Een praatje bij het
plaatje

Van de redactie
Redactie "de Bân”
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" Groot, groter, grootst.
Luid, luider, luidst.
Melkbus, boiler, silo".
Dat belooft nog wat.

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 7 februari. De Bân is ook te vinden op
www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij
voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in
lettertype arial 11, via e-mail deban@wijnjewoude.net Dit kan tot zaterdag 31 januari
18.00 uur.
Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 29 januari binnen zijn bij Klaasje van
der Woude, te Nijenhuiswei 10 Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet
meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie Posthumus tel.
481381.
Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij: K. Greidanus.

Als redactie wensen wij alle inwoners en lezers van onze dorpskrant een voorspoedig
2009 toe. Getuige de voorplaat is met veel bombarie afscheid genomen van het oude
jaar. Ondanks de crisis stemming, breed uitgemeten in de grote media wereld,
proberen wij met de Bân op een positieve manier bij te dragen aan het dorpsgebeuren.
Na de oliebollen, feestdagen en goede voornemens is de tijd van, de orde van de dag,
weer aangebroken. Voor de Bân redactie houdt dat in om de „streek” op te gaan voor de
jaarlijkse vrijwillige bijdrage.
In het november nummer is al aangekondigd dat we graag een vrijwillige bijdrage
zouden willen ontvangen via een machtiging van de bank. Eenmaal per jaar een
automatische overboeking van het bedrag dat u voor de Bân over heeft. (met als tip €
5,--)
Deze en/of de volgende maand komen we bij u langs met een machtigingsformulier en
hopen wij op zoveel mogelijk ondertekenaars. Bij voorbaat alvast bedankt.
Het zal voor ons dit eerste jaar wat extra inspanning vragen maar verlichting in de
toekomst.
Veel leesplezier gewenst voor dit eerste nummer in het nieuwe jaar.
De redactie.

Willedei Wynjewâld
De St. 'Willedei Wynjewâld' wenst een Voorspoedig en Gelukkig 2009 aan:
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?

De 'SPONSORS' van de Willedei
De adverteerders
De subsidieverstrekkers
De deelnemende bedrijven.
De oldtimer eigenaren
De deelnemende verenigingen
Deelnemers van de Kindervrijmarkt
De Troebadoers
De muziek bands
De zangkoren
Ger. Kerk
De (dorps)artiesten
Van der Lei Transport
SHP bouwbedrijven
Michelle Hamstra fotografie. (www.michellehamstra.nl)
De medewerker(sters) van 'De Swingel'
De EHBO-ers
De vrijwilligers
Cnossen geluidstechniek en medewerkers.
Het Willedei publiek.
En een ieder die dit leest!
In 2009 ook mee doen aan dit festival? Meldt u nu alvast (weer) aan!
www.wijnjewoude.net/willedei
Wij zijn nog op zoek naar 3 nieuwe bestuurleden! Wat voor U?
Meldt u dan aan bij de bestuurleden:
Sietske Brouwer tel. 0516 481995. e-mail: sietskebrouwer@hetnet.nl
en/of Kees Hiemstra tel. 0516 471426. e-mail: kees.hiemstra@hetnet.nl

Bij een sprookje
vraag je niet naar het hoe of wat.

Geef de pen door.
Hallo bijna dorpsgenoten. Ik ben Theun Kiers en ik mag deze maand
de pen overnemen van Bernard Visser. Ik ben geboren in Bakkeveen in 1966 en mijn ouders zijn Jan en Roelie Kiers. In 1993 ben ik
getrouwd met Marjanna de Vries en onze kinderen heten Laura en
Robin.
Ons huis is het eerste (zo u wilt het
laatste) huis van Bakkeveen aan de
Duerswâldmerwei nr 19. Als er in mijn
jeugd een Christelijke school in Bakkeveen was geweest, dan was ik waarschijnlijk opgegroeid in Bakkeveen, maar
nu ben ik naar school
geweest in
Wijnjewoude. Ook hebben we altijd
gevoetbald en gekerkt in Wijnjewoude.
Vandaar dat mijn roots in Wijnjewoude
liggen. Na mijn schooltijd – Mavo in
Waskemeer en de MEAO in Assen – heb
ik eerst een jaar gewerkt bij de CCLB
accountants in Drachten. Na dit jaar ben ik
in januari 1988 gaan werken in Ziekenhuis
Nij Smellinghe in Drachten. Hier heb ik 18
jaar gewerkt op de administratie. Hier
verzorgde ik de facturering voor het
gehele ziekenhuis.
In juli 2004 kregen wij de vraag van mijn
ouders om Camping de Ikeleane van hun
over te nemen. Daar dit in eerste instantie
niet de bedoeling was, hebben wij hier wel
even over moeten nadenken. Omdat ik op
deze plek geboren ben en hier heel mijn
leven kom, hebben Marjanna en ik
besloten om vanaf mei 2005 de camping
over te nemen.
Vanaf dat moment komt er heel wat op je
af. Gesprekken met de accountant,
belasting, banken, verzekeringen. In
maart 2005 zijn we verhuisd naar de
camping en mijn ouders zijn toen naar ons
huis gegaan aan de Loksleane.
Ik zal u nu wat gaan vertellen over de
camping. De camping ligt aan de weg van
Wijnjewoude naar Bakkeveen, ongeveer
1 km verder dan restaurant de Stripe, aan
de 300 meter lange laan van eiken (De

Ikeleane). De camping is ongeveer 9 ha.
groot en heeft 197 plaatsen. Van deze
plaatsen zijn er 117 stacaravans. Dit is
particulier bezit. Van deze 117 caravans
worden er 22 alleen maar verhuurd. Zelf
bezitten we 3 houten chalets en 1 stacaravan. Van de 197 plaatsen zijn er 80
toeristische plaatsen voor toercaravans,
tenten en campers. Ook hebben we nog
een vakantiewoning welke het gehele
jaar door kan worden gehuurd. De
camping is gesloten van 1 november t/m
eind maart.
Toen wij in 2005 zijn begonnen met de
camping, hebben we een plan opgesteld
van de investeringen die we in ieder geval
wilden realiseren. We zijn in november
2005 begonnen met het verbouwen van
de kantine/snackbar. Er is een nieuwe
keuken gekomen, aan de bestaande
kantine hebben we een overkapping
gebouwd en onder deze overkapping is
een terras. In de kantine is C.V. aan
gelegd zodat de kantine in de wintermaanden ook kan worden verhuurd voor
familiefeestjes, B.B.Q's en kinderfeestjes.
Het volgende plan was om de camping uit
te breiden met 74 plaatsen. Dit hebben
we in 2005 gelijk aangevraagd bij de
gemeente. Uitbreiding was wel mogelijk,
maar dan moest wel eerst het bestemmingsplan worden gewijzigd van agrarisch in recreatief. Deze wijziging heeft 2
jaar geduurd.
De realisatie van het plan is in fases
aangelegd. De infrastructuur is aan
gelegd in februari 2007. Dit betrof de
bekabeling voor elektra, kabeltv en

riolering en waterleiding. Dit hebben we
allemaal in eigen beheer gedaan.
We willen graag kwaliteit bieden, vandaar
dat er 62 (12 komen over enkele jaren)
comfortplaatsen zijn aangelegd. Een
comfortplaats houdt in dat er 10 amp.
stroom is, een waterkraan, vuilwaterafvoer en kabeltv. Vanaf mei 2007 kon het
terrein worden gebruikt. Alleen was er nog
geen sanitair. Dit is gerealiseerd in de
winter van 2007/2008. Er is een modern
sanitairgebouw geplaatst. Men kan hier
douchen, afwassen, er zijn babywasplaatsen en er is mindervalidensanitair.
Ook hebben we op de kampeervelden
vrolijke gekleurde speeltoestellen geplaatst. Vanaf april 2008 kon het terrein
volledig worden gebruikt.
De plannen voor deze winter zijn om de
kapschuur om te bouwen tot een overdekte speelplaats, zodat er ook een slechtweer accommodatie aanwezig is. U ziet
de camping is volop in beweging. Elk jaar
komen er meer gasten en wordt onze
bekendheid iets groter.

Wat doet een campingbeheerder de hele
dag. De werkzaamheden in de winter zijn
heel anders dan in de zomer. In de winter
wordt er veel gesnoeid, onderhoud gepleegd en worden er nieuwe voorzieningen gerealiseerd. Deze winter gaan we ook
weer naar de Caravana in Leeuwarden.
Dit is een beurs voor kampeerders, caravanners en camperaars. Deze beurs
duurt 6 dagen + een dag opbouwen.
Vanaf maart gaan we alles weer schoonmaken en klaarmaken voor het zomersseizoen.
In het zomerseizoen houdt Marjanna zich
hoofdzakelijk bezig met de receptie. Mijn
werkzaamheden bestaan voornamelijk
uit het onderhouden van het terrein, de
boekhouding, onderhouden website, kantine en snackbar. We draaien in de
vakantieweken ongeveer 16 uren op een
dag.
Ik kan u nog veel meer vertellen over de
camping, maar mocht u meer willen
weten of bent u nieuwsgierig geworden,
kom gerust eens langs om te kijken.
Schroom niet om de laan in te fietsen. Wij
staan u graag te woord, of fiets gewoon
eens over de camping.

Ik laat het hier bij en de volgende pen is voor Jannie de Vries.
Groeten Theun Kiers

Als zijn woord een brug was
ging ik er niet graag overheen.

Hieronder leest u de verkorte versie van ons cursusprogramma voor januari en
februari.
Voor meer informatie over onderstaand programma kunt u:
? mailen met: werkgroep.wijnjewoude@gmail.com
? bellen met S. Groenewold, Merkebuorren 97, tel. 0516-481878
? de WAW-website raadplegen via: www.wijnjewoude.net/waw
Computeren Power Point.
Start:
dinsdag 6 januari.
Kosten:
€ 22,50 + € 15,00 lesmateriaal.
Aanvang:
20.00-22.00 uur.
Aantal lessen: 3.
Een presentatie over je favoriete vakantieland, de verbouwing van je huis of je
bruiloft zelf maken in PowerPoint. In deze cursus zien we hoe een impressie van het
verblijf in Rwanda van de docent Jan Dros verwerkt is in een diapresentatie.
Cursus portrettekenen.
Start:
maandag 12 januari. Kosten:
€ 65,00
Aanvang:
19.30 – 21.00 uur. Aantal lessen: 8.
In deze cursus leert u gezichten tekenen. Deze cursus is in drie blokken verdeeld en
is inclusief materiaal zoals papier, potlood en gum.
Spelen met ons energieveld.
Start:
donderdag 22 januari.Kosten:
€ 50,00
Aanvang:
20.00-22.00 uur.
Aantal lessen: 5.
In deze cursus wordt tweewekelijks aandacht besteed aan de theorie en de praktijk
van ons energieveld.
Computeren Kinderen en veilig internet.
Start:
dinsdag 27 januari. Kosten:
€ 15,00 + € 7,50 lesmateriaal
Aanvang:
20.00-22.00 uur.
Aantal lessen: 2.
Kinderen, computers en internet... Het lijkt wel of ze voor elkaar zijn gemaakt, zo
vlug zijn ze ermee In deze workshop gaan we het hebben over wat ouders kunnen
doen om de risico's te beperken.
Papier- maché schaal.
Start:
maandag 2 februari. Kosten:
€ 15,00
Aanvang:
20.00-22.00 uur.
Aantal lessen: 2.
In twee avonden een schaal maken van papier- maché, de eerste avond doen we
het “natte werk”, en de tweede avond wordt de schaal beschilderd.

Workshop glasfusen.
Start:
woensdag 4 februari. Kosten:
€ 45,00.
Aanvang:
20.00-22.00 uur.
Aantal lessen: 1.
Je eigen unieke glazen schaal of raamhanger maken met glasfusen. Dat doen we in
de Glas-in-Lood Boerderij in Haule.
Beleggen.
Start:
dinsdag 6 februari.
Kosten:
€ 4,00 (incl. koffie/thee)
Aanvang:
20.00-22.00 uur.
Aantal lessen: 1.
U wilt van uw geld meer geld maken. Daarbij gaat het u natuurlijk om het
rendement.
Hoeveel risico u bereid bent te lopen is echter ook belangrijk.
Beleggen is net als sparen een manier om uw vermogen te laten groeien
Computeren Website maken.
Start:
dinsdag 24 februari Kosten:
€ 30,00 +. € 15,00 lesmateriaal.
Aanvang:
20.00-22.00 uur.
Aantal lessen: 5.
In deze cursus gaat u de taal van het internet leren in 'HTML'. Tijdens het bouwen
komen we vanzelf langs het invullen van uw website met teksten, foto's en links.
Workshop glas in lood.
Start:
woensdag 25 februari Kosten:
€ 85,00
Aanvang:
10.00 uur tot ongeveer 16.30 uur.
Aantal lessen: 1.
In een dagworkshop leert u de basisvaardigheden zoals snijden van glas, lood
zetten, solderen en kitten

Alleen een dwaas rekent op een mirakel.

Dorpssteunpunt
In februari 2008 is ons Dorpssteunpunt geopend. U kunt op woensdagen tussen 10.00
en 12.30 uur bij ons binnenlopen met uw vragen, maar ook als u even een praatje wilt
maken bij een kop koffie of thee. U kunt dan eens kijken wat we zoal aan foldermateriaal
hebben liggen, bijvoorbeeld over maaltijdvoorzieningen, vrijwilligerswerk en mantelzorg.
In de vorige Bân hebt u het verslag van de
bijeenkomst met de Buurtverenigingen
kunnen lezen.
Deze avond is door ons als zeer positief
ervaren. Een vraag van de Buurtverenigingen was om een avond voor alle inwoners van ons dorp te organiseren. We
gaan daarom op 3 februari een thema
avond organiseren over Subsidies en
Veiligheid.
Het blijkt dat veel mensen niet weten op
welke subsidies men recht zou kunnen
hebben. Hiervoor nodigen we deskundige

mensen uit, die hierover voorlichting kunnen geven. Dit geldt ook voor het thema
Veiligheid. Deze avond is in de Swingel en
begint om 20.00uur.
Er worden in de maand januari posters
opgehangen om u aan deze avond te
herinneren. Tevens krijgen de Buurtverenigingen een uitnodiging toe gestuurd.
Zoals u ziet staan we ook in 2009 voor u
klaar!
Graag tot ziens in de Swingel!
Alie Blaauwbroek.

Als ooit de mensheid haar zonden worden vergeven,
zal het zijn ter wille van de kinderen.

Sensoor Fryslân
Sensoor Fryslân:voorheen S.O.S. Telefonische Hulpdienst
Friesland:voor een gesprek van mens tot mens.
Kent u dat gevoel van je hart eens willen luchten, behoefte hebben aan iemand die echt
naar je luistert.
Sensoor Fryslân is er voor iedereen die
behoefte heeft aan een gesprek. De
gesprekken zijn anoniem en vertrouwelijk. Je kunt vanuit je eigen vertrouwde
omgeving bellen op het moment dat jij
daar behoefte aan hebt. De vrijwilligers
die je aan de telefoon krijgt, hebben voor
dit werk een uitgebreide training gekregen.
In 2007 hebben we bijna 14.000 gesprekken gevoerd. Dat is een gemiddelde van ±
40 gesprekken per dag. De onderwerpen
die tijdens de gesprekken naar voren
komen zijn zeer uiteenlopend: eenzaamheid, rouwverwerking, relationele problemen, gezondheid, seksueel geweld,
neerslachtigheid. Mensen die te maken
hebben (gehad) met huiselijk geweld,
kunnen wij doorverwijzen naar een
informatielijn over huiselijk geweld.
Geschoolde vrijwilligers nemen de
telefoon op. Het zijn mensen die zich met
hart en ziel in willen zetten voor anderen,
door middel van een gesprek van mens
tot mens. Op basis van gelijkwaardigheid.
Geen betutteling, geen ongevraagde
adviezen. De beller wordt in zijn of haar
waarde gelaten: het belangrijkste is dat
de beller zijn of haar verhaal kwijt kan,
stoom kan afblazen, positieve en respectvolle aandacht krijgt. De vrijwilliger heeft
en neemt de tijd voor de beller. En juist dat
is in de huidige tijd van haast en efficiency
zo uniek.

Anonimiteit en geheimhouding zijn bijzondere kenmerken van het werk bij Sensoor Fryslân. De beller en telefonist zijn
anoniem zodat een vertrouwelijk anoniem
gesprek gegarandeerd is.
Wilt u een gesprek van mens tot mens?
Onze hulplijn is 24 uur per dag, 7 dagen
per week te bereiken op het nummer:
058-2132000
Sensoor Fryslân, echte aandacht.
Heb je ruimte in je:
? Hart
? Hoofd
? Agenda
Wordt dan vrijwilliger bij Sensoor Fryslân:.
Vrijwilligers vinden en binden heeft voor
ons allemaal de hoogste prioriteit, want
om 24 uur per dag bezetting te hebben
vraagt nogal wat menskracht en inzet.
Iedereen met enige levenservaring die
belangstelling heeft voor andere mensen,
en die wekelijks voldoende tijd heeft kan
zich aanmelden als vrijwilliger.
U kunt bellen met Sensoor Fryslân via
telefoonnummer 058 - 212 03 43 (maandag tot en met Vrijdag).
Bekijk ook eens onze website
http://www.fryslan.sensoor.nl.

Roemenië comité
Even een berichtje uit Roemenië
Ds. Levente schrijft dat ze deze winter met vrijwilligers gestart zijn met de renovatie van
het schoolgebouw. Ze zijn zo blij met het vele geld dat ze van ons krijgen, zodat ze deze
winter met de bouw van keuken en toiletten zijn begonnen. Als het weer het toelaat,
beginnen ze aan de buitenkant. Ze hopen dat hun plannen slagen en wij hopen dit met
hen.
De verkoop in de Roemenië Loods in Duerswâld heeft dit jaar weer meer opgebracht
dan vorig jaar, nl Є 1550,00. Hartelijk dank aan de brengers en de kopers. Wij nodigen
iedereen uit om eens een kijkje te nemen in marktloods.
De gemeenschap van Decea Roemenië is u heel dankbaar en wenst u allen een
gelukkig nieuwjaar en Gods zegen toe.
Het Roemenië comité
Tel. 541202 of 541379

Geef uw leven een beetje meer GLANS.
Een cursus voor (alleenstaande) 55+ vrouwen.
Als u ouder wordt, verandert uw situatie. Sommige veranderingen zijn prettig, zoals het
krijgen van kleinkinderen en het hebben van meer vrije tijd. Andere veranderingen zijn
minder prettig, zoals de achteruitgang van gezondheid, het wegvallen van een vaste
dagindeling, of verlies van dierbaren. Door dit soort veranderingen kunnen vrouwen
daarom de behoefte hebben aan nieuwe manieren om grip te houden op hun leven en
om hun leven een beetje meer glans te geven.
De cursus 'Geef uw leven een beetje meer GLANS' is speciaal ontwikkeld voor deze
vrouwen. Met deze cursus bieden we u ondersteuning in het zoeken naar nieuwe
mogelijkheden om uw tijd prettiger in te vullen en in het aanleren van vaardigheden om
zelf actief bij te dragen aan de glans van uw eigen leven.
Voor wie is de cursus bedoeld
U bent een vrouw van 55 jaar of ouder. Als u verder één of meerdere van de volgende
stellingen met 'ja' beantwoordt, dan is de cursus 'Geef uw leven een beetje meer
GLANS' heel geschikt voor u.
? Ik mis soms mensen en gezelligheid om me heen.
Ja/nee
? Mijn kennissenkring kan wel wat uitgebreider.
Ja/nee
? Ik vind dat ik te weinig leuke bezigheden heb.
Ja/nee
? Ik wil iets ondernemen, maar ik stel het steeds uit.
Ja/nee

Wat kunt u verwachten
Tijdens de bijeenkomsten komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met
manieren waarop u het leven wat meer glans kunt geven. Als rode draad door de cursus
loopt het gebruik van de zogenaamde GLANS - schijf van vijf, waarbij elke letter van het
woord GLANS een schijfje inneemt. De glansschijf is vergelijkbaar met de
voedingsschijf. Alleen gaat het niet over gezonde voeding, maar over andere
belangrijke 'voedingsmiddelen' die mensen nodig hebben om prettig te leven. Concrete
onderwerpen zijn:
? Positief zijn en blijven;
? Initiatief nemen en zelfvertrouwen opbouwen;
? Samen met anderen zijn en vriendschap;
? Doelen stellen en bereiken;
? Persoonlijke sterke punten ontdekken en uitbouwen;
? De positieve kanten van het alleen zijn, dan wel samenzijn ervaren.
De cursus bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten van 2 - 2,5 uur. Een pauze is
inbegrepen, waarin voor thee en koffie wordt gezorgd. De groepen zullen uit ongeveer
10 tot 12 vrouwen bestaan en worden begeleid door twee ervaren cursusleidsters. De
cursus biedt ruimte om ervaringen uit te wisselen en vaardigheden te oefenen. Bij de
cursus hoort een mooi uitgevoerde werkmap.
De cursus gaat van start op dinsdag 20 januari van 13.30 tot 16.00 uur.
Als tegemoetkoming voor de onkosten vragen we 25 euro.
Meer informatie en/of aanmelden
Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u contact opnemen met Geertje Miedema
of Korrie Kooistra. Bereikbaar op dinsdag en donderdag via telefoonnummer 0512 –
303502 of b.g.g. 0512-384040. Meer informatie over Timpaan Welzijn kunt u vinden op
www.timpaanwelzijn.nl/opsterland.

Ouderensoos Wijnjewoude
Onze laatste soosmiddag afgelopen jaar was op donderdag 11 december.
De dames van “breng eens een zonnetje” uit Oudehaske bezorgden ons een gezellige
middag. Aansluitend gevolgd door een kerstbroodmaaltijd. Al met al was het dik in orde.
Onze eerstvolgende soosmiddag is op donderdag 22 januari.
Dan hebben we “Modeshow uit vroeger tijden”, een damesgroep uit Metslawier hoopt
hiermee bij ons te komen. Dit is vast de moeite waard. We hopen deze middag velen te
begroeten. Dus tot donderdag 22 januari 's middags om 2 uur in het gebouw.
Het Bestuur.

In bêst middel tsjin de muzen,
sei de man doe't syn skuorre ôfbande.

Nieuws van de Werkgroep
Amnesty International Ureterp e.o.
“In Myanmar worden mensen van hun geliefden gescheiden om hun mening. Daarom
vlam ík voor de vrijheid. ” en “In Zimbabwe zou de regering bepalen waar ik over mag
zingen. Daarom vlam ik voor de vrijheid.” schrijven Robert ten Brink en Wende Snijders
op de website www.vlammenvoordevrijheid.nl. Ook u kunt nog steeds vlammen voor
de vrijheid door op de website een vlam te ontsteken.
Onder het motto “Vlammen voor de vrijheid”, hebben we, samen met u, in de maand
december 2008 op diverse plaatsen aandacht gevraagd voor de mensenrechten. Op
10 december vierden we dat 60 jaar geleden de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is
aangenomen. In de 60 jaar na de ondertekening van het verdrag is veel bereikt, maar
nog steeds is veel actie nodig. Die actie komt er eigenlijk altijd op neer dat er aandacht
wordt gevraagd. In het duister waar mensenrechten worden geschonden is het goed
een kaars aan te steken voor de slachtoffers en een schijnwerper te richten op de
schenders van de mensenrechten. Voor al uw steun en aandacht bij de acties van
Amnesty International in december en gedurende het hele jaar 2008: Hartelijk Dank!
Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o., Hendrik Jan Haanstra.

Museum Opsterland brengt Hidde en Hiske
in de klas.
Een aantal weken terug stond er in de basisschool De Librije een grote koffer in de klas
van groep 5 en 6. Wie heeft de koffer laten staan? Op het naamkaartje van de koffer
staan de namen van Hidde en Hiske, maar wie zijn Hidde en Hiske. Nieuwsgierig
maken de leerlingen de koffer open en vinden daar fotomateriaal, een oude houten
schooltas en een boek.
In het boek staat het verhaal van Hidde en
Hiske, 2 kinderen uit 1910. Hidde en
Hiske woonden in Gorredijk en hun vader
was een zilversmid. Hij maakte mooie
zilveren voorwerpen en had bij hun
woonhuis aan de Lange Wal een werkplaats. Daar hielpen Hidde en Hiske hun
vader met het zilver mooi glimmend te
poetsen. De leerlingen van De Librije
leren Hidde en Hiske goed kennen. Ze
ontdekken de dagelijkse bezigheden van
het leven in 1910, leren de ouders kennen
van Hidde en Hiske, ze maken reken-en
taallesjes uit de boeken en leren de

familiebanden te leggen rond de familie
van Hidde en Hiske.
Maar ook hun eigen familiebanden
worden onderzocht, want hoe zag jouw
moeder eruit 30 jaar geleden en wat droeg
jouw vader, opa of oma toen hij zo oud
was als jij nu bent en waarom hebben
sommige kinderen 2 opa's en oma's?
Allemaal vragen die de leerlingen gaan
onderzoeken.
En dan volgt er een museumbezoek waar
je de school binnenstapt van Hidde en
Hiske en wordt ontvangen door Juffrouw
Bonnes, de handwerkjuffrouw, of de

hoofdmeester, meester Poutsma. Zij
nemen je mee door het museum, vertellen waar Hidde en Hiske in de schoolbanken hebben gezeten en laten de
zilverwerkplaats zien van hun vader. In
het museum kun je museumstukken
ontdekken en als je met je klas komt mag
je ook zelf aan allerlei activiteiten meedoen.
Er even uitzien als Hidde en Hiske en het
juk dragen, want water moest met
emmers op straat gehaald worden. Je
staat vroeg op en gaat koffieboontjes
malen, in de winkel van Brons kun je
wegen met gewichten en als je dat goed
gedaan hebt krijg je als beloning een
boterballetje van Van Schroor. Wassen
met een klopper met groene zeep en een
wasbord, zilver poetsen in de werkplaats
en schoonschrijven op een lei met een
griffel in de schoolbanken van Hidde en
Hiske. Natuurlijk was er ook wel even tijd
om te spelen en dat gaat toch allemaal
een beetje anders dan nu. Jij hebt een
computer met spelletjes maar Hidde en
Hiske speelden met een hoepel op straat.
Op het plein van het museum kun je de

ijzeren hoepels proberen en de strijd om
wie het langst de hoepel aan de rol houdt
maakt het spannend.
Aan het eind van het museumbezoek
neemt juffrouw Bonnes of meester
Poutsma afscheid en geeft de klas een
zilveren gulden mee. De zilveren gulden
uit 1910 is door Hiske op straat gevonden.
Weer terug op school is deze gulden de
aanleiding voor nog een aantal lessen,
want wat denk jij dat Hiske allemaal kon
kopen voor 1 gulden in 1910.
Museum Opsterland brengt de levende
geschiedenis rond 1910 binnen de
school, leerlingen stappen in de “klompen” van Hidde en Hiske en beleven
spelenderwijs de geschiedenis van de
zilversmeden te Gorredijk.
De basisschool De Librije heeft de unieke
kans gegrepen van de try-out en vanaf
december 2008 is dit unieke educatieve
programma beschikbaar voor scholen uit
Opsterland en andere regio.
De volledige informatie of aanvraag kunt
u vinden op de website: www.museumopsterland of via de mail: museumopsterland@planet.nl

Tentoonstelling: IJs- en IJskoud
20 december 2008 – 3 maart 2009
Herinneringen aan de winters van weleer in Opsterland
Vorige eeuw kon er vijftien keer een Elfstedentocht gereden worden. Hoe vaak zullen
de magische woorden 'It giet oan' de komende eeuw gaan klinken? Weerman Erwin
Kroll geeft schaatsliefhebbers niet echt veel hoop. Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de
eerste Elfstedentocht werd gereden. De winter van 1963 was de allerstrengste van de
twintigste eeuw. De Noordzee lag vol ijs, auto's reden over het IJsselmeer en bij -20 °C
werd de koudste Elfstedentocht ooit gereden. Het gigantische pak sneeuw van 1963
heeft veel indruk op me gemaakt. Ik was toen twaalf en ik herinner me dat ik tot mijn
kruis door de sneeuw liep. De winter begon in 1962 nog romantisch met een Witte
Kerst, maar de sneeuw bleef liggen tot in maart. In drie maanden volgden vijf
koudegolven elkaar op, sneeuwde het 37 dagen en was de gemiddelde temperatuur 3,2 °C. Rond de jaarwisseling raakten talloze dorpen en automobilisten ingesneeuwd
en overal lagen metershoge sneeuwduinen. De kou veroorzaakte enorme problemen.

Begin januari waren in West-Europa al 800 mensen omgekomen. Amsterdam kampte
met een tekort aan kolen, in Rotterdam kwam zout water uit de kraan en de
Waddeneilanden werden met vliegtuigen van voedsel voorzien. Maar er was ook
ijspret. Op 24 februari namen duizenden mensen deel aan een autorally op het
IJsselmeer. Slippend reden de auto´s over het ijs en overal werd in grote melkbussen
snert verkocht. In Opsterland worden met de aanhoudende kou de ijsbanen geopend
en de schaatsers kunnen genieten van een schoongeveegde ijsbaan. Wanneer de
koude langer aanhoudt, vaarten en open wateren dichtvriezen, krijgt de fanatieke
schaatser hoop. Niets mooiers dan de wedstrijden op natuurijs of lange toertochten op
de schaats door De Deelen. In Museum Opsterlân herleven de winterse taferelen van
tochten met de arrensledes, getrokken door krachtige zwarte paarden met goed en
warm aangeklede passagiers. De koek en zopie, het onderbinden van de schaatsen en
het behalen van een prijs op het ijs was, en is nog steeds, een van de warme
herinneringen aan een ijskoude winter. Menig Opsterlander heeft deelgenomen aan de
Elfstedentocht. In 2009 is het 100 jaar geleden dat de eerste Elfstedentocht werd
gereden. In de tentoonstelling ontmoet u Opsterlanders die een Elfstedentocht hebben
gereden. Maar niet alleen het ijskoude verleden herleeft, ook de warmte binnenshuis.
De keuken, het hart van een wintershuis, met zijn provisiekast, de weck, gedroogde
hammen en het gerookte spek aan de balken laat u kennismaken met de burger die een
winter moet overleven. Gezelligheid kent geen tijd en menig spel werd gespeeld
rondom de tafel tot in de avonduren. Een tentoonstelling waarin u met warme
gevoelens terugdenkt aan een ijs -en ijskoude tijd.

Gjin swierrichheden,
sei de bakker en hy makke it brea te licht.

Activiteiten Witte Kerk Hemrik
Januari / februari 2009
Ook in het nieuwe jaar staan er diverse activiteiten op het podium van de Witte Kerk in
Hemrik! De toegangsprijzen voor de activiteiten zijn €5,00 p.p., t/m12 jaar €1,00 p.p.
inclusief koffie / thee of fris.
Accordéon Mélancolique
De muzikanten Cherie de Boer en JeanPierre Guiran gebruiken stilte naast
geluid als bouwsteen voor hun muziek.
Dit geeft een intense spanning, uitgewerkt tot een poëtisch muziekprogramma. Zondagmiddag 11 januari.
Aanvang 15.00 uur.
Gurbe Douwstra
De Friese liedjeszanger Gurbe Douwstra
zingt eigen liedjes over het leven van
alledag. Van serieus tot humoristisch, de
muziek is vrolijk maar soms melancholiek. Bekend van o.a. Cliffs of Mohair
en Lit jim gean, Friezen.
Zondagmiddag 18 januari.
Aanvang 15.00 uur.
TopSecreet
In iedere vrouw schuilt een femme fatale,
dat laten de dames van Top Secreet elk
op eigen wijze zien en horen. Verschillende muziekstijlen maar ook groepszang
en solozang wisselen elkaar af. Een
unieke mix van zang en spektakel!
Zaterdagavond 24 januari.
Aanvang 20:00 uur.

Fryslân Brass vervangt Classicum
Houd de website www.wittekerkhemrik.nl
in de gaten voor de meest actuele
informatie.
Zondagochtend 25 januari.
Aaanvang 10:30 uur.
Poppentheater Punch
Poppentheater Punch speelt het klassieke Jan Klaassenspel met handpoppen, op de traditionele manier, met de
vanouds bekende figuren die daar
bijhoren. De verhalen zijn van deze tijd en
geschikt voor basisschoolleerlingen.
Zondagmiddag 1 februari.
Aanvang 15:00 uur. Entree: € 5,00 p.p.
inclusief fris.
Fiifrisom-Winter wûnder wrâld
Adri de Boer
Het koperkwintet Fiifrisom en zanger Adri
de Boer komen met hun programma
Winter Wûnder Wrâld. Beide spelen uit
eigen repertoire, maar ook samen en die
verrassende combinatie staat garant voor
een aangename middag.
Zondagmiddag 8 februari.
Aanvang 15:00 uur.

Prikbord
Stellingwerver Filatelisten Vereniging
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor
onze Postzegelbeurs op zaterdag 14
februari in De Miente in Oosterwolde van
10:00 tot 16:00 uur.
De toegang is gratis!
Voor inlichtingen bel 0516-441646

Wie heeft mijn jas merk Vila, maat S,
kleur zwart meegenomen bij de
Swingel met oud en nieuw ?
Wat er overbleef was de zelfde soort jas,
maar dan een maat groter, die ik heb
meegenomen. Tel.: 06 - 516637677

Dorcas hulp
Voor u liggen weer de laatste gegevens van Dorcas van 2008
2008 was voor ons depot weer een goed jaar.
? Met 1150 zakken gesorteerde kleding.(150 meer dan in 2007)
? 30 dozen voedsel
? Giften voedselactie transportkosten
€ 263,70
? Statiegeldactie Spar
€ 116,00
? Pinkstermarkt + Willedei
€ 432,55
Bij de Fam. Bruinsma.
Handartikelen op de kruiwagen, kaarten en giften bracht € 240,- op.
? 15 mobiels (ze zijn nog steeds welkom)
? En vele andere goederen
? Bedankt voor u inzet in 2008 voor Dorcas
Het jaar is om maar de nood in de wereld is helaas nog niet opgelost.
Daarom gaan we als dorcas depot gewoon door.
Uw kleding, dekens, schoenen e.d blijven erg welkom.
Mogen wij weer op uw steun rekenen?
Een gezegend 2009
Met hartelijke groet,
Dorcasdepot
Fam. B. Karssen
Tel.: 481758

Voorraadkist
Fam. J.Bruinsma
Tel.: 481372

Koffiemorgen van de Zonnebloem
te Wijnjewoude.
De Zonnebloem organiseert op 14 januari een koffiemorgen in het Wâldhûs.U bent van
harte uitgenodigd om onder het genot van een kopje koffie of thee of eventueel een
spelletje even bij te praten met uw dorpsgenoten.
Het zaaltje is open om 09.00 uur ,de koffie staat klaar om 09.30 uur
en de ochtend duurt tot ± 11.30 uur . Er zijn geen kosten aan verbonden.
Wanneer het vervoer een probleem is belt u dan; wellicht kunnen wij het oplossen.
Graag opgeven voor deze ochtend bij:
Zwaantje van der Wal, Klein Groningen 4, tel:0516-481667
Alie Blauwbroek, Loksleane 34 tel. 0516-481307

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

De Alpha-cursus is een kennismaking met het christelijk geloof voor:
●Mensen die meer willen weten van het christelijke geloof.
●Mensen die pas christen zijn geworden.
●Mensen die hun geloof nog eens opnieuw willen doordenken.
De cursus wordt gegeven in een ontspannen sfeer en is voor iedereen, kerkelijk of niet
kerkelijk toegankelijk.
De cursus duurt 10 weken en een weekend.
Elke bijeenkomst begint met een maaltijd, een goede gelegenheid om elkaar beter te
leren kennen, waarna een korte inleiding volgt met onderwerpen als:
Wie is Jezus, waarom stierf Hij aan het kruis, waarom en hoe kan ik bidden.
Wat kost de Alpha-cursus?
De Alpha-cursus is vrijblijvend en kosteloos. Wel wordt er een kleine vergoeding
gevraagd voor de maaltijden en voor het weekend. Laat u hierdoor echter nooit
verhinderen om de Alpha-cursus te volgen, er is altijd een oplossing, als dat nodig blijkt
te zijn.
Meer weten?
Kom dan vrijblijvend naar de informatieavond op maandag 12 januari 2009 naar het
Trefpunt in Wijnjewoude (achter de gereformeerde kerk). Aanvang 20.00 uur. Vanaf
19.45 staat de koffie klaar. Op deze avond wordt verder uitgelegd wat een Alphacursus is en wat het voor u kan betekenen.
De cursus start bij voldoende deelname in de week van 25 -31 Januari
Voor meer informatie:
Steven Akker
tel: 0516-481694
e-mail : st.akker@filternet.nl
www.alpha-cursus.nl

Wedstrijdschema DWS
Donderdag 15 januari
19,15 uur
D.W.S. ds 2
19,15 uur
Hujades ds2
20,15 uur
DWS hs 2
20,15 uur
DWS hs1

V.v. Bakkeveen ds 1
DWS ds 1
VCS hs 5
P.v Philips hs1

de Swingel
de Leegens
de Swingel
de Swingel

Donderdag 22 januari
19,15 uur.
Dws ds2
19,15 uur.
Vcs hs4
20,15 uur.
DWS ds1
20,15 uur
VC Buitenpost hs2

sv Oerterp ds 4
DWS hs 2
ODS ds 2
DWS hs1

de Swingel
surventohal
de Swingel
de Houtmoune

Donderdag 29 januari
19,15 uur
JMC ds1
20,15 uur
DWS hs1
21,15 uur.
DWS hs2
21,15 uur
Wez handich ds 1

DWS ds2
HVC hs1
ODS hs 3
DWS ds 1

de Swingel
de Swingel
de Swingel
Fugelkamp

Donderdag 5 februari
19,15 uur
DWS ds2
20,15 uur
DWS hs 1
21,15 uur
DWS ds 1
21,15 uur
VCS hs3

VC Buitenpost ds3
VC Buitenpost hs1
De Kompenije ds1
DWS hs2

de Swingel
de Swingel
de Swingel
Surventohal

Nieuwe activiteiten in Kirtan!
In januari starten er weer nieuwe cursussen in Meditatiecentrum Kirtan.
?

Dinsdag 6 januari van 10.45-12.00 uur start een nieuwe reeks Chigong
lessen. Chigong richt zich op het herstellen en onderhouden van de
levensenergie.

?

Woensdag 7 januari van 9.00-10.15 uur start een nieuwe groep Adem- en
bewegingsYoga voor beginners. Beide cursussen starten op 6 en 7 januari
met een open les!

?

Woensdagavond 7 januari om 20 uur is er een informatie avond over
Mindfulness en meditatie. Mindfulness is het trainen van aandacht en een
belangrijk aspekt bij het beoefenen van meditatie.Deze avond wordt over
beide aspekten informatie gegeven.

?

Donderdag 15 januari start de meditatie inspiratie groep, vooral bedoeld om
kennis te maken met verschillende actieve en stille meditatie vormen .

?

Woensdag 21 januari begint de training mindfulness en mediatie van 6
avonden en 1 zaterdag. Voor meer informatie zie onze website:
www.kirtan.nl

Het adres van Kirtan is Tjalling Harkeswei 75, Wijnjewoude, tel.nr. 0516 - 471688

Touwtrekken
Op 7 februari organiseert TTV Bakkeveen samen met de Nederlandse
Touwtrekbond het open NK indoor touwtrekken 2009.
Dit zal worden gehouden in de Dunoardhal te Houtigehage.
In de begin jaren van Touwtrek Vereniging Bakkeveen
woonden de meeste leden in Bakkeveen, vandaar de
naam TTV Bakkeveen. Momenteel is het zo dat de
meeste leden woonachtig zijn in Wijnjewoude.
Op dit moment wordt er op een behoorlijk
niveau touw getrokken. Oorspronkelijk
werd er voornamelijk in de grond, dus met
legerkistjes in het land of in de manege
touw getrokken. Later werd het indoor
touwtrekken geïntroduceerd: touwtrekken op een rubbermat op straat of in een
sporthal. Hiervoor is een stalmat bevestigd op een multiplex plaat waarop met
gymschoenen wordt getrokken.
TTV Bakkeveen heeft zich gespecialiseerd op dit indoor touwtrekken en weet
hiermee een behoorlijk niveau te halen.
Het wedstrijdseizoen speelt zich voornamelijk in het winterseizoen af. Vanaf oktober begint de competitie en als afsluiter
doet TTV Bakkeveen elk jaar mee aan het
Nederlands kampioenschap. De laatste
jaren zijn we een serieuze kandidaat voor
de prijzen. Vorig jaar werd zelfs een bronzen plak behaald in de klasse tot 540 kg.
(zestallen).

Dit jaar is de organisatie in handen van
TTV Bakkeveen in samenwerking met de
Nederlandse touwtrekbond. Hoewel touwtrekken een relatief onbekende sport is, is
dit een zeer toonaangevend toernooi. Er
wordt die dag getrokken in diverse gewichtsklassen en hieraan zullen teams uit
geheel Nederland meedoen, waaronder
TTV Bakkeveen. De wedstrijden zullen
van een zeer hoog niveau zijn.
De meeste teams trainen nu al twee keer
per week, de huidige wereldkampioen (it
Heidenskip) is een Nederlands team.
Het hele gebeuren zal muzikaal worden
opgeluisterd door het dweilorkest “de
Wâldbruzers”. Het is dus zeker de moeite
waard om even een kijkje te nemen of om
uw dorpsgenoten aan te moedigen.
Het kampioenschap begint om 10.30 uur
en zal naar verwachting tot 17.00 uur
duren.
Voor meer informatie kunt
u ook kijken op onze site:
www.ttvbakkeveen.nl
Het bestuur.

Bedrijfspresentatie
Makelaardij Bos
Mijn naam is Marion Bos, sinds 1994 ben ik makelaar en taxateur in deze regio.
Ons kantoor: Makelaardij Bos, is gevestigd op Weinterp 46 te Wijnjewoude, in 1997
heb ik gedurende een aantal jaren mijn kantoor in Drachten gehad, doch in 1999 is mijn
kantoor definitief in Wijnjewoude gevestigd.
Wij zijn aangesloten bij de NVM branchevereniging en dus volledig gecertificeerd.
Wij doen de aankoop en verkoopbegeleiding van diverse soorten woningen in
deze regio, dat varieert van vakantiewoningen tot grote woonboerderijen met
land.
Taxaties mogen wij voor elke bank uitvoeren, alsmede voor de fiscus, bij overlijden etc. (vraag naar onze scherpe
tarieven).
Gemiddeld hebben wij ca. 40 woningen in
de verkoop. Deze regio is bijzonder
plezierig om in te werken. Het is hier gemoedelijk en de natuur is bijzonder mooi.
Wij hebben regelmatig klanten uit het
westen die graag hier willen komen
wonen en zo langzamerhand hebben wij
vrij veel mensen uit het westen aan een
mooie woning in deze omgeving geholpen.

Wij wonen en werken inmiddels al 24 jaar
in Wijnjewoude en voelen ons hier volledig thuis.
Uiteraard zijn wij van een aantal sportverenigingen sponsor, binnenkort loopt het
voetbalteam van Wijnjewoude, evenals
het volleybalteam in een nieuwe outfit met
ons logo er op en daar zijn we heel trots
op.
Wilt u vrijblijvend een gesprek over (toekomstige ) woonwensen of wilt u eens
weten wat de waarde van uw woning is,
bel ons dan.

Een arm man sleept het ongeluk achter zich aan.

Nieuwe tips in de woningmarkt!
Koop met waardevast garantie!
Door de kredietcrisis zijn veel potentiële huizenkopers onzeker of dit wel het juiste
moment is om een huis te kopen. Er wordt veel geschreven en gesproken in de media
over de toekomstverwachtingen van de huizenprijzen. Niemand kan in de toekomst kijken, vandaar de meest wilde toekomstvoorspellingen over de huizenprijzen, het blijft
dus gissen. Daar schiet u als woningzoekende niets mee op.

U kunt als potentiële koper drie dingen
doen:
1. toch een woning kopen, want een
woning is een lange termijn investering en uit het verleden blijkt een
eigen woning op de lange termijn een
bijzonder goede investering te zijn.
2. afwachten wat de huizenprijzen gaan
doen en op een later tijdstip een huis
kopen
3. of een bod doen op de woning van uw
wensen, met waardevast garantie!
De waardevast-garantie werkt als
volgt:
U doet een bod op de woning van uw wensen en geeft daarbij aan dat u het komende jaar niet geconfronteerd wilt worden
met een waardedaling van meer dan (bijvoorbeeld) 5 %. Indien de verkoper met
uw bod en de waardevast-garantie
akkoord gaat, wordt de woning overgedragen, maar blijft het door u bedongen
percentage van de koopsom in depot bij
de notaris. Indien de woningprijzen (te
controleren bij het kadaster) gedurende
de afgesproken periode wel dalen, krijgt u
een uitkering uit het depot van de notaris.
Stel dat de prijzen dalen met 3% dan krijgt
u 3% uitgekeerd en de verkoper de resterende 2%.

Rekenvoorbeeld 1:
U koopt een woning voor de huidige waarde van € 250.000,-- k.k. U spreekt met de
verkoper een waardevast-garantie af van
5% en de duur van 1 jaar. Bij de eigendomsoverdracht blijft dan een bedrag van
€ 12.500,-- in depot bij de notaris. Na een
jaar worden de kadastercijfers gecontroleerd en blijkt bijvoorbeeld dat de huizenprijzen in uw regio met 3% gedaald zijn. U
ontvangt € 7.500,-- van de notaris.
Verkoper ontvangt het restant uit het
depot, in dit voorbeeld € 5.000,--. Achteraf
bekeken heeft u dus eigenlijk het huis
gekocht voor een koopsom van
€ 242.500,--.
Rekenvoorbeeld 2:
U koopt een woning voor de huidige waarde van € 250.000,-- k.k. U spreekt met de
verkoper een waardevast-garantie af van
10% voor de duur van 2 jaar. Bij de eigendomsoverdracht blijft dan een bedrag van
€ 25.000,-- in depot bij de notaris. Na twee
jaar worden de kadastercijfers gecontroleerd en blijkt dat de huizenprijzen in uw
regio met 6 % gedaald zijn. U ontvangt
dan € 15.000,-- van de notaris. De verkoper ontvangt het restant uit het depot, in
dit voorbeeld € 10.000,--. Achteraf bekeken heeft u dus eigenlijk zaken gedaan
voor een koopsom van € 235.000,--.

Wij staan voor u klaar: Makelaardij Bos tel: 0516 481717 www.makelaardijbos.nl

Janke
'k Woe dat ik grut wie' tocht it bern
Dan mocht ik televyzje sjen.
En alle jûnen let op bêd.
Oan koekjes iet ik my dan sêd.
'k Woe dat ik achttjin wie, tocht Janke
Ús mem siet no "dat grutte fanke"
Mar ik bin aansen achttjin jier.
Dan gean 'k fan hús en wit hoe fier.
'k Woe dat ik nei hús koe oankommende snein
Wat wie 't by heit en mem dôchs fijn
En Janke tocht, hie 'k dôchs mar in man
In eigen thús, der hâld ik fan.
En Janke troude, goed nei 't sin
Ik leau, dat ik no lokkich bin
Mar 'k woe dôchs ek noch in pear bern
'k Sit faak ta 't finster út te sjen.
Ek dat kaam klear, hja krigen twa
Fan elkmis ien, mar jûns tocht hja
'k sit altyd fêst, 'k bin altyd thús
Wat jouwe sokke bern in krús.
En Janke tocht: Wine hja mar grut
De tiid dy fleach, it gie sa hurd
De bern dy learden, krigen wurk
En Janke bleau wer oer mei Durk.
En deis, dan wie hja wer allinne
Hja koe no oeral wol wer hinne
Mar Janke, hie it gau besjoen
Hja sie "Hie Durk no mar pensjoen".
En Durk waard fiifensechtich jier
Mar Janke sei "Wat in gemier"
Sa'n man in hiele dei om jo hinne
Soest net wer nei dyn wurk ta kinne?

No is hja tachtich; Durk is wei
En Janke klaget al den dei
"Wat is der no in bytsje oan it libben
sa sûnder man en oare sibben
Wat hine wy it eartiids skoan
In man, in dochter en in soan
Die bern, die komme hast nea thús
Wat hat in minske allinne dôchs in krús.
No is myn libben hast foarby
En Heare God, wat spyt it my
Ik wie in ûntefreden minsk
O God no haw ik noch ien winsk
Jou dat ik op myn âlde dei
My net sa iensum fiele mei
Nim my dôchs op yn 't Heitehûs
En bring my sûndich minske thús
Sjoch yn genede no my oan
Doch it om Jezus wil, Jo soan
Ik pleitsje no op Jo genede
Jou my Jo frede.

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Januari
11 9.30 uur.
14.00 uur.
18 9.30 uur.
1400 uur.
25 9.30 uur.
14.00 uur.

Leesdienst
Ds. Breen
Ds. W.B. van der Wal.
Ds. A. Bas
Ds. Kramer
Ds. W.B. van der Wal.

Februari
1 9.30 uur.
14.00 uur.

Ds. W.B. van der Wal.
Ds. J. A. Vos

Gereformeerde Kerk
Januari
11 09.30 uur.
14.00 uur.
18
25

09.30 uur.
13.45 uur.
09.30 uur.
13.45 uur.

Februari
1 09.30 uur.
13.45 uur.

ds. A. H. Boschma, Oudega
Themadienst, M.m.v. dhr. J. H. Brouwer, Rouveen,
Thema: Op de thee bij Mozes
ds. J. G. Arensman, Drachten, Voorbereiding Heilig Avondmaal
ds. J. G. Arensman, Drachten
ds. G. C. van Rheenen, Drachten, Heilig Avondmaal met Hemrik
dhr. J. H. Brouwer, Rouveen, Nabetr. H.A.

ds. A. Elverdink, Eestrum
ds. J. van der Veen, Heerenveen

Hervormde Gemeente
Januari
11
9.30 uur. Duurswoude.
13.45 uur. Duurswoude.
19
9.30 uur. Duurswoude
13.45 uur. Duurswoude.
25
9.30 uur. Duurswoude.
13.45 uur. Duurswoude.

Ds. F. Stevens, Hoogeveen
Ds. J.H. Dekkers, Wierden
Dhr. T.J. Lucas, IJsselmuiden
Ds. J.H. Dekkers, Wierden
Ds. J.H. Dekkers, Wierden
Ds. J.H. Dekkers, Wierden

Februari
1
9.30 uur. Duurswoude. Dhr. J.A.L. Duijster, Ens
13.45 uur. Duurswoude. Dhr. J.A.L. Duijster, Ens

Dorpsagenda
Januari
10 Nieuwjaarswandeltocht VVV, start vanaf 14.00 uur bij de Stripe
11 Witte Kerk. Duo Accordéon Mélancolique
13 Klaverjassen bij café de Alde Merke
21 BvPF. Jaarvergadering met een optreden van de trekzakspelers
Februari
3 Klaverjassen in café de Alde Merke
3 Dorpssteunpunt. Thema avond over Subsidies en Veiligheid
6 Schutjassen in de O.D.V. kantine
7 Open NK touwtrekken in Houtigehage
12 Pakketten inleveren voor Polen
18 BvPF. Lezing over de ziekte van Alzheimer
24 Klaverjassen in café de Alde Merke..

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

Tijden
maken van afspraken voor het spreekuur of een visite 08:00 - 10:30 uur
- aanvragen van herhalingsrecepten, 09:00 - 10:30 uur
- koffiepauze met aansluitend verpleegkundig spreekuur 10.30 - 11.45 uur
- bellen voor uitslagen 11.45 - 12.15 uur
- medicijnen afhalen 16:00 - 17:00uur
- wrattenspreekuur: in overleg met assistente
Herhalingsrecepten aanvragen: het liefst d.m.v. lege medicijndoosjes
of op een briefje in de daarvoor bestemde brievenbus.
Herhalingsrecepten kunnen de volgende werk dag tussen 16.00 uur
en 17.00 uur afgehaald worden.
Wij hebben lunchpauze van 12:30 tot 13:30 uur. Uiteraard zijn we dan
wel voor spoedgevallen bereikbaar.

Heeft u spoedeisende huisartsenhulp nodig op werkdagen na 17.00 uur, 's avonds, 's
nachts in de weekenden of op feestdagen bel dan het onderstaand nummer:
0900 1127112
U krijgt een ervaren doktersassistent(e) aan de lijn die u een aantal vragen zal stellen
en u verder op weg helpt.Het kan zijn dat u gevraagd wordt om naar de
Dokterswachtpost in Drachten te komen. Deze is gevestigd op het ziekenhuisterrein
van ziekenhuis Nij Smellinge. De Dokterswachtpost bevindt zich op het terrein naast
het compagnonshuis. Hier kan ook geparkeerd worden.

Niet iedereen is tevreden met zijn gezicht,
maar over zijn verstand zal je nooit iemand horen klagen.

