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"We hangen het aan de grote klok,
editie 100 is een feit".

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.
De volgende Bân verschijnt op zaterdag 3 maart.
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 24 februari 18.00 uur.
Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 22 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.
48138. Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij: K. Greidanus

Speciale Uitgave van de Bân
De mooie gekleurde voorkant is u vast al opgevallen.
Dit is dan ook een bijzondere uitgave. Het is het 100ste nummer nadat de Bân door een
groepje vrijwilligers nieuw leven is ingeblazen.
Dat we in een behoefte voorzien is duidelijk. Dit was ook te merken bij het ophalen van
de vrijwillige bijdrage. Er is nog een enkeling die zegt het boekje nooit in te zien, maar er
zijn ook andere reacties. “Als jullie niet rondkomen mag je gerust nog een keer komen
om een bijdrage, want dat is het boekje meer dan waard”
En toch zouden we nog graag meer actie van de lezers willen zien.
Leuke anekdotes, verhalen over vroeger, voorvallen die in het dorp gebeuren/ zijn
gebeurd. Laat het ons weten, dan kunnen we er met elkaar voor zorgen dat de Bân blijft
bestaan.

De verleiding slaapt bij het meisje
en wordt wakker bij de vrouw

Berichten van Plaatselijk Belang

Ledenvergadering
De jaarlijkse ledenvergadering wordt
gehouden op maandag 26 maart a.s. om
20.00 uur in de Swingel. De agenda komt
in de Bân van maart.
Verslag onderhoud openbare ruimte
Op 30 oktober 2006 heeft de jaarlijkse
rondgang met medewerkers van het
Gemeentebedrijf plaatsgevonden. Naar
aanleiding van de door Plaatselijk Belang
ingebrachte punten ontvingen we eind
december een schriftelijke reactie van de
gemeente. Van de belangrijkste punten
geven wij u hierbij een samenvatting.
Onderhoud wegen en fietspaden
Het fietspad van de Hege Heide naar de
parallelweg van de Operhaudmare heeft
veel kuilen, bulten en een afwateringsprobleem: dit is in samenwerking met
Staatbosbeheer hersteld.
Het fietspad bij het Wâldhus is slecht: dit
is hersteld.
De hele Finne heeft een slecht wegdek:
de weg komt nog niet in aanmerking voor
groot onderhoud; de slechte plekken
worden in 2007 hersteld.
Een aantal parkeerhavens langs de
Merkebuorren hebben last van boomwortelgroei: dit zal in het voorjaar van 2007
worden hersteld.
De trottoirs zijn ter hoogte van de Te
Nijenhuiswei 2 t/m 12 oneffen: dit zal in
het voorjaar van 2007 worden hersteld.
Er ontstaat een verzakking in de bouwstraat ter hoogte van Gentiaan 39: zodra
de weersomstandigheden het toelaten
zal dit worden hersteld.

Parkeren bij de sportvelden
Bij de sportvelden staan regelmatig auto's
die onder de bomen aan de Te
Nijenhuiswei worden geparkeerd,
wegens gebrek aan parkeerplaatsen.
Onder de bomen is het erg drassig.
Gevraagd is hier graskeien te realiseren.
De gemeente is van mening dat deze
groenstrook niet moet worden omgevormd naar “nood” parkeerplaatsen en
daarmee verhard moet worden. In
principe is er voldoende andere parkeergelegenheid.
Hoge snelheid Weinterp
Buurtvereniging Weinterp heeft aangegeven dat er te hard wordt gereden op
Weinterp. Afgesproken is dat de gemeente vertegenwoordigers van de buurtvereniging en Plaatselijk Belang uitnodigt voor
een gesprek om hierover van gedachten
te wisselen.
Fietstunnel N381
Er rijden regelmatig fietsers en bromfietsers aan de verkeerde kant door de
fietstunnel. Dit kan tot gevaarlijke situaties lijden. De fietstunnel is van de provincie. De gemeente heeft de provincie
gevraagd zo spoedig mogelijk een
asbelijning aan te brengen.
Opsnoeien boomwal
Gevraagd is de boomwal langs het
fietspad Merkebuorren richting Duerswald op te snoeien. De gemeente geeft
aan dat deze bomen worden meegenomen in het snoeien van het walhout plan
2007.

Aanbrengen belijning fietspad
De vraag is gesteld belijning aan te
brengen op het fietspad van Duerswald
tot aan de Stripe, omdat fietsers door
tegemoetkomend verkeer worden verblind. De gemeente heeft toegezegd daar
waar nodig (in de bochten) zodra het weer
het toelaat een asbelijning aan te brengen.

Herstel bermen Tolleane
Gevraagd is de bermen langs de Tolleane
te herstellen of een fietspad aan te
leggen, omdat de weg als schoolroute
wordt gebruikt. De gemeente geeft aan
dat de Tolleane een 60 km weg is (erftoegangsweg). Langs erftoegangswegen
worden geen fietspaden aangelegd. Van
het verkeer wordt verwacht dat het rustig
rijdt en zich aanpast aan het langzame
verkeer.

Stand van zaken Integraal Dorps
Ontwikkelings Plan (IDOP)
Zoals in de vorige Bân aangegeven zijn
een aantal werkgroepen gevormd die
naar aanleiding van de workshops
verdere plannen ontwikkelen. De meeste
werkgroepen zijn al enthousiast aan de
slag gegaan. De werkgroepen ondernemend Wijnjewoude versterken en dorpspromotie en onze culturele mogelijkheden zijn nog niet gestart. Op 12 febr.
zullen vertegenwoordigers van de
werkgroepen de eerste resultaten tijdens
een plenaire bijeenkomst bespreken.
Wij hebben de afgelopen maanden
regelmatig over de stand van zaken met
betrekking tot het IDOP geschreven,
maar het is onmogelijk alle informatie in
de Bân te plaatsen. Alle verslagen van de
diverse bijeenkomsten zijn wel terug te
vinden op de website.
Bent u geïnteresseerd, kijk dan eens op
www.wijnjewoude.net, bij IDOP actueel.
Bestuur Plaatselijk Belang

Meer aandacht voor dorpen en hun verhalen
Doarpswurk heeft samen met AOC Friesland de cursus “Doarpsgids”ontwikkeld. Deze
cursus is bedoeld voor mensen die hun mooie dorp willen laten zien aan toeristen en
dagjesmensen. De cursus start op donderdag 8 maart om 19.30 uur in Leeuwarden.
Het adres is AOC Friesland, Gardeniersweg 2, 8933 AA, Leeuwarden. Telefoon 058 253 4000.
Er is veel te vertellen over de dorpen in moet voldoen, de relatie tussen dorp en
Fryslân. Hoe ze zijn ontstaan, over mar- landschap wat een leuke belevenis voor
kante bewoners van vroeger en mooie het publiek is en wat de hoogtepunten en
plekjes. Maar hoe breng je dit op een valkuilen in een wandeling zijn.
boeiende manier? Hoe maak je de De cursus “dorpsgids” kan tegen gesubsihistorie spannend voor jong en oud? Hoe dieerde prijs worden aangeboden. Deelzorg je ervoor dat het niet langdradig nemers betalen slechts € 50,-- voor vier
wordt maar een beleving die men zal bijeenkomsten.
onthouden?
Een goed verhaal maken en dit duidelijk Bent u geïnteresseerd? Neem dan conoverbrengen vereist dan ook bepaalde tact op met Doarpswurk. Adres: Buorren
vaardigheden. De cursus “dorpsgids” 28, 9021 DH Reard. Tel. 0566 - 62 50 10.
biedt de kans deze vaardigheden te Direct opgeven mag ook: graag via
ontwikkelen. In de cursus komt aan bod www.doarpswurk/cursussen.
waar een interessante wandeling aan

Wat leeft er achter nummer 100
Voor de 100ste Bân, ben ik op zoek gegaan naar het huisnummer 100 in ons dorp.
Ik vind er twee, en vraag hen of zij vanwege hun huisnummer mee willen werken aan de
100ste “ Bân”. Ze schieten even in de lach, maar doen het graag.
Het eerste bezoekje is op Merkebuorren
100. Hier doet Sip Visser de voordeur van
de oude schoolwoning voor mij open.
Het huis werd in 1874 gebouwd voor de
hoofdmeester van de openbare school in
Duurswoude. Eén van de notabelen in het
dorp van toen. Sip merkt op dat ook de
belangrijkheid van deze mensen was af te
lezen aan de grootte van het huis waarin
ze woonden.
Het standsverschil tussen de dokter en de
meester zal dan ook nog behoorlijk
geweest zijn.
Ik vraag Sip en Joke hoe het is om op
nummer honderd te wonen?
Het antwoord is duidelijk “Ik vind het een
prachtig mooi nummer, zegt Sip, het is
een gemakkelijk nummer en iedereen kan
het huisnummer onthouden”.
Joke vertelt me dat er soms ook wel eens
de spot wordt gedreven met nummer 100
(vroeger werd daarmee het hûske
aangeduid). Sip heeft voor de grap het
witte huisnummerbordje van de voorgevel gehaald en op de deur van het
kleinste kamertje gespijkerd. Aan de
gevel prijkt nu een tegel tableau met
nummer 100. Dat laat meteen zien dat ze
echt “trots” zijn op hun huisnummer.
Sip woont hier, met wat korte onderbrekingen, al meer dan 40 jaar, eerst met zijn
ouders en later met Joke en hun twee
dochters, Marije en Alies.
In 1962 kwam het gezin Tjeerd Visser uit
Drachten naar Wijnjewoude. Sip zijn
vader kreeg als beeldhouwer in dat jaar
de opdracht om voor een school een groot
beeld te maken. De opdracht was
prachtig, maar hij had in Drachten geen
ruimte om het werk uit te voeren.

Men moest opzoek naar een geschikte
werkplaats en vond in Duurswoude een
leegstaand schoolgebouw. Het schoolgebouw werd sinds de komst van de
nieuwe school aan de Mr. Geertswei niet
meer gebruikt. Het gemeente eigendom
stond nu te huur.
Voor Tjeerd Visser was het een geschikt
atelier. Toen er nog ruimte over bleef,
besloten ze om er als gezin ook in te gaan
wonen.
De schoolwoning had al nieuwe huurders
gekregen, dit was de familie Overwijk.
Twee jaar later vertrok de familie
Overwijk. Dit was voor het gezin Visser de
kans om het schoollokaal te verwisselen
voor de schoolwoning. De vrij gekomen
ruimte in de school werd toen expositie
ruimte.
Zo goed als Sip het zich weet te
herinneren was het huisnummer toen, DE
76 Duurswoude. (Bij de samenvoeging
van Duurswoude en Wijnjeterp tot
Wijnjewoude in 1973 werden ook de
straten van nieuwe namen voorzien en
huisnummers opnieuw ingedeeld)
Op jonge leeftijd gaat Sip al de deur uit.
Tijdens de ziekte van zijn vader keert Sip
weer terug. Na het overlijden van zijn
vader wil Sip een antiekzaak starten in het
oude schoolgebouw.
De gemeente Opsterland is niet blij met
bedrijfsactiviteiten in het buitengebied,
men wil alles in het dorp centreren. Na wat
strijd kreeg Sip toch een vergunning.
Dan komt Joke op zijn pad. Als zij
besluiten om samen te gaan wonen,
wordt weer een gedeelte van de school
als woning gebruikt.

De antiekzaak loopt zo voorspoedig dat
Sip het werk alleen niet meer aankan.
Joke stopt met haar baan als onderwijzeres en neemt de administratie op
zich. Bij de komst van de 1ste dochter
Marije hebben ze nog net voldoende
woonruimte voor hun gezin. Met de komst
van de 2de dochter Alies werd het echt
woekeren met de ruimte.
De inkoop van antieke meubelen loopt als
het spoor. Sip stapelt de kasten zoveel
mogelijk op elkaar, om nog wat leefruimte
voor het gezin te behouden. Maar dan
gaat het niet langer. “We waren onze
kinderen soms kwijt en vonden ze dan
weer terug in een kast” vertelt Sip. Het
gezin gaat dan tijdelijk in de te
Nijenhuiswei wonen. Wanneer Sip's
moeder in 1986 verhuist, komen Sip en

Joke in de schoolwoning op nummer 100.
Voor het gezin is dit een stuk plezieriger.
Na een verbouwing genieten ze nu van
een moderne ruime woning.
Zijn werk in de antiekzaak is grotendeels
overgegaan van de handel naar het
restaureren van antieke meubels en het
ontwerpen en maken van nieuwe meubels. Joke is weer teruggekeerd in het
onderwijs. Ze geeft les in economie en
beeldende vorming aan het Liudger
college in Drachten
De jongste dochter is ondertussen het
huis uit en woont in Leeuwarden. De
oudste zit voor haar eindexamen H.B.O.
Mogelijk dat ook de derde generatie later
nog eens op dit plekje terug zal keren.
Want ook de dochters delen met moeder
Joke de mening, 'It wennet hjir best'.
Annie

Nummer 100
Tjalling Harkeswei 100, hier bruist het van leven.
Gooitzen Stoker en Dute Faber hebben hier de laatste jaren heel wat werk verzet.
Het karakteristieke huisje aan de vaart is bijna geheel herbouwd.
In 1999 stond de woning van mevr .I.
Deden te koop. De toestand van de
woning was zo slecht dat de wederzijdse
familie van Gooitzen en Dute het hun
afried om dit te kopen.
Het ruime uitzicht over de landerijen en
een stukje grond voor hun paarden. Het
was wel “het ideale plekje” voor Gooitzen
en Dute. Daarbij kwam nog een flinke
dosis nostalgie om in een dergelijk klein
wâldhûske te wonen. Na rijp beraad ging
de koop toch door.
Aan de hand van foto's laat Dute mij zien
hoe primitief de woning was. Een woning
anno 1933, of misschien nog ouder. In de
kamer zaten nog bedsteden met daartus-

sen het kastje voor het diggelgoed,
daaronder de kelder.
In de gang aan de westzijde zat een klein
aanrechtje met de enige koud waterkraan.
Geen warmwater, geen douche, geen wc
maar wel twee hûske's, één buiten achter
de stal op de kolk en een hûske binnen in
de stal, deze was voor winters gebruik.
Dute vond het wel bijzonder om een huis
te kopen met nummer honderd met daarin
wel twee hûskes.
Tijdens de verbouwing woonden ze een
jaar lang in een caravan. Ook daarin was
het leven primitief. In de winter was soms
alles bevroren. Een jaar lang bleef het

hûske in oude stijl bij hen dienst doen.
Met hulp van de timmermannen in de
familie werd het huisje grotendeels
gesloopt en op de oude rooilijn herbouwd.
Oude materialen, zoals de bedstee
deuren, werden hergebruikt.
De overige deurtjes waren te klein voor
Gooitzen en Dute om normaal onder door
te lopen.
Voor het woongenot werden deze vervangen door nieuwe deuren.
Het houten bindwerk werd vervangen
door stalen balken.
Aan de achterkant werd de woning met
drie meter verlengd. Zo kwam er in het
stalgedeelte ruimte voor een wc en
badkamer en een woonkamer op het zuid
westen.
In het voorhuis kwam een nieuwe woonkeuken met daaronder de kelder die volop
gebruikt wordt.
Het is dan ook leuk om te zien hoe zij
binnen de knusse sfeer van vroeger
hebben behouden. Voor Dute en
Gooitzen hoeft het allemaal niet zo groot.
Met hun kinderen Daniélle 6 en Richard
3.5 jaar hebben ze voldoende ruimte. Ook

hebben ze geen ogenblik spijt gehad van
de aankoop van nummer honderd. Het
enige onzekere is de komst van de
nieuwe weg. Deze weg zal direct aan hun
erf grenzen en het uitzicht deels belemmeren. Over problemen als geluidshinder willen ze zich nog niet al te druk
maken, vooreerst genieten ze van hun
nieuwe woning en zomers volop van de
bootjes in de “feart” .
Van de historie van het pand weten ze zo
goed als niets. Uit andere bronnen weten
we dat voor de oorlog Sybren Drost hier
kwam wonen. De ouders van de ons wel
bekende Johannes Drost was toen ± 8
jaar). Het gezin telde 6 personen. Daarna
woonde hier Andries van der Jagt en
daarna kwam Van Dijk, waarbij mevr.
Deden huishoudster was. Na het overlijden van Van Dijk bleef zij hier wonen.
Als dorp mogen we Gooitzen en Dute wel
dankbaar zijn voor hun visie.
Voor de omgeving is het zelfs van grote
waarde dat deze karakteristieke huisjes
ook voor de toekomst bewaart en
bewoond blijven.
Annie.

Uitvaartvereniging “Eert de doden”
Wijnjewoude
De Aula is per 15 januari 2007 verkocht aan de fam. Hof aan de Mr. Geertswei 1.
Door de verkoop van het groene kruis gebouw waren de mogelijkheden beperkt om
nog aan de gestelde eisen te voldoen.
En ook wegens te geringe belangstelling en de vele mogelijkheden voor opbaring thuis,
is besloten de Aula te verkopen.
Bestuur uitvaartvereniging “Eert de doden” Wijnjewoude.
Het bestuur.

Het Dorpsfeest komt er weer aan!
Beste dorpsbewoners,
Het duurt nog een aantal maanden, maar dan is het weer zover; het jaarlijkse
dorpsfeest.
! Het bestuur is inmiddels een aantal keren bijeen gekomen en we kunnen alvast
een paar tipjes van de sluier oplichten……
! Het dorpsfeest van 2007 krijgt het thema “Piraten” en zal worden gehouden op 14,
15 en 16 juni.
! Op donderdagavond beginnen we met een spectaculair gezelschapsspel; meer
hierover in een volgend bericht.
! Vrijdag overdag gaan de kinderen op zoek naar de piratenschat; voor de kleintjes
zal er een poppenkastvoorstelling in de tent gegeven worden.
! De vrijdagavond wordt afgesloten met een gezellig piratenfeest; lekker meezingen
met Nederlandstalige piratenmuziek en stijldansen voor de liefhebbers.
! Op zaterdagmiddag kunnen de buurten het tegen elkaar opnemen; dan houden we
een zeskamp in zeeroversstijl.
! De zaterdagavond wordt, net als voorgaande jaren, afgesloten met een live band.
Dit jaar hebben we de band Zinnin gecontracteerd. Zinnin heeft als motto “het dak
moet eraf!”, dus dat belooft wat……!
Bovenstaand programma is niet volledig. We werken nog aan een aantal onderdelen;
meer hierover later.
Nb; ter versterking van het bestuur zijn we op zoek naar een penningmeester (m/v), het
liefst met enige boekhoudkundige ervaring. Heb je interesse, meld je dan aan!
Namens het bestuur van Stichting Dorpsfeest Wijnjewoude,
Jeroen Malewicz
Tel: (0516) 480 820
Email: jeroenmalewicz@yahoo.com

Leedvermaak is een giftige zaak

www.wijnjewoude.net
'Schrijf er eens wat over in de Bân, is me wel eens gevraagd'.
Het geeft een beetje aan hoeveel publiciteit we zoeken, ruchtbaarheid geven en aan de
weg timmeren met betrekking tot de website. Dus weinig, we maken en we vinden geen
nieuws uit. Wel werken we graag samen met de Bân, die doen dat wel en zijn via
www.wijnjewoude.net over de hele wereld te lezen.
Met een grote groep enthousiaste mensen uit wijnjewoude hebben we in 2001 het nut,
het waarom van een website voor Wijnjewoude, als volgt geformuleerd: “De
bekendheid van Wijnjewoude vergroten, promotie van Wijnjewoude, vergroten
Communicatie, Actualiteiten van Wijnjewoude toegankelijk maken”.
Of we dit in de afgelopen jaren gerealiseerd hebben laat ik graag over aan de
bezoekers en de inwoners van Wijnjewoude en omstreken.
Wel weet ik dat:
! er meer dan 30 verenigingen en ondernemers de website actief benutten door eigen
webpagina's of een link naar hun eigen website op www.wijnjewoude.net hebben
! deze verenigingen en bedrijven de website hierdoor financieel ondersteunen
! er een veelvoud aan verenigingen en ondernemers met hun adressen en
kerngegevens op www.wijnjewoude.net staan
! er inmiddels 2 jaargangen van onze dorpskrant de Bân op de website staan
! er hele fotogalerijen op de website staan
! er zelfs een kort dorpsfilmpje over wijnjewoude te vinden is
! de website trekt gemiddeld per maand zo'n 650 bezoekers.
! de helft daarvan terugkerende bezoekers en de andere helft nieuw zijn.
! het “beheer” van www.wijnjewoude.net door 4 mensen (vrijwilligers) gedaan wordt
! we gewoon doorgaan met het verfraaien van www.wijnjewoude.net
Wat kunt u doen om de bekendheid van Wijnjewoude te vergroten of te promoten?
Kijk op de website, bij verenigingen of ondernemers of u er wel (goed) bij staat.
Gezamenlijk kunnen we met onze vele verenigingen, voorzieningen en bedrijven de
potenties van Wijnjewoude aan de wereld, maar in ieder geval aan onszelf bekend
maken.
De vermelding van de volgende gegevens op www.wijnjewoude.net zijn gratis:
! naam van uw vereniging of de naam van uw bedrijf
! contactpersoon
! adres, telefoon en fax nummer, emailadres
! een eigen info pagina met een omschrijving van uw bedrijf of vereniging
Voor eigen webpagina's op www.wijnjewoude.net en/of een link naar uw eigen website
vragen we wel een bijdrage in de kosten voor de levensvatbaarheid van
www.wijnjewoude.net. Maar goed daar krijgt u ook iets extra's voor.
Meer weten, contact dan Anne Muller, 0516 48 13 51 of email@wijnjewoude.net
Ook voor het aanleveren van informatie

Willedei Wynjewâld
Op zaterdag 1 sept. 2007 is het weer zover! Vanaf half vier begint de Willedei weer met
tal van activiteiten en shows van zeer verschillende artiesten, bedrijven (braderie),
hobbyisten, verenigingen en een ieder die ook eens prodeo promotie wil maken.
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!
Dat dit festival steeds meer uitstraling krijgt merken wij ook al door de medewerking van
de Tsjoch organisatie (De Feriening Fan Fryske Folksmusikanten). Zij promoten de
Willedei in hun Blad TSJOCH NIJS en bevelen hun leden aan zich te melden voor
deelname aan dit gezellige festival!
Plaatselijk en regionaal willen wij zowel
de verenigingen en organisaties als ook
een ieder die belangstelling heeft voor de
Willedei oproepen om op dinsdag 27 febr.
2007 's avonds om acht uur in de Swingel
te komen voor informatie en de mogelijkheden te bespreken voor deelname.
Een greep uit de mogelijkheden zijn o.a.
Rommelmarkt voor kinderen, Spelletjes,
Goede doelen promotie, Handwerk club,
Ouderen bond, Heksentheater, Muziekkorps, Dweilorkest, Line Dance, Shantykoor, Gym Show, Quilt-demonstratie,
Model-auto's, (beeldende) kunst, Stille
pantomime, kinderschminken, (poppen)
theater, bijenhouder, Zangkoor, Muziek
bands, Palingroken, Bedrijf presentatie,
Oldtimer show, Troebadoer, Balkunstenaar, Jongleur, Straatartiesten enz.
Ondernemers en bedrijven kunnen zich
evt. via een braderie presenteren en
promoten.

Dit hele festival speelt zich van half vier af
in het centrum van Wijnjewoude in een
rondje om de PKN Kerk en als hoofdcentrum fungeert het MFC: De Swingel aan
de mr. Geertswei.
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?
Kosteleas op jaan kin by/fia: E-mail: willedei@wijnjewoude.net
Informatie is ook te vinden op de website: www.wijnjewoude.net onder het kopje
Willedei.
Kees Hiemstra (voorzitter) Weinterp 80, 9241 HG Wijnjewoude Tel. 0516-471426
Fax. 0516 471639 E-mail: kees.hiemstra@hetnet.nl

Het weer in Wijnjewoude in 2006
Het jaar 2006 was volgens onze weerman Feite Feenstra van de Opperhaudmare een
droog en veel te warm jaar, waarin weer diverse records werden gebroken. Vooral de
laatste 4 maanden van het jaar waren veel warmer dan gebruikelijk. Daardoor was ook
2006 weer een bijzonder jaar.
Januari was een droge maand met 27
mm neerslag. De maand kende 29 droge
dragen. “It wie in tige droege moanne,
mar yn 1996 wie it noch droeger. Doe foel
mar 7,5 mm delslach” zegt Feenstra. Het
was een tamelijk koude en sombere
maand, met een gemiddelde temperatuur
van 0,9 graad; 0,6 graad lager dan het
gemiddelde over de laatste 30 jaar. De
laagste temperatuur werd op 28 januari
gemeten, toen het 6,5 graad vroor. De
hoogste temperatuur werd op 20 januari
gemeten, toen het + 8 graden werd. Op 28
en 29 januari kenden we matige vorst. Op
30 januari was het korte wintertje al weer
voorbij. Het aantal uren zon lag met 76 uur
liefst 28 uur lager dan gebruikelijk.

In februari viel 39,5 mm neerslag. “It wie
ekstreem droech mei mar 29 oeren sinne,
wylst wy gewoanwei 80 oeren sinne
hawwe” vertelt Feenstra. De hoogste
temperatuur werd op 27 februari gemeten, toen het + 6 graden werd. De laagste
temperaturen werden op 24, 25 en 26
februari gemeten, toen het 2 graden
vroor. Het was een koude maand, met
een gemiddelde temperatuur van 2,6
graden, hoewel dat niet in een echte
vorstperiode resulteerde. “Frieze woe it
net. It wie in winter fan de miste kansen.
De winter woe mar net trochsette” aldus
Feenstra.

In maart viel 71,5 mm neerslag. Het was
een koude maand. “Roetkâld winterwaar,
mei matige froast op 4, 5, 6 en 7 maart en
sniebuien op 11 maart” vertelt Feenstra.
De laagste temperatuur werd op 12 maart
gemeten, toen het 7 graden vroor. De
hoogste temperatuur werd op 26 en 27
maart bereikt, met 16 graden. Gemiddeld
was de maand 2,4 graden te koud. Een
opvallend verschijnsel deed zich voor op
27 maart, toen het tijdens een onweersbui
van 's middags van kwart voor 3 tot 5 over
3 ononderbroken rommelde.
April was met 62 mm neerslag “oan'e
wiete kant, mei sa'n 25 oeren minder
sinne as gewoan”, zegt Feenstra. De
maand kende 13 droge dagen en was een
halve graad warmer dan gemiddeld. De
laagste temperatuur werd op 11 april
gemeten met 0 graden. Het warmst was
het op 25 april, toen het 22 graden werd.
In mei viel 84 mm neerslag in onze
omgeving. Beduidend meer dan in
Achlum waar slechts 43 mm werd opgevangen. De laagste temperatuur was op 1
mei, toen het 3 graden werd. Op 3 mei
werd het liefst 26 graden; een erg groot
verschil in zo'n korte periode. Op 5 mei
was het 's avonds om 10.30 uur nog 20,5
graad. “Maaie wie in moanne fan utersten” zegt Feenstra. “De earste helte fan'e
moanne wie droech en waarm, mar de
twadde helte fan'e moanne hie mar 4
droege dagen en it wie fierste kâld mei
rain en tonger” .
In juni viel 50 mm neerslag. De maand
kende een hittegolf, met in de periode van
8 tot en met 13 juni 7 dagen boven de 25
graden. Opvallend was dat de wind
tijdens de hittegolf uit de noord-westhoek
kwam. “Hiel apart mei sa'n wyn” zegt
Feenstra hier van. De laagste temperatuur werd op 1 juni gemeten, toen het
overdag 12 graden werd. De warmste
dag was 13 juni, met liefst 31 graden.

Juli was met 40 mm neerslag een droge
maand. “Dizze moanne ferbruts alle
records, mei 11 dagen 30 graden of
mear”, zegt Feenstra. Ook deze maand
kende een hittegolf; de tweede van het
jaar. “De twadde hittegolf begun op 15 juli
en duorre by us 17 dagen”. Deze hittegolf
was de langste sinds 30 jaar. De hittegolf
in 1996 duurde nog een dag langer,
namelijk 18 dagen. “It wie hyt, hyt en
nochris hyt” karakteriseert Feenstra de
maand juli.
Augustus was een bijzonder natte
maand, met 169 mm neerslag. “Tige wiet”
aldus Feenstra. Het was ook een koude
maand, met een gemiddelde temperatuur
van 16,3 graden; 0,8 graad kouder dan
gemiddeld. De laagste temperatuur was
op 13 mei toen het slechts 10 graden
werd. De hoogste temperatuur werd op 6
augustus bereikt, toen het 25 graden
werd. Augustus was liefst 5 graden
kouder dan juli. “Sa'n grut ferskil hat der
yn beide simmermoannen noch nea west”
zegt Feenstra hierover.
September was weer een droge maand,
met 27 mm neerslag. “It wie de waarmste
septimbermoanne yn 300 jier, mei een
gemiddelde temperatuer fan 17,7 graad”
vertelt Feenstra. “Dat komt soms sels yn's
simmermoannen juli en augustus net
foar”. Op liefst 27 dagen kwam de temperatuur boven de 20 graden, waarvan op 5
dagen boven de 25 graden. Daarmee was
september vergelijkbaar met 1999, toen
de temperatuur 25 dagen boven de 20
graden kwam, met daarvan 9 dagen
boven de 25 graden.
Oktober was nat, met 107 mm neerslag.
Ook dit was weer een warme maand, met
een temperatuur die 3,3 graden hoger
was dan gemiddeld. De laagste temperatuur werd op 9 oktober gemeten. Toen
werd het 8 graden. Op 11 en 12 oktober
werd de hoogste temperatuur van 19
graden gemeten.

In november viel 94,5 mm neerslag. De
maand kende 9 droge dagen. Op 2, 3, 4
en 22 november werd de laagste temperatuur van 3 graden genoteerd. De
hoogste temperatuur werd op 16 november bereikt, met 14,9 graad. In Drachten
was het nog een graadje warmer, met 16
graden. Opnieuw was er sprake van
records, met een gemiddelde temperatuur van 9 graden, 3 graden meer dan
gemiddeld. “It wie de waarmste novimber
oait yn Fryslan mjitten” zegt Feenstra.
In december viel 93 mm neerslag. De
laagste temperatuur werd op 18
december gemeten, toen het 0,3 graad
werd. Op 5 december werd het liefst 13,5
graad; de hoogste temperatuur in deze
maand. “Op 3 moarntiden wie der wat
grunfroast, mar fierder wie der gjin froast”
zegt Feenstra. Ook december brak weer
alle records, met een gemiddelde van 6,8
graad. Daarmee was het 3,1 graad
warmer dan gewoonlijk. “Desimber wie
sels 0,5 graad waarmer dan in trochsnee

novimber” aldus Feenstra.
Al met al was 2006 een bijzonder jaar,
waarin vele warmterecords werden
verbroken. Slechts 4 maanden waren aan
de koude kant. De overige maanden
waren warmer dan gebruikelijk, met
uitschieters in de maanden september,
oktober, november en december. Dat het
de laatste jaren steeds warmer wordt blijkt
ook uit het aantal hittegolven, waar we dit
jaar 2 van hadden. Sinds 2003 hebben we
elk jaar een hittegolf in de maanden juli of
augustus. In de periode vanaf 1901 zijn
slechts 38 hittegolven geregistreerd;
gemiddeld eens per 3 jaar. Vergeleken
met de afgelopen jaren was 2006 een
droog jaar. De totale hoeveelheid
neerslag bedroeg 867 mm. Het jaar 2006
kan volgens weerman Feite Feenstra als
“in droech en fierste waarm jier” worden
samengevat.
Lammert

Spetterende jeugdsoos
Wijnjewoude krijgt weer een jeugdsoos. Voor wie? Voor jongeren van 12 (vanaf groep
8) tot 16 jaar. Waar? In de bunker op het evenemententerrein.
De soos is een initiatief van het welzijnswerk. Uit het integraal dorps ontwikkelingsplan
(idop) was namelijk gebleken dat er voor de jeugd te weinig valt te beleven in
Wijnjewoude.
Als jeugdgroep zijn we al een paar weken druk aan het klussen, maar kunnen nog wel
wat hulp gebruiken. Zo hebben we nog geen koelkast, geluidsboxen, CD speler en
bankstel. Ook andere leuke dingen zoals spelletjes zijn altijd welkom. Zijn er misschien
ook sponsors in het dorp die ons willen steunen?
De jeugdsoos zoekt ook nog een spetterende naam. Daarbij kunt u ons helpen.
Reacties graag doorbellen aan Aline (06-42747175) of Heero (06-29602929). Er valt
een leuke prijs te winnen!
De naam wordt onthuld op vrijdag 2 maart om 19.00 uur. Dan is de grote opening.
Iedereen is welkom, de koffie is bruin.

De jeugd van tegenwoordig…
….neemt het heft in eigen handen.
Leerlingen van basisschool it Twaspan in Wijnjewoude zijn tijdens hun wekelijkse
creatieve middag aan de slag gegaan om het hondenpoep en afval probleem rond hun
school aan te pakken. Er is in groepjes gewerkt waarna de leerlingen de mooiste
ontwerpen hebben uitgekozen die op hun beurt weer zijn uitgewerkt tot 4 prachtige
kunstwerken.
De leerlingen hebben door middel van deze kunstwerken uiting proberen te geven aan
hun ergernis. Daarnaast hebben de leerlingen oplossingen bedacht voor het probleem.
De kunstwerken zijn geplaatst langs de school (probleem zone) en zijn vrij te
bezichtigen voor iedereen. De leerlingen willen op deze manier de boosdoeners en hun
baasjes op een vriendelijke doch dringende manier wijzen op de gevolgen van het laten
liggen van hondenpoep en afval rond de school.

Nieuws van de werkgroep "Zorg dichtbij huis”
Ook deze werkgroep is inmiddels een keer bij elkaar geweest en we willen
proberen u door middel van de Bân op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.
Al tijdens de voorbereidingen vorig jaar kwam naar voren dat we het belangrijk vinden
voor Wijnjewoude dat er "goede zorg is voor jong en oud".
Met dit in ons achterhoofd willen we aan de slag gaan. Als eerste zullen we gaan
inventariseren wat er al aan vrijwilligerswerk wordt gedaan in ons dorp en eventuele
vertegenwoordigers uitnodigen bij onze werkgroep. Daarnaast hebben we vorig jaar al
aangegeven als dorp in aanmerking te willen komen voor een zgn. "steunpunt" van de
Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Met een steunpunt in ons dorp zal de
drempel naar hulp en voorzieningen uit de Wmo laag kunnen zijn. De Wmo is er
bijvoorbeeld voor hulp bij het huishouden, woningaanpassingen zoals de traplift,
vervoersvoorzieningen rolstoelen. Maar ook voor hulp en ondersteuning van
mantelzorgrs. In de "Woudklank" kunt u iedere week informatie lezen over hoe de
gemeente Opsterland de Wmo uit wil voeren.
Wij zijn enthousiast aan deze werkgroep begonnen en u zult nog van ons horen!.
namens de werkgroep,
Alie Blauwbroek

Ledenvergadering V.V.V. ''Duerswoude''
te Wijnjewoude
Op 19 februari houdt de V.V.V. haar ledenvergadering bij cafe J. v.d. Wey.
Aanvang 20.00 uur.
Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag penningmeester
5. Benoeming kascommissie
6. Bestuursverkiezing; W. Ykema . Herkiesbaar
7. Rondvraag
8. Sluiting

Het bestuur V.V.V.

ANBO - Nieuws
De feestelijke toneelavond van de ANBO-afd. Wijnjewoude-Hemrik wordt gehouden
op zaterdag 17 februari a.s., in "De Swingel" te Wijnjewoude. Voor u treden op "De
Jûnpraters " uit Zwaagwesteinde, met het blijspel "Sa hat it sitten". In de pauze is er een
gezellige verloting met vele leuke prijsjes. Na het toneelstuk kan er gedanst worden op
muziek van het "Duo Woudstra". Houdt u deze avond vast vrij en kom op zaterdag 17
februari a.s. naar "De Swingel dan maken wij er met z'n allen weer een hele mooie
avond van. Het begint om 8 uur en ook niet leden zijn van harte welkom. Heeft u
vervoer nodig, bespreek dit dan zo vroeg mogelijk met Tea Hoekstra, tel. 481207.
Korte ynhald fan it stik:
Gerard kin it mei syn bedriuw net lyk hâlde, de skulden groeie him boppe de holle en hy
sil minsken dien jaan moatte. De saak kin rèden wurde as er trouwt mei in goedkunde
mei gâns modder oan de klût, sy wol graag , mar it lyket Gerard wol op fleanen. Yn è
famylje gjit it ferhaal dat syn ferstoarne pake yn of om it hûs in skat ferside barge hat. As
dy skat fùn wurdde soe, dan soe Gerard ùt é niten wèze. It boarstbyld fan pake dat in
eareplak yn 'e hûs hat , sil by eindsje fan beslût de kaai wèze ta it finen fan de skat. En sa
as it yn in goede klucht haert, jouwe oan 'e ein fan it stik in pear spantjes elkoar it jawurd
en komt alles yn kalk en semint.
Wij hopen deze jaarlijkse toneelavond weer op een grote opkomst te mogen rekenen !
Het bestuur.

Nieuws van de Werkgroep Amnesty
International Ureterp e.o.
'Geef om vrijheid': Collecte van Amnesty International
Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in 2007 voor de vijfde keer een
landelijke collecte. Deze zal plaatsvinden van 11 februari tot en met 17 februari 2007.
Met de slogan 'Geef om vrijheid' wil Amnesty duidelijk maken dat vrijheid niet in alle
landen vanzelfsprekend is. Amnesty zet zich in voor de vrijlating van
gewetensgevangenen, eerlijke processen voor alle politieke gevangenen, afschaffing
van de doodstraf en beëindiging van martelingen, politieke moorden en 'verdwijningen'. Ook vrij zijn van discriminatie is een mensenrecht waar Amnesty voor strijdt.
Waarom collecteren?
Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Om die reden
ontvangt de organisatie geen geld van de overheid of van politieke groeperingen. Met
bijdragen van leden en door giften, zoals tijdens de collecte, wordt het werk van
Amnesty blijvend mogelijk gemaakt.
Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o., Hendrik Jan Haanstra.

Geef de pen door.
En wie is die Gerda de Jong dan….,zullen verschillende lezers
zich afvragen. Gerda de Jong is de vrouw van Pieter de Kroon en
de moeder van Rianne en Jinke de Kroon. “Zij wonen in het huis
van Jochem Bakker”, wordt ook wel gezegd. Daan en Gerda
kennen elkaar van het bestuur van MFC de Swingel.
Daan was tot voor kort voorzitter. En mijn termijn zit er ook op.
Hopelijk is er iemand die van mij het stokje over wil nemen. Marion
Bos heeft nu de functie van voorzitter.
Omdat ik buitenshuis werk en Wijnjewoude beter wilde leren kennen ben ik
destijds op de vraag in gegaan om in het
dagelijks bestuur te komen. Deze rol is mij
goed bevallen.
Als echte rode “Zaankanter”, ik ben 55
jaar geleden in Zaandam geboren, was
het niet moeilijk in Friesland te aarden. Ik
heb op grond van vakantie ervaringen ('t
Hout in Bakkeveen!) bewust voor
Friesland gekozen. Op mijn 23ste kon ik
een baan krijgen in Heerenveen of
Drachten. Ik koos voor Drachten, toen
“De parel van het Noorden “genoemd!
Vooral de centrale ligging en de schouwburg trokken mij aan.
Na in Drachten een paar jaar gewoond te
hebben en een poos in Leeuwarden,
besloten Pieter en ik in Wijnjewoude te
gaan wonen. We werkten beide in
Drachten en woonden in het noordelijkste
gedeelte van Leeuwarden. In Wijnjewoude vonden we een huis met behoorlijk
veel grond. Onze twee dochters hadden
we paardrijles in het vooruitzicht gesteld.
Dat maakte het wat minder moeilijk te
verhuizen, want we woonden met veel
plezier in ons buurtje, waar burenhulp
heel gewoon is. Tegenwoordig wordt dat
mantelzorg genoemd.
De overstap naar het dorpsleven bleek
een goede keuze. Door de buren werden
we welkom geheten met een plant, door
Kees Couperus met een bos bloemen.
We wonen met veel plezier hier.
De school ging tussen schoolse opvang

organiseren. Voor de kinderen was alles
overzichtelijk en veilig. Onze dochters
zijn vrij snel gestart met paardrijden en
binnen een korte tijd werd zelfs Pieter
besmet met het paardrijvirus. Op zijn
45ste begon hij ook te lessen. Ik durfde
ze inmiddels te aaien en naar buiten te
laten gaan! Omdat er alleen nog ruimte
was bij de lessen van de Western afdeling van manege Faras, kwamen we daar
terecht. Inmiddels zijn we vele Western
paardrijdwedstrijden verder. Afgelopen
jaar heeft Jinke zelfs meegedaan met de
Youth World Cup, Western riding in
Amarillo. Helaas viel ze daar niet in de
prijzen. Wel werd ze op haar verjaardag
in 2006 Nederlands Kampioen Western
Riding in de jeugdklasse Western
Pleasure en ze werd Jeugd All Around
kampioen.(v.d. WRAN)
Een aantal mensen die aan de
Merkebuorren woont hebben misschien
wel eens een paard van ons in hun tuin
zien staan, want ze hebben twee keer in
de gaten gehad dat het slot niet dicht zat
op het hek! Gelukkig bleef de schade
beperkt.
Tot onze verbazing bleken we wel in het
laatste dorp in Friesland te wonen waar
nog gescheiden dorpsfeesten waren.
Vanuit mijn achtergrond
toch wel
moeilijk te bevatten. Dat is nu allemaal
verleden tijd. Ook mijn vader woont
inmiddels met veel plezier hier, nadat hij
weduwnaar werd.

Tot mijn genoegen las ik in de Bân dat
veel dorpsgenoten zich hebben opgegeven voor de diverse werkgroepen die ons
dorp willen promoten. Eigenlijk is voor
ons Wijnjewoude e.o. meer de parel van
het Noorden dan Drachten ooit is
geweest. Ons dorp heeft voor oud en jong
van alles te bieden, een prachtig, omgeving, winkels, een MFC met diverse
activiteiten, veel buurtverenigingen etc.
Onze buurtvereniging is een goed voor-

beeld van een actieve vereniging. We
hebben net een gezellige nieuwjaars
bijeenkomst in het MFC achter de rug.
Naast de vaste activiteiten hadden we dit
jaar ook nog een Zonnebloemen wedstrijd. Alle complimenten aan de bestuursleden van de buurtvereniging van
de Welfingstraat. En omdat de voorzitter
daarvan, Ineke Crom, ook uit de
Zaanstreek komt en een vrouw is, geef ik
de pen aan haar door. Ineke succes!
Gerda de Jong,
Welfingstrjitte 4.

Volleybalvereniging DWS

Wedstrijdschema:
donderdag, 08 februari 2007
D4D LK 19:15 DWS D2
D2D DF 20:15 Boornbergum 1 D1
H4D BA 20:15 DWS H2
donderdag, 15 februari 2007
H4D Bd 19:15 DWS H2
H3D JF 20:15 VCB H2
D4D DL 20:15 HVC D5
D2D FK 21:15 DWS 1 D1
donderdag, 22 februari 2007
H4D BF 20:15 DWS H2
donderdag, 08 maart 2007
D4D LG 19:15 DWS D2
D2D FE 20:15 DWS 1 D1
H3D HF 21:15 DFS H3

- Suameer 1 D1
- DWS 1 D1
- Z-up/Beets H3

M.F.C. de Swingel
Sporthal Revalidatie Friesland
M.F.C. de Swingel

- Bakkeveen H2
-DWS 1 H1
DWS D2
- Beets D2

M.F.C. de Swingel
De Houtmoune
M.F.C. de Swingel
Sporthal Revalidatie Friesland

- TurfstDr H5

Surventohal

- Hujades D5
- TurfstDr D4
- DWS 1 H1

M.F.C. de Swingel
M.F.C. de Swingel
Westermar

De balsponsor van de maand is huisartsenpraktijk Wijnjewoude

De vreugde van het leven
wordt door tegenspoed verdreven

LONGA nieuws
Jeugdsponsoractie Poiesz
Wij doen van 29 januari t/m 24 maart mee aan de jeugdsponsoractie
van Poiesz. In de winkel ontvangt u bij bepaalde producten sponsormunten die u in een koker kunt doen. Longa ontvangt per munt een
sponsorbedrag en wil daarmee nieuwe toestellen en kleding aanschaffen.
Omdat alleen in het filiaal Ureterp een tievelijk op een 5e, een 14e en een 9e
koker van ons staat hebben wij in de hal plaats binnen hun niveau. 's Middags
van MFC de Swingel een ton geplaatst waren Tialda Brouwer (4e), Renske
waar u de munten uit de ander filialen in Veninga (5e) en Froukje de Graaf (9e)
kunt stoppen. Ook kunt u ze bij onze aan de beurt in een groot deelnemersveld. Allemaal prima prestaties.
leden, trainers en bestuurders kwijt.
Graag zien we uw grote steun! Maar let
wel, dit is geen oproep om niet meer bij de
plaatselijke middenstand uw boodschappen te doen, daarvoor zijn we veel te blij
met hen.
Oproep
We zijn op zoek naar mensen die voor de
club willen jureren in de wedstrijden. Vindt
u het leuk om op die manier (weer) bij de
club betrokken te zijn meldt u dan aan bij
Eelke Oenema (481054) of Gerard van
der Molen (481715). Ook andere vrijwilligers zijn altijd welkom.
Wedstrijden
In december zijn de eerste turnwedstrijden weer gehouden. Marrit Oenema en
Hilma Bernving behaalden in Delfzijl in de
3e divisie!! in een sterk deelnemersveld
van 34 sporters maar liefst de 15e en 17e
plaats, Marrit behaalde zelfs de 2e plek op
het onderdeel vloer. Anna Jongsma
behaalde een 33e plaats in haar categorie.
Dezelfde dag stonden er ook turnsters op
de vloer in Ureterp. Daarbij behaalde
Baukje de Vos een 2e plaats tussen 30
deelnemers. Rinette vd Wal, Margreet de
Jong en Bianca Bakker eindigden respec-

Janine Brouwer en Anneke de Jong
eindigden op 2 december op een 26e en
28e plaats bij de 1e wedstrijd 4e divisie.
Ook in januari waren we weer flink bezig.
Op zaterdag de 13e behaalde Trientje
Brouwer een uitstekende 2e plaats,
Rianne Jansma een 8e in niveau 11 junior
en behaalde Anke van der Veen ook zilver
in niveau 12. De medaillekasten worden
weer flink aangevuld.
In niveau 11 jeugd behaalden Nicky
Bouma, Carla van Valkenburg en Tony
Hoenders maar liefst een 14e, een 27ste
en de 28ste plaats.
Het kan niet op want ook op 27 januari
waren er wedstrijden. Marrit Oenema,
Hilma Bernving en Anna Jongsma
verdedigden de clubkleuren in Sportstad
Heerenveen voor de provinciale kampioenschappen 3e divisie. Anna Jongsma
bereikte de 6e plaats in niveau 10, Hilma
en Marrit respectievelijk de 7e en 9e
plaats in niveau 7. Anna en Hilma gaan
namens de provincie door naar de
volgende ronde klasse.

Ook in Ureterp werden de kleuren die dag
geshowd door diverse turnsters. In hun
eigen leeftijdsgroepen behaalden Tialda
Brouwer en Baukje de Vos een prima 2e
plaats in niv. 10. Renske Veninga bereikte
de bronzen plek in niv.9, Bianca Bakker nr
5, Margreet de Jong nr 6 en Rinette van
der Wal is blij met de 7e plaats in niveau 9
(diverse leeftijdscat.) Bij het ter perse
gaan van dit bericht was de plaatsing van
Froukje de Graaf helaas nog niet bekend.
Al met al heeft Longa zich weer flink
gemanifesteerd, een prima prestatie.

Maar dat Longa niet alleen turnen en acro
is lieten de dames van streetdance op 20
januari in hun eerste serieuze wedstrijd
zien. Zonder ervaring eindigden ze maar
liefst op de 6e plaats in een deelnemersveld van 13 teams. Dit geeft inspiratie om
ook met deze tak van sport flink aan de
weg te timmeren. Prima gedaan!
Lijkt het je ook leuk bij ons te komen
sporten bij de peuters of de kleuters, bij
springen, (recreatie)turnen, jongensgymnastiek, acro of streetdance, kom dan
gerust binnen voor 2 gratis lessen.

Nordic Walking Friese Wouden.
Nordic Walking: een gemakkelijke en gezonde manier van bewegen, ook in 2007 .
Nordic Walking :
Is een intensieve vorm van wandelen met behulp van wandelpoles
Vermindert spanning in nek-schoudergebied
Ontlast heupen en knieën
Biedt meer stabiliteit en balans
Is de ideale outdoor-training om af te vallen.
Kennismakingslessen:
Data:
Zaterdag 10 feb.
Zaterdag 10 mrt

Tijd
13.30-15.00
13.30-15.00

Start
Parkeerplaats bij landgoed
de Slotplaats Foarwurkerwei
3 Bakkeveen

Kosten
€ 15.= inclusief de huur
van de stokken en een
kopje koffie/thee in het
Theehuis “de Slotplaats.”

Zie ook de “BROOD + BEWEGEN = BETER LEVEN” actie bij bakker van der Molen
voor € 5,- korting op de kennismakingslessen.
Voor informatie of aanmelden Nordic Walking Friese Wouden.
Annemarie Bongers. Gecertificeerd INWA instructeur .
Tel. 0516 -541510 (na 18.00 uur) of www.nordicwalkingfriesewouden.nl.
Nordic Walking Friese Wouden ondersteunt met haar activiteiten de
Gastouders Hongarije. (www.stichtinggastoudershongarije.nl)

Stichting

Wat is er deze maand zoal te beleven……..
Kleur en kleding
Datum:
Aanvang:
Kosten:
Contactpersoon:

maandag 12 februari 2007.
19.45 uur tot 22.00 uur.
€ 15,00.
Géke Groenewold tel. 0516-481878.

Kookdemonstraties met anderstaligen.
Datum:
dinsdag 13 februari 2007.
Aanvang:
19.30 uur. (tot ongeveer 21.15 uur)
Kosten:
€ 6,00.
Contactpersoon:
Siebo Groenewold. Tel. 0516-481878.
Fotografie met de digitale camera
Datum:
vanaf dinsdag 13 februari 2007 tweewekelijks.
Aanvang:
20.00 tot 22.00 uur.
Kosten:
€ 27,50.
Contactpersoon:
Siebo Groenewold tel. 0516-481878.
Computeren: Omgaan met internet en E-mailen
Datum:
donderdag 15 en 22 februari 1 -8- en 15 maart 2007
Aanvang:
20.00 uur tot 22.00 uur.
Kosten:
€ 27,50. (excl. lesmateriaal)
Contactpersoon:
Siebo Groenewold. Tel. 0516-481878.
Trekkerbinnenband- creatie
Datum:
donderdag 15 februari 2007.
Aanvang:
19.30 tot 22.00 uur.
Kosten:
€ 18,50
Contactpersoon:
Lydia Huisman tel. 0516-481178.
Computeren: Foto's bewerken
Datum:
Nader overeen te komen met cursisten.
Aanvang:
20.00 uur tot 22.00 uur.
Kosten:
€ 27,50. (exl. lesmateriaal)
Contactpersoon:
Siebo Groenewold. Tel. 0516-481878.

De oren horen niet wat de mond zegt

Sieraden maken
Datum:
donderdag 15 maart 2007.
Aanvang:
19.30 uur tot ongeveer 22.00 uur.
Kosten :
vanaf € 18,00 afhankelijk van welk model je kiest,
oplopend naar € 25,00.
Contactpersoon:
Lydia Huisman tel. 0516-481178.
Basiscursus hondentraining
Data:
donderdag 29 mrt. 5-12-19-26 april 2007.
Aanvang:
19.00 uur.
Kosten:
€ 27,50.
Contactpersoon:
Siebo Groenewold. Tel. 0516-481878
Zeevissen
Datum:
Aanvang:
Kosten:
Contactpersoon:

Zaterdag 16 juni.
8.00 uur tot 16.00 uur.
(verzamelen 5.30 uur bij MFC de Swingel vertrek 5.45 uur)
ongeveer € 29,00 (excl. € 7,00 hengelhuur)
S. Groenewold tel. 0516-481878.

Wadlopen van Holwerd naar Ameland
Een inspannende, ontspannende, ontmoeting met een uniek natuurgebied, de
Waddenzee. Bij laag water een waddenland grillig doorsneden door geulen en prielen,
dat te voet overgestoken kan worden: WADLOPEN. Doe dit nooit op eigen houtje; het is
verboden, maar bovendien levensgevaarlijk. Dit kan alleen met een vertrouwde
organisatie en dus goed opgeleide en ervaren gidsen. Werkgroep Activiteiten
Wijnjewoude bied de mogelijkheid om samen met wadloopcentrum Pieterburen deze
oversteek op een verantwoorde en veilige manier te volbrengen. De tocht gaat van
Holwerd naar Ameland, een prachtige tocht van ongeveer 3,5 uur lopen over
afwisselend wad.
Datum:
vrijdag 8 juni 2007.
Aanvang:
7.30 uur (vertrek 6.00 uur vanaf MFC de Swingel)
Kosten:
ongeveer € 27,50
LET OP !!!!!!! Opgave voor maart 2007.
Contactpersoon
S. Groenewold tel. 0516-481878.
Trekkerbinnenband creatie.
Dit keer gaan we een metalen frame in de vorm van een bal, bekleden met
trekkerbinnenband.
In de winter kan deze creatie dienen als vogelvoederplaats, in de zomer kan er een
plantje in, een echte blikvanger voor in uw tuin!
Opgave voor 6 februari bij Lydia Huisman, tel. 481178. Uiteraard kan zij u ook meer
vertellen over de trekkerbinnenbandbal.
Gewoon doen! Een heerlijk avondje fröbelen met een resultaat waar je tijden iets aan
hebt.
Kosten:
€ 18,50
Datum:
15 februari 2007

Iedere eerste woensdagmiddag van de maand
vanaf september tot en met mei m.u.v. de schoolvakanties
Vanaf 13.30 uur zijn we in het WAW lokaal aanwezig en je weet het voor € 2,50 heb je
een gezellige middag.
We maken iedere keer wat leuks en er is altijd wat te drinken en iets lekkers.
Heb je nog vragen of wil je iets weten dan kan jij of één van je ouders altijd even bellen
met Jannie of Magda tel. 481673

Boottocht De Zonnebloem
Op vrijdag 30 maart 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 Heerenveen en leggen tussen de middag in
Eernewoude aan. 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.
Er rijden 2 bussen. De kosten zijn € 25,-- per persoon. Zou u ook eens mee willen, dan
kunt u zich voor 1 maart opgeven bij A. Posthumus tel. 0516-481635 of G. Beute tel.
0512-301583.
De Zonnebloem afdeling Ureterp.

Ouderensoos nieuws
De Jägermeisters uit Haulerwijk hebben ons met muziek, zang en verhaaltjes een
gezellige middag bezorgt. Donderdag 22 februari hebben we een spelmiddag. We
hopen dan ons best te doen om één der mooie prijzen te bemachtigen. We willen er een
gezellige middag van maken. We hopen op veel belangstelling op 22 februari om 2 uur
in het gebouw de Driehoek.
Het bestuur.

Spiegelglas...
Er leefde eens heel lang geleden
een boertje werkzaam en tevreden
aan weelde was hij niet gewend
een spiegel had hij nooit gekend .
Eens toen hij aan het spitten was
vond hij een stukje spiegel glas,
Hij nam 't in zijn vereelte hand
"t zat onder 't vuil en onder 't zand.
Hij veegde 't aan zijn broekspijp af
en keek er in, en stond toen paf.
Mijn vader zei hij, sapperloot
die is al vele jaren dood .
Mijn vader, och die goeie man
hij is het en hij kijkt me an .
Hoofdschuddend stak hij 't in z'n zak
bekeek het thuis op zijn gemak.
En hij begon te overleggen
wat zijn vrouw ervan zou zeggen,
Ze was wat bazig zijn Katrien
zou er om lachen misschien .
En omdat hij daar zo bang voor was
verborg hij 't onder zijn matras.
Maar telkens ging hij er weer heen
Mijn vader, zei hij dan tevreê .
Dat wekte argwaan bij z'n vrouw
die het hare er van weten wou,
En zodra hij weer de deur uit was
toen zocht en vond zij 't spiegelglas .
Wat moet hij daarmee, peinsde zij
er moet iets niet in orde zijn .
Zo wantrouwde zij haar goede Hein
Ze keerde 't om en keek
en raakte toen geheel van streek.
Daar heb je 't nou, ik dacht het wel
er is een andere vrouw in 't spel.
Mijn man, hij heeft geen hart in 't lijf
hoe houdt hij van zo'n lelijk wijf.!!!!!

Prikbord
Hallo Allemaal
Ik ben Anneke van der Meulen en ik ben
10 jaar en 100 % paardengek. En je kunt
het misschien wel raden: ik zoek een
verzorgpony/paard, die ik uiteraard kan
verzorgen en later (misschien) kan rijden
onder het zadel of voor een karretje. Dus
heeft u een paard of weet u iemand die mij
blij kan maken? Bel dan naar 0516 –
421621. Ik heb 2 jaar rijervaring. Alvast
bedankt

Beste dorpsbewoners,
Wij hebben ons bedrijf verkocht en gaan
ons richten op onze hekwerk fabriek in
Heerenveen.
De naam blijft hetzelfde evenals de
gezichten in de winkel
Langs deze weg willen wij u zowel privé
als zakelijk bedanken voor de fijne tijd in
Wijnjewoude en wensen een ieder alle
goeds toe.
Vriendelijk groetend,
Jelle Hermien Silke en Hylke

Groetjes Anneke
Te koop
De Werkgroep Activiteiten Wijnjewoude
heeft nieuwe computers aangeschaft, de
tien oude zijn nu te koop.
Vraagprijs € 50,00.
Contactpersoon S. Groenewold.
Tel. 0516-481878.

Gratis af te halen:
Cactus van ± 1.50 meter. Wel zelf een pot
meenemen a.u.b. Tel 0516-480970
Pieter van Leeuwen, Welfingstrjitte 40
Wie wil er mee naar de cursus
dorpsgids? (zie pagina 3)
Neem contact op met D. v.d. Veen
tel.: 48 13 98

Vandalisme
Vrijdagavond 19 januari tussen 18:00 en 23:30 zijn de borden, die de leerlingen van
basisschool It Twaspan hadden gemaakt ter voorkoming van hondenpoep en afval
rond de school, door vandalen afgetrapt, en vernield.
De leerlingen, de school en andere betrokkenen zijn enorm verontwaardigd dat
dorpsbewoners van Wijnjewoude tot deze vorm van vandalisme in staat zijn.
Mocht u over dit voorval iets weten of
heeft u ideeën voor het aanpakken van
deze vorm van vandalisme dan horen wij
het graag.
We hopen dat er meer inwoners zijn die
ook vinden dat dit gedrag niet acceptabel
is in ons dorp.
Vriendelijke Groet
Basisschool It Twaspan
Tel: 481666.

Schaakclub Bakkeveen
EEN SPROOKJE OF NIET
Er was eens……………….Zo begonnen de sprookjes in onze kindertijd. Het aardige
van sprookjes is dat ze altijd goed aflopen, want……………..ze leefden nog lang en
gelukkig! “Schaken is oorlog” zei iemand laatst tegen me, want ze hebben het altijd over
aanvallen en slaan en zo! Onzin, schaken heeft iets met een sprookje, luister maar!
Er was eens een “toren”, nee, er waren
twee torens en die behoorden tot een
groot middeleeuws kasteel. Alle kastelen
hadden vroeger torens, dat was in de tijd
van de ridders heel gewoon en die
konden vanaf die torens zien of de vijand
er al aan kwam. Dus toch oorlog? Nee
hoor, ik heb het over het schaakspel. Het
schaakspel bestaat uit “stukken”, zestien
stukken per speler, ieder aan één kant
van het bord. Stukken, maar dat zijn toch
kanonnen en kanonnen gebruiken ze in
de oorlog! Ja, maar op het schaakbord
zijn dat schaakstukken, daar speel je
mee. O, dus schaken is een spel!

Precies, schaken is een spel met torens
en ………….met lopers. Lopers, waar
heb je het nu weer over? Ja lopers, want
op een kasteel wonen altijd een koning en
een koningin en die hebben natuurlijk
raadgevers, net zoals de ministers van
nu, maar of dié wel altijd goede raad
geven………! Maar dat even ter zijde. In
die tijd heetten de ministers “raadsheren”

Meestal waren er twee. Die raadsheren
doorkruisten het gehele land. Zeker om te
kijken waar de vijand zat, dus toch oorlog? Nee, het is immers maar een spel.
Die raadsheren brachten het schaakspel
in de tijd van de kruisridders naar West
Europa en omdat ze dat hadden gedaan,
kregen ze een mooie plaats op het
schaakbord. Omdat ze zoveel reisden
noemen we ze gewoon “lopers”, want in
die tijd ging het reizen immers lopend.
Nou ja, die ridders liepen natuurlijk niet
want die hadden paarden met stijgbeugels, zonder pedalen natuurlijk, om zo'n
reis op te maken. Paarden waren de
auto's van de middeleeuwen. Net zoals er
nu pedaalridders in auto's zitten, zaten er
vroeger ridders op paarden en omdat het
schaakspel uit die verre tijd vandaan komt
staan er dus ook paarden op het bord.
Zo, ik zei het al, er was natuurlijk ook een
koningin in die tijd op het kasteel en die
koningin die was een echte “dame”, en
noemen we haar in het schaakspel
daarom ook “de dame”. In het schaakspel
is zij een machtig stuk en deze keer
bedoel ik geen kanon natuurlijk. Waar een
koningin is woont natuurlijk ook een
koning. Daar gaat het allemaal om, het
spel gaat om de koning. Wel een beetje
zielige figuur, die koning, want veel mag ie
niet met zo'n machtige dame als vrouw.
Maar goed, als de koning helemaal klem
wordt gezet dan is het spel uit en dan
zeggen we dat de koning mat staat.

En die kleine stukken zijn de pionnen
zeker? Ja, arme drommels die pionnen,
want ze mogen niet veel en ze zijn ook
maar weinig waard. Af en toe een enkel
stapje vooruit, dat schiet ook niet op! Maar
nu wordt het tóch een sprookje, want
wanneer een pion helemaal aan de
overkant komt, maar dan ook helemaal
aan de kant van de tegenstander, dan
wordt de pion………….. een koningin!
Kun je je voorstellen dat een arme drommel koningin wordt in deze tijd? Dus is
schaken toch een sprookje! Nou, een
flauw sprookje hoor, ik dacht dat er nog
een prins en een prinses aan te pas
zouden komen, zoals dat in sprookjes
gebruikelijk is. Nee, die zijn nooit thuis,
want die zijn aan 't schaken!
Zo, dit was dan weer een klein beetje
schaakles. Wilt u nog meer weten? Wij
geven ook schaakles aan volwassenen,

niet zo flauw hoor, zoals in dit sprookje.
Als u het al een beetje kunt of het zelfs
goed kunt, wordt dan lid van onze schaakclub. Kom vrijblijvend eens een avondje
kijken of meeschaken, elke woensdagavond vanaf 20.15 uur in de voetbalkantine van Bakkeveen, Mjûmsterwei 14. Er
kunnen ook nog kinderen bij ook op
woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.
Bel van te voren even op, 0516 54 20 87 of
0516 54 21 69. Kijk op onze website via
www.bakkeveen.nl....sport....schaken.

De wegen van zonde en spijt
zijn allebei even moeilijk begaanbaar.

Beste boosdoeners,
Wij kunnen het ons eigenlijk niet voorstellen dat de hondenbezitters het zelf prettig
zouden vinden om elke dag met hun handen in de hondenpoep te moeten zitten
graaien om weer eens hun schoenen/ die van hun kinderen of wielen van buggy's te
moeten schoon te maken. Onbegrijpelijk dat u dat een ander aan doet.
Want laten we eerlijk zijn is het niet simpel weg heel erg onfatsoenlijk om uw rommel en
de uitwerpselen van uw hond voor iemand anders hun voeten te gooien …..en dan nog
wel voor …peuters, kleuters…en andere kinderen van uw dorp.
Hopende op een nog resterend stukje fatsoen in de mens en een schone stoep rond de
school en in heel Wijnjewoude.
Met vriendelijke groet,
Janny Stoker

Musical in Wijnjewoude
Een enthousiaste groep mensen vanuit de kerken van Wijnjewoude heeft het idee
opgevat om een bijbelse musical op te starten. We hebben gekozen voor de musical
Saul. Hiervoor zijn echter veel mensen nodig. We roepen u/jou/jullie op om mee te doen
om deze musical tot een succes te maken.
Voor een musical zijn natuurlijk veel mensen nodig voor toneel, zang en muziek, maar
ook voor b.v. licht en geluid, decor, grime, kleding, P.R. en natuurlijk het financiële
gedeelte.
Lijkt het je leuk om mee te doen (tip: heb je studiepunten nodig voor school) meld je dan
aan!
Opgave kan door z.s.m. onderstaand strookje in te vullen en in te leveren bij één van
onderstaande personen.
Kom op en doe mee!
Ypie Dijkstra, Wolverlei 1
Bertha Langhout, Merkebuorren 67
Joke Jacobs, Merkebuorren 77
Hillie Hof, Mr. Geertswei 1
Jeannette Rozema, Biskopsreed 1
Gea Boonstra, Dopheide 1
………………………………………………………………………………….
Ja, ik /wij doe(n) mee met de musical Saul.
Naam………………………………………….
Adres………………………………………….
Tel.nr………………………………………….
Voorkeur (voor onderdeel)………………….
…………………………………………………

Kerkdiensten
Hervormde Gemeente
Februari
4 Weinterp
11 Duurswoude
18 Weinterp
25 Duurswoude
Maart
4 Weinterp

9.30 uur.
13.45 uur.
9.30 uur.
13.45 uur.
9.30 uur.
13.45 uur.
9.30 uur.
13.45 uur.

Hr. J. Duijster, Ens
Hr. J. Duijster, Ens
Ds. H. Poot, Oldemarkt
Ds. H. Poot, Oldemarkt
Hr. J.W. v.d. Kamp, Beverwijk. 1ste Lijdenszondag
Hr. J.W. v.d. Kamp, Beverwijk
Hr. F. Verkade, Hoogeveen. 2de Lijdenszondag
Hr. F. Verkade, Hoogeveen

9.30 uur. Ds. G.J. Otter, Emmeloord. 3de Lijdenszondag
13.45 uur. Ds. J. Noordam, Drachten

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.
Februari
4
9.30 uur.
14.00 uur.
11
10..30 uur.
14.00 uur.
18
9.30 uur.
14.00 uur.
25
9.30 uur.
14.00 uur.
Maart
4
9.30 uur.
14.00 uur.

Ds. W.B. van der Wal
R. Sytsma, Grootegast
Ds. G.O. Sander,
Ds. W.B. van der Wal
Ds. W.B. van der Wal
Ds. A. Bas
Dienst
Ds. W.B. van der Wal
Dienst
Dienst

Gereformeerde Kerk
Februari
4
9.30 uur. Da. A.van Harten-Tip, Smilde. Viering H.A. gez. dienst met
Lippenhuizen/Hemrik, Koffiedrinken na de dienst
13.45 uur. Ds. J.A. Dekker, Zwartsluis. Nabetrachting gezamenlijk met
Lippenhuizen/Hemrik.
11 9.30 uur. Ds. A.P. Davelaar, Zwartsluis.
13.45 uur. Jeugddienst
18 9.30 uur. Ds. S. Boukers, Damwoude
13.45 uur. Ds. J. Knol, Smilde
25 9.30 uur. Dhr. M. Kok, Schiermonnikoog
13.45 uur. Thema dienst. Gesprekgroepen
Maart
4
9.30 uur. Ds. J.R. Zijlstra, Amsterdam. 40 jr. jubileum Ds. J.R. Zijlstra
13.45 uur. Ds. E. Terpstra, Drogeham.

Ik preekje hjoed allinnich foar de slipers,
sei dûmny dat de oaren kinne har wol deljaan

Dorpsagenda
Februari
4
Lezing Meindert Bijlsma om 15:00 uur, Witte Kerk Hemrik
6
BvPN Bezoek aan Bakkerij van der Molen
11
Concert folkgroepen om 15:00 uur, Witte Kerk Hemrik
11
Jeugddienst in de Ger. Kerk m.m.v. Facedown
17t/m17 Landelijke collecte Amnesty
12
WAW Kleur en kleding
15
WAW Fietsbinnenbandcreatie
17
Anbo. Toneelavond met de Jünpraters uit Zwaagsesteinde
19
Ledenvergadering V.V.V. 20.00 uur bij café van der Wey
20
Klaverjassen bij café van der Wey
21
BvPN Wereldmodewinkel “Sari” uit Joure met o.a. een modeshow
22
Soos. Spelmiddag in gebouw de Driehoek aanvang 2 uur.
22
Tussen 14 en 20 uur Pakketten inleveren voor Polen
27
Informatieavond over de Willedie, aanvang 20 uur in de Swingel.
Maart
2
Schutjassen in de odv kantine
2
Opening Jeugdsoos 19.00 uur
3
In de Witte Kerk te Hemrik. Maria Sjoukje v.d. Meulen-Taekema en Jan
Andries Dijkstra spelen met fluit, piano en orgel vele combinaties.
Entree € 5,- (t/m 12 jaar € 1,-), incl. 1 gratis consumptie
13
Klaverjassen bij café v.d. Wey
14
BvPF. Toneelstuk in de Wier, Ureterp
21
BvPF. De Fugelhelling Ureterp
22
Tussen 14 en 20 uur Paaspakketten inleveren voor Polen
26
Ledenvergadering Plaatselijk Belang
30
Boottocht Zonnebloem

Postzegelbeurs
De Stellingwerver Filatelisten Vereniging
houdt zaterdag 10 februari
voor de twaafde keer een postzegelbeurs
in De Miente in Oosterwolde.
De beurs is open van 10 tot 16 uur.
De toegang is gratis.
Inlichtingen 0516- 441646.

As dwaan net doocht is litten better

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 - 17:00 uur
- 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.

De rol van menig dokter of geneesheer
omvat psychologisch gezien vaak veel meer.
Niet iedereen kan pillen of een kuur voorschrijven.
of simpelweg alleen over de pijnplek wrijven
en dat alleen om:
“als ik hier druk doet het zeer!”

