
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 14 28

Van de redactie

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 1 november.

De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? 

Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in 

lettertype arial 11, via e-mail  

Dit kan tot zaterdag 25 oktober 18.00 uur.

Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 23 oktober 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

deban@wijnjewoude.net

Een praatje bij het 
plaatje

„ Dierendag poes en vogel
drinken uit dezelfde bak".

Roelie Aardema, Noormanstrjitte 24 tel:  48 07 07

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

Vakantie Huisartsenpraktijk Wijnjewoude

Op veler verzoek van onze lezers hebben wij de Huisartsenpraktijk Wijnjewoude 

benaderd met het verzoek om hun vakantie te melden in de Bân. Zij hebben hier in 

toegestemd en bij de doktersdiensten staat dan ook een vermelding. Hier wordt 

duidelijk aangegeven voor welke datum u uw herhalingsmedicijnen moet bestellen.

De redactie.

mailto:deban@wijnjewoude.net


Rondgang gemeente
De jaarlijkse rondgang met vertegenwoordigers van het gemeentebedrijf, voor overleg 

over het onderhoud van de wegen, trottoirs, bruggen e.d. vindt dit jaar plaats op 16 

oktober a.s. Heeft u wensen of klachten inzake het onderhoud neem dan contact op 

met Joop Miedema (tel. 481305) of Durk van der Veen (481398). 

Plattegrond dorp
Aan de Merkebuorren is dankzij de medewerking van de Rabobank een nieuwe 

plattegrond van Wijnjewoude en de gemeente Opsterland geplaatst. De oude 

plattegrond was als gevolg van de nieuwbouw aan de Heide niet meer actueel. Nu zijn 

bezoekers van Wijnjewoude weer in staat hun bestemming te vinden. 

Uitkomsten WOBOF
In 2007 zijn er door de provincie in het kader van de WOBOF (WONINGBEHOEFTE 

ONDERZOEK FRYSLÂN) enquêtes  uitgezet in Friesland. De gemeente Opsterland deed 

ook mee en in Wijnjewoude zijn in het kader van het IDOP (Integraal Dorps 

Ontwikkelings Plan ) extra enquêtes uitgezet. 238 enquêtes zijn ook daadwerkelijk door 

inwoners van Wijnjewoude ingevuld.

Over deze enquêtes is een rapport verschenen en op 10 september 2008 is er een 

presentatie/analyse door de gemeente gegeven over de uitkomsten van de WOBOF.

Woonmotieven verhuisden:
Doorstromers Vestigers
1. ander type woning 1. landelijker woonomgeving
2. grotere woning 2. woonomgeving met meer groen
3. grotere tuin 3. ander type woning
4. minder overlast van de buurt 4. grotere tuin
5. parkeren op eigen erf 5. minder overlast van bewoners in de 

buurt

De volgorde van belangrijkheid van woonwensen woningzoekenden:
Huurders Eigenaar/bewoners
1. sociaal veiliger woonomgeving 1. ander type woning
2. minder overlast van de buurt 2. parkeergelegenheid op eigen kavel
3. verkeersveiliger woonomgeving 3. woonomgeving met meer groen
4. beter geïsoleerde energiezuinige woning 4. sociaal veiliger woonomgeving
5. woningomgeving met meer groen 5. verkeersveiliger woonomgeving

Veranderingen samenstelling huishoudens 
In grote lijnen komt het er op neer dat eerst het aantal 35+'ers afneemt en daarna het 

aantal 45+'ers. De leeftijdsgroepen vanaf 55 jaar zullen sterk gaan toenemen. De 

vergrijzing die vooral in de komende decennia zal plaatsvinden, heeft veel effect op 

Berichten van Plaatselijk Belang



de samenstelling van de woningbehoefte.

Verwachte woningbehoefte
1. Het succes van woningbouwprojecten hangt af van de doorstroming: dus 

vraaggericht bouwen
2. Starters krijgen meer kansen als de doorstroming toeneemt
3. Geen nieuwe seniorenappartementen bouwen, maar bestaande woningen voor 

ouderen geschikt maken
4. Bij woningbouwprojecten en dorps/wijkvernieuwing vooral aandacht voor de 

woonomgeving: sociaal en fysiek

Kortom, uit het WOBOF rapport komt naar voren dat er een woningtekort is (weliswaar 

theoretisch); met name in het koop segment (bij huur is er meer aanbod dan vraag) en 

dan voor vrijstaande woningen. Dat starters staan te springen om huizen (in het 

goedkopere woonaanbod); en dat indien er geen aanbod voor hen is, men vertrekt naar 

elders. Dat ouderen  meer in een woonservicezone en of seniorenwijk zouden willen 

wonen. Ouderen willen ook woningen waar men langer kan blijven wonen 

(nultredenwoning). Doorstromers graag willen verhuizen naar een duurdere 

koopwoning. In Wijnjewoude (en Beetsterzwaag) wonen respectievelijk meer 

alleenstaanden en 65+'ers, terwijl de huishoudens met (opgroeiende) kinderen meer 

voorkomen in Ureterp en Wijnjewoude. In Wijnjewoude liggen accenten op de 

landelijke en groene kwaliteiten van de woonomgeving. En voor allen is doorstroming 

het kernwoord. Voor starters kunnen hierdoor woningen vrij komen.

Wilt u er meer over lezen, de diverse rapporten zijn ook te vinden op 

 (zoeken op WOBOF)

Bestuur Plaatselijk Belang

www.opsterland.nl

Friese wimpel.

Wij als bewoners van “it Wâldhûs willen graag het volgende onder uw aandacht 
brengen. Zoals de meeste van U zullen weten, hebben wij een vlaggenmast in onze 
gezamenlijke tuin staan. Wij zijn van mening, dat aan deze mast een Friese wimpel 
behoort te hangen.

Tot ons verdriet is deze wimpel 't afgelopen jaar 3 keer spoorloos verdwenen. Alle drie 
keren gebeurde dit van vrijdag op zaterdagnacht.

Wie oh wie kan ons vertellen waar deze wimpels gebleven zijn?

Daar wij allen in it Wâldhûs de AOW leeftijd hebben bereikt, is dit toch een behoorlijk 
bedrag om steeds weer een nieuwe wimpel te moeten kopen. 

Dus onze vraag aan diegene(n) die dit doen, willen jullie a.u.b. onze wimpel laten 
hangen!

Zodat wij als bewoners van it Wâldhûs weer van een wapperende wimpel kunnen 
genieten.

Bewoners van it Wâldhûs

http://www.opsterland.nl


A Sister's Hope

Beste inwoners en ondernemers uit Wijnjewoude,

Ik ben trots op jullie allen in Wijnjewoude!!!!!! 

Op 11 en 12 oktober 2008 ga ik 60 km. 

lopen voor A Sister's Hope. A Sister's Hope 

is een organisatie die geld inzamelt voor 

onderzoek naar borstkanker!

Ik ben in de maanden juni, juli, augustus 

en september bij jullie aan de deur 

geweest of heb ik jullie gebeld voor een 

bijdrage. En wat zijn jullie allemaal gul 

geweest. Jullie hebben met zijn allen veel 

geld gegeven. 

Het totaalbedrag dat door Wijnjewoude 

geschonken is bedraagt € 2.865,46 !

Van de inwoners van Wijnjewoude heb ik 

een totaalbedrag van € 984,73 ontvang-

en. Ik wil hierbij alle inwoners hartelijk 

bedanken voor uw verhalen, uw tijd en uw 

bijdrage tijdens het inzamelen voor dit 

goede doel.

Bij De Stripe en Bloem- en Kadohuis 

Wilma heb ik over de maanden juni, juli, 

augustus en september een spaarpot op 

de balie/bar geplaatst. Ik heb een totaal 

bedrag van € 120,73 ontvangen. Mijn har-

telijke dank gaat naar het personeel van 

De Stripe en  Bloem- en Kadohuis Wilma 

en de mensen die een bijdrage in de 

spaarpot hebben gedaan.  

Van de ondernemers van Wijnjewoude 

heb ik een bedrag van € 1.800,00 ont-

vangen. De volgende bedrijven wil ik har-

telijk bedanken voor hun tijd en bijdrage 

voor dit goede doel;

Akkeroutdoor Toys

Atelier Kerkstra & Pannenkoek sieraadvorm-

gevers

Autobedrijf de Vries

Bakkerij van der Molen

Bergsma Computers en Automatisering

Bloem- en Kadohuis Wilma

Boomkwekerij Johan Meinsma

Bouma Administratiekanoor

Bouwbedrijf J. Posthumus

Cafe de Alde Merke

Donkers Motorhomes

Drukkerij Pool

Eetcafé Restaurant De Stripe

G. Wiegersma uw stalstoffeerder

GFHVeevoeders/Aardolieproducten en 

kunstmest 

Groenexpert Klein Groningen 

Hytex Fashion 

Ina Zandbergen Schoonheidsspecialiste

Installatiebedrijf de Boer

J. de Vries Hovenier

JAS Administratie

JW Autoschadebedrijf

K. Hiemstra Verzekering & Makelaardij

Kamminga service en onderhoudsbedrijf

Kantoor Mr N.A. Veninga

Kapsalon 't Leantsje

Kapsalon Ina

Kraanverhuur J. Posthumus

Makelaardij Bos

Melk- en Zuivelhandel K. Couperus

Metselbedrijf Haulerwijk

MF Veenstra Hoveniersbedrijf

Michelle Hamstra Fotografie

Pronamic

Reclame-Beletteringstudio de Haan

Reparartiebedrijf Klein Groningen

SHP Bouwbedrijven

Sloperij Ri-ja

SP: WABE



Burendag Merkebuorren-Oost een groot succes.

20 september was “nationale burendag”. 

De buren van buurtvereniging Merke-

buorren-Oost zijn op die dag met zijn 

a l len aan de s lag geweest  om 

tuinversieringen te maken. Het was een 

geweldige dag!

De buurtvereniging liep al een tijdje met 

plannen voor het maken van tuinver-

sieringen voor het jaarlijkse dorpsfeest 

van Wijnjewoude. Het idee was om voor 

elke tuin een groot boerderijdier-figuur 

van Dick Bruna te maken. Toen het Oranje 

Fonds via de media opriep om je aan te 

melden voor buurtactiviteiten op 

zaterdag 20 september was de link snel 

gelegd. 

Jeen Posthumus en Jos Welfing waren 

bereid om de nodige materialen 

voordelig te leveren. Het Oranje Fonds 

zegde vervolgens toe de materiaalkosten 

te vergoeden! Het werd een heel gezellige 

dag, waarop bijna 20 man in de werk-

plaats van Sip Visser (Haudmare) druk in 

de weer waren met gronden, tekenen, 

zagen, schuren en aflakkenen. Aan het 

eind van de dag waren de vijftien 

verschillende dierfiguren zo goed als 

klaar. Een kleine domper was dat Maxima 

niet even is komen kijken, maar de lekkere 

broodjes, de zelf gebakken ca-kes, taarten 

én een niet te overtreffen pan snert 

maakten veel goed.

Wellicht een idee voor andere buurten om 

de aankondiging voor de volgende 

burendag in de gaten te houden. Bedenk 

een leuke buurtactiviteit en wie weet, kan 

ook die worden gerealiseerd dankzij een 

bijdrage uit het Oranje Fonds!

Henk Janssen

Steenobouw aannemers- en timmerbedrijf

Taekema Timmerwerken

Taxibedrijf van der Wal

Tegelzetbedrijf A. vd Veen

Timmerbedrijf Donker

Transportbedrijf van der Lei

VD Veen & de Jong Auto's BV

VOF Bosch Spar

VOF J. Meinsma en ZN

Weeny Woody Cars

Wiljan VOF

Bedankt allemaal!!!!!  

Marlene van der Leeuw



Willedei 2008

Belevenissen van de voorzitter: Na veel voorbereiding, samen met het bestuur begint 

het jubileum festival nu los te komen.

Op donderdag 4 september een praatje 

op omrop Fryslân in: 'Musyk yn Bedriuw'. 

Zaterdag 6 september kwart voor tien 

weer bij Omrop Fryslân in het program-

ma: 'Op en Ut'. Daarna  een bakfiets voor 

de act van de voddenboer opgehaald en 

bij de Swingel afgeleverd. Om twaalf uur 

naar het centrum om wegen af te zetten 

en podia-bakken en party tenten klaar te 

zetten. Deelnemers een plaats aan te 

wijzen en vele vragen beantwoorden. Om 

kwart over drie ontvangst van de 

wethouder met zijn vrouw in MFC “de 

Swingel”. Precies om half vier de opening  

door wethouder Kl. de Boer, die samen 

met de kinderen, tellende vanaf tien naar 

nul, de ballonnen opliet. Een prachtig 

gezicht! Daarna samen met de wethouder 

en zijn vrouw een ronde gemaakt langs de 

activiteiten. Dit liet een positieve indruk 

achter. Zijn opmerking: Wat een brede 

opzet en organisatie is dit! En prachtig dat 

iedereen mee doet en zijn medewerking 

verleent. Daarna op mijn vouwfiets 

(kleine) problemen bij de podia oplossen. 

Om zes uur een bakje koffie met koek bij 

een stand gekregen. Tussendoor nog 

even een radio met Cd speler naar 'Fridzj 

Kliners' gebracht. Uit een gesprekje met 

verschillende standhouders en deelne-

mers blijkt dat ze best tevreden zijn met 

de belangstelling voor hun zaak en hun 

bijdrage aan deze 'Willedei Wynjewald'. 

Ook de Duitse inbreng: een mini 

draaimolen, aangedreven door de eige-

naar en tegelijk spelend op zijn trekzak, 

had aan klandizie niets te klagen! 

Vroeg in de avond nog een gesprekje met 

zanger Tim Douwsma, hij is ook positief. 

De slot act van hem kreeg een daverend 

applaus van het toegestroomde publiek!

Blij en gelukkig mag ik terug zien op weer 

een geslaagd festival zonder brokken. 

Enkele opmerkingen die ik kreeg wil ik u 

graag meedelen:

Zanger/troebadoer Adri de Boer: Ik bin 

best tefreden, in protte minsken mear as 

ferline jier en skitterjend waar der by, net 

te hyt en net te kâld. Takom jier kom ik 

graach werom as myn aginda dat talit.

Swart Wyt: Wy ha mei nocht en wille foar 

de minsken songen, de oandacht wie grut. 

Noflik om te dwaan. Ek it waar siet mei. Yn 

Harns wie it kloate waar….

Mochtsto nochris in berop op ús dwaan 

wolle dan steane wy der seker foar iepen.

Ook kreeg ik uit het publiek nog enkele 

spontane  bedankjes voor de orga-

nisatie. Ook dat doet een mens goed! 

Iedereen bedankt! Zowel deelnemers, 

publiek en vooral de medewerkers!

Nog een vraag: Als u ons financieel wilt 

ondersteunen (en wie wil dit nou niet?) 

kan dit  door donateur te worden vanaf 

7,50 euro per jaar. Hiervoor kunt u 

contact opnemen met een bestuurlid, of 

de bon achter in het programmaboekje 

gebruiken. Ook kan aanmelding via e-

mail: willedei@wijnjewoude.net 

Voor foto's en informatie zie op: 

www.wijnjewoude.net onder het kopje 

'Willedei Wynjewâld'  



De prijs winnaars van de verloting tijdens Willedei Wynjewâld waren dit jaar: 
e4  prijs: L. Booi uit Rottevalle. 
e3  prijs: G. Postma uit Hoornsterzwaag. 
e2  prijs: T. Rinsma-Bron uit Beetsterzwaag.
e1  prijs: P. de Jong uit Rottevalle.

Allen gefeliciteerd! 

Met dank aan bouwbedrijf SHP voor het beschikbaar stellen van deze prijzen! 

Oant takom jier. 

Kees Hiemstra. Tel. 0516 471426.

Uitslag raadsel Meinsma Fietsen.

Het was een drukte van belang op de Willedei in Wijnjewoude. Voor de kraam van 

Meinsma Fietsen Wijnjewoude stonden regelmatig veel mensen. Meinsma had twee 

elektrisch ondersteunde fietsen meegenomen waarop een ritje gemaakt kon worden 

om het fietsen met ondersteuning te 'beleven'. Ook op het fitness-apparaat van 

Batavus, de Bike Stepper werd regelmatig een rondje gereden. 

Naast alle artikelen die met 50% korting gekocht konden worden, had Meinsma een 

unieke actie. In de pot (zie foto) hadden zij ventielonderdelen gestopt. Alle bezoe-kers 

mochten gratis raden hoeveel onderdelen erin zaten. In totaal is er wel 179 keer 

geraden. Opmerkelijk waren de enorm verschillende inschattingen. Het laagste aantal 

was 100, het hoogste 2008. De meest originele notitie was '2x de helft'. Hoewel dit op 

zich een juiste omschrijving was, viel deze niet in de prijzen. 

Het exacte aantal was 677. Meneer en mevrouw J.F. Bosma van de Merke-buorren 

hebben de kadobon van € 25,00 gewonnen. Zij raadden op één na het juiste aantal, 678 

stuks. De kadobon is door dhr. Bosma opgehaald en over-handigd door Jaap Meinsma.

Van harte gefeliciteerd!

Meinsma Fietsen Wijnjewoude.



Dorpssteunpunt Wijnjewoude.

In februari is ons Dorpssteunpunt geopend. U kunt op woensdagen tussen 10.00 en 

12.30 uur bij ons binnenlopen met uw vragen, maar ook als u even een praatje wilt 

maken bij een kopje koffie of thee.

U kunt dan eens kijken wat we zoal aan foldermateriaal hebben liggen, bijvoorbeeld 

over maaltijdvoorzieningen, vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Met ingang van 1 september is het vrij-

willigersteam uitgebreid met 3 dorpsbe-

woners.

Het huidige team bestaat uit de volgende 

mensen:

Reinder de Vries

Joop Witlox

Appie de Haan

Alie Blaauwbroek

Tjitske van der Mei

Martje Seefat

Tina Kempenaar.

Iedere woensdag zijn er 2 mensen 

aanwezig in de Swingel.

In de vorige Bân hebben we al vermeld 

dat er  op 22 oktober een avond wordt 

georganiseerd voor de buurtvereniging-

en.

Thema van deze avond is: Wat kunnen we 

voor elkaar betekenen.

Er worden nog herinneringen gestuurd 

aan de buurten, want we hopen op een 

goede opkomst!

Alie Blaauwbroek.

Ouderensoosnieuws

Ons reisje was weer een succes. Prachtig weer, een gezellige groep en een goede 

belangstelling. Eerst met “Berend Botje” een rondvaart over het Zuidlaardermeer. 

Vervolgens een prachtig klompenmuseum bekeken. Dit viel erg in de smaak. Aan het 

eind van deze middag een heerlijk diner in de Piramide. Al met al een fijne middag. 

Zonder ongelukken kwamen we om 20.30 uur weer gezond thuis. 

Op donderdag 16 oktober hopen we weer bij elkaar te komen. Dan komt het duo 

“Bokma en Rolles” met muziek, zang en verhaaltjes in het Stellingwerfs, bij ons.

Dus tot donderdag 16 oktober om 2 uur in het gebouw de Driehoek.

Tot ziens.

Het Bestuur



Geachte Vroegopstap sympathisanten.

Om te beginnen willen wij u hartelijk bedanken voor het ondersteunen van het initiatief 

van VroegopStap: de handtekeningenactie op internet is in 2007 door ons gestart en u 

was één van de ruim 120.000 ondertekenaars.

Wij hebben in maart 2008 het verzoek 

ingediend bij de Tweede Kamer voor een 

burgerinitiatief, maar helaas werd het op 

technische gronden afgewezen: alleen 

papieren handtekeningen worden geac-

cepteerd. Toch vindt de politiek het 

signaal van VroegopStap erg belangrijk en 

wordt het thema in oktober 2008 

behandeld in de Tweede Kamer. Daaraan 

vooraf hebben we nog een gesprek met 

minister Rouvoet. Tevens zullen we begin 

oktober nog met fracties van de Tweede 

Kamer spreken. Later zal naar aanleiding 

hiervan nog een expertmeeting plaats-

vinden.

Ook voeren wij campagne op lokaal 

niveau. Er zijn al gemeenten die erg hun 

best doen om het uitgaansleven te 

vervroegen. De provincie Friesland heeft 

een concept opgesteld: "Projectplan Fries 

Jeugd en alcoholbeleid" n.a.v. ons 

provinciaal burgerinitiatief.

Tot nu toe hebben we alles zelf bekostigd. 

Hierbij valt te denken aan: het abon-

nement en onderhoud van de website, 

reiskosten, kantoorbenodigdheden, tele-

foonkosten, e.d. Dit is voor ons niet meer 

op te brengen. Vindt u het, net als wij, 

belangrijk om deze actie voort te zetten 

dan is elke bijdrage, hoe klein ook, van 

harte welkom. 

Het rekeningnummer is: 142382701 t.n.v. 

Stichting VroegopStap te Siegerswoude.

Een leuke bijkomstigheid is dat Hannie en 

Myriam zijn genomineerd als Libelle 

STER van 2008. Hier doen 10 verschil-

lende vrouwen aan mee die allen op 

vrijwillige basis een goed doel nastreven.

Op 10 november zal er iemand uit de 

politiek en een BN-er de Award uitreiken. 

Wij denken dat de actie hiermee nog een 

flinke impuls kan krijgen.

Wij zouden het dan ook zeer op prijs 

stellen als u ons nog een keer wilt steunen. 

Dit kan door uw stem NU uit te brengen 

(t/m 3 oktober ):

Open direct het stemformulier.

Of open de informatiepagina van de 

Libelle.

Namens het actiecomité VroegopStap

Hannie Gorter

Myriam Loonen

Meer informatie op www.vroegopstap.nl



Cursus spreekvaardigheid Engels.

Start: 6 oktober. Kosten:€ 70,00

Tijd: 20.00-21.30 uur. Aantal lessen: 10

We besteden aandacht aan de spreekvaardigheid door middel van discussiëren, 

rollenspellen en gespreksoefeningen waarbij de meest gangbare onderwerpen aan 

bod zullen komen.

Computeren, workshop Internetbankieren.

Start: 7 oktober. Kosten:€ 4,00

Tijd: 20.00-21.30 uur. Aantal lessen:  1

Soms wilt u onverwachts uw spaargeld gebruiken. Met Internetbankieren kunt u 

vanuit uw luie stoel uw geld overboeken, of uw rekeningen op afstand raadplegen. 

Runen maken en lezen.

Start: 7 oktober. Kosten:€ 12,50

Tijd: 20.00-22.00 uur. Aantal lessen: · 3

In deze workshop gaan we werken met de runen van de Futhark, dit is het bekendste

runenalfabet.

Workshop, rap en hiphop met Remon de Jong.

Start: 8 oktober. Kosten:€ 20,00

Tijd: 20.00-22.00 uur. Aantal lessen: · 1

Een workshop tekstschrijven, rappen en podiumpresentatie. Je gaat zelf aan de slag 

met een eigen rapnummer.

Quilten voor Kerst.

Start: 9 oktober. Kosten:€ 15,00

Tijd:  20.00-22.00 uur. Aantal lessen:  3

We passen de quilt-naaitechniek toe op kleine quiltwerkjes die met Kerst te maken 

hebben.

Organisatie: Werkgroep Activiteiten Wijnjewoude (W.A.W.)

Locatie: Werkgroep Activiteiten Wijnjewoude ruimte van 

MFC De Swingel, Meester Geertswei 4, 9241 GL  Wijnjewoude

Opgave/Informatie: S. Groenewold, Merkebuorren 97, 9241 GD Wijnjewoude

Tel: 0516-481878 

Email:      werkgoep.wijnjewoude@gmail.com



Computeren, workshop Hyves.

Start: 14 oktober. Kosten:€ 7,50

Tijd:  20.00-21.30 uur. Aantal lessen: · 1

Hyves is een rage, steeds meer mensen worden lid. In deze cursus leggen we uit hoe 

Hyves werkt zodat u ook aan het Hyven kunt gaan.

Mannen aan de pannen.

Start: 14 oktober. Kosten: worden gedeeld. 

Tijd:  19.00-21.00 uur. Aantal lessen:  5

Erg leuke cursus die uiteraard bedoeld is om de basis van het koken bij te brengen 

zoals pasta maken, pizza bakken maar ook roerbakken en de gewone Hollandse pot.

Computeren, workshop Google Earth/maps.

Start: 28 oktober. Kosten:€ 7,50

Tijd: 20.00-21.30 uur. Aantal lessen:  1

In deze workshop leert u werken met Google Earth en de verschillende tools die bij 

dit programma horen.

Workshop, een gezellige avond kaarten maken met Janke.

Start: 27 oktober. Kosten:€ 4,00 

Tijd: 19.30-21.30 uur. Aantal lessen:  1

Heb je altijd al eens gedacht om zelf kerstkaarten te maken, maar ben je er nog 

nooit toe gekomen? Dan is dit de avond voor jou!

Lekker koken, gezellig en goedkoper dan u denkt.

Start: 28 oktober. Kosten: worden gedeeld.

Tijd: 19.00-21.00 uur. Aantal lessen:  5

De cursus is bedoeld voor degenen die niet graag voor zichzelf koken; vaak omdat 

men dat niet zo gezellig vindt. Gezond koken is voor iedereen belangrijk, maar 

samen gezond koken is ook nog eens heel gezellig.

Workshop, zelf wijn maken.

Start: 30 oktober. Kosten:€ 32,50

Tijd: 19.30-22.00 uur. Aantal lessen:  1

Zelf wijn maken is makkelijker dan u denkt. Het is een kwestie van goed de 

spelregels volgen. Deze spelregels hebben wij voor u op een rijtje gezet.

Computeren, foto's bewerken.

Start: 4 november. Kosten:€ 30,00

Tijd: 20.00-21.30 uur. Aantal lessen: · 5

In deze cursus leert u bijvoorbeeld hoe u kleuren kunt corrigeren, rode ogen bij 

flitsfoto's verwijdert, bijsnijden, verschillende foto's combineren tot een fotocollage 

en wenskaarten maken door foto's van tekst te voorzien. 



Workshop origami.

Start: 6 november. Kosten:€ 7,00 + € 1,50 per kaart

Tijd: 19.30-21.30 uur. Aantal lessen:  1

Deze avond gaan we wenskaarten met origami versieren. U zult versteld staan wat u 

met eenvoudige vouwsels al kunt bereiken.

Workshop, taarten en lekkernijen bakken met banketbakker Arthur.

Start: 17 november. Kosten:€ 30,00

Tijd: 19.00-22.00 uur. Aantal lessen:  1

Onder leiding van topbanketbakker Arthur gaat u aan de slag. Aan het eind van de 

avond keert u huiswaarts met de zelfgemaakte lekkernijen.

de13   Dorcas voedselactie 2008
 In actie voor de allerarmsten

Hoe en waar kunt u helpen?

Plaats        Trefpunt Geref, Kerk Merkebuorren 34

Datum       Zaterdag  8 november

Tijd van      10.30 tot 15.00

Doe mee en koop één of meer van onderstaande producten voor mensen in 

Oost Europa en Zuidelijk Afrika

3 pakjes droge soep(geen cup à soep)

1 pakje droge kruidenmix

1 pak liga (geen Milkbreak}

1 pak theebiscuit

1 fles (plastic of blik)limonadesiroop

2 plastic flessen zonnebloemolie

1 blik groenten

1 blik vruchten

2 kg gebroken rijst

1 pakje cacao

2 pakken suiker (à 500 gram)

2 doosjes(vruchten) thee

1pot jam

1pakje kaarsen (2à 3 stuks)

2 tandenborstels

1 tube tandpasta

Behalve voedsel is ook veel geld nodig 

voor transport- en distributiekosten.

Om een doos op de plaats van 

bestemming te krijgen kost € 5,00 euro.

Giften zijn zeer welkom.

U kunt deze deponeren in het Trefpunt of 

overmaken op giro 2500 van Dorcas hulp 

Nederland o.v.v, nva 2008 

 

met hartelijke groet,

dorcasdepot      

Fam. B. Karssen tel. 481758

voorraadkist    

Fam. J. Bruinsma tel. 481372



Geniet van de natuur in Friesland, niet in de auto, niet op de fiets, 
maar op de step!!!

De step is ideaal om fit te blijven. Op de step gebruikt u veel 
spiergroepen.
Uw calorieverbranding op de step zit tussen fietsen en hardlopen 
in. Iedereen kan steppen, ook mensen met een hoger 
lichaamsgewicht.

Kom voor stepverhuur naar: 
Jannie v/d Veen
De kromten 11
8434 PJ 
Waskemeer
Tel: 0516-423023
E-mail: stepverhuurwaskemeer@hotmail.com

Voor vragen en/of reserveren kunt u bellen.
Ook is het mogelijk dat er een gids mee gaat om u de mooiste 
plekjes in deze omgeving te laten zien.    
Arrangement:
Kijk op www.dundelle.nl
- partycentrum
- arrangement 

Kijk voor meer info. in de folder die voor u klaar ligt !!!!!!!

De step (autoped): vervoer, sport en fun inéén!!!!

Step verhuur !!!!!!



PSV De Skarruters Ponyclub "De Lytse Fjildruters"
gevestigd te HEMRIK

Viert haar 35 JARIG BESTAAN op zaterdag 4 oktober 2008

Programma:

’s ochtends: Puzzeltocht  te paard

Een twee uur durende puzzeltocht in het gebied rond het Swarte Paert te Hemrik. Ook 

niet-leden kunnen zich hiervoor inschrijven in teams van 2-3 ruiters. Kosten € 7,50 per 

persoon inclusief consumptie onderweg. Inschrijven via onze website: 

. De opbrengst komt ten goede aan BROOKE HOSPITAL FOR 

ANIMALS

's avonds: SHOW-programma in Stoeterij het Swarte Paert

Vanaf 19.00 uur treden de leden van de vereniging op in een wervelend 

showprogramma te paard. De avond is bestemd voor oud-leden, familie en vrienden en 

andere belangstellenden. Toegang is gratis. In de pauze vindt een verloting plaats.

Na afloop is er in de foyer van het Swarte Paert gelegenheid om onder het genot van 

een drankje na- en bij te praten.  

e2  Hands paardenspullenmarkt
eVan 9.00 tot 15.00 uur vindt in het Swarte Paert een 2  hands paardenspullenmarkt 

plaats. U kunt  uw overbodige paardenspullen doneren of tegen een percentage van de 

opbrengst laten verkopen door de vereniging. Zie onze website voor aanvullende 

informatie. 

www.skarruters.nl

Oud ijzer actie.

Van 14 – 25 okt. a.s. is er weer een oud ijzer- en andere metalen actie. U 

kunt die brengen bij Ri-Ja, Weinterp 22a Wijnjewoude.

(Openingstijden: van 9-17 uur en op zaterdag tot 12 uur) met vermelding 

dat het voor het Pinksterwerk is,  dan worden de  goederen 

daar verzameld.

U kunt ook contact opnemen met dhr. K. Postma, tel. 0512-301213 en 

wij halen het in overleg met u op.

Wij wachten op uw reactie!

http://www.skarruters.nl


Geef de pen door.

Hallo lezers van “de Ban”, en bedankt Geertje voor de pen.

Graag wil ik me voorstellen als Klaas Hielkema, geboren in 1977, en mijn 

halve leven al inwoner van Wijnjewoude. Op dit moment ben ik op 

visite/vakantie in Wijnjewoude.

e eVanaf mijn 11   tot mijn 23   jaar heb ik bij 

mijn ouders op de Russchenreed ge-

woond. Daarna ben ik verhuisd naar Grou, 

hier heb ik zo'n 5 jaar samengewoond met 

mijn vrouw Anneke, die uit Waskemeer 

komt. Drie jaar geleden zijn we weer terug 

gekomen naar Wijnjewoude, aan de vaart 

aan de rand van Wijnjewoude. Onze 

woning aan de Tjalling Harkeswei 73 

verhuren wij tijdelijk omdat ik voor mijn 

werk uitgezonden ben naar het buiten-

land.  

Ik ben van beroep uitvoerder in de civiele 

bouw, ik werk voor een groot aannemers- 

bedrijf (Ballast-Nedam). Ik heb van mijn 
ste ste21  tot mijn 27  in de noordelijke regio 

gewerkt aan bruggen, tunnels en kade-

muren. Dit werk ging mij vervelen en ben 

toen voor een Duits bedrijf gaan werken 

dat  windmolens bouwt. In die periode 

ben ik ook weer terug gekomen naar 

Wijnje-woude. Omdat ik wat meer 

internationale ambities had, ben ik voor 

een bedrijf gaan werken in Zaandam. Voor 

die werkgever reisde ik de halve wereld 

rond en werkte voornamelijk voor de 

petrochemische industrie. 

Ruim een jaar geleden vroeg mijn oude 

werkgever mij om naar Gambia te komen 

als uitvoerder op een drinkwater project. 

Deze kans heb ik met beide handen 

aangegrepen en nu woon ik dus met mijn 

vrouw in West Afrika. Het project waar wij 

aan werken wordt gesponsord door de 

Nederlandse overheid. Het ministerie van 

ontwikkelingssamenwerking leent geld 

aan de Gambiaanse regering, en door de 

toekomstige inkomsten uit het (drink) 

water kan de lening afgelost worden. 

Gambia is een ontwikkelingsland, hoewel 

het politiek één van de stabielste landen 

van West Afrika is, kun je wel zeggen dat 

het een straatarm land is. Mensen gaan er 

niet dood van de honger, maar het 

grootste deel van de bevolking leeft van 

minder dan een euro per dag. Op het 

project werken we met zo'n 10 Neder-

landers en 200 Gambianen. Het project 

waar ik aan meewerk zal over ongeveer  

een jaar klaar zijn en dan hebben zo'n 

120.000 mensen toegang tot schoon 

drinkwater, daar moeten ze nu vaak ver 

voor lopen. 

Deze week logeren wij op de Russchenreed en ik laat “de pen” ook achter op deze straat, 

ik geef hem door aan aan Bernard Visser, buurman van mijn ouders.

Klaas Hielkema.



Bedrijfspresentatie

Graag stellen wij ons installatiebedrijf Intech Service aan u voor;

Installatiebedrijf Intech Service is uw 

erkend bedrijf voor gas, water, electro, 

sanitair, cv installatie, dak en zinkwerk.

Het bedrijf is gevestigd aan de Tolheks-

leane 60 in Frieschepalen.

De naam Intech Service staat voor Instal-

latie, Techniek en Service en is opge-

richt in 1996.

Na al jaren de diverse werkzaamheden in 

deeltijd te hebben uitgevoerd en in het 

bezit te zijn van diverse  officiële bedrijfs-

erkenningen is er in 2004 besloten om 

volledig zelfstandig te gaan werken.

Intech service is een klein bedrijf wat als 

voordeel heeft dat wij dicht bij de klanten 

staan, de besprekingen en ook de werk-

zaamheden worden door ons zelf uit-

gevoerd.

Het bedrijf is werkzaam bij particulieren 

maar ook bij bedrijven, u kunt ons bellen 

voor kleine verbouwingen tot het aan-

leggen van complete installaties.

Ook kunt u als doe-het-zelver bij ons 

terecht voor advies en de aankoop van 

materialen.

Sinds 2007 is het bedrijf in handen van 

vader en zoon, want naast eigenaar 

Henkjan Hof is op 1 januari zoon Ronald 

mede eigenaar van het bedrijf geworden.

Ronald is in juni van dit jaar getrouwd met 

Marije Veenstra die werkzaam is bij 

Bakkerij van der Molen in Wijnjewoude, bij 

velen vast wel bekend !!

Door de komst van Ronald zijn ook de 

werkzaamheden uitgebreid met het  

aanbrengen of vervangen van al uw dak 

en zinkwerken, in eigen werkplaats 

worden uw zinken dakgoten op maat 

gemaakt.

Het bedrijf is werkzaam in de provinciën 

Friesland, Groningen en Drenthe.

Graag is ons bedrijf ook u van dienst, belt 

u gerust voor advies, voor het aanvragen 

van een vrijblijvende offerte, het  onder-

houd of vervangen van uw cv ketel, het 

repareren of vervangen van uw dakgoten.

Henkjan en Ronald Hof.



Zachtjes gaan de paardenvoetjes

Op zaterdagochtend 22 november brengt Sinterklaas 

met zijn Pieten een bezoekje in Wijnjewoude. 

Schrijf deze datum alvast op uw kalender, want dit feest mag niemand missen.

De voorbereidingen voor de Sinterklaas intocht zijn alweer in volle gang. Evenals vorig 

jaar hopen wij er weer een geweldig feest van te maken. Hoe het feest gaat worden kunt 

u lezen in de Bân van november.

Sinterklaas kan wel wat hulp gebruiken!

Het organiseren van de activiteiten brengt de nodige kosten met zich mee. Van 

muzikale omlijsting tot inkoop van strooigoed.

Om de intocht te organiseren willen wij ook dit jaar alle inwoners vragen om een 

vrijwillige bijdrage. In de week van 12 – 18 oktober komt uw buurtvereniging bij u aan 

de deur. We willen u alvast bedanken voor uw bijdrage.

Heeft u vragen of suggesties dan kunt u contact opnemen met de secretaris.

Doe allemaal mee dan maken wij er wat moois van..

Namens de Intocht Commissie

René Seefat, secr.

0516 - 481271

Vrijwilliger in het zonnetje.

Ruurd van der Woude heeft al veel gedaan aan vrijwilligerswerk in Wijnje-woude zoals 

vele bestuursfuncties bij verschillende verenigingen.

Wij vonden het dan ook fantastisch dat Ruurd daarnaast nog tijd wilde vrij maken om 

ons te ondersteunen bij het organi-seren van de intocht van Sinterklaas in het dorp.

We praten nu wel over iemand met ruime ervaring wat betreft het organiseren van dit 

feest. Ruurd organiseerde de intocht van de Sint  beginjaren 70 met zijn maten van de 

rallyclub. Wij kunnen het dan ook erg waarderen dat Ruurd weer in het feest is gedoken 

en zijn kennis met ons heeft gedeeld. Wijnjewoude mag blij zijn met zo'n actieve 

vrijwilliger!

Super!  Ruurd,  bedankt!

De intocht commissie Wijnjewoude.



Prikbord

Programma BvPF-Vrouwen van Nu 

afd. Wijnjewoude Hemrik 

 
22 oktober         

Noord. Recherce Eenheid- Het werk van een zedenrechercheur.

19 november      

Avond verzorgd door het eendags-bestuur

17 december       

Kerstdiner in "De twa bûken"

7 januari            

Nieuwjaarsbijeenkomst en inleiding over het reilen en zeilen in  een zorgboerderij

21 januari            

Jaarvergadering en een optreden van de Wijnjewoudster trekzakspelers 

18 februari         

Lezing over de ziekte van Alzheimer

4 maart            

Ringavond in de Swingel

18 maart        

De geschiedenis van Wijnjewoude door de eeuwen heen.

22 april             

De skriuwster Wieke de Haan fertelt oer har boek "Echt moai".  

   Antje v.d.Heide 

Collecte opbrengst 

nierstichting 2008.
De collecte van de Nierstichting 
Nederland in Wijnjewoude heeft een 
bedrag opgeleverd van 1163,12 euro.

Door de geweldige inzet van de 
collectanten en de goede gevers is de 
opbrengst dit jaar weer hoger dan vorig 
jaar.

Alle gevers en collectanten hartelijk dank !

Mensen die zich willen aanmelden als 
collectant kunnen mij bellen op tel. nr. 
0516-481640. Het kan natuurlijk ook via 
www.nierstichting .nl.

Jikke Posthumus

Workshop Herfst
 

2 hoorns opgestoken met herfst-

materiaal.

Op woensdag 15 oktober

aanvang: 20.00uur

prijs: € 17,95 

(inc. materiaal en koffie/ thee)

Opgave voor 13 oktober bij;

Bloemen & Kadohuis Wilma

tel; 0516 480668



Klaver- en Schutjassen

Voor de liefhebbers van klaver en schutjassen alvast de data om te noteren.

Klaverjassen café de Alde Merke Schutjassen O.D.V. kantine 

  7 oktober   7 november

28 oktober   5 december

18 november 19 december

  9 december   2 januari

23 december   6 februari

13 januari   6 maart

  3 februari   3 april

24 februari

17 maart

Collecteopbrengst  KWF Kankerbestrijding 2008

De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Wijnjewoude heeft € 1.660,77 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, kunnen we onze missie waar 

maken: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven.

De KWF-afdeling Wijnjewoude dankt iedereen voor zijn of haar bijdrage aan de 

collecte. Voor meer informatie over KWF Kankerbestrijding kunt u kijken op 

 of bellen naar 0800-0226622.www.kwfkankerbestrijding.nl

http://www.kwfkankerbestrijding.nl/


Oanbreide Hoazzen in de Witte Kerk te Hemrik

Akoestische nummers zonder fratsen 

Hemrik - Op zondagmiddag 12 oktober staat de Friese folkgroep “Oanbreide Hoazzen” 

op het podium van de Witte Kerk te Hemrik. De vijftallige muziekformatie presenteert 

een eigen vocaal en instrumentaal repertoire dat past in de traditie van de Ierse en 

Joodse volksmuziek.

JelleB verzorgt spetterende muziekmiddag in 
Witte Kerk Hemrik

Hemrik. Op zondagmiddag 5 oktober 

verzorgt JelleB een muzikale workshop 

voor alle jeugd uit Hemrik en omstreken.  

JelleB zal zelf een optreden geven en 

daarna met alle aanwezige kinderen 

verschillende liedjes instuderen en 

uitvoeren. 

JelleB

Jelle is de eerste afgestudeerde MBO-

artiest ooit in Nederland. Al vier jaar werkt 

hij voor Opus 3 (centrum voor muziek in 

Dokkum), daar verzorgt hij onder andere 

Bandcoaching, Popmuziek voor kleuters, 

instrumentenpresentaties en andere 

work-shops voor basis- en voorgezet 

onderwijs.

Artiest

Buiten zijn werk als docent is JelleB vooral 

actief als artiest door heel Nederland. 

Gewapend met alleen zijn gitaar weet hij 

iedere zaal op zijn kop te zetten. 

Enthousiasme is de kracht van JelleB! 

Links, rechts, voor, achter of met zijn allen 

op het podium, niets is hem te gek!

Open middag

Iedereen is op 5 oktober welkom in de 

Witte Kerk. Natuurlijk zijn het de kinderen 

die deze middag de show stelen, toch zijn 

ook ouders, opa's, oma's en vage 

kennissen van harte welkom. Op die 

manier krijgen Jelle en alle aanwezige 

kinderen het support en natuurlijk het 

oorverdovende applaus dat ze verdienen!



Akoestische nummers zonder fratsen 

Al jaren lang komt de ervaren groep met 

eerlijke akoestische nummers zonder 

fratsen. Herkenbaar, melodieus, fleurig en 

gevoelig. De meerstemmige zang van één 

vrouw en drie mannen beantwoordt aan 

de verfijnde vorm van de close-harmony 

formule. Instrumentaal bekeken vormen 

piano, accordeon, slag- en basgi-taar een 

hechte eenheid.

Fryslân sjongt! 

Bewust wordt gekozen voor het Fries-

talige component met teksten die ont-

leend zijn aan Friese volksverhalen en 

cultuur. Daarin is ook plaats voor het 

samen zingen van liederen uit “Fryslân 

sjongt!”.

Concert 

Het optreden van de Friese folkgroep 

'Oanbreide Hoazzen' begint om 15.00 uur 

in de Witte Kerk Hemrik. 

De entree is € 5,00 per persoon, inclusief 

consumptie. Kinderen tot en met twaalf 

jaar betalen € 1,00. 

Nationale Bijbel zondag 26 oktober

Uitnodiging voor de Gereformeerde, Hervormde en 

Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk

Zondag 26 oktober aanvang 14.00 uur in de Maranatha Kerk

Thema:   “DE BIJBEL TUSSEN TREND EN TRADITIE”

Voorganger:   ds. B v.d Wal uit Oosterwolde

                       Met medewerking van

Solozanger:   Jan de Jong uit Donkerbroek

Collecte voor Nederlands Bijbelgenootschap

Iedereen is van harte welkom deze dienst met ons mee te vieren.

Na de dienst is er koffie, thee of fris.

Ook is er een boekentafel van het N.B.G. aanwezig.

                      

BIJBELWERK ZINVOL?

WERKGROEP N.B.G. WIJNJEWOUDE

                     Voorzitter B.Joustra

                     Sec. Jannie Grootenhuis



OPROEP GRIEPVACCINATIE

Zoals elk jaar is het in het najaar tijd voor de 'griepprik'.

Waarom geeft uw huisarts jaarlijks een griepprik?

Dit is om de 'echte' griep (influenza) bij vatbare mensen te voorkomen. 

Elk jaar verandert het influenza virus een beetje, 

zo ook de samenstelling van het griepvaccin.

Wanneer komt u in aanmerking voor de griepprik? 

- Wanneer u 60jaar of ouder bent

- Wanneer u lijdt aan een hart- of vaatziekte

- Wanneer u lijdt aan een longziekte

- Wanneer u lijdt aan suikerziekte

- Wanneer u nierpatiënt bent

- Wanneer uw afweer verlaagd is door een bijzondere ziekte of 

bepaalde soorten medicatie

Middels deze weg willen wij de patiënten van 

huisartsenpraktijk Wijnjewoude uitnodigen op

4 november 

Tijdstip: 17.00 uur – 19.00 uur.

Op de huisartsenpraktijk langs te komen voor de vaccinatie wanneer u in 

aanmerking komt voor deze griepprik.

Graag melden op deze avond aan de balie i. v. m. registratie.

LET OP: u ontvangt geen persoonlijke uitnodiging thuis!

Twijfelt u of u in aanmerking komt, dan kunt u gerust met ons of onze assistentes 

overleggen.

Tot 4  november!

Dr. N.Th. Lewin- van den Broek

F. Lewin, apotheekhoudende huisartsen

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude 

Meester Geertswei  15  Tel: 0516- 48 1250 Spoed: 480808



Kerkdiensten

Hervormde Gemeente
Oktober

5    9.30 Duurswoude Ds. G. Oberink, Urk. Voorber. H.A

13.45 Duurswoude Ds. H. Poot, Oldemarkt. Israëlzondag

12   9.30 Weinterp Ds. J.W. Slok, Drachten. Viering H.A. 

13.45 Weinterp Dhr. F. Verkade, Hoogeveen. Dankzegging

19   9.30 Duurswoude Ds. J.M.D van den Berg, Wezep

13.45 Duurswoude Ds. F. Stevens, Hoogeveen .Doopdienst

26   9.30 Weinterp Ds. J.H. Dekkers, Wierden

13.45 Geref. Kerk Vrijg Ds. B. v.d. Wal, Oosterwolde. Gez dienst met GKV met GK

November

2   9.30 Duurswoude Ds. E. van 't Slot, Opende

13.45 Duurswoude Ds. J.A van den Berg, Stedum

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Oktober

5   9.30 uur. Ds. W.B. van der Wal.

14.00 uur. Ds. A.A.J. de Boer

12   9.30 uur. Dienst

14.00 uur. Ds. W.B. van der Wal.

19   9.30 uur. Ds. W.B. van der Wal.

14.00 uur. Ds. R. van Wijnen

26   9.30 uur. Dienst

14.00 uur. Dienst

November

2   9.30 uur. Ds. R. van Wijnen

14.00 uur. Ds. W.B. van der Wal.

                                  
Gereformeerde Kerk

Oktober

5   9.30 uur. ds. E. A. van Gulik, Drachten, Israël en Kerk

19.30 uur. dhr. P. Hollander, Ermelo, Open Doors, M.m.v. Combo “ WYN “ 

                 gezamenlijke dienst in de Geref. Kerk Hemrik

12   9.30 uur. ds. F. de Jong, Drachten, gezam. met Hemrik.  

13.45 uur. ds. L. Kramer, Zwaagwesteinde. 

19   9.30 uur. ds. R. R. Maathuis, Werkendam

13.45 uur. ds. G. C. van Rheenen, Drachten

26   9.30 uur. ds. J. G. Arensman, Drachten

13.45 uur. ds. W. B. v.d. Wal, Oosterwolde                                                                                                                                        

Bijbelzondag, Gezamelijke dienst in de vrijgemaakte Kerk.

November

2    9.30 uur. ds. E. van Beesten, Mariënberg, Zendingszondag

13.45 uur. ds. J. Finnema, Oosterwolde.



Doktersdiensten

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

Door de week overdag tel. 48 12 50 spoedlijn (0516) 48 08 08

Na 17.00uur en in het weekend dokterswacht Friesland tel. 0900 1127112

Na 17.00uur en in het weekend voor zwangeren: tel.06-27513698 (verlostelefoon)

Tijden 
maken van afspraken voor het spreekuur of een visite 08:00 - 10:30 uur

- aanvragen van herhalingsrecepten, 09:00 - 10:30 uur

- koffiepauze met aansluitend verpleegkundig spreekuur 10.30 - 11.45 uur

- bellen voor uitslagen 11.45 - 12.15 uur

- medicijnen afhalen 16:00 - 17:00uur

Herhalingsrecepten aanvragen: het liefst d.m.v. lege medicijndoosjes 

of op een briefje in de daarvoor bestemde brievenbus.

Herhalingsrecepten kunnen de volgende werk dag tussen 16.00 uur en 

17.00 uur afgehaald worden.

Wij hebben lunchpauze van 12:30 tot 13:30 uur. Uiteraard zijn we dan 

wel voor spoedgevallen bereikbaar. 

Heeft u spoedeisende huisartsenhulp nodig op werkdagen na 17.00 uur, 's avonds, 's 

nachts in de weekenden of op feestdagen bel dan het onderstaand nummer:

0900 1127112

U krijgt een ervaren doktersassistent(e) aan de lijn die u een aantal vragen zal stellen en 

u verder op weg helpt.Het kan zijn dat u gevraagd wordt om naar de Dokterswachtpost 

in Drachten te komen. Deze is gevestigd op het ziekenhuisterrein van ziekenhuis Nij 

Smellinge. De Dokterswachtpost bevindt zich op het terrein naast het 

compagnonshuis. Hier kan ook geparkeerd worden.

Dy't huning hawwe wol, 
moat it stekken fan é bijen fele kinne.



Vakantie Huisartsenpraktijk Wijnjewoude

De praktijk is gesloten i.v.m. vakantie van:

Maandag 20 oktober t/m zondag 26 oktober 

Denk erom uw medicijnen te herhalen voor donderdag 16 oktober. Voor medicijnen 

en spoedgevallen die niet kunnen wachten tot maandag 27 oktober kunt u tijdens 

werkdagen van 8.00 - 17.00 uur terecht bij:

Huisartsenpraktijk Bakkeveen

Weverswal 6 Tel: 0516 - 54 13 50

9243 JL Bakkeveen Spoedlijn: 0516 - 54 14 65

Voor spoedgevallen die plaatsvinden in het weekend en tijdens werkdagen tussen 

17.00 - 8.00 uur en niet tot de volgende werkdag kunnen wachten belt u met de 

dokterswacht Friesland tel: 0900 - 112 7 112 Bij levensbedreigende situaties belt u: 112

Nieuwe dokters in Bakkeveen

Per 15 september 2008 is de huisartsenpraktijk van dokter Vermeulen in Bakkeveen 

overgenomen door dokter Friezema en dokter Brouwers. Reden om ons even aan U 

voor te stellen.Wij zijn een huisartsenechtpaar, noordelingen en sinds een paar jaar 

werkzaam als huisarts. Inmiddels zijn we met onze werkzaamheden in Bakkeveen 

begonnen. De praktijk blijft apotheekhoudend en ook blijven wij de bevallingen 

doen. Tijdens de vakanties van de huisartsenpraktijk in Wijnjewoude (dokter Lewin 

en dokter Lewin-van den Broek) zullen wij waarnemen. Misschien treffen we U in de 

toekomst.

Dokter Friezema en dokter Brouwers.



Dorpsagenda
Oktober

4 35 jarig bestaan PSV Skartuters en Lytse Fjildruters

5 Witte Kerk Hemrik Onder begeleiding van zanger/gitarist 

Jelle B kan er de hele middag muziek worden gemaakt. Aanvang 15 uur.

7 Klaverjassen in café de Alde Merke

8 Regionale Ontspanningsmiddag, georganiseerd door de Zonnebloem.

9 Pakketten inleveren voor Polen

11 2e Instructietocht Nordic Walking , Start 10.00 uur bij Drie Provincien 

Allardsoog.

12 Witte Kerk Hemrik Ureterper folkband Oanbreide Hoazzen speelt 
eigentijdse, instrumentale en Friestalige vocale nummers. Meezingen mag! 
Aanvang 15.00 uur 

14 tot 25  Oud ijzer actie Stichting Pinksterfeest

16 Soos. Bokma en Rolles 2 uur in de Driehoek

16 Rondgang met de gemeente door het dorp.

20t/m26  Vakantie Huisartsenpraktijk Wijnjewoude

22 WMO voor buurtverenigingen. Wat kunnen we voor elkaar betekenen.

22 BvPF. Noord. Recherche Eenheid Het werk van een zedenrechercheur

26 Nationale Bijbelzondag

28 Klaverjassen in café de Alde Merke

November

4 17.00 tot 19.00 uur Griepvaccinatie

6 Pakketten inleveren voor Polen

7 Schutjassen in de O.D.V. kantine 

8 13de nationale voedselactie Dorcas

18 Klaverjassen in café de Alde Merke

19 BvPF. Avond verzorgd door ééndagsbestuurs

22 Intocht Sinterklaas


