: 'Wacht op foarútgong' op de eerste plaats! Dit vers is uit onvrede over het cultuurbeleid
van de gemeente Smallingerland gemaakt. Waar wan-cultuurbeleid ook niet goed voor
is blijkt wel uit dit grote succes van deze 2 studenten.
Berend Visser & Klaas Jansma, wij wensen jullie namens de Willedei nog veel meer
succes en tophits toe! Dat dit wel goed komt, konden wij al horen op Radio Omrop
Fryslân en in Factor Freed van 27 jan jl.
Plaatselijke verenigingen en organisaties kunnen hun bijdrage leveren door o.a. Line
Dance, Gym Show, Quilt-demonstratie, Model-auto's, (beeldende) kunst, kinderschminken, (poppen) theater, bijenhouder, Zangkoor, Muziek bands, Straatartiesten
enz. enz.
Ondernemers en bedrijven kunnen zich ook presenteren en promoten.
Er kan op een tiental 'podia' op verschillende plaatsen in de Merkebuorren en mr.
Geertswei, tussen bakkerij vd. Molen en Joop van Bergen, bij toerbeurt een optreden
plaatsvinden van o.a. Muziekkorps, Acro-gym, Clown, Goochelaar, shantykoor,
straatzanger etc.
Afhankelijk van het aantal deelnemers/artiesten is het mogelijk om 2 à 3 keer een
optreden van maximaal een half uur te verzorgen.
Wy ha d'r sin yn! Jo en do ek? Doch mei en meld jim kosteleas oan!
Dit kin by/fia:
E-mail: willedei@wijnjewoude.net
Informatie is ook te vinden op : www.wijnjewoude.net/willedei
Kees Hiemstra (voorzitter) Weinterp 80, 9241 HG Wijnjewoude
Tel. 0516-471426 Fax. 0516 471639 E-mail: kees.hiemstra@hetnet.nl

Wie veel praat heeft het over zichzelf.

Geef de pen door.
Hallo, dit keer hebben wij “de pen” gekregen,
Wij zijn Harmen en Jellie Barf Akkerman. Ik, (Jellie), ben
geboren en getogen in Drachten. Mijn man Harmen is
geboren en getogen te Hollum Ameland. Daar heb ik
Harmen ontmoet en hebben we gezamenlijk acht jaar
gewoond. Daar is ook onze dochter Paulien geboren en
hebben wij een tweejarig jongetje uit Haiiti geadopteerd,
Nicolas. Nicolas is doof en blind geboren. Hij is helaas op
veertien jarige leeftijd overleden aan een acute nierstop.
We hebben negentien jaar in Drachten gewoond en wonen nu sinds een half jaar in
Wijnjewoude aan de Merkebuorren. We zijn negentien jaar geleden in Drachten
begonnen met pleegkinderen wat uiteindelijk is uitgegroeid naar negen pleegkinderen
en sinds de afgelopen twee jaar zeven kinderen/jongeren uit instellingen. Dit zijn
meestal kinderen met een verstandelijke beperking. Ons huis in Drachten werd te klein
voor ons gezin dus moesten wij een andere locatie zien te vinden. Daar kwam bij dat wij
toen en ook nu, regelmatig werden gevraagd om opvang te bieden aan nog meer
jongeren. Deze boerderij waar wij nu wonen was voor ons de ideale plek, veel meer
ruimte zowel in als om het huis, en met de mogelijkheid om wat dieren of kleinvee te
houden wat voor deze kinderen ook heel belangrijk is. Helaas hebben we nog niet
mogen verbouwen wat we graag wilden door problemen met vergunningen e.d., zodat
een paar kinderen nu nog noodgedwongen een gezamenlijke slaapkamer hebben en
de twee woonkamers dertig meter uit elkaar liggen. Maar de mooie plek/omgeving
maakt alle tegenslagen/stres die we dit afgelopen jaar hebben gehad, weer helemaal
goed.
Het bevalt ons erg goed hier in Wijnjewoude. Onze dochter, die inmiddels bijna twee en
twintig jaar is, woont sinds kort in Groningen. Ze studeert al drie jaar aan het biologisch
centrum te Haren. Drie kinderen gaan hier naar de basisschool Votum Nostrum en
verder moeten zeven wat oudere kinderen fietsen naar hun school in Drachten. Vijf
kinderen worden met de taxi gehaald en gebracht naar hun speciale school. 's Morgens
vroeg is het hier dus een drukte van belang in en om ons huis en 's middags idem dito.
Veel mensen denken dat wij een ontzettend druk leven hebben maar dat is dus niet zo.
Op bepaalde tijden is het hier druk o.a. in de namiddag. Vandaar dat afspraken meestal
onder schooltijden of ‘s avonds moeten vallen om een goed gesprek te kunnen voeren.
Dit is in het kort een beeld van ons gezin en woonsituatie. Wie dit alles eens wil komen
bekijken is van harte welkom voor een kopje koffie.
Wij geven de pen door aan onze overburen fam. E de Haan.
Groetjes van Harmen en Jellie en kinderen.

De beste spreker is je hart.

Wordt De Witte Zwaan een Bruine Zwaan?
Iedereen is er wel eens ingetrapt ........ hondenpoep.
Je vindt het op de gekste plekjes......
vlak voor je deur.....in de speeltuin.....vlak voor de
winkelingang....midden op de stoep.....
Maar de dader staat er niet bij.
Wij van buurtvereniging De Witte Zwaan hebben het idee dat er vooral bij ons veel
overlast is omdat veel mensen even het fietspad opgaan, de reed in, even een blokje
om of iets verder de bossen ingaan en dus vaak bij ons langskomen. Dus een grote
kans dat uw hond bij ons in de buurt op z'n gemakkie z'n behoefte gaat zitten doen.
Op zich is dat ook niet zo erg als u het hoopje maar even opruimt.
En dat opruimen hoeft echt niet zo duur te zijn. Gewoon een paar boterhamzakjes of
diepvrieszakjes in je jas of broekzak meenemen.
Gewoon je hand in het zakje doen, hoop(je) oprapen, zakje terugvouwen over je hand,
knoopje erin en in de eerste de beste vuilnisbak doen.
Of gooi het met een schepje in de sloot of goot.
Wij vertrouwen erop dat u wilt meewerken en ervoor zorgt dat onze zwaan wit blijft.

Buurtvereniging “De Witte Zwaan” (Merkebuorren)

Muziekuitvoering "Eensgezindheid".
Muziekvereniging en drumband "Eensgezindheid" uit Hemrik houden hun jaarlijkse
uitvoering op zaterdag 4 maart.
Dit zal plaats vinden in het multifunctionele centrum "De Bining" in Hemrik.
Naast het optreden van drumband en korps zal de alom bekende conferencier
Teake van der Meer optreden.
De uitvoering begint 's avonds om 8 uur.
Donateurs hebben vrije toegang.

Als je een warhoofd naar de markt stuurt
steken de kooplui de vlag uit.
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Docent:
Datum:
Kosten:
Aantal lessen:
Aanvang:
Contactpersoon:

Jan Dros.
donderdag 2-9-16-23-30 maart.
€ 27,50 (excl. Lesmateriaal)
5.
20.00 uur.
Siebo Groenewold.

Fotografie.
Een leuke foto maken kan iedereen wel, maar een echt mooie foto maken is soms best
wel moeilijk. In deze cursus maakt u in opdracht van de docent een aantal foto's welke
in de volgende les worden beoordeeld. Deze cursus is geschikt voor compact,
spiegelreflex en digitale camera's. De docent,
Rudolf Sipma, heeft zich in het afgelopen jaar extra bekwaamd in de wereld van de
digitale fotografie, hieraan zal dan ook meer en beter aandacht worden besteed.
Omdat de cursus erg praktijkgericht is, is er geen lesmateriaal aanwezig, het is dus van
belang dat u zelf aantekeningen maakt. Tevens komen uw eigen problemen en
bevindingen in deze cursus ruimschoots aan de orde.
Docent:
Rudolf Sipma (voorheen Foto Rudolf Gorredijk).
Datum:
vanaf dinsdag 14 februari tweewekelijks.
Kosten:
€ 27,50.
Aantal lessen:
6.
Aanvang:
20.00 tot 22.00 uur.
Contactpersoon:
Siebo Groenewold.
Grimeren (Kinderschmink)
In 5 bijeenkomsten leert u de basisvaardigheden van het schminken en daarna ook
verschillende kindergezichten te schminken
In een groep van maximaal 10 personen oefent u, onder begeleiding van Dhr. L. de
Vries (grimeur bij o.m. het Openluchtspel in de Hemrik) op elkaar. De laatste keer
worden modellen (kinderen) gevraagd, waarop iedereen zich creatief kan uitleven.
Docent:
Libbe de Vries.
Datum:
dinsdag 14 febr., 28 febr., 14 maart, 28 maart en 11 april.
Kosten:
€ 25,- incl. schmink en lesmateriaal.
Aanvang:
20.00 uur tot 21.30.
Contactpersoon:
Lydia Huisman.
Modern witvissen met de werphengel.
Dit is een theoriecursus voor de beginnende feedervisser of voor diegene die de
basisprincipes wil leren.
We gaan het hebben over de soorten feederh(engels, molens, draad, bijkomende
materialen, het werpen, enz.
Bij voldoende belangstelling is het mogelijk om gezamenlijk een dag te gaan vissen.
De datum wordt dan in overleg bepaald.

Als je op de grond ligt kan je niet vallen.

Docent:
Datum:
Kosten:
Aanvang:
Leeftijd:
Contactpersoon:

René Seefat.
dinsdag 7 maart. (indien mogelijk een extra avond op 14 maart.)
Opgave voor 20 februari.
€ 2,50.
20.00 uur
min. 12 jaar.
Lydia Huisman.

Tuinarchitectuur. Vijf boeiende tuinlessen:
Les 1: Tuin inrichten / ontwerp / renovatie.
Hoe, wat, waar?
Les 2: Grondbewerken / bemesting.
Wat voor grond heb ik? Op welke grond kan ik het beste tuinieren? Wat voor
bemesting heeft de tuin/gazon nodig?
Wat is de zuurgraad (pH) en wat moet ik er mee aan? Natuurlijke meststoffen of
chemische?
Allemaal vragen waar u een antwoord op krijgt.
Les 3: Bouwstenen, dode materialen.
Hoe verwerkt u of maakt u keus uit: hout, steen, beton etc.
Les 4: Bomen, heesters, coniferen, vaste planten, waterplanten.
Alles over beplanting, wat kan en wat kan niet? Inzicht in kleuren, plant- en
bladvormen. Vermeerderen zoals zaaien,scheuren en verplanten.
Les 5: Onderhoud.
Eigenlijk het allerbelangrijkste voor uw mooi opgebouwde tuin. Het wordt, blijft
niet uit zichzelf mooi. U krijgt inzicht in de basis voor goed onderhoud.
Uw problemen, behoeften aan informatie staan centraal. Hier proberen wij u mee te
helpen. Alles wat ter tafel komt wordt behandeld in de betreffende lessen.
Docent:
Geert Louwes.
Datum:
donderdag 9 mrt./ 16 mrt./ 23 mrt./ 30 mrt./ 6 apr.
Kosten:
€ 35,00 (incl. documentatiemateriaal).
Aanvang:
20.00 tot 22.00 uur.
Contactpersoon:
Magda Landman.
Snoeien doet bloeien.
Alles over het hoe, waarom en wanneer snoeien we welke planten, bomen en heesters
in onze tuin. De cursus bestaat uit twee lessen; les één bestaat uit het theoretische
deel, in les twee zal alles uit de eerste les in praktijk worden gebracht. Ook hier geldt dat
uw problemen en vragen centraal zullen staan.
Docent:
Geert Louwes.
Datum:
donderdag 13 april theoretisch.
donderdag 20 april praktisch. Ochtend/middag (n.o.t.k. met
cursisten)
Kosten:
€ 12,50.
Aanvang:
20.00 tot 22.00 uur.
Contactpersoon:
Magda Landman.

Naailes.
Een interessante en leerzame cursus voor zowel de beginnende als de al gevorderde
naaister. Onder leiding van een gediplomeerde coupeuse maakt u zelf uw
(kinder)kleding.
Wel uw eigen naaimachine meenemen.
Docent:
Aukje Boomsma.
Gevorderden:
Vanaf woensdag 8 febr. Wekelijks (7 lessen).
Kosten:
€ 55,00 (incl. lesmateriaal).
Aanvang:
19.30 tot 21.45 uur (incl. pauze).
Contactpersoon:
José Goddijn.
Workshop Scrap-booken. (lente scrapcollage.)
Scrapbooken is een verhaal vertellen in de vorm van een fotoboek of collage. Het is de
mooiste manier om herinneringen én emoties te bewaren en het iedere keer opnieuw te
beleven. Scrapbooken is een creatieve manier om foto's te laten spreken. Door niet
alleen de foto's in een boek of collage te plakken, maar ook door verschillende soorten
papier en allerlei (scrapbook)techniekjes, trucjes en randversierselen wordt het een
dierbare herinnering “van toen, nu en later”.
In een wissellijst van 43 bij 53 cm (inclusief blankhouten smalle lijst van 2,5 cm) maken
we een collage van prachtige foto's uit de natuur die met de herfst te maken hebben. U
kunt zelf foto's meenemen van huis, maar dat is niet nodig, u krijgt een aantal foto's, die
horen bij deze workshop.
Tijdens het maken van deze collage passen we verschillende scrap-technieken toe, die
ik ter plekke zal uitleggen.
Naast foto's en scrapmaterialen gebruiken we ook natuurlijke materialen, zoals
bladeren, schors, etc. Alle natuurlijke materialen zijn droog en niet aan bederf
onderhevig. Het werkstuk is heel lang houdbaar.
U kunt deze collage zien als een soort schilderij, een sieraad voor aan de muur.
Docent:
Loekie Flentge uit Oudehorne.
Datum:
woensdag 15 maart.
Kosten:
€ 19,- per workshop. (incl materiaal).
Aanvang:
20.00 uur.
Contactpersoon:
Lydia Huisman.
Workshop Vogel van fietsbinnenband.
Weer eens iets anders voor in de tuin.
De fietsbanden worden vastgeprikt op 3 piepschuimeieren van verschillende grootte.
Als de vogel klaar is wordt hij op een metalen staaf bevestigd die dan de grond in kan.
Kom 3 september naar de Willedei, om de bijzondere vogel te bewonderen in onze
stand.
Docent:
Anke Huizinga uit Surhuisterveen.
Datum:
woensdag 22 maart (opgave voor 22 febr.).
Kosten:
€ 17,- (incl. materiaal).
Aanvang:
20.00 uur.
Contactpersoon:
Lydia Huisman.

Zeevissen.
Zeg nou zelf, wat is mooier. Met je dorpsgenoten, tevens visliefhebber de zee op.
Op een stoer en vertrouwd ex-marineschip van 24 meter, met een joviale schipper, die
de weg weet. Vanuit Lauwersoog over de prachtige Waddenzee, het grootste
natuurgebied van Europa en dan de Noordzee op, boven Schiermonnikoog lekker
uitwaaien, genieten en vis vangen. U wordt gevaren naar de beste visgronden. U heeft
geen zeehengel? Het juiste visgerei kunt u huren.
De Werkgroep Activiteiten Wijnjewoude wil dit graag voor u organiseren , maar zal
eerst willen weten of er genoeg liefhebbers zijn. Om de boot, die maximaal 37 personen
kan herbergen, te gaan reserveren willen we
voor 10 februari 2006 weten, wie er mee gaan.
We gaan dan vissen op zaterdag 13 mei 2006, al bij een minimale deelname van 12
personen.
De kosten, inclusief huur zeehengel, maar exclusief lood en paternosters, zullen
ongeveer € 35,00 bedragen. Eten en drinken is hier ook niet bij inbegrepen.
Contactpersoon:
Sybout Posthuma Linthorst.

Knutselen met knijpers.
15 februari
Houten knijpers wel te verstaan, daar maken
we leuke dingen van.
Zandvissen.
15 maart
Gaan we vissen op zand?
Nee………, we gaan van zand vissen maken
En alles speelt zich af in het WAW lokaal van “de Swingel” de plaats waar altijd wel wat
te doen is.
Wilt u informatie of heeft u vragen dan kunt u zich wenden tot:
Roelie Aardema
480707
Jannie Lap
481617
Magda Landman
481673

Ouderensoos Wijnjewoude
Onze spelmiddag ligt alweer achter ons. Een gezellige middag waar we allemaal ons
best hebben gedaan. Veel prijzen zijn uitgereikt.
We hopen op 16 februari weer bij elkaar te komen. Dan is dhr de Leeuw uit Heerenveen
bij ons. Hij laat dan een diaserie zien over: It fjild begjint by de efterdoar. Het belooft een
hele mooie middag te worden. Dan is er op 25 februari een toneelmiddag in
Waskemeer. Het toneelstuk heeft als titel: Leafde, moard en miljoenen. We hopen met
een grote groep heen te gaan.
Hebt u geen vervoer, bel dan een bestuurslid. Dan wordt er voor vervoer gezorgd. Dus
tot donderdag 16 februari om 2 uur in het gebouw de Driehoek en tot zaterdag 25
februari om 2 uur in het dorphuis te Waskemeer.
Het bestuur.

ANBO Afd. Wijnjewoude Hemrik
Het bestuur van de Anbo afd. Hemrik Wijnjewoude nodigt u uit voor de jaarlijkse
feestelijke toneelavond die wordt gehouden op zaterdag 11 februari in de Swingel te
Wijnjewoude. Voor u treedt op de toneelvereniging “De Folgeren” met het blijspel:
“Gewoan te gek” In de pauze is er een gezellige verloting met vele leuke prijsjes en
onze welbekende muzikanten van de “Jaffro's”zullen de stemming er wel weer
inbrengen zodat na afloop van het stuk weer gedanst kan worden. Dus twijfel niet maar
kom naar de Swingel dan maken we er met z'n allen weer een mooie avond van. Deze
avond begint om 8 uur. De entree bedraagt € 5,00 voor leden en € 7,00 voor niet leden.
Omdat “De Jûnpraters” wegens sykte fan ien fan de spylsters ôfbelle hine, moast it
bestjoer hals oer de kop omsjen om in oar stik. Troch de toanielferiening fan De
Folgeren ré te finen om harren nijste stik ek foar ús te spyljen, binnen se dér yn slagge.
Koarte ynhâld fan it stik:
It stik, gewoan te gek spilet yn dizze tiid, de koarte ynhâld fan dit stik is net maklik út te
lizzen. It stik giet oer begeliedend wenjen, oer in gemeente dy't de subsydzje ynlûke
wol, oer in wethâlder dy de gemeente fertsjintwurdiget, oer begeliedsters, oer pillen en
oer bewenners dy't sizze: binne wy no gek of binne sy it.
Jimme moatte mar komme te sjen, want it is gewoan te gek.

Wie slaapt met de hond staat op met vlooien

DWS nieuws
De winterstop zit er weer op. Er is de afgelopen
weken weer volop gevolleybald. Het tekort aan
spelers begint echter steeds meer te voelen. Door
langdurige blessures en zwangerschappen, zijn
sommige spelers lang uit de roulatie.
Zijn er nog jongens of meisjes (heren of dames) die competitievolleybal willen spelen
kom vrijblijvend langs op onderstaande trainingstijden.
Ook wordt er gezocht naar een trainer voor de heren.
Ook zijn de recreatieteams weer begonnen met hun onderlinge competitie.
Trainingstijden
Maandag 19.00 20.15 uur
Maandag 20.15 21.30 uur
Maandag 21.30 22.45 uur
Dinsdag 19.30 20.45 uur
Dinsdag 20.45 22.00 uur

Recreanten dames en gemengd
Dames 2 & 3
Dames 1
Heren 1
Heren 2

Standen:
TEAM

KLASSE

Heren 1
Heren 2
Dames 1
Dames 2
Dames 3

2e Klasse
4e Klasse
2e Klasse
4e Klasse
6e Klasse

AANTAL
WEDSTRIJDEN
14
12
14
14
12

PUNTEN

STAND

13
16
19
21
27

10
5
7
7
2

Wedstrijden februari 2006
Hieronder een overzicht van de geplande wedstrijden voor de komende maand.
Donderdag, 09 februari 2006
H2D DA 19:15
DFS H2 - DWS H1
D4D BJ 19:15
DWS D2 - Bakkeveen D1
D2D CA 20:15
Blok '87 D1 - DWS D1
D6D Fa 20:15
DWS D3 - Boornbergum D2
H4D Bf 21:15
DWS H2 - VCS H3

Westermar 2
M.F.C. de Swingel 1
Sportcentrum Drachten 4
M.F.C. de Swingel 1
M.F.C. de Swingel 1

donderdag, 16 februari 2006
D6D Fb 19:15
DWS D3 - HVC D6
D4D EB 20:15
Hujades D4 - DWS D2
H4D Gb 20:15
Bakkeveen H2 - DWS H2
H2D AF 20:15
DWS H1 - Turfstekers H4
D2D AI 21:15
DWS D1 - HVC D2

M.F.C. de Swingel 1
De Leegens 1
De Holten 3
M.F.C. de Swingel 1
M.F.C. de Swingel 1

Donderdag, 23 februari 2006
BDD 16 19:30
Wez Handich D1 - DWS D1
Bekerwedstrijd.

Westermar 1

Donderdag, 02 maart 2006
D6D Df 19:15
vvDSO D3 - DWS D3
D2D AK 19:15
DWS D1 - De Kompenije D1
H4D Ab 20:15
DFS H4 - DWS H2
D4D FB 20:15
Hujades D5 - DWS D2
H2D AK 20:15
DWS H1 - Bakkeveen H1

Surventohal 2
M.F.C. de Swingel 1
Westermar 2
De Leegens 1
M.F.C. de Swingel 1
Dames en heren veel succes,
het bestuur.

De balsponsor deze maand is:

Jeugddienst in Gereformeerde Kerk
Let op!!! Let op!!! Let op!!!
Martin Brand komt naar Wijnjewoude!!!
Op zondag 12 februari is het weer zover. De jeugd nodigt iedereen uit, jong en
oud, om deze zondag de jeugddienst bij te wonen. Het belooft weer een mooi
spektakel te worden met muziek, drama, een spreker etc.

Thema: 'Kingdom of Heaven'
Aanvang: 13.45 uur
Plaats: Gereformeerde kerk
te Wijnjewoude
Check ook: www.martinbrand.nu
Reserveer de datum 12 februari, en schrijf die in uw/jullie agenda!!!
Spreker Martin Brand was onlangs te gast op TV bij het elfde uur! Ook is hij bekend
van operatiemobilisatie. Op deze dag een spectaculaire band met vele bekende
gezichten.
Gratis toegang en koffie!!!
P.S. indien u geen vervoer heeft bel 06-237 93 720
Iedereen is welkom!! Iedereen is welkom!!!

Ledenvergadering V.V.V. ”Duerswoude” te
Wijnjewoude
0p 13 februari houdt de V.V.V. haar ledenvergadering bij café J. v.d. Wey.
Aanvang 20.00 uur.
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening
Ingekomen stukken
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
Benoeming kascommissie
Bestuursverkiezing; aftredend W. Stoker. Herkiesbaar
Rondvraag
Sluiting

Hier alvast een overzicht van de activiteiten van de V.V.V. in 2006.
Het ringrijden hebben wij dit jaar gepland op 15 juli, aanvang 19.00 uur.
Dit wordt onze 20ste ringrijderij in Wijnjewoude.
Om een beetje fit te blijven, houden wij de avondfietsvierdaagse op 24,25,26,27 juli.
De start is vanaf 18.30 uur bij Rest. De Stripe.
Een grote verandering treedt er bij de rommelmarkten op.
De begintijden zijn verschoven naar de middag.
5 april
3 mei
7 juni
21 juni
5 juli
19 juli
2 aug.
16 aug.
6 sept.
4 okt.

rommelmarkt
rommelmarkt
rommelmarkt
avondmarkt
rommelmarkt
avondmarkt
rommelmarkt
avondmarkt
Rommelmarkt
rommelmarkt

paal open vanaf 13.00u
paal open vanaf 13.00u
paal open vanaf 13.00u
paal open vanaf 16.00u
paal open vanaf 13.00u
paal open vanaf 16.00u
paal open vanaf 13.00u
paal open vanaf 16.00u
paal open vanaf 13.00u
paal open vanaf 13.00u

markt 14.00u
markt 14.00u
markt 14.00u
markt 17.00u
markt 14.00u
markt 17.00u
markt 14.00u
markt 17.00u
markt 14.00u
markt 14.00u

18.00u
18.00u
18.00u
21.00u
18.00u
21.00u
18.00u
21.00u
18.00u
18.00u

Deze rommelmarkten vinden plaats op het evenemententerrein aan de Te
Nijenhuiswei. Noteer deze data alvast in uw agenda.
Tot slot nog een mededeling: er komt geen vogeltjesmarkt meer.
Dit vanwege te weinig belangstelling van standhouders en publiek.
Het bestuur V.V.V.

Prikbord
Gezocht:
Wij zoeken voor onze 3 kinderen ( 5,9,
en 11 jr ) een oppas voor 1 á 2 avonden
per maand. Je mag een vriend/vriendin
meenemen en er is tevens een
mogelijkheid om te blijven slapen.
Lijkt het je leuk, bel dan (ook voor meer
info) naar 481988 of 06 21938527.
Jelke en Antje van Bruggen.
Data om alvast te noteren in uw
agenda:
Dorpsfeest Wijnjewoude, donderdag 15
juni, vrijdag 16 juni en zaterdag 17 juni
2006
Meer gegevens volgen t.z.t

Kirtan
Yoga.
Naast de twee yogaklassen, die al jaren
gegeven worden in Kirtan (bij de
Weinterpersluis) komt er nu ook, vanaf
27 februari) een groep op
maandagavond van 20.15 - 21.30 uur.
De halfzeven groep op de maandag is
voor werkende mensen en ouders met
jonge kinderen toch wel wat vroeg.
Als je al langer van plan was eens iets
aan bewegings-en ademyoga te doen,
maar de tijden kwamen je niet uit, dan is
hier je kans.
In de dinsdagmorgengroep (van 09.15 10.30 uur) is ook nog plaats.
Petra Flantua: 0516 471688.
donderdag 16 februari 20 uur: Informatie
avond over de training "ONTSPANNEN
WERKEN" in Kirtan, Tj.Harkeswei 75
maandag 27 februari 20.15-21.30 uur:
Start nieuwe YOGA groep in Kirtan
16,17,18 maart 09.30-17.00 uur:
Training "Ontspannen werken" in Kirtan
19 maart 10.00-17.00 uur: Meditatiedag
in Kirtan

Agenda Witte Kerk Hemrik
Aanvang 15.00 uur € 5,- p.p. inclusief
consumptie
5 februari Poppenkast Bert de Boer met
Friese voorstelling Pier Grind.
12 februari Schrijver Henk de Haan leest
voor uit eigen werk en vertelt anekdotes,
afgewisseld met muziek van De
Hanskrobbers (accordeon en
trekzakensemble), beiden uit Jubbega.
19 februari Fluitensemble Mikado groep
jonge, getalenteerde musici o.l.v. Paul
van der Voort.
Workshop Aanvang 20.00 uur
10 februari Verbeelding en beweging
rondom Saul en David;
veiligheid is (ver) te zoeken in/op de
aarde, o.l.v. Hans Jonker.
Deelnameprijs € 9,- per workshop p.p.
inclusief consumptie
opgave/vooraanmelding gewenst: dhr.
A.J. ( Hans) Jonker,
e-mail: verbeelding@joda-advisering.nl
tel. 0513 688331

de Zonnebloem
Op woensdag 19 april is de jaarlijkse dagboottocht van de Zonnebloem afdeling
Ureterp. Deze dagboottocht organiseren wij voor mensen uit Ureterp Frieschepalen
Siegerswoude - Wijnjewoude en Bakkeveen.
We varen vanuit de haven van Drachten en leggen tussen de middag aan in Grou.
De boot begint om 9.30 uur te varen en is om 16.30 uur terug.
Er gaan enkele verpleegkundigen mee en er is muziek aan boord.
's Middags hebben we een verloting.
De kosten zijn € 25,-- per persoon. Zou u ook eens mee willen, dan kunt u zich voor 15
maart opgeven bij A. Posthumus 481635 of G. Beute 0512-301583.
De Zonnebloem afdeling Ureterp

Nieuws van de Werkgroep Amnesty
International Ureterp e.o.
Geef hoop, steun Amnesty tijdens de collecte.
Op dit moment rekenen duizenden mensen op Amnesty International. Zij zijn het
slachtoffer van vervolging, discriminatie of marteling, of worden met de dood bedreigd.
U kunt deze mensen helpen door Amnesty te steunen. Uw gebaar betekent hoop.
Amnesty International is een onafhankelijke en een onpartijdige organisatie die geen
overheidssteun ontvangt. Amnesty kan het werk alleen doen met de hulp van mensen
zoals u. Over dat werk informeren wij u en vaak eindigen we met de conclusie: “Heeft
het werk zin? Ja het heeft zin: aandacht van Amnesty helpt.” In de week van 12 tot en
met 18 februari 2006 vindt de landelijke collecte plaats. Mogen we op uw steun
rekenen?
Amnesty International Nederland voert het keurmerk van het CBF, het Centraal Bureau
Fondsenwerving. Dit betekent dat er streng gelet wordt op de bestedingen van
Amnesty.
Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o., Hendrik Jan Haanstra.

MH metselbedrijf sponsor
van TTV Bakkeveen
Na de waarschuwende woorden van de nieuwe sponsor; “als jullie niet goed presteren,
knip ik ons logo hoogstpersoonlijk uit de touwtrekshirts”, moest er natuurlijk wel wat
gebeuren. Afgelopen zaterdagavond was de laatste competitie wedstrijd, deze werd
gehouden in Gorredijk en ook de sponsor was deze avond aanwezig om de prestaties
te bekijken en het team aan te moedigen.
Op deze avond moesten we beginnen tegen het team van Deinum. Beginnen is nooit
het sterkste punt van het team geweest. We zijn eigenlijk net een dieselmotor, als de
motor warm is, komen de prestaties pas. De wedstrijd tegen Deinum (de koploper in de
competitie) werd dan ook verloren. Hierna begon het team steeds beter te trekken en
werd er verder geen enkele wedstrijd meer verloren. Hierdoor werden we samen met
het team van Deinum eerste van de avond. De prestaties in de wintercompetitie waren
e
nog al wisselend, uiteindelijk eindigde het team van Bakkeveen op een 3 plaats. Deze
prestatie werd beloond met een beker. Voor onze goede prestatie krijgt iedere
touwtrekker een mooie jas van MH metselbedrijf.

Aan alle medewerkers van het kerstfeest 2005
Op donderdag 22 december 2005 hebben wij een prachtige tocht gemaakt op zoek
naar het kind in de stal.
Heel veel mensen hebben geholpen er een succes van te maken.
Er was muziek in de school, brandende vuurkorven en kaarsjes langs de route,
ambtenaren bij wie je je in kon laten schrijven, herbergen met herbergiers, Romeinse
wachters, herders, een veldje met schapen, engelen, wijzen, koning Herodes, een
paleis, Jozef en Maria, een stal en een 'echte' ster..
“Euphonia”, “Looft den Heer” en “Sola Gratia” zorgden voor prachtige muziek en zang.
Aan het einde van de tocht was er warme chocolademelk
en beschuit met muisjes. De deuren van de kerk stonden
wagenwijd open voor alle vermoeide reizigers. Er was
plaats voor iedereen !
De opbrengst van de collecte, die werd ingezameld door
een tollenaar, bedraagt € 166.De Stichting Kishenyi gebruikt dit geld voor het kopen van
nieuwe schoolbanken.
We willen iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan
dit kerstfeest.
Team Rehoboth, Hemrik
Team Votum Nostrum, Wijnjewoude

Tennisclub Weningewalde
Zondagochtend, Bauke is voor de verandering het eerst op en zet een pot koffie. De
geur van verse koffie verspreidt zich door de gezellige woonkamer in Wijnjewoude. De
poes komt door het kattenluikje alweer binnen. Het weer is nog steeds niet best.
“G'môge, Triensje, eindelijk uit bed? Ik heb vannacht niet eens meer gehoord dat je
thuis kwam. Hoe was het tennissen in Appelscha?”
“Ja, gezellig, maar zo'n nazit ben ik toch niet meer gewend. En mijn spieren doen overal
pijn.”
“Ja, als je haast nooit tennist, krijg je spierpijn. Maar je wilt
toch niet zeggen dat je een kater hebt? Dat heb ik soms, als
ik met de jongens van voetbal wat te vieren heb.”
Bauke schenkt twee kopjes koffie in en jaagt de poes uit de
leren stoel.
“Ha, lekker schat, fijn dat jij mij eens verzorgt. Wanneer begint voor jou weer dat
voetballen?”
“Over een week of wat. Maar ik voel in gedachten nu al weer de spierpijn. Het valt niet
mee om met die gasten mee te willen!”
Triensje zucht:”Je doet dat al jaren, maar ik hoor je toch vaker over klachtjes. Weet je, ik
hoorde gisteren bij de tennisclub dat ze daar het komende seizoen beginnen met
groepjes van nieuwe leden; de jongere oudere, zeg maar. Wel sportief, lekker bewegen
en toch relaxed”.
Bauke slurpt z'n koffie en gooit z'n benen over de leuning. “Je zou inderdaad nog wat
vertellen over de nieuwe plannen van de club. Kom maar op!'
“Ja, het moet nog allemaal, hoor, maar er komt een hele
wervingscampagne in Wijnjewoude en omstreken, om
mensen zoals jij, maar ook kinderen, te interesseren voor
tennis. “Maak kennis met tennis”, noemen ze dat. Flyers
huis aan huis en voor de nieuwe leden extra tossavonden,
met enthousiaste leden van de club. En als het even kan
een gezellig pilsje na afloop.”
“Nou, als ik lid mocht worden,” mijmert Bauke voor zich uit, “hoop ik dat mijn maat ook
lid wordt. Samen is toch gezelliger”.
Triensje kijkt naar buiten. Het miezert nog steeds en het weer lokt je niet echt naar
buiten. “Natuurlijk, samen is leuker, maar de club kijkt of er een speelmaatje voor je is
als je dat wilt. En ik zou het super vinden als wij tweeën…..
“Ja, hoor eens, ik heb nog niet besloten en jij loopt alweer hard van stapel. Rustig aan
en schenk me nog maar eens koffie in.”
Triensje voelt de spieren nog in haar hele lijf, maar ze denkt er het hare van. Als de
kinderen misschien ook nog lid willen worden, kan dat met zo'n gezinskaart. Iets om
eens later te bespreken.

Als je zwijgt ben je een halve gek,
als je je mond open doet krijg je de andere helft erbij.

Kerkdiensten
Hervormde Gemeente
Febr.
5 Weinterp
12
19
26

9.30 uur.
13.45 uur.
Duurswoude
9.30 uur.
13.45 uur.
Weinterp
9.30 uur.
13.45 uur.
Duurswoude 9.30 uur.
13.45 uur.

Maart
5 Weinterp

9.30 uur.
13.45 uur.

Ds. J.W. Slok, Harkema
Ds. H. Poot, Oldemarkt
Hr. A.F. Fijter, Kampen Urtrecht
Hr. A.F. Fijter, Kampen Utrecht
Hr. J. Duijster, Ens
Hr. J. Duijster, Ens
Ds. J. Noordam, Drachten
Hr. F. Verkade, Hoogeveen
Ds. K.R. Couperus, Wolvega
Ds. J. Noordam, Drachten

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.
Febr.
5
12
19
26
mrt.
5
8

9.00 uur.
14.00 uur.
9.30 uur.
14.00 uur.
9.30 uur.
14.00 uur.
9.30 uur.
14.00 uur.

Ds W.B. v.d. Wal
Ds A.A.J. de Boer
Dienst
Ds.W.B. v.d. Wal
Ds W.B. v.d. Wal
Dienst
Dienst
Ds S. Cnossen

9.30 uur. Ds R. Van Wijnen
14.00 uur. Ds. W.B. v.d. Wal
19.30 uur. Ds. J. Kruidhof. Biddag

Gereformeerde Kerk
febr.
5
9.30 uur. Ds. J.G. Arensman, Gerkesklooster
13.45 uur. Ds. J. v.d. Veen, Heerenven
12
9.30 uur. Kand. S. Schippers, Hardegarijp
13.45 uur. Dhr. Martin Brand, Jeugddienst
19
9.30 uur. Dhr. J. Brouwer, Lunteren
13.45 uur. Ds. H.F. de Vries, Ternaard
26
9.30 uur. Ds. P. Rozeboom, Wolvega
13.45 uur. Dhr. J. Brouwer, Lunteren
mrt
5
9.30 uur. Drs. M.J.M. Sytsma van Oeveren Kampen. Koffiedrinken na dienst
13.45 uur. Drs. M.J.M. Sytsma van Oeveren Kampen
8 19.30 uur. Ds. F. de Jong, Drachten. Biddag voor gewas en Arbeid

Als je danst op alle bruiloften
zul je huilen op vele begrafenissen.

Dorpsagenda
Febr.
5
Poppenkast Bert de Boer met Friese voorstelling Pier Grind.
7
Klaverjassen bij café v.d. Wey
10
Verbeelding en beweging rondom Saul en David; veiligheid is (ver) te zoeken
in/op de aarde, o.l.v. Hans Jonker.
11
Toneelavond van de Anbo in de Swingel. Aanvang 20.00 uur
12
Jeugddienst in de Ger. Kerk Aanvang 13.45 uur.
12
Schrijver Henk de Haan leest voor uit eigen werk en
vertelt anekdotes, afgewisseld met muziek van De Hanskrobbers (accordeon
en trekzakensemble), beiden uit Jubbega.
13
WAW Workshop bonbons maken
15
WAW kidsclub
16
Soosmiddag met Dhr. de Leeuw uit Heerenveen.
19
Fluitensemble Mikado groep jonge, getalenteerde musici o.l.v. Paul van der
Voort.
23
Pakketten inleveren voor Polen van 14.00 tot 20.00 uur
25
Soos. Toneelmiddag in Waskemeer
27
20.15-21.30 uur: Start NIEUWE Yoga groep
Klaverjassen bij café v.d. Wey
28
maart
3
Schutjassen in de ODV kantine
4
Uitvoering Muziekvereniging en Drumband Eensgezindheid Hemrik 20.00
uur in de Bining
7
WAW Theoriecursus Witvissen
15
WAW kidsclub
Klaverjassen bij café v.d. Wey
21
28
Ledenvergadering Plaatstelijk Belang
30
Pakketten inleveren voor Polen bij Fam. J. Veenstra

Als je een erfenis komt halen
is er kans dat je de begrafenis moet betalen.

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 tel. 0900 1127112
TIJDEN
- maken van afspraken voor het spreekuur of een visite
08:00 - 09:00 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: 1x per 14 dagen is er donderdagmiddag vanaf 15:00 uur stikstof
aanwezig.
Wij hebben lunchpauze vanaf 12:30 13:30 uur. Uiteraard zijn we dan wel voor
spoedgevallen bereikbaar.

Voor spoedgevallen kunt u dan altijd het spoednummer bellen.
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.

Noem het kind niet bij de naam voor het geboren is.

