Van de redactie
Nieuwe rubriek in de
Redactie "de Bân”
Bân

Haaije Bruinsma, Compagnonsfeart 73.
Annie Posthumus, Weinterp 40.
Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10,
Durk van der Veen, Merkebuorren 127.
Klaas Greidanus, Bremerheide 20.
Roelie Aardema, Mr. Geertswei 45

tel:
tel:
tel:
tel:
tel:
tel:

48 17 12
48 13 81
48 13 91
48 13 98
48 14 28
48 07 07

Stichting Doarpskrante de Bân.
Bankrekeningnummer 369065182.
De volgende Bân verschijnt op zaterdag
1 april. De Bân is ook te vinden op
www.wijnjewoude.net
Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de
Bân inleveren?
Bij voorkeur als rtf bestand via email
deban@wijnjewoude.net
Dit kan tot zaterdag 25 maart 18.00 uur.
Kopij wat niet via e-mail gaat moet op
donderdag 23 maart binnen zijn bij
Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei
10
Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij
helaas niet meer plaatsen.
Klachten over de bezorging kunt u
melden bij: Annie Posthumus tel.
481381
Voor vragen en of inlichtingen over
advertenties kunt u terecht bij:
K. Greidanus

In praatsje by it
plaatsje
via rekenen, taal en gymnastiek naar
autotechniek.

We hebben een nieuwe rubriek bedacht
voor de Bân.
Bij een nieuwe kennismaking wordt er al
gauw gevraagd: Wat doe je voor de kost.
Je krijgt wel antwoord maar weet soms
niet eens wat het nou precies inhoudt.
Heeft u een interessant beroep waar u
best eens wat meer over zou willen
vertellen dan is hier de gelegenheid.
Want wij kunnen wel met ideeën komen,
maar zijn natuurlijk wel afhankelijk van
onze lezers.
Dus ik zou zeggen: Kom maar op met uw
verhaal.

Berichten van
Plaatselijk Belang.
Overleg met gemeente
Tijdens het overleg met het gemeentebedrijf in november 2005 zijn diverse
onderwerpen aan de orde gesteld. Hier
heeft de gemeente inmiddels op
gereageerd. Hierna kunt u lezen welke
onderwerpen zijn besproken en wat daar
mee wordt gedaan.
Parkeerprobleem rond de Swingel
Op dit moment wordt het bestek gemaakt.
Daaraan voorafgaand is een quickscan
uitgevoerd of de uitvoering binnen de
dekking valt. Er is een knip gemaakt in de
uitvoering van het plan. De openbare
ruimte inclusief de banken wordt door de
gemeente uitgevoerd. Het kunstwerk
wordt eerst niet geplaatst. De toegezegde
€ 3.000,00 houdt de gemeente in reserve.
Het is aan het dorp om extra middelen
voor het kunstwerk te vinden.

Onderhoud aan wegen en fietspaden
De Leidijk is aan één kant slecht: de
ergste stukken zijn hersteld. Hier wordt dit
jaar verder geen onderhoud gepleegd.
Het fietspad van de Hege Heide naar de
parallelweg van de Opperhaudmare heeft
veel kuilen, bulten en een afwateringsprobleem: dit fietspad is van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer zal worden
gevraagd hier onderhoud te plegen.
Fietspad bij Wâldhûs (over kruising
richting Bakkeveen) is slecht: dit gedeelte
wordt in 2006 hersteld.
Op de Bûtewei tussen de Tsjerkereed en
de Opperhaudmare zit een slecht
gedeelte: dit deel wordt in 2006 hersteld.
De afwatering op het evenemententerrein en op de sportvelden laat te
wensen over.
Herstel van het evenemententerrein is
niet mogelijk met gelden van onderhoud.
Het plan voor herinrichting van het
evenemententerrein is gezien de grootschalige werkzaamheden niet zomaar uit
te voeren. Hiervoor moet een andere
financiering worden gevonden.
Verzoek om twee bankjes bij de
muziekkoepel te vervangen door metalen bankjes en nieuwe prullenbakken te plaatsen.
De twee houten bankjes worden dit
voorjaar vervangen door twee kunststof
bankjes van gerecycled materiaal. De
gemeente wordt hier als beheerder
onderhoudsplichtig voor. De beplanting
zal voor 15 april worden gerealiseerd.
Er zal een prullenbak worden geplaatst bij
zowel de muziekkoepel als ter hoogte van
de Compagnonsfeart 68. Beide prullenbakken worden in het eerste kwartaal van
2006 geplaatst en wekelijks geleegd.

Hoge snelheid Weinterp
Door buurtvereniging Weinterp is aangegeven dat te hard wordt gereden en men
vraagt of hier iets aan gedaan kan
worden. Afgesproken is dat een afvaardiging van de buurtvereniging zal worden
uitgenodigd voor een gesprek, om hier
over van gedachten te wisselen
Fietstunnel onder N381
Het komt regelmatig voor dat fietsers en
bromfietsers in de tunnel aan de verkeerde kant van de weghelft rijden, wat tot
gevaarlijke situaties kan leiden. In het
voorjaar van 2006 zal een asbelijning
worden aangebracht.
Locatie containers Mr. Geertswei
Plaatselijk Belang heeft verzocht een
andere locatie te zoeken voor de
containers aan de Mr. Geertswei. Dit punt
wordt meegenomen met het parkeerprobleem bij de Swingel.
Verzoek snoeien Elzensingel aan
Merkebuorren
Door een bewoner is verzocht een
elzensingel te snoeien. De elzensingel
wordt onderhouden volgens het plan
Teuben. Dit betekent dat dit voorjaar de
elzensingel niet wordt afgezet.
Herstel stoeptegels Noormanstrjitte
De stoeptegels aan de Noormanstrjitte
worden door boomwortels omhooggeduwd. Dit is inmiddels hersteld.
Plaatsen nachtbrander aan voetpad/
fietspad in verlengde Russchenreed
De betreffende lichtmast wordt omgezet
in een nachtbrander.

Als je wegloopt voor het vuur
kon je wel eens in water vallen

Riolering in buitengebied
Voor de aanpak in het buitengebied heeft
de gemeente gekozen voor de “Brede
zorgplicht”. Dit betekent dat de gemeente
de verantwoordelijkheid van circa 800
percelen van de bewoners overneemt en
zorgt voor de aanleg van drukriolering of
een IBA. De overige 600 percelen hoeven

tot 2015 geen aanpassing te doen, mits er
een goed functionerend systeem van
septictank en grijswater aanwezig is. De
eerste fase is in het oosten van de
gemeente opgestart. Verwacht wordt dat
dit voorjaar/zomer ook het resterende
gebied zal worden geïnformeerd door
middel van inloopbijeenkomsten.
Bestuur Plaatselijk Belang

Ledenvergadering Plaatselijk Belang
Jan Bakker (voorz.)
Jeannet Rozema (secr.)
Jelle Merkus (penningm.)
Joop Miedema (vice voorz.)
Meintsje Nust

tel.481359
tel.541086
tel.480500
tel.481305
tel.481552

Haye Bruinsma
Durk v/d Veen
Lammert Bouma
Hillie Renkema

tel.481712
tel.481398
tel.481457
tel.481456

Het bestuur van de vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude nodigt alle leden
uit voor de ledenvergadering op dinsdag 28 maart 2006.
Deze zal worden gehouden in mfc de Swingel; aanvang 20.00 uur.
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Ontvangst met koffie
Opening
Mededelingen
Vaststellen notulen van de ledenvergadering van 29 maart 2005
De notulen liggen vanaf 19.00 uur ter inzage in de Swingel
Jaarverslag van de secretaris
Jaarverslag van de penningmeester
Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid
Bestuursverkiezing
Aftredend: dhr. Haaije Bruinsma
We hebben dhr. Aldert Voolstra bereid gevonden zich kandidaat te stellen
Tegenkandidaten kunnen tot minimaal 2 werkdagen voor de vergadering bij het
bestuur worden aangemeld. Een kandidatuur dient schriftelijk te zijn,
ondertekend door minimaal 10 leden
Rondvraag
Pauze
Presentatie van St. de Ploeg en gemeente over de dorpsspiegel en de daaruit
voortvloeiende IDOP(Integraal Dorps Ontwikkelings Plan)
Sluiting
Namens Plaatselijk Belang
J.Rozmea-Loopstra, secr.

Dorpsfilm Wijnjewoude, wegens succes
geprolongeerd op 17 maart 2006
Op vrijdagavond 17 maart aanvang
19.30 uur wordt de dorpsfilm “Wijnjewoude in 2004”, in het gastvrije Multifunctionele Centrum de Swingel te Wijnjewoude, andermaal vertoond.
Na de première op 27 januari met meer
dan 500 bezoekers en goede recensies
kwam van vele kanten het verzoek om de
dorpsfilm nogmaals te draaien. In goed
overleg tussen Plaatselijk Belang Wijnjewoude, de Dorpsfilmcommissie en MFC
de Swingel hebben we hier op korte
termijn gehoor aan kunnen geven.
Hierbij wederom een oproep aan iedereen die iets met Wijnjewoude heeft, heeft gehad
of wellicht gaat krijgen: “Kom deze dorpsfilm zien”. Het is een unieke kans die u nu
geboden wordt. Eenmalig in 2006. Daarna, ja het doet pijn, gaat de dorpsfilm voor
ettelijke jaren het archief in. Op veler verzoek heeft Plaatselijk Belang in 2004 een film
laten maken over Wijnjewoude. Al het reilen en zeilen van Wijnjewoude komt wel aan
bod: jong en oud, man en vrouw, in al hun verschijningsvormen zoals bij de vele
activiteiten, de Hynstedei, de optocht met versierde wagens, het Dorpsfeest,
interviews, de Basisscholen, het verenigingsleven, het Wâldhûs, ondernemend
Wijnjewoude, de natuur in en om Wijnjewoude. En niet te vergeten unieke beelden
vanuit de lucht over Wijnjewoude. Zo krijgt u van alles iets mee. De Film is van DVD
kwaliteit en wordt vertoond op een groot filmscherm in de Taveerne van MFC de
Swingel. Wijnjewoude mag trots zijn op haar presentatie. De dorpsfilm toont
Wijnjewoude in al haar pracht en glorie. Wijnjewoude, here we come.
De bekende filmmakers Jan de Vries en Henk Kootstra van FALLWARR hebben al een
rijke ervaring opgebouwd. Aan hen was deze opdracht wel toevertrouwd.
De filmmakers hebben meer dan een jaar meegedraaid in het dorpsleven van
Wijnjewoude. Ze hebben een keur aan materiaal geschoten. Ze hebben er een karwei
aan gehad om uit het vele filmmateriaal wat ze verzameld hebben uiteindelijk een ruime
2 uur film te monteren. Inclusief begeleidende muziek en tekst.
Het is op voorhand een uniek document te noemen”: Wijnjewoude in 2004”.
Het moet al vreemd gaan om niet in een shot gevangen te worden.
Kaartverkoop á € 5,- is bij de zaal.
De film is niet te koop. Op www.wijnjewoude.net/dorpsfilm.htm kunt u wel alvast een
voorproefje nemen. Daar kunt u gratis een 3 minuten trailer (=filmpje) downloaden. Ook
een aanrader. Voor verdere informatie kunt u bellen met Henk van der Ploeg, 0516 48
1517.

Plein kunstwerk - ?
Al een hele tijd zijn we als werkgroep bezig met het plan om het niet zo fraaie
parkeerterrein bij mfc de Swingel om te vormen tot een mooi centrumplein. Dit is dan
ook de ideale plek voor het al jaren ter discussie staande kunstwerk.
Na vele bijeenkomsten met gemeenteambtenaren, wethouders en twee
informatie-avonden met de bewoners
van de Meester Geertswei, de beide
scholen en de Swingel is de uitvoering
nabij. Begin maart a.s. is de aanbesteding. Geweldig is de eerste reactie,
maar er is een maar!!.
Het geld voor aanleg en aankleding, (het
plaatsen van banken, verlichting en het
planten van bomen) is beschikbaar
gesteld door de gemeente. Voor het
kunstwerk is men echter niet over de
streep te trekken om dit te financieren.
Alleen het eerder toegezegde bedrag
van € 3.000,-- is beschikbaar.
Een groot dilemma voor de werkgroep.
Wij zijn gegaan en gaan voor een complete uitvoering van het plan 'plein met
kunstwerk'. Omdat er geld beschikbaar
is voor de aanleg van het centrumplein,
wilen we dit niet voor Wijnjewoude verloren laten gaan. We stellen het volgende
voor; om het bedrag van € 3.000,-- te
investeren in het voorbereiden en
maken van een maquette voor een in

zand gegoten bronzen kunstwerk, door
onze plaatselijke kunstenaar Joop van
Bergen. Het resultaat hiervan willen wij
de dorpsbewoners laten zien op de
jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang op 28 maart a.s.
In april kunnen we dan een plaatselijke
inzameling door middel van intekenlijsten organiseren. We hebben nog
minstens € 8.000,-- nodig voor een
representatief beeld, veel geld, maar
omgerekend naar het aantal adressen
van omstreeks 800 in ons dorp moet
het, mogelijk zijn dit te verwezenlijken.
Dit hopen wij tenminste.
Het zou echt geweldig zijn wanneer het
plan zou zijn gerealiseerd zo rond of op
de “Willedei” in september a.s. en dat
dan te vieren met een kleine happening.
Voor meer informatie kunt u terecht op
de ledenvergadering op dinsdag 28
maart of bij één van de leden van de
werkgroep.
Hilly Renkema
Joop Miedema

Bij deze presenteren we u de jaarverslagen van secretaris en penningmeester van het
bestuur van het Multifunctionele Centrum de Swingel. De volledige rekening ligt,
samen met de begroting, ter inzage bij de secretaris: 0516 481506
Een selectie van zaken die in 2005 de bestuurstafel zijn gepasseerd.
In 2005 zijn we 8 keer als bestuur bij elkaar geweest, waarvan 1 keer samen met de
leden van de gebruikers-commissie, voorheen algemeen bestuur.
De samenstelling van het bestuur is in 2005:
Daan de Beer -voorzitter, Evert de Boer penningmeester, Klaske de Vries notulist,
Gerda de Jong en ondergetekende secretaris.
Er volgt nu een opsomming van zaken
waar we ons mee bezig hebben gehouden:
! Het jaar begint met het afronden van
de procedure voor de wijziging van de
bestuurssamenstelling. Het vaststellen en goedkeuren van het verslag
van de laatste vergadering met het
algemeen bestuur op 13-12-2004.
Twee vertegenwoordigers van de
vergadering hebben de notulen, na
een aantal wijzigingen en beantwoorde vragen, goedgekeurd. Er is nu
tweemaal per jaar een overleg met de
gebruikerscommissie en we publiceren in het begin van het jaar het
financieel- en secretarieel jaarverslag
in de Bân.
! Er is tweemaal per jaar een overleg
met de gebruikers van de sportzaal.
Gerda de Jong coördineert dit. Al het
aanwezige materiaal in de sportzaal
wordt jaarlijks gekeurd. Afgekeurd
materiaal wordt gerepareerd, opgeborgen of verwijderd. Ook kunnen in
dit overleg wensen worden uitgesproken. Door de grote verschillen in
gebruikseisen is dit een bewerkelijke
en niet eenvoudige taak. Afstemming
van wensen en een goed gebruik van
materiaal is voorwaarde voor een
goed zaalgebruik. Veel dorpsgenoten

!

!

maken intensief gebruik van de
sportfaciliteiten. Van jong tot oud op
alle uren van de dag.
Het gebouw vraagt aanpassing aan
het gebruik. Het balkon en uitbreiding
van de toestelberging vragen aandacht. Onze prioriteit ligt op dit
moment bij de toestelberging. Er is
uitgebreid overleg met de gemeente
voor een noodzakelijke uitbreiding.
Verschillende opties zijn besproken.
Het aantal ideeën groeit, maar een
oplossing is er nog niet. In 2006 zal er
ook nog de nodige tijd aan worden
besteed.
Het onderhoud wordt in 2005 voor een
deel gedaan door een groep vrijwilligers onder leiding van Ruurd van
der Woude. Het schoonmaken van de
sportzaal, verfonderhoud in de taveerne en hal, het vernieuwen van de
bekerkasten, het verwijderen van de
oude vloer in de toestelberging zijn
enkele van de klussen die zij hebben
gedaan. Door een nieuwe sterke vloer
is het gebruik van de berging
verbeterd. Theo van Linde adviseert
de vrijwilligers en het bestuur in
bouwtechnische zaken. Spoedeisende- en specialistische aanpassingen, zoals lekkages, vervanging
van een kachel, e.d., worden uit-

!

!

Besteed. De tuin wordt onderhouden
door Caparis.
Er zijn verzekeringen afgesloten. Een
aansprakelijkheidsverzekering voor
het bestuur en een brandverzekering.
In verband met dit laatste is het gehele
gebouw beveiligd. De beveiliging van
een gebouw, dat door zoveel mensen
wordt gebruikt, vraagt zeker in het
begin gewenning. Na enkele aanloopproblemen gaat het nu goed. Een
goede beveiliging is voorwaarde voor
een betaalbare verzekering.
In 2005 is er een uitgebreide bestuurdersmap ontwikkeld. Voor bijvoorbeeld nieuwe bestuursleden is het
een snelle en goede manier kennis te
maken met de stichting. Statuten,
huishoudelijk reglement, overeenkomsten met gebruikers, planmatig
onderhoud, overlegstructuren met
o.a. gemeente, beheerder en gebruikers, kortom een uitgebreide
neerslag van visie, beleid en uitvoering daarvan.

De beheerders Nico en Geesje de
Haan hebben ook dit jaar weer
gezorgd voor een goed lopend
dorpshuis, waar dorpsbewoners van
iedere leeftijd zich thuis voelen. De
inwoners van Wijnjewoude ontmoeten elkaar in de Swingel.
Rond de wisseling 2005/2006 is er
een af- en aantreden van bestuursleden. Daan de Beer en Klaske de
Vries verlaten het bestuur. Na ruim
twee bewogen perioden van drie jaar
dragen zij hun taken over. Marion Bos
en Henk Janssen hebben zich bereid
verklaard deze op zich te nemen.
Marion als voorzitter, Henk als notulist. Wij zijn als bestuur blij hen te
kunnen verwelkomen. Ook in 2006
zullen we proberen al het mogelijke te
doen om de ontmoeting in de Swingel,
sportief of anderszins, mogelijk te
laten blijven.

Balans 31 december 2005
Activa

Passiva
2004

2005

2004

2005

Pachtersinvesteringen 171.918 171.918
Af:cumulatieve
afschrijving
34.344- 41.220-

Eigen vermogen
Onderhouds/vervangings-

88.185

84.347

Boekwaarde gebouw

137.574 130.698

fonds sportmateriaal

4.186

4.606

Inventaris
Af:cumulatieve
afschrijving
Boekwaarde
inventaris

25.616

Onderhoudsfonds
gebouw

4.487

3.447

Lening o/g lang
Renteloze
obligatielening

78.922

75.286

2.541

2.224

4.900

516

3.875

4.635

1.087

727

2.037

670

Debiteuren
Nog te ontvangen
bedragen

25.616

12.385- 14.94713.231

10.669

3.846

3.436

1.547

972

Crediteuren

4.711

1.849

Vooruitontvangen
bedragen
Nog te betalen
bedragen

27.500

28.000

Liquide middelen
Rabobank rek-crt
Rabobank
spaarrekening

Friesland Bank rek-crt 1.811

834

190.220 176.458

Belastingdienst inzake
btw

190.220 176.458

Resultatenrekening 2005
Baten

Lasten
2004

2005

Verhuur zalen,
taveerne
en sportzaal

Verhuur
reclameborden

42.805

1.157

Overige opbrengsten 832

Negatief resultaat
2005

39.288

2.343

547

3.838
44.794

46.016

2004

2005

Energiekosten
Publiekrechtelijke
heffingen
Overige
huisvestingskosten
Bureau- en
organisatiekosten

8.633

10.607

3.034

2.927

2.000

1.324

1.471

1.757

Verzekeringen

3.112

3.507

Onderhoudskosten

10.229

10.659

Intrest

5.574

5.332

Overige bedrijfskosten

539

465

Afschrijvingen

9.438

9.438

Positief resultaat 2004

764
44.794

46.016

Opmerkingen/toelichtingen
De erfpacht is gevestigd voor 25 jaar en eindigt 31
Gebouw:
december 2024.
In 2024 zal er overleg zijn over een eventuele verlenging van de
erfpachtperiode.
Gestreefd wordt dat in 2024 de omvang van de liquide middelen
minimaal het
bedrag is van de oorspronkelijke netto investering in het
gebouw.
Het negatief resultaat van het boekjaar is ten laste van het
Eigen vermogen:
vermogen gebracht.
OnderhoudsTen behoeve van vervanging en aanschaf van sportmateriaal
/vervangingswordt jaarlijks
een bedrag ten laste van onderhoudskosten aan het
fonds sportmateriaal: fonds toegevoegd.
Onderhoudsfonds
Voortaan komen ten laste van dit fonds het onderhoud aan het
gebouw:
gebouw.
Jaarlijks wordt een bedrag ten laste van onderhoudskosten
toegevoegd.
Verhuur
Eenmalig in 2004 een halfjaar: juli t/m december. ( Voorheen juli
reclameborden:
t/m juni).

Namens het bestuur,
Wim van de Waal

Als iedereen over mij zegt: “die is niet goed snik”
zou ik wel gek zijn om er aan te twijfelen

Uitvaartvereniging “Eert de doden”
Wijnjewoude en omstreken
Korte historie
Onze vereniging is opgericht in1914, met als eerste penningmeester J. Sijtsema, door
inleggen van 118 renteloze aandelen á 5 gulden werd een bedrag van 590.00 gulden
binnen gehaald.
De kosten van begraven bedroeg toen in die tijd ƒ 15,50 en van kinderen ƒ 4,50.
De uitvaart werd verder door vrijwilligers verzorgd. Dit gebeurt tot op de dag van
vandaag nog steeds. Er werd een lijkwagen gekocht voor een bedrag van ƒ 420,00 en
een koetshuisje gebouwd door A. Keuning voor 129,00 gulden. Ondanks het feit dat
paard en wagen zijn vervangen door moderne auto's, bestaat er nog steeds de
mogelijkheid om door een koest gereden te worden.
Wel is er een uitvaartleider die alles keurig
naar de wens van de nabestaanden regelt
en verzorgt. De dragers zijn allen
afkomstig uit Wijnjewoude. Wij verzorgen
zowel begrafenissen als crematies. Onze
uitvaartleider verzorgt zowel uitvaarten
van leden als niet- leden. Doordat wij met
vrijwilligers werken zijn de kosten zo laag
mogelijk gehouden.
De vereniging beschikt over eigen
materiaal, zoals o.a. een rijdende baar en
een zinktoestel.
Voor opbaren kunt u gebruik maken van
onze eigen Aula voor leden en niet-leden.
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Om landelijk een uitvaart te kunnen
verzorgen zijn we door lidmaatschap van
de Federatie van uitvaartverenigingen in
Friesland aangesloten bij de LSUW (
Landelijk Steunpunt Uitvaartverzorging
zonder Winstoogmerk). Deze organisatie
vertegenwoordigt ons ook in Den Haag en
heeft al heel wat werk verzet. Wij moeten
ons als verenigingen landelijk kunnen
profileren.
Lidmaatschap
In principe kunt u op elke leeftijd lid
worden van onze vereniging. Hiervoor is
een regeling ontworpen. Indien u lid wordt
van onze uitvaartvereniging, betaald u
een contributie van 15,00 euro per
persoon en 30.00 euro voor een gezin per
jaar. De kinderen zijn gratis lid tot 18 jaar.
U ontvangt hiervoor een leden korting van
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Samen gevat
Een uitvaartvereniging is er voor haar
leden.
Zij kan de familie begeleiden bij een
uitvaart, stijlvol, en waar de familie later
met tevredenheid op kan terug zien.
Verder worden alle besluiten op de
jaarlijkse algemene ledenvergadering
genomen (korte lijnen).
Jaarlijkse algemene ledenvergadering
Hiervoor nodigen wij u van harte uit op:
m a a nda ga v ond 2 7 m a a r t 2 0 0 6
aanvang 20.00 uur.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u
ook telefonisch contact opnemen met een
lid van het bestuur.
Het bestuur E.D.D.:
B. Dijkstra ( voorzitter) tel: 481918
G. v.d. Wier-v.d. Meulen (penningmeester) tel: 481880
J. L. Posthumus (secretaris ) tel : 481205
A. Drent Hoekstra tel : 481590
R. v.d. Woude tel: 481391
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L.O.N.G.A.
Lichamelijke Oefening Na Gedane Arbeid, de naam en slogan van onze plaatselijke
gymnastiek vereniging die zestig jaar bestaat volgende maand. Wat herinneringen,
niet het allereerste begin, maar zo rond het eerste lustrum. Nu een wat gekke
gewaarwording maar ik dacht toen dat Longa altijd al bestaan had.
Twee gebouwen waren onlosmakelijk met de gymnastiek verbonden. De openbare
lagere school van Wijnjeterp (nu garage Jansma) en het Hervormde Gebouw op de
driehoek. Eerst de school:
Eén van de vier leslokalen was zeker voor het onderwijs niet nodig en deed dienst als
gymlokaal. Vanuit Duurswoude was het een hele tippel om de gymnastiekles te
bezoeken. Het thuisfront zorgde er wel voor dat je de les niet, wel of niet opzettelijk,
vergat maar halen en brengen was er niet bij. Eenmaal bezig, vooral oefeningen op
brug, paard, ringen en mat maakten het de loop wel waard en op de terugweg was er
altijd van alles te beleven. Marcheren en de vrije oefening waren minder populair en we
kunnen leraar Willem Braam, in een liedje wel eens bezongen als Directeur, ook menig
grijs haartje bezorgd hebben door wat te weinig inzet.
In het volgende liedje dat slaat op het eerste jaar van Longa's bestaan is de doelstelling
verwoord door Zwaantje Monderman in echt Weinterper Fries
1
It is noch mar een jier forlyn
Do wiernen der een pear
Dy seinen: 't moat foroarje;
Hwent it kin hjir sa net mear.
De schoaljonges dy sjouwe
As álde mantsjes lâns de dyk
Wy ha hjir allegear yn it doarp
Forlet fen gymnastiek.

2
Do't Longa op'e lappenkeam
Wier eltsenien oerstjûr;
De bakker hie wer nijs
En't hiele doarp dat praette er oer.
De skoalbern en it jongfolk
Ja, in elts dy woe der by;
De trouwde manljue en frouljue
Wiernen ek fen de partij.

3
We krije nou allegear ien kear wyks
Fân Braam in ûre les
Hy leart û dan fen alles
En hy docht het mei succes.
Hwent binne we dan de oare dei
Sa styf ek as in doar,
Wy forlangje al wer nei de oare kear
En halde de kop er foar

4
Ûs longa is noch tige jong
is amper ien jier âld:
Forline jier yn'e maityd
Keam ús Longa op'e wrald.
Mar hjoed de dei oer fyftich jier
Dan komt it noch safier
Dan sjonge ús pake en beppesizzers
Mei elkoander blier:

Refrein:
Wy ha nou in klub der ken elts op fortrouwe
Ja. Dat is ûs Longa
En mei dizze klub wolle we-ûs doarpke opbouwe
Ja, dat is ûs Longa
Ja by de gymnastiek
Der wurde wy sa kwyk
Wy rinne flink en linich op'emaet fen de mesyk
Wy ha hjir in klub dér kin elts op fortrouwe

Ja dat is ûs Longa.
Een belevenis was de jaarlijkse uitvoering
in het gebouw op de driehoek. Groots,
een drietal avonden met een volle zaal.
Vooral de opmars van alle leden als
opening. Vanuit het woongedeelte van de
fam. Mast, de beheerders van het
gebouw, werd dit in goede banen geleid.
Buitenom soms door de vrieskou
marcheerden de Longa gymnasten in het
gelid door de hoofdingang via het
middenpad naar het podium. Dit onder
begeleiding van de vrolijke klanken van
Harm de Wilde op zijn piano. Naar mijn
vaste overtuiging, de plezierigste man
van Ureterp.
Dan het optreden van de vele groepen
waarbij een ieder zijn of haar beste
beentje voorzette voor ouders, buren,
vrienden en bekenden. Elk lid deed mee,
geen show van alleen de besten. Veel
charme kreeg het optreden op deze wijze
want de één is nu eenmaal wat vlugger en
atletischer dan de ander. Ter afwisseling
werden ook vaak nog wat éénakters en
zangnummers voor het voetlicht
gebracht. Aansprekende opvoeringen
waren het destijds.
Het klapstuk kwam aan het eind wanneer
het publiek vooraan in de zaal moesten
verhuizen naar het toneel. Op de plek
waar zij zaten werd de rekstok opgesteld.
Als stille getuigen zijn nog altijd de
speciale bevestigingspunten in de vloer
aanwezig om dit toestel onwrikbaar vast
te zetten. Alleen de sterkste heren
vertoonden hun oefening op dit moeilijkste gymonderdeel. Als hoogtepunt en
afsluiting van de avond was er een
demonstratie van leraar Braam op de rek
die de techniek beheerste om de
reuzenzwaai uit te voeren. Hiermee
oogstte hij steevast een staande ovatie.
Enkele namen van de initiatief nemers
van het eerste uur waren Barreld de Boer,
de grondlegger van textiel en kledingwinkel op de driehoek (nu bloemenzaak

“Wilma”). Kassier Geert Dijkstra, van de
Boerenleenbank. Kees Schaap, Roel
Jonkman, Roel Duursma, Anne Annema
(de Kûper) deze demonstreerde zelfs nog
wel op hoge leeftijd zijn lenigheid als hij de
streek op was met rekeningen bij zijn
klanten. Dan was er nog een v/d Draai,
werkzaam bij de zuivelfabriek de
“Vooruitgang” op Klein Groningen, die
met de eerst genoemde drie heren de
Longa bestuurders waren. Deze zeer
actieve man ging nogal rap voor de
gymnastiekclub verloren vanwege
verhuizing. Door een beetje 'n macht
strijd met de directeur van de “Vooruitgang” kon hij niet meer met deze door één
deur. Spraakmakend voor het dorp in die
tijd. Een inzameling voor een afscheidscadeau veroorzaakte zelfs een kleine
rimpeling in het dorpsgebeuren door
vorming van twee partijen. Naast de
eerder genoemde heren waren er ook de
dames Lummy Brouwer en Aaltje van der
Veen actief als bestuurslid van Longa in
de vijftiger jaren.
Menigeen is tegenwoordig wel eens
onderweg voor zijn of haar club of
vereniging, afstanden beperken de
mogelijkheden nauwelijks. Vroeger was
men meer op eigen dorp aangewezen.
Toen moest men echter als bestuur ook
wel eens op pad naar elders om één of
andere reden.
Ook het Longa bestuur ontkwam daar niet
aan. Gelukkig was Barreld de Boer één
van de weinigen die toen al een auto
bezat in ons dorp. Op een avond ging een
delegatie van het bestuur op bezoek bij
een kandidaat leider o.i.d. Of het nu op de
heen of terugweg was laat ik in het
midden maar in de buurt van de driehoek
bij Lippenhuizen ging het mis. Door een
stuurfout of schrikreactie van de bestuurder belande de auto over de naast de weg
gelegen rails van de tram heen, op de
kop in de sloot. Een angstig avontuur voor
de inzittenden, die het water langzaam
voelden stijgen van de enkels tot de

knieën. Gelukkig viel het naderhand mee
en liep niemand letsel op en bleef het bij
blikschade.

Longa zorgt er vaak voor dat Wijnjewoude positief in het nieuws komt. Mijn
wens is dat dat nog heel lang zo blijft,
proficiat met het jubileum en op naar de
honderd.
Maart 2006
Durk.

Slecht nieuws 1
De laatste Wilhelmina boom, ooit al eens benoemd in de Bân, ligt gestrekt in het bos.
Waarschijnlijk is de druk rondom haar voetstuk, door de grote machines waarmee het
bos nogal sterk is uitgedund, haar fataal geworden.

Slecht nieuws 2
Op de voorlichtingsavond 14 febr. j.l. over het landinrichtingsproject Koningsdiep werd
duidelijk gemaakt dat zeker 518 ha. landbouwgrond in het gebied, nieuwe natuur moet
worden. De na veel gesteggel overeengekomen afspraak van ongeveer 450 ha. was
dus een fabel. Als tweede addertje onder het natuurgras vandaan, de mededeling dat
bij de herinrichting van het Wijnjeterper schar, waar ook landbouwgrond bij betrokken
is, dit niet mee telt. Het aantal hectares behorend bij de boerderij van voorheen Sytse
Visser komt bij de 518 ha.
Wat voor trucjes zullen er nog meer volgen door de praatjes-plannenmakers.
Durk.

Toanielfreonen
Op 25 maart om 20.00 oere yn M.F.C, de Swingel spilet toanielselskip de Waldploech út
Waskemar it stik Leafde, Moard en Miljoenen. In stik fan Jo Snoeren. Oerset yn it
Frysk troch Foppe Kielstra
Koarte ynhâld.
Bram Maasland hat de jongfaam, dêr't er mei omslacht yn 'e hús helle. Hy hat tsjin syn
frou sein dat de âlders fan it famke om it libben kaam binne. Se wol sa gau mooglik mei
him trouwe. Bram wit net hoe't er dat oan syn frou fertelle moat. Chantal besiket Julia
fan kant te meitsjen. Julia komt efter de ferhâlding en ferlit it hús. As Julia dôchs
fermoarde wurdt, binne Bram en Chantal de haadfertochten. In âlde mar rike muoike
fan Julia is út Amearika op kommende wei. De buorman nimt ferklaaid it plak fan Julia
yn.
Dora de help yn 'e húshâlding ljochtet har freon ynspekteur Romeo yn. De oplossing
fan it komplot kin de miljoenen fan muoike Otto wolris yn gefaar bringe. De broer fan
Bram, Tim is ynvalide en is alhiel yn 'e besnijing fan keamerfaam Wendy. De ynspekteur
krijt der noch problemen by. Mei help fan Dora wit de ynspekteur de puzelstikjes yn
elkoar te passen. Yn dit stik fol bedroch, falske en echte leafde en miljoenen, bliuwt lang
ûndúdlik hokker rol de ferskate persoanen spylje en dat soarget foar in ferrassend ein.
Nettsjinsteande de spanning kin der ek lake wurde.

Dorpsfeest Wijnjewoude op 15, 16 en 17 juni
2006
Nog een paar maanden en dan is het weer zo ver…..
Dorpsfeest 2006 met als thema “SPORT en SPEL”. We zullen weer een leuk programma maken waar voor iedereen iets te beleven is.
Voorlopig programma:
Graag nodigen we alle buurten weer uit hun buurt te versieren in het gestelde
thema. Net als de vorige keer zijn er leuke prijzen beschikbaar.
Donderdag 15 juni middagprogramma voor ouderen
's avonds buurtenvolleybal
daarna gezellige nazit in de tent
Vrijdag 16 juni
‘s ochtends en 's middags kinderprogramma voor
de basisschoolkinderen
dansavond m.m.v. de Wiko's
Zaterdag 17 juni
o.a. helikopter vliegen over Wijnjewoude!!
Opgave hiervoor bij Martje Seefat vóór 1 april 2006
Kosten: € 22,= per vlucht, minimum aantal deelnemers 50
personen.
's avonds m.m.v. de top 100 band “VANGRAIL”
Namens St. Dorpsfeest Wijnjewoude
Martje Seefat
telefoon:
0516-48 12 71
e-mail :
seefat@hetnet.nl

Geef de pen door.
Hallo, dit keer zijn wij aan de beurt om een stukje in de Ban te
schrijven over ons, familie E. de Haan. Familie Barf, hartstikke
bedankt voor het doorgeven van 'de pen', we zaten er al op te
wachten!
Wij komen uit de Hemrik waar we op de Binnenwei hebben
gewoond. Nu wonen we aan de Merkebuoren 123 wat al sinds
17 jaar ons plekje is hier in Wijnjewoude. Het huis hebben we
toendertijd gekocht van de familie Rozema. Toen mijn vrouw
(Geertje) en ik (Eeuwe) hier kwamen hadden we 2 meisjes,
Grietje en Albertje, die intussen al echte meiden zijn geworden. Later zijn er nog 2 jongens bijgekomen, Bareld en
Tjibbe, ondertussen ook alweer grote bengels.
Aan de woning zijn sinds we het gekocht hebben verschillende dingen veranderd. Dit
zal de meeste dorpsbewoners wel zijn opgevallen. Het bevalt ons goed in Wijnjewoude
en we vermaken ons hier prima. Het is een gezellig dorp en een prachtige omgeving om
te wonen.
Vanaf 2000 heb ik de overstap gemaakt van Getronics in Assen naar een eigen
installatiebedrijf, De Haan Installatietechniek. Bij Getronics hielden we ons bezig met
het telematica gebeuren in hoofdzakelijk kantoor- en fabrieksgebouwen. Ook waren
we bezig met glasvezelnetwerken. Deze werkzaamheden komen, nu ik zelfstandig
werk, in mindere mate voor. Met mijn eigen bedrijf ben ik vaak actief bij particulieren
(klantenwerk) en voor aannemers. Alles op het gebied van de installatietechniek komt
aan bod. Sommige hebben vast wel eens de duidelijk herkenbare reclame gezien in het
dorp. Toch zullen de meeste wel iemand van ons gezin kennen, bijvoorbeeld door
volleybal of stages/baantjes in het dorp. Albertje werkt zaterdags vaak bij de Bakker,
verder studeert ze voor onderwijsassistente aan de Friese Poort in Drachten. Bareld
doet de land- en tuinbouwopleiding aan het Liudger in Drachten en mag graag na
schooltijd bij Merkus (stage) of bij de boer werken. Grietje is werkzaam als taxateur in
Zwolle en daarnaast een actieve volleyballer net als onze jongste zoon, Tjibbe. Tjibbe
zit alweer in groep 8 van de basisschool te Ureterp. Wanneer iemand eens langs wil
komen voor een kopje koffie is hij altijd van harte welkom.
We geven de pen door aan de familie Boven.
Groetjes van Eeuwe, Geertje en kinderen.

Wie de dag begint met zingen
gaat naar bed met handenwringen

Beroep onder de Loep
“dieetkok”
De Bân-redactie heeft mij gevraagd om een uitleg te geven over mijn beroep. Nou dat
wil ik wel, maar eigenlijk valt dat nog niet mee, want mijn beroep “dieetkok” in het
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is erg veel omvattend.
Het woord dieetkok bestaat eigenlijk al een poosje niet meer, we zijn tegenwoordig
allemaal kok met kennis van diëten.
Ik zal het verhaal bestellen, inkoop, aanleveren, verwerken, HACCP, ISO, etc. u
besparen.
Waar het in mijn vak uiteindelijk om gaat is
het verantwoord voorbereiden, bereiden
en verwerken van alle maaltijden voor
patiënten, die we tegenwoordig ook al
klanten noemen, in het UMCG.
Het menu wordt samengesteld door een
menucommissie en goedgekeurd door
een team van diëtistes. Zij controleren
tevens alle recepturen en leveren ons, de
koks, alle diëten van de klanten aan
middels een werkbriefje.
Dagelijks maken daar ongeveer 12 koks,
de hele brigade is zo'n 20 koks, voor
ongeveer 800 klanten een volledige en
verantwoorde maaltijd. De klant heeft
altijd keuze uit twee soorten vlees, drie
soorten groenten, vier zetmeelcomponenten (aardappel, rijst etc) en diverse
nagerechten. Soep wordt bij ons niet
meer geserveerd, dit is een gerecht met te
weinig voedingswaarde, de klant zou
reeds verzadigd zijn wanneer hij aan zijn
hoofdgerecht toe is en b.v. het vlees, die
wel veel voedingswaarde bevat, terug
sturen.
We verwerken dagelijks zo'n 70 kilo vlees,
100 kilo groente (afhankelijk van de soort)
en 80 kilo aardappelen. Per jaar is dat dan
26.000 kilo vlees, 36.500 kilo groenten en
30.000 kilo aardappelen.
Staat er eens een pasta op het menu dan
weegt het eindproduct, inclusief als z'n
afleidingen, al snel zo'n 120 kilo per keer.
De meeste klanten kunnen uit de “grote
pot” mee-eten. Heeft een klant echter een
dieet, dan krijgt hij een afleiding (dieet)

van de “grote massa”. Eén groentesoort
wordt dan weer onderverdeeld in 8 tot 10
afleidingen. Het gaat hier dan o.m. om de
diëten Na- (zoutloos), V- (vetbeperkt),
naturel en gemalen.
Dit alles maal drie, er is keuze uit drie
soorten groente. We maken dus van drie
groentesoorten 24 tot 30 afleidingen.
Voor vlees en zetmeel geldt hetzelfde.
Uiteraard hebben we ook nog de wat
meer gespecificeerde diëten zoals
jodiumbeperkt, glutenvrij, koemelkvrij,
notenvrij, half vloeibaar en nog veel meer
ingewikkelde en combinatiediëten. Deze
krijgen allemaal persoonlijke aandacht
van een kok. Immers water en zout zijn
gejodeerd, een jodiumbeperkt dieet wordt
dus bereid in het mineraalwater Spa rood
en als zout gebruikt gebruik je geen
JOZO- maar NEZO zout. In het glutenvrij
dieet mag geen spoortje van tarwe,
rogge, haver, gerst, spelt en kamut
voorkomen, dus gebruiken we veelal
glutenvrij meel of maïzena. Je staat er
versteld van waar overal koemelk of
noten in voorkomen.
Bij een half vloeibaar dieet worden alle
componenten (vlees, jus, aardappelen en
groente) zo fijn gemalen dat u de maaltijd
door een rietje kunt “eten”.
In het UMCG wordt ook erg veel aandacht
geschonken aan onze multiculturele
medemens, wij passen hun eetgewoonten aan op ons menu. Sommige
buitenlandse klanten mogen immers
geen varkens- of rundvlees, wij vervang-

en dit dan door kip of een vegetarisch
product.
De vleesvervanging voor de vegetarische
klanten maken we hoofdzakelijk zelf, dit
ook met het oog op de verschillende
wensen en diëten.
Het portioneren gebeurt aan de lopende
band door zo'n vijftien dames van de
afwassectie. Voordat zij beginnen met de
afwas, scheppen zij in ongeveer r z'n

anderhalf uur alle maaltijden op. Op deze
manier kan iedereen rond de klok van
twaalf uur z'n warme maaltijd nuttigen.
U ziet, er gaat heel wat tekeer bij ons.
Ik heb een geweldige baan en een prima
werkgever, toch hoop ik dat ik nooit op
mijn werk voor u zal moeten koken.
Hopelijk heb ik u een goede indruk
gegeven van mijn dagelijkse werkzaamheden.
Siebo Groenewold,
Dieetkok in het UMCG.

Ouderensoos
Wijnjewoude
Dhr. de Leeuw uit Heerenveen was op 16
februari bij ons met zijn dia's “by de
efterdoar” Prachtige dia's en een fijn
verhaal over wat er te zien is vlak bij huis.
We hebben echt genoten. Op donderdag
9 maart gaan we naar Hemrik naar de
jaarlijkse spelmiddag van de Opsterlandse dorpen. We moeten daar om 12.15 uur
aanwezig zijn.
Op 16 maart is er weer onze eigen
soosmiddag. Dan hoopt mevr. EnsingWagenaar uit Oudega Sm. met 2
muzikanten bij ons te zijn. We kunnen dan
luisteren naar muziek en voordrachten.
Het belooft weer een mooie middag te
worden. U komt toch ook?
Donderdag 16 maart om 2 uur in het
gebouw de Driehoek.
Het bestuur.

Foto's bewerken.
We kunnen er bijna niet meer onderuit, iedereen heeft tegenwoordig een digitale
camera. Maar niet altijd zijn de foto's van de kwaliteit die u wenst.
Om u een beetje te ondersteunen zijn we begonnen met het geven van een cursus
digitale fotobewerking.
Tijdens deze cursus komt aan de orde:
? Foto's uit uw digitale fototoestel op de computer zetten.
?

Foto's scannen.

?

Foto's bewerken b.v. rode ogen wegwerken, het formaat wijzigen, krasjes
wegwerken.

?

Belichting van donkere of te lichte foto's aanpassen.

?

Hoe u foto's kunt gebruiken bij een eigen website.

?

Foto's per e-mail versturen.

?

Met lagen werken (van verschillende afbeeldingen 1 afbeelding maken)

?

Kalenders maken met uw eigen fotokeuze erop.

?

Datum: donderdag 9-16-23-30 maart en 6 april.

Docent:
Kosten:
Aantal lessen:
Aanvang:
Contactpersoon:

Jan Dros.
€ 27,50 (excl. Lesmateriaal)
5.
20.00 tot 22.00 uur.
Siebo Groenewold..

Modern witvissen met de werphengel.
Dit is een theoriecursus voor de beginnende feedervisser of voor diegene die de basisprincipes wil leren.
We gaan het hebben over de soorten feederhengels, molens, draad, bijkomende
materialen, het werpen, enz.
Bij voldoende belangstelling is het mogelijk om gezamenlijk een dag te gaan vissen.
De datum wordt dan in overleg bepaald.
Docent:
René Seefat.
Datum
Dinsdag 7 maart. (indien mogelijk een extra avond op 14 maart.)
Kosten:
€ 2,50.
Aanvang:
20.00 uur
Leeftijd:
min. 12 jaar.
Contactpersoon: Lydia Huisman.

Tuinarchitectuur. Vijf boeiende tuinlessen:
Les 1: Tuin inrichten / ontwerp / renovatie.
Hoe, wat, waar?
Les 2: Grondbewerken / bemesting.
Wat voor grond heb ik? Op welke grond kan ik het beste tuinieren? Wat voor
bemesting heeft de tuin/gazon nodig?
Wat is de zuurgraad (pH) en wat moet ik er mee aan? Natuurlijke
meststoffen of chemische?
Allemaal vragen waar u een antwoord op krijgt.
Les 3: Bouwstenen, dode materialen.
Hoe verwerkt u of maakt u keus uit: hout, steen, beton etc.
Les 4: Bomen, heesters, coniferen, vaste planten, waterplanten.
Alles over beplanting, wat kan en wat kan niet? Inzicht in kleuren, plant- en
bladvormen. Vermeerderen zoals zaaien,
scheuren en verplanten.
Les 5: Onderhoud.
Eigenlijk het allerbelangrijkste voor uw mooi opgebouwde tuin. Het wordt,
blijft niet uit zichzelf mooi. U krijgt inzicht in de basis voor goed onderhoud.
Uw problemen, behoeften aan informatie staan centraal. Hier proberen wij u mee te
helpen. Alles wat ter tafel komt wordt behandeld in de betreffende lessen.
Docent:
Geert Louwes.
Datum:
Donderdag 9 mrt./ 16 mrt./ 23 mrt./ 30 mrt./ 6 apr.
Kosten:
€ 35,00 (incl. documentatiemateriaal).
Aanvang:
20.00 tot 22.00 uur.
Contactpersoon:
Magda Landman.
Snoeien doet bloeien.
Alles over het hoe, waarom en wanneer snoeien we welke planten, bomen en heesters
in onze tuin. De cursus bestaat uit twee lessen; les één bestaat uit het theoretische
deel, in les twee zal alles uit de eerste les in praktijk worden gebracht. Ook hier geldt dat
uw problemen en vragen centraal zullen staan.
Docent:
Geert Louwes.
Datum:
Donderdag 13 april theoretisch.
Donderdag 20 april praktisch. Ochtend/middag (n.o.t.k. met
cursisten)
Kosten:
€ 12,50.
Aanvang:
20.00 tot 22.00 uur.
Contactpersoon:
Magda Landman.
Workshop Scrap-booken. (Lente scrapcollage.)
Scrapbooken is een verhaal vertellen in de vorm van een fotoboek of collage. Het is de
mooiste manier om herinneringen én emoties te bewaren en het iedere keer opnieuw te
beleven. Scrapbooken is een creatieve manier om foto's te laten spreken. Door niet
alleen de foto's in een boek of collage te plakken, maar ook door verschillende soorten
papier en allerlei (scrapbook)techniekjes, trucjes en randversierselen wordt het een
dierbare herinnering “van toen, nu en later”.

In een wissellijst van 43 bij 53 cm (inclusief blankhouten smalle lijst van 2,5 cm) maken
we een collage van prachtige foto's uit de natuur die met de lente te maken hebben. U
kunt zelf foto's meenemen van huis, maar dat is niet nodig, u krijgt een aantal foto's, die
horen bij deze workshop.
Tijdens het maken van deze collage passen we verschillende scrap-technieken toe, die
ik ter plekke zal uitleggen.
Naast foto's en scrapmaterialen gebruiken we ook natuurlijke materialen, zoals
bladeren, schors, etc. Alle natuurlijke materialen zijn droog en niet aan bederf
onderhevig. Het werkstuk is heel lang houdbaar.
U kunt deze collage zien als een soort schilderij, een sieraad voor aan de muur.
Docent:
Loekie Flentge uit Oudehorne.
Datum:
Woensdag 15 maart lentecollage
Kosten:
€ 19,- per workshop. (incl materiaal).
Aanvang:
20.00 uur.
Contactpersoon:
Lydia Huisman.
Workshop Vogel van fietsbinnenband.
Weer eens iets anders voor in de tuin.
De fietsbanden worden vastgeprikt op 3 piepschuimeieren van verschillende grootte.
Als de vogel klaar is wordt hij op een metalen staaf bevestigd die dan de grond in kan.
Kom 3 september naar de Willedei, om de bijzondere vogel te bewonderen in onze
stand.
Docent:
Anke Huizinga uit Surhuisterveen.
Datum:
Woensdag 22 maart.
Kosten:
€ 17,- (incl. materiaal).
Aanvang:
20.00 uur.
Contactpersoon:
Lydia Huisman.
Zeevissen.
Zeg nou zelf, wat is mooier. Met je dorpsgenoten, tevens visliefhebber de zee op.
Op een stoer en vertrouwd ex-marineschip van 24 meter, met een joviale schipper, die
de weg weet. Vanuit Lauwersoog over de prachtige Waddenzee, het grootste
natuurgebied van Europa en dan de Noordzee op, boven Schiermonnikoog lekker
uitwaaien, genieten en vis vangen. U wordt gevaren naar de beste visgronden. U heeft
geen zeehengel? Het juiste visgerei kunt u huren.
De Werkgroep Activiteiten Wijnjewoude wil dit graag voor u organiseren , maar zal
eerst willen weten of er genoeg liefhebbers zijn. Om de boot, die maximaal 37 personen
kan herbergen, te gaan reserveren willen we graag weten, wie er mee gaan.
We gaan dan vissen op zaterdag 13 mei 2006, al bij een minimale deelname van 12
personen.
De kosten, inclusief huur zeehengel, maar exclusief lood en paternosters, zullen
ongeveer € 35,00 bedragen. Eten en drinken is hier ook niet bij inbegrepen.
Contactpersoon:
Sybout Posthuma Linthorst.

Wie een hond wil slaan vindt altijd wel een stok.

Zandvissen.
15 maart
Gaan we vissen op zand? Nee…………………
……………….we gaan van zand vissen maken
Zomer placemats.
19 april
De zomer komt in zicht en om je bordje gezellig op de tuin tafel
te zetten maken wij een mooie placemat.

En alles speelt zich af in het WAW lokaal van MFC “de Swingel” de plaats waar altijd wel
wat te doen is.
Wilt u informatie of heeft u vragen dan kunt u zich wenden tot:
Roelie Aardema
480707
Jannie Lap
481617
Magda Landman
481673

Donateursconcert Euphonia.
Zoals ieder jaar geeft muziekvereniging Euphonia weer een donateursconcert. Dit
jaar zal dit feest plaatsvinden op 18 maart in de Swingel te Wijnjewoude. Samen
met Gospel koor Sola Gratia, koor Looft den Heer en de jeugdleden van Euphonia
maken we er weer een spetterend en zeer gevarieerd programma van. Dit grote
evenement zal plaatsvinden om 20.00 uur en de entree is helemaal gratis. In de
pauze zal een verloting worden gehouden.
Graag tot ziens op 18 maart!
Het bestuur van CMV Euphonia.

Als je je geheim in zee werpt,
spuugt de branding het weer uit.

Tennisclub Weningewalde
Plof. De Ban valt in de bus, bij Bauke en Triensje. Zoals bij veel gezinnen in
Wijnjewoude wordt het dorpsblad direct gepakt. Triensje zet zich aan de keukentafel en
bladert. “Kijk, als ik het niet dacht”, mompelt ze voor zich uit, “weer een stukje van de
tennisclub. Ik ben benieuwd”.
Als het stukje uit is, loopt ze naar achteren de tuin in, waar Bauke de groentetuin aan het
omspitten is.
“Hé Bauke, moet je horen van de
tennisclub: ze hebben nu hele leuke
plannen voor de kinderen van de
basisschool. “Weningewalde” wordt
vermeld in het boekje “Kies voor hart en
sport”. Hierin worden kinderen van de
groepen 6,7 en 8 uitgenodigd om zich aan
te melden voor een viertal tennislessen.
De kinderen van de hogere groepen van
de openbare school van het Twaspan
krijgen als gymlessen 3 á 4 tennislessen
op de tennisbaan. Als dit een succes
wordt dan is de christelijke school volgend
jaar aan de beurt”.
Bauke richt zich moeizaam op en leunt op
zijn schep: “Ik moet
toegeven dat die lui van
tennis er wel werk van
maken. Ik had dat
vroeger op de lagere
school ook wel gewild,
die tennislessen. Maar
ja, dat was toen nog
niet zo”.
“Ja,” gaat Trientsje verder, “en een aantal
oudere jeugdspelers worden opgeleid tot
junior-coach, zodat zij kunnen begeleiden
bij allerhande activiteiten van de jeugd,
zoals toernooien in Wijnjewoude of bij
andere verenigingen of bij het driedorpentoernooi.
En dan komt er ook nog een competitieteam voor de basisschool jeugd, samen
met Bakkeveen”.

Bauke steekt zijn spade weer in de grond.
Langzaam komt een worm boven die
verder kronkelt over de omgespitte grond.
Het voorjaar zit in de lucht en Bauke snuift
de grondgeuren op. “Ik begin zin te krijgen
om ook maar lid te worden van die club.
Ze doen veel en het lijkt me wel leuk”.
Trientsje glimlacht; “Zullen we de kinderen ook vragen of ze lid willen worden?
Met z'n viertjes is het goedkoper en
kunnen we af en toe samen tennissen!”
In huis slaat ze “Gravelnieuws” er nog
eens op na. Oh ja, de contributie voor een
volwassene is € 82,-; tenminste dat was in
2005. Bij een gezinslidmaatschap betaal
je de twee duurste lidmaatschappen en
50% van ieder volgend lidmaatschap.
Ze kijkt nog eens en bedenkt dat ze maar
eens de penningmeester moet bellen:
Nico Veninga tel.: 480876.
En lessen nemen kan dat ook nog? Ook
maar eens informeren.

Ze kijkt op de kalender. Nog een paar
weekjes, dan is het 1 april en gaan de
tennisbanen weer open.

DWS nieuws.
Hierbij weer de bijdrage van D.W.S. Alle ploegen
doen goed hun best om in hun klasse te blijven.
Dames I zijn afgelopen donderdag uitgeschakeld
voor de beker.
Dames 3 kunnen nog steeds kampioen worden, kom hun aanmoedigen. Dames 1, 2
en heren 1 kunnen nog steeds degraderen. Door blessures worden de teams door
elkaar gehaald om elke donderdag weer genoeg spelers bij elkaar te krijgen. Zijn er
nog mensen die competitie willen volleyballen, meldt je aan bij een van de
bestuursleden. (T. Kiers 0516-541283, Grietje de Haan 0516-481901), of kom eens
kijken of meedoen op onderstaande trainingstijden.
Trainingstijden
Maandag
19.00 - 20.15 uur
Maandag
20.15 - 21.30 uur
Maandag
21.30 - 22.45 uur
Dinsdag
19.30 - 20.45 uur
Dinsdag
20.45 - 22.00 uur

Standen:
TEAM

KLASSE

Heren 1
Heren 2
Dames 1
Dames 2
Dames 3

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

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

AANTAL
WEDSTRIJDEN
17
16
17
17
14

PUNTEN
15
19
20
25
31

STAND
10
5
9
7
2

Wedstrijden maart 2006
Hieronder een overzicht van de geplande wedstrijden voor de komende maand.

donderdag, 09 maart 2006
D2D FA 19:15 DFS D2
H4D Be 19:15 DWS H2
H2D EA 20:15 Turfstekers H3
D4D BK 20:15 DWS D2
D6D GF 21:15 vvDSO D4
donderdag, 16 maart 2006
D4D DB 19:15 Hujades D3
D6D Fe 19:15 DWS D3
H2D BA 20:15 Philips H1
D2D BA 20:15 Oerterp D2
.

- DWS D1
- Z-Up/Beets H2
- DWS H1
- VCS D3
- DWS D3

Westermar 3
M.F.C. de Swingel 1
Sportcentrum Drachten 1
M.F.C. de Swingel 1
Surventohal 3

- DWS D2
- WHandich D3
- DWS H1
- DWS D1

De Leegens 3
M.F.C. de Swingel 1
Sportcentrum Drachten 3
De Wier 1

donderdag, 23 maart 2006
D6D Cf 19:15 JMC D2
H4D Bd 19:15 DWS H2
D2D AL 20:15 DWS D1
D4D BH 21:15 DWS D2

- DWS D3
- Z-Up/Beets H3
- VCS D2
- vvDSO D2

De Holten 2
M.F.C. de Swingel 1
M.F.C. de Swingel 1
M.F.C. de Swingel 1

donderdag, 30 maart 2006
D2D HA 19:15 vvDSO D1
H4D Bc 19:15 DWS H2
H2D AG 20:15 DWS H1
D4D BA 21:15 DWS D2

- DWS D1
- Turfstekers H5
- Oerterp H2
- Turfstekers D7

Surventohal 3
M.F.C. de Swingel 1
M.F.C. de Swingel 1
M.F.C. de Swingel 1

donderdag, 06 april 2006
H4D EB 19:15 Z-Up/Beets H2 - DWS H2
H2D HA 20:15 Old Stars H1
- DWS H1

Sporthal Revalidatie Friesland 3
De Holten 3

Dames en heren veel succes.
De balsponsor deze maand is:

Longa nieuws
Groot nieuws: gymnastiekvereniging Longa krijgt nieuwe trainingspakken en die worden gesponserd door Veninga belastingadvies
voor Medici.

Wedstrijdnieuws: Op 4 december heeft het
Jazz dans festijn plaatsgevonden in Leeuwarden. 2 Teams van de streetdance
hebben hieraan meegedaan en de reacties
waren overwegend positief.
Op 21 januari hebben Janine Brouwer,
Anneke de Jong, Marrit Oenema en Hilma
Berving zich niet kunnen plaatsen voor de
de
de
districtwedstrijden van de 2 en 3 devisie
turnen. Volgens jaar gaan ze het opnieuw
proberen.

Als je alleen maar azijn drinkt weet je niet
dat er ook nog zoiets als wijn bestaat.

Op 28 januari hebben de Friese Kamp. Jazz
in Burgum plaatsgevonden. 5 leden van
Longa van de streetdance hebben hier aan
meegedaan. Anne en Lieke Dijkstra, Melissa
v.d. Adel, Nina Menger, Sasha Adema. Zij
werd derde van Friesland.
Op 4 februari is de 2de plaatsingswedstrijd
geweest voor turnen niv. 7 10. Baukje de
Vos is 1ste geworden, Bianca Bakker 2de en
Rinette v.d. Wal 3de. Alleen Bianca heeft zich
geplaatst voor de Friese Kampioenschappen op 1 april.
Renske Veninga, Margreet de Jong en Vera
ten Hoor vielen buiten de prijzen.
Jubileum: Op 1 april viert g.v. Longa haar 60-jarig bestaan in de Swingel. Lees
hiervoor elders in deze Bân .
Let op: andere tijden springlessen. Zie rooster. Je mag altijd 2x gratis proberen.
Rooster:
Maandag
Dinsdag
Woensdag

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

15.30-16.30
16.30-19.00
8.45- 9.30
15.30-16.30
16.30-19.30
17.30-18.15
18.15-19.00
19.00-19.45
19.45-20.45
15.45-17.15
17.15-18.45
15.30-16.30
16.30-18.30
18.30-19.30
9.00-12.00
12.00-13.30

kleutergymnastiek
acrogym.
ouder en kindgym.
springen b.o.( trampo, kast e.d.)
selectieturnen dames
streetdance 6 t/m 9 jaar
streetdance 9 t/m 12 jaar
streetdance 12 t/m 20 jaar
aerobics en steps volwassenen
recreatiegymnastiek 6 t/m 9 jaar
recreatiegymnastiek 9 tot 15 jaar
acrogym beginners vanaf 6 jaar
acrogym gevorderden
springen v.o. (trampo, kast e.d.)
selectieturnen
acrogym

Anke Posthumus
Margje v.d. Lei
Sigrid Hof
Lara Valkman
Neil Bennett
Rhoschelyn de Palm
Rhoschelyn de Palm
Rhoschelyn de Palm
Rhoschelyn de Palm
Loeky de Ruiter
Loeky de Ruiter
Margje v.d. Lei
Margje v.d. Lei
NataschaJamin
Neil Bennett
Margje v.d. Lei

Inlichtingen : Sietske Brouwer, Merkebuorren 73 tel. 0516-481995
Of email: bestuur@longawijnjewoude.nl
Of kijk op onze website: www.longawijnjewoude.nl

Prikbord
Fawaka-dag

Potgrondactie Wijnjewoude

Laat je verrassen op de Fawaka-dag!
Help jij mee met het verzorgen van je
zieke, gehandicapte of verslaafde
vader, moeder, broertje of zusje? Dan is
er speciaal voor jou weer een Fawakadag!
Ben je 10-14 jaar? Dan nodigen wij je uit
om mee te gaan naar Sneek op
zaterdag 25 maart 2006. Spectaculair,
kleuren en 'door de knieen en omhoog'.
Ben je benieuwd wat voor activiteit dat is?
Geef je op!
Ben je 15 jaar en ouder? Ga dan mee naar
Groningen op zaterdag 8 april 2006! Dan
maak je kennis met de 'Spannendste
ontspanning' en de 'Arena'........ we gaan
lasergamen!
Net als de vorige keer wordt deze dag
door Fawaka betaald en zorgen wij ook
voor het vervoer. Het enige wat jij hoeft te
doen is je aanmelden en van de
partij te zijn! Je krijgt dan ruim een week
van tevoren bericht over het vervoer en
andere bijzonderheden.
Ga je mee? Mail dan naar:
info@fawaka.nu. of bel 0519-292223.

Vanaf maandag 10 april tot vrijdag de 14e
wil peuterspeelzaal ”De Telle” een potgrondverkoopactie houden.
Van de opbrengst wordt o.a. nieuw
speelgoed gekocht.
Op één van die dagen komen wij huis aan
huis in Wijnjewoude en omstreken bij u
aan de deur.
Naast potgrond verkopen wij dan ook
bemeste tuinaarde.
Tot dan
Met vriendelijke groet PSZ de “Telle”

Laatste Trekzakles
De laatste WAW- les trekzakspelen zal
worden gehouden in het Multifunctioneel
Centrum de Swingel op dinsdagavond 14
maart a.s. en begint om 20.00 uur. Een
ieder, die belangstelling heeft voor wat er
met elkaar geleerd is of overweegt komend seizoen ook les te gaan nemen, is
van harte welkom.

Orgelliefhebbers
Op 1 juli 2005 werd in de NH. Kerk te
Wijnjeterp het “Properorgel”opnieuw in
gebruik genomen. Restauratie werd
verricht door fa. Haarsma te Drachten.
Een orgelconcert werd verzorgd door
Rene Nijsse, orgelbouwer en restaurateur uit Zeeland. Deze feestelijke gebeurtenis werd vastgelegd op dvd.
Deze dvd is voor € 5,- te koop.
Bestellen bij:
Grietje Beenen
Russchenreed 36
Tel: 0516481952

Geschiedenis Wijnjewoude
Ik ben op zoek naar mensen die op school
wat willen vertellen over de cultuur en
geschiedenis van Wijnjewoude en
omstreken. Heeft u een mooi verhaal of
foto's of voorwerpen die met de cultuur en
geschiedenis van Wijnjewoude te maken
hebben of kent u iemand die ons het een
en ander kan vertellen, neem dan contact
op met ondergetekende op tel. nr. 0516481700. Bij voorbaat hartelijk dank.
Namens CBS 'Votum Nostrum'
Sjouke H. Hoogsteen.

Longa 60 jaar
Op 1 april 2006 bestaat LONGA Wijnjewoude 60 jaar, dit willen wij niet
onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom
wordt er een reünie gehouden in het MFC
“de Swingel” op zaterdag 1 April in
Wijnjewoude, het programma begint om
14:00 uur. Wat zit er in het programma???
Een powerpoint presentatie, demonstraties, een hapje en een drankje en een
uitgebreide broodmaaltijd met alles d'r op
en d'r aan. Wij zijn nog op zoek naar oude
foto's en teksten van toen. U kunt foto's
indien u ze digitaal heeft mailen naar;
jubileum@longawijnjewoude.nl.

Bent u ook een oud-lid van LONGA en u
wilt graag op de reünie aanwezig zijn,
geef u op via het bovenstaande E-mail
adres. Schrijven kan natuurlijk ook via het
onderstaand adres:
Jubileum Longa Wijnjewoude
P/a: Russchenreed 11
9241 EG Wijnjewoude.
De kosten voor de reünie zijn € 17,50 pp.
U dient het bedrag te voldoen bij opgave
van uw deelname.
Namens de jubileum commissie,
André Bergsma.

Aandacht voor uitgezonden militairen… Niet
alleen sturen, maar ook steunen!
Ongeveer 850 Nederlandse militairen vertrekken medio maart al naar Uruzgan, in het
zuiden van Afghanistan, voor voorbereidings- en opbouwwerkzaamheden van twee bases,
van waaruit in augustus 1.200 Nederlandse militairen hun werk zullen doen. Daarnaast
komt er een Nederlandse basis bij het vliegveld in Kandahar.
Als Nederlandse bijdrage aan vrede en veiligheid zullen Nederlandse militairen de
bevolking tegen het terrorisme van de Taliban beschermen. Bovendien helpen zij mee de
vernietigde infrastructuur weer op te bouwen.
Een uitgezonden militair werkt langdurig
onder moeilijke, risicovolle en gevaarlijke
omstandigheden. Hierdoor ontstaan (vaak
pas jaren later) bij één op de vijf lichamelijke
en/of psychische klachten. Van elke twintig
uitgezonden militairen zal één van hen zelfs
ernstige psychische klachten krijgen,
waardoor normaal functioneren niet meer
mogelijk is. Ook hun directe relaties lijden
dan aan de gevolgen daarvan. Daarom is
en blijft de zorg voor het geestelijk welzijn
van uitgezonden (geweest zijnde) militairen
belangrijk.
Het Protestants Interkerkelijk Thuisfront
(PIT) steekt ook deze 850 en straks de
1.200 militairen die naar het zuiden van
Afghanistan worden uitgezonden een hart
onder de riem door hen een dagboekje met

bemoedigende teksten mee te geven,
samen met een schrijfcassette voor de
contacten met thuis. Van het PIT kunnen zij
in het uitzendgebied via de mee uitgezonden geestelijke verzorger(s) een zakbijbeltje krijgen als geestelijke bagage. Zie
voor onze overige activiteiten
www.stichtingpit.nl.
Giften hiervoor zijn welkom op giro 5163
t.n.v. Stichting PIT te Huis ter Heide (Utr).
Hierdoor geven wij hen en de overige 1.750
Nederlandse militairen die op dit moment
zijn uitgezonden, waaronder nog eens 625
op andere locaties in Afghanistan, de aandacht en de erkenning die zij verdienen.
Stichting PIT - Amersfoortseweg 59 - 3712
BB Huis ter Heide - stgpit@hetnet.nl www.stichtingpit.nl

Wat staat er in 2006 allemaal op
het programma voor het
Pinksterfeest?
Zaterdag: fiets- en wandeltochten, hobby- en kinderkledingbeurs en activiteiten voor de kinderen. Dan een zangavond
m.m.v. het Interkerkelijk mannenkoor uit Drachten en
Koperblazers Wagteveld uit Steenwijk. Algehele leiding Ds. Knol
uit Smilde.
Op zondag een gezinsdienst met het kindertheater Simon en zo,
en een praise gospelavond met Remco Hakkert en koor.
Maandag: een gezinsdienst met Ds. Hans Esbach, en met
m.m.v. gospelband Sinjeal uit Donkerbroek en Euphonia.
Voor de kinderen is er een speciale dienst in de kleine tent met
VBK uit Zevenhuizen. Hier is nog wel ondersteuning van meer
vrijwilligers nodig, dus als je het leuk vindt om op deze manier je
steentje bij te dragen, laat het dan even weten!
Trouwens…
Er is ook op 'ander terrein' genoeg te doen! Er zijn verschillende sub-groepen;
?
Liturgie-groep: zorgt voor de invulling van de diensten
?
Terreingroep: voor de tent opbouw en alle toebehorende werkzaamheden
op het terrein, technische dienst, verkeer regelen, EHBO, etc.
?
Aktiegroep: organiseert het zaterdagprogramma, en zorgt hierdoor voor
een stukje inkomsten om alles te bekostigen.
?
Koffiegroep: zorgt voor de catering tijdens het hele weekend en voor de
algehele gastvrijheid en gezelligheid.
?
Publiciteitsgroep: draagt zorg voor het maken van de pinksterkrant (oplage
bijna 30.000 stuks) en de verspreiding ervan.
Alle hoofden van de sub-groepen, afgevaardigden van de kerkenraden uit de
deelnemende dorpen en het hoofdelijk bestuur, vormen samen de kerngroep.
We hopen dat we met dit schrijven meer mensen kunnen prikkelen om ook mee te
helpen aan dit geweldige jaarlijkse gebeuren! Uit Wijnjewoude, maar ook uit de
omliggende dorpen. We heten tenslotte Stichting Pinksterfeest Wijnjewoude e.o.
(Bakkeveen, Friesepalen en Ureterp)
Heeft u belangstelling gekregen voor deelname, dan horen we dat graag!
De aktiegroep is nog op zoek naar mensen met een leuke, niet alledaagse hobby of een
bijzondere verzameling, die dit willen tonen aan een breed publiek op zaterdag 3 juni in
de tent.
Tot ziens in het weekend van 2 t/m 5 juni 2006!
Opgave vrijwilligers/begeleiders bij:
Johanna Klooster 0516-481955 (secretaresse)
Hobbyisten, verzamelaars bij:
Hinke de Vries 0512-303064
(aktiegroep)

Uitnodiging Gezinsdienst
Hierbij nodigen wij iedereen uit voor de speciale gezinsdienst op d.v. zondag 12 maart
a.s. samen met mensen met een verstandelijke beperking. Deze dienst wordt
gehouden in de Gereformeerde Kerk te Wijnjewoude en begint om 13.30 uur. In deze
dienst hoopt voor te gaan da. F. Wesseling uit De Tike.

Het thema van deze dienst is: “Ken jij Hem ook”.
Muzikale medewerking wordt verleent door de muziekgroep van Maartenswouden te
Drachten.
Iedereen is van harte uitgenodigd deze dienst mee te vieren.
Na de dienst is er gelegenheid om gezellig koffie te drinken.
Commissie aangepaste dienst,
Geref. Kerk te Wijnjewoude

Uitnodiging Evangeliesatiedienst
Hierbij nodigen wij u uit voor de evangelisatiedienst op zondag 2 april om 19.30 uur
in de gereformeerde kerk te Wijnjewoude.

Met als thema:Een veelkleurige verassing
In deze dienst gaat voor ds. Arensman uit Gerkesklooster.
Hieraan werkt ook mee: gospelgroep “Mission” uit Holwerd.
Er is koffie & thee drinken na de dienst.
Evangelisatiecommissie Gereformeerde Kerk Wijnjewoude

Kerkdiensten
Hervormde Gemeente
maart
5 Weinterp
8
12
19
26

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

Ds. K.R. Cuperus, Wolvega
Ds. J. Noordam, Drachten
Hr. M.J. Viergever, Genemuiden
Hr. J. Duijster, Ens
Ds. H. Talsma, Kollumerzwaag
Ds. H. Engelsma, IJsselmuiden
Ds. H. Poot, Oldemarkt
Dhr. J.W. van de Kamp, Beverwijk
Dhr. J.W. van de Kamp, Beverwijk

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.
maart
5
8
12
19
26
april
2

9.30 u
14.00 u
19.30 u
9.30 u
14.00 u
9.30 u
14.00 u
9.30 u
14.00 u

ds R.Van Wijnen
W.B.v.d. Wal
ds J.Kruidhof (biddag)
WB v.d. Wal ( avondmaal )
WB v.d. Wal
ds W.F.Wisselink
WB v.d. Wal
WB v.d. Wal
ds R.A.Schipper

9.30 u Dienst
14.00 u ds WB v.d. Wal
Gereformeerde Kerk

13.45 uur

Drs. M. J. M. Sytsma-van
Oeveren
Drs. M. J. M. Sytsma-van
Oeveren

8 mrt

19.30 uur

Ds. F. de Jong

Drachten

12 mrt

9.30 uur

Dr. K. Dijkstra

Ezinge

14.00 uur

Da. F. Wesseling

De Tike

9.30 uur

Ds. G. J. Röben

Dr. Compagnie

13.45 uur

Ds. G. J. Röben

Dr. Compagnie

5 mrt

19 mrt
26 mrt

2 apr

9.30 uur

Kampen

koffiedrinken na de
dienst

Kampen

9.30 uur

Ds. P. Rozeboom

Wolvega

13.45 uur

Ds. Tj. Tjepkema

Bolsward

9.30 uur
19.30 uur

Dhr. E. Terpstra
Evangelisatie dienst

Heerenveen

Biddag voor Gewas en
Arbeid
Speciale Gezinsdienst

Koffiedrinken na de
dienst

Dorpsagenda
Maart
7
9
12
14
15
15
16
17
18
21
22
25
27
28
30

WAW Theoriecursus Witvissen
Soos. Spelmiddag in Hemrik
Ger. Kerk. Speciale gezinsdienst samen met mensen met een
verstandelijk handicap.
WAW. Laatste trekzakles 20.00 uur in de Swingel
Kidsclub Zandvissen
WAW Workshop Scrap-booken 20.00 uur
Soosmiddag in de Driehoek
Dorpsfilm 19.30 uur in de Swingel
Donateursconcert Euphonia 20.00 uur in de Swingel
Klaverjassen bij café van der Wey
WAW Workshop Vogel van fietsband maken.
Toneelploech de Wâldploech in de Swingel 20.00 uur
Ledenvergadering E.D.D. 20.00 uur in de Swingel.
Ledenvergadering Plaatselijk Belang 20.00 uur in de Swingel.
Pakketten inleveren voor Polen bij Fam. J. Veenstra

April
1
2
7
10 t/m 14
13
19
19
20

Reünie ivm 60 jarig bestaan Longa 14.00 uur in de Swingel
Evangelisatiedienst in de Ger. Kerk 19.30 uur.
Schutjassen in de O.D.V. kantine
Potgrondactie Peuterspeelzaal de Telle
WAW theoriecursus Snoeien doet bloeien
Boottocht Zonnebloem 9.30 uur vanuit Drachten
Kidsclub Zomer placemat
WAW praktijkcursus Snoeien doet bloeien

Zet een gans in de haver
en ze komt om van de honger.

Doktersdiensten
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude Mr. Geertswei 15 Wijnjewoude tel. (0516) 48 12 50.
Door de week overdag tel. 48 12 50 spoedlijn (0516) 48 08 08
Na 17.00 uur en in het weekend tel. 0900 1127112
TIJDEN
- maken van afspraken voor het spreekuur of een visite
08:00 - 09:00 uur
- aanvragen van herhalingsrecepten
09:00 - 10:30 uur
- koffiepauze met aansluitend verpleegkundig spreekuur
10.30 - 11.45 uur
- bellen voor uitslagen
11.45 - 12.15 uur
- medicijnen afhalen
16:00 - 17:00uur
- wrattenspreekuur: 1x per 14 dagen is er donderdagmiddag vanaf 15:00 uur stikstof
aanwezig.
Wij hebben lunchpauze vanaf 12:30 13:30 uur. Uiteraard zijn we dan wel voor
spoedgevallen bereikbaar.

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

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

