
Redactie "de Bân”

Jan Lammert Sijtsema jr., 
Merkebuorren 39a tel:  48 12 00
Annie Posthumus, Weinterp 40                  tel:  48 13 81
Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10   tel:  48 13 91
Durk van der Veen, Merkebuorren 127      tel:  48 13 98
Klaas Greidanus, Bremerheide 20           tel:  48 13 83
Klaske de Vries, Russchenreed 48 tel:  48 13 05
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Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 5 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 en dan in lettertype arial 
11, via de e-mail deban@wijnjewoude.net Dit kan tot zaterdag 29 oktober 18.00 uur. 
Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 27 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.
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"Vrolijke noten en kleren
op de Willedei".

· Met beide voeten op de grond, 
kom je geen stap vooruit.

Dag redactie/lezers van de Ban

Hier vanuit de USA bekijk ik regelmatig de Bân om zo wat op de hoogte te blijven van 
wat er allemaal gebeurt in Wijnjewoude. Ik schrijf deze email met een vraag: in de loop 
der jaren heeft m'n vader (Jappie Bouma) vele dorpsgenoten op de dia gezet. Deze 
dia's heb ik allemaal meegenomen naar Amerika en ik ben nu begonnen met het 
digitaliseren ervan. Ik heb inmiddels vele foto's op 'Hyves' gezet en de reacties zijn erg 
leuk. Ik zou graag verhalen willen delen over deze mensen en tevens zou ik het graag 
mogelijk maken dat 'het publiek' deze foto's kan zien en een reactie kan plaatsen. Ik 
heb nog geen concreet idee hoe ik dit kan en wil gaan doen maar ideeën zijn welkom.

Groeten van Henk Bouma
mijn email is: pingolopen@yahoo.com



Berichten van Plaatselijk Belang.

2.2.

Jaarlijks bezoek B&W aan Wijnjewoude.

Op 21 september j.l. hebben B&W ons dorp bezocht voor het jaarlijks overleg met 
Plaatselijk Belang. In de ODV kantine is  begonnen met een presentatie over plannen 
voor een ontmoetingsplek voor de jongeren van 12 – 18 jaar in Wijnjewoude.

In deze presentatie is aangegeven dat er 
op dit moment onvoldoende voorzienin-
gen zijn voor deze groep jongeren terwijl 
deze groep wel de behoefte heeft om 
elkaar op een eigen plek te ontmoeten. 
Op dit moment komen jongeren her en 
der in het dorp bij elkaar waar ze ongewild 
overlast veroorzaken en wat lijdt tot klach-
ten van dorpsbewoners. Een absoluut 
ongewenste situatie.
Gezien de noodzaak wordt het plan op 
korte termijn verder besproken met een 
ambtenaar van de gemeente en met de 
jongerenwerker van Timpaan. Wij houden 
u op de hoogte van het vervolg.  
Na een rondje over de mooie sportaccom-
modatie van ons dorp hebben we stil 
gestaan bij de woningbouw aan de 
Welfingstrjitte. De plannen vorderen 
gestaag en als de woningbouw door 
Elkien is gerealiseerd zal de gemeente 
zorgen voor de herinrichting van de 
straat.

Plaatselijk Belang is blij met de toezeg-
ging voor de aanleg van een aanlegstei-
ger bij Klein Groningen waarbij ook een 
water- en stroomvoorziening zal worden 
gerealiseerd. Deze aanleg wordt mogelijk 
gemaakt door gelden vanuit het Friese 
Merenproject en de gemeente. 
Door de burgemeester is aangegeven dat 
ook de gemeente Opsterland niet ont-
komt aan bezuinigingen, besprekingen 
daarover zijn nog in volle gang. Daar-
naast vindt er  onderzoek plaats op de 
strategische oriëntatie: wel of niet zelf-
standig blijven of samenwerking intensi-
veren of uitbreiden met buurgemeenten.
 Eind van dit jaar zal daarover een rapport 
verschijnen.
Beide partijen kijken terug op een vrucht-
baar overleg.

Het bestuur.

In great skip hat in bult sok.
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Jaarverslag de Swingel

Bij deze presenteren wij u de jaarverslagen 2010 van pen-
ningmeester en secretaris van het bestuur van het Multi-
functioneel Centrum De Swingel. Samen met de begro-
ting, ligt de volledige rekening ter inzage bij de secretaris; 
telefoon 0516 481307.

Dit jaar is het bestuur negen maal in ver-
gadering bijeen geweest, waarvan één 
maal samen met de leden van de gebrui-
kers van de Swingel; Longa, DWS, OBS It 
Twaspan, CBS Votum Nostrum, de Tus-
sen schoolse opvang, PSZ de Telle, 
WAW, de Speelotheek, Dorpssteunpunt 
en de beheerders.

De leden van het bestuur in 2010 waren: 
Marion Bos; voorzitter, Jack Jongsma; 
penningmeester, Henk Janssen; contact 
met vrijwilligers, website etc, Regina Rid-
der; coördinator zaalgebruikers en onder-
getekende; secretaris.

Er zijn het afgelopen jaar weer diverse 
zaken aan de orde geweest, waarvan nu 
een korte opsomming volgt: 
Het vorige jaarverslag eindigde met de 
mededeling dat er weer een actie was van 
het Oranje Fonds. Hiervoor werd een aan-
vraag ingediend in overleg met diverse 
verenigingen voor een flexpodium en een 
geluidsinstallatie. De aanvraag werd posi-
tief beantwoord en het bestuur kon tot 
actie overgaan! Besloten werd om een 
feestelijke avond te organiseren, met 
optredens van artiesten uit ons eigen 
dorp. Op 4 juni werd, tijdens een zeer 
geslaagde avond het podium met geluids-
installatie in gebruik genomen. Sinds die 
avond is de Swingel een TOP-locatie!

De normale zaken voor het bestuur gin-
gen daarna weer door:
Er is ieder jaar twee maal een overleg met 
de gebruikers van de sportzaal. Elk jaar 
vindt er een keuring plaats van de materi-
alen die in de sportzaal aanwezig zijn, dit 
voor een optimale veiligheid. Er zijn 
afspraken met de gebruikers gemaakt 
over hoe om te gaan met deze materialen. 
De samenwerking verloopt verder naar 
wens.
Gedurende dit jaar heeft het bestuur de 
diverse huurcontracten en verzekeringen 
gecontroleerd en waar nodig aangepast.

De vrijwilligers zijn zeer actief betrokken 
bij de Swingel, zeker wat betreft onder-
houd. Dit jaar werd er weer geschilderd en 
schoongemaakt in de sportzaal. Deze 
groep enthousiaste mensen is onmisbaar 
voor de Swingel!

En dan zeker niet te vergeten onze 
beheerders, Nico en Geesje de Haan. Zij 
zorgden ook het afgelopen jaar weer voor 
een goed draaiende Swingel, met voor 
iedereen een gezellig samenzijn! Echter, 
na ruim 10 jaar het gezicht te zijn geweest 
van de Swingel, lieten zij tegen het einde 
van het jaar weten per 1 juni 2011 hun 
werkzaamheden te willen beëindigen.

Namens het bestuur,
Alie Blaauwbroek 

secretaris

Yn 't ein fan de fûke fangt men de fisk.
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Balans 31 december 2010

Activa Passiva
     2009      2010      2009      2010     
     €      €      €      €

Pachtersinvesteringen Eigen vermogen    76.723    83.840 
(minus afschrijvingen) Onderhouds-/vervangings-
  Gebouw, aanschaf 2000-2001  103.190    96.313  fonds sportmateriaal      8.910      7.883 
  Toestelberginguitbreiding 2008      6.171      5.903 
  Inventaris, aanschaf 2000-2002         422            -   Onderhoudsfonds gebouw      5.321      6.646 
  Inventaris, aanschaf 2007      6.235      5.456 
  Inventaris, aanschaf 2008      1.389      1.216  Lening o/g lang    58.006    52.906 

Crediteuren      1.345         956 
Debiteuren      1.223      1.693 
Nog te ontvangen bedragen         924      7.057 Diverse schulden            -              -   

Liquide middelen Vooruit ontvangen bedragen      8.031      6.000 
Rabobank rek-crt      1.847    10.868 Nog te betalen bedragen         965         791 
Rabobank spaarrekening    36.000    30.000 
Friesland Bank rek-crt      2.548         937 Omzetbelasting         648         421 

 159.949  159.443  159.949  159.443 

Resultatenrekening 2010

Baten Lasten
     2009      2010      2009      2010
      €       €      €      €

Verhuur zalen, taveerne Energiekosten    15.400    11.039 
en sportzaal    42.063    47.879 Publiekrechtelijke heffingen      2.584      2.462 

Overige huisvestingskosten      3.489      2.623 
Verhuur reclameborden      2.322      1.150 Bureau- en organisatiekosten         642      2.330 

Verzekeringen      3.318      3.852 
Overige opbrengsten         903      1.133 Onderhoudskosten      6.213      7.833 

Intrest      4.273      3.927 
Overige bedrijfskosten      1.461         460 
Afschrijvingen    10.659      8.519 

Negatief resultaat      2.751 Positief resultaat            -        7.117 
   48.039    50.162    48.039    50.162 

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 
erfpachtsperiode.

Eigen vermogen: Het positieve resultaat van het boekjaar is ten gunste van het vermogen
gebracht.

Onderhouds-/vervangings- Ten behoeve van vervanging en aanschaf van sportmateriaal wordt jaarlijks
fonds sportmateriaal: 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.

Verhuur reclameborden De facturering is een halfjaar doorgeschoven. Dit betekend dat de omzet 
eenmalig verdeeld wordt over het jaar 2010 en 2011. De omzet van 2009 is
eigenlijk de omzet van seizoen 2009/2010.
De reden van deze verschuiving is dat de reclame  nu per jaar gefactureerd
wordt en niet over een seizoen van 2 jaren.
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Verhalen gezocht

Het leven rondom de Trambrêge.

Het zal voor de eerste bewoners langs de vaart vast een armoedig bestaan zijn 
geweest. Een starterswoning was meestal een spitkeet (plaggenhut), het enige bouw-
sel wat men kon betalen en alleen mocht verrijzen langs de wijken. Wie een stenen voor-
gevel kon betalen mocht aan de vaart grond huren en bouwen. Zo zorgde de rijke adel 
ervoor dat hun vaart er redelijk uitzag.

In de oorlog was men vaak weer aan-
gewezen op turf als brandstof. Tot 1950 
zijn er door particulieren nog kleine heide-
veldjes ontgonnen. 
Voor de bemesting van de arme onder-
grond namen de turfschippers op de 
terugreis terpgrond, mest en stratendrek 
uit de steden mee. De oudere bewoners 
langs de vaart heugt nog de boot met stra-
tendrek, die stonk echt een uur in de wind 
(jammer voor diegenen die de geur van 
de hûske tontsjes niet gekend hebben).

Door hard te werken en heel zuinig te 
leven is het sommige veenarbeiders ge-
lukt om met een paar geiten of schapen in 
hun eigen levensonderhoud te voorzien 
en langzaam aan een klein boerderijtje te 
beginnen op het nieuwgewonnen land.
Er waren er ook die gingen bijverdienen 
als koemelker of door een kleine nering 

op te zetten. Van welvaart kon je nog niet 
spreken maar rond 1910 gingen de ont-
wikkelingen opeens snel.

De Nederlandsche Tramweg Maatschap-
pij besloot om een tramlijn tussen Lippen-
huizen en Oosterwolde aan te leggen die 
de Compagnonsfeart in Wijnjeterp zou 
kruisen. Misschien hebben de bewoners 
van de Feart (net als in andere dorpen) 
wel staan juichen want het bracht een 
grote verandering in hun leefomstandig-
heden. De aanleg van het spoor, de brug-
gen en de perrons bracht ook werkgele-
genheid met zich mee. Voor veel gezin-
nen een kans om een extra centje te verd-
ienen. 
Wiebe de Groot vertelde hoe zijn pake 
meewerkte aan de betonbrêge bij 
Hoornsterzwaag. De enorme hoeveel-
heid beton moest met de hand gemengd 
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en met kruiwagens gestort worden. Het 
was zwaar werk, de mannen raakten 
bezweet en sommigen vatten kou. De 
Groot liep een longontsteking op, (in een 
tijd dat er nog geen penicilline was). Zijn 
toestand ging alleen maar achteruit. Hij 
overleed op 33 jarige leeftijd en liet een 
vrouw en twee heel jonge kinderen na. 

De plannen voor de nieuwe lijn zijn in een 
sneltreinvaart tot uitvoer gebracht want 
op 26 oktober 1911 reed de eerste tram 
over het spoor, de trambrêge en de 
betonbrêge (Bij de Leiwei). De woning 
voor de brugwachter kwam pas in 1913 
gereed, De eerste brugwachter was ver-
moedelijk Huisman, daarna kwam Zijl-
stra. Later nam Arjen Hofstra het werk 
over. Naast brugwachter was hij fietsen-
maker Zijn zoon Berend Hofstra volgde 
hem op. Tot 1976 bleef hij in functie.

Wanneer de tram nu naderde werd dit 
door de brugwachter aan de schepen 
kenbaar gemaakt door het hijsen van een 
van ijzerdraad gesmede bol. De schip-
pers zagen van ver dat de trein naderde 
zodat ze hun vaart konden minderen. De 
machinist kreeg het sein veilig, dus de 
brug gesloten. Was de bol beneden dan 
kon de brug weer open. Boten met turf, 

bouwmaterialen, hooi veevoer en kunst-
mest of levende have werden dan weer 
doorgelaten. De tram had altijd voorrang 
op de scheepvaart. 
De spoorbrug bestond uit de rails met 
daarover enkele losse planken voor de 
voetgangers. Officieel was het verboden 
om op de spoorbaan te lopen. In de begin-
jaren omstreeks 1915 was de stoomtram 
de oorzaak van een fikse brand. Het 

egebied tussen de trambaan en de 17  wijk 
(betonweg) bestaande uit heide en spar-
renbos brandde geheel af. 

's Winters, als de vaart vol ijs lag, wilde de 
brugwachter de schaatsers nog wel eens 
tegemoet komen door de brug half open 
te zetten. Bij het naderen van de tram 
werd hij dan even gesloten. Maar wie 
werkt maakt fouten en zo gebeurde het 
dat de machinist het verkeerde sein had 
en de goederentram uit Oosterwolde met 
een enorme knal tegen de half open brug 
reed. De locomotief schoot door het ijs, 
maar de pijp van de locomotief bleef 
tegen de brug hangen en voorkwam daar-
mee dat de locomotief geheel onder water 
verdween. De machinist, een iel mannetje 
kon zich door het raampje in het front naar 
buiten wringen en zo worden bevrijd. De 
man verving die dag zijn collega, iemand 
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die erg dik was en nooit door het raampje 
naar buiten had gekund. De enorme klap 
werd tot ver in de omgeving gehoord en 
gevoeld. 

Jeltje van der Lei herinnert zich nog goed 
hoe ze zaterdags met haar moeder mee 
mocht naar Gorredijk. Daar kochten ze 
suikerbrood en bananen of sinasappels 
voor de Zondag. Luxe artikelen die aan de 
Feart nog niet te koop waren. Voor ande-
ren was de tram de mogelijkheid om Land-
bouwonderwijs in Heerenveen te volgen.
Een bezoek aan de markt of familie werd 
nu voor velen mogelijk. Voor ons bijna niet 
te begrijpen is het verhaal dat ook wees-
kinderen met een bordje om de nek op de 
tram werden gezet, op weg naar hun nieu-
we pleegouders. Op het bordje stond o.a. 
de tramhalte vermeld waar het kind er uit 
moest. De pleegouders stonden meestal 
wel te wachten. Maar één weesje stond 
hopeloos alleen bij de betonbrege van 
Hoornsterzwaag terwijl de pleegvader in 
Wijnjeterp stond. Na enige tijd hebben de 
twee elkaar gevonden en werd het kind 
voor op de transportfiets door de heide 
naar zijn nieuwe thuis gebracht.
 
Met het goederenvervoer kwam hoofdza-
kelijk steenkool naar Friesland. Maar ook 
andere goederen of pakketjes kwamen 
voor de bewoners bij de Trambrêge aan. 

Ook de boeren hadden profijt van de goe-
derentram, de hier geteelde aardappelen 
gingen per spoor naar de aardappelfa-
briek in Gasselte-Nijeveen. 
Maar de ontwikkelingen gingen sneller 
dan de N.T.M. had gehoopt. De tram 
moest het afleggen tegen de opkomende 
autobus. Met als gevolg dat op 28 mei 
1948 de laatste personentram over de 
trambrêge reed.
Het goederen vervoer hield het langer vol. 
Op 30 september 1962 werd ook het goe-
derenvervoer op de lijn Hijkersmilde-
Oosterwolde-Makkinga-Donkerbroek-
Wijnjeterp-Gorredijk gesloten.

Na Hofstra had Wietze van der Lei zijn 
oog laten vallen op de brugwachterwo-
ning, maar hierop lag de verplichting om 
de brug te bedienen voor de scheepvaart. 
Nog steeds gingen er vrachtschepen met 
kunstmest en veevoer door de vaart met 
bestemming de CAF in Klein-Groningen, 
Donkerbroek en Oosterwolde.  Als de 
CAF op Klein Groningen haar deuren sluit 
is het bijna helemaal gebeurd met de 
vrachtvaart. 
Pas bij het openen van de turfroute voor 
de pleziervaart werd het weer druk voor 
de “brêgewipper”. In een top seizoen liet 
hij 1.000 tot 1.500 boten door. Nu de druk-
te op de Turfroute is afgenomen, bedient 
Wietze in het hoogseizoen twee bruggen, 
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in het voor- en naseizoen vier tussen 
Donkerbroek en Hemrik. De brug werd tot 
1978 nog met de hand opengedraaid. 
Sinds 2004 wordt het huis met de grote 

letters BRUG WIJNJETERP niet meer als 
dienstwoning aangemerkt. Hiermee is 
ook de verplichting van brêgewipper ver-
vallen. Met dank aan Jeltje en Wietze van 
der Lei.

Annie.

Mantelzorgcafé 11 oktober in Ureterp

Op dinsdag 11 oktober a.s. organiseren het Informatiepunt Wmo i.s.m. Timpaan 
Welzijn in Ureterp een mantelzorgcafé. Het thema is: “Zorgen voor iemand met 
psychische klachten”. 

Mantelzorgers van mensen met gedrags-
problemen of een psychische aandoe-
ning lopen een groot risico op (ernstige) 
overbelasting en gezondheidsschade 
dan andere mantelzorgers. Zij hebben 
vaker psychische en/of fysieke proble-
men. Moeders, echtgenotes en mantel-
zorgers met een laag inkomen lopen het 
meeste risico op depressie. 
Mensen met een naaste met een psychi-
sche aandoening herkennen zich niet 
altijd in de term mantelzorger. Toch ver-
toont de zorg die zij bieden veel overeen-
komsten met andere mantelzorg. Bieden 
van emotionele steun, toezicht houden op 
medicijngebruik, huishoudelijke hulp of 
hulp bij het nakomen van verplichtingen 
als werknemer of ouder. Wat het anders 
maakt zijn schuldgevoelens, stigma, 
veranderingen in gedrag en relaties, juri-
dische bescherming van de patiënt en 
onvoorspelbaarheid.

Er is een spreker uitgenodigd van de Fami-
lieraad van GGZ-Fryslân die iets zal ver-
tellen over de positie van de mantelzorger 
in de driehoek cliënt - mantelzorger - 
instellingen. Er is ruim gelegenheid om 
vragen te stellen of met elkaar ervaringen 
uit te wisselen. Ook is op deze avond een 
Wmo-adviseur aanwezig.    

Waar en wanneer? 
De bijeenkomst vindt plaats in Activitei-
tencentrum De Ynrin (MFC De Wier), 
De Telle 21 te Ureterp en duurt van  
14.00 - 16.00 uur. Er zijn geen kosten aan 
deze middag verbonden. 

Opgave en informatie
U kunt zich tot 6 oktober a.s. opgeven 
door te bellen naar 0512-384044 of te 
mailen naar
 y.suiveer@timpaanwelzijn.nl.  
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Dorpsfeest 2012

Dorpsgenoten,
De voorbereidingen van het feest 2012 zijn al weer in volle gang. 

Ondanks dat het de intentie was om de 
komende jaren samen met de Hynstedei-
commissie het feest te organiseren is toch 
besloten, in een goed en gezamenlijk 
overleg, niet verder samen te gaan. Vanaf 
2012 zullen Hynstedei en Dorpsfeest dan 
ook weer apart worden georganiseerd. 
Dit houdt verder in dat het dorpsfeest 
weer in het “vaste” derde weekend van 
juni zal plaatsvinden. Ook gaan we weer 
terug naar het oude vertrouwde feestter-
rein. Verder kunnen we u vertellen dat we 
contact hebben gehad met een nieuwe 
kermisexploitant. Deze heeft toegezegd 
te zullen komen. De contracten daarvan 
zullen in januari 2012 worden afgehan-
deld.

Mochten er nog suggesties en ideeën zijn 
voor het feest, schroom niet, maar laat het 
ons weten via onderstaand mailadres.

Op het stukje in de vorige Bân kwam 1 
reactie. Fijn, Hepke, dat jij tijdens de slot-
avond van het komende dorpsfeest de 
wc's schoon wilt maken. Het feit dat er 
verder (vooralsnog) geen vrijwillige hulp 
is aangeboden kan gevolgen hebben 
voor de inhoud en de entree van het feest.

Namens SDW, 
de dorpsfeestcommissie

sdww@live.nl

NB Een nieuwe dorpsfeestcommissie, 
een nieuw e-mailadres (zie hierboven)

Dikke bomen

De bûkebeam 
Skean achter ús hûs yn de bosk der stiet 
er, dy machtich moaie bûkebeam. 3.70 
hawwe wy bemjitten. Eartiids haw ik der in 
berneferhaaltsje by betocht. Nea op-
skreaun fansels.
 
Foar de minsken dy’t fan moaie beamen 
hâlde, wy hawwe by ús hûs twa line-
beamen, dy’t tegearre ien krún ha. Hiel 
bysûnder om te sjen.
 
   In groet fan Hindrik en Renny Rozema

          Duerswâld 27 

Op de camping
Omtrent de dikke bomen willen wij hierbij 
melden dat wij op de camping een boom 
hebben staan met een omtrek van 5,10 
meter. Wij hebben gemeten op 1,50 meter 
hoogte.

Met vriendelijke groet, 
Theun en Marjanna Kiers

Kastanjeboom
Na liefdevol onze kastanjeboom op de 
Merkebuorren 39 te hebben geknuffeld 
kwamen wij tot een meting van 448 cm. 
Daarbij opmerkende dat de boom 1 meter 
boven de grond nog relatief smal is, iets 
hoger wordt de boom nog breder.

Hoogachtend,
J.L. Sijtsema (sr)
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Mounleane 2-4
9241 HA  Wijnjewoude
Tel.: 0516 - 48 12 61
Fax: 0516 - 48 13 97

9241 WJ  Wijnjewoude 

 tel.: 0516 - 48 16 93  

b.g.g. 06 - 218 75 017  

Moskouwei 4

Voor al uw reparatie werkzaamheden 

aan;

Reparatiebedrijf

- tractoren 

- landbouwmachines

- tuinmachines

- parkmachines

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien

Mounleane 3a

9241 HA  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 13 31

Fax: 0516 - 48 17 45

Hytex Fashion B.V.HF

GFHGFH

adres

postcode

tel

fax

e-mail

website

Weinterp 60

9241 HE  Wijnjewoude

0516 - 48 09 93

0516 - 48 08 85

info@boumaadmin.nl 

www.boumaadmin.nl 

Wolverlei 5     
9241 ER  Wijnjewoude

Tel.: 06 - 23 67 77 46

Voor al uw: - nieuwbouw

- verbouw 

- onderhoud 

- renovatie

EDWIN HOFSTEE
TIMMERBEDRIJF

www.gfh.nl

• APK, reparatie en onderhoud alle merken,

   gespecialiseerd in Citroën en Peugeot 

   ook lichte bedrijfsauto’s

• Vervanging van voorruit of ruitreparatie

   vanaf € 0,- eigen risico

• Voordelig tanken

• Occasions

• Geheel automatische wasstraat

• Ook onderhoud van uw leaseauto

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

‘t Oost 46 - 8431 LK Oosterwolde
Tel. 0516-520724
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Uitslag visherkenning “Willedei”.

Zaterdag 4 september stond hengelsportverenging “It Stikelbearske” op de “Willedei” 
in Wijnjewoude om hun vereniging te promoten.

Hiervoor hadden ze ook een prijsvraag 
uitgeschreven “Wie herkent de acht 
vissoorten”. Dit bleek nogal moeilijk te 
zijn. Wat ons opviel dat vooral de 
volwassenen niet meededen. Vooral met 
de smoezen, dat het voor hen te ge-
makkelijk is of dat ze niet de prijs voor een 
ander willen winnen, werden vaak ge-
hoord. Ons vermoeden was echter dat ze 
bang waren dat ze niet alle soorten 
herkenden. Dit bleek ook een goed 
vermoeden te zijn. Want niemand had 
alles goed.

De vissoorten die te zien waren zijn : 
Riviergrondel
Winde
Zeelt
Barbeel
Karper
Baars
Brasem
Ruisvoorn

3 hadden er niets goed. 6 hadden er 1 
goed. 3 hadden er 2 goed. 2 hadden er 
3 goed. 3 hadden er 4 goed. 6 hadden 
er 5 goed. 7 hadden er 6 goed en 6 
hadden er 7 goed.

Uit deze groep van 7 goed werd de win-
naar getrokken en dit werd Sieger Veen-
stra uit Ureterp. Van harte gefeliciteerd en 
de prijs wordt thuis bezorgd.

Heeft u interesse in vissen of heeft u 
vragen hierover dan kunt u altijd terecht 
bij de secretaris.

René Seefat, secr.
h.s.v. “It Stikelbearske” Wijnjewoude e.o.
Tel. : 0516 – 481271
www.itstikelbearske.nl
secretaris@itstikelbearske.nl

Uitnodiging opening massagepraktijk

Hoe gaat dat nu met een massage? Zou u ook wel eens achter de voordeur van een 
massagepraktijk willen kijken? Dan is dit uw kans!
Op zaterdag 15 oktober a.s. opent massagepraktijk Équilibre in Bakkeveen officieel 
haar deuren. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u even rondkijken. U 
bent van harte welkom tussen 13.30 en 16.00 uur op de Lange Singel 5 in Bakkeveen.
Bezoekers maken kans op een cadeaubon. Dit is dé manier om vrijblijvend kennis te 
maken met massage.
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Zonovergoten Willedei 2011
e

We kunnen met een goed gevoel terugkijken op de 8  editie van 
de Willedei die onder zomerse omstandigheden heeft 
plaatsgevonden. Dit was niet mogelijk geweest zonder alle 
artiesten, de vele standhouders, de steun van de vrijwilligers en 
de financiële steun die we hebben gehad van sponsoren. 
Hiervoor nogmaals dank.

De Willedei werd geopend door het vrou-
wenkoor 'Noaten op 'e Sang'. Samen met 
het bestuur van de stichting werd het ope-
ningslied gezongen. Hierna ging het spek-
takel los en kon het publiek zich vermaken 
met de verschillende optredens van 
artiesten, was er een ruim opgezette bra-
derie, konden de kinderen gebruikmaken 
van het luchtkussen of draaimolen en kon 
men genieten van diverse straatacts. Een  
extra woord voor de groep van de Wille-
meidei, bestaande uit dorpsgenoten die 
een geweldige straatact verzorgden door 
zich voor te doen als de bastards. Bent u 
hierdoor ook op een idee gekomen voor 
een straatact, schroom niet en laat ons 
verrassen tijdens Willedei 2012.
Ter promotie van de Willedei was dit jaar 
voor de tweede keer de Willedeistand 
aanwezig. Eén van de activiteiten die men 
hier kon doen was het raden van 

snoepjes. Maar liefst 129 Oudhollandse 
snoepjes zaten in een pot verstopt. Win-
naar van deze pot met snoep was dhr. G. 
Rooks uit Donkerbroek. 
Voordat Jaap Louwes het aanwezige 
publiek vermaakte door de Willedei op 
een gepaste wijze af te sluiten werden de 
prijswinnaars van de verloting bekend 
gemaakt. 
De winnaars hiervan zijn;
1. Mevr. M. Herder-Brouwer, Wijnjewoude
2. Mevr. Hielkema, Wijnjewoude
3. Dhr. Stelwagen, Wijnjewoude
Jaap Louwes heeft de Willedei afgesloten 
met een spetterend optreden op het 
hoofdpodium bij 'de Swingel'. Mede door 
het mooie weer waren er vele toeschou-
wers die hier van hebben genoten. 
Foto's van deze zonovergoten dag zijn te 
bekijken op www.willedei.nl. Jorien van 
de Wolfshaar heeft haar best gedaan om 
deze dag op beeld vast te leggen. 
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Volwassenenwerk  zaalruimte.

Wil je als individu, groep, vereniging etc.een bijeenkomst 
houden en  heeft je bijeenkomst  een sociaal/educatief karakter 
dan ben je bij ons waarschijnlijk aan het goede adres. Ook als je 
graag een cursus op wilt starten of een hobby met anderen wilt 
delen.
 
De WAW-Buurtacademie  kan deze activiteiten faciliteren door de zaal beschikbaar te 
stellen. Belangrijk uitgangspunt is dat met het gebruik van de zaal, activiteiten met een 
educatief en / of  sociaal karakter worden ondersteund. Ook het bevorderen van 
vrijwilligersactiviteiten en gespreksgroepen maken deel uit van onze doelstelling. 
De WAW-Buurtacademie  zaalruimte in de Swingel is via de WAW-Buurtacademie te 
bespreken, maar tevens via de beheerder van De Swingel. Daarbij zijn de geldende 
tarieven van De Swingel van kracht.

Vind je organiseren lastig, maar heb je wel een goed idee? Geef dat dan even door aan  
waw-ba@wijnjewoude.net of bel even met één van de werkgroepleden.  
Met de WAW-Buurtacademie kom je verder.

eWij kijken alvast uit naar de 9  Willedei op 
zaterdag 1 september 2012. Hiervoor 
hopen we weer te kunnen rekenen op de 
vele steun die nodig is om dit straatfestival 
te laten slagen. We willen nogmaals de 
personen die op de één of andere manier 
hebben meegeholpen aan deze editie 
bedanken voor hun inzet.  

Als bestuur van de Willedei zijn wij 
benieuwd naar uw bevindingen van dit 
straatfestival. 
Mail dit naar info@willedei.nl, twitter via 
www.twitter.com/willedei of reageer via 
onze hyves (www.willedei.hyves.nl).
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Dy't witte wol hoe djoer jild is, moat in gûne liene.

Oranje Fonds steunt De Swingel met ruim € 6.000,-

Het Oranje Fonds heeft een bedrag van € 6.250,- toegezegd 
voor de verbetering van de entree van ons MFC! 

Met de steun van het Oranje Fonds wor-
den plafonds, wanden en vloeren van de 
entreehal van De Swingel grondig aan-
gepakt en gemoderniseerd. Ook de ver-
lichting binnen én buiten wordt ver-
nieuwd. 
Inmiddels is in de zomervakantie een 
groot deel van de werkzaamheden uitge-
voerd. De wanden zijn gestuukt en van 
een nieuw kleurtje voorzien. De deuren 
en kozijnen zijn fris geverfd, de plafond-
platen vervangen, sfeervolle verlichting 
geplaatst en nieuwe kapstokken opge-
hangen. Binnenkort wordt nog de buiten-
verlichting geplaatst en in de herfstvakan-
tie wordt - als laatste - de nieuwe vloerbe-
dekking gelegd.

Ons MFC heeft inmiddels een aantal 
keren succesvol een beroep kunnen doen 
op het Oranje Fonds, het grootste natio-
nale fonds op sociaal gebied. Per jaar 
keert het Oranje Fonds ongeveer € 32 
miljoen uit aan organisaties die een 
betrokken samenleving bevorderen in 
Nederland en in het Caribische deel van 
het Koninkrijk. Door deze bijdragen ont-
moeten mensen elkaar of vinden zij een 
nieuwe plaats in de samenleving. Het 
Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door 
de Nationale Postcode Loterij en De Lot-
to. De Prins van Oranje en Prinses 
Máxima zijn beschermpaar van het Oran-
je Fonds. 

VVV Wijnjewoude

Het ringrijden op 6 augustus jl. viel helemaal in het water. 
De regen kwam met bakken naar beneden.

Het bestuur besloot na twee rondes het evenement 
af te blazen tot grote teleurstelling van het publiek, 

de rijders en het bestuur van de VVV.
We hopen volgend jaar op beter weer.

De sjoelbak op de Willedei was weer een 
groot succes. Er werd met veel enthousi-
asme gesjoeld. Er kwamen twee winnaars 
uit met 32 punten. Mw. van der Ploeg van 
de Merkebuorren en Sanne van der Hout 
van Weinterp. Uiteindelijk ging Sanne met 
de beker naar huis. Nogmaals gefelici-
teerd Sanne.

5 oktober a.s. is alweer de laatste rommel-
markt van dit jaar. We hopen op mooi weer 
en veel standhouders met publiek.

15 okt a.s. is het zover, het grote feest 
voor leden van de VVV in de schuur bij 
Kees Bouma. De ringrijders die 25 keer 
mee hebben gedaan worden gehuldigd. 
Vergeet u niet op te geven voor 8 okt. 
a.s. Het belooft een geweldige avond te 
worden met muziek en barbecue.

Het is ver vooruit maar schrijft u alvast de 
tweede zaterdag van het nieuwe jaar in 
uw agenda. Want dan is weer onze jaar-
lijkse winterwandeltocht.

Het VVV bestuur.
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Uitnodiging

25 jaar ringsteken in Wijnjewoude

Jubileum
Ter ere van 25 jaar ringsteken in Wijnjewoude

wordt er op 15 oktober vanaf 20.00 uur een bijzonder schuurfeest 
voor alle leden van de VVV Wijnjewoude georganiseerd. 

Op dit feest kan worden genoten van een gratis BBQ met live muziek, 
tijdens deze avond huldigen we de leden die 25 keer 

hebben deelgenomen aan dit bijzondere festijn.

Komt allen, uw komst wordt op prijs gesteld .

P.S. laat even weten dat u komt.
Opgave voor 8 oktober bij Willie tel.: 481755 of Kees tel.: 481238

  
Het schuurfeest wordt gehouden bij de fam. Bouma, Duerswâld 5.
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ijnjewoude   Tel.: 0516 - 471415

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

Weinterp 44a  *  9241 HE  Wijnjewoude

Opper Haudmare 32
9241 HR  Wijnjewoude

zaak
mobiel
e-mail

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

roelofdejong@freeler.nl

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

Roelof de Jong

website: www.dejongautosenmachines.nl

:
:
:

de jong auto’s      machines&

Kraanwerk

J.R. Bouma

Voor alle grond- en water werken

www.kraanwerkjrbouma.nl

Weinterp 44* Wijnjewoude*Tel. 06-11292116

aannemer - en timmerbedrijf

Bremerheide 20   Wijnjewoude    Tel.: 0516 - 481383

ook voor kunststofkozijnen 

gevelbekleding en windveren
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Geef de pen door.

Beste Bân lezers, ik krijg de pen van mijn buurvrouw Bianca. 

Mijn naam is Geert Jan Kraak en ik ben geboren en getogen in Donker-
broek. Ik woon nu een dik jaar in Wijnjewoude op de Welfingstrjitte nr. 
15. Het bevalt me hier goed, het is een leuk buurtje en nu met het 
mooie zomerweer zitten we vaak eens in de tuin en ook klaverjas ik 
geregeld met de buren. 

Eerder heb ik jarenlang gewerkt in Wijnje-
woude. Misschien herinneren jullie mij 
nog van de winkel op Klein Groningen. 
Daar  ben  ik  begonnen  nog  bij  Anne 
Bijlsma in de Welkoop. Als ik er zo aan 
terug denk is het al een hele tijd geleden. 
Het was nog in de oude winkel. Later heb 
ik nog jarenlang gewerkt bij Merkus. Ja zo 
heb ik heel wat mensen uit Wijnjewoude 
en omstreken leren kennen. Ik vond het 
leuk dat altijd weer dezelfde mensen in de 
winkel kwamen. 

Zoals gezegd ben ik geboren in Donker-
broek. Ik heb twee zussen, een zusje en 
een broertje. Na de lagere school heb ik 
de lagere- middelbare- en hogere land-
bouwschool gedaan. Nu boer ik samen 
met heit en mem en daarnaast doe ik on-
geveer één dag per week de administra-
tie op zorgboerderij  Keuningshof in de 
Wilp. 

Een van mijn mooiste ervaringen was 
mijn wwoof en couch-surf (bank-surf) reis 
van twee jaar geleden. Ik heb toen een 
acht maand durende rondreis door Euro-
pa gemaakt op mijn motor en heb in ver-
schillende landen gewwoofed en ge-
couch-surfed. Wwoofen is het vrijwillig 
meehelpen van mensen die een biologi-
sche boerderij runnen, of zelfvoorzienend 
leven, in ruil voor kost, inwoning en gezel-
ligheid. In het begin liep ik er niet zo warm 

voor, maar later vond ik het erg mooi om 
te doen. Je ziet dan echt hoe de mensen 
leven op die plek. Couch-surfen is het 
gratis verlenen van logies aan mede 
couch-surfers over de hele wereld. Inmid-
dels heb ik zelf ook al vier couch-surfers 
mogen ontvangen hier in Wijnjewoude. 
Een broer en zus uit Italië, een Canadees 
en onlangs een Israëlische. Couch-
surfen vind ik mooi om te doen, het 
ergens naar toegaan, maar misschien 
nog wel meer mensen  hier te ontvangen. 
Dan heb je de sores van het reizen ten-
minste niet ! Nee, maar zonder gekheid, 
ik vind reizen mooi om te doen. Vooral 
lange reizen vanaf een paar maanden, 
zonder dat alles vast staat en geboekt is. 
Het is zoals Talia uit Israël zei, je leeft dan 
veel meer in het moment. Maar goed, om 
in het moment te leven hoef je natuurlijk 
geen verre reizen te maken. Dat heb ik al 
wel geleerd en ik moet zeggen dat het me 
na een jaar reizen weer erg goed bevalt 
m'n eigen leven terug te hebben. 

Wat mij opvalt hier in Wijnjewoude is dat 
er erg veel activiteiten georganiseerd 
worden. Het is een heel actief dorp en dat 
is mooi om te zien. 

De pen blijft in de Welfingstrjitte, ik geef 
haar door aan mijn buurvrouw Siska Bou-
ma.

Groeten, Geert Jan Kraak



Volkstuinen in Wijnjewoude?

Voor weinig geld in je eigen behoefte voorzien? Zaden, planten of stekjes ruilen? Zuinig 
omgaan met Moeder aarde? Onderling contacten opdoen en elkaar inspireren? Dat 
kan allemaal op je volkstuin! Volkstuinen zijn er in vele soorten en maten: van traditio-
nele moestuinen waar groente en eventueel fruit en kruiden op verbouwd worden, tot 
siertuinen met bloemen, heesters, een gazon, een vijver en zelfs bomen. 

Soms hebben siertuinen een thema, bij-
voorbeeld een rotstuin, een natuurvrien-
delijke tuin of een Japanse tuin. Daar-
naast kent de volkstuin allerlei tussenvor-
men waarin nutsgewassen en siergewas-
sen door elkaar worden geteeld. 
Via deze weg wil de WAW-Buurt-
academie inventariseren welke dorpsbe-
woners interesse hebben om een volks-
tuin te beginnen om eigen groenten, fruit 
en bloemen te gaan kweken. 
Een volkstuinencomplex begin je niet 
zomaar. Voordat je dat kunt realiseren, 
moet er veel voorwerk gebeuren. Als eer-
ste stap moet de behoefte uit de omge-
ving of het dorp gepeild worden. Wanneer 
in Wijnjewoude voldoende belangstelling 
is voor een volkstuinencomplex, moet 

vervolgens ook met de gemeente afge-
stemd worden. Wat zijn de mogelijkhe-
den? Wat zijn de spelregels? En waar is 
grond beschikbaar? Allemaal vragen 
waar we nu nog niet op vooruit kunnen 
lopen. Want het begint allemaal met stap 
1: inventariseren hoeveel en welke dorps-
bewoners in de toekomst graag een 
volkstuin willen onderhouden. 
Bij voldoende belangstelling, gaat de 
WAW-Buurtacademie  aan de slag om 
een toekomstig volkstuinencomplex in 
Wijnjewoude te realiseren. Heeft u be-
langstelling voor een volkstuin? 

Bel dan met Siebo Groenewold, 
tel. 481878 of mail uw interesse naar: 
waw-ba@wijnjewoude.net  

Rectificatie

In de Bân van september 2011 heeft de WAW-Buurtacademie 
ten onrechte gepubliceerd over verhuurtarieven van de 
cursusruimte in het MFC De Swingel. Onze zaalruimte kan 
gebruikt worden voor diverse activiteitengroepjes. Daarbij zijn 
de geldende tarieven van de Swingel van kracht.

De WAW-Buurtacademie biedt verontschuldigingen aan voor deze onjuiste 
bekendmaking.  

18.
Als de veronderstellingen fout zijn 

is er weinig kans dat de conclusies iets waard zijn.



Speel mee met het opvoedingsspel! Door het spelen ontdek je dat niet iedereen 
dezelfde uitgangspunten over opvoeding van kinderen heeft. Je wordt je bewust van 
je eigen uitgangspunten en de herkomst ervan. Je raakt samen met de andere 
ouders over de ingebrachte onderwerpen in gesprek. Je krijgt als ouder/opvoeder 
een duidelijker beeld over de manier waarop je je kind(eren) wilt opvoeden. Dit komt 
je gezinsleven ten goede en verbetert de kwaliteit van de opvoeding!
Docent:             Klaske Veldstra.
Datum:             maandagavond 3 oktober.
Tijd:                  19.30-21.30 uur.
Kosten:              € 25,00
Contactpersoon Lydia Huisman, tel. 0516-481178
 

Quiltcursus. Een creatieve cursus voor iedereen die graag met stoffen en kleur 
werkt… Patchwork betekent letterlijk 'lapjeswerk'. Allerlei verschillende soorten en 
maten lapjes worden aan elkaar gezet. De lapjes die aan elkaar zijn gezet, kunnen 
verwerkt worden tot een quilt, een wandkleed of een kussen. Een quilt bestaat uit 
een bovenkant, tussenvulling en achterkant. Door de tussenvulling ontstaat reliëf in 
de stof.    
Docent: Appie de Haan.
Datum:                 dinsdagavond 4 okt. 1 nov. 29 nov. 10 jan. en 4 feb.
Tijd:                       19.30 uur-21.30 uur.
Kosten:                 € 30,00
Contactpersoon: Siebo Groenewold, tel. 0516-481878. 
 
Fotolijst decopatchen. Decopatchpapier is een prachtig bedrukte papiersoort die 
met speciale lijm op bijna elk voorwerp aan te brengen is. Ook al ben je niet creatief, 
scheuren en plakken kunnen we allemaal. Heb je een bijzondere foto? Maak er een 
speciale lijst omheen. De docente heeft decopatchpapier in ontelbare kleuren en 
motieven.
Datum: donderdagmiddag 6 oktober.
Tijd: 13.30-15.00 uur.
Kosten: € 12,50, incl. materiaal.
Locatie: Zorgboerderij de Twa Bûken. 
Contactpersoon: Lydia Huisman, tel. 0516-481178.
 
Workshop palingroken. Onder het genot van een hapje en een drankje leer je zelf 
ambachtelijk palingroken. Daarbij gaan we de paling schoonmaken, pekelen, 
voordrogen, aanrijgen, roken, nagaren en fileren. Bij het roken is het natuurlijk van 
belang het vuur aan te maken, temperatuur in de gaten te houden en de juiste 
houtsoort te kiezen. Tijdens de workshop kunnen Harmen en Pieter u van alles 
vertellen over de voor velen zo mysterieuze paling. Na afloop neem je je eigen 
gerookte paling mee. 
Datum:  zaterdagmiddag 8 oktober.   
Tijd:       13.00-17.00 uur, vertrek MFC De Swingel
Kosten:     € 52,50
Locatie: De Turfhoeke, Gorredijk
Contactpersoon: Lydia Huisman, tel. 0516-481178
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Kookworkshop Herfst en Pompoenen. Maïssoep met bloemkoolroosjes, Irish 
stew, pompoenbeignets, tarte tatin… Loopt het water je al in de mond? Aan het 
einde van de zomer en in het begin van de herfst biedt het land een overvloed aan 
groenten, vruchten en paddenstoelen. Zij zijn een inspiratiebron om met elkaar een 
verrukkelijk vegetarisch vijfgangen menu te bereiden, met gezonde en pure 
ingrediënten. Doe mee, schuif aan en beleef een leuke avond waar je nog vaak aan 
terug zult denken.
Docent: Mieke  Wesdorp.
Datum: donderdagavond 27 oktober
Tijd: 20.00-22.00 uur.
Kosten:           € 22,50 
Locatie: Nivonhuis Allardsoog.
Contactpersoon: Siebo Groenewold, tel. 0516-481878.
 
Workshop creatief schrijven. Wil je je schrijftalent ontdekken? Dan is deze 
workshop iets voor jou. Je werkt met snelle, speelse en prikkelende opdrachten, om 
vervolgens je ideeën en gedachten om te zetten in tekst. Verschillende vormen van 
creatief schrijven komen aan bod, zoals het zeer korte verhaal, de dialoog en de 
haiku (Japanse dichtvorm in drie regels). De teksten worden besproken en 
bewonderd. Enthousiasme en plezier in schrijven is belangrijker dan ervaring.
Docent:             Josée Algra.
Datum:              donderdagavond 3 november.
Tijd:                             19.30-22.30 uur.
Kosten:              € 17,50
Contactpersoon: Lydia Huisman, tel. 0516-481178
 
Communiceren kun je leren.
Waarom gaat er zo vaak wat mis in de communicatie met anderen? Hoe kunt u op 
een goede manier voor uzelf opkomen en uw  mening verwoorden?  In deze cursus 
komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: wat is communicatie, 
waarnemen en interpreteren , luisteroefeningen, assertiviteit.
Docent: Ineke de Kuijper.
Start: maandagmiddag 7 november.  
Tijd: 13.30-16.00 uur. 
Aantal lessen: 4.
Contactpersoon:    Siebo Groenewold, tel. 0516-481878.
 
De wereld van origami. Iedereen heeft wel eens papier gevouwen, al is het maar 
een envelopje, een muizentrappetje, of een happertje. Iedereen denkt dat origami 
papiervouwen is en uit China of Japan komt. Dat het met vierkante papiertjes is en 
je niet mag knippen en plakken weten velen dan ook nog te vertellen. Ook dat je 
een kraanvogel kunt vouwen. Maak kennis met de verschillende vormen van 
origami en vouwgeschiedenis. Natuurlijk gaan we ook vouwen. 
Docent:                   Joël de Vries.
Datum:                   dinsdagavond 8 november.
Tijd:                         20.00-22.00 uur.
Kosten:                   € 6,00
Contactpersoon:     Siebo Groenewold, tel. 0516-481878.
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Groepsreading 'Communicatie met dieren'. Huisdieren kunnen onze gedachten 
en gevoelens opvangen en willen ons vaak ook boodschappen doorgeven en 
helpen, staan heel dicht bij hun baasje en weten vaak wat goed voor ze is. Ook 
geven huisdieren boodschappen over zichzelf naar de baas. Denk aan ziekte, 
gedragsproblemen of overleden huisdieren. Thema's die aan bod komen zijn: 
vermiste dieren, boodschappen voor de baas, ziekte van het huisdier, 
gedragsproblemen, etc. Het is raadzaam om een voorwerp/foto mee te nemen van 
het dier waarover u meer wilt weten.
Docent:                   Minke Dijkmans.
Datum:                   woensdagavond 23 november 
Tijd:                     20.30-22.00 uur.
Kosten:           € 12,50.
Contactpersoon:    Fokje Meijer, tel. 0516-481479.

 
Wichelroedelopen. Tijdens deze workshop gaan we de natuur in en met de 
wichelroede op zoek naar interessante plekjes. We maken een fietstocht door de 
omgeving van Wijnjewoude en zoeken uit welke invloeden straling en energie 
hebben op flora en fauna. Waarom groeit de ene boom wel mooi uit en blijft de 
andere klein? Waarom kiest het vee in de wei nou juist die plek terwijl er ruimte 
genoeg is? We nemen de wichelroede ter hand en proberen er een mogelijke 
oorzaak voor te vinden. Je zelfgemaakte wichelroede breng je mee, evenals je fiets. 
Docent: André Haak.
Datum: zaterdagmiddag 5 november. 
Aanvang: 13.30-15.30 uur.
Kosten: € 6,00.
Contactpersoon: Siebo Groenewold, tel. 0516-481878. 

Federatie Opsterlandse Muziekverenigingen

Op zaterdag 29 oktober a.s. origaniseert de Federatie Opsterlandse 
Muziekverenigingen haar jaarlijks FOM festival in MFC De Wier te Ureterp.  

 
Een deskundige jury geeft mondeling en schriftelijk commentaar.

De deelnemende verenigingen zijn:

 
Muziekvereniging OKK                     uit Jonkerslan
Muziekvereniging Euphonia          uit Wijnjewoude
Fanfare Oerterp uit Ureterp
Brassband De Lofklank uit Ureterp
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Om tot een dialoog te komen 

moet u eerst vragen en dan luisteren.
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UITVAART VER. E.D.D.  Wijnjewoude e.o.
Voor crematie en begrafenis

0516 - 

0516 - 48 18 80

48 13 05J. Miedema

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

 

Voorzitter:

Penningmeesteres:

Inlichtingen:

Weinterp 40

9241 HE  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 13 81

Fax: 0516 - 48 13 62

BOUWBEDRIJF
J . POSTHUMUS

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen
Tel. 0513-622 339

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

kursussen/trainingen

op het gebied van:

* meditatie

* yoga

* massage

* stresspreventie

* emotioneel lichaamswerk

k     i     r     t     a     n

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

dorpshuis

De Swingel
Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude

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

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

Weverswâl 3B

9243 JL  Bakkeveen

Tel.: 0516 -  54 13 25

Slotemaker de Bruineweg 2

8433 MB  Haulerwijk

Tel.: 0516 - 42 12 81

Herenweg 19

8435 WT  Donkerbroek

Tel.: 0516 - 49 21 28

Merkebuorren 16

9241 GG  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 12 74
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Stichting “Jetty van Aalsum”,

Willedei 2011 bood ons de gelegenheid om u kennis te laten maken met de Stichting 
“Jetty van Aalsum”.  Menigeen heeft daar gebruik van gemaakt. Wij hadden 
Colombiaanse sierraden te koop en een grote knuffelkoe om weg te geven, waarvan de 
naam geraden kon worden. De naam van de knuffel was Johanna. Helaas ging de 
knuffel weer mee naar huis, want ondanks dat er mooie namen tussen zaten, is het niet 
geraden.

De opbrengst van deze dag komt volledig 
ten goede aan de Stichting “Jetty van 
Aalsum”. De stichting biedt onderwijs, 
medische consultatie én goede voeding 
voor kinderen die leven in de armste 
wijken van Pereira, een stad midden in 
Colombia.
Ook biedt de stichting sinds vorig jaar 
begeleiding aan Sara en Islis, de biolo-
gische moeder en het halfzusje van Indy-
Lynn.
Voor uitgebreidere informatie zie;
www.stichtingjetty.vanaalsum.com.

We willen jullie bedanken voor het kopen 
van de Colombiaanse sierraden, de giften 
en positieve reacties

Per oktober kunt u weer kerstkaarten 
bestellen. Dit jaar met nieuwe printen die 
ook nu zijn geschilderd door kinderen in 
Pereira in Colombia
Bestellen kan op telefoon nummer; 0516 
481778 of per mail;
indylynn@hotmail.com.

Kosten zijn € 5,- per pakje à 6 kaarten.

Indy-Lynn en Willy 
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.

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

BEMIDDELING EN VERVOERSADVIES 

BV

TAXI

Merkebuorren 72

Tel.: 
Mobiel:
Fax: 

9241 GH  Wijnjewoude

Geldautomaat en 
chipknipoplader 
aan de Merkebuorren 

Tel: 0512-587777 

Al meer dan veertig jaar verzorgen wij

 zittend ziekenvervoer.

Daarnaast zijn wij gespecialiseerd 

in “W.M.O. Vervoer”.

W.M.O. Is een vervoersvergoeding 

voor ouderen of gehandicapten 

die zich moeilijk verplaatsen.

Mogelijk komt u hiervoor in aanmerking!

Bel dan gerust,

wij verzorgen alle papieren voor u!

Rabobank

 

Drachten -Ureterp

De Buorren 73 - 8408 HK  Lippenhuizen

Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683

Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

Klein Groningen 22 

9241 HS  Wijnjewoude

Tel.:  (0516) 491277

Fax: (0516) 491479

Internet:  www.garagedevries.nl

E -mail: info@garagedevries.nl
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OPROEP:
GRIEPVACCINATIE 2011

Zoals elk jaar is ook dit najaar weer tijd voor de 'Griepprik'

Waarom geeft uw huisarts een griepprik?
Dit is om de echte griep (influenza) bij vatbare mensen te voorkomen. 

Elk jaar verandert het influenzavirus een beetje, zo ook de 
samenstelling van het griepvaccin.

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

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

Middels deze weg willen wij de patiënten van huisartsenpraktijk 
Wijnjewoude in de praktijk uitnodigen voor een vaccinatie op: 

Dinsdag 8 november 2011
Tijdstip: 17.00 uur – 19.00 uur

Graag melden op deze avond aan de balie ivm registratie.
U ontvangt tevens een persoonlijke uitnodiging thuis.

Mevrouw S.M. Schot en de heer F. Lewin, 
apotheekhoudende huisartsen



Prikbord

Gulle gever gezocht
Wie o wie heeft bij mij een Konmar-tas 

met puzzels, spelletjes en knuffels, 
waarschijnlijk bedoeld voor de 

peuterspeelzaal, op de stoep gezet? 
Vriendelijk bedankt hiervoor, maar wil de 

gulle gever zich even bekend maken?

Géke Groenewold, tel.nr. 0516-481878

Gevraagd
Een ijverige bij op een boerderij

Kan het werk alleen niet meer aan,
en laat het huishouden staan.

Wie haar wil helpen die kan bellen,
Dan ga ik u meer vertellen.

C. de Vries, tel 0512-302524

Workshop egelhuisje maken voor 
(groot)ouder met (klein)kind
Groei & Bloei afd. Drachten en 

omgeving organiseert samen met de 
Fûgelhelling, 

De Feart 1, 9247 CK in Ureterp een 
workshop 'egelhuisje' maken.

Wanneer: zaterdag 15 oktober van 
14.00 uur tot uiterlijk 17.00 uur

Kosten: € 12,50, inclusief materiaal, 
rondleiding en koffie-thee of limonade.

Wel zelf een hamer meenemen.
Waar: De Fûgelhelling in Ureterp

Opgave uiterlijk 10 oktober via 0516-
481138 of email: 
Ook als u alleen wilt komen, bent u van 

harte welkom.

Margot Witlox-Nigten

info@drachten.groei.nl

Workshop herfst
 

We maken van gaas en gedroogde 
bladeren een kussen, in het midden 
komt een opening voor steekschuim.
Hierop maken we een herfstschikking 

met zonnebloemen, vruchten en 
bessen. Een mooi geheel voor op tafel 

om de herfstsfeer in huis te halen.
 
Datum: Woensdag 12 Oktober
     Donderdag 13 Oktober
Tijd:; 20.00 uur  
Prijs: € 19,50     incl. koffie/thee met 

wat lekkers

Zelf meebrengen; zak gedroogde 
bladeren en blad van de kastanje boom 

met steel 20 stuks.
 

Voor opgave en info;
Bloemen & Kadohuis  Wilma

Weinterp 1 Wijnjewoude
0516 480668

HMHAARMDOE

Wilt u ook op de hoogte blijven van onze 
acties? Dat kan nu via Hyves en 

Facebook. 
Wordt dan nu lid van HMhaarmode.

Tel 0516-850885
Hmhaarmode Wijnjewoude

Mounleane 14
9241 HA  Wijnjewoude

0516-426885
06-12996376

timmerbedrijfcdv@hetnet.nl

Timmer & Klusbedrijf
C. de Vries

c
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mailto:info@drachten.groei.nl
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Volleybalvereniging DWS

Op zaterdag 3 september was de Willedei. Daar 
hebben we van DWS met een smahskooi gestaan, 
waar iedereen zijn of haar slagkracht kon meten. Er 
waren een paar leuke prijsjes mee te verdienen.

De volleybal is weer begonnen en de eerste wedstrijden zijn alweer gespeeld. Dit 
seizoen hebben we voor het eerst een jeugd mixteam in de competitie. Zij hebben 
donderdagavond hun eerste wedstrijd gespeeld wat erg leuk was om te zien maar ook 
zeer spannend. Ga zo door dit seizoen, want jullie kunnen het !!!!!
                         Dit seizoen zijn er ook weer balsponsors:
Voor de maand september waren dat :  Camping de Ikeleane uit Bakkeveen
                                                                Administratiekantoor Bouma en

      Autobedrijf Jansma uit Wijnjewoude
Voor de maand oktober zijn dat: M.F.C de Swingel en

      Cosmo hondenschool uit Wijnjewoude
      Veneboer sport 2000 uit Drachten

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

Wedsrijdschema
6-10 19:15 ODS 2 – DWS DS 1 M.F.C.de Swingel

19:15 V.v Tijnje MB 1 – DWS MB 1 sporthal Revalidatie Fr
20:15 DWS HS 2 – SCS HS 3 M.F.C.de Swingel
20:15 SC veenwoude..DS 2 – DWS DS 2 De Hoanserid
21:15 DWS HS 1 – Turfst.-Drachten HS 3 M.F.C.de Swingel

13-10 19:15 DWS DS 1 – Turfst.-Drachten DS 3 M.F.C.de Swingel
19:15 VCS MB 1 – DWS MB 1 Surventohal
20:15 DWS DS 2 – JMC DS 2 M.F.C.de Swingel
20:15 ODS HS 3 – DWS HS 2 sporthal Revalidatie Fr
20:15 SCS HS 2 – DWS HS 1 sportcentrum Drachten

27-10 19:15 DWS MB 1 – V.v Bakkeveen MB 1 M.F.C.de Swingel
19:15 DFS DS 4 – DWS DS 2 Westermar
20:15 ODS DS 3 – DWS DS 1 M.F.C.de Swingel
21:15 DWS HS 1 – De Roeken/DVHS 3 M.F.C.de Swingel
21:15 DWS HS 2 -  V.C.S HS 3 Surventohal

Het bestuur wenst iedereen een sportief volleybal seizoen toe.

Goede wetten vinden hun oorsprong in slechte gewoonten.



Na 30 jaar sluit Fysiotherapiepraktijk de 
deuren aan de Scheltingalân

De geruchten gingen al wel een tijdje rond, dat we onze praktijk voor fysiotherapie 
verkocht zouden hebben. Inderdaad, onze praktijk wordt overgenomen en voortgezet 
door Henk Goren en wel per 1 oktober.

Henk Goren heeft al een fysiotherapie-
praktijk in Haulerwijk.
Vanaf 1 oktober, zal hij samen met 2 mede-
werkers, waaronder een manueel thera-
peut, het stokje van ons overnemen. Ook 
is hij van plan fitness/oefentherapie in een 
oefenruimte te geven. Kortom een meer 
uitgebreid arsenaal aan fysiothera-
pie/manuele therapie mogelijkheden, 
gegeven door jonge therapeuten.

30 November 1981 zijn we hier gestart 
met 0 patiënten, tegenwoordig cliënten 
geheten. In deze 30 jaar heeft fysiothera-
pie vele veranderingen ondergaan, met 
name het administratieve gedeelte. De 
vele zorgverzekeraars met ieder hun 
eigen regeltjes/verslaglegging/EPD's, het 
neemt steeds meer tijd. Het “echte werk”; 
het masseren, het oefenen, de fysiotech-
niek en patiënt-/cliëntcontact vinden we 
nog steeds heel erg leuk, maar toen Henk 
ons benaderde zijn we vlot tot overeen-
stemming gekomen.

We hopen dat  Henk Goren en zijn mede-
werkers met net zo veel plezier hier in 
Bakkeveen zullen werken als wij gedaan 
hebben en nóg doen.
We wensen hen dan ook heel veel succes 
met de continuering van “onze” praktijk en 
hopen dat de cliënten de weg naar het 
slûswachtershûske daarna ook weten te 
vinden.

Om de continuïteit soepel te kunnen laten 
verlopen, vinden tot en met 14 oktober de 
behandelingen nog plaats aan de Schel-
tingalân 4 (door de nieuwe therapeuten).
Zodra per 15 oktober het pand aan de 
Weverswâl gereed gemaakt is, zullen 
daar de vervolgbehandelingen plaats 
vinden.

Wij gaan wel door met onze praktijk voor 
acupunctuur, welke aangesloten is bij de 
NVA (Ned. Ver. voor Acupunctuur), waar-
van de behandelingen (deels) vergoed 
worden door de zorgverzekeraars.
Ook blijven we hier in Bakkeveen wonen, 
want we hebben het hier enorm naar ons 
zin.
Dus aan alle Wijnjewoudsters: jullie zullen 
ons nog wel tegen komen en misschien 
hebben we dan meer tijd voor een praatje. 
Zelf denken we, dat we met name het pati-
ëntencontact enorm zullen missen.....

We willen een ieder, die in de afgelopen 
30 jaar bij ons behandeld is heel hartelijk 
bedanken voor het in ons gestelde ver-
trouwen .

Hopelijk tot ziens in een “gezond  en 
mobiel”  Bakkeveen / Wijnjewoude.

Wim van der Heiden   B. Ac.
Sietske van der Heiden-van Valen B. Ac.

Scheltingalân 4
Acupuncturisten

28.
Geen mensen zijn zo leeg als zij die vol zijn van zichzelf.



Een tevreden studente!

De WAW-Buurtacademie gaat haar tweede jaar in. Mocht u nog twijfelen of het cursus-
aanbod iets voor u is, lees dan de ervaringen van een dorpsgenote die een cursus 
Engels volgde en daar zeer tevreden over is!

Mevrouw Dijkstra speelde al langer met 
de gedachte om nog eens Engels te gaan 
leren. In de tweede klas van de Huishoud-
school had ze ooit wel een beetje Engels 
gehad, maar dat was erg beperkt. Door 
een erg leuke, maar ook drukke huishou-
ding was het er echter nooit meer van 
gekomen om zich verder in deze taal te 
verdiepen.
Nu de kinderen de deur uit zijn, heeft 
mevrouw Dijkstra meer tijd. Maar om 's 
avonds naar Drachten te rijden om een 
cursus te volgen, dat zag mevrouw Dijk-
stra niet zitten. Vanaf september is het al 
vroeg donker en vaak zijn de weersom-
standigheden in de herfst en de winter 
ook minder. Dan is het niet zo prettig auto-
rijden.
Toen de cursusfolder van de WAW-
Buurtacademie verscheen, las mevrouw 
Dijkstra dat in haar eigen dorp een cursus 
Engels werd aangeboden. Zij twijfelde 

geen moment en meldde zich aan: 'Daar 
heb ik nooit spijt van gehad. Sterker nog, 
ik vind het schitterend. De docente doet 
het erg professioneel, legt alles goed uit 
en heeft erg veel geduld. Ook de rest van 
onze groep met acht deelnemers, waar-
van de oudste rond de 75 is en de jongste 
23 jaar, is erg leuk'. Mevrouw Dijkstra 
roemt het feit dat een groep mensen van 
verschillende leeftijden en van alle 
gezindten, zo goed samenwerken. Zelfs 
toen ze een keer niet fit was, ging ze toch 
naar de les. Om maar niets te missen! 
Mevrouw Dijkstra heeft inmiddels veel 
kennis opgedaan van de Engelse taal en 
is vooral erg vooruitgegaan met spreek-
vaardigheid. Daarnaast heeft ze ook veel 
grammaticale kennis opgedaan. De fami-
lie Dijkstra had al positieve ervaringen 
met de WAW, want ook meneer Dijkstra 
heeft al verschillende cursussen bij de 
WAW gevolgd. Mevrouw Dijkstra is over-
tuigd: 'Ik ga zeker de vervolgcursus 
Engels volgen!'
 

Nieuws van OBS It Twaspan.

De zomervakantie is weer voorbij en alle 85 kinderen zijn weer gezond terug op school. 
Vorige week zijn we gestart met het opknappen van ons schoolplein. Een kleine 
klimwand, een voetbalkooi(tje) en een schitterende schommel worden zeer binnenkort 
nog geplaatst. Dankzij verschillende bijdragen van diverse mensen, subsidie en de 
sponsorloop  is dit allemaal mogelijk. Natuurlijk ook door de inzet van een grote groep 
ouders, zonder deze hulp zou dit allemaal niet kunnen.
We hopen dat kinderen er erg veel plezier aan zullen beleven.

Binnenkort krijgen de leerlingen van groep 5/6 en groep 7/8 een aantal lessen over de 
leuke dingen van de computer en over de minder leuke aspecten. Deze lessen worden 
door de bibliotheek verzorgd. Het is een goede zaak dat kinderen hier voorlichting over 
krijgen want het internet kent ook erg vervelende kanten.
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Tel.:
Mobiel:
E-mail:

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

Voor alle tegelwerk

badkamers & toilet

keukens & vloeren

Wijnjewoude 

Lid van:

Voetverzorging Marijke

M.G.A. de Bruin

Te Nijenhuiswei 27

9241 EA  WIJNJEWOUDE

Tel. mobiel: 06 29 211 470

Zorgboerderij De Twa Bûken  

”Living & Growing” 

Dagbesteding

Winkeltje

Logeeropvang

Mini-camping

Duerswâld 9

9241 GW  Wijnjewoude

0516 - 54 18 62

www.twabuken.nl

Hendrik van der Heide

06 - 46 18 12 04

info@aforum.nl    aforum.nl

 

Gediplomeerd pedicure

Aantekening : diabetes

Aantekening : reuma

Ook bij u thuis



Opsterland maakt plan tegen Eenzaamheid.

Uit de dorpsspiegels is naar voren gekomen dat eenzaamheid ook in onze gemeente 
voorkomt. De visie van de gemeente Opsterland is: de burger stimuleren zelf iets aan 
de eigen situatie te doen en de burger ondersteunen bij het versterken van zijn of haar 
Sociaal(vrienden)Netwerk.

Wat is een Sociaal Netwerk?
We bouwen allemaal gedurende ons 
leven een Sociaal Netwerk op. In deze 
sociale kring zitten familieleden, vrienden 
en soms ook collega's of bijvoorbeeld 
sportmaatjes. 
Het opbouwen van een Sociaal Netwerk 
begint al op jonge leeftijd, maar verandert 
gedurende ons leven: sommige relaties 
verwateren, andere worden sterker. Het is 
belangrijk om blijvend aandacht te geven 
aan de relaties die wat voor je betekenen. 
Veel mensen verwaarlozen hun contac-
ten, waardoor hun Sociaal Netwerk te dun 
wordt.
Bij grote levensveranderingen is het risico 
op eenzaamheid dan veel groter. Het Soci-
aal Netwerk speelt dus een belangrijke rol 
in het voorkómen van eenzaamheid. 

Voorkom eenzaamheid, versterk uw 
Sociaal Netwerk!
Stap 1: Wees u bewust van de kracht van 
uw Sociaal Netwerk. Wie zijn er voor u als 
u het echt nodig hebt?
Stap 2: Versterk uw Sociaal Netwerk. Ver-
lies elkaar niet uit het oog. Investeer in uw 
sociale netwerk.
Stap 3. Zet u maatschappelijk in. Door 
anderen te helpen, versterkt u uw eigen 
Sociaal Netwerk.

Wilt u zich inzetten tegen eenzaamheid, 
kent u iemand die eenzaam is of voelt u 
zich eenzaam? 
Dan kunt u altijd contact opnemen met het 
dorpssteunpunt, door langs te komen of 
door ons te bellen!
De vrijwilligers zijn iedere woensdag och-
tend aanwezig in de Swingel, van 10.00 
tot 12.00 uur.

Alie Blaauwbroek.

Bezoek- en postadres

MFC “De Swingel”

Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur

Tel. tijdens openingstijd: 06 - 12 548 683

Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies:

 

- vragen over het dorp

- activiteiten

- hulpmiddelen 

- thuiszorg

- woningaanpassing 

- kleine klusjes
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Café restaurant de Stripe.

Vanaf 2 april 2012 wordt de Stripe uitgebreid met een hotelaccommodatie. Er komen 8 
tweepersoonskamers, een gezinskamer en een luxe kamer (bruidssuite). Twee 
kamers worden aangepast voor minder-validen. Naast een trap komt er ook een lift om 
op de verdieping te komen. Voor het zover is moet er nog veel gebeuren. De voorberei-
ding is klaar en de bouw gaat 3 oktober van start. Bouwbedrijf Hoeksema mag zijn kun-
sten vertonen door in 5 maanden tijd het plan te realiseren.

Het nieuwe gedeelte wordt over het 
bestaande gedeelte gebouwd en komt er 
als het ware los van te staan. Door deze 
constructie kunnen we het bedrijf open-
houden tijdens de bouw. Aan weerskan-
ten komt een overkapping van 2,5 m 
zodat onze gasten met iets slechter weer 
ook buiten op het terras kunnen zitten. Als 
dakbedekking krijgen we riet met daaron-
der 4 rijen dakpannen. Door deze combi-
natie krijgt het geheel een landelijke uit-
straling.

Aan de linkerkant (zie foto ) komt het trap-
penhuis met de lift en een eigen ingang 
waar gasten na 23.00 uur zelf binnen kun-
nen komen.
Alle kamers worden voorzien van een 
eigen toilet en douche, tv en een minibar.

Aan de voorzijde, boven de bestaande in-
gang, komt een luxe kamer, deze kan als 
bruidssuite worden geboekt. In deze 
kamer bevindt zich een ruime badkamer, 

voorzien van een ligbad. Deze kamer 
beschikt tevens over een eigen balkon op 
de zuidzijde, vanwaar je kunt genieten 
van een uitzicht over de weilanden en de 
bossen .

De gezinskamer is ruim en voorzien van 
alle voorzieningen die men wenst voor 
een gezinskamer, een extra bed, commo-
de etc. en bevindt zich op een rustige 
plaats in het hotel.

Boven op het platte dak komen zonne-
panelen om twee boilers van  elk 1000 
liter water voor te verwarmen, dit water 
kan dan gebruikt worden voor bijvoor-
beeld douchen of cv. Duurzaamheid staat 
bij ons hoog in het vaandel.

Eet   café Restaurant



33.

Het restaurantgedeelte wordt voorzien 
van een nieuw kleurtje en wordt aange-
past voor een nog gezelligere sfeer. Zoals 
misschien wel bekend is, is onze zoon 
Siep sinds vorig jaar september als chef-
kok bij ons in het bedrijf gaan werken. 
Siep heeft in veel verschillende horeca 
bedrijven gewerkt en heeft hier erg veel 
geleerd. Dit heeft voor de nodige veran-
deringen gezorgd.

We zijn overgestapt naar nieuwe leveran-
ciers met nog versere producten, zo krij-
gen we 3 maal in de week verse vis vanuit 
Harlingen. Ook word het vlees niet alle-
maal kant en klaar binnengebracht maar 
portioneren, of benen we het vlees zelf uit. 
Hierdoor heb je zelf veel meer controle en 
invloed op de kwaliteit van het eten. 
Dankzij het gebruik van een vacuüm-
machine zijn we toch in staat het eten hygi-
ënisch te verpakken en te bewaren. 
Verder wordt er gebruik gemaakt van een 
boel nieuwe technieken en bereidingswij-
zen, vlees word zelf gepekeld, gemari-

neerd en zelfs gerookt. Alle soepen en 
sausen worden zelf gemaakt waardoor de 
pure smaak weer terugkomt.
Fruit en groentes komen vers binnen en 
worden in de keuken zelf verwerkt en 
bereid. Het eigengemaakte Sûkerbôle ijs 
is een absolute aanrader. Ons  huisge-
maakt appelgebak en kwarkgebak is 
intussen al een begrip geworden! De culi-
naire avonden die hij eens in de zes 
weken organiseert, worden goed be-
zocht. Ik zou zeggen kom en overtuig u 
zelf.

Steeds meer verenigingen, bedrijven en 
scholen maken gebruik van onze zalen 
voor vergaderingen en cursussen ed. De 
zalen zijn vrij van huur en tegen een ver-
goeding staat er een beamer tot uw 
beschikking.

Wij nodigen u dan ook uit om een keer 
langs te komen en te genieten van wat wij 
u te bieden hebben.

Met een vriendelijke groet; 
Pieter, Ymkje, Siep & het personeel. 

Activiteiten Witte Kerk Hemrik
2 oktober 
Follie a deux, bestaande uit Marina 
Eckhardt – mandoline & Monty van Bel-
zen – accordeon, brengt op heel eigen 
wijze een programma van eigen arrang-
ementen van tango's (van Astor Piazolla, 
Malando en Villoldo), maar ook musical- 
en filmmuziek, evenals Braziliaanse en 
Zuid-Europese volksmuziek. Virtuoos, 
verstild en gepassioneerd. Aanvang: 
15.00 uur. Entree: € 7,50, t/m 12 jaar € 2,-.
Reserveren kan via 
www.wittekerkhemrik.nl

9 oktober
Vocaal Ensemble Interlude wordt ge-
vormd door 21 enthousiaste zangers en 
dirigent Jan Harryvan. In dit concert hoort 

u wereldlijke, vrolijke en Engelstalige lie-
deren, over mooie vrouwen, natuur en 
meer speciaal over rozen, vogels en ande-
re dieren. Aanvang: 15.00 uur. Entree:     
€ 7,50, t/m 12 jaar € 2,-. Reserveren kan 
via: www.wittekerkhemrik.nl

5 oktober
Filosofisch/literair café De Kletskerk ont-
vangt op woensdagavond 5 oktober om 
20 uur columnist, schrijver van z(eer) k(or-
te) v(erhalen) en winnaar van de Con-
stantijn Huygensprijs A.L. Snijders. Hij 
leest voor en beantwoordt vragen. Aan-
vang 8 uur. Entree 6 euro, inclusief con-
sumptie. Aanmelden is noodzakelijk via 
filaircafe@wittekerkhemrik.nl.
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Ina Zandberg 
Schoonheidssalon 

 
Voor een mooi en 
verzorgd uiterlijk 

Tj. Harkeswei 106 a/b
9241 HM Wijnjewoude

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

G. Wiegersma Wijnjewoude
uw

stalstoffeerder

110 SCANIA
Handelsonderneming

G. Wiegersma

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

Weinterp 1
9241 HB  Wijnjewoude

Bloemstukken
Snijbloemen
Kamerplanten
Bruidswerk
Grafwerk
Sfeermakers
Kado’s
Snuisterijen

*
*
*
*
*
*
*

*Voor al uw:

www.bloemenkadohuiswilma.nl

Gentiaan 22  Wijnjewoude 0516-481208
www.inazandberg.nl
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e16  Dorcas Voedselactie op zaterdag 5 november!

      In actie voor de allerarmsten, een doos van hoop.

e
Dorcas organiseert dit jaar voor de 16  keer de Dorcas voedselactie. Dit jaar willen we 
met de Dorcas voedselactie 55.000 voedselpakketten inzamelen voor de allerarmsten 
in Oost-Europa. Mogen wij op uw steun rekenen??

Plaats: Trefpunt Geref. Kerk Merkebuorren 34 
Datum: Zaterdag 5 november
Tijd: van 10.30 tot 15.00 uur

Doet u mee en koop een voedselpakket of één of meerdere producten  van het 
voedsellijstje voor mensen in Oost Europa en Zuid-Afrika

3 zakjes droge soep( geen cup à soep)                     1 pakje cacao
1 pakje droge kruidenmix                                           2 pakken suiker à 1kg per stuk
1 pak Liga                                                                   2 doosjes (vruchten) thee
1 pak theebiscuit                                                        3 pakken macaroni
1 blik limonadesiroop                                                 1 pot jam 
2 plastic flessen olie                                                   1 pakje kaarsen
1 blik groenten                                                            2 tandenborstels
1 blik vruchten                                                            2 tube tandpasta
2 kg. gebroken rijst                                                     1 shampoo
                                                                                    1 blok handzeep

Behalve voedsel is er ook veel geld nodig voor transport- en distributiekosten.
De kosten om een doos op de plaats van bestemming te krijgen zijn € 5,00.

Giften zijn zeer welkom!
U kunt deze deponeren in de collectebus of overmaken op giro 2500 t.n.v. 

Dorcas Hulp Nederland.o.v.v. nva 2011
Voor meer informatie verwijs ik u graag naar .

In actie voor de allerarmsten!!!

Met hartelijke groet:
Dorcasdepot   Fam. B. Karssen     tel.  481758 Wijnjewoude
Voorraadkist   Fam. J. Bruinsma  tel.  481372    Wijnjewoude

www.dorcasvoedselactie.nl

http://www.dorcasvoedselactie.nl
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Weinterp 22 a

9241 HD  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 16 00

Dopheide 8c-2
9202 PB  Drachten

0512 - 54 67 10
0512 - 54 66 35

Duerswâld 23

9241 GW  Wijnjewoude

Tel.: (0516) 54 12 15

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

Mobiel: 06 -21 67 10 24

Alle dagen geopend

van 9.00 uur t/m. 20.30 uur

Eet   café Restaurant

Mr. Geertswei 39

9241 GK  Wijnjewoude

0516 - 48 17 81

06 - 504 88 016

Ÿ In- en verkoop occasions

Ÿ In- en verkoop classic cars 

Ÿ In- en verkoop USA cars

Ÿ APK keuringsstation

Ÿ Onderhoud en reparatie; alle merken

Ÿ Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

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

FB

AUTORIJSCHOOL
Tel: 0516-480509

Gsm: 06-23005505

 www.autorijschoolmanuel.nl    info@autorijschoolmanuel.nl 

Klein Groningen 16

9241HS  Wijnjewoude
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Nieuws van Vrouwen van Nu, B. v. P.F.

Op de eerste afdelingsavond van het nieuwe seizoen 
kon onze voorzitter de heer Louwsma uit Stiens wel-
kom heten. Hij heeft jarenlang de weersvooruitzichten 
voor de luchtmacht verzorgd vanuit de vliegbasis in 
Leeuwarden. Het was interessant om te horen en te 
zien hoe de weerberichten tot stand komen en kwa-
men. 

BvPF

Vrouwen van Nu

Een stukje ”live” van Pelleboer deed ons 
realiseren hoe ook deze berichtgeving in 
de loop der jaren veranderd is. Pelleboer 
in zijn tuin en nu via satellieten en compu-
ters. Het was een leerzame avond.
De actieve reiscommissie besloot hun 
programma met twee bijzondere activitei-
ten. De verrassingsfietstocht ging deze 
keer richting Drenthe. Met tussenstoppen 
waarin voor de inwendige mens werd 
gezorgd, was De Gouden Zon, een winkel 
met edelstenen en sieraden in Norg het 
einddoel. De eigenaresse van deze zaak 
kon veel over de helende werking van 
stenen vertellen.
Op de laatste fietsmiddag van het seizoen 
werd museum Opsterlân bezocht. Na 
ontvangst met koffie en gebak volgde een 
rondleiding door het vernieuwde muse-
um. De aanwezige dames hebben geno-
ten van de verhalen, de indrukwekkende 
films en de mooi tentoongestelde voor-
werpen uit het verleden van Opsterland.

De andere interessegroepen starten weer 
met hun activiteiten.
De leesgroep heeft de eerste bijeenkomst 
in oktober gepland.
De vrouwen van de kookgroep beginnen 
in oktober met een workshop. Op het pro-
gramma staat het maken van hartige taar-
ten en toetjes. Natuurlijk wordt dit lekkers 
daarna in een gezellige sfeer genuttigd.
Tot slot de Willedei! Het bracht de Vrou-
wen van Nu ook de nodige wille. De zelf-
gemaakte jams en chutney's leverden 
een mooi bedragje op, waarvan weer een 
activiteit kan worden bekostigd.
De winnaressen van het raden van de 
naam van de pop en het aantal knikkers in 
een pot hebben hun prijzen in ontvangst 
mogen nemen.
Lijkt het u ook wat om aan een van onze 
activiteiten mee te doen dan bent u als 
gast altijd welkom.
Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met onze voorzitter, Sippy Dijkstra, 
tel. 471315.

Antje v.d.Heide.
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Kerkdiensten

Hervormde Kerk

Oktober
2   9.30 uur Duurswoude Ds. J.H. Dekkers Wierden

13.45 uur Duurswoude Ds. J.H. Dekkers Wierden
9   9.30 uur Duurswoude Dr. A.H. van Veluw IJsselmuiden  

13.45 uur Duurswoude Ds. J.A. van den Berg Groningen   Gez Dienst 
16   9.30 uur Duurswoude Ds K. de Graaf Kallenkote  Voorbereiding HA

13.45 uur Duurswoude Dr. A.A.A. Prosman Hoogeveen
23   9.30 uur Duurswoude Ds. J.H. Dekkers Wierden   Viering HA

19.30 uur Geref Kerk Ds. A. Elverdink Jistrum. Gez Dienst Jeugddienst
30   9.30 uur Duurswoude Ds T. Sijtsema Assen

13.45 Duurswoude Ds J.A.L.  Duijster Zwartsluis

November
2 19.30 uur Duurswoude Ds. J.H. Dekkers Wierden   Dankstond
6   9.30 uur Duurswoude Ds L.H Voschezang Bergambacht

13.45 uur Duurswoude Ds L.H Voschezang Bergambacht

Oktober
2 09.30 uur. Ds. K. de Vreugd, Nijkerkerveen, Israël en Kerk Zondag.

                                   Gezam. met Lippenhuizen / Hemrik.                                                                                                                                                   
19.30 uur. Dhr. H. J. Brouwer, Rouveen.

                                    M.m.v. Open Doors / Combo “WYN”.
9 09.30 uur. Ds. J. G. Arensman, Drachten.

                                   Gezam. met Lippenhuizen / Hemrik.                                                                                                                
13.45 uur. Ds. J. A. v.d. Berg, Groningen.

          gezam. dienst in de Herv. Kerk  Duurswoude.
16 09.30 uur. Ds. H. van Heijst, Drachten

                                    Gezam. met Lippenhuizen / Hemrik.                                                                                                                                                   
13.45 uur. Ds. E. Terpstra, Urk.

23 09.30 uur. Ds. H. F. de Vries, Ternaard.
Gezam. met Lippenhuizen / Hemrik.  

19.30 uur. Ds. A. Elverdink, Jistrum, 
                      gezamenlijk dienst met de Herv. gemeente 

30 09.30 uur. Dhr. H. J. Brouwer, Rouveen, gezam. met Lippenhuizen / 
Hemrik.                                   

13.45 uur. Ds. A. Elverdink, Jistrum.

November          
2 19.30 uur. Ds. A. Elverdink, Jistrum. Dankdag voor Gewas en Arbeid

                                    Gezam. met Lippenhuizen / Hemrik.
6 09.30 uur. Ds. J. L. Posthumus, Urk, Zendings dienst.

13.45 uur. Dhr. Bijleveld, Kollummerzwaag, Lichtpunt.                                                                                                                                                   

Gereformeerde Kerk
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Oktober
5 Rommelmarkt op het evenemententerrein
6 Pakketten inleveren voor Polen
7 Schutjassen in de ODV kantine

11 Mantelzorg café in Ureterp
14 Kinderdisco in de Swingel tot 12 jaar van 19.00 tot 20.30 uur, entree € 2,50

Kinderdisco in de Swingel vanaf 13 jaar van 21.00 tot 1.30 uur, entree € 5,-
15 Opening/Open dag massagepraktijk in Bakkeveen
15 Workshop egelhuisje maken bij de Fûgelhelling in Ureterp
18 Klaverjassen bij café van der Wey
19 Vrouwen van Nu : de heer Jouta uit Ferwerd met het onderwerp “Werken 

met jonge gedetineerden”.
29 Federatie van Opsterlandse muziekkorpsen in Ureterp 

November
3 Pakketten inleveren voor Polen
5 Dorcas voedselactie
8 Griepvaccinatie huisartsenpraktijk Wijnjewoude
8 Klaverjassen bij café van der Wey

11 Schutjassen in de ODV kantine 
29 Klaverjassen bij café van der Wey

Dorpsagenda

Willedei 2011
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 Medicatiebezorging

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude

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

Met vriendelijke groet,
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude 

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

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

Tijden
- maken van afspraken voor het spreekuur of een visite 08:00 - 10:30 uur
- aanvragen van herhalingsrecepten, 09:00 - 10:30 uur
- koffiepauze met aansluitend verpleegkundig spreekuur 10.30 - 11.45 uur
- bellen voor uitslagen 11.45 - 12.15 uur
- medicijnen afhalen 16:00 - 17:00uur
- wrattenspreekuur: in overleg met assistente 

Herhalingsrecepten aanvragen: het liefst d.m.v. lege 
medicijndoosjes of op een briefje in de daarvoor bestemde 
brievenbus. Herhalingsrecepten kunnen ook via de site besteld 
worden. www.lewin.praktijkinfo.nl
Herhalingsrecepten kunnen de volgende werkdag tussen 16.00 uur 
en 17.00 uur afgehaald worden.
Wij hebben lunchpauze vanaf 12:30 - 13:30 uur. Uiteraard zijn we 
dan wel voor spoedgevallen bereikbaar. 

Heeft u spoedeisende huisartsenhulp nodig op werkdagen na 17.00 uur, 's avonds, 
's nachts in de weekenden of op feestdagen bel dan het onderstaand nummer:

0900 1127112
U krijgt een ervaren doktersassistent(e) aan de lijn die u een aantal vragen zal 
stellen en u verder op weg helpt. Het kan zijn dat u gevraagd wordt om naar de 
Dokterswachtpost in Drachten te komen. Deze is gevestigd op het ziekenhuisterrein 
van ziekenhuis Nij Smellinge. De Dokterswachtpost bevindt zich op het terrein naast 
het compagnonshuis. Hier kan ook geparkeerd worden.

Goede wetten vinden hun oorsprong in slechte gewoonten.


