
Redactie "de Bân”

Jan Lammert Sijtsema jr., 
Merkebuorren 39a tel:  48 12 00
Annie Posthumus, Weinterp 40                  tel:  48 13 81
Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10   tel:  48 13 91
Durk van der Veen, Merkebuorren 127      tel:  48 13 98
Klaas Greidanus, Bremerheide 20           tel:  48 13 83
Klaske de Vries, Russchenreed 48 tel:  48 13 05

Van de redactie Een praatje bij het 
plaatje

„ "De Freulevijver .

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 4 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 97 document (geen docx) en dan in lettertype arial 11, via de e-mail 
deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 27 november. 
Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 25 november binnen zijn tot 18.00 
uur bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kun-
nen 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.

Reactie op reactie.

Het leek een inkoppertje bij het schrijven 
van het Manufacturen verhaaltje dat 
Bareld de Boer wel een zoon van de stich-
ter Hendrik zou zijn. Dat was dus niet zo. 
Excuus van de schrijver voor deze misser, 
met dank aan Grietzen voor de rechtzet-
ting en aanvulling.

                                                                                                                                         
Durk 
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Als je geen ster aan de hemel kunt zijn 
probeer dan een lichtje in je huis te zijn.

Paarden en 
Hondenpoep

 
Wij, gebruikers van een rollator of rolstoel 
vinden het prettig met schone wielen thuis
te komen. Het pad tussen de Te 
Nijenhuiswei en Merkebourren wordt 
steeds meer gebruikt als uitlaatplaats 
voor honden en doorgang van paarden. 
Als ze het dan niet kunnen opruimen hang 
dan een zak aan dat beest. Wij begrijpen 
best dat de uitlaatgebieden schaars 
worden, maar doe het niet op voetpaden.

Wandelaars en fietsers zullen dit waar-
deren.

          Bewoners van de Te Nijenhuiswei.
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Berichten van Plaatselijk Belang.

2.

Informatie van de Stuurgroep N381 Wijnjewoude
Provinciaal InpassingsPlan en Overleg met de Gebiedscommissie!

De weg zoeken lijkt een mooie 
openingszin voor deze bijdrage.

We hebben maandag 11 oktober met de 
voorzitters van de diverse werkgroepen 
van de gebiedscommissie N381 kennis-
gemaakt en uitgewisseld welke wensen 
Wijnjewoude heeft ten aanzien van het 
onderliggend gebied waar de N381 
doorheen kruist.
We hebben in hoofdlijnen geschetst wat 
volgens Wijnjewoude de voorkeuren zijn.
In een volgend overleg gaan we in op de 
details en mogelijke uitwerkingen.
Vanuit de verschillende buurtverenigin-
gen in Wijnjewoude zijn daar al de nodige 
ideeën over aangedragen en bekend bij 
de werkgroepen/stuurgroep N381.
Op maandag 18 oktober was er een 
inloopmarkt over het Provinciaal Inpas-
singsPlan van de N381. Dit Voorontwerp 
Provinciaal InpassingsPlan, van hoe de 
weg er precies in gaat passen, lag er ter 
inzage net zoals de Conceptnotitie 
Reikwijdte- en Detailniveau (heeft te 
maken met de twee Natura 2000-
gebieden). Een beeldrapportage en veel 
mappen om in te zien/te lezen. 
Er is een inspraaktermijn en deze loopt 
van dinsdag 5 oktober  tot en met 15 
november 2010.

Voor meer informatie kunt u het infocen-
trum N381 (Vaart Westzijde 14 te Donk-
erbroek, tel 0516 464 030) bellen. De 
stukken liggen daar onder andere ter 
inzage.

De provincie wil het gebied met 
een plus achterlaten.

In dat kader zullen we steeds moeten 
onderzoeken wat wel en wat niet kans 
van slagen heeft om meegenomen te 
worden in de plannen rondom de N381. 
Daartoe zullen we met goede argumen-
ten moeten komen om onze plannen bij 
de diverse partijen te onderbouwen. 
En daartoe hebben we in ieder geval uw 
steun, instemming en nuancering nodig 
om dat vanuit Wijnjewoude te doen.
In de stuurgroep zitten: Anne Muller 
(voorzitter), Henk Heslinga, Hilly Ren-
kema, Durk van der Veen, Wiebe Veen-
stra, Dries van der Hout, Joop Miedema, 
Wiebe Pool, Joop van Bergen, Klaske de 
Vries (verslaglegging).
Adviseurs zijn: Willie Oldengarm (Tim-
paan Welzijn) en Jan Bakker (voorzitter 
Plaatselijk Belang) en Henk de Glee 
(Gemeente Opsterland).
Onder aansturing van de stuurgroep 
N381 gaan drie werkgroepen de ontwik-
kelingsvisie per deelgebied verder uit-
werken.

Anne Muller
Telefoon: 0516 481351
Email: stuurgroepn381@wijnjewoude.net 

De ontwikkelingen rondom de N381 en de acties vanuit de stuurgroep N381 kunt u nu 
ook volgen via; http://www.wijnjewoude.net/PB/N381/stuurgroepN381.html
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Laatste Eredienst in Gereformeerde Kerk 
(vrijgemaakt)

De Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Wijnjewoude houdt op 7 november voor het 
laatst een eredienst in haar kerkgebouw aan de Merkebuorren 91. Na ruim 65 jaar is de 
kerkelijke gemeenschap te klein geworden om zelfstandig te kunnen voortbestaan. 

Het zat er al een tijdje aan te komen. Eerst 
groeide het ledental niet meer, daarna 
nam het af en vergrijsde de gemeente. 
Een ontwikkeling die meer kerken op het 
platteland overkomt. Bovendien heeft de 
kerk van Wijnjewoude te maken met de 
aantrekkingskracht van een gereformeer-
de basisschool in Ureterp op jonge gezin-
nen en met twee grote(re) gereformeerde 
kerken vlak in de buurt (Ureterp en Frie-
schepalen). 
Op een gegeven moment houdt het op, 
dan rust het ambtelijke werk op te weinig 
schouders, is er bijna geen jeugd meer, 
kortom is de fut eruit. Dan is het tijd om na 
te denken over "hoe nu verder". Een jaar 
heeft de kerkenraad ervoor uit getrokken 
om samen met de gemeenteleden en 
naburige kerken allerlei vormen van 
voortbestaan te onderzoeken, een besluit 
te nemen en tot uitvoering over te gaan. 

In mei van dit jaar  is besloten om met de 
Geref. Kerk van Frieschepalen samen te 
gaan. De vrijgemaakte kerk van Wijnje-
woude spreekt liever niet van sluiten maar 
van samengaan met de kerkelijke 
gemeente van Frieschepalen. Op 14 
november is het zover. Vanaf dan worden 
er gezamenlijke erediensten gehouden in 
de "Paedwiser" in Frieschepalen. Op de 
zondag daarvoor (7 november) is er 's 
middags om 14:00 uur een afscheids-
dienst in de kerk van Wijnjewoude.
Gelukkig gaan de meeste gemeentele-
den mee naar de Geref. Kerk van Frie-
schepalen, zodat  in wijkverband de 
onderlinge band toch blijft bestaan. De 
predikant van Wijnjewoude ds W.B. van 
der Wal is vanaf 14 november niet meer 
aan de kerk van Wijnjewoude verbonden. 
Hij blijft echter predikant van de Geref. 
Kerk (vrijgemaakt) te Oosterwolde.
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Feestelijke heropening CBS Votum Nostrum 
Wijnjewoude

Op vrijdag  22 oktober  was het feest op CBS Votum Nostrum: het einde van de externe 
verbouwing en de interne renovatie werd officieel gevierd met de heropening van de 
school. 

's Ochtends waren er voor de leerlingen 
verschillende workshops zoals djembé, 
drama en dans.   De vakdocenten van 
Ateliers Majeur hebben de kinderen op 
deze wijze een feestelijke en creatieve 
ochtend gegeven. Gezamenlijk werd er 
deze dag op school gegeten waarna de 
openingshandeling door  de concierge 
Tjerk Postma werd verricht. 
De uitbreiding  van CBS Votum Nostrum  
was nodig  om genoeg ruimte te bieden  
aan  het groeiend aantal leerlingen dat de 
school bezoekt. Er is een nieuw leslokaal 
gebouwd en er is een grote ruimte voor de 
interne begeleider gekomen waar ook de 
kinderen uit de plusgroep  les krijgen. Er 
is voor gekozen om ook intern  de school 
grondig aan te pakken. 
Door de hele school is de vloerbedekking 
vervangen en staan de lokalen weer fris in 
de verf. En van het kleurgebruik kun je 
niet anders dan vrolijk worden. Daarnaast 

zijn de toiletgroepen vervangen, is de 
hele pui vervangen en is er ook een kli-
maatbeheerssysteem geplaatst. Dit sy-
steem zorgt voor een frisse leeromge-
ving. Door de verschillende sensoren in 
het systeem worden verlichting en ver-
warming zo geregeld dat het energiebe-
wust- en milieuvriendelijk is. 
De hal is door enig breekwerk bijna twee 
keer zo groot geworden. De hal doet 
dienst als studieruimte, oefenruimte voor 
het schoolorkest  en wordt gebruikt voor 
vieringen zoals afgelopen week nog bij de 
opening van de kinderboekenweek. 
Tevens zijn er  maar liefst 5 digitale 
schoolborden in geplaatst.  
Kortom CBS Votum Nostrum is weer hele-
maal klaar voor de toekomst. Een school 
waar in een prettige leeromgeving leer-
lingen en leerkrachten samen werken en 
samenwerken. 

20 jaar              Verkoping Rode Kruis               20 jaar

Zoals u weet vierde het Wâldhûs dit jaar haar 20 jarig bestaan.
Dit winterseizoen bestaat ook onze handwerkgroep 20 jaar.
Daarom wordt met een feestelijk tintje op donderdagmiddag 
25 november 2010 onze verkoping gehouden. Aanvang 13.30 uur.
Er zijn o.a. leuke cadeaus voor 5 december en de kerst.

U bent van harte welkom in het Wâldhûs.

Tot Ziens, de leiding.
Froukje Pera en Janke Jongsma.
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Dorpsfeest Wijnjewoude

Vergadering dorpsfeestcommissie – buurtverenigingen 19/10/10

Hierbij in hoofdlijnen een verslag van het overleg dat de dorpsfeestcommissie op 19 
oktober met de buurtverenigingen heeft gehad. Verreweg de meeste buurtverenigin-
gen waren vertegenwoordigd. Uiteraard waren wij daar als dorpsfeestcommissie erg 
blij mee!

De meerderheid van de buurtverenigin-
gen gaf aan volgend jaar weer versierde 
wagens te willen maken voor het dorps-
feest. De dorpsfeestcommissie heeft dan 
ook direct aangekondigd voor 2011 'Ver-
sierde Wagens' gewoon op het program-
ma te zetten. Wat betreft de frequentie 
van dat programma-onderdeel waren de 
meeste buurtverenigingen voor 1 keer in 
de 3 jaar.

Vervolgens heeft de dorpsfeestcommis-
sie aangegeven dat het moeilijk is ver-
vangers te vinden voor de mensen die nu 
nog in de commissie zitten. Van die 6 
bestuursleden mogen er, volgens de sta-
tuten, komend jaar 4 uit. Met de 2 reste-
rende krachten wordt het, ondanks het 
groeiende aantal vrijwilligers dat tijdens 
het feest zelf helpt, moeilijk (onmogelijk?!) 
om het dorpsfeest in de traditionele opzet 
te organiseren. Eens te meer werd er dus 
een oproep gedaan, zeker gezien de stij-
gende bezoekersaantallen van de afgelo-
pen dorpsfeesten.  De suggestie werd 
gedaan om buurtverenigingen mensen 
voor de dorpsfeestcommissie te laten 
'aanleveren'. Nieuwkomers in de commis-
sie kunnen overigens dankbaar gebruik 
maken van een zeer degelijk draaiboek!

Ook ter sprake kwam de samenwerking 
waar de dorpsfeestcommissie mee bezig 
is. Er is bijvoorbeeld overleg met het 
bestuur van de Hynstedei om te kijken wat 
we wellicht gezamenlijk kunnen organise-
ren. Verder wordt er gesproken met de 
WAW/Buurtacademie over toneel; zo is er 
het idee van een toneeluitvoering door 
dorpsbewoners tijdens het dorpsfeest. 

Aan het einde van de vergadering  wer-
den er nog andere samenwerkingssug-
gesties gedaan. Ook werd er nog  gespro-
ken over (de uitkomsten van) de enquête 
die buurtvereniging De Witte Zwaan had 
gehouden; wellicht een idee voor andere 
buurtverenigingen om een indruk te krij-
gen van wat er onder de leden leeft. Ten-
slotte zijn specifieke programma-
onderdelen voor de jeugd (m.n. de leef-
tijdscategorie van 12 tot 16 jaar), een 
buurtversieringswedstrijd, de plek van het 
feest en de route van de versierde 
wagens aan de orde geweest.  

Hartelijke groet, 
namens de dorpsfeestcommissie,

Pieter van Leeuwen
tel. 480970

dorpsfeestwijnjewoude@home.nl

PS.

Buurtverenigingen, denk aan het bijwerken van de gegevens op www.wijnjewoude.net 
en in de Gemeentegids!

Geluk bestaat uit zoveel losse stukken 
dat er altijd wel één ontbreekt.
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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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Beroep onder de Loep

Ik ben Hanneke de Vos en woon in Wijnjewoude aan de Kraalheide 10 samen met mijn 
drie kinderen. Mijn beroep is taxichauffeur bij Taxibedrijf van der Wal in Wijnjewoude. 

Wat houdt dit beroep in?
Het beroep van taxichauffeur is veelzijdig. 
Hierbij geef ik aan waarvoor ik als 
taxichauffeur kan worden ingezet:

1.Vervoer schoolkinderen; dit gaat met 
name om het vervoer van kinderen 
met een beperking die naar een 
school in de regio moeten.

2.Wmo-vervoer; als personen niet 
(meer) met het openbaar vervoer kun-
nen reizen door bijvoorbeeld een 
lichamelijke beperking of een psychi-
sche kwetsbaarheid kan bij de ge-
meente, de Wmo een vervoerskos-
tenvergoeding worden aangevraagd. 
Deze vergoeding mag gebruikt wor-
den voor bijvoorbeeld bezoek aan 
familie, vrienden, club of vereniging. 
De vergoeding mag sinds 1 januari 
2010 ook gebruikt worden voor 
bezoekjes aan het ziekenhuis. De 
vervoerskostenvergoeding van de 
Wmo is bedoeld voor afstanden in de 
directe omgeving.

3.Ziekenhuisvervoer; vervoer met pati-
ënten van en naar het ziekenhuis

4.Rolstoelvervoer; het gaat hier om een 
speciale taxi waarbij de persoon in de 
rolstoel in de taxi wordt vervoerd.

5.Vervoer van A naar B; mensen bellen 
en willen naar een bepaalde bestem-
ming. De meter wordt dan aangezet 
en aan het einde van de rit wordt er 
afgerekend.  

Waarom ben je taxichauffeur gewor-
den?

Het rijden in een taxi heeft me altijd al 
aangetrokken. Ik mag graag autorijden 
maar mag ook graag met mensen 
omgaan. Op zeker moment ben ik door 
Taxibedrijf van der Wal gevraagd om voor 
hen als taxichauffeur te gaan werken. Ik 
heb toen ook gelijk 'ja' gezegd. Ik kan nu 
nog steeds zeggen dat mijn werk mijn 
hobby is.

Wat voor opleiding heb je hier voor 
gevolgd?

Er is toch meer opleiding nodig dan dat 
mensen zullen verwachten. Logisch is 
natuurlijk dat je in het bezit bent van een 
rijbewijs. Aanvullend heb ik de volgende 
opleidingen gevolgd:
- theorie opleiding taxivervoer
- rijvaardigheid taxivervoer
- training sociale vaardigheid
- EHBO- opleiding
- het volgen van de jaarlijkse  
  bijscholingen over verkeersregels enz.

Over welke capaciteiten moet je 
beschikken?

Ten eerste moet je goed kunnen auto-
rijden. De mensen moeten zich veilig voe-
len in de taxi. Als taxichauffeur moet je 
ook stressbestendig zijn. Als je iemand 
naar het ziekenhuis moet vervoeren ben 
je gebonden aan tijd. Het kan voorkomen 
dat er wegwerkzaamheden zijn of dat er 
iets is gebeurd waarbij je onder tijdsdruk 
komt te staan. Belangrijk is dan dat je rus-
tig blijft. Je moet met mensen kunnen 
omgaan. In een taxi zijn er positieve en 
negatieve, blije en trieste, opgetogen en 
ingetogen verhalen. Als taxichauffeur heb 
je ook een luisterend oor maar je moet dit 
ook weer bij je neer kunnen leggen.
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Waarom is dit beroep zo leuk?
Je hebt een zelfstandige baan. Van taxi-
bedrijf van der Wal krijg ik de planning 
door. Ik ben natuurlijk wel gebonden aan 
tijd maar aan de andere kant ben je ook 
weer vrij. Mijn voorkeur gaat uit naar de 
taxiritten met oudere mensen. Met kleine 
dingen kun je hen een plezier doen. Ze 
waarderen het heel erg als je ze 's avonds 
thuis brengt en wacht tot het licht in de 
kamer aangaat. Voor ons is dit gewoon 
maar voor hen is het bijzonder. 
Natuurlijk zijn al die verhalen ook heel 
bijzonder. Verhalen over vroeger, over 
families, over hun levensstijl, de politieke 
mening, over de wereld. Maar mensen die 
je naar het ziekenhuis brengt hebben 
soms minder positieve verhalen.
Wat ook leuk in mijn werk is dat je met 
elkaar als taxichauffeurs een team bent. 
We hebben een gezellige ploeg en kun-
nen altijd met onze verhalen bij elkaar 
terecht. Ook de vergaderingen/ overleg-
gen zijn belangrijk om de ervaringen, nieu-
we ontwikkelingen met elkaar te delen.

Waar stoor je je aan in dit werk?
Ik stoor me bewust niet aan medewegge-
bruikers die hun misgenoegen in het ver-
keer uiten. Dan zou het plezier in het werk 
van taxichauffeur er niet meer zijn. Ik 
stoor me wel aan weggebruikers die roe-
keloos rijden. Hierdoor breng je jezelf 
maar ook andere mensen in gevaar.

Wat zijn je hobby's en heb je hiervoor 
nog tijd?

Eigenlijk heb ik niet zoveel tijd voor een 
hobby. Wel mag ik graag wandelen en af 
en toe is er ook best wel tijd voor een 
boek. 

Wat is je laatst gelezen boek?
Mijn laatste gelezen boek is 'Vang me als 
ik val' van Nicci French.

Wat is je levensmotto?
Wees bewust van je leven wat je met 
elkaar en voor elkaar hebt.

Klaske.

Dierendag 2010
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Ik          Sinterklaas

Zaterdag 20 november komt Sinterklaas in ons dorp. 
Dit jaar komt hij vanuit Bakkeveen naar Wijnjewoude en 

zal omstreeks 10.30 uur bij het “Wâldhûs” zijn.

We verwachten dat jullie hier allemaal aanwezig zijn om Sinterklaas te ontvangen op 
het grasveld bij de Te Nijenhuiswei. 

De route naar en door het dorp is: 
Vanuit richting Bakkeveen. Merkebuor-
ren, Te Nijenhuiswei, Loksleane, Merke-
buorren, Welfingstrjitte, Loksleane, Mr. 
Geertswei. Tussen 11.00 uur en 11.15 uur 
is de aankomst bij “De Swingel” en wordt 
het feest voortgezet. De jeugd tot en met 
groep 4 krijgen op hun school een kleur-
plaat uitgereikt. Kleur deze zo mooi 
mogelijk in en lever de kleurplaat in bij de 
leerkracht op school. Kinderen die niet in 
Wijnjewoude op school zitten, kunnen 

meedoen door een kleurplaat op te halen 
bij Bakkerij van der Molen, dorpswinkel 
Fa. Kamminga of supermarkt “De Spar”. 
Hier kan de kleurplaat ook weer ingele-
verd worden voor woensdag 17 novem-
ber. Voor de kinderen met de mooiste 
kleurplaat is er een verrassing.

Heeft u vragen of ideeën dan kunt u bellen 
met:

Intocht Commissie Wijnjewoude
René Seefat, secr.

Tel. : 0516 – 481271
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UITVAART VER. E.D.D.  Wijnjewoude e.o.
Voor crematie en begrafenis

0516 - 48 19 18

0516 - 48 18 80

B. Dijkstra

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

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

BOUWBEDRIJF
J . POSTHUMUS

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen
Tel. 0513-622 339

k     i     r     t     a     n

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

Merkebuorren 69
9241 GC  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 12 37 
E-mail: michiel_sippy@hetnet.nl

Fa. KAMMINGA
De winkel van Michiel en Sippy. 

De dorpswinkel voor uw Groente-fruit-levensmiddelen

heten wij u/jullie van harte welkom.

dorpshuis

De Swingel
Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude

Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders:
Geesje en Nico de Haan

Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 15 23 18 90
b.g.g.: 0516 - 48 16 21

Bakkerij v.d. Molen 

Weverswâl 3B

9243 JL  Bakkeveen

Tel.: 0516 -  54 13 25

Herenweg 19

8435 WT  Donkerbroek

Tel.: 0516 - 49 21 28

Merkebuorren 16

9241 GG  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 12 74
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Koffieconcert CMV Euphonia

Op zondag 7 november houdt CMV Euphonia  een koffieconcert in het Trefpunt.
Euphonia zal u onder het genot van een kopje koffie een afwisselend programma 
brengen. Om ongeveer 10.45 uur kunt u eerst genieten van een heerlijk kopje koffie van 
de koster. Hierna zullen de leden van Euphonia een kort concertje geven wat voor jong 
en oud goed in het gehoor ligt. Wat is er nou mooier dan op een zondagochtend, onder 
het genot van een kopje koffie te luisteren naar prachtige muziek!

Mensen, kom, onthaast u en geniet van dit mooie concert.

Tot ziens op zondag 7 november 10.45 uur!

CMV Euphonia

Wijnjewoude e.o.  is Schoenmaatje!
Kinderen helpen leeftijdsgenootjes ver weg

Op de beide basisscholen in Wijnjewoude zijn kinderen begonnen met de actie 
Schoenmaatjes. Ook de kerkelijke gemeentes van Wijnjewoude en Lippenhui-
zen/Hemrik werken aan deze prachtige actie mee. Doet u ook mee?

Schoenmaatjes is de najaarsactie van 
ontwikkelingsorganisatie Edukans, waar-
bij kinderen in Nederland een schoenen-
doos vullen met schoolspullen, toiletarti-
kelen en speelgoed voor kinderen in arme 
landen.  De afgelopen jaren zijn 2 miljoen 
kinderen verrast met een prachtig 
cadeau.
Edukans vindt dat ieder kind in de wereld 
recht heeft op onderwijs. Ze steunt daar-
om onderwijsprojecten in ontwikkelings-
landen, maar betrekt ook Nederlandse 
leerlingen bij ontwikkelingssamenwer-
king. Onder andere met deze  actie: Actie 
Schoenmaatjes.
Edukans is een kans op onderwijs voor 
alle kinderen!

Tot aan de kerk-schooldienst in de PKN 
kerk van Wijnjewoude op 14 november 
kunnen de schoenendozen worden 
gevuld en ingeleverd. Vooraf kunnen 
gevulde schoenendozen ook worden 
ingeleverd bij één van de scholen. Dit 
geldt natuurlijk voor iedereen die mee wil 
doen (jong en 'oud')! Ook voor een infor-
matiefolder kunt u daar terecht. De dozen 
worden in het voorjaar uitgedeeld in lan-
den als Oeganda, Malawi en Irak. Veel 
kinderen daar leven in moeilijke omstan-
digheden. Een schoenendoos is voor hen 
een cadeau om nooit te vergeten. 

Voor meer informatie over deze actie kunt u kijken op 
www.edukans.nl/schoenmaatjes
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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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Burendag bij buurtvereniging de Draai.

Na de tip uit de Bân te hebben opgepikt ging een groepje buurtbewoners brainstormen 
over wat te doen met burendag. Na overleg met alle buurtbewoners werd een plan 
opgesteld en voorgelegd aan het Oranje Fonds. Binnen een week kreeg de buurt groen 
licht voor de voorgestelde activiteit. Op 25 september kwamen zeker 21 buurtbewoners 
bijeen om samen te werken aan een buurtversiering.

 's Ochtends om 9:00 uur begon de zaag-
ploeg met het zagen van figuren uit hout. 
Na een gezamenlijke lunch kon de schil-
derploeg aan het werk. Zo ongeveer 18 
figuren uit hout, werden in de grondverf 
gezet. Het was een gezellige start van 
meerdere bijeenkomsten, want de platen 
moeten ook nog ingekleurd worden. Tij-
dens het dorpsfeest zullen de figuren de 
vaart opvrolijken. 

Buurtvereniging de Draai

Burendag 2010 bij buurtvereniging De Weinterp

Op zaterdag 25 september heeft onze buurtvereniging meegedaan aan Burendag 
2010. Ideeën voor deze dag waren begin dit jaar op een buurtvergadering bedacht. Het 
bestuur heeft de nodige voorbereidingen gedaan. De financiële bijdrage van het Oran-
jefonds is een steun in de rug geweest om “de klus” uit te voeren.

Vanaf half 10 werden we verwacht bij de 
familie Posthumus. Wat we gedaan heb-
ben? Passen en meten, zagen, timmeren, 
schroeven draaien, stapelen, schuren, 
verven. Van jong tot oud heeft meegehol-
pen om een nieuwe buurtversiering te 
maken.

De inwendige mens werd niet vergeten, 
buurtgenoten zorgden voor thee, koffie 
met wat lekkers en soep met broodjes. 
Maar sommige harde werkers hadden 
gjin tiid om piipskoft te nemen. Stug werd 
er doorgewerkt aan de ruim 50 “klokken-
stoelen”.
Om 18.00 uur was het tijd voor de afslui-
ting van deze dag. Tijdens een goed ver-
zorgde barbecue kon iedereen even bij-
praten over deze dag en andere beslom-
meringen.
Kortom een zeer geslaagde dag.
Onze klus was wel heel groot voor één 
dag, daarom gaan we eind oktober nog-
maals een dag met elkaar aan het werk.

Een buurtbewoner van de Weinterp.



14.

De Zonnebloem

De Zonnebloem had haar jaarlijkse dagboottocht op 2 oktober. 
Van deze mooie dag hebben 126 gasten en vrijwilligers genoten. 
We zijn vertrokken vanuit de haven van Joure. In Sneek kon iedereen even van de boot. 
's Middags was er een verloting met mooie prijzen die beschikbaar waren gesteld door 
de middenstanders/ondernemers uit de dorpen Ureterp – Frieschepalen – Bakkeveen 
– Wijnjewoude. Alle gevers hartelijk dank. Ook dank voor de vele giften die wij mochten 
ontvangen. Dit alles wordt zeer op prijs gesteld. Op 9 december brengen we 's morgens 
een bezoek aan Tuindorado, Het Zuid Drachten. Hebt u belangstelling om mee te gaan, 
dan graag even opgeven. Tel. 0512-775738. Wij zorgen voor vervoer en rolstoelen. 
Zou u bezoek willen ontvangen van een vrijwilliger van de Zonnebloem, of wilt u ons als 
vrijwilliger helpen bij het organiseren van onze activiteiten dan bent u van harte 
welkom. Tel. 0512-302086.

Het bestuur afdeling Ureterp.

Wie wil secretaris worden bij de 
Zonnebloem afdeling Ureterp?

De Zonnebloem is de landelijke 
vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor 
het welzijn van mensen met een fysieke 
beperking door leeftijd, ziekte of 
handicap. Door huisbezoek en het 
organiseren van aangepaste activiteiten 
en vakanties wil de Zonnebloem het 
sociaal isolement van mensen voor-
komen en bijdragen aan de kwaliteit van 
het leven. De Zonnebloem is één van de 
grootste vrijwilligersorganisaties van 
Nederland.

Afdeling Ureterp e.o. zoekt een 
enthousiaste vrijwilliger voor de 

functie van secretaris m/v 

Wat is ons werkgebied?
Ureterp  -  Frieschepalen  -  Siegers-
woude  -  Bakkeveen  - Wijnjewoude

Wat gaat u doen?
  - het voorbereiden, bijwonen en 

verslagleggen van vergaderingen (± 
8 vergaderingen per jaar)

  - het behandelen van de inkomende 
en uitgaande post

Wat vragen wij?
  - nauwkeurig en besluitvaardig
  - kunnen samenwerking in een team
  - ervaring met de computer

Wat stellen wij daar tegenover?
  - zekere mate van vrijheid bij de 

uitvoering van werkzaamheden
  - diverse cursusmogelijkheden
  - kosten worden vergoed
  - goede begeleiding om vertrouwd te 

raken met het werk van 
de Zonnebloem

  - uiteraard kunt u als vrijwilliger 
deelnemen aan de activiteiten
die wij organiseren voor onze gasten

Iets voor u?
Voor alle informatie en een afspraak voor 
een gesprek kunt u contact opnemen met 
de huidige secretaris H. de Jong. Tel. 
0512-302489.
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Decea in Roemenië

We hebben nu al jaren lang het dorp Decea in Roemenië ondersteund. Eerst met goe-
deren, later met geld dat de loods in Duerswâld opbracht. Maar er zijn meer goede doe-
len en ook van uit ons dorp wordt er af en toe zo’n doel ondersteund. Mark Veenstra is al 
een paar maal naar Petersburg geweest en daar daadwerkelijk aan de slag gegaan. De 
stichting "Sviatoslav" is al bij velen bekend. Kinderen in een uitzichtloos bestaan in 
weeshuizen worden geholpen en ook voor kinderen met kanker is er veel hulp nodig. 
Hier willen we nu graag een tijdlang een bijdrage aan geven. We houden u (jullie) op de 
hoogte met alles wat we met het geld doen.

Kom eens kijken in onze loods, of breng goed verkoopbare spulletjes (geen kasten en 
tafels s.v.p. dan wordt het te vol).
 

                                                               een groet en tot ziens
                                                                       Renske en Renny.

Nieuws van de zondagschool

Hallo allemaal,

De zondagschool is al weer enkele weken 
aan de gang. De zondagsschool is voor 
kinderen van groep 1 t/m groep 8 van de 
basisschool. 

Wat doen we allemaal op de zondags-
school:

- zingen liedjes 
- vertellen een verhaal uit de bijbel 
- bespreken het verhaal
- maken een mooie kleurplaat over 

het bijbelverhaal
- krijgen vragen of een quiz over het 

verhaal
Binnenkort gaan we weer beginnen met 
het leren van de kerstliederen voor het 
kerstfeest van de zondagschool, wat we 
hopen te vieren op tweede kerstdag in de 
Hervormde kerk te Weinterp. Het begint 
om 19.00 uur.
Tijdens het kerstfeest zingen de kinderen 
de liederen die ze op zondagschool heb-

ben geleerd, er is samenzang, het kerst-
evangelie wordt verteld en er is een vrije 
vertelling. Halverwege is er een pauze, 
iedereen in de kerk krijgt dan iets lekkers 
en voor de kinderen is er koek en warme 
chocolademelk. Na afloop van de dienst 
is er voor elk kind in de kerk een zakje met 
lekkers en de kinderen die op de 
zondagsschool zitten krijgen ook nog een 
mooi boek.
Lijkt het jou ook leuk om naar de 
zondagschool te gaan? 
Kom dan eens kijken, het is elke zondag 
in gebouw “De Driehoek” en begint om 
half 10 en duurt tot half 11.

Tot ziens op de zondagschool en neem 
gerust een vriendje of vriendinnetje mee!

Met vriendelijke groet, 
De zondagschoolleiding
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Organiseert
Nieuwjaars wandeltocht
Zaterdag 8 Januari 2011

Start vanaf 13.30 uur tot 14.30 uur 
vanaf Restaurant de Stripe

Inleg € 7,- volwassenen
€ 3,50 kinderen t/m 12 jaar

Voor de wandeltocht kunt u kiezen 
uit  een afstand van ± 5 of 10 km. 

Na afloop kunt u heerlijk genieten van een bord snert.

Meedoen is op eigen risico. 
Inlichtingen bij Mw. G. van Veen 0516-481432

Uitnodiging wijnproeverij

Wijnproeven, presentatie duurzame cadeaus en een proeverij uit de Slowcooker, dat 
zijn de ingrediënten voor deze verwenavond. 
Leuk voor uw buurtvereniging?
Datum: 12 november 2010, 
Tijd: 20.00-22.00 uur.
Entree: 5 euro. 
Locatie: MFC. de Swingel,         

Mr. Geertswei 4, Wijnjewoude

Graag opgeven bij;
Henry en Froukje Tel.0516-471202
S.  Groenewold  Tel. 0516-481878        
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Toneelvereniging in Wijnjewoude.

In ons dorp leeft al langere tijd een sluime-
rende interesse om een toneelvereniging 
op te richten.  Ook de stichting dorpsfeest 
liep al een aantal seizoenen met dat idee 
rond. Natuurlijk met een mooi en ambi-
tieus doel: een toneeluitvoering tijdens 
het jaarlijkse dorpsfeest en/of in de 
Swingel. Toen de Swingel vorig jaar een 
nieuw, professioneel podium kreeg waren 
de vrijwilligers van de WAW-Buurt-
academie ook overtuigd van het belang 
van een toneelclub. In de Bân van sep-
tember j.l. heeft hierover een bericht 
gestaan.

Inmiddels hebben een aantal enthousias-
te toneelspelers (7) zich aangemeld voor 
een toneelvereniging  in Wijnjewoude. 
Maar de toneelclub is nog lang niet com-
pleet, we zoeken nog meer toneelspelers. 
Daarbij doet de huidige groep spelers 
vooral een oproep aan mannen en jon-
gens. Ook zoeken we nog een regisseur 
(m/v).

Wil je wel eens een avondje 'een ander 
zijn'…  Met een leuke groep aan de slag? 
En onder leiding van een regisseur een 
(komisch) toneelstuk instuderen? Meld je 
dan aan! Iedereen is van harte welkom. 
En wie weet… schitter jij volgende zomer 
op het toneel voor een publiek uit Wijnje-
woude en wijde omgeving!

Naast toneelspelers zoekt de toneelclub 
ook nog handige dorpsbewoners die 
willen helpen met de bouw van een decor, 
etc. kortom: hulp bij het zagen, timmeren, 
spijkeren en schilderen.

Belangstellenden voor de toneelver-
eniging, zowel spelers als bouwers, 
kunnen zich aanmelden via:
 werkgroep.wijnjewoude@gmail.com
Telefonisch aanmelden kan natuurlijk 
ook. Bel dan met 0516-481646.  

AUTORIJSCHOOL
Tel: 0516-480509

Gsm: 06-23005505

 www.autorijschoolmanuel.nl    info@autorijschoolmanuel.nl 

Klein Groningen 16

9241HS  Wijnjewoude
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Geef de pen door.

Hallo Dorpsgenoten.

En toen kwam die verwachte vraag van Harry en Henriette.
Ach ja, we zijn eigenlijk geen mensen die over zich zelf schrijven,
maar we mogen wel graag het stukje Geef de pen door lezen.
Dus bij deze zullen we ook zo spontaan zijn om een stukje te schrijven.

We zijn Jan & Anneke Clevering en 
wonen aan de Petersburg 36, mooi in het 
buitengebied en aan de rand van Wijnje-
woude. Aan de voorkant van ons huis een 
lekker rustig weggetje en aan de achter-
kant het tegenovergestelde, de drukke 
N381.  We zijn beide opgegroeid in Wijn-
jewoude en hebben zelfs tijdens onze 
jeugd jaren bij elkaar in de klas gezeten.
Ik, Jan ben 27 jaar, ben fulltime werkzaam 
als onderhoudsmonteur in de melkmachi-
nes bij Westfalia-Surge, waarvan het 
bedrijf MCN in Drachten is gevestigd. Ik 
heb ongeveer een 100 klanten waar ik het 
onderhoud op jaarbasis doe en bij een 
groot deel daarvan kom ik ook op route- 
bezoek. Verder run ik samen met mijn 
ouders (Willem en Wietske Clevering) 
een melkveebedrijf, waar ik alweer een 
aantal jaren mee in een maatschap zit. 
Het melkveebedrijf, voorheen aan de 
Opperbuorren 6 in Wijnjewoude is tegen-
woordig gevestigd in Makkinga. We zijn 

met het melkveebedrijf op 1 juni verhuisd 
omdat we op de oude locatie ruimtege-
brek en geen uitbreidingsmogelijkheden 
hadden. Nu op de nieuwe locatie hebben 
we genoeg ruimte. Verder ben ik dus in de 
vrije tijd veel op de boerderij te vinden.

Ik, Anneke, 27 jaar oud, ben werkzaam 
als verzorgende IG  in de Lijte te Ureterp. 
Ik werk er 24 uur per week, in de zorgver-
lening met ouderen. In april 'binne wy heit 
en mem wurden'  van een vrolijke meid, 
genaamd Anne-Lieke, nu alweer zo'n half 
jaar oud. Zoals iedereen wel zegt, wat 
gaat de tijd toch snel. Als hobby heeft Jan 
landbouwminiaturen in de vitrine kast te 
pronk staan. Hierbij wordt wel weer het 
één en ander verbouwd, tot in de kleinste 
details. Al wonen we hier prachtig, op den 
duur zullen we toch richting Makkinga 
vertrekken. Het boerenleven is ons lust en 
ons leven. Beide zijn we met het boeren-
leven opgegroeid.

Hopelijk hebben jullie, als lezers ook deze blz. met plezier mogen lezen en hierbij geven 
we de pen door aan Jappie en Tina Kempenaar.

Vriendelijke groeten van Jan, Anneke en Anne-Lieke Clevering.

Als de muren op je afkomen 
open dan de deuren van je hart.
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Linkerbuitenspiegel kwijt?

Bent u de eigenaar van een grijze Renault Clio of weet u wie er sinds kort de linkerbui-
tenspiegel van zijn Renault Clio kwijt is?  Dan kunt u hier lezen hoe het komt dat deze 
auto sinds kort licht verminkt door het leven gaat.

Op zondag 24 oktober jl. reed ik vanaf de 
Biskopsreed in Wijnjewoude de Duers-
wâld op richting Bakkeveen.
Eenmaal op de Duerswâld, ter hoogte van 
Meinsma, kwam er een klein grijs autootje 
mij met absurd hoge snelheid tegemoet 
rijden. Het grijze racertje reed ver over het 
midden van de weg. Ik liet het gas los, 
minderde vaart (ik was nog nauwelijks op 
snelheid gekomen) en ging naar rechts. 
Zover als mogelijk was, want aan de kant 
van Meinsma, mijn kant van de weg dus, 
staan een aantal flinke bomen. 
De tegemoetkomende raceliefhebber 
ging ook een stukje opzij, maar niet 
genoeg (langs de kant van zijn weghelft 
geen bomen maar gras, dus ruimte 
genoeg). De snelheid paste de bestuur-
der gemakshalve ook maar niet aan. Hij 
(en zijn passagier) hadden duidelijk vre-
selijk veel haast. Tijdens het passeren 
hoorde ik een klap, onze auto's hadden 
elkaar geraakt. Even later drong het tot 
mij door dat mijn spiegel flink geraakt was. 

Het spiegelcompartiment was dubbelge-
klapt en het glas was kapot, waardoor ook 
mijn zijraam is beschadigd. Door de klap 
en de schade was ik even verward, maar 
al snel realiseerde ik me dat ik als een 
haas achter de wegpiraat aan moest. Ik 
draaide de auto en reed hem achterna. Ik 
zag dat hij de Biskopsreed opgereden 
was, dus volgde ik. De bestuurder had 
echter zoveel haast (enig gevoel van on-
gemak misschien?) dat hij al ver voorbij 
de eerste boerderij was. Ik moest flink gas 
geven, misschien was er nog een kans 
dat ik hem tegenkwam. Helaas, ik kon 
hem gewoon niet bijhouden. Toen ik in de 
kleine bocht van de Biskopsreed was, 
was het autootje al niet meer te zien. Aan 
het eind van de Biskopsreed links- of 
rechtsaf gegaan? Ik zou het niet weten. In 
geen velden of wegen meer te bekennen.
Ik ben teruggereden naar de plek van de 
aanrijding en heb de spiegel van de auto 
opgeraapt, hiermee kon ik in elk geval het 
merk en type van de auto achterhalen. 
Een schrale troost, gezien de rekening 
van de garage die mij wachtte.

Bestuurder van deze grijze Clio, ik vraag 
mij af wat u bezielt. U rijdt niet alleen aso-
ciaal hard, u richt ook nog schade aan en 
gezien de snelheid waarmee u er vandoor 
ging, ga ik er vanuit dat u dat maar al te 
goed weet. Ik vind uw gedrag buiten-
gewoon laf. Ik hoop van harte dat dege-
nen die u kennen nu weten hoe u uw bui-
tenspiegel bent kwijtgeraakt. 

Anita van Dijk
Mounleane 14

9241 HA  Wijnjewoude

0516-426885
06-12996376

timmerbedrijfcdv@hetnet.nl

Timmer & Klusbedrijf
C. de Vries

c
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VSB fonds steunt Gezamenlijke Speeltuinen 
Wijnjewoude

Afgelopen maand liet het VSB fonds ons weten dat ze € 7.500,- bijdragen aan ons pro-
ject om veilige en gevarieerde speeltuinen in Wijnjewoude mogelijk te maken. Uiter-
aard zijn we heel blij met deze financiële steun in de rug! Dit brengt ons een stuk dichter 
bij ons doel!

Ook onze dorpsgenoten brachten deze 
herfst met rommelmarkt,  Willedei, film-
avond, speeltuinloop en bloembollenactie 
een flink bedrag bijeen, namelijk zo'n € 
1850,-. Er kwamen zelfs spontane reac-
ties binnen op ons rekeningnummer. Wij 
danken iedereen die een bijdrage heeft 
geleverd aan het succes van onze acties. 

Fondsenwerving
De komende winter zetten we ons in om 
het financiële plaatje helemaal rond te 
krijgen, zodat we  in 2011 onze plannen -
hopelijk- kunnen realiseren. Onze men-
sen zijn op dit moment druk bezig met het 
aanvragen van mogelijke subsidies. Sub-
sidieverstrekkers verwachten -terecht- 
dat het eigen dorp ook een belangrijk aan-
deel levert. Gelukkig konden we ook deze 
herfst rekenen op uw steun.  De komende 
maanden hebben we tenminste nog  €1,- 
per inwoner nodig om ons plaatje rond te 
breien. Uw bijdrage blijft dus welkom op 
Rabobank rekeningnummer 139104461 
t.n.v. PB speeltuinactie. 

Heeft u een creatief idee of een financiële 
tip, of wilt u meehelpen om onze acties 
nog succesvoller te maken?  Stap dan af 
op één van onze contactpersonen in uw 

omgeving: Ruurd van der Woude, Her-
man Ozinga, Jurjen Posthumus, Johan 
Boonstra, Lammert Bouma, Willy de 
Haan of Leontine Vroege. Mailen kan ook: 

 o.v.v. GSWW. We 
kijken uit naar uw reactie! We willen 
immers dolgraag dat alle speeltuinen er 
volgend voorjaar tip top uitzien en dat we 
ze feestelijk kunnen “heropenen”.

Namens de gezamenlijke speeltuinen in 
Wijnjewoude, 

Willy de Haan en Leontine Vroege

leon10@kpnplanet.nl

mailto:leon10@kpnplanet.nl
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Prijswinnaars Speeltuinloop Wijnjewoude

Op woensdag 27 oktober ontvingen de 
prijswinnaars van de speeltuinloop hun 
extra prijs uit handen van Leontine Vroe-
ge, namens de Gezamenlijke Speeltuin-
commissies Wijnjewoude.
Op 12 september brachten leerlingen van 
it Twaspan en Votum Nostrum bijna 
€1.100,- bijeen.

Alle kinderen hebben fantastisch hun 
best gedaan, maar prijswinnaars Duco 
Klooster, Gwen Hoekstra en Youri Berg-
sma leverden een extra bijzondere pres-
tatie en een recordbedrag.
We danken deze kinderen nogmaals har-
telijk voor hun speciale inzet!

Namens de gezamenlijke speeltuinen in 
Wijnjewoude, 

Leontine Vroege

Kinderboekenweek 'Zonder woorden' op 
basisschool it Twaspan.

 
 “it Twaspan besteedt elk jaar veel aandacht aan de kinderboekenweek. Lezen is 
belangrijk voor de taal ontwikkeling van het kind en de Kinderboekenweek is het uitge-
lezen moment om hier extra aandacht aan te besteden.

Het thema van de kinderboekenweek was 
dit jaar “de Grote Tekententoonstelling”, 
centraal stonden beeldverhalen en illu-
strators. Woensdag 6 oktober heeft thea-
ter Quatsch uit Wijnjewoude de kinder-
boekenweek geopend met een voorstel-
ling zonder woorden. Een vrolijke  voor-
stelling voor jong en oud, waar bij de beel-
den voor zich spraken. Henk Akker, illu-
strator en tekenaar voor o.a. de Woud-
klank (tekenteltsje) bezocht aansluitend 
alle groepen. Henk vertelde over zijn vak 
en de leerlingen werden uitgenodigd mee 

te denken voor een nieuw tekenteltsje. 
Dat het goed is gelukt konden we allemaal 
zien in de Woudklank.
Fred Diks schrijver van o.a. de nieuwe  
kameleon boeken en Koen Kampioen 
kwam vertellen over zijn boeken. Naast al 
deze bezoeken en entertainment werden 
de leerlingen zelf ook aan het werk gezet. 
Alle groepen werkten aan een grote 
tekententoonstelling waarmee de kinder-
boekenweek op vrijdag  15 oktober werd 
afgesloten.
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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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Hallo Jongens en Meisjes van Wijnjewoude,

Voor jullie even een herinnering aan alle
 leuke activiteiten die er nog gaan komen in 2010. 

Ouderensoos Wijnjewoude

Onze eerste soosmiddag zit er weer op. Mevrouw Pijpker uit Langweer was bij ons met 
koartswyl, muziek en Fryske Foardrachten. Een heel gezellige middag. Op woensdag 
10 november hopen we weer bij elkaar te komen. Dan komt dhr. L. de Harder uit Meppel 
bij ons. Met dia's en binnenschippersverhalen. Het belooft een fijne middag te worden. 
U komt toch ook? Dus tot woensdag 10 november 's middags om 2 uur in het gebouw 
De Driehoek.

Tot ziens,
Het bestuur.

Op 13 november kunnen de meiden 
aanschuiven om sieraden te maken, 
zodat jullie tijdens de feestdagen 
prachtige sieraden om kunnen hebben. 
Wij zorgen voor materiaal. 

Op 27 november kunnen jullie allemaal 
los op de dansvloer tijdens de disco en als 
jullie zin hebben om een liedje mee te 
zingen: wij zorgen ook voor karaoke. Dus 

trek je feestkleding aan (en meiden jullie 
zelfgemaakte sieraden natuurlijk om) en 
kom naar de disco. 

Op 11 december (duurt nog even) is er 
weer een jongensavond, hebben jullie 
zelf een leuk idee jongens? Mail dan naar 
jorienvandewolfshaar@hotmail.com dan 
gaan wij kijken of het haalbaar is. Wij 
horen graag van jullie! Dus wordt 
vervolgt..

Nog even belangrijke punten op een rij:
Leeftijd 10 tot 14 jaar
Plaats MFC de Swingel
Entree 2 euro inclusief materiaal, limonade en wat lekkers 
Tijd 19.30 tot  21.00 uur

Hopelijk zien we jullie allemaal bij de activiteiten, 
Voor vragen kun je bellen naar Jorien 0619758609

Groetjes, de vrijwilligers van de Jeugdsoos

De glimlach die je uitstuurt komt weer terug. 
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't Achterom-winkeltje aan de Tsjerkewâl 18 
Bakkeveen

Daar de december maand weer dichterbij komt, willen we u attenderen op onze 
creatieve en met eerlijke producten samengestelde kerstpakketten.
Deze producten hebben het keurmerk van Max Havelaar.
U kunt zelf de prijs bepalen door de producten uit te zoeken in ons winkeltje, wij maken 
er dan een mooi geheel van. Reeds vanaf 5 euro heeft u een mooi pakket.
Graag vroegtijdig bestellen!
Ook hebben we veel nieuwe, exclusieve cadeautjes voor jong en oud! 

de
Daarnaast 2  hands boeken, LP's, video's, spelletjes, stoffen, DMC borduurwol, 
kussenovertrekken met kerstmotief enz. voor slechts een paar euro.

De opbrengst is voor onze arme naaste!
Geopend elke vrijdag van 9-20 uur  en verder altijd bij aanwezigheid. Tel.0516-541369

Nieuws van Vrouwen van Nu, B.v.P.F.

Onze afdeling, inclusief alle interessegroepen draait weer volop in 
de maand oktober. Op de ledenbijeenkomst konden we mevr. Roe-
lie Woudwijk uit Opeinde verwelkomen. Zij vertelde op een boeien-
de wijze over de opdrachten die ze krijgt, het creatief uitwerken van
 zo'n opdracht en tenslotte het zware werk van het hakken en beitelen in de verschillen-
de steensoorten. Via dia's konden we haar kunstwerken bewonderen.

De vrouwen van de tuin- en cultuurgroep 
zijn op 12 oktober naar Orvelte geweest, 
waarbij onze speciale aandacht uitging 
naar de glasblazerij. We kregen een 
prachtige demonstratie van glasblazen 
met een uitleg daarbij met een hoog caba-
retgehalte. Na een uurtje stond er een 
pracht van een vaas. De middag werd 
afgesloten in het dorpscafé met een kopje 
koffie en een heerlijke kersenwafel.
In december gaan we naar een kerst-
markt in Oldenburg. De leesgroep be-
spreekt deze maand het boek “Winter oan 
See” van Aggie v.d. Meer. De volksdans-
groep is naast het dansen, volop bezig 
met de organisatie van de provinciale 
volksdansdag.

In september heeft de kookgroep genoten 
van een Grieks diner. De Griekse sala-
des, de moussaka, de Tzatziki en het yog-
hurttoetje met honing en walnoten 
smaakten heerlijk. In november gaan we 
Mexicaans! Op 17 november viert onze 
afdeling het 65-jarig jubileum. Deze fees-
telijke avond wordt opgeluisterd met een 
optreden van Johan Veenstra in het Stel-
lingwerfs. U ziet het, onze afdeling is vol-
op in beweging. Is Vrouwen van Nu mis-
schien ook iets voor u, neem dan contact 
op met de voorzitter, Sippie Dijkstra, tel. 
471315.

Antje v.d.Heide.

BvPF

Vrouwen van Nu



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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Dorpssteunpunt

Dag van de Mantelzorg 10 november 2010
Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chro-
nisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, 
ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzor-
gers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven 
zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene 
voor wie ze zorgen. 
Voor mantelzorgers en hun zorgvrager is 
het belangrijk dat ze hun mantelzorg-
taken kunnen blijven volhouden.

Ook dit jaar organiseert het Informatie-
punt Wmo in samenwerking met Timpaan 
Welzijn op 10 november de Dag van de 
Mantelzorg. Een dag waarbij alle mantel-
zorgers uit de gemeente Opsterland in het 
zonnetje worden gezet.

Programma
Het wordt een gezellige middag met leuke 
(doe-)activiteiten zoals samen smartlap-
pen zingen, percussie spelen, theater 
maken of een gezondheidsactiviteit. 
Natuurlijk is er ook voldoende gelegen-
heid om een praatje met elkaar te maken 
of de informatiestandjes bij langs te gaan. 
Deze middag zal worden afgesloten met 
een heerlijke luxe broodmaaltijd.

Daarnaast zal de mantelzorgwebsite wor-
den gelanceerd! Een website waarop 
belangrijke informatie, activiteiten en 
adressen te vinden zijn voor mantelzor-
gers uit Opsterland.
Aan deze dag zijn geen kosten verbon-
den!

Tijd en plaats
De middag begint om 13.30 uur en duurt 
tot 18.00 uur en vindt plaats in Cultureel 
Centrum De Skâns (Grote Zaal), Loay-
erstrjitte 2, 8401 DV te Gorredijk.

Opgave en inlichtingen
Mantelzorgers kunnen zich voor 1 
november aanstaande  opgeven bij Tim-
paan Welzijn, tav G. Miedema (bereik-
baar op di. woe.do.), tel. 0512-384058 of 
mailen naar 
g.miedema@timpaanwelzijn.nl 
Wanneer er problemen zijn met vervoer 
en/of oppas, neem dan contact op met 
ons, misschien is er iets te regelen.

Alie Blaauwbroek.

Niets is tijdverlies als je van de dag geniet. 
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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 / Tel. 0516 48 1695

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 voetreflexologie
Ook bij u thuis
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Voor een ieder met MS, een collectant in de bres

Eén op de duizend mensen in Nederland krijgt de diagnose 
Multiple Sclerose, een niet te genezen ziekte van het centra-
le zenuwstelsel. De diagnose wordt vaak gesteld bij mensen 
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 ontwikkelt.

Het Nationaal MS Fonds zet zich in voor 
mensen met MS. Naast voorlichting en 
coaching verricht zij onderzoek naar de 
ziekte en de problemen die mensen met 
MS ervaren. Het Fonds kan haar werk 
alleen doen dankzij giften. De huis aan 
huis collecte in november is de belangrijk-
ste inkomstenbron.
Het Nationaal MS Fonds is in 2005 gestart 
met het organiseren van een collecte-
week. Er zijn nu ca. 8.000 collectanten in 
Nederland. Het streven is om voor elke 
MS-patiënt, een collectant op straat te 

zien tijdens de collecteweek. 16.000 men-
sen met Multiple Sclerose verdienen net 
zoveel collectanten. 
De zoektocht naar 8.0000 extra collectan-
ten start nu! Doe mee! De collecteweek is 
van 22 t/m 27 november. Meld je aan bij 
het Nationaal MS Fonds, www.natio-
naalmsfonds.nl of via 010-591 98 39. 
Donaties klein of groot zijn welkom op giro 
5057 in Maassluis.

Namens alle mensen met 
Multiple Sclerose, 

hartelijk dank!

Nieuws van de Werkgroep Amnesty 
International Ureterp e.o.

Duurzame aandacht voor China
Ook twee jaar na de Olympische Spelen blijft de werkgroep Ureterp uw aandacht vra-
gen voor de mensenrechten in China. Het nieuws van de afgelopen tijd gaf daar een 
mooie aanleiding toe: de Nobelprijs voor de Vrede is toegekend aan de 54-jarige Chi-
nese mensenrechtenactivist Liu Xiaobo. Liu zit sinds 2008, na een oneerlijk proces, 
een elf jaar durende straf uit voor het 'ondermijnen van de macht van de staat'. Liu heeft 
samen met anderen een stuk ('Charter 08') geschreven over democratisering en her-
vormingen in China en over respect voor de mensenrechten. Ook de medeauteurs en 
de ondertekenaars van dit stuk zijn lastig gevallen, ondervraagd of opgepakt.

Amnesty schrijft: 'Liu Xiaobo is een 
terechte winnaar van de Nobelprijs voor 
de Vrede. Wij hopen dat hierdoor aan-
dacht blijft voor de strijd voor fundamente-
le vrijheden en concrete bescherming van 
de mensenrechten waar Liu Xiaobo en 
anderen zich voor inzetten.' .

Wilt u eens op een andere manier duur-
zaam aandacht schenken aan de men-
senrechten, kijk dan eens in de webshop 
op www.amnesty.nl voor mooie decem-
berkado's.

Namens de werkgroep Amnesty Internati-
onal Ureterp e.o.,  Hendrik Jan Haanstra
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Prikbord

Collecte Nierstichting 2010

De collecte van de Nierstichting Neder-
land heeft in Wijnjewoude een bedrag 
opgeleverd van € 1165,63. 
Alle gevers en collectanten hartelijk dank !
Wilt u ook collecteren voor de Nier-
stichting of helpen met de organisatie van 
de collecte? Aanmelden kan via 

 . U mag mij ook even 
bellen op telefoonnummer  0516-481640. 

Jikke Posthumus

Collecte KWF Kankerbestrijding

 De collecte voor KWF Kankerbestrijding 
in Wijnjewoude heeft € 1997,25 opge-
bracht. Wie de collectant heeft gemist kan 
alsnog een gift overmaken op giro 26000 
ten name van KWF Kankerbestrijding in 
Amsterdam.

Met het geld dat de collectanten hebben 
opgehaald blijft KWF Kankerbestrijding 
zich inzetten voor minder kanker, meer 
genezing en een betere kwaliteit van 
leven. Dat doet zij echter niet alleen, maar 
samen met patiënten, onderzoekers, 
artsen, donateurs en vrijwilligers.
Samen moeten en kunnen we tegen 
kanker strijden.
Door de vergrijzing van de bevolking en 
omdat kanker eerder ontdekt wordt, zal 
het aantal kankerpatiënten de komende 
jaren sterk toenemen. De strijd tegen 
kanker is dan ook nog niet gestreden. 
Ondanks de goede resultaten hebben we 
nog een lange weg te gaan want helaas 
overlijden er nog jaarlijks 38.000 mensen 
aan kanker.  Wetenschappelijk onder-
zoek blijft daarbij nog steeds heel hard 
nodig. De KWF-afdeling Wijnjewoude 
dankt daarom iedereen voor zijn of haar 
bijdrage aan deze collecte.

Sigrid Hof.

www.nierstichting.nl

Te huur

Pietenpakken voor € 10,- bij de Intocht 
Commissie.
Behalve op 20 november, 4 december en 
5 december.
Te bevragen bij René Seefat, secr. 0516 – 
481271.

Vindt u het gezellig om op 4 of 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

Ledenvergadering 
IJsclub Great Foarút

Vrijdag 26 november 2010 om 20.00 uur 
in de Swingel

Agenda:
 1 Opening
 2 Notulen
 3 Verslag secretaris
 4 Bestuursverkiezing; aftredend en   
    herkiesbaar Jan Hofstra
 5 Verslag penningmeester
 6 Contributie verhoging 
    van € 4,- naar € 5,-
 7 Benoeming keurmeesters
 8 Bespreking rijderijen
 9 Rondvraag
10 Sluiting

Het bestuur.

http://www.nierstichting.nl


Volleybal Nieuws

 
Het gaat goed met het cmv (jeugd) volleybal. In de 
leeftijdsgroep tot 14 jaar hebben we momenteel 23 leden 
die op 4 verschillende nivo's spelen. We zijn al naar 2 
toernooien geweest waar we met wisselend succes aan 
mee hebben gedaan. Maar vooral als je bedenkt dat de 
andere teams toch al veel meer ervaring hebben dan wij, 
moet ik met enige trots zeggen : WE DOEN HET GOED !! 

Op zo'n toernooi spelen we 3 wedstrijden 
van elk een kwartier en er doen wel dik 60 
teams aan mee. Dan wil je natuurlijk ook 
goed voor de dag komen, zowel sportief 
gezien als in je uiterlijk. Nu hebben we 3 
sponsors gevonden die alle teams 
voorzien hebben van een nieuw shirt. 
Deze 3 sponsors zijn: Veneboer sport 
2000, Henk Akker Illustraties & 
vormgeving en Langhout montage
Namens ons allemaal: heel erg bedankt!!!  
Op de bijgaande foto kan iedereen zien 
dat we er nu super sportief en fleurig 
uitzien.

Nu denkt iedereen natuurlijk: wat leuk dat 
wil ik ook wel eens meemaken, welnu; dat 
kan!
Als u eens wilt komen aanmoedigen dan 
zijn hier de eerstvolgende data van de 
toernooien: op 13 november spelen we in 
Gr. Opende, op 18 december in Harkema 
en op 15 januari in Beetsterzwaag.
Wil je eens mee doen dan ben je welkom 
op donderdagmiddag om half vijf.

 
Ben je al wat ouder (tussen de 13 en 18 
jaar) dan kun je komen trainen op vrijdag 
avond van 18.30 tot 19.30 uur. Je mag het 
altijd eerst 2 keer gratis uitproberen. 
Graag zien we jou dan in de Swingel en 
neem gerust een vriend of vriendin mee.

 
namens DWS, 

Gerard en Bertha Langhout

Balsponsors van de maand november zijn:

Autobedrijf Jansma en
Bouwbedrijf Bouma uit Wijnjewoude 

De Twa Bûken uit Wijnjewoude

Hier voor bedankt !!!!!

Bertha is geslaagd voor de cool move volley cursus. 
Officieel gecertificeerd! Bertha geweldig helemaal top ! 

Van harte gefeliciteerd!!
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wedstrijdschema

4-11 19:15 J.M.C. DS 2 – DWS DS 2 De Holten
21:15 V.v. Bakkeveeen HS 2 – DWS HS 1 De Holten
21:15 S.c. Boornbergum DS 1 – DWS DS 1 Sporthal Revalidatie F

11-11 19:15 DWS DS 2 – S.v. Suameer DS 2 M.F.C.de Swingel
20:15 DWS DS 1 – D.F.S. HS 3 M.F.C.de Swingel
21:15 DWS DS 1 – V.v D.S.O DS 3 M.F.C.de Swingel

18-11 19:15 ODS DS 5 – DWS DS 2 Sporthal Revalidatie F
21:15 V.v.D.S.O DS 2 – DWS DS 1 MFC de Veste

Longa nieuws!

De streetdance lessen voor kinderen vanaf 6 jaar zijn weer begonnen. Onze 
enthousiaste trainster Esther Rozema heeft er enorm veel zin in om jullie leuke dansen 
aan te leren, uiteraard op coole muziek! Ben je nieuwsgierig? Kom dan gerust langs, je 
mag gratis 2 lessen meedraaien. De eerste groep (v.a. 6 jaar) begint op zaterdag om 
15.00 uur, de tweede groep (v.a. 9 jaar) begint om 15.45 uur. Graag tot dan!

Tevens hebben we er weer voor kunnen zorgen dat Roschelyn de Palm vanaf 10 
november 6 Zumba lessen gaat geven!! Dus heb je zin om de donkere dagen vrolijk en 
fit door te komen dan is deze vorm van dansen hier uitermate geschikt voor. Vanuit de 
vorige Zumba lessen bij Longa is gebleken dat iedereen mee kan doen, het erg gezellig 
is en dat een ieder het op zijn eigen niveau kan doen. De 6 lessen beginnen op 
woensdag 10 november (laatste les 15 december) vanaf  20.30 uur tot 21.15 uur, in het 
MFC. De kosten voor 6 lessen zijn € 24,-.
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www.schoonheidssalonanita.com

Weinterp 22 a

9241 HD  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 16 00

Klein Groningen 15
9241 HS  Wijnjewoude

Telefoon: 0516 - 480 500
Fax: 0516 - 480 809

E-mail: info@groenexpert.nl
Website: www.groenexpert.nl

roen Exper
Klein Groningen

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
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Schaakclub Bakkeveen

Schaakvereniging Bakkeveen verliest de eerste competitiewedstrijd. 

In de nieuwe accommodatie de Slotplaats 
trok Bakkeveen ten strijde tegen Schaak-
woude 3 uit Damwoude. Dirk Müller 
speelde aan bord 1 tegen Catrinus Veen-
stra. De paarden van Dirk functioneerden 
optimaal, zodat de stelling van Catrinus 
hopeloos werd; het eerste Bakkeveense 
punt was binnen. Aan bord 2 speelde Ger-
rit Meppelink tegen Wesely Bloemsma. 
Ook Gerrit oefende grote druk uit op het 
middenveld kon een stuk winnen, zodat 
zijn tegenstander die ook weinig tijd meer 
had opgaf. Ook het tweede punt was bin-
nen. Aan bord 3 speelde Ben de Vries 
tegen Jan Eelkema, lange tijd zag het er 
naar uit dat de partij in remise zou eindi-
gen, maar toen Jan Eelkema met schaak 
een paard kon winnen, moest Ben helaas 
opgeven. 2-1 dus. Aan bord 4 speelde 
Sieb Hazenberg tegen Mathijs Visser. 
Sieb kwam al redelijk snel een loper voor 
en had zijn tegenstander behoorlijk in de 
tang. Toch lukte het Mathijs Visser een 
toren terug te winnen na een foute afruil 
van Sieb, nu viel Sieb zijn stelling in dui-
gen en moest daarna eveneens opgeven. 
2-2. Aan bord 5 kwam Jelle Bergsma 

tegen Pieter van Kammen twee pionnen 
achter te staan, Jelle kon het lang volhou-
den, maar uiteindelijk werd de druk te 
hoog en werd de stand 2-3. Hos van der 
Mark aan bord 6 speelde tegen Jan van 
der Veen, hoewel er misschien toch winst 
in had gezeten voor Hos bleek er op een 
gegeven ogenblik niet meer in te zitten 
dan remise. 2½-3½. Aan bord 7 trof Bau-
ke Hoogstra de enige vrouwelijk tegen-
standster Natalie Steringa, na een span-
nende strijd kwam Bauke een kwaliteit 
voor en gaf Nathalie op. 3½-3½. Aan bord 
8 moest Douwe Galama tegen Johan Atte-
ma een toren verliezen, doordat  een 
paard zowel de dame als een toren aan-
viel, uiteraard ga je je dame dan redden, 
maar daarna was er geen houden meer 
aan, zodat de eindstand 3½-4½ werd 
voor Schaakwoude; iedereen was het er 
over eens dat de gelukkigste had gewon-
nen. 
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Herfstfestival federatie Opsterlandse 
Muziekverenigingen in de Swingel.



Gereformeerde Kerk

November
  7 09.30 uur. ds. J. de Kok, Diever, Zendings zondag,                                                         

gezamenlijk met Lippenhuizen /  Hemrik.
13.45 uur. geen dienst.

14 09.30 uur. ds. T. J. Oldenhuis, Emlichheim, 
gezamenlijk met Lippenhuizen  / Hemrik.

13.45 uur. ds. J. H. Dekkers, Wierden, Kerk en School dienst.

21 09.30 uur. ds. A. Elverdink, Jistrum, Laatste zondag van het Kerkelijk jaar 
19.30 uur. ds. A. Elverdink, Jistrum, Psalmen zangdienst.  

28 09.30 uur. dhr. H. J. Brouwer, Rouveen. Voorber. H.A., 1ste Advent
gezamenlijk met Lippenhuizen / Hemrik.                                             

13.45 uur. geen dienst.

December

  5 09.30 uur. ds. A. Elverdink, Jistrum, Heilig Avondmaal, 2de Advent.
            13.45 uur. ds. J. G. Arensman, Drachten, Nabetr. H.A.

Hervormde Kerk

November

  7   9.30 Duurswoude ds. H. Dekker Vollenhove
 13.45 Duurswoude ds. J. M. Viergever Onstwedde
14   9.30 Duurswoude ds. J. H. Dekkers Wierden  

13.45 Geref. Kerk ds. J. H. Dekkers Wierden  Kerk, School en 
Gezinsdienst

21   9.30 Duurswoude ds. G. Koenders Nij Beets
13.45 Duurswoude ds. T. A. Eijsenga Kampen

28   9.30 Duurswoude ds. J. H. Dekkers Wierden 1e Advent
13.45 De Driehoek ds. J. H. Dekkers Wierden Zangdienst, 

koffie na de dienst

December
  5   9.30 Duurswoude ds. J. A. v.d. Berg Groningen 2e Advent
  13.45 Duurswoude ds. G. H. Vlijm Wouterswoude   

33.
Een hart zonder liefde is als een tuin zonder bloemen. 



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
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35.

Dorpsagenda

November
5 Schutjassen in de O.D.V. kantine 
6 Voedselactie Dorcas in het Trefpunt gereformeerde kerk Wijnjewoude
7 Laatste Eredienst in de gereformeerde kerk vrijgemaakt
7 Koffieconcert Euphonia 10.45 uur gereformeerde kerk
10 Dag van de Mantelzorg
10 Ouderensoos: L. de Harder met dia's en binnenschippersverhalen.
11 Pakketten inleveren voor Polen
12 Wijnproeven georganiseerd door de Buurtacademie
12 Het topjongenskoor DZVINOCHOK uit Kiev  treed op in gereformeerde kerk 

aan de Mounestrjitte te Ureterp aanvang: 20.00 uur
13 Jeugdsoos: meidenavond sieraden maken
14 Kerk en schooldienst actie schoenmaatjes
16 Klaverjassen bij café van der Wey
17 BvPF:Jubileumavond met als speciale gast Johan Veenstra
20 Intocht Sinterklaas
22t/m27 Collecteweek MS
25 Verkoping Rode Kruis in het Wâldhûs
26 Ledenvergadering IJsclub Great Fourút
27 Jeugdsoos: disco

December
3 Schutjassen in de O.D.V. kantine
7 Klaverjassen bij café van der Wey
9 Pakketten inleveren voor Polen
9 Zonnebloem: naar tuincentrum Tuindorado
11 Jeugdsoos: jongensavond
15 BvPF:Kerstavond met kerstbuffet verzorgd door de kookgroep.
17 Schutjassen in de O.D.V. kantine 
26 Kerstfeest van de zondagschool
28 Klaverjassen bij café van der Wey

Gevraagd

Een tuinman/vrouw voor het tuinonderhoud

Voor meer informatie kunt u mij bellen.

06 - 46 18 12 04 of mailen naar: info@aforum.nl

Hendrik van der Heide.



Een mens trachten te begrijpen is vaak zo moeilijk, 
dat men hem gemakshalve veroordeelt. 

 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 
besteld 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.
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