Een praatje bij het
plaatje

Van de redactie
Redactie "de Bân”
Jan Lammert Sijtsema jr.,
Merkebuorren 39a
Annie Posthumus, Weinterp 40
Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10
Durk van der Veen, Merkebuorren 127
Klaas Greidanus, Bremerheide 20
Klaske de Vries, Russchenreed 48
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Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 5 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 (geen docx) en dan in
lettertype arial 11, via email deban@wijnjewoude.net
Dit kan tot zaterdag 28 november 18.00 uur.
Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 26 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

Griepvaccinaties
Naar aanleiding van de door de huisartsenpraktijk aangekondigde vaccinaties tegen
de Mexicaanse griep in de Bân van oktober en de naar mijn mening gebrekkige
informatie hierover vanuit de overheid, wil ik erop wijzen dat er meer/andere informatie
bestaat. In de informatie waar ik op doel wordt o.a. aangegeven dat het middel (het
vaccin) erger zou kunnen zijn dan de (mogelijke) kwaal (de Mexicaanse griep). Lezers
die meer willen weten informeer ik graag.
Pieter van Leeuwen
Welfingstrjitte 40
9241 GP Wijnjewoude
Tel.0516-480970
E-mail: pvanleeuwen1566@hetnet.nl

Berichten van Plaatselijk Belang.
Dorpsspiegel

Uitstel Realisatiebesluit N381

Overal in het dorp zijn begin vorige maand
de vragenlijsten in het kader van de
dorpsspiegel verspreid. In zijn geheel zijn
zo'n 250 vragenlijsten in Wijnjewoude
bezorgd. De ingevulde lijsten zijn inmiddels ook weer opgehaald. Wij zijn tevreden over de respons. Verreweg het grootste deel van de vragenlijsten is ingeleverd.
De gemeente is nu bezig de vragenlijsten
te verwerken. Op basis van de uitkomsten
wordt een basisanalyse opgesteld, die in
december a.s. aan Plaatselijk Belang
wordt overhandigd. Ook worden de analyses op de gemeentelijke website
geplaatst. Begin volgend jaar vindt een
overleg met Plaatselijk Belang plaats. De
resultaten worden vervolgens in april/mei
op de website geplaatst. Uiteraard houden wij u ook in de Bân op de hoogte.

Het was de bedoeling dat het Realisatiebesluit van de N381 eind 2009 door
Provinciale Staten zou worden genomen.
Uit de nieuwsbrief N381 van november
2009 blijkt echter dat Provinciale Staten
waarschijnlijk pas in de eerste helft van
2010 een besluit zullen nemen.
Het uitstel wordt veroorzaakt door het niet
doorgaan van de verhoging van de
opcenten voor de wegenbelasting. De
provincie heeft projecten gepland die
ervoor moeten zorgen dat onder andere
de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en
doorstroming beter geregeld worden.
Gedeputeerde Staten van Fryslân wilden
deze projecten betalen uit het verhogen
van de opcenten voor de wegenbelasting.
Provinciale Staten hebben in juni besloten dat dit niet mag. Het geld moet nu
gehaald worden uit budgetten van de al
bestaande/geplande infrastructurele
werken.
Voor de N381 kan de bezuiniging gevolgen hebben voor de zogenaamde scopevraagstukken. Dit zijn wijzigingen in het
basisontwerp van het vastgestelde trace
die vanuit verkeersoogpunt niet nodig
zijn, maar vanuit landschappelijk oogpunt
gewenst zijn (zoals o.a. het verlaagd
aanleggen van de kruising van de N381
met Weinterp).
In de nieuwsbrief N381 wordt aangegeven dat 10 scopevraagstukken samen
met het Realisatiebesluit aan het provinciaal bestuur worden voorgelegd. Op
dit moment is er geen geld voor de
scopevraagstukken. Gedeputeerde Staten beslissen of de wijzigingen gewenst
zijn en of er geld voor beschikbaar moet
komen. Nadat Gedeputeerde Staten
hebben besloten neemt Provinciale
Staten daarover het uiteindelijke besluit.

Rondgang
Op 12 oktober jl. heeft de jaarlijkse rondgang met vertegenwoordigers van het
gemeentebedrijf plaatsgevonden. Tijdens
dit overleg zijn diverse onderwerpen aan
de orde gesteld. De gemeente reageert
hier binnenkort schriftelijk op, waarbij het
gebruikelijk is aan te geven wat er met de
opmerkingen/klachten wordt gedaan.
Zodra er meer bekend is komen we hier
op terug.
Bestuur Plaatselijk Belang

De scopevraagstukken die volgens de
nieuwsbrief bij Wijnjewoude spelen zijn
de volgende:
Tunnel met vlies Bûtewei (Wijnjewoude)
In plaats van een tunnel in een vliesconstructie, kan een tunnel in beton worden
gerealiseerd. Dat vraagt minder ruimte en
is daardoor eenvoudiger landschappelijk
in te passen. Met als belangrijkste voordeel dat de Bûtewei (en oude, oorspronkelijke structuurlijn in het landschap)
nauwelijks wordt aangetast. Bovendien
heeft een betonnen tunnel vanuit ecologie
de voorkeur.
Aansluiting Weinterp
In plaats van een ongelijkvloerse kruising
waarbij de N381 de Weinterp ongelijkvloers en bovenlangs kruist en de
Weinterp op maaiveld blijft liggen, kan de
N381 ook verdiept aangelegd worden. De
Weinterp en het fietspad gaan dan op
maaiveld bovenlangs over de N381. De
Weinterp is een belangrijke ontginningslijn, volgens de Landschappelijke
Inpassingsvisie is de N381 dan ook
'ondergeschikt' aan de Weinterp. Verder
heeft het vanuit landschappelijk oogpunt
de voorkeur als de Weinterp (visueel) op
maaiveld doorloopt en het buitengebied
zo veel mogelijk wordt ontzien.
Verplaatsen aansluiting Weinterp
In plaats van een ongelijkvloerse kruising
bij de Weinterp, kan een ongelijkvloerse
kruising ook in het verlengde van de
Leidijk komen te liggen. Deze vraag is
vanuit Haulerwijk, Bakkeveen en omgeving gekomen, met als reden dat daarmee de Leidijk en het achterliggende
gebied beter bereikbaar worden.
Een eventuele verplaatsing van deze
aansluiting leidt tot extra sluipverkeer
door het gebied richting Assen en extra
verkeer op het onderliggend wegennet
tussen enerzijds Hemrik en Wijnjewoude
en anderzijds Drachten.

M.b.t. de aansluiting van de N381 met
Weinterp hebben wij in oktober jl.
opnieuw bij de provincie gepleit voor het
verlaagd aanleggen van de N381.Wij zijn
van mening van het verlaagd aanleggen
van de N381 in ruimtelijk en landschappelijk opzicht voor Wijnjewoude verreweg de
beste keus is. Het is verontrustend dat
wordt aangegeven dat hier op dit moment
geen geld voor is.
Het verplaatsen van de aansluiting
Weinterp naar de Leidijk is een initiatief
vanuit Haulerwijk en Bakkeveen. Het
verbaast ons dat dit idee bij de scopevraagstukken wordt genoemd. Naar onze
mening is dit geen serieuze optie.

Uitnodiging dorpsgesprekken
Gemeente Opsterland wil de mening
horen van inwoners over de toekomst van
de basisvoorzieningen en de accommodaties in de gemeente Opsterland. De
inwoners van Wijnjewoude worden
daarom uitgenodigd voor een dorpsgesprek op 8 december om 20.00 uur in de
Swingel. De uitnodiging en het programma treft u bijgaand aan. Ook vanuit
Plaatselijk Belang stellen wij uw komst
bijzonder op prijs.
Hoe ziet de toekomst er uit voor de
basisvoorzieningen en accommodaties in
de Gemeente Opsterland? Daarover
willen we graag uw mening horen. We
nodigen u daarom van harte uit om deel te
nemen aan een dorpsgesprek in uw dorp.
Het gesprek in uw dorp vindt plaats op
Datum: 8 december 2009
Tijd:
20.00 uur
Locatie: De Swingel in Wijnjewoude

De gemeente is dit voorjaar gestart met
het project 'Visie op basisvoorzieningen
en accommodaties'. Het project is gestart
met een inventarisatie. Vanuit bestaande
documenten en via gesprekken in clusters van 4 dorpen zijn dorpsbeelden
gemaakt van alle dorpen. Ook zijn twee
scenario's uitgewerkt.
Nu zijn we aangekomen bij een volgende
fase van het project: de dorpsgesprekken. In elk dorp wordt een dorpsgesprek
gehouden. Daarin zoeken we samen met
u naar een antwoord op de vraag hoe de
toekomst er voor de basisvoorzieningen
en accommodaties in de Gemeente
Opsterland uitziet. En dat is lastig, omdat
niemand in die toekomst kan kijken.

We hebben daarom twee scenario's
gemaakt die helpen bij het kijken in de
toekomst. Beide hebben een naam
gekregen van een niet bestaand
Opsterlands dorp: Krimpsterterp en
Groeisterwoude. Tijdens het dorpsgesprek willen we de scenario's met u
doornemen. We bespreken wat uw beeld
is van de toekomst van uw dorp en gaan
we in op de vraag: “Hoe houden we de
dorpen leefbaar en wat is daarvoor
nodig?”.
De uitkomsten van de dorpsgesprekken
worden gebruikt bij het maken van een
visiedocument. Dit document moet het
gemeentebestuur helpen om daadkrachtige en samenhangende keuzes voor de
toekomst te maken.
We stellen uw deelname zeer op prijs.
Omdat de jeugd nu eenmaal de toekomst
heeft: het zou fantastisch zijn wanneer er
ook veel jongeren meedenken.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

Programma dorpsgesprek
1. Nieuws van de dag: wat hebben de kranten ons te vertellen?
2. Welkom en uitleg van het programma
3 Twee toekomstscenario's. Krimpsterterp en Groeisterwoude in 2030: wat zijn dat
voor dorpen? Wie wonen er en is er nog wat te doen daar? Er is een aantal uitgangspunten vastgelegd die bij beide scenario's horen, welke zijn dat?
4. Eerste ronde: uw dorp is Krimsterterp!
Aan de hand van het scenario en de uitgangspunten gaat u aan de slag als bewoner
van Krimpsterterp. Hoe gaat u Krimpsterterp leefbaar houden in 2030?
Pauze
5. Tweede ronde: uw dorp is Groeisterwoude!
Aan de hand van het scenario en de uitgangspunten gaat u aan de slag als bewoner
van Groeisterwoude. Hoe gaat u Groeisterwoude leefbaar houden in 2030?
6. Even terugkoppelen. Noem 1 grote kans voor uw dorp in 2030.
7. Uw mening vastgelegd. Een korte enquête. Uw mening telt! Meer informatie over dit
onderwerp vindt u op www.opsterland.nl onder de banner 'Plannen en Projecten'.

Beroep onder de Loep
Ik ben Hennie Nutterts, 34 jaar en getrouwd met Arend Nutterts. Met onze twee zonen
Rúben en Jurre wonen wij aan de Russchenreed in Wijnjewoude. Mijn beroep is
wijkverzorgende bij de Friese Wouden Thuiszorg.
Wat houdt het beroep van wijkverzorgende in?
Als wijkverzorgende ga je naar de mensen toe. Mijn route ligt hoofdzakelijk in
Bakkeveen en Wijnjewoude. Zo nu en
dan ook naar Ureterp. Als ik 's morgens bij
iemand thuis kom dan is mijn taak onder
andere: cliënt van bed halen, aankleden,
kousen aantrekken, wassen of douchen,
medicijnen klaarzetten, ogen druppelen
en het eten klaarzetten als dit nodig is.
Kom ik 's avonds bij een cliënt dan moet ik
ze soms op bed brengen of nachtklaar
maken. Ook dan is het vaak ogen druppelen, kousen uittrekken en de medicijnen
regelen. Mijn functie is zeer gevarieerd.
Waarom ben je wijkverzorgende geworden?
Ik heb de opleiding MDGO-VZ gevolgd.
Hierbij heb ik stage gelopen in de kraam
en in de bejaardenzorg. De stage in de
kraam was leuk maar ik zag het niet zitten
om mijn verdere leven als kraamverzorgster te werken. De stage in de bejaardenzorg was geweldig. Als wijkverzorgende
kom ik niet alleen bij oudere mensen maar
ook bij jongere mensen zoals bijvoorbeeld cliënten met MS of een andere
ernstige ziekte waarbij hulp nodig is.
Wat voor opleiding heb je hier voor
gevolgd?
MAVO en daarna MDGO-VZ.
Over welke capaciteiten moet je
beschikken?
Je moet goed met mensen kunnen
omgaan. Ook moet je sterk in je schoenen
staan. Soms moet je flexibel zijn maar
soms ook standvastig. Je moet je eigen
grenzen stellen en nee kunnen zeggen.

Wij zijn voor het verzorgen van de
algemene dagelijkse levensbehoeften
(ADL).
Waarom is dit beroep zo leuk?
Mijn beroep is wisselend en gevarieerd. Ik
kom bij veel mensen thuis en achter elke
deur zit een ander verhaal. Ik heb met
verschillende cliënten te maken. Van
jongsaf heb ik al graag mensen willen
helpen. Zo onlangs bij een buurvrouw die
haar beide polsen brak met daarbij ook
nog een hersenschudding. Gelukkig was
de ambulance snel ter plekke.
Waar stoor je je aan in dit werk?
Dat ik soms zo gebonden ben aan tijd. Als
je bij een cliënt komt voor het uittrekken
van de kousen staan hier 10 minuten
voor. Voor elke handeling staat een
bepaalde tijd voorgeschreven. Dat is
soms lastig. Soms moet je even de tijd
nemen voor een praatje.
Wat zijn je hobby's en heb je hiervoor
nog tijd?
Ik mag graag lezen, sudoku's oplossen,
foto's bewerken op de computer en
natuurlijk tijd vrijmaken voor de beide
kinderen. Op school zit ik in een decoratiegroep, ook dat is een hobby.
Wat is je laatst gelezen boek?
De titel van mijn laatst gelezen boek weet
ik niet meer maar het was een waar
gebeurd verhaal over een meisje dat aan
kanker is gestorven. Een indrukwekkend
boek.
Wat is je levensmotto?
Vandaag is vandaag en morgen kan het
weer heel anders zijn. Maak er wat er
van te maken is.
Klaske.

Kennis is de beste handelswaar

De Pietendans, de Pietendans….
Zaterdag 21 november komt Sinterklaas in ons dorp. Hij komt, zoals de laatste jaren
gebruikelijk, aan op Klein Groningen om ongeveer 10.30 uur.
We verwachten jullie allemaal. We
houden ons warm met “De Pietendans”.
Jongens, meisjes, vaders, moeders,
opa's en oma's, iedereen is welkom.
Nadat Sinterklaas, met een welkomstwoord en Sinterklaasliedjes, wordt binnengehaald gaan we in een stoet naar
“De Swingel” in Wijnjewoude. Hier gaan
de Pieten er een “beestenboel” van
maken.
De route naar en door het dorp is:
Opperbuorren, Noormanstrjitte, Te Nijenhuiswei, Merkebuorren, Loksleane, Welfingstrjitte, Mr. Geertswei en dan op naar
het eindpunt “De Swingel” te Wijnjewoude.

Wij vragen iedereen met zijn/haar fiets te
komen, omdat de ruimte bij Klein
Groningen beperkt is. Sinterklaas heeft
de afgelopen jaren zeer genoten van de
versierde fietsen. Daarom vraagt hij
iedereen om zijn fiets zo mooi mogelijk te
versieren. Wie met de stoet meefietst op
zijn versierde fiets maakt kans op een
prijs.
Wil iedereen zoveel mogelijk de auto thuis
laten omdat de ruimte op Klein Groningen
beperkt is.
Hebt u vragen of ideeën dan kunt u bellen
met:
Intocht Commissie Wijnjewoude.
René Seefat, secr.
Tel. : 0516 – 481271

Buurtnieuws van “De Witte Zwaan”
Regelmatig was er een stukje op de televisie te zien over Burendag. Een dag om de
mensen van de buurt dichter bij elkaar te brengen door middel van een activiteit in de
buurt.
Zo kwam ik op het idee om ook in onze
buurt wat te organiseren. De buurt
verfraaien door hanging baskets aan de
lantaarnpalen te maken, en voor de gezelligheid iets erbij te eten en te drinken.
Het idee was er wel, maar hoe nu verder?
Eerst maar eens de formulieren downloaden die het Oranjefonds daarvoor gemaakt heeft. De plannen kan je in de
formulieren uiteenzetten en toelichten.
Na een aantal handtekeningen van
ondersteunende buurtgenoten kan je de
papieren opsturen naar het Oranjefonds.
Dit gebeurde op onze buurt een paar
dagen voor de sluitingsdatum. We waren
dan ook zeer verbaasd dat het idee van
de bloembakken was goedgekeurd en
binnen 2 dagen stond er op de rekening
van buurtvereniging De Witte Zwaan het
aangevraagde bedrag bijgeschreven. Nu
moesten we toch echt bezig om de
plannen te realiseren. En dat is gelukt.

We hebben met bijna alle buurtgenoten,
volwassenen en kinderen, ontbeten in
gebouw “De Driehoek”. Het ontbijt begon
om 8.00 uur op zaterdagochtend en lukte
het niet om zo snel aangekleed te zijn,
dan mocht je in nachtkleding komen.
Tijdens dit ontbijt is verteld, wat er nog
verder zou gaan gebeuren op de
Merkebuorren. Iedereen was enthousiast
en in de dagen na het ontbijt is er vergaderd over “hoe nu verder”.
De ophangringen werden besteld, de
bloembakken ook. Iemand anders haalde
potgrond en 3 dames van de buurt
hebben een hele dag in tuincentrum
Westra rondgesnuffeld om de beplanting
te regelen. En daarna nog onderhandelen
over de prijzen, want je wilt toch graag zo
goed mogelijk met het verkregen geld
uitkomen.
Op een woensdagnamiddag hebben we
als buurt gezamenlijk de verschillende
planten in de bakken gedaan. Ook de
kinderen hebben hierbij flink geholpen.
Het was een prima team en het resultaat
zag er dan ook goed uit. Nu ook de
passende ringen voor de lantaarnpalen
klaar zijn, zijn de hanging baskets geplaatst in onze buurt.
Wij als buurt zijn erg tevreden over het
resultaat en hopelijk geniet u er net zo van
als wij.
Namens buurtvereniging “De Witte
Zwaan” Géke Groenewold

Geef de pen door
Hallo dorpsgenoten!
Wat verrast kregen wij de pen aangeboden, maar we willen graag van
de gelegenheid gebruik maken om ons aan jullie voor te stellen.
Wij zijn Mariëlle van Smeerdijk en Bonny
Middel en sinds 2005 zijn wij woonachtig
in Wijnjewoude.
Bonny is geboren en getogen in Drachten
en voor haar was het wel erg wennen in
het begin.
Vanuit een drukke plek (ze woonde in het
centrum van Drachten) naar de rust van
een dorp was een grote overgang. Maar
inmiddels is zij allang gewend en geniet
volop van de mooie omgeving hier. Bos
en hei op loopafstand!
Na de middelbare school heeft ze als Alfa
hulp gewerkt en ook een lange periode in
Bertilla. Hier was zij gastvrouw op de
huiskamer. Met sommige van haar
cliënten uit haar thuiszorg periode heeft
zij nog steeds contact, erg leuk.
Bonny werkt nu zo af en toe in de horeca
bij het Abe Lenstra stadion en verder
geniet ze enorm van haar werk als
oppasmoeder. Twee dagen in de week
krijgen wij gezellige kindervisite! En
daarbij heeft zij het natuurlijk ook zeer
druk met Pim en Romy.
Pim is inmiddels 13 en gaat sinds kort
naar het Liudger in Drachten. Hier doet hij
de TL-Havo klas. Even wennen natuurlijk,
maar hij gaat best lekker. Al vindt hij het
wel een behoorlijk stuk fietsen. Romy is
bijna 11 en gaat in Ureterp naar de lagere
school. Ze zitten beiden op korfbal in
Ureterp en ook dat vinden ze erg leuk. Ze
kunnen altijd heerlijk spelen in de speeltuin voor het huis of op het evenemententerrein. Vooral Romy heeft zo wel haar
adresjes en als het even kan koopt ze van
haar spaarcentjes zoethout bij Kamminga
(u begrijpt vast dat dit niet altijd in overleg
met ons is).

Mariëlle is geboren en getogen in
Zwanenburg, onder de rook van Am-sterdam. Na haar middelbare school is zij in
de verpleging gegaan en heeft zij in
Haarlem in het toenmalige Spaarneziekenhuis en later voor een particulier
kraambureau gewerkt. De laatste jaren
voor 'de grote oversteek' woonde zij in
IJmuiden.
Ondanks het feit dat zij altijd in het westen
heeft gewoond was er altijd de wens om
naar Friesland te verhuizen. En in 2000
werd de wens werkelijkheid en kwam zij in
Ureterp te wonen en in 2005 uiteindelijk
dus de verhuizing naar Wijnjewoude.
Mariëlle is werkzaam bij het Integraal
Kankercentrum Noord Oost in Groningen.
Verdeeld over Nederland zijn er 8 integrale kankercentra. Deze kenniscentrums
zijn er voor ondersteuning en advies bij
het verbeteren van de kwaliteit van de
oncologische en palliatieve zorg. Dit
gebeurd aan de professionals in het veld,
voornamelijk de ziekenhuizen, maar er
zijn bijvoorbeeld ook consultdiensten
voor huisartsen. Een behoorlijk intensieve baan, Mariëlle is leidinggevende van
de afdeling Registratie, maar het is
fantastisch om met zulke enorm gemotiveerde mensen te werken.
In haar vrije tijd pakt ze graag de microfoon. Al heel wat jaartjes treedt zij op als
zangeres.
Eerst in de Tony Beljonband, dit was een
grote allround formatie. En sinds enkele
jaren is zij met de toetsenist in een afgeslankte vorm verder gegaan en vormen zij
het duo “Ton en Mariëlle” ( tonybeljonband.nl). Het leuke hiervan is dat er
inmiddels zo'n uitgebreid repertoire is dat

zij overal kunnen spelen. Van verjaardag
tot bruiloft tot verzorgingstehuis.
In ons drukke bestaan is het heerlijk om te
kunnen onthaasten in Wijnjewoude.
Wij kunnen enorm genieten van de
activiteiten die er in het dorp georgani-

seerd worden zoals Willedei en het
ringrijden en we hopen dit nog lang te
kunnen doen!
En met veel plezier geven wij de pen door
aan Erik en Froukje, zij zijn woonachtig op
de Weinterp.

Nieuws van de VVV
Het seizoen 2009 was voor de VVV weer zeer geslaagd. De meeste rommelmarkten
zijn goed bezocht, het ringsteken was een groot succes en de fietstocht trof het met het
mooie weer.
De reuze sjoelbak op de Willedei was vanaf 15.15 uur tot 20.30 uur steeds bezet en er
werd gezellig bij gekletst. Ook de foto van het VVV feest kon je bekijken. Dit jaar hebben
we voor het eerst een wandeltocht georganiseerd en dat is voor herhaling vatbaar. De
chocolademelk en de snert vielen erg in de smaak.
Houd u alvast 9 januari 2010 vrij voor onze jaarlijks terugkerende wandeltocht. Deze
keer kunt u kiezen uit 5 en 10 km. (ook leuk voor de kinderen).
Meer hierover in de ban van december.
Het Bestuur

Ben jij een mantelzorger?
Je doet thuis veel meer dan veel van je leeftijdsgenoten. Het kan zijn dat je broer
gehandicapt is, je oma dement, je moeder kanker heeft of dat je vader depressief is. Ze
hebben hulp nodig en jij moet die geven. Je draagt meer verantwoor-delijkheid en komt
minder toe aan jezelf, sporten, bijbaantje en soms zelfs school. Dan ben je
mantelzorger. Soms zou je liever de boel de boel laten, tijd voor jezelf, er even tussen
uit. Voor jongeren zoals jij, organiseert Timpaan Welzijn Opsterland op 29 januari 2010
een speciaal uitje. Waar jij samen met andere jongeren even lekker jezelf kunt zijn.
Opgave bij Sandra Bon, email: s.bon@timpaanwelzijn.nl vóór 14 januari 2010.
Meer informatie over dit uitje vind je op de Hyves van jongerenwerk Timpaan Welzijn.
Kijk dus voor meer info op: jwopsterland.hyves.nl of www.fawaka.nl. Fawaka is de
organisatie voor jonge mantelzorgers in Friesland.

Wat is er deze maand zoal te beleven…
Sieraden maken
Voor de feestdagen of welke bijzondere of gewone dag dan ook, een nieuwe of juist
oude lekkerzittende outfit met een zelfgemaakt sierraad, wie wil dat niet. Houd je niet
van sierraden, heb je vast een vriendin, dochter, moeder of schoonmoeder waar je het
voor kunt maken, als cadeau voor onder de kerstboom of zomaar. Kom gezellig
freubelen, Evelien neemt de wereld aan kralen en alle verdere benodigdheden mee.
Docent
Evelien Gunnink
Datum
woensdagavond 25 november
Tijd
19.30-22.00 uur
Kosten
€ 8,50 (exclusief materiaal)
Contactpersoon
Lydia Huisman tel. 0516-481178
Wolvilten, een sieraad maken
In deze workshop gaan we nat vilten, de prachtige zachte kleurige Merinowol is zeer
geschikt. Wol kan door sop, warmte en wrijving vervilten, dat komt doordat de
schubben van de wol dan in elkaar haken. Wol kan ook heel veel water opnemen en
wordt hierdoor elastisch en rekt dus uit. Door afkoelen en beweging blijven de
schubben aan het vezeloppervlak in elkaar steken. Zo ontstaat vilt waarvan we een
sieraad maken.
Docent
Sjoertsje de Boer
Datum
vrijdagavond 6 november
Tijd
20.00-22.00 uur
Kosten
€ 15,00
Contactpersoon
Lydia Huisman tel. 0516-481178
Computeren: meer mogelijkheden met Marktplaats
Dat je alles kunt kopen via de internetsite Marktplaats weten we zo langzamerhand
allemaal wel. Maar dat er naast kopen en verkopen ook nog meer mogelijkheden zijn
leren we tijdens deze cursus. We gaan niet alleen leren hoe we een product kunnen
plaatsen samen met meerdere foto's, maar ook het volgen van een bieding, het veilig
betalen en hoe te handelen bij het tegenvallen van het artikel, of hoe je je geld
probleemloos terug kunt vorderen.
Docent
Jan Dros
Datum
dinsdagavond 10 november
Tijd
20.00-22.00 uur
Kosten
€ 7,50
Contactpersoon
Siebo Groenewold tel. 0516-481878

De acht heksenfeesten - feestheksen
Heksen feesten heel wat af. Behalve de dertien volle maansvieringen per jaar hebben
ze ook nog acht jaarfeesten. Met deze feesten vieren de heksen de mijlpalen in de
cyclus van één jaar en één dag. De geboorte, het afsterven en wedergeboorte van alles
wat groeit en bloeit, het heksenscheppingsverhaal, de zonnewendes, eerst de wens en
later de dankbaarheid voor de oogst, alles heeft een plekje in deze feestencyclus. In
een reeks van drie avonden gaan we dieper in op deze feesten, en hun betekenis. Ook
zullen we overeenkomsten en verschillen ontdekken met de huidige feestdagen.
Omdat het dan al richting 'Joel' gaat, het heksenkerstfeest, zal juist dit feest extra
aandacht krijgen en zullen we ook wat bijbehorende versieringen gaan maken. Al met
al belooft het weer een gezellige (feestelijke) heksenketel te worden, te volgen voor
iedereen, of je nu al eens eerder een workshop bij mij hebt gevolgd of niet. Merry meet,
merry part, merry meet again! Tot dan! Groet en glimlach, Maaike
Docent
Maaike Buurman
Datum
dinsdagavond 10, 17, 24 november
Tijd
20.00-22.00 uur
Kosten
€ 30,00
Contactpersoon
Dickey Gardenier tel. 06-22655828
Heeft u een leuke cursus of workshop gezien. Meld u dan aan bij de contactpersoon
vermeld bij de desbetreffende cursus. Aanmelden per mail kan ook via
werkgroep.wijnjewoude@gmail.com. Kijk ook eens oop www.wijnjewoude.net onder
de knop van de WAW vindt u nog meer leuke en interessante cursussen of workshops.
Tijdig aanmelden voorkomt teleurstelling
Eco cadeaus & wijnproeverij
U bent welkom
Op vrijdag 13 november bent u van harte uitgenodigd voor een heerlijk avondje uit in
de WAW ruimte van MFC de Swingel. U wordt verrast met heerlijke eco wijnen van
over de gehele wereld en duurzame cadeaus voor de komende feestdagen. We laten
u zien dat zaklampen, verlichting, radio's duurzaam en toch mooi en functioneel
kunnen zijn. Uit India hebben we speciaal geïmporteerde fair trade sjaaltjes van Maya,
in prachtige kleuren en ontwerpen. Alle producten kunt u ook kopen. Nu al
nieuwsgierig: kijk dan alvast even op www.ekolifestyl.nl. De kosten van de avond
bedragen 5 euro, dit is inclusief het proeven van de wijnen en de aangeboden hapjes.

Dierendag in Wijnjewoude
Op zaterdag 3 oktober heeft de Werkgroep Activiteiten Wijnjewoude (WAW)
ruim 30 kinderen van verschillende
leeftijden met hun geliefde huisdieren
ontvangen. De kids kregen gratis advies
van een dierenartsassistente en een
dierengedragsdeskundige. Daarnaast
konden de kinderen samen met hun
huisdier professioneel gefotografeerd
worden of een gratis ritje op een pony
maken. Tijdens de bijeenkomst wisselden
de kinderen onderling ook ervaringen uit
over het gedrag en de verzorging van hun
huisdieren en konden ze meedoen met
een kleurwedstrijd. De junioren brachten
(dwerg)konijnen, poezen, honden,
cavia's, een pony en zelfs een kalfje mee.
De kinderen kregen na afloop een certifi-

caat, een mok met een dierenafbeelding,
een pen, een ballon, een keycord en
knabbels voor hun huisdier.
De dag is mede mogelijk gemaakt door A7
Noord Dierenartsen te Drachten, Michelle
Hamstra Fotografie, familie De Kroon,
Classic Weeny Woody Cars, Hondenschool COSMO, familie Drenth, Lisette en
Sylvia van der Meulen, Anneke Heslinga.
De WAW kijkt terug op een succesvolle en
sfeervolle bijeenkomst. Gezien de hoge
opkomst van zowel kinderen als dieren,
overweegt de WAW om dit dierendagevenement volgend jaar opnieuw te
organiseren. Kijk voor de foto's van 3
oktober op: www.wijnjewoude.net
Het Bestuur.

Ouderensoosnieuws

Zonnebloemloterij

Het was een heel gezellige middag met
Spilersnocht uit Drachten. Veel oude
liedjes passeerden de revue die vaak
luidkeels werden meegezongen. U vraagt
en wij spelen, was geen probleem voor
Spilersnocht en hier werd ook veel
gebruik van gemaakt. Al met al was het
heel mooi.
Op woensdag 18 november heel wat
anders; dan hoopt mevrouw Klaassens
uit Ryptsjerk bij ons te zijn om belevenissen over haar‚ Béd en Brochje te
vertellen.
Het belooft weer een heel gezellige
middag te worden.
Tot woensdag 18 november 's middags
om 2 uur in het gebouw.
Tot ziens.
Het bestuur

Denkt u aan de trekking van de Zonnebloemloterij? Op maandag 9 november is
het zover. Op verschillende manieren
kunt u er achter komen of u een prijs hebt
gewonnen.
Alle informatie staat achterop het lot.
Op 11 december gaan we een bezoek
brengen aan Tuindorado, Het Zuid,
Drachten. Wie belangstelling heeft kan
contact met ons opnemen.
U bent van harte welkom. Tel.0516481012
Het bestuur.

Nieuws van de Werkgroep Amnesty
International Ureterp e.o.
Duurzame aandacht voor China
Vorig jaar, 2008, werden in en door China
de Olympische Spelen georganiseerd. In
het kader daarvan heeft de werkgroep
Ureterp e.o. vele malen aandacht
gevraagd voor de mensenrechten en voor
mensenrechtenactivisten in China. Natuurlijk is het land niet in één keer veranderd, maar de Spelen zijn niet zonder
aandacht voor de mensenrechten voorbij
gegaan. Tijdens de acties werd wel eens
de vraag gesteld: Wat doet Amnesty na de
Spelen? Hier het antwoord.
Zolang de mensenrechten in China niet
worden nageleefd, blijft Amnesty daar

aandacht voor vragen. Schendingen van
mensenrechten worden zoveel mogelijk
gerapporteerd. Naar aanleiding van het
feest van het 60-jarig bestaan van de
Volksrepubliek China in oktober van dit
jaar, heeft Amnesty International weer
wereldwijd aandacht voor de mensenrechten gevraagd; wereldwijd, dus nu ook
hier, bij deze !
Wilt u eens op een andere manier duurzaam aandacht schenken aan de mensenrechten, kijk dan eens in de webshop
op www.amnesty.nl voor mooie kado's.
Namens de werkgroep Amnesty
International Ureterp e.o.,
Hendrik Jan Haanstra.

Zoeken in het verleden in gemeentehuis
Beetsterzwaag
Vanaf woensdag 14 oktober 2009, kan er in het verleden gegraven worden in het
gemeentehuis van Beetsterzwaag. Er is een speciale ruimte ingericht waar historisch
onderzoek gedaan kan worden. De gemeente Opsterland beschikt over vele bronnen
van informatie voor stamboomonderzoek en de geschiedenis van de gemeente. Een
uitstekende manier om interessante vondsten te doen. De bronnen zijn openbaar en
voor iedereen te raadplegen.
Stamboomonderzoek kan verricht worden aan de hand van het archief van de burgerlijke stand en de belastingkohieren. Het stamboomonderzoek kan verrijkt worden met
informatie over de woonplaats, straat en woonhuis van voorouderen. Verder is er
mogelijkheid om onderzoek te doen naar allerlei onderwerpen waarmee de gemeente
bemoeienis heeft gehad. Bijvoorbeeld onderzoek naar een school voor een 100-jarig
bestaan. De speciaal ingerichte ruimte in de publiekshal van het gemeentehuis van
Opsterland is voorzien van een computer met toegang tot internet, een kleine bibliotheek, microfichereader en printer. Iedereen kan op afspraak tijdens openingstijden
van het gemeentehuis gebruik maken van deze faciliteiten.

Nippen is geen drinken

Dorpssteunpunt
Vorig jaar is er in oktober een bijeenkomst geweest waarop we met afgevaardigden van
de buurtverenigingen hebben overlegd wat we, als Dorpssteunpunt, kunnen betekenen voor onze mede-dorpsbewoners. Er is toen afgesproken dat er door ons een
bijeenkomst zou worden georganiseerd voor alle inwoners van Wijnjewoude.
Wij hebben een programma voor u samengesteld uit de toen voorgestelde onderwerpen. Het Dorpssteunpunt nodigt u daarom uit op maandag 9 november in de Swingel.
Aanvang 20.00 uur.
Het programma ziet er als volgt uit:
- Uitleg door Foekje Kurpershoek, WMO adviseur, over het onderwerp:
Van aanvraag huishoudelijke hulp of hulpmiddel tot de uiteindelijke toekenning.
Wat gebeurt er met uw aanvraag, en wat gaat het kosten.
- De heer Klaas Wijnja van SUGO(Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Opsterland)
behandelt het onderwerp: Welke regelingen zijn er voor mensen met een smalle
beurs, en hoe vraag je deze regelingen aan.
- Als laatste geeft Willie Oldengarm van Timpaan Welzijn een korte uitleg over:
Aandacht voor de jeugdige mantelzorger.
Het zijn onderwerpen die ons allemaal aangaan en waar iedereen nu of in de toekomst
mee te maken kan krijgen. Vanzelfsprekend is er gelegenheid tot het stellen van
vragen. We hopen u te kunnen begroeten op deze avond!
Alie Blaauwbroek.

Najaarsconcert Euphonia
U bent van harte welkom op het najaarsconcert van CMV Euphonia. Samen met
Excelsior uit Haulerwijk verzorgen zij een zeer gevarieerd concert. U kunt luisteren
naar blues-, pop- en klezmermuziek. Maar ook een prachtige koraalbewerking en een
ware slagwerksolo. Voor elk wat wils. Tot ziens op 14 november 2009, om 20.00 uur in
De Swingel te Wijnjewoude.
Het bestuur.

Inkt droogt sneller dan tranen

Prikbord
Te Koop: Encyclopedie
Te koop, 20-delige Grote Oosthoek
Encyclopedie. T.e.a.b.
T: 48 13 91

Pietenpakken
Te huur Pietenpakken voor € 10,- bij de
Intocht Commissie. Behalve op 21
november en 5 december. Te vragen bij
René Seefat, secr. 0516 – 481271.
Vindt u het gezellig om op 5 december
de pakjes, door twee Pieten, bij uw
kinderen te laten bezorgen?
Voor € 10,- komen ze ongeveer 15
minuten bij u langs.
Bel met de Intocht Commissie.
Janine Heslinga 06-41668983.
Of mail : janienh@hotmail.com

Oppas gezocht?
Ik ben Samanta Doorgeest en ik ben 22
jaar. Ik doe de opleiding SPW3
kinderopvang en ik heb veel ervaring
opgedaan in een kinderdagverblijf. Ik
vind het belangrijk dat kinderen zich
veilig en vertrouwd voelen. En ik vind
het heel leuk om kinderen te vermaken:
puzzelen, knutselen, verkleden,
zwemmen, kinderboerderij, etc. Ik ben
de hele week (behalve dinsdagavond)
overdag en 's avonds beschikbaar. Wilt
u meer weten en/of heeft u interesse,
dan kunt u mij bellen op: 0516 481-12 of
06 526 6009

Collecte opbrengst
Nierstichting 2009
De collecte van de Nierstichting
Nederland in Wijnjewoude heeft een
bedrag opgeleverd van € 1.301,40 euro.
Wederom een geweldig resultaat.
Alle gevers en collectanten hartelijk
dank !
Wilt u ook collecteren voor de
Nierstichting of helpen met de
organisatie van de collecte? Aanmelden
kan via www.nierstichting.nl . U mag mij
ook even bellen op telefoonnummer
0516-481640.

Jikke Posthumus

Oproep, nieuwe leden
Wie komt onze volksdansgroep
versterken? Loop dan op
woensdagmiddag tussen 13.45 uur15.00 uur eens binnen bij de Swingel.
Door verschillende omstandigheden
hebben wij plotseling enkele leden
verloren.
Wij zijn een gezellige groep en dansen
twintig keer in het winterseizoen o.l.v.
Nettie v.d. Veen.
Wij beginnen met volksdansen en
eindigen met country en zouden het erg
jammer vinden als wij vanwege te
weinig deelname niet meer kunnen
bestaan.
Spreekt dansen en muziek je aan en je
hebt gevoel voor ritme, kom erbij!
Inlichtingen: Wimmy de Jong 0516481214
Tea Hoekstra 0516-481207

Andermans brood
is moeilijk te verteren

Boekenmarkt
Op zaterdag 14 november wordt in de
Dùnhoeke bij Dùndelle te Bakkeveen een
boekenmarkt gehouden, waarvan de
opbrengst deels bestemd is voor een
straatkinderen-project van Dorcas.
U kunt daar niet alleen oude boeken
kopen, maar ook oude ansichtkaarten,
kindervideo´s, LP´s en CD´s. Open van
13:00 tot 16:00 uur.

' t Achterom-winkeltje aan de
Tsjerkewâl 18 Bakkeveen
Graag nodigen we u uit om eens een kijkje
te nemen in ons winkeltje, waarvan de
opbrengst bestemd is voor de allerarmsten in ontwikkelingslanden. We hebben
weer veel nieuwe producten binnen
gekregen, leuke, originele cadeautjes
voor jong en oud !! Daarnaast verkopen
we 2de hands speelgoed, kindervideo's,
legpuzzels, spelletjes, CD's, ansichtkaarten, kaarsen, kerstartikelen en heel veel
boeken soms z.g.a.n. voor slechts enkele
euro's, waarvan de opbrengst bestemd is
voor de straatkinderen (een Dorcasproject).
Nu de kerst weer in zicht komt, houden we
ons ook aanbevolen voor het maken van
kerstpakketten reeds vanaf € 3.95 gevuld
met levensmiddelen met het keurmerk
van Max Havelaar. U betaalt alleen de
inhoud en wij maken er iets leuks van.
Geopend elke vrijdag van 9:00-20:00 uur
en verder op afspraak tel. 0516-541369.
Baukje en Hilly

Bedankt
Hierbij willen wij iedereen bedanken
die hebben bijgedragen aan
de onvergetelijke dag ter ere van ons
60 jarig huwelijksjubileum
Albert van Wijk &
Jantje van Wijk-Schreuder.

Heftig
Als laatste deel van een hartonderzoek
moest ik op 21 september een fietstest
doen in het ziekenhuis te Drachten. De
uitslag was zo slecht dat ik op dezelfde
dag moest worden opgenomen. Daar
bleek na een kijkoperatie dat er 4 omleidingen moesten worden aangebracht.
Deze operatie moest in MCL Leeuwarden
gebeuren en op 1 oktober was ik aan de
beurt. De operatie ging goed en op 8
oktober mocht ik weer naar huis. Tot zover
de gang van zaken.
Wat een aangrijpende en emotionele
beleving. Zomaar uit je gewone doen
moet je dit mee maken. Wat mij en Rinkje
heel veel goed heeft gedaan, zijn de
mensen die er voor je waren. Van de kerk,
van de buurt, uit het dorp en wie niet.
Samen hebben jullie er voor gezorgd dat
je als het ware gedragen word door deze
moeilijke dagen. Heel veel dank aan jullie
allemaal!
Op no. 44 aan de Merkebuorren
woont een blij en dankbaar stel.
Job en Rinkje.

Pinksterfeest Wijnjewoude
Reünie 13 november 2009
Aan alle (oud) medewerkers/vrijwilligers van het Pinksterfeest Wijnje-woude,
Het pinksterfeest in Wijnjewoude bestaat langer dan 30 jaar. Als bestuur van het
pinksterfeest willen we daarom dit jaar een reünie organiseren, waarin alle (oud)
medewerkers opnieuw met elkaar kennis kunnen maken onder het genot van een
kopje koffie of thee. Wij willen deze reünie organiseren op 13 november aanstaande
vanaf 19.30 uur in Wijnjewoude.
Wij willen zoveel mogelijk vrijwilligers aanspreken om naar deze reünie te komen.
Geef daarom het nieuws ook door. De commissie van de oprichting is benaderd en we
hopen een mooie terugblik tentoon te kunnen stellen. Heeft u nog materiaal en/of
anekdotes, dan horen wij dat graag! Aanmeldingen kunnen gedaan worden door
onderstaande strook in te vullen en op te sturen, of door contact te zoeken via
onderstaand e-mailadres of telefoonnummer.
Inschrijven kan tot 7 november a.s.
Met een pinkstergroet,
Saskia Veenstra (voorzitter) 06-46058598
Johanna Klooster (secretaris) 0516-481955
Arno de Vries (penningmeester) 0512-303064
Jannie van der Vaart (PR) 06-42668990
E-mailadres: pinksterfeestwijnjewoude@live.nl
informatie over het pinksterfeest vindt u op: www.pinksterfeest.org

ANTWOORDSTROOK

Ja, wij komen graag met ........ personen op de reünie van het Pinksterfeest te
Wijnjewoude.
Naam: ____________________________________________________________
Adres: _____________________________________________________________
Postcode en Woonplaats: _____________________________________________
Telefoonnummer: ____________________________________________________
E-mailadres: ________________________________________________________
De antwoordstrook kan teruggestuurd worden naar:
Stichting Pinksterfeest Wijnjewoude e.o.
Dopheide 2
9241 EK Wijnjewoude

Schakers van Bakkeveen winnen hun eerste
externe competitiewedstrijd thuis
tegen Steenwijk 2!
Milan Heller aan bord 1 speelde tegen Frans van Emst. Milan kwam met zwart een
pionnetje achter, maar wist zijn stukken voor zijn tegenstander toch zodanig strategisch
op te stellen dat die kansloos werd. Dirk Müller aan bord 2 schaakte een foutloze
wedstrijd en zorgde voor het tweede punt. Ook Gerrit Meppelink deed zijn plicht en het
derde punt was binnen. Ben de Vries had tegen mevrouw Ingrid Jansen een zware
klus, hij kwam een pion achter en kon dit toch niet meer goedmaken, uiteindelijk moest
hij opgeven. Sieb Hazenberg bood in een gelijkwaardige eindstand remise aan tegen
Oeds Dijkstra aan bord 5, die dit accepteerde.
De partij van Hos van der Mark tegen Yun Che Hu op bord 6 zag er veelbelovend uit,
helaas zag Hos iets over het hoofd en het tweede verliespunt was binnen. Aan bord 7
speelde Jelle Bergsma een goede partij tegen Roelof Kreulen, die na een behoorlijke
achterstand in het eindspel op moest geven. Douwe Galama aan bord 8 versloeg John
Folkers, zodat Bakkeveen won met 5 ½-2½.

Volleybalvereniging DWS
De dames hebben het weer geflikt, ze zijn door naar
de volgende ronde voor de beker. Balsponsers voor
de maand november zijn: Administratiekantoor
Bouma en Autobedrijf Jansma uit Wijnjewoude.
Bedankt!
Wedstrijdschema:
Do 5-11-09

Do 12-11-09
Do 19-11-09

Do 26-11-09

19:15
19:15
20:15
20:15
19:15
20:15
20:15
19:15
20:15
20:15
20:15
19:15
20:15
21:15
21:15

De Kompenije DS 1-D.W.S DS 1
SCS HS 3- D.W.S HS 2
J.M.C DS 2- D.W.S DS 2
D.W.S HS 1- Grado HS 1
D.W.S DS 1- Kwiek DS 3
D.W.S HS 2- V.C.S HS 4
Turfst-Drac HS 2- D.W.S HS 2
D.W.S DS 2- S.v.Oerterp DS 4
D.W.S HS 1- Turfst-Drac HS 3
Turfst-Drac HS 4- D.W.S HS 2
R.S.O DS 1- D.W.S DS 1
D.W.S DS 1- Vc Buitenpost DS 1
D.W.S HS 2- V.C.S HS 3
HVC DS 4- D.W.S DS 2
SCS HS 2-D.W.S HS 1

Survetonhal
Sportcentrum Dr
De Holten
Sportcentrum Dr
M.F.C de Swingel
M.F.C de Swingel
Sportcentrum Dr
M.F.C de Swingel
M.F.C de Swingel
Sportcentrum Dr
Sportcentrum Dr
M.F.C de Swingel
M.F.C de Swingel
Fugelkamp
Sportcentrum Dr

Nieuws van Vrouwen van Nu, BvPV
Vrouwen van Nu, afd. Wijnjewoude-Hemrik zijn het seizoen begonnen met twee
bijzondere gasten namelijk mevr. Hilda Snippe en haar blinde geleidehond. Ze heeft
ons op een boeiende en humoristische wijze verteld en laten zien hoe een pup opgeleid
wordt tot een betrouwbare geleidehond. In het dagelijkse leven kan zij haar prima
redden door volkomen op haar hond te vertrouwen.
Begin oktober zijn we gastvrij ontvangen
bij Vitalis in Drachten. Na een prima
bedrijfspresentatie kregen we een rondleiding door dit mooie bedrijf. Het was
indrukwekkend om te zien hoe voor elk
lichamelijk probleem een passende
individuele oplossing wordt bedacht wat
betreft stoelen, rollators, scootmobiles,
enz.
Dinsdag 13 oktober zijn we met een groep
vrouwen naar Tresoar, Afûk en Princessehof in Leeuwarden geweest.
In Tresoar hebben we de fototentoonstelling ”Vrouwen van nu hebben het maar
gemakkelijk?” bekeken. Het gaf een mooi
beeld van 90 jaar huishouden en wonen in
Fryslân. Een medewerker vertelde ons
iets over Tresoar, (It Frysk histoarysk en
letterkundich sintrum) en hoe deze
tentoonstelling tot stand is gekomen in
samenwerking met de “BvPF, Vrouwen

van Nu”. Nadat we mooie Fryske boeken
hadden bekeken en gekocht bij de Afûk
zijn we gezellig gaan lunchen in de stad.
Museum Princessehof was het volgende
doel. Op de tentoonstelling “Scherven en
Geluk” konden we vele huwelijksserviezen bewonderen en naar de bijbehorende
persoonlijke verhalen luisteren.
Eind oktober kwam poppendokter Stineth
Luth uit Norg naar onze afdeling. Via een
powerpointpresentatie vertelde zij ons
allerlei wetenswaardigheden over oude
poppen, poppenserviesjes, beren enz.
De leden hadden zelf ook oud speelgoed
meegebracht, waarbij mevr. Luth informatie gaf over afkomst, materiaal, ouderdom
e.d. Een gezellige avond.
In november is er een creatieve ochtend
en op onze ledenbijeenkomst neemt
Hans Baron ons “Troch waar en wyn mei it
fjild yn”.
Antje v.d.Heide.

Verkoping in 't Waldhûs
ten bate van het Rode Kruis
Op 26 november is er weer de jaarlijkse verkoping van onze zelfgemaakte
handwerkspullen, met een verloting en andere raadspellen. 's Middags bent u van
harte welkom in `t Waldhûs van 13.30 uur tot 17.00 uur. Wij zien u graag op 26
november, tot dan!
De leiding Janke en Johanna.

Jeugdsoos Wijnjewoude 10-14 jaar
Willedei
Zaterdag 5 september hebben jong en
oud geprobeerd om stokken te vangen,
wat moeilijker was dan dat het er uit zag.
Toch hebben wij twee winnaars, onder
verdeeld in de kinderen onder de 12 jaar
en boven de 12 jaar.
Bauke Visser en Bendix, jullie waren de
snelste… van harte gefeliciteerd met jullie
prijs!
Mede dankzij Aforum waren wij herkenbaar op Willedei door onze geweldige
shirtjes. Bedankt!

Appel tegen 'n ei
Vanwege het grote succes van afgelopen
jaar hebben we een appel tegen 'n ei
herhaald! Dit keer was het succes nog
groter, jongeren en dorpbewoners hebben een geweldige inzet getoond. Het
groepje van Sjoerd de Vos heeft gewonnen, gefeliciteerd. Dit fanatieke team
heeft maar liefst € 47,- opgehaald aan
spullen! (Dit geld wordt gebruikt voor de
activiteiten). En dat allemaal in ruil voor 1
ei! Jullie kunnen je prijs ophalen bij
Merkebuorren 46 (0619758909) vanaf 5
november.

Activiteiten
14 november Noteer alvast in je agenda:
Groepsactiviteit!
27 november 19.30 tot 21.00 uur
Meidenavond, thema Sinterklaas

Jongensavond
Ook hebben we dit seizoen onze eerste
jongensavond gehad. In november staat
er weer 1 gepland. Houdt goed
www.jongerenwijnjewoude.hyves.nl
in de gaten voor de datum of de flyers!

Nieuwe vrijwilligers
Ons team van vrijwilligers is tijdens de
zomervakantie veranderd. Anna Heslinga
nam afscheid van de jeugdsoos, bedankt
voor de inzet Anna! Maar gelukkig kwamen Lilian de Vries en Tineke de Jager het
team versterken. Top dames! Ook komt
Sjoerd sinds deze maand ons team
versterken, een geweldige aanwinst
hebben de jongeren al vernomen bij een
Appel en 'n ei. Welkom allemaal!
Ons team bestaat nu uit Tineke Wassenaar (Jongerenwerkster Timpaan),
Lilian de Vries, Tineke de Jager, Jorien
van de Wolfshaar, Arjen Grondsma,
Heero van de Veen, Hilco Posthumus en
Sjoerd de Vos! Wij zullen dit seizoen weer
leuke activiteiten organiseren voor de
jongeren van Wijnjewoude en omstreken…
Hopelijk zien we jullie bij de gezellige,
geweldige avonden!
Groetjes van de Vrijwilligers.
www.jongerenwijnjewoude.hyves.nl

Kinderboeken week op Obs It Twaspan
7 t/m 15 oktober jl. stond de kinderboeken week in teken van lekker eten en snoepen
“Aan Tafel”. Toppie de kok opende deze week met een niet zo overheerlijk menu van
een roggelbol, drakendrek en dauwwormen pasta met groene grebbels en tenekaas.
De roggelbol was toch nog overheerlijk maar slechts één enkele stoere leerling waagde
zich aan een groene grebbel! De hele week stond, evenals de kinderboekenweek, in
teken van lekker eten en snoepen. Er werden kookboeken ontworpen en spreekwoorden over eten ontrafeld. Een onderzoek naar slechte en goede voeding en het bespreken van de schijf van 5 resulteerde in 2 prachtige posters in de hal. Het snoephuisje in
de centrale hal toverde elke dag een versnapering te voorschijn voor alle leerlingen.
Overheerlijke knuffel truffels, kwabbernoten en snoskommers kwamen voorbij. Ook
mocht er geknutseld worden met koek en snoep. Prachtige Muizen, snoep-huisjes,
palmstranden en andere creaties werden gebouwd.
Tijdens de afsluiting van de kinderboeken week reikte Toppie de Kok 6 gouden spruitjes
uit aan de meest creatieve creaties.
Deze waren gemaakt door Teran Monsma, Erwin Oenema, Robyn Greydanus en Anne
Dijkstra, en door de leerlingen van Juf Marjolein en Juf Marian.
Het was Toppie, toch Kok?

Ledenvergadering Ysclub Great Foarút
Vrijdag 27 november 2009, Om 20.00 uur in de Swingel.
Agenda: 1
Opening
2 Notulen
3 Verslag secretaris
4 Bestuursverkiezing; Aftredend en herkiesbaar J.Posthumus .
5 Verslag penningmeester
6 Benoeming keurmeesters
7 Bespreking rijderijen
8 Rondvraag
9 Sluiting
Het Bestuur.

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
November
8
09.30 uur.
14.00 uur.
15
09.30 uur.
14.00 uur.
22
09.30 uur.
14.00 uur.
29
09.30 uur.
14.00 uur.

Ds. W. B. van der Wal
Ds. Van Wijnen
Ds. W. B. van der Wal
Ds. A.A.J. de Boer
Leesdienst
Ds. W.B. van der Wal
Leesdienst
Ds. W.B. van der Wal

December
6
09.30 uur.
14.00 uur.

Ds. Breen
Ds. Breen

Gereformeerde Kerk
November
8
09.30 uur.
13.45 uur.
15
09.30 uur.
13.45 uur.
22
09.30 uur.
29

Ds. G. Douma, Beilen, Voorber. Heilig Avondmaal.
Ds. A. Elverdink, Jistrum, Kerk en school dienst.
Ds. A. Elverdink, Jistrum, H. A., gezam. met Lippenhuizen / Hemrik
Ds. T. J. Oldenhuis, Emllichheim, Nabetr. H.A.
Laatste Zondag van het Kerkelijk jaar.
Ds. G. C. van Rheenen, Drachten, gezam. met Lippenhuizen /Hemrik.
13.45 uur. Ds. J. Knol, Smilde.
09.30 uur. Ds. A. Elverdink, Jistrum, 1ste Advent.
19.30 uur. Jeugddienst, gezam. met Lippenhuizen / Hemrik.

December
6
09.30 uur. Ds. F. de Jong, Drachten, 2de Advent.
13.45 uur. Ds. G. Douma, Beilen.

Hervormde Kerk
November
8
09.30 uur.
13.45 uur.
15
09.30 uur.
13.45 uur.
22
09.30 uur.
13.45 uur.
29
09.30 uur.
19.30 uur.

Duurswoude. Ds. J.H. Dekkers, Wierden.
Geref. Kerk. Ds. A. Elverdink Jistrum. Gezin, school, kerk.
Duurswoude. Dhr. J.A.L. Duijster, Ens.
Duurswoude. Dhr. J.A.L. Duijster, Ens.
Duurswoude. Ds. T. Sijtsema, Assen.
Duurswoude. Dhr. J. Korf, Urk.
Duurswoude. Ds. C. Cluistra, Hoogeveen. 1ste Advent.
Duurswoude. Ds. J.H. Dekkers, Wierden.

December
6
09.30 uur. Duurswoude. Ds. F. Verkade, Hoogeveen. 2de Advent.
13.45 uur. Duurswoude. Ds. F. Verkade, Hoogeveen.

De pan kookt het voedsel
maar het bord krijgt de eer.

Dorpsagenda
November
9
Bijeenkomst dorpssteunpunt in MFC de Swingel. Aanvang 20:00 uur.
11
Sint Maarten
14
Najaarsconcert Euphonia, om 20.00 uur in De Swingel.
14
Groepsactiviteit Jeugdsoos.
21
Intocht Sinterklaas om 10.30 uur bij Klein Groningen.
24
Klaverjassen in café de Alde Merke
26
Verkoping ten bate van Het Rode Kruis. Van 13.30 uur tot 17.00 uur in het
Waldhûs.
27
Meidenavond georganiseerd door de Jeugdsoos. Thema Sinterklaas
27
Ledenvergadering IJsclub Great Foarút 20.00 uur in de Swingel
December
4
Schutjassen in de O.D.V. kantine
8
Dorpsgesprek, 20.00 uur in de Swingel
10
Kerstpakketten inleveren voor Polen
16
BvPF Broodmaaltijd en daarna kerstengeltjes maken van wol.
18
Ouderensoos om 14:00 uur in het gebouw.
18
Schutjassen in de O.D.V. kantine
15
Klaverjassen in café de Alde Merke
29
Klaverjassen in café de Alde Merke

Stichting Edukans
Geachte lezers,
Ik ben, zoals sommigen van u gemerkt hebben, een tijdje geleden,
namens het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen, door het dorp
geweest om geld in te zamelen voor stichting Edukans.
De actie is al een tijdje afgelopen en 18
oktober kregen we de uitslag van hoeveel
geld we met de school ingezameld
hadden.
Onze school heeft € 15.862,22 euro
ingezameld, en aangezien dat meer is
dan € 9.250,- heeft de regering het bedrag
verdubbeld (€31.724,44 dus !!!!!).
Mijn aandeel hier in was €191,-.

Dit was het hoogste van alle leerlingen
van de onderbouw van onze school.
Mede dankzij u kreeg ik dit voor elkaar!
Daarvoor bedank ik u heel erg. De kinderen in Malawi krijgen nu onder andere
goede schoolbanken en schoolboeken
om beter onderwijs te kunnen volgen, en
daarvoor bedankt stichting Edukans
iedereen.
Nogmaals bedankt voor uw bijdrage.
Met vriendelijke groet
Falk Lewin (12 jr.)

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 - 17.00 uur
- wrattenspreekuur: in overleg met assistente
Herhalingsrecepten aanvragen: het liefst d.m.v. lege medicijndoosjes
of op een briefje in de daarvoor bestemde brievenbus.
Herhaalrecepten 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 van 12.30 tot 13.30 uur. Uiteraard zijn we dan
wel voor spoedgevallen bereikbaar.
Heeft u spoedeisende huisartsenhulp nodig op werkdagen na 17.00 uur, 's avonds,
's nachts in de weekenden of op feestdagen bel dan het onderstaand nummer:
0900 - 1127112
U krijgt een ervaren doktersassistent(e) aan de lijn die u een aantal vragen zal stellen
en u verder op weg helpt. Het kan zijn dat u gevraagd wordt om naar de
Dokterswachtpost in Drachten te komen. Deze is gevestigd op het ziekenhuisterrein
van ziekenhuis Nij Smellinge. De Dokterswachtpost bevindt zich op het terrein naast
het Compagnonshuis. Hier kan ook geparkeerd worden.

Een mooi stilzwijgen klinkt mooier
dan een hoop mooie praatjes

