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Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 7 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 email deban@wijnjewoude.net
Dit kan tot zaterdag 31 oktober 18.00 uur.
Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 29 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
Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij
Klaas Greidanus greidanus@zonnet.nl

Berichten van Plaatselijk Belang.

Dorpsspiegels
Op 21 september a.s. gaat in Opsterland
de derde ronde Dorpsspiegels van start.
Binnenkort komt een bestuurslid van
Plaatselijk Belang (of is al geweest) bij
een door het toeval geselecteerde groep
bewoners langs met het verzoek hiervoor
een vragenlijst in te vullen. Zo'n 2 weken
later wordt de vragenlijst weer opgehaald.
De dorpsspiegel is een instrument om de
leefbaarheid per dorp structureel te
monitoren en te verbeteren. Uitgangspunt
daarbij is dat het dorpenbeleid een
gezamenlijke verantwoordelijkheid is van
gemeente, dorpen en organisaties.
Het monitoren gebeurt aan de hand van
schriftelijke vragenlijsten die aan 3150
bewoners in de gemeente worden
toegestuurd. In oktober 2009 worden de
vragenlijsten verwerkt. Aansluitend wordt
in november/december een basisanalyse
opgesteld en aan de plaatselijke belangen voor bespreking overhandigd. De
resultaten/basisanalyse helpen plaatselijke belangen en gemeente om activiteiten en projecten op te starten die de
leefbaarheid verbeteren.

Opzet van het project dorpsspiegels
In 2002 en 2006 hebben alle dorpen,
Timpaan Welzijn en gemeente Opsterland het succesvolle project dorpsspiegels uitgevoerd (www.dorpsspiegels.nl).
In het project Dorpsspiegels wordt aan
dorpsbewoners gevraagd wat ze van de
leefbaarheid in hun dorp vinden. Aan de
hand van vragenlijsten en interviews
wordt er heel veel informatie verzameld.
Dat gaat over uiteenlopende onderwerpen, bijvoorbeeld; openbaar groen,
straatverlichting, winkelvoorzieningen,
kinderopvang, sportvoorzieningen, openbaar vervoer, mantelzorg, saamhorigheid
in het dorp, het verenigingsleven, de
eigen woning, woningbouw, toerisme en
recreatiemogelijkheden en de relatie met
de gemeente.
Op basis van de resultaten uit de
dorpsspiegels worden er in ieder dorp
activiteiten en projecten gestart en uitgevoerd.

Hieronder een impressie van de eerdere twee dorpsspiegels;
- aanpak vandalisme, geluidsoverlast, alcohol en drugs
- aanpak verkeersgedrag, verbeteren verkeersveiligheid
- aanleg jongerenontmoetingsplekken (jop)
- onderhoud openbaar groen
- notitie dorpshuizen (bijdrage voor bouw en onderhoud)
- verbeteren jongeren- en ouderenhuisvesting
- ontwikkeling jongerenbeleid
- verfraaiing dorpskernen
- aanleg (recreatieve) fietspaden
- versterking recreatieve voorzieningen
- stimulering verenigingsleven
- uitbreiden, aanleggen en verbeteren evenemententerreinen

Om de derde ronde van het dorpenbeleid
weer tot een succes te maken rekenen wij
op uw medewerking bij het invullen van de
vragenlijsten.
Rondgang gemeente
De jaarlijkse rondgang met vertegenwoordigers van het gemeentebedrijf voor
overleg over het onderhoud van wegen,
trottoirs, bruggen e.d. vindt dit jaar op 12
oktober plaats. Voor klachten inzake het
onderhoud kunt u contact opnemen met
Joop Miedema (tel. 481305) of Durk van
der Veen (tel. 481398).

In dit verband wijzen wij u er nogmaals op
dat meldingen over het onderhoud van de
openbare ruimte (o.a. onderhoud wegen,
straten, trottoirs, paden, openbaar groen,
riolering en straatnaamborden) rechtstreeks bij de gemeente kunnen worden
gemeld, via de servicelijn van het
gemeentebedrijf: tel. 0513-481544 of per
e-mail meldingen@opsterland.nl.
Alleen zaken die niet door de gemeente
worden opgelost kunnen aan Plaatselijk
Belang worden doorgegeven, zodat hier
speciale aandacht voor kan worden gevraagd.
Bestuur Plaatselijk Belang

Werkgroep Evenemententerrein.
Zoals bekend richt de werkgroep zich op een drietal punten:
1. Opknappen evenemententerrein.
2. Jeugdhonk/ODV.
3. opknappen en uitbreiden parkeergelegenheid.
Binnenkort zal worden begonnen met het opknappen van het evenemententerrein. De
wensen van alle gebruikers zijn geïnventariseerd en zullen worden gerealiseerd in de
uitvoering. De bedoeling is dat de toplaag beter waterdoorlatend zal worden gemaakt
middels zogenaamd. “halfverharding”. Dit betekent tevens een betere onderlaag voor
eventuele auto's die zich op het terrein moeten begeven.
Er blijven twee in- en uitgangen bestaan. Het tegelplateau zal iets worden vergroot.
De waterafvoer zal worden verbeterd door het opschonen van de sloten.
Belangrijk is tevens dat tegelijkertijd de containers waar de jeugd eerder gebruik van
maakte, zullen worden verwijderd en de grond worden geëgaliseerd.
Helaas is op dit moment nog geen definitieve tekening beschikbaar.
Wanneer er meer bekend is, dan wordt u op de hoogte gebracht.
In oktober/november zal de uitvoering plaatsvinden.
Het onderbrengen van een jeugdhonk in een uitbreidingsplan voor meerdere
gebruikers bij het huidige O.D.V. onderkomen, staat op losse schroeven. De gemeente
Opsterland wenst eerst in de gehele gemeente een onderzoek te doen naar het niveau
van de zogenaamde basisvoorzieningen.
Tevens staat het realiseren van de parkeermogelijkheden onder druk.
Plaatselijk Belang zal hierover verder overleg voeren met de gemeente.

Verhuisbericht
Per 1 oktober 2009 sluit InstallatieTechniek
De Boer de deur aan de Tjalling Harkeswei
74 en zullen alle activiteiten plaatsvinden
vanaf de nieuwe locatie op het nieuwe bedrijventerrein Tolleane 8 te Wijnjewoude.

MFC de Swingel
JAARVERSLAG 2008
Bij deze presenteren wij u de jaarverslagen van penningmeester en secretaris van het
bestuur van het Multifunctioneel Centrum de Swingel van 2008. De volledige rekening
ligt, samen met de begroting, ter inzage bij de secretaris: 0516 481307.
In het afgelopen jaar, 2008, zijn we als bestuur 10 keer bij elkaar geweest, waarvan 1
keer samen met leden van de gebruikers van de Swingel, te weten: Longa, DWS, de
OBS It Twâspan, de CBS Votum Nostrum, de Tussenschoolse opvang, de PSZ de
Telle, de WAW en de beheerders. De bestuurssamenstelling is in 2008 als volgt: Marion
Bos - voorzitter, Evert de Boer -penningmeester, Henk Janssen - notulist, Regina
Ridder - coördinator zaalgebruikers en Alie Blaauwbroek - secretaris.
Zoals in ons jaarverslag van 2007 al werd genoemd, is in 2008 de uitbreiding van de toestelberging gerealiseerd. Dank zij de vrijwilligers is er een prachtig resultaat
neergezet tot volle tevredenheid van de gebruikers en het bestuur.
In maart is dit feit gevierd met een gezellige avond in de Swingel, waarbij de vrijwilligers
en hun partners aanwezig waren.
Wederom zijn deze vrijwilligers in december aan de slag gegaan, en is de gymzaal van
een nieuwe verflaag voorzien.
En vanzelfsprekend zorgden Nico en Geesje de Haan, onze beheerders, er voor dat de
gebruikers van het Multi-functionele Centrum het naar de zin hadden. Een goed samen
zijn door sport, creativiteit, cursussen, enz is ook dit afgelopen jaar mogelijk geweest!
!Het bestuur gaat ook in 2009 mede zorgen voor een goed draaiende "Swingel"!

Namens het bestuur
Alie Blaauwbroek
September 2009

Het financiële verslag van MFC de Swingel.
Balans 31 december 2008
Activa

Passiva
2007

Pachterinvesteringen
(minus afschrijvingen)
Gebouw, aanschaf 2000-2001
116.944
Toestelberginguitbreiding 2008
7.773
Inventaris, aanschaf 2000-2002
5.546
Inventaris, aanschaf 2007
7.793
Inventaris, aanschaf 2008

2008

110.067
6.439
2.984
7.014
1.562

Eigen vermogen
Onderhouds-/vervangingsfonds sportmateriaal
Onderhoudsfonds gebouw
Lening o/g lang
Renteloze obligatielening

Diverse vorderingen
Nog te ontvangen bedragen
Liquide middelen
Rabobank rek-crt
Rabobank spaarrekening
Friesland Bank rek-crt

278
2.533

2007

2008

84.493

79.385

6.489

6.826

2.014

4.514

67.220

62.760

1.452

629
Diverse schulden

4.624
24.000
1.307

2.380
33.000
1.584

170.798

165.659

324

Vooruit ontvangen bedragen
Nog te betalen bedragen

6.894
1.058

8.000
3.065

Belastingdienst inzake btw

1.178

785

170.798

165.659

Resultatenrekening 2008
Baten

Lasten
2007

2008

Verhuur zalen, taveerne
en sportzaal

44.172

Verhuur reclameborden

2.144

2.167

857

1.376

47.173

46.130

Overige opbrengsten

Negatief resultaat

37.479

5.108

Energiekosten
Publiekrechtelijke heffingen
Overige huisvestingskosten
Bureau- en organisatiekosten
Verzekeringen
Onderhoudskosten
Intrest
Overige bedrijfskosten
Afschrijvingen
Positief resultaat
47.173

2007

2008

11.957
2.649
2.863
2.862
3.028
5.996
4.796
1.171
9.438
2.413

13.242
2.665
1.853
1.347
3.303
6.992
4.523
1.546
10.659
……… .

46.130

Opmerkingen/toelichtingen
Gebouw:
De erfpacht is gevestigd voor 25 jaar en eindigt 31 december 2024.
In 2024 zal er overleg zijn over een eventuele verlenging van de erfpachtperiode.
Eigen vermogen:
Het negatieve resultaat van het boekjaar is ten laste van het vermogen gebracht
Onderhouds-/vervangingsfonds sportmateriaal:
Ten behoeve van vervanging en aanschaf van sportmateriaal wordt jaarlijks een
bedrag ten laste van onderhoudskosten aan het fonds toegevoegd.
Onderhoudsfonds gebouw:
De kosten van met name groot onderhoud komt ten laste van dit fonds.
Jaarlijks wordt een bedrag ten laste van onderhoudskosten toegevoegd.

Mûzebiterspaad
Op 8 september is door wethouder Klaas de Boer onder grote belangstelling het
nieuwe fietspad tussen 't Skjer Wijnjewoude en de Mersken Ureterp geopend. Op die
avond is ook de naam van het fietspad onthuld. It Mûzebiterspaad. (Mûzebiter is de
Friese naam voor buizerd). Wekenlang moesten werklui de graafmachines laten rusten
omdat een broedende buizerd rust nodig had. Maar nu was het eindelijk zover dat het
fietspad kon worden geopend.
Melle Mûzebiter kwam zelf om zijn verhaal te vertellen. Hierbij zijn verhaal.
‚Ferline jier wie myn frou swier en siet op aaien. Doe kamen der kranen en waard útein
set mei it fytspaad. Oars gjin probleem mar sa koe myn frou net briede, se hie rêst
nedich. Ik haw doe frege oft der net efkes wach-te wurde koe mei de oanlis fan it
fytspaad. Gelokkich wie der begriep foar de situ-aasje en koe myn frou yn alle rêst
trochbriede. Myn frou en ik binne de gemeente en de feriening fan natuer en miljeu fan
Oerterp tige tankber dat sy sa om ús tocht hawwe. Yntusken binne der twa bern foar it
ljocht kommen. Mar sy binne ek al wer útflein. Dat giet by ús as fûgels no ien kear wat
hurder dan by de minsken. Mar no is it fytspaad klear en dat fyn ik ek prachtich. Hjir leit
in prachtich stik natuer. Dat jout foar fûgels en foar de minsken rêst en ûntspanning. Wol
hiel bysûnder dat it fytspaad nei ús ferneamd is.'
Ureterp en Wijnjewoude zijn bijna helemaal door fietspaden met elkaar verbonden.
Volgens voorzitter Jan Bakker van plaatselijk belang Wijnje-woude ontbreekt er nog
een klein stukje, vanaf 't Skjer naar de dorpskom van Wijnjewoude. Mogelijk kan dit op
termijn worden aangelegd.
Klaske.

Presentatie ontwikkelingsvisie Wijnjewoude
Veel belangstelling bij de presentatie van de ontwikkelingsvisie in Wijnjewoude
Op 1 september is de ontwikkelingsvisie Wijnjewoude gepresenteerd aan de dorpsbewoners. De visie werd gepresenteerd door Pytsje Couperus van het landschap- en
stedenbureau Noordpeil. Dankzij subsidie van de gemeente en de provincie kon
plaatselijk belang dit bureau in de hand nemen om voor het dorp een visie te maken.

Wijnjewoude als een verblijfsdorp
Wijnjewoude moet meer een verblijfskarakter hebben en er moet sprake zijn van
een dorpskern. Er is een principe uitwerking gemaakt van Merkebuorren West,
Midden en Oost. Omdat Wijnjewoude een
lange dorpsstraat heeft is het plan hier
een aantal accenten aan te brengen en
een drietal bijzondere plekken te ontwikkelen en wel bij de kerk, het café en op de
hoek bij de bakker. Het gaat om de
hoofdlijnen. Verder de rijbaan versmallen
en gebruik maken van watergoten aan
weerszijden. De laanstructuur zoals die
er is vanuit Bakkeveen doortrekken.
Klein Groningen meer betrekken bij
het dorp
Hier mag wel wat gebeuren. Daar zijn de
inwoners van Wijnjewoude het wel over
eens. De oude melkfabriek staat er
verloederd bij. Als de N381 in de toekomst
wordt verplaatst liggen er kansen voor
Klein Groningen. Genoemd zijn een
passantenhaven, een kanoroute (of
wordt het een wildwaterbaan zoals een
van de aanwezigen aangaf omdat er
enkele stuwen zijn) en een dorpsommetje. De Opper Haudmare, de oude snelweg, een stuk smaller maken en aan
weerszijden beplanten met bomen, waardoor ook hier de lanenstructuur terug
komt.

Het gebied tussen Klein Groningen en
Wijnjewoude ten noorden van de Opperbuorren niet verder bebouwen zo wordt
genoemd in de visie. Daar moet de
singelstructuur beeldbepalend zijn. Op
langere termijn zouden de sportvelden en
de ijsbaan naar deze plek kunnen worden
verplaatst. Daar waar nu de sportvelden
zijn kan nieuwbouw plaatsvinden.
Kruising weer Trijehoek
Het gebied rond de verkeerslichten bij
Wijnjewoude heet in de volksmond nog
steeds de Trijehoek. En misschien komt
dit beeld terug als de N381 is verplaatst.
Noordpeil stelt in de visie voor er een plein
van te maken met een grote boom. Het
plein zou ingericht kunnen worden volgens het principe 'shared space'. Verkeersdeelnemers bepalen onderling de
regels. De tunnel zou dan kunnen vervallen, maar daar zijn de bewoners en de
leden van de werkgroep nog niet aan toe.
Vervolg
De voorzitter van de werkgroep geeft aan
dat soms gedacht wordt dat Wijnjewoude
achteraan loopt. Door het IDOP (Integraal
dorps ontwikkelings plan) is dit verbeterd.
Wijnjewoude loopt nu voorop en daar zijn
we best wel trots op.
Plaatselijk belang.

Dorpssteunpunt
We willen nogmaals enige aandacht besteden aan de Plusbus, onder andere aan de
kosten die hieraan verbonden zijn.
Wat is de Plusbus?
De Plusbus is er speciaal voor inwoners
van Opsterland van 60 jaar en ouder die
minder goed gebruik kunnen maken van
het openbaar vervoer en voor gehandicapten van alle leeftijden.
De Plusbus is uitgerust met een liftinstallatie en vervoert u van deur tot deur!
Ook kunt u met de Plusbus naar het
ziekenhuis of verpleeghuis op bezoek.
Om te kunnen reizen met de Plusbus
moet u donateur zijn. Dat kan voor 7 euro
50 per persoon per jaar.
Formulieren hiervoor kunt u krijgen bij het
Dorpssteunpunt.
Hoe reist u met de Plusbus?
Voor het aanvragen van ritten kunt u op
werkdagen bellen tussen 9.00 en 11.00
uur, met de ritcoördinator, tel: 06 145 44
377. U dient een rit minimaal een dag van
tevoren aan te vragen!
In het gesprek kunt u dan aangeven
wanneer en waar u naar toe wilt reizen.
Ook kunt u in dit gesprek eventuele bijzonderheden aan geven, bijvoorbeeld of
u een rolstoel meeneemt of een begeleider die met u mee reist.

Wat kost een rit met de Plusbus.
Van Wijnjewoude naar Drachten kost een
enkele reis € 5,-. Dit is opgebouwd uit de
voorrijkosten van € 1,25, plus 3 keer
€ 1,25 aan “zône” kosten. Ook de terugreis kost dan € 5,-!
Ook kan er nu `s avonds gebruik gemaakt
worden van de Plusbus, voor bijvoorbeeld
een bezoek aan de schouwburg; in
overleg kan men dan na 18.00 uur gehaald en gebracht worden.
Dit geldt tevens voor de weekenden, ook
dan is er, in overleg met de ritcoördinator,
vervoer mogelijk.
De internetsite van de Plusbus is
www.pakdeplusbus.nl
Hebt u verder nog vragen hierover of over
een ander onderwerp: kom langs op
woensdagochtend in de Swingel, in ons
Dorpssteunpunt!
Alie Blaauwbroek.

5 september 2009: een geslaagde Willedei
Met dank aan alle optredende artiesten, de vele standhouders, de geweldige steun van
de vrijwilligers en de financiële steun van alle sponsoren kan het bestuur van De
Willedei terugzien op een geslaagd straatfestival.
Bij de opening van deze dag, door het Willedei koor/orkest, waren veel dorpsgenoten
aanwezig en zij hebben geweldig meegezongen met het Willedei Liet. (de tekst van dit
lied vindt u elders in deze Bân)
Vanwege de harde wind was het helaas niet mogelijk om de geplande openingsstunt uit
te voeren en dus moesten we het doen met een alternatief plan.
Het publiek heeft zich uitstekend vermaakt bij de optredens van de artiesten, heeft de
kramen bezocht en gebruik gemaakt van de attracties.
De palingrokers waren zeer tevreden met hun nieuwe stek aan de Loksleane en met de
publieke belangstelling. Dank aan de aanwonenden van de Loksleane dat ze voor
deze dag de “rook” op de koop toe wilden nemen.
Ook de standhouders waren tevreden en een aantal heeft al toegezegd volgend jaar
zeker terug te willen komen. De 7 ½ meter lange sjoelbak is dan ook weer aanwezig.
Voordat de slotact met De Healers van start kon gaan heeft de heer Kees Hiemstra,
voorzitter van de Willedei, de prijswinnaars van de verloting bekendgemaakt, dit zijn:
Thijs van de Lei uit Wijnjewoude
Tineke Mulder uit Wijnjewoude
M. Veenstra uit Wijnjewoude

De winnaars van de palingrokerij werden
vervolgens bekend gemaakt en de
bijbehorende prijzen werden uitgereikt.
De Willedei sjoelbeker 2009 ging naar de
heer K. Postma uit Frieschepalen.
De Healers hebben daarna de Willedei
afgesloten met een spetterend optreden.
Nogmaals dank aan iedereen die heeft
meegewerkt aan het slagen van deze 6de
Willedei.
Als bestuur maken we ons op voor de
volgende Willedei op 4 september 2010.
Hebt u tips/ideeën of wilt u graag
optreden, laat het ons weten via
willedei@wijnjewoude.net

Het Willedei lied
Op in dei in septimber
Minsken fan fier en tichtby
Komme hjir om te genietsje
Fan de Willedei
Refrein
Willedei, willedei
O wat ha ik tôch in wille mei dy
Der is mar ien ding wer ik sa fan hâld
Dat is Willedei in Wynjewâld
It hiele doarp is in teater
Jong en âld docht er oan mei
Alles is fleurich om ús hinne
Op de Willedei
Willedei, willedei
O wat ha ik tôch in wille mei dy
Der is mar ien ding wer ik sa fan hâld
Dat is Willedei in Wynjewâld
Eltsenien is yn beweging
Mei sang en dâns en muzyk
Of wol jo leaver op é kop stean
Mei de gimmestyk
Willedei, willedei
O wat ha ik tôch in wille mei dy
Der is mar ien ding wer ik sa fan hâld
Dat is Willedei in Wynjewâld
Nim de tiid om te genietsjen
Fan wat de dei ús hjoed bied
Om de toan alfêst te setten
Ien kear noch dit liet

Ouderensoos
Wijnjewoude
Woensdag 9 september zijn we op reis
geweest met Wiebenga Tours.
Vanaf het Wâldhûs zijn we met een
mooie, goed gevulde bus vertrokken naar
Hindeloopen. Bij aankomst stond daar de
koffie en thee met gebak voor ons klaar.
Vervolgens stond er een gids voor ons
klaar. Deze heeft met een keurig verhaal
heel wat laten zien van Gaasterland. Ook
de plaatsen waar de elfstedentocht lang
komt kregen veel aandacht. Een heel
mooie tocht.
Terug in Hindeloopen zijn we in het
schaatsmuseum geweest. Dit viel erg in
de smaak. Vanaf Hindeloopen richting
Joure. In “it Haske” stond een lekker diner
voor ons klaar. Hier heeft een ieder goed
zijn best gedaan. Al met al was het een
gezellige middag met een leuke chauffeur. Om 20.00 uur kwamen we gezond
en wel weer bij het Wâldhûs aan. Hopelijk
krijgen we een volgend jaar weer een
ouderenreis. Woensdag 14 oktober hebben we weer onze eerste soosmiddag.
Denk erom deze winter niet op donderdag
maar op woensdagmiddag. Dan komt de
groep “spilersnocht” uit Drachten met 12
personen bij ons met zang en muziek.
Het wordt vast weer een heel gezellige
middag.
Het bestuur.

Willedei, willedei
O wat ha ik tôch in wille mei dy
Der is mar ien ding wer ik sa fan hâld
Dat is Willedei in Wynjewâld

Vertel liever iets aardigs over jezelf
dan iets gemeens over een ander

Einde powerpointactie voor de basisscholen
= begin Avia – keuzesparen!
Einde powerpoints
Het zal u niet ontgaan zijn: de benzinestations in Wijnjewoude zijn geen Total pomp
meer. Het brandstoffenmerk dat hier sinds afgelopen zomer getankt kan worden heet
Avia.
Dit betekent dat ook de powerpointactie voor de basisscholen ten einde is. Bij beide
Total pompen lag een pasje waar de punten die je kunt sparen bij een tankbeurt op
bijgeschreven konden worden. De punten op deze pasjes werden gespaard ten bate
van de beide basisscholen in het dorp: Votum Nostrum en it Twaspan.
Op de powerpoints pasjes is een totaal van meer dan 150.000 punten gespaard, wat
bijna 475 euro waard is! Dat is zeer de moeite waard, en de scholen willen alle
automobilisten (en anderen) die hieraan bijgedragen hebben dan ook heel hartelijk
bedanken. Dit betekent echter nog niet het einde van onze spaaractie: u kunt nog
steeds powerpoints overboeken die u heeft gespaard. En wegens groot succes wordt
de actie geprolongeerd: we gaan door met sparen bij Avia!
Overboeken restant powerpoints
Mocht u nog een powerpointspasje hebben waar punten op staan waar u toch niets
meer mee doet, dan kunt u deze laten overboeken naar uw bankrekening, maar u kunt
er ook voor kiezen de punten over te boeken naar het pasnummer van de beide
basisscholen. Als u dat wilt doen ga dan naar www.total.nl en kies onder “uw account”
voor “punten overboeken”, u logt dan in met uw eigen pasnummer, als u hier voor het
eerst komt moet u eerst een wachtwoord aanvragen. U kunt de punten vervolgens
overboeken naar het pasnummer van de basisscholen: 264113697.
Zodra de scholen de powerpoints besteed hebben berichten we u hierover in de Bân.
Avia keuzesparen
Natuurlijk kent Avia ook een spaarsysteem: Avia keuzesparen. U kunt kiezen waar u
voor spaart en op wat voor manier: zegeltjes of pasje. In Wijnjewoude blijft de
mogelijkheid bestaan om te sparen voor de basisscholen in het dorp, zij kunnen daar
dan weer iets extra's voor doen.
Als u getankt heeft kunt u vragen de gespaarde punten bij te laten schrijven op het
pasje van de scholen. Natuurlijk houden we u op de hoogte, we hopen dat u ons met het
nieuwe spaarsysteem net zo massaal blijft steunen als u tot nog toe gedaan heeft. Bij
voorbaat onze hartelijke dank!
de ouderraden van
Votum Nostrum en it Twaspan.

Negentienhonderdnegenenvijftig.
Bij het lezen van het waterleidingjubileum verhaaltje anno 1959 in de vorige Bân kwam
de herinnering boven dat er nog meer gebeurtenissen waren die dat jaar sierden of juist
ontsierden. Eerst het slechte nieuws voor vooral het kleine dorp Duurswoude. De
openbare lagere school heeft volgens de wet geen bestaansrecht meer en word
gesloten. Een aderlating voor dorp en verenigingsleven want meester van Eijk, die in
bijna elk bestuur wel een functie vervulde, vertrekt met zijn gezin naar wat nu de
Westeréén is. De leerlingen moesten voortaan lopen of fietsen naar de school in
Wijnjeterp (garage Jansma). Met het schoolgebouw, dat een andere bestemming
kreeg, verdween ook het hart uit het dorpje.
Een tweede belangrijk feit was de
stemming over het wel of niet doorgaan
van de uitvoering van de ruilverkaveling ”
het Koningsdiep” waarin het grondgebied
van beide dorpen voor het grootste deel
bij betrokken was. Op basis van een
minderheid wat betreft persoonlijke
stemming maar met een meerderheid
van het aantal hectares landbouwgrond
werd de verkaveling aangenomen en
keerde de rust in het gebied een beetje
terug. De meningen over het nut en
noodzaak van een ruilverkaveling waren
sterk verdeeld en tegengesteld. Zelfs
familieleden die onder hetzelfde dak
verkeerden waren het soms lang niet met
elkaar eens. De vader faliekant tegen en
de zoon fel voor. Tegelijk met de aanname
van de ruilverkaveling werd ook een
streek verbeteringsplan opgezet onder
dezelfde naam ”Het Koninsdiep”.
Aan de vooravond van de zestiger jaren
was 1959 dus van cruciaal belang voor de
zogenoemde tweelingdorpen Wijnjeterp
en Duurswoude. Er zou heel wat overhoop worden gehaald in die komende tien
jaar. Boerenbedrijven verplaatst, oude
zandpaden werden verhard en nieuwe
zogenaamde ruilverkaveling wegen aangelegd.
Nu vijftig jaar later staan we als Wijnjewoude voor een soortgelijke situatie met
de verplaatsing van de N381 in het
vooruitzicht. Ook nu worden er net zo als
toen, met het streek verbeteringsplan

”Het Koningsdiep”,vele discussies gevoerd om het dorp nog aantrekkelijker,
aangenamer en leefbaarder te krijgen
voor alle inwoners en bezoekers. Laten
we hopen dat de plannen en beslissingen
van nu, net zulke vooruitstrevende
resultaten tot gevolg zullen hebben als
toen!!
Weer even terugkerend naar het verhaaltje, over het kostbare water uit de vorige
Bân in het extreem droge jaar 1959. De
beschreven nortonput midden in het
centrum is verdwenen onder de tegels
van de stoep. Niet verstandig want bij een
onverhoopt grote brand in het centrum
zou er dankbaar gebruik van gemaakt
kunnen worden. De waterdruk en opbrengst is vast veel hoger dan die van de
waterleiding.
Het zijn geen boze tongen die beweren,
maar uit betrouwbare bron, een reactie op
de oefeningen van de brandweer destijds
met aan het slot het natspuiten van de
jeugd. Zoals gemeld beleefden de
spuitgasten er ook veel plezier aan en om
de raakkans wat groter te maken werden
er door hen wel eens wat centen en zelfs
dubbeltjes als lokvoer gestrooid.
Het beschreven ophalen van veedrinkwater tijdens het doorspoelen van de nieuw
aangelegde hoofdwaterleiding was voor
het huis met toen nummer DE 35, dat is nu
Merkebuorren 127.
Bij het terugdenken aan de bedrijvigheid
ter plaatse rondom dat waterscheppen

destijds, komt nu wat twijfel bovendrijven aan een vaak gehoorde stelling van vele
mensen. ” Tegenwoordig heeft iedereen het druk en nergens tijd voor. Vroeger was het
veel beter rustiger en men had tijd voor elkaar”. Niets is minder waar wat gejaagdheid
betreft.
Zo had je Willem (Wikjes) die met zijn Jinke halverwege aan de Strype woonde. Met zijn
paard en wagen waarop de melkbussen stonden die gevuld moesten worden kwam hij
uit de richting Bakke-veen. Het draaien op de smalle weg, het fietspad was er nog niet,
vergde wat handigheid en dat was niet het sterkste punt van Willem. Het leek erop alsof
hij zichzelf voorbijliep want in duizend haasten en half struikelend over de jaaglyne
(mentouwen) was het elke keer weer spannend. Dankzij zijn paard, een vosbles ruin,
die het hoofd koel hield en rustig bleef liep alles altijd goed af.
Dan had je Lytse Sietse, uit dezelfde contreien, in een handomdraai had hij de bussen
gevuld. Hij stond met losse handen te pissen onderwijl een shagje draaiend en voor je
het wist was ie weer vertrokken want er moest nog meer ge-beuren die dag.
Kampioen waterophaler was zonder meer Riek Postma die leste de dorst van het vee
van zijn broer Haaije. Deze woonde aan, wat we toen Achterom noemden maar wat nu
Âld Duerswâld is, daar was het hoog en zeer droog. Men leefde daar van het dorp het
dichtst bij de zon was vaak de uitspraak in die tijd.
Durk.

Griepvaccinatie 2009
Zoals u gewend bent is ook dit jaar weer de griepvaccinatie. Echter vanwege het
nieuwe H1N1 griepvirus (Mexicaanse griep) zijn er dit jaar 3 vaccinatie-momenten.
Maandag 2 nov.
Maandag 16 nov.
Maandag 7 dec.

Griepvaccinatie
Griepvaccinatie I
Griepvaccinatie 2

(“gewone griep”)
(“Mexicaanse griep”)
(“Mexicaanse griep”)

Tijdstip: 17.00-19.00 uur,
locatie Huisartsenpraktijk Wijnjewoude.
Patienten met een indicatie krijgen dit jaar dus 3 x een vaccinatie!
Wie komen in aanmerking voor deze vaccinaties?

-

Mensen ouder dan 60 jaar
Mensen die lijden aan een hart- of vaatziekte
Mensen die lijden aan een longziekte
Mensen die lijden aan suikerziekte
Nierpatiënten
Mensen waarbij de afweer verlaagd is door een bijzondere ziekte of bepaalde
soorten medicatie

In tegenstelling tot voorgaande jaren ontvangen mensen met een indicatie een oproepkaart. Deze ontvangt u ongeveer 2 weken voor de 1e vaccinatieronde. Zwangeren
ontvangen ook een oproepkaart omdat zij in aanmerking komen voor de vaccinatie
tegen Mexicaanse griep ( niet voor de gewone griepvaccinatie !).
Op een door de overheid later aangegeven tijdstip zal de rest van de bevolking gevaccineerd gaan worden tegen Mexicaanse griep.
Twijfelt u of u in aanmerking komt, dan kunt u gerust met ons of onze assistentes overleggen.
Het is belangrijk op de aangegeven tijdstippen te verschijnen omdat er een
bepaalde tijdsperiode tussen de vaccinaties moet zitten. Neem uw oproepkaart
mee naar de vaccinatie!
Dr. N.Th. Lewin-van den Broek
F. Lewin, apotheekhoudende huisartsen

Even voorstellen…….
Beste dorpsbewoners,
Op een dag in juli kreeg ik een brief op de
mat van de huisartsopleiding. Hierin
stond dat ik het komende jaar in de
huisartsenpraktijk in Wijnjewoude zou
gaan werken. Als eerste ben ik op internet
gaan kijken waar Wijnjewoude ligt. Na
even zoeken kwam ik erachter dat
Wijnjewoude een dorpje is net onder
Drachten. Nu ik al weer een paar weken in
de huisartspraktijk werk, heb ik gemerkt
dat Wynjewâld een leuk dorpje is met
aardige mensen. Ik ben Myriam Lankhorst. Ik ben huisarts in opleiding en ik wil
me even voorstellen. Ik ben opgegroeid in
Hoogezand en kom uit een gezin van 4
kinderen. Later ben ik voor mijn studie in
Groningen gaan wonen. Deze zomer ben
ik net verhuisd. Mijn vriend en ik waren op

zoek naar een woning met een tuin. Dat is
niet zo makkelijk te vinden in de grote
stad, maar het is uiteindelijk wel gelukt.
De woning inrichten was snel gebeurd,
maar aan de tuin moet nog veel gebeuren.
Het is maar goed dat ik van tuinieren
houd.
Tijdens mijn opleiding tot arts heb ik stage
gelopen in ziekenhuizen in Emmen en
Hardenberg, maar ook in Nij Smellinghe.
Daar heb ik ook geleerd om het Frysk te
verstaan. Na mijn artsexamen heb ik een
jaar als afdelingsarts in een verpleeghuis
gewerkt. Sinds september werk ik als
huisarts in opleiding in huisartspraktijk
Wijnjewoude. Daar werk ik vier dagen in
de week. Jullie kunnen mij daar het
komende jaar tegenkomen.
Myriam Lankhorst

Beroep onder de Loep
Ik ben Teatske van Dalen en woon samen met Gerard Bouma aan de Meester
Geertswei te Wijnjewoude. Mijn beroep is projectleider bij Landschapsbeheer Friesland.
Wat houdt het beroep van projectleider
bij Landschapsbeheer Friesland in?
Landschapsbeheer Friesland levert een
belangrijke bijdrage aan het behoud,
beheer en de ontwikkeling van het landschap in de provincie Fryslân. Belangrijk
is de beleving van het landschap. Ik ben
projectleider met name voor het aanleggen van kuierpaden. Deze paden gaan
vaak door landelijke gebieden, het
boerenland. Voor dat het zo ver is dat een
kuierpad in gebruik kan worden genomen
is er al veel aan vooraf gegaan.
Waarom ben je projectleider geworden?

Ik ben begonnen met een opleiding aan
de middelbare tuinbouwschool. Na mijn
opleiding in Velp heb ik de opleiding
'plattelandsvernieuwing' gedaan. Dit was
een brede opleiding waar je alle kanten
mee op kunt. Ik heb onder andere stage
gelopen bij Landschapsbeheer Friesland.
Na het afronden van mijn opleiding ben ik
gevraagd daar te komen werken.
Wat voor opleiding heb je hier voor
gevolgd?
Middelbare Tuinbouwschool in Frederiksoord. Opleiding Tuin- en landschapsinrichting in Velp. Opleiding Plattelandsvernieuwing in Leeuwarden.
Waarom is dit beroep zo leuk?
Ik vind het prachtig om het Friese landschap bij mensen onder de aandacht te
brengen. Friesland kent gebieden met
een rijke cultuur historie. Geprobeerd
wordt om paden danwel restanten ervan
zo mogelijk te herstellen en te verbinden

met bestaande wandelmogelijkheden. Zo
ontstaan er nieuwe volwaardige routes.
Deze bijzondere 'kuierpaden' voeren
soms over oude voetpaden zoals kerken-,
jaag- en schoolpaden en de in onbruik
geraakte handels- en pelgrimsroutes.
Vaak lopen de wandelpaden over het
boerenland en door natuurgebieden. Dit
alles maakt mijn beroep zeer interessant.
Ik krijg ook veel reacties op mijn werk
omdat dit ook geregeld in de publiciteit
komt.
Waar stoor je je aan in dit werk?
Ik stoor me aan de negatieve houding van
mensen ten opzichte van het landschap
zonder dat zij kennis hebben van de
achtergrond. Het zou goed zijn dat er
meer dialoog is tussen de grondeigenaren van de kuierpaden en de wandelaars.
Wat zijn je hobby's en heb je hiervoor
nog tijd?
Mijn hobby's zijn IJslandse paarden. Ik rijd
regelmatig wedstrijden en wij organiseren
twee keer per maand IJslander-rijles in
Hemrik. Hierbij nodig ik dorpsgenoten uit
om in Hemrik kennis te maken met de
IJslander, stoere gangenpaarden met
naast de stap, draf en galop twee andere
versnellingen, de tölt en de telgang.
Verder mag ik graag lezen en zwemmen.
Wat is je laatst gelezen boek?
'Tot het voorbij is' van Nicci French.
Wat is je levensmotto?
Wacht niet tot de storm voorbij is,
leer dansen in de regen.

14e Dorcas Voedselactie op zaterdag 7 november
in actie voor de allerarmsten.
Voor de 14e keer wordt de voedselactie gehouden. Deze actie is een concreet
gebaar van meeleven waar de medemens vaak ontroerd van wordt. Duizenden
vrijwilligers komen in actie om de Dorcas Voedselactie tot een succes te maken.
Meer dan ooit is voedselhulp nu bittere noodzaak.
Mogen wij weer op u medewerking rekenen!!
Plaats:
Datum :
Tijd:

Trefpunt Geref. Kerk Merkebuorren 34
Zaterdag 7 november
Van 10.30-15.00 uur

Doet u mee en koop één of meer van onderstaande producten voor mensen in
Oost Europa en Zuid-Afrika
3 zakjes droge soep( geen cup à soep)
1 pakje droge kruidenmix
1 pak Liga
1 pak theebiscuit
1 fles limonadesiroop
2 plastic flessen olie
1 blik groenten
1 blik vruchten
2 kg. gebroken rijst

1 pakje cacao
2 pakken suiker à 1kg per stuk
2 doosjes (vruchten) thee
3 pakken macaroni
1 pot jam
1 pakje kaarsen
2 tandenborstels
1 tube tandpasta

Behalve voedsel is er ook veel geld nodig voor transport- en distributiekosten.
Om een doos op de plaats van bestemming te krijgen kost € 5,Giften zijn zeer welkom.
U kunt deze deponeren in het Trefpunt of overmaken op giro 2500 t.n.v.
Dorcas Hulp Nederland.o.v.v. nva 2009
Voor meer informatie verwijs ik u graag naar www.dorcasvoedselactie.nl
in actie voor de allerarmsten!!!
Met hartelijke groet,
Dorcasdepot Fam, B. Karssen tel. 481758
Voorraadkist Fam. J. Bruinsma tel. 481372

Een gast voor even is welkom voor het leven

Wielerclub “Wynjewâld”
Wijnjewoude heeft er een sportieve club bij gekregen, een wielerclub wel te verstaan.
Het is begonnen met een paar actieve fietsers, maar al pratende kwamen er steeds
meer bij. Na een jaartje zo te hebben gefietst zijn we begonnen om eens een
georganiseerde tocht op de ATB mee te doen. Dat beviel prima! Nu rijden we 3 tot 4 ATB
tochten per seizoen mee, geweldig om te doen!
Nu zo'n kleine 3 jaar verder hebben Oane van Veen en André Bergsma de stoute
schoenen aan getrokken en gezegd ” hier moeten we iets meer mee doen”. Iets in de
trend van een wielerclub maar dan ook herkenbaar, tja, dan is het mooi als je iedereen
in dezelfde kleding steekt.
Zo gezegd, zo gedaan, we hebben een leverancier gezocht en ons voor laten lichten
wat de mogelijkheden zijn. Er moeten ook sponsoren gezocht worden. Nu mogen we
ons gelukkig prijzen met het feit dat er een aantal ondernemers zelf mee fietsen. Deze
werden natuurlijk benaderd en vonden het een prima initiatief en wilden meedoen. We
zijn deze sponsoren dan ook uitermate dankbaar dat zij dit mogelijk maken!! Zo is
wielerclub “Wynjewâld” geboren en we hebben nu 16 wielrenners en ATB fietsers in
tenue gehesen, iets waar we trots op zijn. We zijn actief op zowel racefiets en ATB en
we rijden 2x per week. Verplichtingen hebben we ons zelf (nog) niet opgelegd, dat is
ook kracht van ons clubje. We hebben vaste tijden waarop we gaan trainen en als je
mee wilt gaan ben je welkom. Daarnaast gaan we zoals gezegd ieder jaar meedoen
met een aantal tochten.
Wil je informatie, kijk dan op: www.wcwynjewald.nl of stuur een mailtje naar
info@wcwynjewald.nl
Groet, Oane en André.

Volleybalvereniging DWS
De vakanties zijn weer voorbij, de trainingen zijn
alweer in volle gang.
De eerste bekerwedstrijden zijn alweer gespeeld.
Zowel de heren als de dames zijn door naar de
volgende ronde.
Iedere maand worden ook de balsponsers weer in de
Bán vermeld.
De balsponsers van de maand September waren: M.F.C de Swingel en Camping de
Ikeleane. De balsponsers van de maand Oktober zijn: Cosmo hondenschool en
Veneboer Sport 2000 in Drachten. Bedankt!
Wedstrijdschema:
Do 1-10-09
19:15
19:15
20:15
Do 8-10-09
19:15
20:15
21:15
21:15
Do 15-10-09 19:15
20:15
20:15
21:15
Do 22-10-09 20:15
Do 29-10-09 19:15
20:15
20:15
21:15

D.W.S HS 2-D.F.S HS 3
R.S.O HS 2-D.W.S HS 1
D.W.S DS 1-Trochsetters DS 1
ODS DS 5-D.W.S DS 2
D.W.S DS 1-S.v OerterpDS 2
Old Stars HS 1-D.W.S HS 1
D.W.S HS 2-Hujades HS5
D.W.S DS 2-J.M.C DS 1
D.F.S HS 4-D.W.S HS2
D.W.S HS 1-J.M.C HS 1
V.v D.S.O DS 2-D.W.S DS 1
Grado HS 2- D.W.S HS 2
D.W.S DS 1-Hujades DS 1
D.W.S HS 2-De Roeken/DV..HS 3
Hujades HS 4-D.W.S HS 1
D.F.S DS 4-D.W.S DS 2

M.F.C de Swingel
Westermar
M.F.C de Swingel
Sporthal Revali
De Wier
Sportcentrum Dr
De Wier
M.F.C de Swingel
Westermar
M.F.C de Swingel
MFC De Veste
De Doelstien
M.F.C de Swingel
M.F.C de Swingel
De Leegens
M.F.C de Swingel

Ps. De wedstrijd van Heren 2 op 8 oktober 2009 wordt niet gespeeld.
Hujades HS 5 heeft zich terug getrokken uit de competitie.

Schutjassen in de O.D.V. kantine
Aanvang 20.00 uur.
6 november
4 december
18 december
8 januari
5 februari
5 maart

Activiteiten Witte Kerk Hemrik in oktober
Vanaf 13 september zijn er weer wekelijks leuke activiteiten te beleven in de Witte
Kerk Hemrik. Hier volgt de agenda van oktober. Alle activiteiten kosten € 6,- p.p.,
kinderen €1,00 p.p. inclusief consumptie. Tenzij anders vermeld!
We zien u graag terug in de Witte Kerk Hemrik!
Brouwer's accordeonorkest

De Peijesjongers

Zondag 4 oktober, aanvang 15:00 uur
Dit orkest werd in mei 1955 opgericht door
de accordeonpedagoog Marten Brouwer.
Johan de With heeft vanaf 1963 de leiding. Tradities als: geen elektronica, geen
slagwerk, zoveel mogelijk originele
muziek, “klassiek” accordeonorkestwerk,
naast volksmuziek, zijn bewaard gebleven. Concerten worden vooral gegeven in Friesland, maar ook elders in het
land en in het buitenland.

Zondag 11 oktober, aanvang 15:00 uur
De Peijesjongers ontlenen hun naam aan
de legendarische Peije Rasp. Onder
leiding van Ees Popma brengen ze
zeemansliederen en folksongs. In het
Fries, het Nederlands, Duits, Engels en
Spaans.
Art super
25 oktober tot 13 december, iedere
vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag
van 13:00 uur tot17:00 uur, gratis entree.
De Witte Kerk is omgebouwd tot galerie!
Kleine kunstwerkjes voor een kleine prijs.
Er hangt werk van meer dan 60
kunstenaars.

Stamppottocht
Wandeltocht door de mooie omgeving van Waskemeer en omstreken!!
Zaterdag 10 Oktober
12,5 km start om 9.30 uur
25 km start om 9.00 uur
Start vanaf Dorpshuis (open vanaf 08.30 uur)
Uiterlijke vertrektijd 10.00 uur
Kosten:
€ 10,00 p.p. (incl. koffie/thee en cake tijdens de tocht en een heerlijke!!! stamppot na
afloop).
€ 5,00 p.p. (incl. koffie/thee en cake tijdens de tocht).
Opgave niet nodig.

Nieuws van de Werkgroep Amnesty
International Ureterp e.o.
Werkgroep Amnesty weer van start.
Op de Willedei in Wijnjewoude hadden we dit keer een mooie start van weer een
seizoen actie en aandacht voor de mensenrechten. Bijna 200 kinderen hebben door
middel van blikgooien 'het onrecht (een oneerlijk proces; doodstraf; marteling etc.)
omvergegooid. Daarnaast zijn er met behulp van materialen van Drukkerij Pool en
noeste arbeid van vrijwilligers veel zelfgemaakte kaarten verkocht, waarvan de mooie
opbrengst bestemd was voor Amnesty. Ook werden er door drukkerij Pool gedrukte
kaarten uitgedeeld om als groet naar gevangenen te sturen. Tenslotte hebben we meer
dan 100 handtekening verzameld voor een brief om de inmiddels beroemde Aung San
Suu Kyi uit Myanmar (Birma), die wederom onder huisarrest is geplaatst, vrij te krijgen.
Al met al een mooie start!
Wordt u ook enthousiast van zo'n start en wilt u dit jaar ook eens of wat vaker aandacht
schenken aan de mensenrechten, dan kan dat en is de Werkgroep u graag van dienst.
Bijvoorbeeld bij het schrijven van brieven (de schrijftas wordt gewoon bij u
thuisgebracht) of bij een groetenactie. Ook op de Willedei werd weer die logische vraag
gesteld: helpt 1 zo'n briefje, 1 zo'n handtekening nou wel? Ja dat helpt! Bewijs: Op de
website van Amnesty (www.amnesty.nl) staan alleen al voor de maanden juli en
augustus 10 goed-nieuwsberichten.
Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o., Hendrik Jan Haanstra
(0594-644305).

Agenda BvPF, Vrouwen van Nu 20092010,afdeling Wijnjewoude-Hemrik.
6 oktober: Rondleiding bij Vitalis in Drachten.
13 oktober: Excursie naar Tresoar en museum Princessehof in Leeuwarden.
28 oktober: De poppendokter.mevr.Luth van Poppenstijn uit Norg.
25 november: Hans Baron met “Troch waar en wyn it fjild yn”.
16 december: Broodmaaltijd. Daarna kerstengeltjes van wol maken.
20 januari:
Jaarvergadering. Mevr.Baukje Koolhaas vertelt!
17 februari: Journalist Niek v.d.Oord.Jodenkampen in Z.O.Friesland en Drenthe.
18 maart:
Gezamenlijke avond met de Chr.Plattelandsvrouwen.
21 april:
Bezoek kaasboerderij “De Stelp” in Oldeberkoop

Speciale gasten
Maandagavond 7 september hebben drie inwoners van Opsterland als speciale gast
van de raad voor en tijdens de raadsvergadering een kijkje genomen in de politieke
keuken van de raad. De gemeenteraad van Opsterland wil inwoners meer betrekken bij
het politieke bestuur van de gemeente. Ook wil de raad laten zien wat de werkzaamheden van de gemeenteraad inhouden. Daarom is begonnen met het project 'Gast van de
Raad'.
De speciale gasten werden maandag ontvangen in het gemeentehuis door vier raadsleden en de griffier. Terwijl er gezamenlijk een broodje werd gegeten vertelden de
raadsleden over het gemeentebestuur en het raadswerk. De agenda van de raadsvergadering van 7 september werd ook doorgenomen. Na deze introductie en een korte
rondleiding door het gemeentehuis namen de gasten plaats op gereserveerde plaatsen op de publieke tribune van de raadzaal om de raadsvergadering bij te wonen. Na
afloop van de vergadering was er voor de speciale gasten gelegenheid om een praatje
te maken met de raadsleden, de burgemeester en de wethouders.
De gasten vonden het een interessante avond en de raad zal waarschijnlijk vaker
burgers de gelegenheid geven om als speciale gast van de raad te worden ontvangen.
Ook buiten dit project zijn burgers natuurlijk altijd van harte welkom om de raadsvergaderingen bij te wonen.

Workshop herfst
Het maken van een herfstspiegel voor binnen of buiten. Deze spiegel wordt met mos
bekleed en vervolgens gedecoreerd met herfstmaterialen. Ook gaan we van hortensia
koppen een krans wikkelen. Even een avond onder genot van een bakje koffie/thee,
gezellig creatief bezig zijn.
Datum; dinsdag 13 oktober en donderdag 15 oktober.
aanvang 20.00uur
prijs € 20,zelf meenemen hortensia koppen
Opgave voor 13 oktober bij;
Bloemen & Kadohuis
Wilma
0516-480668

Armoe is geen schande,
maar ook niet direct het toppunt van eer

Prikbord
Dansavond

Dankbetuiging

Eetcafe & Restaurant De Stripe
organiseert op zaterdag 31 oktober a.s.
een dansavond voor iedereen die van
(stijl)dansen houdt.
Live muziek wordt verzorgd door dhr.
Bekema. Aanvang 20.00 uur, entree €
5,00. Bezoek ook onze website:
www.destripe.nl.
Contact via 0516 541215 of
info@destripe.nl.

“Want wij hebben hier geen blijvende
stad maar wij zoeken de toekomstige”

Te koop
Wij hebben weer lekkere bloemen- en
heidehoning te koop
Fam. Hessels
Te Nijenhuiswei 14
Wijnjewoude
Tel. 0516-481421
Gezocht
Schoonmaakster voor mijn winkel in
auto-onderdelen (+/- 3 uren per week)
Reacties kunnen naar Egbert de Boer te
Hemrik, tel.nr. 0516-471276 of 0654272376, e-mail info@egbertdeboer.nl
Gevonden voorwerpen.
Na de Willedei is in de haag bij de
huisartsenpraktijk een grijs vest gevonden. Een vest maat 146/152 met een
capuchon en er staan cijfers en letters op.
Herkent u dit als uw eigendom dan kunt u
terecht bij Jan de Haan op de Noormanstritte 22, tel 480520.

Het gemis zal blijven, maar de steun en
het medeleven, na het overlijden van
mijn man en onze heit
Rijkele Hooijsma
heeft ons heel erg goed gedaan.
Hendrikje Hooijsma-Braam,
kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen.
Adreswijziging
Het secretariaat van de EHBOvereniging Bakkeveen/Wijnjewoude is
veranderd. Het oude adres was:
Jarig van der Wielenwei 7, 9243 SG
Bakkeveen.
Het nieuwe adres is:
De heer J. de Vries
Weinterp 29
9241 HB Wijnjewoude
Tel: 0516-481853
Met vriendelijke groet,
EHBO-vereniging
Bakkeveen/Wijnjewoude
Jan de Vries
Drukkerij Pool op de Willedei
Met de actie „hergebruik als goed doel“
zijn er op de Willedei kaarten verkocht.
De opbrengst was € 60,- en dit is geschonken aan Amnesty International.
De winnaars van de kleurwedstrijd hebben inmiddels bericht gehad.

Pinksterfeest Wijnjewoude
-- Reunie – 13 november 2009 -Aan alle (oud) medewerkers/vrijwilligers van het Pinksterfeest Wijnjewoude,
Het pinksterfeest in Wijnjewoude bestaat langer dan 30 jaar. Als bestuur van het
pinksterfeest willen we daarom dit jaar een reunie organiseren, waarin alle (oud)
medewerkers opnieuw met elkaar kennis kunnen maken onder het genot van een
kopje koffie of thee. Wij willen deze reunie organiseren op 13 november aanstaande
vanaf 19.30 uur in Wijnjewoude. Wij willen zoveel mogelijk vrijwilligers aanspreken om
naar deze reunie te komen. Geef daarom het nieuws ook door.
De commissie van de oprichting is benaderd en we hopen een mooie terugblik tentoon
te kunnen stellen. Heeft u nog materiaal en/of anekdotes, dan horen wij dat graag!
Aanmeldingen kunnen gedaan worden door onderstaande strook in te vullen en op te
sturen, of door contact te zoeken via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer.
Inschrijven kan tot 1 november a.s.
Met een pinkstergroet,
Saskia Veenstra (voorzitter)
Johanna Klooster (secretaris)
Arno de Vries (penningmeester)
Jannie van der Vaart (PR)

06-46058598
0516-481955
0512-303064
06-42668990

E-mailadres:
informatie over het pinksterfeest vindt u op: www.pinksterfeest.org
ANTWOORDSTROOK
Ja, wij komen graag met ........ personen op de reünie van het Pinksterfeest te
Wijnjewoude.
Naam:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
De antwoordstrook kan teruggestuurd worden naar:
Stichting Pinksterfeest Wijnjewoude e.o.
Dopheide 2
9241 EK Wijnjewoude

Nationale Bijbelzondag 2009
Thema “Zorg dat ik weer kan zien”
Op de laatste zondag van oktober doen
alle kerken in heel Nederland mee aan de
Nationale Bijbelzondag. Een zondag om
extra aandacht te schenken aan de Bijbel
en het Bijbelwerk in Nederland en
buitenland.
In de Kerk wordt elke zondag uit de Bijbel
gelezen. Eigenlijk is elke zondag Bijbelzondag.
Maar op de Nationale Bijbelzondag op 25
oktober doen we meer dan lezen uit en
luisteren naar de Bijbel. De Nationale
Bijbelzondag is een onderdeel van de
Bijbel10daagse die op 23 oktober begint.
Het NBG organiseert de Bijbel10daagse
voor de vijfde keer. Het doel is om de
Bijbel onder de aandacht te brengen van

de Nederlandse samenleving. De Bijbel is
immers verrassend relevant in de
hedendaagse maatschappij en kan
mensen de ogen openen voor de
werkelijkheid van het evangelie.
Het thema van de Bijbel10daagse is
VERHALENKARAVAAN. Een optocht
van verhalen passeert in deze tien dagen.
In Bijbelverhalen kom je mensen tegen
die, hoe verschillend ook, dezelfde
eigenaardigheden, kwaliteiten, twijfels en
zwakheden hebben als wij. Die verhalen
raken je. En die verhalen van toen hebben
een verbinding met de geloofsverhalen
van nu: verhalen van hoop en twijfel, dood
en liefde, verteld door mensen die door de
Bijbelverhalen worden geïnspireerd.

De tien verhalen uit de Bijbel die gelezen worden in de Bijbel10daagse zijn:
Simson en Delila
Richteren 16
Het verhaal van Ruth
Ruth 2-4
Jobs beproeving
Job 1-2
Daniël in de leeuwenkuil
Daniël 6:2-29
Jona vlucht voor GOD
Jona 1-2
Jozef en Maria vluchten voor Herodes Matteüs 2
Bartimeüs
Marcus 10:46-52
Maria en Marta
Lucas 10:38-42
De verloren zoon
Lucas 15:1-3, 11-31
Paulus in Athene
Handelingen 17:16-34
Als je aan mensen vraagt wat ze mooi
vinden aan de Bijbel, is “Er staan zulke
mooie verhalen in!” het meest gegeven
antwoord. In deze verhalenkaravaan
biedt het Nederlands Bijbelgenootschap
u de gelegenheid tien van die mooie
verhalen te lezen.

Er staan korte verhalen tussen (Maria en
Marta), maar ook gedeelten uit langere
verhalen (Simson). Jezus vertelde zelf
verhalen aan de mensen, gelijkenissen,
om ze iets te leren.
We hopen dat u net als wij veel inspiratie
zult ontlenen aan deze selectie Bijbelse
verhalen.

THEMA “ZORG DAT IK WEER KAN ZIEN”
Hoe was dat voor Bartimeüs (Marcus
10:46-52) en de andere blinden uit zijn
tijd? Veel voorzieningen voor gehandicapten zullen er niet zijn geweest. Was hij
afhankelijk van zijn familie? Hoe kwam hij
daar bij die poort, iedere dag opnieuw? En
kon hij met het geld dat hij “verdiende” met
het bedelen, zelf zijn eten kopen? Wat we
weten is dat Bartimeüs bedelde, meer
mogelijkheden had hij waarschijnlijk niet.
Bartimeüs was blind, niet ziend. En dus
zat hij ook die dag bij de poort van de stad
te bedelen, waarschijnlijk net als altijd.
Maar zijn oren en zijn gevoel lieten hem
weten dat er iets bijzonders stond te
gebeuren. Hij hoorde onrust, het was
anders dan anders. Wat is er aan de
hand? Jezus zou voorbij komen. En Bartimeüs bedacht zich geen moment. Hij
begon te roepen. Jezus staat stil en laat
Bartimeüs bij zich roepen. Probeer het je
eens voor te stellen: je zit bij die poort en
je ziet niet wat er gebeurt. Het lijkt mij dat
Bartimeüs, al roepend, zich een beeld
vormde van wat er gebeurde. Want dat is
wat een niet ziende snel probeert te doen.
De prikkels die wij waarnemen en direct
ordenen, moeten zij op andere manieren

verwerven. Ze moeten ze toetsen en
daarna ordenen. Waar loopt Jezus
precies, wie zijn er bij. Welke kant gaat Hij
op? Heeft Hij haast? Het is verbazingwekkend hoe snel veel nietzienden dit
kunnen. En dan zien we het enthousiasme van deze man. Hij springt op en
gaat naar zijn Heer.
Jezus vraagt hem: “Wat kan ik voor je
doen?” een vraag naar de bekende weg
wellicht? Bartimeüs schroomt niet om
Jezus precies te zeggen wat hij wil: “dat ik
weer kan zien!” En Jezus maakt hem
ziende. De wereld gaat letterlijk voor
Bartimeüs open. Want opeens kan hij
Jezus en de mensen om hem heen zien.
Opeens ziet hij de poort waar hij,
misschien wel jaren lang, dagelijks heeft
gezeten. Het vervult hem met dankbaarheid. Dankbaarheid die mensen, en zeker
zorgdragers, ook kunnen ervaren als ze
als mens worden gezien. Gewoon een
mens, zijn wie je bent. Net als u, jij en ik.
Veel leesplezier gewenst namens de
werkgroep van het Nederlands Bijbelgenootschap in Hemrik en Wijnjewoude.
Werkgroep:
Jannie, Sieger, Annie en Berend.

Geef de pen door
Daar kregen we zo maar ineens de pen en maken er graag gebruik
van. Mijn naam is Wim van de Waal , geboren en opgegroeid in
Heerenveen. Samen met Jikke, geboren in Stiens en opgegroeid in
Westergeest, wonen we al een paar jaar in Wijnjewoude. Nu ja, wat
heet een paar jaar? Bijna al een heel leven lang.
Eerst aan de Te Nijenhuiswei, die later
Welfingstrjitte werd. Later weer aan de Te
Nijenhuiswei. Nummer 13. Al zo'n 36 jaar.
Als me dit toen was gezegd, zou ik het niet
voor mogelijk hebben gehouden.
Maar ja, het dorp en de omgeving bleken
plezierig en goed om te wonen. Onze drie
kinderen Jildou, Jorrit en Dedmer zijn hier
met veel plezier en goede herinneringen
geboren en opgegroeid. Voor kinderen
bleek Wijnjewoude ook een fijn dorp. Alle
ruimte om te spelen in en buiten het dorp.
Een kindvriendelijke omgeving. Veel
vrienden en vriendinnen en na het 15e
jaar de Bult.
Jildou woont in Schalkhaar met Otto en
hun drie kinderen Mirte, Wout en Brent. Zij
werkt in Amsterdam bij de Nederlandse
Bank. Jorrit woont in Snakkebuorren met
Tessa en hun kinderen Duco en Jente.
Jorrit werkt aan de Stenden Hogeschool
in Leeuwarden. Dedmer woont in Bunnik
met Simone. Hij werkt aan de Universiteit
van Amsterdam.
Nu genieten onze kleinkinderen van de
mooie speelmogelijkheden in Wijnjewoude. Ze komen met plezier en vervelen
zich nooit.

We wonen al vele jaren weer samen aan
de Te Nijenhuiswei. Het bevalt ons hier
nog steeds prima. Een rustig dorp in een
prachtige omgeving. Jikke werkt twee
dagen aan de Stenden Hogeschool in
Leeuwarden. Zij geeft les aan en
begeleidt studenten van de lerarenopleiding basisonderwijs. Daarnaast
maakt ze beelden in keramiek en brons.
Zij exposeert door heel Nederland en in
Duitsland en België.
( jikkevandewaalbijma.com ) In 2007 won
ze een vijfde prijs in Florence met haar
keramische beelden.
Zelf geef ik les aan en begeleid leerlingen
van het Liudger Praktijkonderwijs in
Drachten. Al vele jaren met veel plezier.
Een prachtige vorm van onderwijs van
waaruit leerlingen goed voorbereid de
maatschappij instromen. We hebben pas
een prachtige nieuwe school aan de Ring.
Vast wel eens opgevallen.
Een nieuwe kennismaking is dit dus niet.
Veel mensen zullen ons wel kennen van
activiteiten, vooral in het verleden. Op dit
moment zijn we druk in onze banen.
Bijblijven en goed mee doen vraagt de
nodige tijdsinvestering.

Wij mogen de pen doorgeven aan Mariëlle, Bonnie, Romy en Pim.
Zij wonen aan de te Nijenhuiswei 19.

Jouw schulden zijn altijd de schuld van een ander

Wat is er deze maand zoal te beleven…
Quiltcursus
Patchwork betekent letterlijk 'lapjeswerk'. Allerlei verschillende soorten en maten
lapjes kunnen aan elkaar gezet worden. Er kan gevarieerd worden met kleur, vorm,
motief, etc. Er kunnen hele gestructureerde motieven gebruikt worden, of juist hele
ongeordende patchworkmotieven. De lapjes die door middel van patchwork aan elkaar
zijn gezet, kunnen verwerkt worden tot een quilt. Dat is de quiltop. Een quilt is namelijk
een gewatteerde deken die bestaat uit een bovenkant (top), tussenvulling (batting) en
een achterkant (backing). Door de tussenvulling kan de quilt heel goed gebruikt worden
als warme deken. Drie lagen stof die tegen elkaar aan zitten, gaan schuiven. Daarom
worden deze drie lagen doorgequilt. Dit betekent dat de lagen door kleine rijgsteekjes
doorgepit worden. Heel letterlijk gezien, is quilten dus alleen maar het doorpitten van de
drie lagen stof. Tegenwoordig wordt het woord quilten in z'n algemeenheid gebruikt
voor al het naaiwerk wat met quilten te maken heeft.
Docent
Roos van Dijk
Datum
maandagavond 5 oktober, maandelijks tot en met april 2010
Tijd
20.00-22.00 uur
Kosten
€ 60,00 (incl. materialen voor de 1e les)
Contactpersoon
Dickey Gardenier tel. 06-22655828
Grimeren
U gaat samen met de andere cursisten grimeren waarbij geoefend wordt bij elkaar.
Daarbij komen diverse technieken aan bod zoals: theatergrime basis, ouder maken,
fee- en pop-effect, katachtige vervaagtechniek, clochard en ballet-oog. Daarnaast is er
aandacht voor theoretische kennis. Het is handig om een oude handdoek en een
washandje mee te brengen. Het cursusgeld is inclusief het materiaal dat u gebruikt .
Docent
Fennie Rebbers
Datum
woensdagavond 7, 14, 28 oktober 4, 11, 18 november
Tijd
19.30-21.30 uur
Kosten
€ 75,00 (incl. koffie/thee)
Contactpersoon Anneke Heslinga tel. 0516-481929

Zonder mazzel kom je er niet

Je reinste kleinste poppenkast
Poppenkast is spelen, is samen doen, is te leren en is te leuk om te laten zien. Deze
workshop is voor peuter- en kleuterleidsters, voor peuter- en kleuterleidsters in de dop
en natuurlijk voor alle andere speelse volwassenen. Alles wat je nodig hebt is een doos
en een knuffel. De docente geeft spelsuggesties, opdrachten en aanwijzingen, zodat
iedereen er mee kan optreden.
Docent
Liesbeth Duyf
Datum
maandagavond 12 oktober
Tijd
19.30-22.00 uur
Kosten
€ 20,00
Contactpersoon
Lydia Huisman tel. 0516-481178
Computeren voor 40 +
Informatie opzoeken op internet, e-mails versturen naar familie en vrienden,
bankzaken regelen, muziek en films downloaden, foto's opslaan en bewerken ... De
mogelijkheden op internet zijn legio. Heb je nog geen ervaring met computers en
internet dan lijkt het allemaal zo ingewikkeld. Maar na deze cursus kun je je prima
redden op het internet. Tijdens de cursus bestudeer je het schriftelijke lesmateriaal en
oefen je in je eigen tempo je vaardigheden in een afgeschermde digitale leeromgeving.
Het lesmateriaal en de online leeromgeving zijn volledig op elkaar afgestemd.
Bovendien word je deskundig begeleid door een docent. Je staat er dus niet alleen
voor.
Docent
Jan Dros
Datum
dinsdagavond 13, 20, 27oktober
Tijd
20.00-22.00 uur
Kosten
€ 25,00 (excl. lesmateriaal)
Contactpersoon
Siebo Groenewold tel. 0516-481878
Heeft u een leuke cursus of workshop gezien. Meldt u dan aan bij de contactpersoon
vermeld bij de desbetreffende cursus.
Aanmelden per mail kan ook via werkgroep.wijnjewoude@gmail.com
Tijdig aan melden voorkomt teleurstelling

Jeugdsoos
De activiteiten en data staan in de dorpsagenda.

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Oktober
4
9.30 uur
14.00 uur.
11
9.30 uur.
14.00 uur.
18
9.30 uur.
14.00 uur.
25
9.30 uur.
14.00 uur.

Ds. W.B. van der Wal.
Ds. P. Groen
Ds. Tempelman
Ds. W.B. van der Wal.
Ds. W.B. van der Wal.
Ds. R.A. Schipper
Ds. Breen
Ds. Breen

November
1
9.30 uur.
14.00 uur.
4
20.30 uur.

Ds. Nap
Ds. W.B. van der Wal.
Ds. W.B. van der Wal.

Gereformeerde Kerk
Oktober
4
09.30 uur.
19.30 uur.
11
09.30 uur.
13.45 uur.
18
09.30 uur.
13.45 uur.
25
09.30 uur.
13.45 uur.

ds. K. de Vreugd, Nijkerkerveen, Israelzondag.
dhr. H. J. Brouwer, Rouveen, M.m.v. Combo “WYN “, dienst in Hemrik
ds. E. A. van Gulik, Drachten.
ds. A. Elverdink, Jistrum.
ds. A. Elverdink, Jistrum.
ds. W. H. D. Pastoor, Steenwijk.
ds. J. G. Arensman., Drachten, Bijbelzondag, gezam. met Hemrik
ds. A. Elverdink, Jistrum.

November
1
09.30 uur. ds. A. Elverdink, Jistrum, Zendingzondag, M.m.v. “Lyts Sola Gratia”
13.45 uur. ds. K. Verduijn, Appelscha, dienst in “Trefpunt “.
4
19.30 uur. Dankdag voor Gewas en Arbeid
dhr. H. J. Brouwer, Rouveen, gezamenlijke dienst met Hemrik.

Hervormde Kerk
Oktober
4
9:30 uur. Duurswoude
13:45 uur. Duurswoude
11

9:30 uur. Duurswoude
13:45 uur. Duurswoude

18
25

9:30 uur.
13:45 uur.
9:30 uur.
13:45 uur.

Duurswoude
Duurswoude
Duurswoude
Duurswoude

November
1
9:30 uur. Duurswoude
13:45 uur. Duurswoude
4
19:30 uur. Duurswoude

Dhr. J. Korf, Urk
Israëlzondag
Ds. J. Hoekman, Sebaldeburen
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. L. Voschezang, Schoonhoven
Viering Heilig Avondmaal
Ds. L. Voschezang, Schoonhoven
Dankzegging Heilig Avondmaal
Ds. T.A. Eijsenga, Kampen
Ds. H. de Jong, Windesheim
Ds. J.M. de Raad, Ijsselmuiden
Dhr. F. Verkade, Hoogeveen
Dhr. T.J. Lucas, IJsselmuiden
Ds. J.H. Dekkers, Wierden
Ds. J.H. Dekkers, Wierden Dankstond

Dorpsagenda
Oktober
4
Witte Kerk. Brouwers Accordeonorkest
7
Rommelmarkt op het evenemententerrein
10
Jeugdsoos (meidenavond) 19.30 - 21.00 uur in de Swingel
11
Witte Kerk. De Peyesjongers
12-17 Oud ijzeractie Pinksterfeestcommissie
17
Jeugdsoos (jongensavond) 19.30 - 21.00 uur in de Swingel
13
Klaverjassen in café de Alde Merke.
14
Soos met de groep Silersnocht
25
Nationale Bijbelzondag
31
Dansavond in de Stripe
31
Jeugdsoos (groepsactiviteit Halloween) 20.00 - 21.30 uur in de Swingel
November
3
Klaverjassen in café de Alde Merke.
5
Pakketten inleveren voor Polen bij fam. Veenstra
6
Schutjassen in de O.D.V. kantine
7
Dorcas Voedselactie
14
Jeugdsoos (groepsactiviteit)

KWF lanker bestrijding
Wijnjewoude, 15 september, 2009 - De collecte voor KWF Kankerbestrijding in
Wijnjewoude heeft € 1.760,37 opgebracht. 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 én 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. Er is
nog een lange weg te gaan. Wetenschappelijk onderzoek blijft daarbij nog steeds heel
hard nodig. De KWF-afdeling Wijnjewoude dankt daarom iedereen voor zijn of haar
bijdrage aan deze collecte.

Henk Jansma wint het raadsel van
Meinsma Fietsen op de Willedei.
Wijnjewoude - Het was 5 september jl. 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 de ideale fietsendrager Movanext trok veel bekijks. Slechts 14 kg in gewicht, klap
hem uit over de trekhaak en hij zit vast. Omdat de fietsendrager met gemak twee
elektrische fietsen kan dragen werd de werking ervan door Jaap Meinsma om de
haverklap gedemonstreerd.
Naast alle kinderfietsen en artikelen die met korting gekocht konden worden, had
Meinsma een unieke actie. In de kraam stond een 12,5 inch kinderfietsje. Alle
bezoekers mochten gratis raden uit hoeveel onderdelen dit fietsje opge-bouwd was.
In totaal is er wel 124 keer geraden. Opmerkelijk waren de enorm verschillende
inschattingen. Het laagste aantal was 50, het hoogste 1275.
Het exacte aantal was 248. De jonge Henk Jansma uit Donkerbroek heeft de
cadeaubon van € 25,- gewonnen. Hij raadden op twee na het juiste aantal, 250 stuks.
De cadeaubon is inmiddels door Henk opgehaald, van harte gefeliciteerd!

Oud ijzeractie
Van 12 – 17 okt. a.s. is er weer een oud ijzer- en 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!
De actiegroep
St. Pinksterfeest Wijnjewoude e.o.

CBS Votum Nostrum heeft afscheid
genomen van juf Els.
Op 1 september hebben kinderen, ouders en collega's op feestelijke wijze afscheid
genomen van juf Els. Na vele onderwijsjaren, op CBS Rehoboth Hemrik en CBS
Votum Nostrum Wijnjewoude, werd het tijd voor de FPU (VUT).
's Ochtends werd juf Els door een privé chauffeur in een oldtimer naar school
gebracht. Op het schoolplein hadden alle leerlingen zich opgesteld en zongen het
speciaal voor de gelegenheid geschreven lied. Uiteraard werd het feest binnen
voortgezet met o.a. toespraken, optredens en stukjes van de kinderen. Met onder
andere het ABC dat genoeg zegt over juf Els.
De A is van Aardig
De L is van Lief
En de H is van Hartstikke lief!
Een feestelijke afsluiting van een lange onderwijsloopbaan! Namens alle
(oud)leerlingen en collega's: Bedankt en al het goede voor de toekomst gewenst!
Marianne Sollie
CBS Votum Nostrum

Helpt u mee het MS Fonds een gezicht te geven?
Vlaggenmasten gezocht!
Heb je geen tijd om te collecteren maar wil je toch een steentje bijdragen?
Het Nationaal MS Fonds zoekt mensen met vlaggenmasten of vlaggenstokken die
tijdens de collecteweek van 23 t/m 28 november de vlag van het Nationaal MS Fonds
willen hijsen! We weten niet hoe MS ontstaat of hoe we het kunnen genezen of
voorkomen. Maar lijdzaam toezien hoe steeds meer mensen ziek worden……dat
mogen we niet. Daarom zet het Nationaal MS Fonds zich in om zoveel mogelijk
patiënten te ondersteunen. U ook? Wilt u een vlag hijsen, zich aanmelden als collectant
of heeft u andere vragen?
Neem contact op met het Nationaal MS Fonds, 010-591 98 39 of
via www.nationaalmsfonds.nl of doe een donatie op giro 5057

Doktersdiensten
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude Mr. Geertswei 15 Wijnjewoude tel. (0516) 48 12 50.
Door de week overdag tel. 48 12 50 spoedlijn (0516) 48 08 08
Na 17.00 uur en in het weekend dokterswacht Friesland tel. 0900 1127112
Na 17.00 uur en in het weekend voor zwangeren: tel.06-27513698 (verlostelefoon)

Tijden
maken van afspraken voor het spreekuur of een visite 08.00 - 10.30 uur
- aanvragen van herhalingsrecepten, 09.00 - 10.30 uur
- koffiepauze met aansluitend verpleegkundig spreekuur 10.30 - 11.45 uur
- bellen voor uitslagen 11.45 - 12.15 uur
- medicijnen afhalen 16.00 - 17.00 uur
- wrattenspreekuur: in overleg met assistente
Herhalingsrecepten aanvragen: het liefst d.m.v. lege medicijndoosjes
of op een briefje in de daarvoor bestemde brievenbus.
Herhaalrecepten kunnen ook via de site besteld worden
www.lewin.praktijkinfo.nl
Herhalingsrecepten kunnen de volgende werkdag tussen 16.00 uur
en 17.00 uur afgehaald worden.
Wij hebben lunchpauze van 12.30 tot 13.30 uur. Uiteraard zijn we dan
wel voor spoedgevallen bereikbaar.
Heeft u spoedeisende huisartsenhulp nodig op werkdagen na 17.00 uur, 's avonds,
's nachts in de weekenden of op feestdagen bel dan het onderstaand nummer:
0900 - 1127112
U krijgt een ervaren doktersassistent(e) aan de lijn die u een aantal vragen zal stellen
en u verder op weg helpt. Het kan zijn dat u gevraagd wordt om naar de
Dokterswachtpost in Drachten te komen. Deze is gevestigd op het ziekenhuisterrein
van ziekenhuis Nij Smellinge. De Dokterswachtpost bevindt zich op het terrein naast
het Compagnonshuis. Hier kan ook geparkeerd worden.

Een mens zonder tong
is als een klok zonder klepel

