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de Bân

De scharrelvarkens "Spek en Lap"
zijn inmiddels geslacht.
Ik heb nog een aantal
vleespakketten
van ca. 6 kilo te koop.
voor meer info bel 06 57 58 43 54
Frans Pool

Wijnjewoude Energie Neutraal

Groene stroom uit Wijnjewoude
koop je bij Energie VanOns

Waarom zou je? 
· Dat is groene stroom met een eerlijk verhaal, opgewekt op het

zonnedak van Herder Agro aan de Tjalling Harkeswei
· Energie VanOns is ons eigen coöperatieve energiebedrijf
· De opbrengsten komen ten goede aan het dorp 
· De tarieven zijn concurrerend
· Er is persoonlijk contact en de lijnen zijn kort
· Bij Energie VanOns wordt je overstap kosteloos voor je verzorgd

Een aansluiting bij Energie VanOns
betekent optimaal duurzame stroom en gas uit de regio.

Overstappen kan via www.energie.vanons.org
Geef aan dat je Wijnjewoude wilt ondersteunen.

Voor meer informatie bel 085 - 01 60 111 
of kijk op www.wen.frl/energie-vanons
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Van de redactie 
 
 
Redactie "de Bân" 
Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 
Durk van der Veen, Merkebuorren 127 tel: 48 13 98 

   Klaske de Vries, Russchenreed 48 tel: 48 13 05 
Lammert Bouma, Petersburg 25 tel: 48 14 57 

   Hendrika Overzet, Russchenreed 67 tel: 48 17 27 
Gerda Westerhof, Merkebuorren 14  
 
 
Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL 64 RABO 0369 0651 82. 
 
De volgende Bân verschijnt op zaterdag 7 december 2019. 
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 e-mail deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 30 november om 18.00 
uur. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. 
 
Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie Posthumus tel. 0516-481381 
Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij:  
Lammert Bouma: e-mail: lbouma@online.nl 
 
 
 
 
Dorpsblad de Bân voorziet in een behoefte om alle dorpsbewoners op de hoogte te 
houden van wat er zoal aan activiteiten plaats zal vinden in en om ons dorp. Ook is het 
mogelijk om terug te blikken op een evenement dat heeft plaatsgevonden. Verder wat 
artikeltjes over en van onze eigen inwoners van wat hen bezighoudt. Het belangrijkste 
zijn echter de aankondigingen van wat er in de komende twee maanden staat te 
gebeuren.                                                         
Op een kortgeleden door Plaatselijk Belang belegde bijeenkomst werd de vraag gesteld 
om een plaatselijke agenda op te zetten. Dit om te voorkomen dat evenementen 
gepland worden op één en dezelfde datum. Als redactie denken wij dat onze eigen Bân 
(naast www.wijnjewoude.net) daar het uitgelezen middel voor is en die functie eigenlijk 
ook al vervuld. Niet alle aanwezigen waren hiermee bekend was de indruk. Zelfs niet dat 
nieuwe inwoners heel veel informatie uit de Bân kunnen halen als ze in het begin iets 
nodig hebben. Bijna alle bedrijven uit het dorp adverteren in ons dorpsblad en zijn dus 
snel vindbaar. 
Mocht het zijn dat de Bân en de maandelijkse agenda niet aan ieders verwachtingen 
voldoen: wij horen het graag en staan open voor opbouwende kritiek. 
Veel leesplezier gewenst.                                                                     
 
De redactie 
  

Een praatje 
bij het plaatje 

 
“Klein maar fijn” 
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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

Schoonheidssalon

06 - 29 28 59 20
Tolleane 1

9241 WH  Wijnjewoude

s

Tolleane 8 
9241 WH  Wijnjewoude

ijnjewoude   Tel.: 0516 - 471415

www.devriesbouwenonderhoud.nl
cor@devriesbouwenonderhoud.nl

Mounleane 14
9241 HA  Wijnjewoude

Cor de Vries
06 - 12 99 63 76

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&

Weinterp 44a  *  9241 HE  Wijnjewoude

drukkerijdrukkerij
Opper Haudmare 2

9241 WD  Wijnjewoude

Tel. 0516 - 48 15 97
Mobiel: 06 - 57 58 43 54

info@drukkerijpool.nl
www.drukkerijpool.nl

Drukken en printen met     
g voor ons klimaat!
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Samen staan we sterker 
Dit is de titel van de drukbezochte 
bijeenkomst die PB afgelopen 17 
oktober organiseerde voor alle 
verenigingen in het dorp. Doel van de 
avond was om met elkaar in gesprek te 
gaan en te kijken op welke gebieden en 
welke manieren de verschillende 
verenigingen in ons dorp samen zouden 
kunnen werken en elkaar zouden 
kunnen versterken. 
Het eerste onderwerp op de agenda 
was een brainstormsessie waarbij de 
vertegenwoordigers van alle aanwezige 
verenigingen konden delen wat zij nog 
misten of anders zouden willen zien. 
Een van de punten die door meerdere 
partijen werd geopperd was ook al een 
agendapunt: het opzetten van een 
gezamenlijke agenda waarin alle 
verenigingen hun activiteiten kunnen 
delen. Hiermee zouden activiteiten beter 
op elkaar kunnen worden afgestemd 
wat het organiseren van een 
succesvolle activiteit zou 
vergemakkelijken. Al snel kwam ter 
sprake dat er op wijnjewoude.net al een 
agenda bestaat waar men activiteiten in 
kan laten opnemen. Dit punt zal PB dan 
ook samen met de beheerders van de 
website oppakken. Hopelijk kunnen we 
snel meer hierover melden en is dit punt 
op korte termijn te realiseren. 
Naast dit punt zijn er nog veel meer 
punten ingebracht die allemaal door PB 
besproken zullen worden.  
Namens Code Hans heeft Rob van der 
Holst een presentatie gegeven. Code 
Hans is in meerder plaatsen actief en 
ook door de gemeente Opsterland 
ingeschakeld om in gesprek te gaan met 
de jeugd in de dorpen. Uitgangspunt 
hierbij is dat er niet vanuit een kantoor 
allerlei dingen worden bedacht, maar 

dat er in gesprek gegaan wordt met de 
jeugd, aan hen gevraagd wordt wat er 
bij hen speelt en hen zelf met ideeën 
laat komen en deze ideeën door hen 
zelf, met ondersteuning van Code Hans, 
laat realiseren. PB zal nauw contact 
houden met Code Hans om op die 
manier ook met de jeugd in 
Wijnjewoude in gesprek te gaan. 
Tot slot presenteerde PB het idee om 
nieuwe inwoners van ons dorp te 
verwelkomen met een goodiebag: een 
tasje waarin alle verenigingen en 
bedrijven zich kunnen voorstellen en 
promoten. Zo hoopt PB dat nieuwe 
inwoners zich gelijk thuis voelen in 
Wijnjewoude en op de hoogte zijn van 
wat ons dorp allemaal te bieden heeft. 
Dit idee kon op veel bijval rekenen en 
zal ook zeker nader worden uitgewerkt. 
 
Al met al kijkt PB terug op een zeer 
geslaagde avond en hoopt dat dit de 
start was van een proces waarin we 
vaker met elkaar in gesprek zullen gaan 
met het uiteindelijke doel om niet op 
onze eigen eilandjes te blijven maar 
elkaar te versterken.  
 
Glasvezel 
Het kan jullie niet ontgaan zijn dat overal 
rond het dorp oranje buizen langs de 
weg liggen of uit de grond steken. Dit 
heeft er alles mee te maken dat er druk 
wordt gewerkt aan het aanleggen van 
glasvezel in het buitengebied. 
Uitgebreide informatie hierover vind je 
verderop in deze Bân. 
 
Brengpunt Groenafval Ureterp   
In november kunt u uw tuinafval op 
zaterdag 9, 16 en 23 november van 
09:00 – 13:00 uur brengen naar het 
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Brengpunt Groenafval (Mounleane 12, 
Ureterp) 
Verhuizingen 
Om ons ledenbestand up to date te 
houden willen we u vragen ons op de 

hoogte te houden van (geplande) 
verhuizingen. U kunt de verhuizing 
doorgeven via 
pbwijnjewoude@gmail.com.  

 

 
 
 
 

Lichtjesavond geeft verbondenheid in gemis 
 

In verdriet en gemis kun je je als dorpsgenoten verbonden voelen, zo bleek weer tijdens 
de recente lichtjesavond. Samen komen op de intiem verlichtte begraafplaats van 
Duerswâld. Met elkaar luisteren naar Klaas de Boer die met zijn gitaar enkele 
toepasselijke liederen zong. Het zo herkenbare verhaal van Nico Viet en het gedicht dat 
Jente van der Velde voordroeg. En dat in de buurt van het graf van overleden dierbaren. 
Het ontroert en maakt tegelijkertijd dankbaar voor wat zij, die wij moeten missen, ons 
aan mooie herinneringen hebben gegeven. Hierin klinkt de overtuiging dat de liefde 
groter is dan de dood. 
 
Zo wordt het korte samenzijn, met aansluitend het plaatsen van een brandend graflichtje 
op het graf of grote witte hart, als een waardevol gedenken ervaren.  
Bij deze lichtjesavond hebben Geke en Siebo Groenewold de door Meinsma fietsen 
aangeboden drankjes verzorgd. Ook AB vakwerk heeft een sponsorbijdrage geleverd.  
 
Begrafenisvereniging Eert De Doden wil hierbij haar grote dank betuigen aan allen die 
voor en achter de schermen hebben 
meegewerkt aan dit waardige 
gedenkmoment.  
 
Graag tot volgend jaar, 
Bestuur EDD 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inloopspreekuur PB: dinsdag 12 november van 19.00 – 19.30 uur in de Swingel. 
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Gedicht voorgedragen door Jente van der Velde tijdens de lichtjesavond 

 
Had ik de liefde niet (Karel Eykman) 
 
Al kon ik nog zozeer 
in prachtige preken mijn redes afsteken 
en wist ik wijze woorden op ieder gebied 
maar had ik de liefde niet 
dan was het toch meer  
wat trommelgekletter 
geklets en geschetter 
had ik de liefde niet. 
  
Al blies ik trompet  
hoog van de toren 
al zong ik in koren 
de sterren van de hemel, het hoogste 
lied 

 
maar had ik de liefde niet 
dan klonk het toch net 
als toeters en bellen. 
Ik had niets te vertellen. 
Had ik de liefde niet. 
  
Want liefde is echt en liefde is aardig 
is open, oprecht 
en eerlijk, rechtvaardig. 
't Is liefde die ziet 
hier opnieuw te beginnen 
die ieder verdriet 
ook de dood kan overwinnen. 

 
 

Ruimte voor BHV cursus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook dit jaar organiseert de ondernemersvereniging 

de jaarlijkse BHV cursus
op donderdag 21 november 

van 19:00 tot 22:00 uur in de Swingel

De kosten zijn € 60,- per persoon voor leden,
anders kost het € 70,- per persoon.

De genoemde prijzen zijn ex. BTW

Opgave voor 15 november op: info@drukkerijpool.nl

W kii rjnj me ewo Hu -de

ersvm ee ren nr ie gd inn gO
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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:

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen
Tel. 0513-622 339

Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude

Inlichtingen en reserveringen bij Appie de Haan
Tel. 0516-481978

 OPSLAGRUIMTE NODIG?
Bent u tijdelijk opslagruimte nodig voor uw inboedel 

of goederen? Huur nu een opslagunit 
3 3van 15m  of 10m  bij OPSLAG WIJNJETERP

-Lage huurkosten

-Dagelijks opzegbaar

-Bewaakte en schone opslag 

Voor vrijblijvende informatie: 

opslagwijnjeterp@gmail.com of Tel: 0655794376

Compagnonsfeart 53, 9241 HJ Wijnjewoude

Loksleane 3
9241 GR  Wijnjewoude

 

Eize Linstra
Handelsonderneming
Eize Linstra
Handelsonderneming

Voor alle benodigdheden 
op het sportveld

Weinterp 22 a

9241 HD  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 16 00

Slotemaker de Bruineweg 2

8433 MB  Haulerwijk

Tel.: 0516 - 42 12 81

Herenweg 19

8435 WT  Donkerbroek

Tel.: 0516 - 49 21 28

Weibuorren 63B

9247 AZ    Ureterp

Tel.: 0512 - 35 43 98

www.bakkerijvandermolen.nl

Merkebuorren 16

9241 GG  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 12 74

Mobiel: 06 - 234 598 44
handelsonderneming-eizelinstra.nl
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WEN Stap voor Stap 
 
 
Jouw zonnepanelen al gemeld? 
WEN wil dolgraag weten hoeveel zonnepanelen er 
inmiddels op de Wynjewâldster daken liggen. Na de vorige 
Bân zijn er al aardig wat meldingen binnengekomen. Maar 
we denken dat er nog wel meer zonnepanelen zijn 
aangeschaft sinds de telling van 2015. 
Geef jij jouw aantal ook nog even door? Dat kan met een mailtje naar info@wen.frl. 
Graag ook je huisadres vermelden. Begin januari maken we de stand van 2019 bekend. 
 
Centrale mestvergisting en 
groengasproductie stap dichter bij 
Op 3 oktober werd na een excursie naar 
de mestvergister van maatschap Heida 
in Hoornsterzwaag de thema-avond 
over mestvergisting gehouden met 
omwonenden en andere dorpsgenoten. 
Diverse opties voor vervoer en 
vergisting met mogelijke gevolgen voor 
de omgeving zijn in een open, 
respectvolle en constructieve sfeer 
besproken. De Klein Groningers 
spraken uit dat ze niet tegen de 
mestvergisting op de voormalige rwzi 
locatie zijn, maar dat ze wel zorgen 
hebben over eventuele hinder van 
geluid en verkeer. Die zorgen worden 
door WEN uiterst serieus genomen en 
afgesproken is om daar, als de plannen 
echt haalbaar lijken, samen meer 
onderzoek naar te doen. Meer weten? 
Kijk op www.wen.frl/nieuws voor een 
verslag van deze avond. 
 
Inmiddels is na maandenlang deskundig 
onderzoek in samenwerking met 
Economische Zaken gebleken dat er 
een sluitende businesscase te maken is 
voor het innovatieve centrale 
mestvergistingsconcept* dat we in 
Wijnjewoude hebben ontwikkeld. Dat 
geeft goede hoop voor een energie 
neutrale toekomst van ons dorp. 
Vandaar dat nu de belangstellende 
veehouders uitgenodigd worden om alle 
nieuwe informatie te ontvangen en 
vervolgens te besluiten of ze wel of niet 
zouden willen deelnemen in het centraal 

mestvergistingsproject waarmee ze de 
belangrijkste energieleveranciers voor 
het dorp kunnen worden. Want via 
mestvergisting en opwerking naar 
groengas kunnen de bewoners gewoon 
hun cv-installaties blijven gebruiken 
zonder afhankelijk te zijn van aardgas 
uit Groningen of Rusland. Ook hoeven 
ze geen grote investeringen te doen in 
nieuwe elektrische warmtesystemen. 
*Lees over het concept op 
www.wen.frl/mestvergisting. 
 
Als blijkt dat er voldoende boeren gaan 
deelnemen dan zullen we als volgende 
stap weer samen met omwonenden de 
eventuele toename van geluid en/of 
verkeershinder verder onderzoeken. En 
op 28 november wordt het onderwerp 
mestvergisting in een extra 
ledenvergadering van WEN behandeld. 
 
Gemeente geen bezwaar tegen 
zonneveld 
Recent heeft de gemeente Opsterland 
uitgesproken geen bezwaar te hebben 
tegen de realisatie van een klein 
zonneveld van 1,5 hectare naast het 
energiepark. De officiële procedure voor 
een omgevingsvergunning wordt nu 
doorlopen, waarna volgend voorjaar 
SDE+ subsidie kan worden 
aangevraagd. 
 
Extra Ledenvergadering 28 november 
De vele ontwikkelingen van de 
afgelopen maanden vragen inmiddels 
om definitieve besluitvorming door de 
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Kraanwerk

J.R. Bouma

Voor alle grond- en water werken

www.kraanwerkjrbouma.nl

Tolleane 1  Wijnjewoude  Tel. 06-11292116

De Buorren 73 - 8408 HK  Lippenhuizen

Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683

Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

Tolleane 26
9241 WH  Wijnjewoude 

E-mail: info@taekemabouw.nl
Website: taekemabouw.nl

Rinse Taekema 
06 - 46 03 84 42

Onno Lieuwes 
06 - 31 53 94 03
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coöperatie over de uiterst belangrijke 
onderwerpen als het realiseren van een 
zonneveld en de plannen voor centrale 
mestvergisting en groengasproductie. 
Daarom houden we op donderdag 28 
november om 20.00 uur een extra 

ledenvergadering waarin deze thema’s 
de hoofdmoot vormen. De leden 
ontvangen een persoonlijke uitnodiging 
met agenda per email. 

 
Wil jij ook meedenken en meebeslissen over een groene toekomst voor Wijnjewoude 
maar ben je nog geen lid van WEN? Inschrijven kan via www.wen.frl of op de 
ledenvergadering.  
Het lidmaatschap kost niets, maar levert wel veel positieve energie en opbrengsten voor 
het dorp. Wie weet word jij het 250ste WEN lid. 
 
 

Oudste inwoner van ons dorp viert  
haar verjaardag 

 

 
 
Het is gezellig druk in het Wâldhûs waar mevrouw T. Bosma- van der Dong haar 102de 
verjaardag viert. Overladen met bloemen en cadeaus en de vele kaarten die ze mocht 
ontvangen is het voor haar volop genieten.  
 
Samen met haar familie, de bewoners en oud-bewoners van het Wâldhûs, zusters van 
de Zuidoost zorg, buren en genodigden wordt ze na het welkomstwoord van Jan 
uitbundig toegezongen. Lang zal ze leven, Hiep, Hiep, Hoera!  
 
In een kort gesprekje dat wij voeren geeft ze aan, dat haar gezondheid het laatste jaar 
wel is afgenomen. Eerlijk vertelt zij ”mijn verstand is gelukkig nog goed, maar je hoeft 
het ook niet te begeren om 102 jaar te worden”. Het lopen is wat schuifelen geworden 
maar met de trouwe hulp van de thuiszorg kan ze nog thuis blijven wonen. Dagelijks 
kijkt ze televisie, leest de krant of een boek, maar het meest verzot is ze op de Privé, die 
wordt van voor tot achter gelezen. Na dit geslaagde feestje op 26 oktober zal ook de 
burgemeester haar nog een bezoekje brengen.  
 
De redactie van de Bân wenst mevrouw Bosma nog een goede tijd toe. 
 
Annie 
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                                                                    voor al uw tegelwerk:  www.tegelzetbedrijfvanderveen.nl
                                                                                                            info@tegelzetbedrijfvanderveen.nl
                                                                   tel 06-53674098              Wijnjewoude
                                                                   voor een goed advies kom ik graag vrijblijvend bij u langs

Mounleane 3a
9241 HA  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 13 31

info@hytexfashion.nl
www.hytexfashion.nl

Hytex Fashion B.V.HF socks, underwear, accessoires

Boomkwekerij    
Johan Meinsma
06 291 906 86

info@boomkwekerij.johanmeinsma.nl

Hotel & Restaurant de Stripe

Duerswâld 23

9241 GW  Wijnjewoude

Tel.: (0516) 54 12 15

www.destripe.nl

Wij zijn geopend van maandag t/m zondag vanaf 9.00 uur.

Tip! Probeer ook eens ons lekkere verse afhaalmaaltijden,

kijk op www.destripe.nl/afhaalmenu voor verdere informatie!!

www.destripe.nl (0516) 54 12 15 info@destripe.nl

hotel

Restaurant
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      Geef de pen door 
 
 
 
Mijn naam is Marijke Leffering, 23 jaar en werkzaam bij de gemeente 
Groningen. In november vorig jaar hebben mijn man Oebele en ik de sleutel van onze 
woning aan de Noormanstrjitte gekregen. Hier hebben wij enkele maanden met behulp 
van onze familie en vrienden flink geklust. Sinds februari dit jaar wonen wij hier met veel 
plezier samen. Sindsdien ben ik ook inwoonster van Wijnjewoude. Tijd om mij kort voor 
te stellen, dus bedankt voor de pen!  
 
Ik ben opgegroeid in Terwispel samen 
met mijn ouders, broer en zus. Hier 
eerst naar de basisschool geweest en 
daarna naar de middelbare school in 
Heerenveen. In mijn middelbare 
schoolperiode heb ik Oebele leren 
kennen tijdens het uitgaan in Drachten. 
Grappig feitje is dat Oebele en ik 
gemeenschappelijke vrienden hebben, 
maar wij elkaar hiervoor nog nooit 
hadden gezien. 
Na het behalen van mijn havodiploma 
ben ik in 2013 begonnen met de studie 

Sociaal Juridische Dienstverlening aan 
de Hanzehogeschool in Groningen. In 
2017 ben ik afgestudeerd. Na mijn 
afstuderen ben ik direct aan de slag 
gegaan bij de gemeente Groningen. 
 
In mijn vrije tijd lees ik graag een goed 
boek. Daarnaast ga ik af en toe naar 
grasbaanraces of speedway. Zowel in 
Nederland als in Duitsland. Ook breng ik 
graag tijd door met mijn familie en 
vrienden.  

 
Deze pen is uitgeschreven! Ik geef hem graag door aan onze overburen Brian en 
Nancy. 
 
 

Ledenvergadering IJsclub “Great Foarút” 
 

Vrijdagavond 15 november a.s. om 20.00 uur is de ledenvergadering van IJsclub “Great 
Foarút” in de Swingel. 
 
Agenda 
1- Opening 
2- Notulen 
3- Verslag secretaris 
4- Bestuursverkiezing  n.v.t. 
5- Verslag penningmeester 
6- Benoeming keurmeesters 
7- Bespreking rijderijen 
8- Rondvraag 
9- Sluiting 
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Uitslag schutjassen, 4 oktober 2019 
14 deelnemers 

 
1e winnaars: Fokke van Bruggen & Kees Stalenhoef 
2e winnaars: Jappie Nijholt & Oene Veenstra 
1e verliezers:  Douwe Oosterbaan & Geeuwke Jongsma 
2e verliezers: Aalzen Postma & Jeen Posthumus 
1e poedel: Eelco Drent & Jelke van Bruggen 
2e poedel: Henk Posthumus & Kees van der Lei 
  
  
Tussenstand: 
 
1.   Fokke van Bruggen 9 punten  
2.   Kees Stalenhoef  9 punten 
3.   Jappie Nijholt  6 punten 
4.   Oene Veenstra  6 punten 
5.   Eelco Drent  5 punten 
6.   Jelke van Bruggen 5 punten 
7.   Douwe Oosterbaan 4 punten 
8.   Geeuwke Jongsma 4 punten 
9.   Henk Posthumus  4 punten 
10. Kees van der Lei  4 punten 
 
Volgende schutjasavond: 6 december 2019 

 
 

 
Uitstapje naar de kersttuin              

 
De Zonnebloem afdeling Ureterp, Frieschepalen, Siegerswoude, Bakkeveen en 
Wijnjewoude organiseert op donderdagochtend 12 december haar jaarlijkse uitstapje 
naar Tuindorado in Drachten. 
 
Wilt u ook lekker struinen, sfeer proeven, iets kopen of ideeën opdoen 
voor de kerst? Ga dan mee! 
Voor een rolstoel kan worden gezorgd. 
De kosten bedragen € 7,50 incl. consumpties, gebak en vervoer. 
 
Opgave kan tot 25 november bij Sietske Bouma, tel. 0512- 302183 of Meta Falkena, tel. 
0512-302172 
 
Het bestuur van de Zonnebloem afd. Ureterp e. o, 
Antje Berga 
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De lotgevallen van een pet 
Deel 2 

 
Marokko 
In het vroege voorjaar na de trip naar Bolivia was er de gelegenheid om met een klein 
groepje mensen voornamelijk uit  Limburg en België mee te gaan naar Marokko. Dit was 
een zogenaamde vogelreis en is ook een goede manier om het platteland en de natuur 
van weer een andere wereld te beleven. De pet van Che hing nog aan de kapstok en 
bleek ook in dit land van onschatbare waarde.  
Mijn medereizigers bleken fanatieke vogelaars te zijn met veel kennis en herkenning 
van de vogels die in Marokko voorkomen. Er komen niet een overvloed aan vogels voor 
maar wel heel bijzondere. Door hen en een goede 
chauffeur/gids kon ik mee profiteren om zoveel 
mogelijk verschillende vogels te ontdekken. Ook het 
Marokkaanse landschap en leefwijze van de mensen 
daar was een mooie belevenis. Op de vele markten die 
je daar tegenkomt was het steeds een chaotische en 
kleurrijke drukte van belang. Drie nachten verbleven 
we vlak bij de stad Agadir en trokken overdag naar 
gebieden waar de verschillende vogels zouden 
voorkomen. Het begon goed met bij de monding van 
een rivier in zee door het spotten van een groep Heremiet Ibissen. Een met uitsterven 
bedreigde soort. Om alle soorten te benoemen die we verder tegenkwamen zal het 
verhaal te lang maken en om de soms vreemde lange vogelnamen te onthouden een te 
grote opgave. 
Die eerste drie nachten was in een soort hofje met allemaal eenvoudige appartementjes 
maar de volgende bestemmingen waren steeds in grote tot hotels omgebouwde 
landhuizen. 
Het straalde echt oosterse rijkdom uit met luxe betegelde vloeren en met 
binnenplaatsen vol exotische bomen en planten.  
Er zijn vruchtbare gebieden waar veel werk nog met handkracht verzet word en de ezel 
nog een belangrijk vervoermiddel is van de landbouwproducten. En het is er warm 
steeds een dikke dertig graden en dat in april. Lange witte gewaden met vaak een muts 
of capuchon  op is de kledij in de buitengebieden. En dan te bedenken dat het normaal 
in de zomer zomaar vijfenveertig graden kan worden. 
Om de vogels te ontdekken trokken we vaak over kale droge steenvlaktes en waar dan 
wat lage begroeiing voorkwam was de kans op succes het grootst, Het was wel wat een 
troosteloze aanblik die onmetelijke terreinen waar aan de rand van de bewoning het 
afval gedumpt werd. Gevolg was dat heel veel vooral plastiek door de altijd aanwezige 
stevige wind kilometers ver in de omtrek werd verspreid. Hier en daar zijn er ook 

gebieden waar wel water is en door het aanleggen van 
dammen er stuwmeren zijn ontstaan waar wel meer 
vogelleven was. Het trekken door dit grote land levert 
ook verrassende taferelen op want je verwacht toch 
vogels in de bomen te zien en allerminst geiten. Hier 
dus wel, de geiten eten de vruchten van die bomen en 
de onverteerbare pitten worden door de herders weer 
tussen de keutels van de geiten opgezocht. Deze pitten 
worden gekraakt en van de binnenste inhoud word op 
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een speciale manier kostbare olie gewonnen, dat voor vele doeleinden geschikt is. 
Arganolie? 
Toch even een vogelnaam tussendoor van een vogel die zich in deze bomen prima 
thuis voelde; de Westelijke Orpheusgrasmus, wie heeft zo’n naam ooit bedacht? 
De laatste anderhalve dag waren we in de Sahara 
waar ook weer speciale vogels hun leefgebied 
hebben en mensen leven onder voor ons wel heel 
speciale omstandigheden en waarvan vraag je je af. 
Bij een tentenkamp waar Nomaden leefden met hun 
kamelen en dromedarissen mochten we rondkijken. 
Rondom het vee waren ook de specifieke woestijn 
vogels te zien maar ook de bij ons welbekende 
Mosk. 
Bij het trekken in een minibusje door Marokko met 
vogelaars betekent elke dag heel vaak in- en uitstappen en bijna altijd op onverwachte 
momenten wanneer iemand iets bijzonders ziet of meent te zien. Zo ook op de 
voorlaatste dag op de rand van de woestijn een plek met een lage begroeiing met 
daartussen stekelige cactussen waar wat bijzonders te zien was. Na wat prikkelend 
gestruin door de struiken vlogen een paar vogels de lucht in en de kenners herkenden 
meteen de zelden ontdekte Egyptische Nachtzwaluw. De vogelaars waren euforisch en 
dit maakte de al heel succesvolle vogelreis al helemaal tot een topper. 
Eenmaal weer in ons busje op weg naar onze laatste overnachtingadres kwam ik tot de 
ontdekking dat ik mijn Che pet miste. Waarschijnlijk is bij het snelle uitstappen en het 
daarna ontstane enthousiaste instappen mijn pet buiten de bus geraakt. De ontdekking 

daarvan was ettelijke kilometers verder. Jammer 
want ik was er een beetje aan gehecht. Hopelijk 
heeft een Marokkaanse vinder er nu profijt van en 
heeft deze bereisde pet een derde leven. Het zou 
me niet verbazen en ik kan het niet met zekerheid 
schrijven maar waarschijnlijk staat op een labeltje 
aan de binnenkant “Made in China”. 
  
 
 

     
 
 
Durk 
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Sinterklaasintocht 2019 
 

Zaterdag 23 november komt Sinterklaas weer in Wijnjewoude aan. Dit jaar zal hij bij                     
Klein Groningen aankomen. We verwachten Sinterklaas om 10.00 uur.                                                    
Graag verzamelen in de speeltuin. 
 
De route lopen we vanaf Klein Groningen> Opperhaudmare > Merkebuorren > 
Loksleane > Meester Geertswei naar de Swingel. 
Het thema dit jaar is het Circus! Het zou heel erg leuk zijn als jij ook als clown, acrobaat 
of een andere circusartiest verkleed komt!  
De kleurplaat zal op dit thema aansluiten. Je kunt de kleurplaten halen bij je eigen 
school/ Peuterspeelzaal of bij Bakkerij Van der Molen. 
Degene met de mooiste creatie kan een leuke prijs winnen! 
 
Het circus is weer in de stad! O jongens wat een pret is dat!  
Artiesten treden straks weer op, een acrobaat staat op z’n kop.  
De tent die wordt snel opgebouwd,  
het circus is vermaak voor jong en oud.  
Zo'n pret heb ik in jaren niet gehad  
er is een circus, circus, circus, circus in de stad. 
 
Tot dan.  
De Sinterklaascommissie.  
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Zorgboerderij De Twa Bûken  

”Living & Growing” 

Dagbesteding

Winkeltje

Logeeropvang

Mini-camping

Duerswâld 9

9241 GW  Wijnjewoude

0516 - 54 18 62

www.twabuken.nl

woensdag

Schilderwerk binnen en buiten

Kleuradvies

Wandafwerking

Restauratiewerk

Merkebuorren 79

9241 GC Wijnjewoude

Tel.: 06 - 428 14 729

Voor al uw:

5 jaar gratis service
vraag naar de voorwaarden.

0516 745 020
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Single SuperMom 'Durven Doen' dankzij de 
provincie Friesland van start in Bakkeveen 

 
 
De landelijke 'Durven Doen' bijeenkomsten van de stichting Single SuperMom gaan 
binnenkort ook van start in het Bakkeveen. Single SuperMom zet zich door heel 
Nederland in voor alleenstaande moeders. 'Durven Doen' bestaat uit een korte reeks 
gratis trainingen om alleenstaande moeders op weg te helpen naar (vrijwilligers)werk of 
ondernemerschap en naar een netwerk van moeders in dezelfde situatie. 

 
"Nederland telt meer dan een half 
miljoen eenoudergezinnen, waarvan het 
merendeel met een moeder aan het 
hoofd, vertelt projectleider Eva Yoo Ri 
Brussaard van de stichting. "Veel 
moeders redden het prima. Maar er is 
ook een groep die in armoede leeft. 
Daar willen wij iets aan doen. Niet alleen 
voor de moeders, maar ook voor de 
kinderen. Economische zelfstandigheid 
is voor moeders dubbel belangrijk". 
 
Trainingen en coaching 
Single SuperMom heeft de trainingen 
'Durven Doen' speciaal ontwikkeld voor 
alleenstaande moeders die te maken 
hebben met te weinig geld, 
eenzaamheid of sociaal isolement. Maar 
ook alleenstaande moeders die zich om 
een andere reden willen versterken, zijn 
welkom. "De trainingen zijn gericht op 
vaardigheden die moeders helpen zelf 
hun situatie op een positieve manier te 
veranderen. De trainingen worden 
ondersteund met coaching. Daarnaast 
kunnen moeders die meedoen 24/7 
terecht op het gratis platform met 
vragen. Bijvoorbeeld om een oppas te 
vinden of andere hulp", licht Brussaard 
toe. Bij de training hoort een gratis 
werkboek en agenda.  
 
Landelijke Tour 
Single SuperMom heeft 'Durven Doen' 
ontwikkeld met steun van het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Daardoor kan de stichting de trainingen 
breed aanbieden. Zij maakt daarbij 
gebruik van ervaringsdeskundige 
trainers en activiteiten.  
 
Deze eerste volgende (gratis) training in 
Bakkeveen vindt plaats op 2 november 
2019.  
Locatie: De Dwaler aan de Mjumster 
Wei 16c te Bakkeveen. 
Tijd: 10:00 – 13:00 uur 
Aanmelden kan via 
event@singlesupermom.com  
De Durven Doen trainingen vinden 
plaats op 2 november, 9 november, 16 
november, 7 december, 14 december, 
18 januari 2020 en 25 januari 2020 van 
10.00 uur tot 13.00 uur bij De Dwaler 
aan de Mjumster Wei 16c te 
Bakkeveen.  
De bijeenkomsten en het werkboek en 
agenda zijn gratis. 
 
Over Stichting Single SuperMom 
De stichting Single SuperMom is de 
afgelopen 10 jaar uitgegroeid tot het 
grootste netwerk voor alleenstaande 
moeders in Nederland. Single 
SuperMom biedt ondersteuning aan 
alleenstaande moeders in het hele land. 
De besloten Facebookgroep van de 
stichting is een ontmoetingsplek waar 
alleenstaande moeders elkaar vinden 
voor vriendschap, praktische hulp en 
advies. Eva Yoo Ri Brussaard is 
initiatiefnemer van Single SuperMom.

 
 
www.singlesupermom.nl 
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In Krystliet 
 
Op saterdei 14 desimber is de Sintrumtsjerke yn Donkerbroek it toaniel foar “In 
Krystliet”, in bewurking fan “A Christmas Carol” fan Charles Dickens. De Bazuin út 
Donkerbroek lit de moaiste krystlieten hearre, sawol tradisjoneel as yn in modern jaske. 
Dit alles yn gearwurking mei toanielferiening Spilersnocht út Donkerbroek. Wy fertelle en 
spylje it bekende ferhaal fan Scrooge. As jimme de feestdagen smûk en mei in boadskip 
begjinne wolle, dan binne jim fan herte wolkom. De foarstelling begjint om 20.00 oere. 
De tagong is €5,-. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soos Wijnjewoude 
 
Soosmiddag 
Op woensdag 13 november is er weer een soos-middag. De heer Bijlsma verzorgt deze 
middag met dia’s en een praatje.  
Locatie: Gebouw de Driehoek in Wijnjewoude 
Aanvang: 14.00 uur 
We hopen op een mooie middag. 
 
Graag tot dan. 
 
Namens het bestuur 
Joke Nust - Boonstra 
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Feestmiddag van de 
Zonnebloem 

Op donderdag 17 oktober druppelden onze gasten, hun chauffeurs en de vrijwilligers 
vanaf 13.15 uur het MFC de Wier binnen. 

In de grote zaal kon onder het genot van 
koffie of thee met oranjekoek nog even 
bijgepraat worden. Om 14.00 uur nam 
onze voorzitter het woord. Zij was 
verheugd dat ze zoveel mensen (100 
personen) op deze middag mocht 
verwelkomen voor een optreden van 
“Tetje van Toen”.

Tetje is een gezellige tante die al 
kletsend en zwetsend die goeie ouwe 
tijd weer tot leven brengt. Met haar 
programma “In volle vaart”, waarbij  ze 
gekleed in een matrozenjurkje, het 
publiek al zingend en verhalend 
meeneemt op, in en rond het water.
Meezingers die hier bij passen zijn o.a. 
“Daar bij de waterkant”, “Daar was laatst 
een meisje loos”, “Brandend zand” en 
natuurlijk “Het kleine café aan de 
haven”!

Tijdens de pauze werd iedereen door 
onze vrijwilligers voorzien van een hapje 
en een drankje.
Na deze onderbreking werden Grietzen 
v.d. Woude, Henk Mekkes en Meta
Falkena door Jan Bentink van het
regiobestuur van de Zonnebloem
gehuldigd omdat ze al 10 jaar vrijwilliger

zijn. Lenie Annokkee, ook al 10 jaar 
vrijwilliger kon helaas niet aanwezig zijn
op deze middag. De jubilarissen 
ontvingen naast een persoonlijke 
toespraak, een zilveren insigne en een 
oorkonde vergezeld met een
bloemenbon. Uit handen van onze 
voorzitter ontvingen ze een bos 
bloemen en een woord van dank. 

We hebben nog veel meer mooie liedjes
gehoord, waarbij op een groot scherm 
foto’s werden getoond. Een feest van 
herkenning voor de aanwezigen! We 
hebben met z’n allen gezellig 
meegezongen, want ook de teksten van 
de liedjes verschenen met grote letters 
op het scherm! Kortom, wederom een 
geslaagde vrolijke middag, 

Namens het bestuur van de Zonnebloem afd. Ureterp e.o. 
Antje Berga
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Huiseigenaren laten zien dat het 
zonder aardgas kan 

Binnenkijken in Friese woningen tijdens de Duurzame Huizen Route
Als het gaat om aardgasvrij maken van woningen is voor veel mensen de vraag: Hoe 
doe je dat? Het platform de Nationale Duurzame Huizen Route biedt de unieke 
gelegenheid voor woningbezitters om zich daarop te oriënteren. Op 2 en 9 november 
stellen honderden huiseigenaren in Nederland hun duurzame woning open voor bezoek. 
Ook in Fryslân delen inwoners vol enthousiasme hun ervaringen. Zij vertellen wat zij aan 
hun woning hebben gedaan en helpen geïnteresseerden op weg met hun ervaring.

Ruim 1400 huiseigenaren uit het hele 
land hebben hun woning als voorbeeld 
aangemeld op het 
platform www.duurzamehuizenroute.nl.
Bijna een kwart van de huizen is 
aardgasvrij. Anderen zijn energiezuinig, 
nul-op-de-meter of gebouwd met 
natuurlijke materialen. Op zaterdag 2 en 
9 november zijn een groot aantal van 
deze huizen te bezoeken. De bewoners 
geven graag uitleg over wat zij in huis 
hebben gedaan. De ervaringen en 
duurzame toepassingen zijn 
uiteenlopend.

Friese voorbeelden
Zo hebben Thijs en Irma uit Steggerda 
hun nieuwbouwhuis grondig laten 
isoleren. De woning wordt verwarmd 
met behulp van een lucht/water 
warmtepomp, die energie ontvangt van 
zonnepanelen op het dak. Zodoende is 
de woning aardgasvrij en 
energieneutraal.

Volgens Wiebe van der Heide uit 
Fochteloo, die zijn jaren ’80 woning 
energiezuinig heeft gemaakt, levert 
duurzaam wonen niet alleen een 
besparing op. “Het draagt ook bij aan 

het comfort en woongenot, dat is ook 
wat waard!” Andries Idzerda uit Skingen 
deelt die ervaring. Hij heeft een oude 
schoolmeesterswoning verduurzaamd.
“De winterkou trok door onze muren, 
dus isolerende maatregelen waren een 
must.”

Tips van huiseigenaren
“Isoleren, isoleren, isoleren”, luidt de 
boodschap van Thijs uit Steggerda. “Dat 
is het belangrijkste, voordat je investeert 
in installaties.” Siebe Bosch uit 
Heerenveen vult aan: “Als je gaat 
renoveren of verbouwen, pak het direct 
goed aan en kies voor duurzame en 
aardgasvrije toepassingen.”

De tip van Andries luidt: “Ga op bezoek 
bij een woning via de Duurzame Huizen 
Route en vraag de bewoners de oren 
van de kop. Elk stapje dat je zet is 
waardevol, dus ga vooral aan de slag in 
je eigen woning en leer van anderen. 
Goede leermeesters zijn goud waard. 
Daarnaast schrikken de kosten veel 
mensen af, maar mijn ervaring is dat er 
meer subsidies en regelingen zijn dan je 
denkt.”

Het bezoeken van een woning
Geïnteresseerden die op zaterdag 2 en 9 november een woning willen bezoeken 
kunnen kiezen uit een grote variatie aan woningtypen en duurzame toepassingen. Ook 
in provincie Fryslân zijn veel woningen te bezoeken. Inschrijven voor een bezoek is een 
vereiste. Kijk op www.duurzamehuizenroute.nl/fryslan.
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Prikbord 

Bedankt
Wij willen graag iedereen bedanken 
voor de vele belangstelling tijdens mijn 
ziek zijn en het herstel daarna. Wij 
waren er beduusd van.
God heeft onze vele gebeden verhoord.
Heel hartelijk dank.
Jannes en Aukje Veenstra

Verhuisbericht
Na bijna 55 jaar met veel plezier

in Wijnjewoude gewoond te hebben is 
het nu tijd om te verhuizen naar een 
kleinere woning en tuin.
Wij willen eenieder bedanken voor de 
prettige samenwerking in deze 55 jaar.
Ook zeggen wij al onze 
lidmaatschappen en donateurschappen 
bij deze op.

Vriendelijke groeten van
Klaas en Baukje Postma
Noormanstrjitte 45 
Wijnjewoude

Ons nieuwe adres is:
Dwarswijk 362
9202CA Drachten

Collecte Nierstichting
De Nierstichting collecte heeft dit 

jaar totaal €1.224,35 opgebracht.
Collectanten en gevers van 
Wijnjewoude hiervoor heel hartelijk 
bedankt.
Namens de Nierstichting

Sippy en Michiel

Efkes Foarstelle
Wij Abe en Klaske Visser-

Holwerda, binne by jimme yn`t doarp 
kaam te wenjen.
Abe hat altiid wurke yn de hoareka en ik 
altyd yn de soarch.
Easternijtsjerk is it plak dèr’t we 
weikomme.
We meie graach rinne en fytse, dèr haw
we no tiid foar, omdat we beide út it 
wurk binne.
AOW- ers sa neame se dat leau ik.
Jim sil ús fêst wol ris foarby komme yn it
doarp.
Wij wenje oan de Bremerheide nr 9.

Groetnis Abe en Klaske

Verhuisbericht
Hallo dorpsgenoten

Ruim 65 jaar heb ik hier, eerst 
Duurswoude later Wijnjewoude, 
gewoond.
Op 18 oktober ben ik verhuisd van 
Merkebuorren 32 naar de Lijte te 
Ureterp.
Bij deze zeg ik al mijn lopende 
lidmaatschappen op.

Ik wens iedereen het beste.
Een hartelijke groet en misschien tot 
ziens.

Mw. Geertje Postma-Taekema
Kamer 109 
De Lijte.
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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 

Bezoek- en postadres

MFC “De Swingel”

Woensdag in de even weken van 10.00 tot 12.00 uur.

Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 

van 8.00 tot 17.00 uur.  op nummer 06 - 12 548 683

Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies:

 
- vragen over het dorp

- activiteiten

- hulpmiddelen 

- thuiszorg

- woningaanpassing 

- kleine klusjes

 

Wolverlei 5   9241 ER  Wijnjewoude Tel.: 06 - 23 67 77 46

info@hofsteebouw.nl                         www.hofsteebouw.nl

Tjalling Harkeswei 90
9241 HM Wijnjewoude

T: 06 11 43 51 67 / 06 16 93 69 52
M: jelmer@kraanverhuurjposthumus.info
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Werkgroep AED 
Hulpverlening is niet compleet zonder een AED.

Een aantal jaren geleden is een werkgroep AED opgericht.
Deze werkgroep is vooral bezig geweest met de aanschaf 
en het regelen van het onderhoud van een aantal AED’s in 
ons dorp. Ook zijn er een aantal instructie-avonden 
georganiseerd.

Wijnjewoude beschikt inmiddels over vier AED’s. Drie 
weken geleden is de AED bij Klein Groningen geplaatst. 
Momenteel zijn we met de gemeente in overleg hoe deze 
AED geregistreerd moet worden bij hartslagnu.nl

Op dit moment bestaat de werkgroep uit drie leden. Wij zijn nog op zoek naar één of 
twee nieuwe leden.

Lijkt het je leuk en interessant om samen met ons aan de slag te gaan?
Stuur dan een berichtje naar a.vdvelde@planet.nl
Of neem contact op met Albert van der Velde (0516-480730).

Nieuws van het dorpsfeest 
De zomer is voorbij, de feestdagen komen er alweer aan. Het dorpsfeest lijkt nog heel 
ver weg, maar wij zijn alweer druk bezig om er weer een prachtig feest van te maken. 

Na het feest zat het er voor Wilco en onze voorzitter Kees ook op! En Anita heeft helaas 
haar functie neergelegd. Gelukkig hebben we weer hele goede versterking gevonden in 
Geert Clevering, Mathijs van der Werff en Sietse de Boer. 
De voorzitterstaken zullen door Jildou worden waargenomen en zo maken we ons op 
voor het feest van 2020. 

Er staan alweer een aantal leuke dingen op stapel, waaronder de band voor 
zaterdagavond 20 juni. Excuus alvast voor de flauwe grap, maar mensen neem op 20
juni 2020 al uw euro’s mee want op veler verzoek komen de EURO’s nogmaals naar 
Wijnjewoude om ons een geweldige avond te bezorgen. 

Houd dus 17 t/m 20 juni 2020 alvast vrij in je agenda!!
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Ruim 292 kilometer glasvezel aangelegd in 
buitengebied Opsterland 

Er wordt al een poos met man en macht gewerkt aan de aanleg van glasvezel in het 
buitengebied van de gemeente Opsterland. De glasvezelploegen leggen in onze
gemeente ruim 350 kilometer glasvezel aan. De graaf- en aanlegploegen graven een 
geul en leggen hier vervolgens een oranje glasvezelbuis in. De glasvezelbuis wordt 
aangelegd langs de openbare weg en naar de gevel van woningen in het buitengebied. 
Op dit moment is er ruim 292 kilometer glasvezelbuis aangelegd.

Boren en blazen
Ook is er al 73 kilometer geboord op plaatsen waar niet gegraven kan worden. Zodra 
het nieuwe buizenstelsel is aangelegd, gaan de blaasploegen aan de slag. Zij blazen 
glasvezel in het lege buizenstelsel.

PoP’s in Opsterland
In Ureterp, Gorredijk, Frieschepalen, Olterterp, Lippenhuizen, Bakkeveen, Wijnjewoude 
en Nij Beets komen PoP’s (glasverdeelstations). Vanuit deze PoP’s krijgen alle 
betrokkenen een eigen glasvezelkabel tot in de woning. De PoP’s in Lippenhuizen, 
Wijnjewoude, Bakkeveen en Gorredijk worden komende periode geplaatst.

Aanleg van glasvezel kost veel tijd
De aanleg van glasvezel in het buitengebied van Friesland is een immense operatie die 
veel tijd kost. Om straks te kunnen internetten, tv kijken en bellen via glasvezel worden 
er honderden kilometers glasvezel aangelegd, wordt er signaal op het netwerk gezet en 
apparatuur in jouw woning geplaatst. Je ontvangt altijd persoonlijk bericht voordat onze 
aannemer langs komt voor de woningschouw of werkzaamheden op jouw perceel of in 
jouw woning verricht. Abonneer je op de glasvezelnieuwsbrief om op de hoogte te 
blijven van de aanleg van glasvezel in jouw gemeente.

Naar verwachting gaat Kabelnoord in de maand november, week 45 tot week 10 (2020) 
glasvezel blazen in en door de aangelegde buizen en starten met het invoeren van de 
aansluitingen in 1.782 woningen. Vanaf eind januari 2020 kunnen de eerste diensten 
geleverd worden, maar er is op dit moment nog niet op adresniveau te zeggen waar en 
wanneer precies.

Meer informatie kunt u vinden op: https://www.glasvezelvankabelnoord.nl
Namens plaatselijk belang: Albert van der Velde
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Nieuws van de Werkgroep Verkeer & Veiligheid 
van Plaatselijk Belang 

Proef met andere graskant stenen op de Weinterp
De graskantstenen die na de herinrichting als gevolg van de aanleg N381 op 
verschillende plaatsen in het buitengebied zijn toegepast, zijn sindsdien een bron van 
ergernis vanwege het lawaai dat er wordt geproduceerd als het verkeer er overheen 
rijdt.

De werkgroep verkeer is daarom blij dat in overleg met 
de gemeente aan de Weinterp West twee proefstroken 
zijn voorzien van andere, minder geluid producerende 
stenen. 

Voorafgaand aan de aanleg, zijn geluidsmetingen 
verricht en deze zullen worden herhaald nu de 
proefstroken er liggen.

Het is de bedoeling dat als de proef oplevert wat ervan 
wordt verwacht, in overleg met de gemeente een 
vervangingsprogramma zal worden afgesproken, zodat de leefbaarheid voor de 
aanwonenden zal verbeteren.

Namens de werkgroep Verkeer & Veiligheid.
Arie van Dijk

Korenconcert in Leeuwarden 
Vrijdagavond  8 november kun je in het koepeltheater Leeuwarden genieten van maar 
liefst vier koren, alle onder leiding van Annejaap Soldaat. 
Looft den Heer Wijnjewoude is één van de deelnemers aan dit Korenconcert. 
Het programma biedt optredens van elk van de vier koren afzonderlijk, van combinaties 
of zelfs alle koren samen. Dat levert een grootkoor van ca 120 zangers op. Het geheel 
wordt afgewisseld met instrumentale delen voor orgel, piano, trompet en fluiten. 

Chr. Leeuwarder Mannenkoor Patrimonium,  Leeuwarden
Interkerkelijk Koor, Gorredijk
Looft den Heer, Wijnjewoude
Ta Gods Eare, Broeksterwoude
Dirigent:  Annejaap Soldaat 
Organist: Jelle de Jong
Pianist: Ronald Postema.

Koepeltheater, Vredeman de Vriesstraat 24a, Leeuwarden
Aanvang 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur. Toegang vrij. 
Na afloop is er een collecte ter dekking van de kosten



26

Tel: 06-54272376 

b.g.g. 0516-471276

info@egbertdeboer.nl

www.egbertdeboer.nl    

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

GFHGFH

www.gfh.nl

Maak nu een afspraak 06 - 30 37 57 66
www.sannederee-dietist.nl
info@sannederee-dietist.nl
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Winterwandeltocht
VVV Wijnjewoude organiseert op zaterdag 25 januari 2020 weer een prachtige 
winterwandeltocht. Er kan gekozen worden uit drie afstanden: 10, 15 of 25 km. Voor de 
15 en 25 km is de start tussen 09.00 en 10.00 uur en voor de 10 km is de start tussen 
09.00 – 11.00 uur. Inleg € 5,- voor volwassenen en €2,50 voor kinderen t/m 12 jaar.
Waar de start is wordt vermeld in de Bân van december. Maar zet de datum alvast op 
de nieuwe kalender van 2020.

Bestuur VVV Wijnjewoude

Najaarsmarkt voor Nepal!! 
We zijn van plan een najaarsmarkt te houden in het Wâldhûs op donderdag 28 
november van 13.30 tot 17.00 uur.
Wat kunt u verwachten:
- raad de waarde van een levensmiddelenmand
- raad de inhoud van een snoeppot
- voor de jeugd hebben we een grabbelton
- verkoop van vogeltaarten, vogelkransen en andere voedsel voor de vogels
- kaarten, kerstkaarten en kerststukjes.
En natuurlijk zijn er weer volop zelfgebreide sokken voor het hele gezin.

Te veel om op te noemen dus!!!!

Met vriendelijke groet, 
Janke Jongsma en Froukje Pera
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Volkstuinencomplex Boerestreek 
Pompoenpannenkoeken

Zoals je weet is tuinieren in onze groentetuin geen 
straf voor mij, het geeft me rust, ik praat met veel 
medetuinders en wandelaars op het Ald 
Duerswâld. Een heleboel lekkere en gezonde 
groenten van eigen kweek is mijn beloning. Nou 
moet ik toegeven dat het dit jaar allemaal wat 
anders loopt dan voorgaande jaren, maar dat komt 
door allerlei toestanden, drukte en gedoe met
andere belangrijke dingen. Maar ook dan, zonder 
veel moeite, zie ik toch resultaat en kunnen we 
toch nog genieten van groenten van ons eigen tuintje.

Een groente welke erg dankbaar is… is de pompoen. Ga je je daar een beetje in 
verdiepen, dan zul je zien dat er legio lekkere mogelijkheden zijn. Het hoeft niet moeilijk 
te zijn, ik heb deze keer de keuze laten vallen op pannenkoeken.
Ik kan natuurlijk niet zien hoe groot je pompoen is, maar ik kan er wel van uitgaan, dat je 
met je gezonde verstand weet, hoe beslag er ongeveer uitziet. En dan mag je ervan 
uitgaan, dat je niet finaal het schip ingaat, wanneer je er per ongeluk een ei te veel in 
doet. 

1 Pompoen
Melk
3 Eieren
Kokosolie of roomboter
Zout

Schil de pompoen, snijd hem in grove blokken en kook hem, bijna gaar in ruim water.
Spoel hem koud met water en pureer de koude pompoen.
Voeg melk toe aan de pompoenpuree tot het ongeveer beslagdikte heeft.
Kluts de eieren en andere ingrediënten erdoorheen
Bak zachtjes op laag vuur, keer het met een spatel.
Deze pannenkoekjes vallen vrij snel uit elkaar, heb je daar vreselijk veel last van, klop 
dan wat bloem en eventueel nog wat melk door het beslag. Je hebt dan niet de originele 
pompoen-pannenkoek, maar wel een zusje ervan gebakken.

O ja.. je kunt met dit beslag in een iets dikkere variant en mét bakpoeder, ook een prima 
cake bakken.

Siebo
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 Werkgroep Kom erbij 
Taartjesactie d.d. 4 oktober, terugblik
Mede dankzij jullie taarten, Anneke, Anneke, Ypie, Willy, Grietje,
Leny, mevrouw Duursma, Geesje, Marion en Yvonne, was het 
een grandioos succes. We zijn weer een stapje richting meer 
verbinding in Wijnjewoude. De ervaringen over en weer zullen 
hopelijk nog lang doorwerken en doorverteld worden. Tot 
volgend jaar!

Verhaal Trees van Rijsewijk 21 oktober, Nepal, Stichting Tamsarya, terugblik
Anderhalf uur lang hingen we aan haar lippen. Zo indrukwekkend, hoe het leven kan 
lopen als je gewoon je pad volgt. Want zo ging dat bij Trees, meestal voer haar pad 
buiten de gangbare wegen, soms waren die er niet eens. Wel waren daar de vrouwen 
en kinderen die haar meenamen in hun leven en waar ze wel voor moest zorgen. Dit 
leidde tot waar Stichting Tamsarya nu is, wat zij realiseren en gerealiseerd hebben aan 
de voet van de Himalaya op het platteland, op het gebied van onderwijs, 
gezondheidzorg, biologische landbouw en algemeen welzijn van met name vrouwen en 
kinderen. Hierdoor wordt Trees in dit gebied gedragen op handen en is zelfs een haar 
van haar heilig.
Janke en Froukje hadden allerlei spulletjes meegenomen waarvan 
vele een nieuwe eigenaar kregen, natuurlijk was de opbrengst 
voor Trees haar Stichting.

Vooruitblik
18 november doen we gewoon spelletjes en voor de liefhebber zijn er dit keer ook 
plaatjes, schaartjes lijm en kaartjes….kerstachtige taferelen. 
16 december serveren we weer een Kerstlunch. In de Bân van december verdere 
details. 

Patrick van Veen, gedragsbioloog
De thema-uitzending Eén tegen Eenzaamheid door Sybrand Niessen en Martine van 
Oss heb ik gemist en daardoor ook zijn betoog. Maar gelukkig is daar YouTube, ik wil 
een deel daarvan met jullie delen.
• Hij bestudeert al jaren het gedrag van chimpansees, dat lijkt in heel veel opzichten

op dat van de mensheid.
• Sociale contacten zijn net als slapen, eten en drinken, een basale menselijke

behoefte, eigenlijk zou sociaal contact een recht moeten zijn.
• Eenzaamheid is iets heel anders dan verveling, dat op te lossen kan zijn door een

spelletje.
• Apen zijn onderdeel van een groep, ze staan met elkaar op en gaan tegelijk slapen.
• Wij maken steeds vaker deel uit van verschillende groepen, in onze levensloop

vallen af en toe groepen weg en dan kan er eenzaamheid ontstaan.
• Apen zijn een groot deel van de dag bezig elkaar te vlooien terwijl ze niet eens

vlooien hebben.
• Laten wij mekaar ook eens wat vaker vlooien en dan ook heel intensief

vlooien, was de zin waar Patrick mee eindigde.
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·  Fysiotherapie (ook aan huis)

·  Manuele therapie

·  Nek-, schouder- en arm specialisatie

·  Oefengroepen

·  FysioFit (o.b.v. fysiotherapeut)

·  ZwangerFit

·  Medical Taping Concept

Fysiotherapie Goren

Vestiging Haulerwijk:   0516-422 761
Vestiging Bakkeveen:   0516-542 246
Vestiging Waskemeer: 0516-422 761

www.fysiotherapiegoren.nl
e-mail:henkgoren@hotmail.com

Afspraak zonder verwijzing mogelijk!
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Wat ben je mooi 
Als we samen genieten van kleine dingen, en je helemaal opbloeit. 
Als we samen op pad gaan en je de wereld bewondert en verwondert. 
Wat ben je mooi 
Als we verhalen delen met elkaar, en je praat, luistert, huilt en lacht. 
Als we samen ons leven kleuren en je hart voor elkaar hebt. 
 
Al 70 jaar hart voor elkaar, DE ZONEBLOEM. 
 
Verhoging bijdrage 
Vanaf 1 januari 2020 verhogen we de bijdrage voor koffie en wat erbij komt van €2,- 
naar €3,-! 
  
Nuttige informatie voor de koffieochtenden 
Iedereen (jonger en wat ouder) is welkom van 10.00 uur tot 11.30 uur en voor vragen of 
ideeën kun je altijd bellen met Alie, tel.: 0516-481307 of Lydia, tel.: 06-37552518. 
Denk je aan de financiële bijdrage van € 2,--? Bovendien geldt altijd, ben je slecht ter 
been en wil je wel graag komen, we halen je en brengen je weer thuis! Gewoon bellen! 
 
Onderweg treffen we u graag, kijk vooral naar elkaar om en….vertel het door! 
Namens werkgroep Kom erbij, Lydia Huisman. 
 

 
 

De Klaverjassers zijn weer volop in de strijd 
 
19 september    3 oktober     17 oktober 
 
De bovenste 5   De bovenste 5    De bovenste 5 
Jan Beekhuizen 4087    Klaasje v.d. Woude 4464  Jan Posthumus 4632 
Albert Kuilman 4052    Afke Bouma  4331     Hinke Taekema 4224 
Jelle Bergsma  3786    Jan Taekema  4046     Jan Taekema 3840  
Berend Joustra 3686    Els Veenstra  3803     Klaasje v.d. Woude 3758 
Afke Bouma  3616    René Seefat  3664     Jan Feitsma  3716 
 
Volgende klaverjasmiddagen zijn: 14-11, 28-11 en 12-12 
Aanvang 13.30 uur in de Swingel 
Kun je Klaverjassen?? Wees welkom!! 
 
Groet, 
Jelle Bergsma 
tel: 0516-481007 
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Zaterdag 21 december van 19.00 tot 20.30 uur 
Heb je het al genoteerd? ‘Kryst troch de Buorren’ wil je vast niet missen want het 
wordt weer een oergezellig en hartverwarmend kerstgebeuren voor jong en âld 
Wynjewâld. 
 
Op zes locaties in de buurt tussen galerie van Joop van Bergen en de boerderij van Jan 
Lammert Sijtsema zijn leuke activiteiten te beleven. Een paar voorbeelden: priksleeën 
op wieltjes, verhalen vertellen, broodjes bakken op stokjes, blikgooien en diverse 
muzikale optredens. Maar ook zijn er rustiger plekjes te vinden zoals rond Joris’ 
kerstboom en in het kerkgebouw. De koepel vormt weer het hart van het feest. Daar 
vind je de levende kerststal, allerlei lekkernijen, gezellige muziek en knutselen voor 
kinderen 
 
Hartelijke groet van de werkgroep, 
 
Leny Bouma, Wieke Haarsma, Theo van Linde, Joop Miedema, Pieter Rooks, Anneke 
van der Veen en Jetty Welfing.  
 
Voor vragen of opmerkingen: Leny Bouma, tel. 0516- 481855,  
Email: catharinusleny@hotmail.com 
Kryst troch de Buorren is een initiatief van Plaatselijk Belang en de PKN kerk. 
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Even voorstellen 
Sinds de zomervakantie werk ik als directeur op CBS Votum Nostrum. Voor mij is dit de 
eerste baan als directeur. Ik heb 21 jaar met heel veel plezier voor de klas gestaan, 
voornamelijk in de bovenbouw. Vorig schooljaar heb ik aangegeven dat ik toe was aan 
een nieuwe uitdaging. Vandaar dat ik sinds dit schooljaar mag werken op CBS Votum 
Nostrum. Ik heb eerder in een dorp gewerkt, zeven jaar in Rottevalle en één jaar in 
Oudega. Werken in een dorp vind ik prettig, omdat het allemaal wat kleinschaliger is en 
ik houd van de sfeer op een dorpsschool. Ik heb dit in de eerste weken al ervaren aan 
de kinderen op de school, in de contacten met ouders en grootouders. Maar ook in de 
samenwerking met de mensen van plaatselijk belang bij het regelen van het taarteten 
met de ouderen in het dorp. Dit zijn initiatieven die ik erg belangrijk vind en waar ik 
graag aan mee werk.  
 

Vanuit de scholen 
De afgelopen weken, tot aan de 
herfstvakantie, zijn er al weer een 
heleboel activiteiten voorbij gekomen. 
Allereerst natuurlijk de nieuwe groepen 
waar de kinderen na de zomervakantie 
in komen. Dit is een fase van opnieuw je 
plaats vinden in een groep. Ik kan 
zeggen dat er een prettige sfeer in de 
school, in de klassen en op het plein 
heerst. We hebben ook al weer twee 
projecten gehad in de vorm van de 
Kinderboekenweek en de 
Kerkschoolgezinsdienst. Beide hadden 
als thema, ‘op reis’. Samen met de 
collega’s van it Twaspan zijn deze twee 
weken voorbereid. In beide scholen was 
aandacht voor boeken en verhalen en 
werk rond het thema ‘op reis’. Als 
afsluiting is een speurtocht 
georganiseerd voor de kinderen van 
beide scholen die in beide scholen op 
zoek moesten in de uitgestalde boeken 
naar verstopte letters. Met de gevonden 
letters konden de kinderen de volgende 
slagzin maken: ‘op reis door twee 
scholen, overal liggen letters 
verscholen´. Na het zoeken van de 
letters en het puzzelen naar de juiste zin 

was in de centrale ruimte van Votum 
Nostrum de bekendmaking van de juiste 
slagzin. Daarna hebben we met de 
kinderen van beide scholen twee liedjes 
van de Kinderboekenweek gezongen en 
de dansjes gedaan.  
In de Kerkschoolgezinsdienst was het 
thema ook ‘op reis’. Samen met de 
kinderen, collega’s en dominee 
Engelsma hadden we een hele mooie 
dienst. In de kerk hingen werkstukken 
van de kinderen met als thema ‘op reis’. 
Daarnaast was er een toneelstukje van 
juf Baukje en twee kinderen uit groep 8, 
werden door groepen kinderen liedjes 
gezongen en zelfs gerapt en speelde juf 
Jetske Lysbeth tijdens de collecte op de 
harp.  
En dan ligt nu de komende periode voor 
ons, een drukke en gezellige periode. 
We hebben vrij snel al weer Sint 
Maarten, direct gevolgd door Sinterklaas 
en daarna de viering van Kerst. Een 
drukke periode, maar ook een hele 
gezellig periode. De ervaring leert dat 
de acht weken tot aan de kerstvakantie 
voorbij vliegen. We hopen er met elkaar 
een leuke, leerzame en gezellige tijd 
van te maken.  

 
Met vriendelijke groet, 
Team CBS Votum Nostrum en OBS it Twaspan 
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De peutergroep 
 
Buiten is echt herfst! Binnen is dit het thema waar we mee 
bezig zijn de peuters. We kijken naar de lucht en de 
wolken. We luisteren naar het geluid van de wind en de 
regen. We verzamelen verschillende bladeren, eikels, beukennootjes en kastanjes. In 
onze speelruimte staan bakken met de verschillende herfst materialen. De kinderen 
kunnen ze ontdekken met handen en voeten, hoe voelt alles wat zijn de verschillen? Ze 
voelen allemaal anders en zien er verschillend uit. We praten aan de hand van een 
praatplaat over de herfst, we lezen er boeken van en zingen er liedjes over zoals: 
Bledsjes read, giel en brún, 
Op it paad, yn de tún. 
Feie, feie, feie, op in grutte bult. 
Hoei! Hoei! Hoei! Ffffffff! 
 
We hebben een herfstschilderij gemaakt  door te stempelen met een zelfgemaakte 
krantenpapierprop en verschillende kleuren verf. Na het stempelen hebben we er een 
spinnenweb op gemaakt door draadjes in de natte verf te drukken. Van chenilledraad, 
rietjes en een pompon hebben we een spin gemaakt. Bij het schilderij hoort een 
opzegversje:  
Spinnetje, spinnetje, spin, 
Kriebelt aan mijn kin, 
Kriebelt op mijn rug, 
En weer vlug terug,  
Roets …. Langs mijn been, 
Op mijn dikke teen, 
Met een zuchtje wind, 
Springt ie op een ander kind. 
 
We gaan nu aan de slag met een lampion en 
natuurlijk oefenen we hoe dit gaat, het lampion 
lopen. 
  
We werken met verschillende thema’s in het jaar. Naast de activiteiten rondom het 
thema is er volop de gelegenheid om te spelen en zelf te ontdekken. We stimuleren de 
kinderen om dingen zelf te doen. Zelf aankleden, zelf naar de wc gaan, helpen met het 
opruimen. Al spelenderwijs vergroten ze zo hun wereld op verschillende gebieden. Eén 
daarvan is taal. Door een rijk en gevarieerd aanbod van taal leren de kinderen nieuwe 



35

woorden en begrippen. Taal is heel rijk en divers en kan ook heel verschillend worden 
aangeboden.  
Peuters kunnen vanaf twee jaar bij ons komen ontdekken en spelen! Nieuwsgierig kom 
gerust een keer kijken hoe het gaat!  

 
Buitenschoolse opvang 

Bij de BSO haken we aan bij het thema van 
de herfst. Deze groep vindt het ook leuk 
om de activiteiten rondom de herfst te 
doen. Spelen met bladeren en een 
knutselactiviteit maken.  

De herfst is de maand dat er veel appels 
worden geoogst. Samen met de kinderen 
hebben we van de appels appelmoes 
gemaakt. Heerlijk zelfgemaakte 
appelmoes! 

Natuurlijk zijn we met de kinderen op zoek 
gegaan naar paddenstoelen. Wat zijn er 
veel paddenstoelen te vinden en zoveel 
verschillende soorten. Met behulp van een 
kaart zijn we op zoek gegaan naar de 
namen van al deze soorten.  

Bijna een traditie is het om nadat de mais 
is geoogst naar de boerderij te gaan op 
zoek naar de maiskolven die nog op het 

land liggen. Natuurlijk maken we meteen een rondje over de boerderij. Er was net een 
kalfje geboren, dat wilde natuurlijk iedereen even zien. 

Daarna met elkaar op zoek naar de maiskolven die er nog op het land liggen. En wie 
niet wil zoeken of klaar is mocht samen met Johan het geoogste perceel inzaaien. 
Kleine korreltjes zaad verdelen over het land, een serieus en precies werkje wat met 
veel enthousiasme werd gedaan!  
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8-Weekse Mindfulness Training (MBSR) 
 
Op donderdag 14 november start er weer een 8-weekse Mindfulness training.  
 
Deze training wordt gegeven door Joyce de Rozario. Zij is -onder andere- opgeleid aan 
het IVM (Instituut voor Mindfulness) en categorie 1 lid van de VMBN 
(Vereniging Mindfulness Based Trainers in Nederland en Vlaanderen). Zij begeleidt 
mensen (individueel en in groepsverband) op enthousiaste en heldere wijze vanuit het 
verlangen de kracht en de potentie van Mindfulness, van mindful leven, door te geven.  
 
Steeds meer werkgevers en zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de training! 
Info: www.joycederozario.nl /  (06) 15321015 / joyderoza@gmail.com 

 
 

Griepvaccinatie 
 
Zoals elk jaar is het in het najaar tijd voor de ‘griepprik’. 
 
Waarom geeft uw huisarts jaarlijks een griepprik? 
Dit is om de ‘echte’ griep (influenza) bij vatbare mensen te voorkomen. Elk jaar verandert het 
influenza virus een beetje, zo ook de samenstelling van het griepvaccin. 
 
Wanneer komt u in aanmerking voor de griepprik? 
• Wanneer u 60 jaar of ouder bent 
• Wanneer u lijdt aan een hart- of vaatziekte 
• Wanneer u lijdt aan een longziekte 
• Wanneer u lijdt aan suikerziekte 
• Wanneer u nierpatiënt bent 
• Wanneer uw afweer verlaagd is door een bijzondere ziekte of bepaalde soorten 

medicatie 
 
Via deze weg willen wij de patiënten van huisartsenpraktijk  
Wijnjewoude – Hemrik uitnodigen op 
Maandag 18 november 2019 
Tijdstip: 17.00 uur – 19.00 uur 
om op de huisartsenpraktijk langs te komen voor de vaccinatie wanneer u in aanmerking 
komt voor deze griepprik. 
Neem uw uitnodiging mee i.v.m. de barcode-registratie. 
LET OP: u ontvangt een persoonlijke uitnodiging. 
Twijfelt u of u in aanmerking komt, dan kunt u gerust met ons of onze assistentes 
overleggen. 
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude - Hemrik 
Meester Geertswei  15 
Wijnjewoude 
Tel: 0516- 48 1250 
Spoed: 480808 
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Onderwerp: Verslag DTK3 - Bakkeveen 2. 
Het is in Buitenpost, 2 – 2  geworden. 
  
Jasper Zijlstra aan bord 1 begon voortvarend met de witte stukken aan zijn partij. Een 
aanval over links, vervolgens over rechts en toen weer links maar de Buitenposter 
voorman wist alles te pareren.  
Een tegenaanval van zwart door het midden kostte hem echter een belangrijke pion en 
na een omvangrijke ruil bleef er een lastig eindspel over.  
Met een beetje bluf van Jasper gaf de zwartspeler onder een dreiging van mat iets te 
snel op. Maar het punt was binnen en het gelijkspel voor het team veilig gesteld. 
  
Robin Baines aan bord 2 met zwart. Slavische Verdediging. Ik dacht het rustig aan te 
doen, wat druk over de c-lijn, een tikje saai allemaal maar dit paste bij het regengekletter 
op het dak.  
Ik heb mezelf een beetje gepind (over de c-lijn) om afruil naar ongelijke lopers te 
vermijden.  
Later met 6 stukken over de c-lijn heeft mijn tegenstander een paard ook op de lijn 
gezet, en zoals dat kan in schaken was er opeens chaos; ik won 2 stukken en wit ging 
door zijn klok in verloren stand. 
 
Jaap Weidema speelde aan bord drie zijn vertrouwde b4-opening. De opening liep 
voortvarend, zijn tegenstander leek niet goed te weten hoe hij er mee om moest 
springen.  
Al snel had Jaap een grote tijdvoorsprong, die opliep naar meer dan twintig minuten 
toen de zwartspeler een indeling voor een aantal clubspelers moest maken.  
Dat bleek voor de uitslag van de partij weinig uit te maken want in het verre middenspel 
zag Jaap over het hoofd dat er een paard van hem instond en het loodje legde waarna 
hij opgaf. Het begint erop te lijken dat de geschiedenis zich herhaalt.  
Evenals in het vorige seizoen verliest Jaap de eerste weken partij na partij. Hij wijt het 
zelf aan chronisch slecht slapen.  
  
Aan het vierde bord speelde Anne van Streun met zwart de Hollandse verdediging.  
Al snel bestormde zwart met zijn stukken en pionnen de witte koningsstelling. Iets te 
snel, want de witte dame deed een sublieme zet, waardoor een dubbelschaak dreigde 
en verlies van een loper. 
Met een stuk minder en een doodgelopen aanval werd zwart naar de nederlaag 
gedwongen. Haastige spoed is ..... 
  
Robin  
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Dorpsagenda 

 
 
November 
 
8 Mannenbiljart in de Singel, 20.00 uur 
9 Bierproeverij in de Swingel, 20.00 uur 
12 Spreekuur PB, 19.00 - 19.30 uur in de Swingel 
13 Dorpssteunpunt 10.00 - 12.00 uur 
13 Soosmiddag in gebouw de Driehoek, 14.00 uur 
13 Klaverjassen bij Café Van der Weij 
14 Klaverjassen in de Swingel van 13.30 tot 16.30 uur 
15 Ledenvergadering IJsclub Great Foarút in de Swingel, 20.00 uur 
18 Kom erbij, spelletjes en knutselen 
18 Griepprik tussen 17.00 uur – 19.00 uur  
20 Breicafé, 10.00 uur 
21 Start BHV cursus 
23 Sinterklaas intocht, 10.00 uur 
27 Dorpssteunpunt 10.00 - 12.00 uur 
28 Klaverjassen in de Swingel van 13.30 tot 16.30 uur 
28 Najaarsmarkt Nepal in het Wâldhûs, 13.30 - 17.00 uur 
28  Extra Ledenvergadering WEN, 20.00 uur 
 
 
 
December 
 
4 Klaverjassen bij Café Van der Weij 
6 Schutjassen in de ODV kantine, 20.00 uur 
6  Vrouwenbiljart in de Singel, 20.00 uur 
11 Dorpssteunpunt 10.00-12.00 uur 
12 Uitstapje Zonnebloem naar Tuindorado 
12 Klaverjassen in de Swingel van 13.30 tot 16.30 uur 
13 Mannenbiljart in de Singel, 20.00 uur 
16 Werkgroep Kom erbij, kerstlunch 
18 Breicafé, 10.00 uur 
18 Kom Erbij, kerstlunch 
20 Schutjassen in de ODV kantine, 20.00 uur 
21 Kryst troch de Buorren, 19.00 - 20.30 uur 
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Kerkdiensten 
 
 
 
 

Hervormde Gemeente 
 
 
 
 
November 

3 9.30 uur  Duurswoude Ds. H.J.C.C.J. Wilschut, Bovensmilde 
 13.45 uur Duurswoude Dhr. A. Lowijs, Noordscheschut 

7 19.30 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Dankstond voor 
gewas en arbeid 

10   9.30 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Voorbereiding 
HA 

 13.45 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Dienst van 
Openbare Belijdenis van het Geloof 

17 9.30 uur Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Viering HA 
 13.45 uur Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Voort-en 

dankzegging HA 
24 9.30 uur Weinterp Ds. G. Oberink, Urk 

 13.45 uur Weinterp Dhr. J.C.A. van den Berge, Sebaldaburen 
 
December 

1 9.30 uur Duurswoude Ds. G. Oberink, Urk, 1e Advent 
 13.45 uur Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd 

 
 
 

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik 
 
 
 
 
 
November 
3 9:30 uur Ds. F. de Jong, Leek Zendingszondag, koffiedrinken na de 

dienst 
6 19:30 uur Dhr  E. van Halsema, 

Kampen 
Dankdag 

10 9:30 uur Ds. H. Engelsma     .  
17                9.30 uur       Ds. P. Rozeboom, Aldeboarn Vierdienst, koffiedrinken na de dienst 
24 9.30 uur Ds. H. Engelsma Laatste zondag kerkelijk jaar / Voorber. 

Heilig Avondmaal 
 
December 
1 9:30 uur Ds. H. Koolhaas, Winschoten Heilig Avondmaal 
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Doktersdiensten 
 
 
 
Algemeen 
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik 
Meester Geertswei 15, 9241 GJ Wijnjewoude                                                                                                                              
Tel.nr.: 0516 – 481 250  Spoed: 0516 – 480 808 
 
 
Openingstijden   07:30 – 17:00 uur 
07.30 – 08.00 uur:                             laboratorium (bloedprikken) 
08.00 – 10.15 uur:                             spreekuur huisarts 
10.15 – 11.15 uur:                             werkoverleg en koffiepauze     
11.15 – 12.30 uur:                             visites huisarts en verpleegkundig spreekuur 
12.30 – 13.15 uur:                             lunchpauze 
13.00 – 16.00 uur:                             spreekuur huisarts en verpleegkundig spreekuur 
 
Spreekuur Hemrik (de Bining) 
Donderdag    08:30 – 10:15 uur 
 
Avondspreekuur (op afspraak) 
Maandag    18:00 – 20.00 uur  
Tevens verpleegkundig spreekuur op afspraak 
 
Wrattenspreekuur   op afspraak 
 
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn en wachttijden aan de balie of telefoon te 
voorkomen, willen wij u dringend vragen om voor de volgende diensten te bellen op de 
aangegeven tijden: 
▪ Het maken van afspraken: 08.00 – 10.00 uur 
▪ Het opvragen van labuitslagen: 14.00 – 15.00 uur 
▪ Ophalen van medicatie:  16.00 – 17.00 uur 
 
Herhaalrecepten kunt u ook bestellen via onze website www.lewin.frl  
Oudere patiënten en patiënten die slecht ter been zijn kunnen de medicatie 
en verbandmiddelen kosteloos thuis laten bezorgen. Hiervoor kunt u contact opnemen 
met onze assistentes. 
 
Na 17:00 uur en in het weekend wordt de spoedeisende hulp waargenomen door: 
Dokterswacht Friesland: telefoonnummer 0900 – 112 7 112 
De Dokterswacht bevindt zich links van de hoofdingang van Nij Smellinghe te Drachten. 
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de Bân

De scharrelvarkens "Spek en Lap"
zijn inmiddels geslacht.
Ik heb nog een aantal
vleespakketten
van ca. 6 kilo te koop.
voor meer info bel 06 57 58 43 54
Frans Pool

Wijnjewoude Energie Neutraal

Groene stroom uit Wijnjewoude
koop je bij Energie VanOns

Waarom zou je? 
· Dat is groene stroom met een eerlijk verhaal, opgewekt op het

zonnedak van Herder Agro aan de Tjalling Harkeswei
· Energie VanOns is ons eigen coöperatieve energiebedrijf
· De opbrengsten komen ten goede aan het dorp 
· De tarieven zijn concurrerend
· Er is persoonlijk contact en de lijnen zijn kort
· Bij Energie VanOns wordt je overstap kosteloos voor je verzorgd

Een aansluiting bij Energie VanOns
betekent optimaal duurzame stroom en gas uit de regio.

Overstappen kan via www.energie.vanons.org
Geef aan dat je Wijnjewoude wilt ondersteunen.

Voor meer informatie bel 085 - 01 60 111 
of kijk op www.wen.frl/energie-vanons


