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Jan Lammert Sijtsema jr., 
Merkebuorren 39a tel:  48 12 00
Annie Posthumus, Weinterp 40                  tel:  48 13 81
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Van de redactie Een praatje bij het 
plaatje

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 3 december. 
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 en dan in lettertype arial 
11, via de e-mail deban@wijnjewoude.net Dit kan tot zaterdag 26 november18.00 
uur. Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 24 november binnen zijn bij 
Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij 
helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie 
Posthumus tel. 481381.

Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij Klaas Greidanus 
greidanus@zonnet.nl.

1.

"Een goudgeel Wâldhûs".

Anna-Lys Herder versterkt tijdelijk de redactie van ons dorpsblad.
Voor haar opleiding "communicatie-specialismejournalastiek" dient zij vele schrijfuren 
te maken. Om ervaring op te doen zal ze regelmatig artikelen voor de Bân schrijven.

De controlemeeting van de dikke bomen wedstrijd moet nog plaatsvinden. In de vol-
gende Bân de definitieve uitslag.

Veel leesplezier wensen wij u toe.

De redactie.



Berichten van Plaatselijk Belang.

2.2.

Overlast hondenpoep

Hondenpoep, een onderwerp waar veel over wordt geklaagd en geschreven. Met enige 
regelmaat leest u over de overlast die hondenpoep veroorzaakt.  Het zal u niet verba-
zen; ook in Wijnjewoude hebben we regelmatig last van hondenpoep, terwijl het eigen-
lijk heel simpel is. Schepje en plastic zakje mee op de wandeling om de uitwerpselen 
van uw hond op te ruimen en niemand heeft er last van. Helaas gaat het niet altijd op die 
manier.

Ons nieuwe fietspad, het Finnepaad, is 
een prachtig pad om samen met de hond 
een wandeling te maken. Helaas liggen 
ook dan de uitwerpselen regelmatig waar 
ze niet thuishoren, op het pad of op het 
weiland. Dit is niet alleen vervelend voor 
andere wandelaars of fietsers, maar ook 
voor de boer die er aan heeft meegewerkt 
dat het fietspad kon worden aangelegd. 
Ons vriendelijke maar dringende verzoek 
is uw hond ook tijdens de wandelingen op 
het Finnepaad aan te lijnen en, zoals over-
al elders, een schepje en een zakje mee 
te nemen om de uitwerpselen op te rui-
men. Als het probleem blijft bestaan zul-
len we de gemeente helaas moeten vra-
gen om een verbod voor honden op het 
Finnepaad. Het zou jammer zijn als het 
zover komt.

Vitaal Opsterland 2

De gemeente is al geruime tijd bezig met 
het ontwikkelen van nieuw beleid over de 
voorzieningen en accommodaties in de 
gemeente. Hierover hebben wij u al een 
aantal malen geïnformeerd. Wellicht her-
innert  u zich nog de namen van de fictie-
ve dorpen Groeisterterp en Krimpster-
woude, waarover tijdens een eerste bij-
eenkomst eind 2009 gediscussieerd 
werd.
De achterliggende gedachte is dat door 
vergrijzing en ontgroening de samenstel-
ling van de dorpen  verandert, waardoor 
de behoefte aan voorzieningen en 
accommodaties verandert. Hierdoor en 
als gevolg van bezuinigingen kan de 
gemeente op termijn, in de periode tot 
2030, niet alle voorzieningen en accom-
modaties op het huidige peil houden.
In december 2010 heeft de gemeente-
raad het document “Vitaal Opsterland, 
visie op basisvoorzieningen en accom-
modaties 2010-2030” vastgesteld. In het 
document worden de vijf basisvoorzie-
ningen genoemd, die minimaal nodig zijn 
om inwoners van de gemeente de moge-
lijkheid te bieden zich te kunnen ontwikke-
len/ vormen en elkaar te ontmoeten. 
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Het betreft de volgende  basisvoorzie-
ningen:
1. Men moet goed kunnen wonen;
2. Mensen moeten elkaar kunnen ont-

moeten;
3. Zorg moet bereikbaar zijn;
4. Onderwijs moet bereikbaar zijn;
5. Men moet kunnen sporten.

In de visie is ook aangegeven dat niet alle 
voorzieningen en accommodaties in alle 
dorpen aanwezig zullen zijn in de toe-
komst. Er is een indeling gemaakt in drie 
categorieën dorpen, nl.:

1. Het centrumdorp: de dorpen met 
meer dan 3.000 inwoners (Gorredijk, 
Beetsterzwaag en Ureterp) die voor-
zieningen met andere dorpen delen;

2. Het plusdorp: de dorpen met 1.500 
tot 3.000 inwoners (Wijnjewoude, 
Bakkeveen, Nijbeets en Tijnje). In 
deze dorpen staat het wonen cen-
traal, maar door de ligging of bijzon-
dere omstandigheid heeft het dorp 
een extra functie;

3. Het woondorp: de dorpen met minder 
dan 1.500 inwoners  (alle andere dor-
pen). In deze dorpen staat het wonen 
centraal. In de regel is er nog wel een 
ontmoetingsfunctie, in de vorm van 
een dorpshuis. Voor andere voorzie-
ningen zijn de bewoners aangewe-
zen op de voorzieningen in de andere 
dorpen.

De visie geeft richtlijnen, maar nog geen 
precieze antwoorden op de toekomst van 
de voorzieningen en accommodaties.  
Daarom is er voor gekozen een verdie-
pingsslag te maken samen met de dorpen 
en de maatschappelijke organisaties. 
Uiteindelijk moet er voor ieder dorp een 
visie komen, met daarin aanbevelingen 
voor de toekomst van de voorzieningen 
en accommodaties in de dorpen voor de 
periode tot 2030 (Vitaal Opsterland 2).  In 
december 2012 moet dit project zijn afge-
rond. De gemeenteraad stelt dan het eind-
document met de visies per dorp vast. 

Voordat het zover is worden er onder 
andere in ieder dorp twee bijeenkomsten 
georganiseerd. In de eerste bijeenkomst 
worden de gevolgen van de demografi-
sche en andere relevante ontwikkelingen 
voor de voorzieningen en accommoda-
ties in het dorp besproken. In de tweede 
bijeenkomst worden de mogelijkheden 
om de knelpunten te beperken en de kan-
sen te benutten in beeld gebracht.  
Wij vinden het belangrijk dat zoveel moge-
lijk inwoners van Wijnjewoude, inclusief 
de bestuurders van onze verenigingen en 
de schoolbesturen,  betrokken worden bij 
dit voor ons dorp belangrijke onderwerp. 
Samen moeten we er voor zorgen dat 
Wijnjewoude ook in de toekomst een 
vitaal dorp blijft.  Over hoe u hieraan uw bij-
drage kunt leveren volgt binnenkort in de 
Bân verdere informatie. Wij nodigen u nu 
al vast uit hierover mee te denken. 

Digitale vrijwilligersvacaturebank
Op 26 oktober heeft wethouder Kooistra 
de website  www.vrijwilligersopster-
land.nl officieel gelanceerd. De website 
met  digitale vrijwilligersvacaturebank is 
een project van de gemeente Opsterland  
dat wordt uitgevoerd door Timpaan 
Welzijn. 
De digitale vrijwilligersvacaturebank biedt 
een kans om op een andere manier nieu-
we vrijwilligers te vinden. Vrijwilligersor-
ganisaties kunnen een vacature op de vrij-
willigersvacaturebank zetten en mensen 
die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk kun-
nen de vacatures op de website bekijken 
en zich als vrijwilliger aanmelden.
Vrijwilligers zijn erg belangrijk voor het 
verenigingsleven in de gemeente.  De 
nieuwe website kan er daarom een bijdra-
ge aan leveren dat vrijwilligers en vrijwilli-
gersorganisaties elkaar gemakkelijker 
kunnen vinden. 
Kijkt u voor verdere informatie eens op de 
website www.vrijwilligersopsterland.nl. 

Het bestuur.

Dat is er met de paplepel ingeslagen.
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Mounleane 2-4
9241 HA  Wijnjewoude
Tel.: 0516 - 48 12 61
Fax: 0516 - 48 13 97

9241 WJ  Wijnjewoude 

 tel.: 0516 - 48 16 93  

b.g.g. 06 - 218 75 017  

Moskouwei 4

Voor al uw reparatie werkzaamheden 

aan;

Reparatiebedrijf

- tractoren 

- landbouwmachines

- tuinmachines

- parkmachines

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien

Mounleane 3a

9241 HA  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 13 31

Fax: 0516 - 48 17 45

Hytex Fashion B.V.HF

GFHGFH

adres

postcode

tel

fax

e-mail

website

Weinterp 60

9241 HE  Wijnjewoude

0516 - 48 09 93

0516 - 48 08 85

info@boumaadmin.nl 

www.boumaadmin.nl 

Wolverlei 5     
9241 ER  Wijnjewoude

Tel.: 06 - 23 67 77 46

Voor al uw: - nieuwbouw

- verbouw 

- onderhoud 

- renovatie

EDWIN HOFSTEE
TIMMERBEDRIJF

www.gfh.nl

• APK, reparatie en onderhoud alle merken,

   gespecialiseerd in Citroën en Peugeot 

   ook lichte bedrijfsauto’s

• Vervanging van voorruit of ruitreparatie

   vanaf € 0,- eigen risico

• Voordelig tanken

• Occasions

• Geheel automatische wasstraat

• Ook onderhoud van uw leaseauto

Voor meer informatie bel met John v.d. Veen 
Merkebuorren 60 tel.: 48 13 13 / 06-55 77 43 31

‘t Oost 46 - 8431 LK Oosterwolde
Tel. 0516-520724
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Informatieavond Elkien Welfingstrjitte.

Donderdag 8 september heeft woningcorporatie Elkien de bewoners en de omwonen-
den van een gedeelte van de Welfingstrjitte uitgenodigd om ze bij te praten over haar 
plannen en de vorderingen die gemaakt zijn. 

Elkien is bezig met voorbereidingen om 
een aantal woningen aan de Welfingstrjit-
te (nr 7 tot en met 41) te slopen en daar 12 
huur- en 4 koopwoningen voor terug te 
bouwen. 

Het eerste deel van de avond was speci-
aal voor de bewoners die in een te slopen 
woning wonen. Een aantal van de bewo-
ners is inmiddels al verhuisd naar een 
andere woning en een deel van de bewo-
ners wacht op een wisselwoning waar zij 
zolang kunnen wonen tot de nieuwe 
woningen gerealiseerd zijn.

Het tweede deel van de avond was voor 
de omwonenden van de nieuwbouwloca-
tie aan de Welfingstrjitte.
Op de avond zijn de schetstekeningen 
van de nieuw te bouwen woningen ge-
toond. Het geeft een idee van wat er 
komen gaat. Ook heeft de architect zijn 
verhaal gedaan hoe hij tot deze tekening-
en gekomen is. De avond is zeer positief 
ontvangen door de omwonenden omdat 
zij natuurlijk ook graag willen weten wat er 
allemaal komt. 

We kunnen terugkijken op een geslaagde 
avond. 

Bezoek- en postadres

MFC “De Swingel”

Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur

Tel. tijdens openingstijd: 06 - 12 548 683

Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies:

 

- vragen over het dorp

- activiteiten

- hulpmiddelen 

- thuiszorg

- woningaanpassing 

- kleine klusjes
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Weinterp 22 a

9241 HD  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 16 00

Dopheide 8c-2
9202 PB  Drachten

0512 - 54 67 10
0512 - 54 66 35

Duerswâld 23

9241 GW  Wijnjewoude

Tel.: (0516) 54 12 15

Fax: (0516) 54 19 34 www.destripe.nl

Mobiel: 06 -21 67 10 24

Alle dagen geopend

van 9.00 uur t/m. 20.30 uur

Eet   café Restaurant

Mr. Geertswei 39

9241 GK  Wijnjewoude

0516 - 48 17 81

06 - 504 88 016

Ÿ In- en verkoop occasions

Ÿ In- en verkoop classic cars 

Ÿ In- en verkoop USA cars

Ÿ APK keuringsstation

Ÿ Onderhoud en reparatie; alle merken

Ÿ Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.)
Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

FB

AUTORIJSCHOOL
Tel: 0516-480509

Gsm: 06-23005505

 www.autorijschoolmanuel.nl    info@autorijschoolmanuel.nl 

Klein Groningen 16

9241HS  Wijnjewoude

Timmer & Klusbedrijf
C. de Vries

c Mounleane 14
9241 HA  Wijnjewoude

0516-426885
06-12996376

timmerbedrijfcdv@hetnet.nl
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Het gezinshuis van de familie Barf.

De start van hun avontuur begon op Ame-
land. Bijna 25 jaar geleden besloten Har-
men en Jellie om een tweejarig jongetje 
uit Haïti te adopteren, Nicola. Door zijn 
lichamelijke conditie was regelmatig 
bezoek aan het ziekenhuis in Groningen 
vereist. Zo kwamen ze erachter dat Ame-
land wel een mooi eiland is maar dat het 
logistiek een heel heen en weer gereis is. 
Vandaar dat ze 19 jaar geleden besloten 
te verhuizen naar Drachten. Hier betrok-
ken ze een pand en kregen ze gaande-
weg de jaren meer pleegkinderen. Al snel 
werd het huis waarin ze woonden te klein. 
Op zoek naar meer ruimte en rust kwa-
men ze terecht in het rustieke Wijnjewou-
de. 

Hoewel de boerderij er van de buitenkant 
nog hetzelfde uit ziet is de binnenkant 
volledig verbouwd. Alleen de oude bed-
stee en kelder is in de oude staat geble-
ven. Waar de koeien vroeger een behaag-
lijk plekje hadden, woont nu de familie 

Barf met hun zes pleegkinderen. Daar-
naast is er ook nog plek voor een 16-tal 
andere bewoners die bij Stichting A en B 
een gezinsvervangend plekje hebben 
gekregen. Deze 16 kinderen zijn verdeeld 
over 2 locaties. Misschien heeft u ze wel-
eens zien fietsen. Grote kans dat ze dan 
naar hun tweede locatie aan de Tjalling 
Harkeswei gaan. Hier beschikt de familie 
namelijk over nog een huis waar twee 
personen permanent wonen en soms 
iemand op proef is. Inmiddels heeft de 
familie zeven personen op de loonlijst 
staan en werken er zes stagiaires. 

Niet alleen kinderen vinden een veilige 
plek op de Merkebuorren. De laatste jaren 
hebben verschillende dieren via de Fûgel-
helling een plekje gevonden bij de familie 
Barf. Daarom is het goed mogelijk dat u 
op een zomerse avond ook varkens, kip-
pen, ganzen of pony's tegenkomt. Geluk-
kig is er met 3,5 hectare grond voldoende 
ruimte voor deze beestenboel.

Vandaag zijn we op bezoek bij Harmen en Jellie Barf. In de boerderij op de Merkebuor-
ren nummer 90 hebben zij een gezinshuis waar jongeren met een beperking worden 
opgevangen tezamen met  enkele pleegkinderen. Sinds zeven jaar zijn ze woonachtig 
in Wijnjewoude en wij vragen ons af hoe ze hier terechtgekomen zijn en wat ze precies 
doen.
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Wat doen deze kinderen voornamelijk? 
“Eigenlijk hetzelfde wat een ander ook 
doet”, zoals Harmen Barf omschrijft: Naar 
school gaan, werken en stage lopen, ofte-
wel de dagelijkse routine. Daarnaast 
leren ze eten koken en schoonmaken. 
Saai is het leven bij de familie niet, diverse 
activiteiten worden ondernomen. Zo is er 
o.a. de befaamde 'Barf's got talent', een 
eigen variatie op de bonte avond en waar-
bij elke bewoner een act uitvoert. Verder 
gaat er wekelijks een groep te fitnessen, 
wordt er een spokentocht ontwikkeld en 
bestaat er een heuse cliëntenraad die 
regelmatig een activiteit organiseert. Ple-
zier gaat echter wel samen met conse-
quent handelen. Doordat familie Barf de 
kinderen een vaste structuur biedt wordt 
de overlast tot een minimum beperkt. 
Buurtgenoten kijken vaak raar op als ze 

horen hoeveel kinderen in de boerderij 
wonen. Dat hadden ze niet gedacht! 

Harmen en Jellie Barf hebben zelf één 
dochter. De 27-jarige Pauline woont in 
Groningen en studeert daar aan de uni-
versiteit. Binnenkort gaat ze  voor twee à 
drie jaar naar Amerika voor een onder-
zoek naar hersenen en gedragweten-
schappen bij de universiteit in Seattle. 
Een heugelijk feit is dat de familie Barf 
volgend jaar 25 jaar in de pleegzorg zit. 
Hoewel de toekomst door het nieuwe 
regeringsbeleid er onzeker uit ziet zijn er 
nog voldoende plannen. 

Meer informatie over deze bijzondere 
stichting is te vinden op www.stichting-
aetb.nl . 

Anne-lys Herder.

Dorpsfeest 2012.
Hallo dorpsgenoten,
Het programma voor het dorpsfeest 2012 is inmiddels voor een groot deel klaar. We 
kunnen u alvast vertellen dat we op de vrijdag weer een playbackshow organiseren 
voor jong en oud! De vorige keer hadden we heel wat acts op het podium staan en was 
het een enorm gezellige avond waar we heel wat lachwekkende taferelen voorbij heb-
ben zien komen. We hopen dat we dit keer weer net zoveel enthousiasme en creativiteit 
op het podium zullen zien! Op de zaterdagavond zal de top 100 band: Freeway de tent 
in Wijnjewoude op z'n kop komen zetten!!
Verder heeft het bestuur van Stichting Dorpsfeest Wijnjewoude sinds dit jaar een heel 
andere bezetting dan vorig jaar. Het bestuur ziet er dit jaar als volgt uit: 
Voorzitter: Hedser de Boer Secretaris: Gerard Drent
Penningmeester: Theo Beenen Lid: Oeds Geertsma
2de penningmeester: Jeanette de Jong Lid: Jelle de Vos

De afgelopen maanden is ook Pieter van Leeuwen bestuurslid geweest en ook vorig 
jaar was hij bestuurslid. Pieter heeft nu vanwege persoonlijke redenen besloten om 
hiermee te stoppen. Pieter, bedankt voor je inzet!!
Als laatste willen wij u vragen om te helpen dit feest tot een succes te brengen. Wij zou-
den het erg op prijs stellen wanneer er mensen zijn die ons willen helpen tijdens het 
feest zelf.

“Vele handen maken licht werk!!”
Groetjes, 

Stichting Dorpsfeest Wijnjewoude
sdww@live.nll
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Volleybalvereniging DWS

De balsponsors voor de maand november zijn:
Bouwbedrijf Bouma uit Wijnjewoude
De Twa Bûken uit Bakkeveen
De Blommerij uit Ureterp

Namens D.W.S hartelijk dank !!!!!

Wedstrijdschema
3-11 19.15 DWS MB 1 – DFS JB 1 M.F.C de Swingel

19.15 Dovo/Hujades HS 6 – DWS HS 1 De Leegens
20.15 DWS DS 1 – De Kompenije DS 1 M.F.C de Swingel
20.15 D.F.S HS 3 – DWS HS 2 Westermar
21.15 DWS DS 2 – vc Buitenpost DS 2 M.F.C de Swingel

10-11 19.15 HVC MB 1 – DWS MB 1 Fugelkamp
19.15 R.S.O DS 1 – DWS DS 1 M.F.C de Swingel
20.15 R.S.O DS 2 – DWS DS 2 Surventohal
20.15 DWS HS 2 – V.C.S HS 4 M.F.C de Swingel
21.15 DWS HS 1 – Gradp HS 1 M.F.C de Swingel

17-11 19.15 D.F.S HS 2 – DWS HS 1 Westermar
19.15 DWS MB 1 – v.v. Tijnje MB 1 M.F.C de Swingel
20.15 DWS DS 2 – Wêz Handich DS 2 M.F.C de Swingel
21.15 DWS DS 1 – Wêz Handich DS 1 M.F.C de Swingel

24-11 19.15 DWS MB 1 – ODS MB 1 M.F.C de Swingel
20.15 s.v.Oerterp DS 3 – DWS DS 1 M.F.C de Swingel
20.15 DWS HS 2 – D.F.S HS 4 Westermar
21.15 s.v.Suameer  DS 2 – DWS DS 2 Westermar
21.15 DWS HS 1 – v.v Bakkeveen HS 1 M.F.C de Swingel

Speelotheek

Beste dorpsbewoners,

Graag willen wij u informeren over de voortgang van de speelotheek in Wijnjewoude. 
Momenteel is de speelotheek nog open maar wij van de werkgroep hebben mensen 
nodig die het stokje van ons over willen nemen. Misschien zijn er vrijwilligers die de 
speelotheek weer nieuw leven in willen blazen want voor ons als bestuur is de rek er 
een beetje uit. Bij deze kan een ieder zich aanmelden die het leuk lijkt om de speel-
otheek weer een nieuwe impuls te geven. Het gaat dus om meerdere werkgroepleden 
die zich hiervoor actief willen inzetten. 
Een ieder die hiervoor belangstelling heeft of meer informatie wil kan contact opnemen 
met Anita Schaafsma (anitaschaafsma@home.nl) maar dat mag natuurlijk ook bij een 
van de andere werkgroepleden. Mocht één en ander niet van de grond komen dan zien 
wij ons genoodzaakt de speelotheek volgend jaar te sluiten.

Het bestuur van de speelotheek
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Oh, kom er eens kijken…..

Hallo jongens en meisjes.

Het is weer november, we weten allemaal dat Sinterklaas dan weer in 
Nederland komt en gelukkig ook in Wijnjewoude!

19 november zal hij om 10.30 uur aankomen op Klein Groningen. 
Nadat Sinterklaas wordt binnengehaald met een welkomstwoord en 
veel liedjes, gaan we met z'n allen via de Opperbuorren, Loksleane, 
Noormanstrjitte, Waldhûs, Merkebourren, bij de bakker de Meester 

Geertswei naar M.F.C. “De Swingel”!
Op de basisscholen en op de peuterspeelzaal worden aankomende tijd 
kleurplaten uitgedeeld, kleur deze prachtig in en wie weet win jij één 
van de leuke prijzen. Je mag de kleurplaat inleveren tot 15 november 
bij groente/fruit Kamminga, Spar en  bakkerij van der Molen. Ook 

daar kun je terecht voor extra kleurplaten.
Tot ziens, we hopen dat heel veel kinderen, ouders en pake's en beppe's 

Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten komen verwelkomen!

De Intochtcommissie Wijnjewoude.

Ledenvergadering Ysclub Great Foarút.

Vrijdag 25  november 2011, om 20.00 uur in het MFC de Swingel.

Agenda
1 Opening
2 Notulen
3 Verslag secretaris
4 Bestuursverkiezing  :     Aftredend ; Jan Posthumus. 
                                                  Kandidaat ; Ulco de Boer.                                                                                                                                                              
                                                  Aftredend en herkiesbaar Jan Stoker.
5 Verslag penningmeester  
6 Benoeming keurmeester
7 Bespreking rijderijen
8 Rondvraag
9 Sluiting         

Het Bestuur
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ijnjewoude   Tel.: 0516 - 471415

Tolleane 8 - 9241 WH  Wijnjewoude
Fax: 0516 - 47 15 93

Weinterp 44a  *  9241 HE  Wijnjewoude

Opper Haudmare 32
9241 HR  Wijnjewoude

zaak
mobiel
e-mail

 (0516)  48 10 17
 06 - 55 17 83 59

roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

Roelof de Jong

website: www.dejongautosenmachines.nl

:
:
:

de jong auto’s      machines&

Kraanwerk

J.R. Bouma

Voor alle grond- en water werken

www.kraanwerkjrbouma.nl

Weinterp 44* Wijnjewoude*Tel. 06-11292116

aannemer - en timmerbedrijf

Bremerheide 20   Wijnjewoude    Tel.: 0516 - 481383

ook voor kunststofkozijnen 

gevelbekleding en windveren
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Groepsreading 'Communicatie met dieren'. 
Huisdieren kunnen onze gedachten en gevoelens opvan-
gen en willen ons vaak ook boodschappen doorgeven en 
helpen. Zij staan heel dicht bij hun baasje en weten vaak 
wat goed voor ze is. Ook geven huisdieren boodschappen 
over zichzelf naar de baas. Denk aan ziekte, gedragsproblemen of overleden huisdie-
ren. Thema's die aan bod komen zijn: vermiste dieren, boodschappen voor de baas, 
ziekte van het huisdier, gedragsproblemen, etc. Het is raadzaam om een voorwerp/foto 
mee te nemen van het dier waarover u meer wilt weten.
Docent:                   Minke Dijkmans.
Datum:                   woensdagavond 23 november 
Tijd:                     20.30-22.00 uur.
Kosten:           € 12,50.
Contactpersoon:    Fokje Meijer, tel. 0516-481479.
 
Wichelroedelopen. 
Tijdens deze workshop gaan we de natuur in en met de wichelroede op zoek naar inte-
ressante plekjes. We maken een fietstocht door de omgeving van Wijnjewoude en zoe-
ken uit welke invloeden straling en energie hebben op flora en fauna. Waarom groeit de 
ene boom wel mooi uit en blijft de andere klein? Waarom kiest het vee in de wei nou juist 
die plek terwijl er ruimte genoeg is? We nemen de wichelroede ter hand en proberen er 
een mogelijke oorzaak voor te vinden. Je zelfgemaakte wichelroede breng je mee, 
evenals je fiets. 
Docent: André Haak.
Datum: zaterdagmiddag 5 november. 
Aanvang: 13.30-15.30 uur.
Kosten: € 6,00.
Contactpersoon: Siebo Groenewold, tel. 0516-481878.

Workshop creatief schrijven. 
Wil je je schrijftalent ontdekken? Dan is deze workshop iets voor jou. Je werkt met snel-
le, speelse en prikkelende opdrachten, om vervolgens je ideeën en gedachten om te 
zetten in tekst. Verschillende vormen van creatief schrijven komen aan bod, zoals het 
zeer korte verhaal, de dialoog en de haiku (Japanse dichtvorm in drie regels). De tek-
sten worden besproken en bewonderd. Enthousiasme en plezier in schrijven is belang-
rijker dan ervaring.
Docent:             Josée Algra.
Datum:              donderdagavond 3 november.
Tijd:                            19.30-22.30 uur.
Kosten:              € 17,50
Contactpersoon: Lydia Huisman, tel. 0516-481178
 

De buurtacademie.

Je nek in het zand steken.
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Wees blij als het regent, 
als je niet blij bent regent het ook.

Bezembinden. 
Vroeger werd de, van berkentakken gemaakte, bezem gebruikt om de stal en het 
straatje mee aan te vegen maar vooral om sneeuw mee te ruimen. Tegenwoordig wordt 
dezelfde bezem nog steeds gebruikt voor deze, maar nu ook voor decoratieve, doelein-
den. Leer in twee lessen hoe de bezem wordt gemaakt. In de eerste les ga je met een 
bezembinder de bossen in, op zoek naar takken en een bezemsteel. De steel kan ook 
bij de bezembinder worden gekocht. In de tweede les ga je je eigen bezem samenstel-
len en binden.
Docent:                   Wietze van der Lei.
Datum:                   zaterdagmiddag 28 januari en 4 februari.
Tijd:                         Vanaf 13.30-16.00 uur.
Kosten:                   € 7,50
Contactpersoon:     Siebo Groenewold, tel. 0516-481878.
 
Workshop zelf kaasmaken. 
Op kaasboerderij 'de Stelp' in Oldeberkoop ga je zélf kaasmaken. Deze workshop duurt 
een hele middag en je maakt in groepjes van vier je eigen kruidenkaasje. Tussendoor 
bekijken we het boerenbedrijf zoals de melkrobot, de boerderijdieren. Na afloop drink-
en we een glaasje wijn of sap, met heerlijke boerenkruidenkaas. Je eigen kaasje krijg je 
drie weken later, omdat het eerst moet rijpen. Dit is ook voor kinderen een boeiende en 
leerzame workshop!  
Docent:                   Dori van der Gun.
Datum:                   zaterdag 28 januari, vertrek MFC De Swingel
Tijd:                         13.00-17.00 uur.
Kosten:                   € 20,00 (kinderen gereduceerd tarief)
Contactpersoon:     Dickey Gardenier, tel. 06-22655828
 
Workshop over Friese kostuums. 
Deze avond maak je kennis met het traditionele Friese kostuum. Ook laten we je zien 
dat de kostuums, ondanks het traditionele aspect, aan mode onderhevig waren. De 
getoonde kostuums zijn gemaakt door Marten Tolsma Sikkes en de mutsen en flodder-
mutsen door Vronie Asma. Vronie zal ook laten zien hoe ze floddermutsen maakt (brei-
en en kantklossen). Eén van de vrouwelijke aanwezigen, wordt uitgenodigd om de Frie-
se klederdracht te laten zien. Zo krijg je een beeld hoe alles eruit ziet met al die rokken.   
Docent: Marten Tolsma Sikkes en Vronie Asma.
Datum: donderdagavond 19 januari. 
Tijd: 20.00-22.00 uur.
Kosten: € 4,00, incl. 1 x koffie/thee.
Contactpersoon: Sybout Posthuma Linthorst, tel. 0516-481646
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Wie is er hier het dapperst…?

Muis, Slak, Mus en Kikker zitten aan de rand van de vijver. 'Ja, ja…,' zegt Slak. 'Wat 
nu…?' vraagt Mus. Dan heeft Kikker een idee: 'We doen een wedstrijd wie het dapperst 
is!'

Vervolgens laten Muis, Kikker, Slak en 
Mus zich om de beurt van hun moedigste 
kant zien. Aldoende krijgen ze in de gaten 
dat wat voor de één een koud kunstje is, 
juist voor de ander een enorm dappere 
daad is. En dan blijkt grote moed precies 
het tegenovergestelde te zijn van wat ze 
eerst dachten…

Op woensdag 5 oktober begon de kinder-
boekenweek op 'Votum Nostrum' met een 
voorstelling: de teamleden speelden 
bovenstaand verhaal uit het prentenboek 
'Wie is er hier het dapperst?' voor de kin-
deren. Vervolgens hebben de kinderen 
gewerkt over het thema van de kinder-
boekenweek 'Superhelden! - over dapper 
durven zijn.' Ze hebben tekeningen 
gemaakt en verhalen, toneelstukjes en 
gedichten geschreven over hun eigen 
helden: vaders/moeders, (huis-)dieren, 
BN-ers en noem maar op. Ook hebben ze 
kennisgemaakt met 'wereldhelden' als 

Michiel de Ruyter, Samuel van Houten 
(van het kinderwetje)  Aletta Jacobs, Nel-
son Mandela, de veertiende dalai lama en 
de helden uit de Griekse oudheid (Uit de 
boeken 'Lang geleden' en 'In een land hier 
ver vandaan'). Tijdens de afsluiting moch-
ten de kinderen hun eigen held presente-
ren op het 'open podium'. Alle helden 
komen in het 'Superheldenboek van 
Votum Nostrum.'

De groepen 1 t/m 4 hadden hun eigen 
afsluiting van de kinderboekenweek. In 
samenwerking met een muziek- en een 
dramadocente van Ateliers Majeur zijn de 
kinderen van groep 1 en 2 met het pren-
tenboek 'Frederick' van Leo Lionni aan de 
slag gegaan. Dit resulteerde uiteindelijk in 
de opvoering van de muisical: “Frederick” 
waarin alle kinderen een muizen-glansrol 
vertolkten. Frederick, een dromerig  stil 
muisje, blijkt in een strenge winter een 
echte held te zijn wanneer hij voor zijn 
medemuisjes voor warmte, kleur en woor-
den zorgt. 
Als meelevend publiek waren ouders 
(grootouders, ….) uitgenodigd, samen 
met de kinderen van groep 3 en 4. Wat 
waren de muisjes trots toen ze hun  
applaus in ontvangst namen!
Voor een indruk verwijzen we graag naar 
onze website www.votumnostrum.nl waar 
u onder het kopje 'onze klas' en groep 1/2 
foto's van (o.a) de muisical kunt bekijken.

Team CBS 'Votum Nostrum'.

De enige bank die ik vertrouw is de vensterbank.
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UITVAART VER. E.D.D.  Wijnjewoude e.o.
Voor crematie en begrafenis

0516 - 

0516 - 48 18 80

48 13 05J. Miedema

G. v.d. Wier-v.d. Meulen

 

Voorzitter:

Penningmeesteres:

Inlichtingen:

Weinterp 40

9241 HE  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 13 81

Fax: 0516 - 48 13 62

BOUWBEDRIJF
J . POSTHUMUS

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen
Tel. 0513-622 339

Tjalling Harkeswei 75
9241 HL  Wijnjewoude
tel./fax: 0516 - 47 16 88
e-mail: info@kirtan.nl
website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen

op het gebied van:

* meditatie

* yoga

* massage

* stresspreventie

* emotioneel lichaamswerk

k     i     r     t     a     n

m e d i t a t i e s c h o o l

dorpshuis

De Swingel
Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude

Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders:
Erik en Anja van der Veen

Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 31 97 96 91
b.g.g.: 0516 - 78 50 39

Weverswâl 3B

9243 JL  Bakkeveen

Tel.: 0516 -  54 13 25

Slotemaker de Bruineweg 2

8433 MB  Haulerwijk

Tel.: 0516 - 42 12 81

Herenweg 19

8435 WT  Donkerbroek

Tel.: 0516 - 49 21 28

Merkebuorren 16

9241 GG  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 12 74
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Soos Wijnjewoude.

Op 6 september hadden we ons reisje naar Eernewoude. Eerst een bezoek aan het  
landbouwmuseum of de expositie van it Fryske Gea. Dan op de boot, de Wetterprinses, 
voor een rondvaart „oer de marren“. Ondanks het slechte weer was het toch een gezel-
lige middag. 

Woensdag 12 oktober: Onze eerste soosmiddag. We hadden bingo met leuke prijs-
jes. 

De eerstvolgende soosmiddag is 9 november 14.00 uur in het gebouw de Driehoek. 
Dan komt de heer Minkema met verhalen en belevenissen over het Fryske hynder. Tot 
ziens op 9 november.

Het bestuur.

VVV Wijnjewoude

Het seizoen van de VVV 
is voor dit jaar alweer afgelopen.

De afsluiter dit jaar was een groot feest ter ere van het 25 jarig ringsteken.
Drie personen deden 25 keer mee met het ringsteken.

Zij werden deze avond verrast met een mooi uithangbord voorzien van hun naam.
Dit waren Dhr. JL. Sijtsema, dhr. J. de Jong en dhr. H. van der Veen.( zie foto).

Het was een zeer geslaagde avond met live muziek en 
een barbecue in de schuur bij Kees Bouma.

Meer over de winterwandeltocht (tweede zaterdag in januari) in de volgende ban.
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Tel.:
Mobiel:
E-mail:

0516 - 85 08 62
06 - 536 740 98
loksleane@home.nl 

Voor alle tegelwerk

badkamers & toilet

keukens & vloeren

Wijnjewoude 

Lid van:

Voetverzorging Marijke

M.G.A. de Bruin

Te Nijenhuiswei 27

9241 EA  WIJNJEWOUDE

Tel. mobiel: 06 29 211 470

Zorgboerderij De Twa Bûken  

”Living & Growing” 

Dagbesteding

Winkeltje

Logeeropvang

Mini-camping

Duerswâld 9

9241 GW  Wijnjewoude

0516 - 54 18 62

www.twabuken.nl

Hendrik van der Heide

06 - 46 18 12 04

info@aforum.nl    aforum.nl

 

Gediplomeerd pedicure

Aantekening : diabetes

Aantekening : reuma

Ook bij u thuis
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Bakkeveen speelt zijn eerste 
competitiewedstrijd gelijk tegen Mid-Fryslân. 

In restaurant de Stripe ontmoette Bakkeveen het team van Mid-Fryslân 2 uit Akkrum.
Dirk Müller aan bord 1 speelde een taaie strijd tegen Siard Eizinga, het zag er lang naar 
uit dat Dirk wel zou winnen toch bleek er voor hem niet meer dan remise uit te slepen. 
Ben de Vries aan bord 2 speelde een sterke partij tegen Stefan Krist hij kwam 2 pionnen 
voor en toen hij daarna ook nog een toren kon winnen was voor Ben het punt binnen. 

Gerrit Meppelink speelde op bord 3 tegen 
Jan Greijdanus. Gerrit wist zijn tegenstan-
der voortdurend onder druk te zetten 
kwam een kwaliteit voor en wist uiteinde-
lijk na een lange strijd te winnen. Sieb 
Hazenberg aan bord 4 tegen Geart Jacob 
de Jong kwam een pionnetje achter, maar 
de stand van de stukken werd dusdanig 
dat beiden verder spelen niet meer zagen 
zitten en tot remise besloten. Bord 5 werd 
bemand door een nieuw lid Lammert 
Ausma tegen André Tanis. Lammert 
kwam echter door een prachtige pionnen-
stand van zijn tegenstander zo in de ver-
drukking dat hij niet anders kon dan opge-
ven. Jelle Bergsma aan bord 6 speelde 
lang met een pionnetje achter tegen 

Klaas Jan Soeten. Jelle moest uiteindelijk  
na een strijd van wisselende kansen capi-
tuleren. Bauke Hoogstra aan bord 7 maak-
te er tegen Johnny Visser een lange partij 
van maar kon het uiteindelijk niet winnen.
Hos van der Mark aan bord 8 had een 
gemakkelijke avond; zijn tegenstander 
kwam niet opdagen,zodat de eindstand 4-
4 werd. 

Schaakjubileum
Schaakclub Bakkeveen jubileert met een 
simultaanwedstrijd tegen grootmeester 
Daan Brandenburg in hun nieuwe accom-
modatie  “Restaurant de Stripe”  te Wijn-
jewoude. 

Oprichtster Anne Marie Bongers opende 
24 september  's ochtends om 10.00 uur  
de wedstrijd door de eerste zet te doen. 
Tien jaar geleden nam Anne Marie het 
initiatief om in Bakkeveen een schaakclub 
te starten, waar aanvankelijk veel jeugd 
op af kwam. Veel junioren haalden met 
behulp van veel schaakvrijwilligers diver-
se diploma's. Maar ook de senioren wis-
ten de club te vinden. Al gauw werd er  
zowel intern als extern meegedaan aan 
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schaakcompetities. Momenteel speelt de 
schaakclub in de tweede klasse A van de 
Friese Bond. Doordat er tegenwoordig 
ook schaakles wordt gegeven op de scho-
len, is de jeugdafdeling afgehaakt.
Ongeveer 20 schakers probeerden tegen 
de jonge grootmeester Daan Branden-
burg (woonde jaren in Langezwaag en nu 
speler in het eerste team van Groningen) 
flink strijd te leveren. Daan liep in alle rust 
zijn rondjes langs de borden. Veel spelers 
voelden zich al gauw in onwelkome posi-
ties gedwongen. Om kwart voor 11 moest 
nummer 1 capituleren en niet lang daarna 
volgden vele anderen. Mendelt Tillema de 

zoon van de oprichtster (zittend naast zijn 
moeder) verraste Daan door zijn dame te 
winnen waarna hij opgaf. Om kwart voor 
12 was alleen Ben de Vries nog over met 
een pionnetje voor, maar toen Daan er 
echt voor ging zitten was het vechten 
tegen de bierkaai en moest ook Ben op 
geven.
Het was voor ieder een prachtige ervaring 
en voor Daan een goed resultaat met 1 
verloren partij.
Het jubileum werd 's middags in het zon-
netje voortgezet met een gezellige barbe-
cue bij één van de leden thuis.

Zonnebloemloterij.

Op maandag 24 oktober is de trekking van de Zonne-
bloemloterij geweest. Op verschillende manieren kunt u 
er achter komen of u een prijs hebt gewonnen. Alle infor-
matie staat achterop het lot.

Daar de december maand weer dichterbij komt, willen we u attenderen op onze creatie-
ve en met eerlijke producten samengestelde, fair trade kerstpakketten. Deze produc-
ten hebben het keurmerk van Max Havelaar.

' t Achterom-winkeltje aan de Tsjerkewâl 18 

U kunt zelf de prijs bepalen door de pro-
ducten uit te zoeken in ons winkeltje, wij 
maken er dan een mooi geheel van en u 
betaalt alleen de inhoud. Reeds vanaf      
€ 5.- heeft u een mooi pakket. Bij meerde-
re pakketten graag vroegtijdig bestellen!

Ook hebben we veel nieuwe, exclusieve 
cadeautjes, sjaals, sieraden, houten 
speelgoed, kaarten enz. 

e
Daarnaast 2  hands boeken, soms z.g. 
a.n., speelgoed, kussenovertrekken met 
kerstmotief voor slechts een paar euro. 
Het hoeft echt geen dure maand te wor-
den!

De opbrengst is voor onze arme naaste! 
Geopend elke vrijdag vanaf  9 uur en ver-
der altijd bij aanwezigheid. Tel.0516-
541369.

De werkgroep Derde Wereld.

Iedereen die een lot heeft gekocht wensen wij veel succes toe en nogmaals bedankt.
Wilt u ons ook, als vrijwilliger, helpen bij het organiseren van onze activiteiten, dan bent 
u van harte welkom. Tel. 0512-302086.

Het bestuur.
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Prikbord

Verkoping in het Wâldhùs t.b.v. 
het Rode Kruis.

Op 24 november is er weer de jaarlijkse 
verkoping van onze zelfgemaakte 

handwerkspullen.
Met verloting en andere raadspellen.
Ook zijn er creatieve cadeaus voor 

de Sint en Kerst. 
Vanaf 13.30 tot 17.00 uur bent u van 

harte welkom in het Wâldhûs. Daarnaast 
zijn wij ook nog op zoek naar creatieve 

dames voor onze handwerkclub.
Hebt u belangstelling, kom gerust eens 

langs op de donderdagochtend 
van 9.30 tot 11.00 uur

Tot ziens.

De leiding, Janke Jongsma  Tel.481495.
Froukje Pera  Tel. 481992

Stalling
Ik heb nog plaats voor een auto of 

vouwcaravan of iets dergelijks.
Voor informatie: Klaas de Boer,

 tel. 471242.

Kadotip
Kadotip voor de decembermaand, om te 
geven of te krijgen: een workshop van 
de WAW-Buurtacademie. Kijk voor het 

cursusaanbod elders in deze Bân.

Zwarte Pieten
Lijkt het u leuk om tijdens de 

pakjesavond twee Zwarte Pieten op 
bezoek te krijgen?

Tegen een kleine vergoeding zullen de 
Pieten de pakjes bij u bezorgen, dit is 
mogelijk op 3, 4, en 5 dec. Voor meer 

informatie en reserveringen mag u 
mailen naar janienh@hotmail.com. 

Opbrengst collecte
Prinses Beatrix Fonds.

De totale opbrengst voor het Prinses 
Beatrix Fonds voor dit jaar in 

Wijnjewoude bedraagt  € 1.097,32.
Voor een ieder die heeft gecollecteerd 
en voor een ieder die heeft gegeven. 

Hartelijk dank!!!

Hartelijke groet, Joke Jakobs.
Contactpersoon Prinses Beatrix Fonds 

Wijnjewoude.

Collecte KWF Kankerbestrijding
De collecte van de KWF 

kankerbestrijding heeft in Wijnjewoude 
€1431,06 euro opgeleverd. We 

bedanken iedereen die hieraan een 
bijdrage heeft geleverd. 
Namens bestuur KWF 

kankerbestrijding Wijnjewoude.

Te koop
Wij hebben weer heerlijke verse heide 

en bloemen honing
 

Fam Hessels 
te Nijenhuiswei 14 
Tel: 0516481421.

De organisatie van de collecte van de 
Nederlandse Brandwonden Stichting 
in Bakkeveen heeft op het verzoek van 
het landelijk bureau te Beverwijk dit jaar 

ook de collecte in Wijnjewoude 
georganiseerd.

Dankzij de inzet van enthousiaste 
collectanten is de opbrengst

 € 633,18 geworden.
Alle collectanten en gevers

hartelijk dank! 
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.

(0516) 48 12 93 of 48 16 12
06 - 51 33 95 55
(0516) 48 17 05

BEMIDDELING EN VERVOERSADVIES 

BV

TAXI

Merkebuorren 72

Tel.: 
Mobiel:
Fax: 

9241 GH  Wijnjewoude

Geldautomaat en 
chipknipoplader 
aan de Merkebuorren 

Tel: 0512-587777 

Al meer dan veertig jaar verzorgen wij

 zittend ziekenvervoer.

Daarnaast zijn wij gespecialiseerd 

in “W.M.O. Vervoer”.

W.M.O. Is een vervoersvergoeding 

voor ouderen of gehandicapten 

die zich moeilijk verplaatsen.

Mogelijk komt u hiervoor in aanmerking!

Bel dan gerust,

wij verzorgen alle papieren voor u!

Rabobank

 

Drachten -Ureterp

De Buorren 73 - 8408 HK  Lippenhuizen

Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683

Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

Klein Groningen 22 

9241 HS  Wijnjewoude

Tel.:  (0516) 491277

Fax: (0516) 491479

Internet:  www.garagedevries.nl

E -mail: info@garagedevries.nl
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Een docent aan het woord.

'Mijn naam is Ankie van der Meer en ik ben als lerares verbonden aan het Friesland Col-
lege. Ik geef al een tijdje les bij de WAW-Buurtacademie Wijnjewoude in MFC De 
Swingel. Het gebouw bruist altijd van de activiteiten als ik daar ben. Het valt mij op dat er 
vanuit het dorp en de omgeving veel belangstelling is om deel te nemen aan één van de 
aangeboden cursussen. Ook de door mij gegeven cursussen zitten vol. Ik geef zowel 
Engels als mobiele telefonie. Mijn grootste beloning is natuurlijk dat ik zie dat een cur-
sist een stuk wijzer weggaat, dan dat hij is gekomen. Ja, ik mag gerust zeggen dat ik dat 
een kick vind!
De meeste van mijn cursisten zijn ouder 
dan 50 jaar: dus volop in bloei! En die 
bloei kan in de gemeente Opsterland 
gecontinueerd worden doordat de 
gemeente haar ingezetenen nog volop in 
de gelegenheid stelt cursussen als 
Engels, mobiele telefonie en computer-
cursussen te volgen. Wat een mooi ge-
schenk. Zelf ben ik ook net boven de 50 
en ik merk dat het heel goed voor me is 
om mijn hersenen zo nu en dan eens ste-
vig te laten kraken. Maar bovenal: blijf je 
door het volgen van de cursussen niet 
alleen bij de tijd, maar ook juist bij déze 
tijd!
'Mijn' cursisten leggen een brede belang-
stelling aan de dag. Niet alleen gaan de 
gesprekken in de pauze over dagelijkse 

dingen als kinderen, kleinkinderen, fami-
lie en vrienden. Ook worden de actualitei-
ten af en toe stevig onder de loep geno-
men, of gaan we met filosofische toon de 
diepte in.
Ja, ik ervaar het echt als een groot plezier 
om de inwoners van Wijnjewoude e.o. les 
te geven!’

Hartelijke groet van Ankie van der Meer
Docent Engels, Frans en mobiele telefo-

nie bij het Friesland College

Nieuws van OBS It Twaspan.

De kinderboekenweek is weer voorbij, het was erg geslaagd. De foto's staan weer op 
de website van onze school (www.ittwaspan.nl).

Tussen nu en half november wordt er een 
mooie, grote schommel geplaatst. We 
hopen dat de kinderen er blij mee zullen 

zijn. Het plein is trouwens aardig opge-
knapt, de hinkel-hokken etc. moeten 
nog op het schoolplein worden aang-
ebracht, maar dat kan pas als de tegels 
kurkdroog zijn. De leerlingen van groep 
5,6,7 en 8 volgen een lessencyclus over 
het computergebruik (mediawijsheid). 
Er is dus weer veel te doen op het Twas-
pan.
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Bazen zijn als wolken, als ze weg zijn is het weer mooi.

Beroep onder de Loep

Mijn naam is Janny Stoker en ik ben Rots & Water weerbaarheidtrainer. 

Tijdens een Rots & Water training reik ik 
cursisten handvatten aan waarbij ze 
kunnen oefenen in o.a. opkomen voor 
jezelf, jezelf beter leren beheersen in 
conflictsituaties en eigen grenzen kunnen 
aangeven. 
Het Rots gedeelte staat voor het maken 
van eigen keuzes en het Water gedeelte 
staat voor samenwerken met anderen. 

Rots & Water is een Psychofysieke 
training, een training waarbij jij je door 
middel van fysieke oefeningen bewust 
wordt van je eigen lijf, gedrag en houding. 
Vanuit deze bewustwording kun je 
werken aan mentale kracht.

Ik zal een paar voorbeelden geven:
Soms gaat iemand met regelmaat over de 
grens van een ander, tijdens de training 
kan deze persoon grenzen van anderen 
leren zien en respecteren terwijl een 
andere cursist juist weer leert om zijn 
eigen grens te bewaken.
Een jongere met ADHD kan tijdens de 
training getraind worden in het leren 
creëren van rust in zijn eigen lijf. Door 
controle te krijgen over je ADHD verloopt 
bijvoorbeeld het naar school gaan en het 
spelen met vriendjes rustiger.

Ik ben Rots en Water trainer geworden 
omdat ik tijdens mijn werk, teamleidster 
van een open jeugdinternaat en docent 
levensbeschouwing, regelmatig in con-
tact kwam met jongeren die het lastig 
vonden een plaats voor zichzelf te 
creëren in de maatschappij. 
De oorzaak was vaak een laag zelfbeeld 
en het hebben van slechte ervaringen met 
andere mensen. Omdat ik jongeren wilde 

ondersteunen op het gebied van 
vergroten van het zelfvertrouwen, het 
oppakken van een eigen verantwoor-
delijkheid en voor het inrichten van het 
eigen leven, kwam ik terecht bij Freerk 
Ykema (De ontwikkelaar van het Rots en 
Water programma). Het leren door te 
doen en zelf ervaren, sluit helemaal aan 
bij mijn visie op leren.

Na het volgen van de training bij het Rots 
en Water instituut, ben ik me gaan 
specialiseren in het trainen van jongeren 
die een beperking hebben binnen het 
autisme spectrum, van 16+ meiden en 
van vrouwen. Daarnaast train ik school-
teams zodat zij onderdelen van de 
training kunnen toepassen in de klas. 
Kortom; ik train mensen van 9 tot 50 jaar 
oud, individueel of in een groep.

Positieve ontwikkelingen zien tijdens 
trainingen maakt mijn werk tot een 
feestje. Als trainer werk ik vanuit het 
uitgangspunt dat een ieder gelijk is en 
respect verdient in het zijn van zichzelf. 

Tijd voor lezen heb ik tijdens de vakanties. 
En als docent binnen de AKA opleiding, 
MBO niveau 1 op het ROC Friese Poort in 
Drachten, heb ik deze gelukkig regel-
matig. 

Een levensmotto? “Ik spaar geen geld, ik 
spaar mooie momenten.” Herman Brood.

Als je meer wilt weten over een Rots & 
Water training kun je mij bellen op 06-
11462623 of stuur een mailtje naar 
info@akimita.nl. 
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Je kan drie keer vallen, 

zolang je maar vier keer opstaat.

Longa nieuws.

Pinksterfeest Oud ijzer actie.

Tijdens de afsluiting van het vorig seizoen hebben we al kenbaar gemaakt 
dat Longa een nieuwe valkuil gefinancierd heeft gekregen en nu is het dan 
zover: de valkuil is besteld en klaar voor gebruik. We zullen de valkuil zo 
snel mogelijk naar Wijnjewoude halen, zodat iedereen hier weer volop 
gebruik van kan maken. Wij vinden dit wel een feestje waard en zullen 
daarom in december  een feest organiseren, hierbij zullen ook verschil-
lende optredens van groepen gegeven worden.
De exacte datum zal in de volgende Bân bekend worden gemaakt. 
Het nieuwe seizoen is alweer gestart en er wordt wekelijks volop getraind bij Longa. Er 
zijn een paar wisselingen in het lesrooster gekomen ten opzichte van het vorige sei-
zoen. Er is nog genoeg ruimte in alle groepen, dus heb je zin om een keer een les uit te 
proberen, kom dan gerust langs!
Springen, klauteren, bewegen op muziek, spelenderwijs gymnastieken, turnen, acro, 
ouder/kind gymnastiek, het kan allemaal bij Longa! Graag tot ziens bij een van onze 
lessen,

Dinsdag: 8.45-9.30  Peuter en oudergym Sigrid hof
15.30-16.30  Springen basisschool Lara Valkman
16.30-19.30  Selectie turnen Lara Valkman

Woensdag: 16.00-16.45  Streetdance basisschool Lara Valkman
16.45-18.15 Acro (recreatie) Lara Valkman
18.15-19.00 Streetdance V.O. Lara Valkman
19.00-20.30 Springen V.O. Lara Valkman

Donderdag: 15.30-16.30 Kleutergym Sigrid Hof
Vrijdag: 15.30-17.00 Recreatie turnen 6-12 jaar Loeky de Ruiter
Zaterdag: 9.00-12.00 Selectie turnen Lara Valkman

Het bestuur.

Van 14 – 19 november a.s. is er weer een oud ijzer- en ande-
re metalen actie. U kunt die brengen bij Ri-Ja, Weinterp 
22a, Wijnjewoude (openingstijden van 9-17 uur en op zater-
dag tot 12 uur) met vermelding dat het voor het Pinkster-
feest is, dan worden de goederen daar verzameld. U kunt 
ook contact opnemen dhr. K. Postma, tel. 0512-301213 en 
wij halen het in overleg met u op. Wij wachten op uw reactie! 

De actiegroep St. Pinksterfeest Wijnjewoude e.o.
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Ina Zandberg 
Schoonheidssalon 

 
Voor een mooi en 
verzorgd uiterlijk 

Tj. Harkeswei 106 a/b
9241 HM Wijnjewoude

Tel. (0516)  48 17 86
Fax (0516) 48 10 57

G. Wiegersma Wijnjewoude
uw

stalstoffeerder

110 SCANIA
Handelsonderneming

G. Wiegersma

Tel.: 0516 - 48 06 68
Fax: 0516 - 48 05 35

Weinterp 1
9241 HB  Wijnjewoude

Bloemstukken
Snijbloemen
Kamerplanten
Bruidswerk
Grafwerk
Sfeermakers
Kado’s
Snuisterijen

*
*
*
*
*
*
*

*Voor al uw:

www.bloemenkadohuiswilma.nl

Gentiaan 22  Wijnjewoude 0516-481208
www.inazandberg.nl



27.

Verslag van de palingrookwedstrijd om het 
openkampioenschap van Willedei 2011.

Allereerst willen wij de bewoners van de Loksleane en de beheerders van ‚,De Swingel” 
bedanken voor de prettige ontvangst en behulpzaamheid voor en tijdens deze wed-
strijd. Mevrouw Hofman zei dat zij wel iets voor ons wou doen en bood ons spontaan 
een grote wisselbeker aan. Dit is een teken dat het de buurt goed bevalt als wij daar 
staan. 

Verder onze trouwe sponsors zoals Gara-
ge de Vries (financieel), Stukadoorbedrijf 
Jeroen (financieel), Spar Bosch (prijzen 
bekers), Modderman koekfabriek (koe-
ken voor de deelnemers), Slagerij de Vos 
in Drachten (dozen en schalen voor de 
deelnemers om de gerookte paling in te 
leveren bij de jury + een grote vleesschaal 
met heerlijke hapjes die wij met z'n allen 
verorberen) en verder niet te vergeten 
onze financiële sponsor die liever ano-
niem blijft, maar ons vanaf het begin heeft 
bijgestaan. Voor de wedstrijd gaat Klaas 
naar het bestuur van Willedei en krijgt hij 
voor iedere deelnemer twee consumptie-
bonnen en een programmaboekje voor 
hem zelf, wij stellen het zeer op prijs dat 
de palingrokerij ook door hun p.r. op de 
aanplakbiljetten van Willedei en op radio 
Fryslân genoemd wordt.
Mede dank zij hen het mooie weer, was 
het een prachtige spannende wedstrijd 
met 15 deelnemers, die stuk voor stuk 
hun uiterste best deden. Deze wedstrijd is 
officieel, heeft een wedstrijdreglement en 
valt onder de W & V (de warenwet).
Het wedstrijd reglement luidt als volgt: 
1  Het inschrijfgeld bedraagt € 15.00 en 

dient bij opgave betaalt te worden. '
2  De prijzen zijn geldprijzen en bekers, 

eerste prijs € 150.00, de tweede € 
100.00, de derde prijs

 € 50.00 en bij minimaal tien deelnemers 
twee extra prijzen van € 25.00.

3 U dient zich tussen 13.00 en 14.00 
uur te melden bij de wedstrijdleider en 
zijn aanwijzingen op te volgen

4 De aanvang van de wedstrijd is om 
14.30 uur.

5 U dient voor 18.00 uur vier van naar 
uw oordeel mooiste gerookte paling-
en zonder toevoegingen op de aan u 
overhandigde schaal in te leveren bij 
de wedstrijdleider in  De Swingel.

6 Na beoordeling van een deskundige 
jury zal de wedstrijdleider om ± 19.30 
de prijzen uitreiken in of bij De Swing-
el.

7 Deelnemers mogen meer palingen 
meebrengen mits ze goed gekoeld 
zijn.

8 De te roken paling moet gestript, 
schoon en ontslijmt zijn.

9 Alleen ter plaatse gerookte paling en 
geen andere vissoorten of etenswa-
ren mogen door de deelnemer wor-
den verkocht.

10 U dient medewerking te verlenen aan 
eventuele controle door de Keurings-
dienst van Waren.

11 De deelnemers moeten hun rookstek 
in tact houden tot 18.30 uur.

12 Iedere deelnemer is verplicht zijn 
rookstek schoon achter te laten.

13 De commissie is voor geen enkele 
door u opgelopen schade aansprake-
lijk, u doet mee op eigen risico.

14 Waar dit reglement niet in voorziet 
beslist de wedstrijdleider.

Het was een hele mooie wedstrijd die 
onder leiding stond van Klaas Postma die 
het er maar druk mee had, maar door de 
rokers wel gewaardeerd werd. De jurylei-
der was wederom de heer J. Posthumus 
oud visserman uit Warga die dit op meer-
dere wedstrijden voortreffelijk doet. Ik heb 
het hele wedstrijdreglement genoemd, 
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Dorpsgenoten. Het is nog vroeg maar over 9 weken is het alweer de laatste dag van het 
jaar. Traditioneel wordt er op deze dag met carbid geschoten. Tijden de oudejaarsdag 
van 2011 kwam spontaan het idee naar boven om dit, net als in omliggende dorpen, 
georganiseerd en op één plek te doen. Enkele mensen hebben dit op zich genomen. 
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Het is de bedoeling om op de laatste dag 
van het jaar gezamenlijk de carbidbussen 
af te schieten. Om “overlast” zoveel moge-
lijk te voorkomen is gekozen voor een 
plek waar dan ook de minste overlast is. 
Deze plek is aan de Gentiaan. Scheef 
achter het huis van Ina (schoonheidsspe-
cialist) en Eiling. In een stuk land van de 
Fam. Pool, die voor het gebruik al toe-
stemming heeft gegeven. Hiervoor alvast 
onze hartelijke dank.

Op deze locatie kunnen we voldoen aan 
de door ons aangevraagde vergunning. 
Deze voorwaarden zijn: minimaal 75 
meter van woonhuizen en minimaal 300 
meter van verblijfplaatsen waar dieren, 
zoals koeien, paarden, zich bevinden. 
In de Bân van december hopen we met 
nog meer informatie te komen. Hebt u nog 
ideeën en/of suggesties dan graag een 
mail naar: tbeenen@planet.nl

De Carbid Sjitters.

omdat zowel Klaas als ik dikwijls te horen 
krijgen dat de rokers hier veel verdienen 
met hun paling dat steekt ons. Want dan 
mocht met deze hoge inkoopprijzen de 
paling wel € 18,- kosten in plaats van         
€ 15,-. Bovendien heeft u in het reglement 
kunnen lezen dat iedere roker € 15,- inleg 
betaalt daar komt bij dat hij vier mooie 
palingen in moet leveren en dat is nog 
eens  € 10,- plus dat zij hier nog naar toe 

moeten. Ze komen voor een gezellige en 
spannende wedstrijd met het doel een 
van de prijzen te winnen. De eerste prijs 
werd gewonnen door: S. Dijkman uit Blija, 
tweede werd R. Sjonger uit Suameer. De 
derde was voor H. de Haan uit Opende, 
de vierde voor P. Hessels uit Wijnjewoude 
en de vijfde voor S. van Keimpema uit 
Wartena.

 Pier Hessels.
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Dag van de Mantelzorg.

Het Nationaal MS Fonds.

Op donderdag 10 november 2011 wordt de "Dag van de Mantelzorg" georganiseerd in 
de Skâns te Gorredijk. Op deze dag staan de mantelzorgers centraal. 

16.000 mensen met MS zoeken 16.000 collectanten Eén op de duizend mensen in 
Nederland krijgt de diagnose Multiple Sclerose, een niet te genezen ziekte van het cen-
trale zenuwstelsel.

Door het gehele land worden activiteiten 
georganiseerd om de mantelzorgers in 
het zonnetje te zetten. Mantelzorg is de 
zorg voor chronisch zieken, gehandicap-
ten en hulpbehoevenden door naasten: 
familieleden, vrienden, kennissen en 
buren. Kenmerkend is de reeds bestaan-
de persoonlijke band tussen de mantel-
zorger en zijn of haar naaste. Daarnaast 
gaat het om langdurige zorg die onbe-
taald is. Het is zorg uit liefde en genegen-
heid. Op deze dag kunnen mantelzorgers 
even goed genieten van het aanbod van 
Timpaan Welzijn in samenwerking met 

het Informatiepunt Wmo. Het programma 
is vanaf 13:00 tot ongeveer 18:00 uur. Er 
zijn stands van diverse instellingen te 
bezoeken, het theatergezelschap Ach-
mea Culpa brengt het stuk "Kredo" op het 
toneel. Aansluitend op het toneelstuk 
wordt een heerlijke maaltijd geserveerd. 
Wethouder de heer W. Kooistra zal de 
middag openen. Bent u zelf mantelzorger 
en wilt u zich opgeven voor deze dag? 
Meld u zich dan aan vóór 1 november bij 
Timpaan Welzijn, contactpersoon Yvonne 
Suiveer, telefoonnummer 0512-384044 
of email y.suiveer@timpaanwelzijn.nl.

De diagnose wordt vaak gesteld bij men-
sen tussen de 20 en 40 jaar, in een tijd dat 
je op het punt staat een studie te volgen of 
aan gezinsuitbreiding denkt. 
Opeens is de toekomst niet meer zeker.
Wat kun je wel blijven doen en wat niet 
meer? Niemand weet hoe MS zich ont-
wikkelt.
Het streven is om voor elke MS-patiënt, 
een collectant op straat te zien tijdens de 
MS collecteweek. 16.000 mensen met 

Multiple Sclerose verdienen net zoveel 
collectanten. De zoektocht naar 6.100 
extra collectanten start nu! Doe mee!
De collecteweek is van 21 t/m 26 novem-
ber.Het Nationaal MS Fonds zet zich in 
voor mensen met MS. Naast voorlichting 
en patiëntenondersteuning verricht zij 
onderzoek naar de ziekte en de proble-
men die mensen met MS ervaren.
Het Fonds kan haar werk alleen doen 
dankzij giften. De huis aan huis collecte in 
november is de belangrijkste inkomsten-
bron. U kunt het Nationaal MS Fonds ook 
steunen door een gift over te maken naar 
giro 5057 te Maassluis.

Wilt u meer informatie? 
Kijk op www.nationaalmsfonds.nl of bel 
met 010-5919839
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Kerkdiensten

Hervormde Kerk

November

6 9.30 uur Duurswoude Ds L.H Voschezang, Bergambacht
13.45uur Duurswoude Ds L.H Voschezang, Bergambacht

13 9.30 uur Duurswoude Ds. J.H. Dekkers, Wierden
13.45 uur Geref. Kerk Ds A. Elverdink,  Jistrum, Gezin, school, kerk 

20 9.30 uur Duurswoude Ds. H. Bakhuis, Hoogeveen
13.45 uur Duurswoude Ds. C. Cluistra,  Hoogeveen

27 9.30 uur Duurswoude Ds A.D. Poortman, Veenendaal, 1e Advent
13.45 uur Geref kerk Dhr H.J. Brouwer, Rouveen, Gez Dienst (Joh de Heer)

December

4 9.30 uur Duurswoude Ds. J.H. Dekkers, Wierden,  2e Advent
13.45 uur Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd

November     
     

6 9.30 uur. Ds. J. L. Posthumus, Urk, Zendingsdienst.
13.45 uur. Dhr. Bijleveld, Kollummerzwaag, Lichtpunt.        

                                                                                                                                           
13 9.30 uur. Da. G. Martens, Bonte Bok. Gezam. met Lippenhuizen / Hemrik.                                                                                                                                                   

13.45. uur. Ds. A. Elverdink, Jistrum, Kerk en School dienst.

20 9.30 uur. Ds. S. Sijtsema, Heerenveen. Laatste zondag van het kerkelijk jaar.                       
13.45 uur. Ds. A. Elverdink, Jistrum.

27 9.30 uur. Ds. H. F. de Vries, Ternaard, voorber. Heilig Avondmaal.
                                  Gezam. met Lippenhuizen / Hemrik.                                                                                                                                                   

13.45 uur. Dhr. H. J. Brouwer, Rouveen, Joh. den Heer zangdienst.
gezamenlijk dienst met de Herv. gemeente

December

4 9.30 uur. Ds. J. Kolk, Heerenveen, Heilig Avondmaal 
Gezam. met Lippenhuizen / Hemrik.  

13.45 uur. Ds. T. J. Oldenhuis, Emlichheim, Nabetr. H. A.

Gereformeerde Kerk
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November      
5 Buurtacademie. Wichelroedelopen, vanaf 13:30 uur.     
5 Dorcas voedselactie
9 Soosmiddag om 14:00 uur in het gebouw De Driehoek
8 Griepvaccinatie huisartsenpraktijk Wijnjewoude
8 Klaverjassen bij café van der Wey

19 Intocht van Sinterklaas. Om 10:30 uur bij Klein Groningen.
23 Buurtacademie. Groepsreading 'Communicatie met dieren' vanaf 20:30uur.
24  Verkoping in het Wâldhûs t.b.v. het Rode Kruis van  13.30 tot 17.00 uur
25 Ledenvergadering Ysclub Great Foarút. 20:00 uur in MFC de Swingel
29 Klaverjassen bij café van der Wey

December:
2 Schutjassen 
8 Kerstpakketten voor Polen, inleveren bij de fam. Veenstra aan de Loksleane.

16 Schutjassen
20 Klaverjassen bij café van der Wey

Dorpsagenda

elf november is de dag .....

Fysiotherapie Goren

·Fysiotherapie

·Manuele therapie

·Nek-, schouder- en arm specialisatie

·Triggerpoint therapie

·Medische fitness (alleen in Haulerwijk)

Vestiging Bakkeveen:
Tel: 0516 54 22 46
Weverswâl 7, 9243 JL Bakkeveen
Vestiging Haulerwijk:
Tel: 0516 42 27 61
Sinnehiem 1, 8433 JP Haulerwijk

www.fysiotherapiegoren.nl
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 Medicatiebezorging

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude

Patiënten van 70 jaar en ouder en patiënten die minder goed ter been zijn, kunnen de 
medicijnen en verbandartikelen thuis laten bezorgen. Indien u voor maandag 10.00 uur 
bestelt wordt het pakket op dinsdagmorgen bij u thuis bezorgd. Hier zijn geen kosten 
aan verbonden. Uiteraard kan er in geval van verhindering/afwezigheid met ons 
overlegd worden.

Met vriendelijke groet,
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude 

Doktersdiensten
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude Mr. Geertswei 15 Wijnjewoude tel. (0516) 48 12 50.

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

Tijden
- maken van afspraken voor het spreekuur of een visite 08:00 - 10:30 uur
- aanvragen van herhalingsrecepten, 09:00 - 10:30 uur
- koffiepauze met aansluitend verpleegkundig spreekuur 10.30 - 11.45 uur
- bellen voor uitslagen 11.45 - 12.15 uur
- medicijnen afhalen 16:00 - 17:00uur
- 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 ook via de site besteld 
worden. www.lewin.praktijkinfo.nl
Herhalingsrecepten kunnen de volgende werkdag tussen 16.00 uur 
en 17.00 uur afgehaald worden.
Wij hebben lunchpauze vanaf 12:30 - 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.

Mijn baas doet niets en ik help hem.


