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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 4 januari 2020.
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 28 december 2019 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

Dit is alweer het laatste nummer dat voor u ligt. 

Een beetje roerige tijd de laatste maanden van het bijna afgelopen jaar. Gelukkig geen 
oorlogsdreiging en het herdenken van 75 jaar bevrijding in het komende jaar lijkt 
feestelijk gevierd te kunnen worden. Onder nogal wat groeperingen heerst 
ontevredenheid met demonstraties en dreigen met- en daadwerkelijke stakingen tot 
gevolg. Te snel en ondoordachte besluiten van onze overheid en bepalende 
organisaties zorgen voor onrust bij velen. Vooral onze politieke volksvertegenwoordigers
regeren en reageren vaak bij de waan van de dag. Het twittert maar raak en in een 
opwelling gemaakte uitspraken doen meestal meer kwaad dan goed. Het is december 
en met de meeste feestdagen nog in het vooruitzicht gaan we wellicht en hopelijk weer 
wat gemoedelijker met elkaar om. Aan de Bân zal dat zeker niet liggen. We kijken terug 
op een mooi jaar met veel aanbod van kopij en daarom wensen wij iedereen hele fijne 
feestdagen toe en alvast een gezellige jaarwisseling.

Veel leesplezier

De redactie

Een praatje 
bij het plaatje 

“Oant 
takommend jier ” 
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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

OOppppeerr  HHaauuddmmaarree  3322

99224411  HHRR    WWiijjnnjjeewwoouuddee

zzaaaakk

mmoobbiieell

ee--mmaaiill

  ((00551166))    4488  1100  1177

  0066  --  5555  1177  8833  5599

rrooeellooffddeejjoonngg@@ffrreeeelleerr..nnll

IInn--  eenn  vveerrkkoooopp  aallllee  mmeerrkkeenn  aauuttoo''ss,,  mmaacchhiinneess  eenn  bbeeddrriijjffssaauuttoo’’ss

Roelof de Jong

wweebbssiittee::  wwwwww..ddeejjoonnggaauuttoosseennmmaacchhiinneess..nnll

::

::
::

ddee  jjoonngg  aauuttoo’’ss            mmaacchhiinneess&&

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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Werkgroep Verkeer & Veiligheid 
In de afgelopen maand is er uitgebreid 
contact geweest tussen het bestuur van 
PB en de werkgroep Verkeer & 
Veiligheid. De werkgroep heeft een 
uitgebreid rapport opgesteld waarin haar 
werkzaamheden, bevindingen en 
aanbevelingen zijn opgenomen. Dit 
rapport dient als een soort van 
overdracht van de werkgroep richting 
het bestuur van PB.  
De werkgroep kreeg als doelstelling 
mee om op basis van feiten en in 
samenwerking met gemeente, politie en 
bevolking te komen tot een gedragen 
aanpak voor oplossingen van de 
gesignaleerde problemen, die zullen 
leiden tot concrete maatregelen welke 
de verkeers- en veiligheidssituatie in 
Wijnjewoude reguleren binnen het 
gemeentelijke Verkeers- & 
Vervoersbeleidsplan en die de 
leefbaarheid binnen het gebied doen 
vergroten (de toegezegde “Plus” op het 
gebied). Met het eindrapport heeft de 
werkgroep haar taak bijna voltooid. PB 
zal nu haar best doen om de 
bevindingen en aanbevelingen uit het 
rapport, waar mogelijk, opvolging te 
geven. 
 
De tijd en energie die de werkgroep de 
laatste jaren heeft gestoken in het 
verbeteren van de verkeersveiligheid 
zijn bewonderenswaardig en als PB zijn 
wij namens het dorp ontzettend 
dankbaar voor het werk dat de 
werkgroepleden hebben verzet! 
 
Oud & Nieuw 
2019 zal dit jaar weer knallend worden 
afgesloten. Net als afgelopen jaar zal 
het carbidschieten plaatsvinden in het 
land achter Merkebuorren 47. We zijn 

blij dat het carbidschieten weer op deze 
locatie plaats kan vinden en willen 
Hepke en de organisatie bedanken voor 
het beschikbaar stellen van het land en 
het organiseren van dit gezellige 
evenement. Met name de regelgeving 
vanuit de gemeente zorgde af en toe 
voor wat hoofdpijn, maar het is de 
organisatie uiteindelijk toch gelukt de 
voorwaarden te scheppen voor hopelijk 
weer een gezellige dag. Iedereen is 
uiteraard welkom om te komen kijken of 
te komen knallen, het begint om 10 uur. 
Mocht je met je eigen bus willen komen, 
houd er dan rekening mee dat de bus 
een maximale inhoud van 50 liter mag 
hebben. Voor de overige voorwaarden 
om mee te doen verwijzen we graag 
naar de site van de gemeente: 
https://opsterland.nl/Inwoners/Afspraken
_Oud_en_Nieuw/Carbidschieten 
 
Net als voorgaande jaren zal PB zorgen 
voor lekkernijen om warm van te 
worden.  
 
Nieuw bestuurslid 
Tijdens de afgelopen bestuurs-
vergadering is Geert van der Sluis 
aangeschoven om te kijken of hij het 
bestuur wil komen versterken. Van 
beide kanten is dit goed bevallen: Geert 
heeft aangegeven dat hij graag in het 
bestuur wil plaatsnemen en het PB ziet 
in Geert een goede toevoeging aan het 
bestuur. Geert zal de komende tijd de 
vergaderingen bijwonen om bekend te 
raken met de verschillende 
onderwerpen en hoopt samen met PB 
dat hij na de komende ledenvergadering 
officieel kan toetreden tot het bestuur. 
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Brengpunt Groenafval Ureterp
In december kunt u uw tuinafval op 
zaterdag 14 december van 09:00 –
13:00 uur brengen naar het 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.

Tot slot wenst PB alle inwoners gezellige feestdagen toe! We willen iedereen bedanken 
die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor ons prachtige dorp en hopen er met elkaar 
een mooi 2020 van te maken!

Dorpssteunpunt oproep 

Dorpsbewoners blijven steeds langer in hun eigen dorp wonen. Het is goed om te horen 
dat mensen, als ze ouder worden in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. Ze voelen 
zich er thuis en hebben daar hun vrienden en kennissen. Velen blijven in hun eigen 
woning, anderen verruilen hun te grote huis met tuin voor een kleinere woning of gaan in 
het Wâldhûs wonen.

Toch geeft het wonen in het Wâldhûs soms problemen, vooral als de winter invalt en er 
moet sneeuw worden geruimd. Ook willen de bewoners van het Wâldhûs graag 
boodschappen doen in Bakkeveen of Ureterp als ze zelf geen vervoer hebben. 
Daarom deze oproep: wie wil sneeuwruimen of met de bewoners naar de supermarkt?
Neem iemand mee als u zelf naar de supermarkt gaat, best gezellig.

Meld u aan bij:
Appie de Haan, tel. 0516 481978

Inloopspreekuur PB: dinsdag 10 december van 19.00 – 19.30 uur in de Swingel.
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WEN Stap voor Stap 
 
 
        
        
Zó’n mestvergister willen wij ook niet! 
Tot 25 meter hoog, grote kans op stank- en 
verkeersoverlast, gevaar voor de gezondheid en uitzicht op 
een industrieel complex.  
Dit is het beeld van een groep zeer bezorgde omwonenden onder de naam Westkant, 
die van mening is dat een mestvergister altijd overlast bezorgd, daarvan zijn er 
meerdere voorbeelden in de provincie. Daarom is er volgens hen geen plaats voor een 
dergelijke installatie op het terrein van de voormalige rioolwaterzuivering.  
En, inderdaad aan zó’n vergister moet je niet denken, dat wil toch niemand in 
Wijnjewoude. Zeker WEN niet! 
 
Vertegenwoordigers van Westkant hebben op 20 november een gesprek gehad met een 
bestuursdelegatie van WEN en waren op de ledenvergadering van 28 november 
aanwezig waar zij hun standpunt toelichtten.  
Voorzitter Pieter de Kroon gaf de uiterst bezorgde aanwezigen extra informatie door te 
vertellen over de monovergister waarmee WEN het dorp aardgasvrij hoopt te maken. 
Dan hoeven Wijnjewoudsters niet te investeren in een dure warmtepomp of zo, maar 
kunnen gewoon de cv ketel blijven gebruiken met groengas 
 
Zijn informatie nam de bezorgdheid bij een aantal aanwezigen niet weg. Net als op de 
thema-avond over mestvergisting op 3 oktober, nodigde de voorzitter de bezorgde 
mensen van Westkant uit om mee te denken in het voorbereidingsproces. De kwaliteit 
van de leefomgeving is immers van de grootste betekenis. Daarover moeten direct 
omwonenden zeker meepraten!  
Juist daarom had WEN samen met buurtvereniging Klein Groningen, in september maar 
liefst 120 brieven huis aan huis bezorgd bij alle omwonenden van de rwzi. De brief 
bevatte een uitnodiging voor een excursie naar een monovergister en de thema-avond 
over mestvergisting op 3 oktober. Helaas blijkt deze brief toch aan de aandacht van 
sommige omwonenden te zijn ontsnapt. ‘Dat spijt ons zeer’ aldus De Kroon. 
Na afloop van de ledenvergadering bleek de actiegroep Westkant alsnog bereid aan de 
werkgroep Leefomgeving mee te doen, net als eerder buurtvereniging Klein Groningen. 
Binnenkort wordt de werkgroep bijeengeroepen en een excursie gepland naar de 
actiegroep en mestvergister in Marrum, dat als angstbeeld boven de bezorgde 
Wijnjewoudsters hangt. 
 
Extra Ledenvergadering 28 november 
Het verslag is op te lezen op wen.frl. 
 
Zon op grote daken 
De ledenvergadering werd ook benut voor een kennismaking met de nieuwe project-
leider ‘Zon op grote daken’, Wouter van der Galiën. Wouter heeft tot taak om namens 
WEN en EnergieVanOns de grote dakeigenaren, die zonnepanelen op hun bedrijfsdak 
overwegen, te ondersteunen en zelfs te ontzorgen bij de voorbereidingen en evt. beheer 
en onderhoud. Een mooie kans om zoveel mogelijk grote daken in te zetten voor opwek 
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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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van zonne-energie. Er zijn mogelijkheden om het dak zelf te exploiteren, maar ook om 
recht van opstal te verlenen aan WEN voor een projectperiode van 15 jaar.  
Ben je eigenaar van een groot dak en wil je meer weten? Meld je via info@wen.frl. Dan 
neemt Wouter contact met je op.  
 
EnergieVanOns 
De naam van ons eigen energiebedrijf dat opnieuw van de Consumentenbond een vette 
10 kreeg voor duurzaamheid. Lokaal opgewekte donkergroene energie waarvan de 
opbrengst terug gaat naar de dorpen. En dat tegen concurrerende prijzen. Lees hier 
meer over en bekijk het filmpje in het nieuwsbericht op wen.frl.  
 
Besparing 
Het gezelligste moment van de ledenvergadering was de energie-quiz van de 
werkgroep Besparing. Grietje Rooks en Rigt Bosma wisten de aanwezigen op ludieke 
wijze bewust te maken hoe je kunt besparen zonder te investeren. Met hun goed 
gevulde ‘groene box’ met apparaatjes, slimme tips, spelletjes etc. kunnen buurten en 
groepen zo aan de slag. 
Wil je een gezellig besparingsavondje organiseren? Meld het via info@wen.frl 
 
Zonneveld 
In samenwerking met de omwonenden is een plan gemaakt voor een zonneveld van 1,5 
hectare aansluitend aan het energiepark. Het ligt inmiddels ter inzage bij de gemeente 
en bevat, naar de wens van de omgeving, diverse elementen ter stimulering van 
biodiversiteit. 
Het WEN team wenst je warme feestdagen en veel gezonde energie in 2020. 
 
 

 
Geef de pen door 

 
 
Mijn naam is Nancy Mast, 24 jaar en werkzaam bij de Koninklijke 
Luchtmacht samen mijn man Brian Mast.  
 
In oktober 2018 zijn wij samen met onze kinderen en hondjes naar 
Wijnjewoude verhuisd. Qua wonen was de provincie Friesland nieuw 
voor mij en de kinderen, maar voor Brian voelde het meer als thuiskomen. Hij is geboren 
in Dachten en heeft daar ook zijn eerste levensjaren gewoond. Zelf ben ik opgegroeid in 
Houten een plaatsje in de provincie Utrecht, hier heb ik tot mijn 19de gewoond. Brian en 
ik leerde elkaar kennen via ons werk en wij kochten binnen een jaar samen een huisje in 
Brabant, ook deze locatie vanwege ons werk. In Januari 2016 is onze oudste zoon 
Remy geboren en onze dochter Yara die volgde in mei 2018. De kinderen zijn al 
helemaal gewend in Wijnjewoude, zij gaan wekelijks naar kinderopvang ‘t Buitenleven 
en Remy gaat ook naar de peuterspeelzaal. Vanaf Januari mag hij naar de basisschool, 
zelf kan hij eigenlijk niet meer wachten.  
 
Naast mijn werk en mijn gezinsleven studeer is als beroepsfotograaf aan de school voor 
fotografie. In maart aanstaande doe ik eindexamen en heb ik gelukkig weer meer tijd 
voor fotoshoot’s. Vorig jaar hebben wij de garage omgeruild voor een fotostudio aan 
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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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huis, wat natuurlijk erg handig is voor de slechte weersvoorspellingen en de avonden. In 
mijn vrije tijd ben ik graag met mijn gezinnetje, onze familie of aan de wandel met onze 
honden. 
 
Graag zou ik Marijke Leffering willen bedanken voor de pen! En ik geef hem graag door 
aan Manon de Vries.  
 
Nancy Mast 
 
 

Boswerkzaamheden Duurswouderheide 
 

 
Boswerkzaamheden 
Staatsbosbeheer start half november met boswerkzaamheden in een aantal bosvakken 
aan de oostkant van de Duurswouderheide, een bos- en heidegebied tussen Bakkeveen 
en Wijnjewoude. Het gaat deels om dunning en op enkele plaatsen om verjonging van 
bosvakken. De werkzaamheden nemen een aantal weken in beslag en kunnen 
plaatselijk voor overlast zorgen.  
 
Dunnen en verjongen 
Staatsbosbeheer zal de komende tijd dunnen en verjongen in een aantal bosvakken aan 
de oostkant van de Duurswouderheide. Dit met als doel het bos, met al haar functies, 
toekomstbestendig te houden. Bij dunning worden er bomen weggehaald om anderen 
bomen meer ruimte te geven om goed verder te groeien. Bij verjonging worden er in het 
bos open plekken gecreëerd zodat een nieuwe generatie bomen zich kan ontwikkelen. 
Er ontstaat hierdoor een meer gemengd bos. Een gemengd bos levert meer 
biodiversiteit op doordat er bijvoorbeeld op iedere boomsoort andere insecten leven. 
Daarnaast zorgt deze aanpak voor een robuust, weerbaar en toekomstbestendig bos. 
Staatsbosbeheer weegt steeds zorgvuldig af welke bomen omgezaagd worden. Zo zijn 
de verschillende locaties voorafgaand aan de boswerkzaamheden geïnventariseerd op 
de aanwezigheid van (beschermde) plant- en diersoorten.  
 
Werkzaamheden 
Het verwijderen van bomen gebeurt machinaal door een 'harvester'. Deze 
geavanceerde machine kan nauwkeurig en precies werken. Na het omzagen en het 
verwijderen van de boomtakken worden de stammen in stukken gezaagd. De stammen 
worden opgestapeld in afwachting van transport naar de Nederlandse houtleveranciers. 
Door deze werkzaamheden kunnen paden tijdelijk minder goed begaanbaar zijn. 
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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

hhootteell

RReessttaauurraanntt
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Sinterklaas 2019 
 

Zaterdag 23 november om 10.00 uur kwam Sinterklaas dan eindelijk in Wijnjewoude 
aan. Jong en oud waren richting klein Groningen vertrokken om de Sint binnen te halen. 
De aankomst was in de speeltuin. De speeltuin was mooi versierd door vrijwilligers van 
de buurt. Dames bedankt hiervoor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een taxi busje kwam voorrijden en bracht een aantal dames van het Wâldhûs naar de 
intocht. Ze hadden een mooi plekje op de eerste rij. En Longa liet met een hele groep 
prachtige acrobatenkunsten zien.   
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Totaal onverwacht waren er toch weer problemen met de boot van Sinterklaas. 
Sinterklaas kwam dus niet met de boot aan maar verscheen plotseling met paard en 
wagen. Esther Russchen had vier shetlandponys voor de kar gespannen en was 
Sinterklaas gaan halen om het feest te redden. De paardjes hadden er zin in en 
speerden voor de optocht uit richting de Swingel.  

De zaal in de Swingel was in circussfeer aangekleed en er was zelfs een aantal dieren 
aanwezig. Bij de deur werden rode neuzen uitgedeeld. We hebben mooie dansjes 
gedaan met de pieten en we hebben genoten van googelpiet met haar mislukte 
googeltruc. Gelukkig kwam de verdwenen piet met de hulp van de kinderen wel weer 
tevoorschijn. 

We hebben er met z'n allen weer een fantastisch feest van gemaakt! Iedereen die hier 
een bijdrage aan heeft geleverd willen we van harte bedanken! Tot volgend jaar!!
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Niet voor alle kinderen is het Sinterklaas. 
Gewoon omdat er geen geld is voor cadeautjes.

Door jullie bijdrage tijdens de collecte voor Sinterklaas, hebben we 
namens Wijnjewoude een bedrag gedoneerd aan Stichting 
Present.

Los het raadsel op, geef je antwoord door op  https://wijnjewoude.net/escape/ en wie 
weet mag jij als eerste beginnen aan deze gave uitdaging!
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Sfeervol Kerstconcert Femmes Vocales 

Het veelzijdige vrouwenkoor Femmes Vocales geeft op zondag 15 december om 15.30 
uur een kerstconcert in de Witte Kerk Hemrik. Het koor laat een grote diversiteit aan 
kerstrepertoire horen. Naast werk van Mozart en Mendelssohn brengen zij veel 
prachtige composities van hedendaagse componisten ten gehore. Een grote 
verscheidenheid aan sferen komt in dit concert voorbij.

Het koor staat onder leiding van Claartje van Dokkum, die met haar bevlogen directie 
garant staat voor zowel sfeer als vrolijkheid. Zij vertelt ook iets over de achtergrond van 
de gezongen werken. Professioneel pianist Rudi Kaldenberg zorgt weer voor de 
begeleiding en speelt, zoals we van hem gewend zijn, een piano solo intermezzo. 
Bijzonder zijn de bijdragen van Marijke Darlang op cello en Annemiek Jansen op 
dwarsfluit. Zij geven een bijzondere extra dimensie aan twee nieuw gecomponeerde 
Christmas Carols.

Het concert begint om 15.30 uur. De kerk in Hemrik is open vanaf 15.00 uur. 
Entree: €10,-. Jeugd tot 18 jaar €5,-. Kaarten zijn te reserveren via:
femmesvocales.kaartverkoop@gmail.com

Femmes Vocales is één van de vele activiteiten uit het aanbod van Stichting Muziek en 
Meer ‘Ars Musica’. Voor meer informatie over het koor, zie: www.arsmusica.nu en kies 
onder ‘aanbod’ voor ‘koor’.

Uitslag schutjassen 
1 november 2019, 20 deelnemers
1e winnaars: Berend Joustra & Eelco Drent
2e winnaars: Henk Posthumus & Jan Posthumus
1e verliezers: Fokke van Bruggen & Jeen Posthumus
2e verliezers: Jan van der Meulen & Oene Veenstra
1e poedel: Aalzen Postma & Geeuwke Jongsma
2e poedel: Geert Post & Jappie Nijholt

Tussenstand:
1. Eelco Drent 17 punten
2. Fokke van Bruggen 15 punten
3. Henk Posthumus 13 punten
4. Berend Joustra 12 punten
5. Jelke van Bruggen 11 punten
6. Jappie Nijholt 10 punten
7. Oene Veenstra 10 punten
8. Geeuwke Jongsma 9 punten
9. Jan Posthumus 9 punten
10. Kees Stalenhoef 9 punten

Volgende schutjasavonden:  20 december & 3 januari
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Werkgroep Dorpsbudget 
In september heeft de werkgroep bekend gemaakt ondersteuning te bieden aan buurten 
om een WhatsApp Buurtpreventie op te zetten.
Deze actie loopt nog tot 1 april 2020. Na die datum kunnen geen declaraties meer 
worden ingediend. Per buurtvereniging is €100,- beschikbaar.  
Voorwaarde is dat alle buurtbewoners, dus ook degenen die geen lid van de betreffende 
buurtvereniging zijn, aan de app kunnen meedoen.
Via Wijnjewoude.net  kunnen buurtverenigingen een aanvraag indienen bij de 
Werkgroep Dorpsbudget. Ook buurten die al een app hebben ingericht komen in 
aanmerking voor de bijdrage. Voor vragen kunt je contact opnemen met Harry 
Blaauwbroek, tel.: 06-51887468.

De zon komt op, een nieuwe dag…

Gezocht: een enthousiaste ondernemer… 
Perspectief voor Onze Supermarkt!

Altijd al gedroomd van het runnen van een zelfstandige supermarkt? Of juist toe aan 
een nieuwe uitdaging waarin je een groot verschil kunt maken voor Wijnjewoude? De 
werkgroep ‘Supermarkt Wijnjewoude’ is op zoek naar jou! 

Het plan om een nieuwe, gezonde en zelfstandige supermarkt in Wijnjewoude te 
openen krijgt steeds meer vaste vorm. Om het plan daadwerkelijk te kunnen realiseren 
zijn er drie belangrijke pijlers nodig. Namelijk een locatie en pand, een 
supermarktformule en een enthousiaste ondernemer. Voor de locatie, het pand en de 
formule liggen er inmiddels concrete plannen op tafel. Mooie ontwikkelingen dus, met 
goed perspectief op het daadwerkelijk kunnen realiseren van het plan. 
Eén belangrijk aspect ontbreekt op dit moment nog … een enthousiaste ondernemer! 

Ben jij of ken jij een enthousiaste ondernemer die deze boodschappenkar wil trekken? 
Neem dan contact op met één van de leden van de werkgroep Supermarkt of via 
onderstaand contactadres.

Met vriendelijke groet,
namens werkgroep ‘Supermarkt Wijnjewoude’
Marianne Hulsbergen,
hulsbergen@inverandering.nl
tel. 06-2728 3871
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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



17

Uitslag Zonnebloem loterij 
De trekking van de loterij heeft plaatsgevonden op 7 oktober 2019. Op 
https://www.zonnebloem.nl/loterij/uitslag kunt u controleren of u een prijs heeft 
gewonnen, ook kunt u één van onze vrijwilligers vragen om uw lot/loten te controleren.
We danken u hartelijk voor uw aankoop van de Zonnebloem-loten.

namens het bestuur van de Zonnebloem afdeling Ureterp e.o,
Antje Berga

Teken- en schilderclub 

"Al denk ik dat ik het niet kan, ik wil het toch proberen" in 2020.

Maandagavond 6 januari 2020 start een cursus tekenen/ schilderen voor beginners en 
gevorderden. Wil je mee doen? Geef je zo snel mogelijk op. Kort zal ik vertellen wie ik 
ben en iets over de cursus.

Mijn naam is Ciska Beukema, ik woon en werk in Wergea. In 2015 ben ik afgestudeerd 
aan de Klassieke Academie in Groningen. Op deze academie heb ik zes jaar les gehad 
waarbij de nadruk lag op technische vaardigheden, materiaalkennis en creativiteit. Ik gaf 
al jaren tekenles maar hier leerde ik ook hoe ik deze vaardigheden op anderen kon 
overbrengen.

Ik heb veel en lang ervaring met het werken met groepen van zowel volwassenen als 
kinderen. De groepen die ik lesgeef zijn vaak heel gemêleerd, zowel qua leeftijd als 
schilder- en tekenervaring. Voor mij staat bij het lesgeven het plezier en ontwikkelen van 
ieders mogelijkheden op de eerste plaats. 

Gewerkt wordt met materiaal zoals potlood, pastel, aquarel en olieverf (zelf materiaal 
meenemen).
Ook gezelligheid speelt een belangrijke rol.

Locatie: It Ankerplak, Lytsekamp 1, Bakkeveen
Tijd 19:30 tot 20:30 uur
Voor informatie & opgave: Tel: 06 - 29101138

Ciska Beukema
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Hét dorpskerstfeest voor jong en âld Wynjewâld
zaterdag 21 december van 19.00 tot 20.30 uur

Met elkaar plezier beleven aan creatieve en sportieve activiteiten en kerstoptredens vol 
muziek en verhalen. Ook zijn er rustige kerstmomenten te ervaren door een kaarsje op 
te steken in het kerkgebouw, de schapen te aaien bij de levende kerststal of je 
kerstwens op te hangen in Joris’ kerstboom. De wensen worden na afloop als een 
slinger opgehangen in De Swingel.
Het hele feest speelt zich af in de sfeervol verlichte buurt tussen galerie De Wouden en 
de boerderij van Sijtsema. Op het kaartje hiernaast vind je alle locaties met wat daar te 
beleven valt. 
Het koepelplein vormt het hart van het feest. Daar vind je allerlei lekkernijen, kinder-
activiteiten en gezellige muziek. En om 20.15 uur wordt iedereen gevraagd om naar de 
koepel te komen voor een verrassende afsluiting met muziek.
Alles wordt verzorgd door dorpsgenoten en met bijdragen van lokale bedrijven. Dat is 
nog eens samen kerst vieren! 

Wij wensen iedereen een hartverwarmend kerstfeest.
De werkgroep: Leny Bouma, Wieke Haarsma, Theo van Linde, Joop Miedema, Pieter 
Rooks, Anneke van der Veen en Jetty Welfing. 

Handig om te weten:
-Toiletten achter de kerk in Het Trefpunt en bij Weeny Woody
-EHBO in het Trefpunt
-Label de materialen die jij inbrengt met je naam
-Wil je persé niet gefotografeerd worden, laat het weten aan de fotograaf
-Deelname aan het evenement is op eigen risico.

Er is nog inbreng gewenst van kunstkerstbomen, kerstboomlichtjes op batterij en vers 
groen. Voor 20 december melden bij 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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Kerstwandeling Bakkeveen
Op 2e kerstdag wordt in Bakkeveen weer de traditionele kerstwandeling gehouden, 
voor de 44e maal. Een ideale gelegenheid om een lang kerstweekend af te sluiten met 
een gezonde en frisse wandeling door de natuurlijke omgeving.

De routes lopen door het gevarieerde gebied van Bakkeveen. Ook dit jaar komen alle 
soorten terreinen weer aan bod: heide, weiland, duinen, bos, kreupelhout en een stukje 
bebouwde kom. Start en finish zijn bij het sportpark aan de Mjumsterwei. Er kan 
gekozen worden uit 4 afstanden: 5, 7, 10 en 15 km. De start is tussen 9:00 en 14:30 uur 
(de 15 km tot 14 uur), zodat iedereen voor donker weer binnen kan zijn. Je krijgt na 
inschrijving een routebeschrijving, de herinnering en een kom heerlijke snert na 
afloop. Onderweg is een uitgebreide "koek en zopie" op weer een nieuwe locatie.

Wandelaars kunnen deelnemen aan een gratis puzzel, waarbij de hoofdprijs een 
luchtballonvaart over Bakkeveen is.

Meer informatie: www.kerstwandeling.org of via www.bakkeveen.nl

Wijnjewoude gaat naar Myanmar! 

In de zomer van 2020 gaat een groep van 10 enthousiaste mensen uit 
Wijnjewoude en omgeving naar Taungoo, Myanmar (het voormalige 
Birma). Wij gaan daar meebouwen aan verandering en samen met de 
lokale bevolking bouwen aan een prothesewerkplaats. Hier worden orthopedische 
schoeisels gemaakt voor mensen met een beperking. De beperkingen zijn vaak 
gevolgen van ziektes of landmijnen.
De groep enthousiastelingen die deze zomer op pad gaan, zijn: Steven Akker, Isa de 
Roos, Carina Boer, Jente v/d Velde, Hanna Akker, Nynke Boonstra, Niels Bergsma, 
Anouk v/d Heide, Duco Klooster en Myrthe en Elyne de Boer. Wij zien er erg naar uit om 
deze bijzondere reis te maken en te gaan ervaren hoe het leven ook kan zijn. Maar, om 
deze reis waar te maken hebben wij uw hulp nodig!
Door het hele jaar heen gaan wij verschillende acties voeren. Hier alvast een kort 
overzicht van de aankomende acties      :
• Op 1 januari organiseren wij een nieuwjaarsduik bij Klein Groningen. Dit is ook

aangegeven als een officieel Unox duikpunt. Om 15.30 springen we het water in.
Spring je met ons mee?  Deelnemersbijdrage is minimaal €5,-. Opgave en meer info
kan via deze link: geef.ws/nieuwjaarsduikww

• Op 4 januari 2020 gaan wij langs de deuren om uw lege flessen op te halen. Wij zijn
op pad tussen 10.00 en 16.00. Bewaar dus al uw flessen na de feestdagen en wij
zorgen ervoor dat ze goed worden gebruikt!

En wilt u ons liever op een andere manier steunen? Dat kan! Als u naar deze link gaat: 
geef.ws/wijnjewoude komt u op onze actiepagina terecht en kunt u aan ons doneren. 
Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws van ons, kunt u onze facebook 
pagina bezoeken: World Servants Wijnjewoude.
Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in om dit spannende maar bijzondere avontuur 
aan te gaan. Helpt u ons mee?
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Uitslag Klaverjassen in de Swingel 

31 oktober 14 november
1  Klaske Visser 3876  1  Klaasje v.d.Woude 4179
2  Joke Nust 3774 2  Klaske Visser 3701
3  Jan Taekema 3690 3  Jan Taekema 3671
4  Willy Joustra 3589 4  Abe Visser 3669
5  Afke Bouma 3502 5  Albert Kuilman 3632

Volgende klaverjasmiddag is 12 december aanvang 13.30 uur, dat is dan de 
laatste in 2019.
Alvast fijne feestdagen voor iedereen!!!!

Jelle Bergsma, tel.: 0516-481007

Mindfulness, dansfulness,  
stilness & mindfulness yoga 

Op vrijdagavond 13 december is de laatste DANSAVOND…en op zaterdag 21 december 
de laatste STILTEDAG van 2019.
Het nieuwe aanbod en de agenda voor 2020 is nu online!

W: www.joycederozario.nl E: joyderoza@gmail.com T: (06) 15 32 10 15
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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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Daniël 
Bepakt en bezakt en wat vreemd uitgedost zien we hem nu al een paar jaar in en rond 
ons dorp. Eerst vaak op een fiets met daarachter een kar vol attributen en ruimte voor 
zijn trouwe metgezel een hond. Tegenwoordig meest lopend met een zware tas op zijn 
rug en behangen met allerhande andere benodigdheden en in gezelschap van zijn 
hond. Het is wel zeker dat dit een dierenvriend en natuurmens is. Een nadere 
kennismaking met deze dorpsgenoot.

Het is Daniël Jongstra en hij is geboren 
in Ureterp. Zijn Pake was Siebren 
Voordewind een meer bekend dan 
berucht stroper die woonde aan de 
Biskop in Duurswoude. Stropen was 
rond en in de oorlogsjaren 1940 – ‘45
een middel van bestaan geworden. Er 
bestond toen al een vorm van wedijver 
tussen boswachters, politie en stropers. 
De interesse voor de natuur zit in het 
bloed bij deze mensen. Bij Daniël was 
dit wel heel sterk, zo vertelde hij en in 
gezelschap van mensen voelde ik mij 
niet op mijn gemak. Op de kleuterschool 
en later de lagere school durfde ik soms 
het plein niet op, ik was eigenlijk 
mensenschuw. Ik verstopte mij in de 
bossen en kwam soms dagenlang niet 
op school. In de natuur voelde ik mij op
mijn gemak en zag en vond ik van alles 
uit en van verveling was geen sprake. 
Na de lagere school was er nog maar 
één school die hem wilde toelaten om 
toch aan de leerplicht te voldoen. Hij 
koos het vak schilder omdat hij mooi 
kon tekenen en meende dat dat van pas 
zou komen in het schildersberoep. Een 
aantal maanden tuinonderhoudswerk 
via de Woudengroep was het ook niet. 
Op school en op het werk kwam ik 
gewoon niet opdagen. Mijn aandacht 
ging naar andere dingen.

Hij koos dus voor een zwerversbestaan 
en leefwijze van de oermens die
rondtrokken en leefden van de jacht. 
Ook de Indianen zag hij als voorbeeld. 
Door uitproberen en ondervinden kon hij 
leven van wat de natuur aan voedsel 
biedt. Vooral paddenstoelen zijn een 

geliefd onderwerp voor hem om te eten, 
maar ook om over te praten. Hier komen 
360 paddenstoelsoorten voor zegt hij en 
ik heb ze allemaal gevonden. Dat had ik 
mij als taak gesteld. Die opmerking vond 
ik bijzonder. Sommige paddenstoelen 
geef ik een eigen naam zegt hij en die 
zijn wel zo toepasselijk als de officiële.     
Hoe onderscheid je de niet giftige en 
giftige soorten? Door ervaring en kleine 
aanwijzingen. Wanneer kleine 
muizentandjes zichtbaar zijn en hapjes 
van een ree bewijzen dat deze ze 
gegeten hebben. Dan zijn ze dus niet 
giftig. Het instinct van de dieren geeft 
het aan. Er zijn heel veel soorten die 
eetbaar zijn. Zowel rouw als gebakken. 
Op een zelfgemaakt komfoortje van lege 
drankblikjes worden ze dan gebakken. 
Ik ben een tijd vegetarisch gaan eten, 
maar door mijn leefwijze en ook door 
mijn voorbeelden uit de oertijd ben ik 
wel weer vlees gaan eten. In het verkeer 
verongelukte dieren die er nog goed 
uitzien neem ik mee en eet ik op.
Zijn zwerftochten voerden hem wel tot in 
het Duitse Zwarte Woud, waar ik leefde 
tussen de wilde zwijnen. Ze 
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accepteerden mij omdat ik net zo als 
deze dieren leefde. Ik wroette ook in de 
grond. Nu ga ik zo ver niet meer want 
het is hier ook mooi en ik zie van alles. 
Zelfs hier vlakbij in de tuin tuur ik naar 
de grond op een bepaald punt 
concentreer ik mij en zie torretjes 
spinnen en mieren druk doende. In het 
bos heb ik plekken waar niemand komt, 
maar wel dieren zijn die zich helemaal 
niet aan mij storen. Ze kennen mij en 
vertrouwen mij. Zelf verstoor ik ook niks
en breek geen takken af. Om 
beschutting te zoeken buig ik de takken 
en die gaan weer omhoog als ik wegga. 
Wanneer al een boswachter of politie 
hem ontdekt geeft het nooit 
moeilijkheden. Ze staan het wel 
oogluikend toe.

Het is een drang om op stap te gaan
krijg ik als antwoord op de vraag 
waarom soms, nog laat in de middag, te 
vertrekken. Dan zit het in mijn hoofd en 
moet ik op weg. Mij lijkt het dan niet zo 
aantrekkelijk, vooral bij niet al te mooi 
weer, om je eigen bed vaarwel te 
zeggen. Het is de maanstand cyclus die 
ik volg is het antwoord en ik kan de hele 
nacht wel doorlopen of ergens gewoon 
zitten. Dan zie ik dingen en neem die in 
mij op en dan maak ik daar later 
tekeningen van. Zo zag ik een dode 
boom begroeid met mos die precies op 
mijn hond leek. Dat heb ik later 
uitgetekend als een portret van mijn 
hond en van andere waarnemingen 
maak ik een soort kunstwerk met takjes 
en mos. Een dergelijk kunstwerk siert 
aan de wand van zijn onderkomen. Dat 
noem ik mijn ‘Herinnering vangers’ zegt 

hij. Slapen doe ik als ik moe ben en ook 
wel overdag. Mijn hond houdt dan de 
wacht en als ik bezig ben dan slaapt de 
hond, wijzend op zijn hond die lekker ligt 
te pitten in zijn mand. Nog meer fantasie 
in zijn verhaal over zijn zelf aangeleerde 
grepen en acties uit de vechtsport. De 
zelfbenoemde ‘Ruigpootbuizerd trap’ en 
hij beeldt met zijn armen de machtige 
klauwen uit van deze grote vogel om 
een aanval af te wenden. Ze moeten 
niet aan me komen zegt hij, maar last 
van mensen ondervind ik niet als ik 
onderweg ben. Zijn er al op- en 
aanmerkingen dan hoor ik die vaak niet 
eens omdat ik altijd bezig ben in mijn 
gedachten. Hoor ik ze al dan stoor ik me 
daar niet aan. Ik praat onderweg wel 
met mensen zoals toeristen die ook wel 
zo zouden willen leven als ik, maar die 
hebben een caravan, zegt hij met een 
lachje. Sommige bieden hem wel eten 
aan en geld. Met vluchtelingen en 
asielzoekers heeft hij ook wel eens 
contact. Misschien wel een soort 
lotsverbondenheid.

Bij mijn bezoek aan Daniël, in zijn eigen 
onderkomen op het erf van de Twa 
Bûken, was hij druk bezig met het 
fabriceren van een namaak 
wolvenvacht. Al voor officieel bekend 
werd dat de wolf weer in ons land was 
heeft hij er al één gezien en nadien nog 
drie keer. Een haarklit van de wolf is 
zelfs in zijn bezit. Van hondenhaar en 
schapenwol gestikt op de dikke binnen-
voering van een jas probeert hij een zo 
echt mogelijk lijkende wolvenvacht te 
maken. Getooid met deze creatie zullen 
we hem hopelijk nog vaak tegenkomen.

Zijn leven en belevenissen schrijft hij op in een boek met de strekking dit ooit na te laten. 
Het is niet de bedoeling hier veel van te laten drukken om te verkopen. Velen laten 
rijkdom achter, maar voor mij is dat een boek over mijzelf, aldus de natuurmens pur 
sang.

Het was een genoegen om nader kennis te maken met deze bijzondere vrijbuiter.

Durk
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Swingel escape: 

Los het raadsel op, geef je antwoord 
door op  
https://wijnjewoude.net/escape/ en 
wie weet mag jij als eerste beginnen 
aan deze gave uitdaging!

Werkgroep Kom erbij 

Wees de reden dat er iemand lacht vandaag

Terugblik
18 november onze koffieochtend met de traditionele spelletjes en kaartjes 
knutselen
Een groep van ongeveer 25 dorpsgenoten schoof ook vandaag 
weer aan voor de koffie. Even nieuwtjes uitwisselen en dan snel 
de spellen uit de doos (Roos heeft alle rummikubdozen voorzien 
van een katoenen zakje, fijn!). 
Wat een gezelligheid, fijn dat ook het kaartjes maken voor 
bepaalde mensen een heerlijk uurtje freubelen is. Trijntje bedankt:
voor altijd weer een tafel vol benodigdheden.

Kerstlunch op maandag 16 december in De Twa Bûken
Om 11.00 uur gaan de deuren open, zijn de tafels gedekt en is de soep (gemaakt door 
de kookclub) warm. Dit jaar zijn we in De Twa Bûken en dus is daar dan die warme plek 
in Kerstsfeer. Komt allen en denk vooral aan uw buurvrouw, buurman of aan 
dorpsgenoten verderop…Iedereen is welkom! Introducés mogen gratis aanschuiven.  
Kosten: maar € 3,50.
Om 14.00 uur is het de bedoeling dat iedereen voldaan weer huiswaarts gaat.
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TTeell::  0066--5544227722337766  

bb..gg..gg..  00551166--447711227766

iinnffoo@@eeggbbeerrttddeebbooeerr..nnll

wwwwww..eeggbbeerrttddeebbooeerr..nnll        

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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wijnjewoude.net
Vergeten jullie niet om zo nu en dan even, of vaker, te kijken? Alles wat er in ons mooie 
dorp leeft onder de mensen staat erop. Inclusief foto’s.

Koffieochtenden in het nieuwe jaar 2020
20/1, 17/2, 16/3, 20/4, 18/5, 15/6, 20/7, 17/8, 21/9, 19/10, 16/11 en 21/12.
Elke derde maandag van de maand staan de deuren van De Swingel open voor 
iedereen die de saaie maandagmorgen tussen dorpsgenoten wil doorbrengen onder 
genot van koffie of thee.

Vooruitblik
In januari en maart 2020 staat er een activiteit met 
basisschoolkids op het programma en in februari komen twee
ambulancebroeders van Kijlstra Ambulancezorg bij ons om te 
vertellen hoe hun dag op de weg en vooral onderweg er uitziet.

Kerst en Nieuwjaarswens
We wensen al onze dorpsgenoten, hele ‘noflike’ Kerstdagen. Laten we dansen en 
zingen met elkaar. Voor 2020 hopen we op warmte, liefde en gezondheid. En, natuurlijk 
nemen we onze yell, TINK OM ELKOAR, weer mee het nieuwe jaar in. U ook?

Nuttige informatie voor de koffieochtenden
Iedereen (jonger en wat ouder) is welkom van 10.00 uur tot 11.30 uur en voor vragen 
kun je altijd bellen met Alie, tel.: 0516-481307 of Lydia, tel.: 06-37552518.
Denk je aan de financiële bijdrage van € 3,--? 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. En….vertel het door!
Leny, Auckjen, Alie, Grietje, Jelle en Lydia, Kom erbij.

Filmhuis Bakkeveen groot succes 

Sinds 2017 vertoont ‘Filmhuis Bakkeveen’ van september 
t/m april maandelijks een film in mfc Dúndelle. Daarnaast 
organiseert het filmteam ook jaarlijks een buitenfilm, een 
filmmarathon en een filmweekend. De met zorg 
geselecteerde films worden altijd uitstekend bezocht en heel 
goed beoordeeld.
De data voor de komende films zijn:
20 december, 17 januari, 21 februari en 17 april.
Het filmweekend wordt georganiseerd op 13, 14 en 15 maart 2020.

Wil je weten welke film er draait en wil je op de hoogte blijven van alle verder informatie 
rond het Filmhuis, meld je dan aan voor de mailinglist: filmhuisbakkeveen@gmail.com

Voor meer info: www.bakkeveen.nl/filmhuis
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Van het gebiedsteam Opsterland 

Elk kind moet kind kunnen zijn
Dit jaar is het dertig jaar geleden dat het Verdrag voor de Rechten van het Kind werd 
vastgelegd. Toch worden die rechten nog wereldwijd geschonden. In Nederland groeit 
ongeveer 3% van alle kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een 
belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. Deze 
week is er extra aandacht voor dit onderwerp tijdens de Week tegen 
Kindermishandeling. 

Bij kindermishandeling denken we al 
snel aan geweld of seksueel misbruik. 
Maar er is ook sprake van 
kindermishandeling wanneer kinderen 
geen eten krijgen, uitgescholden worden 
door hun ouders of verzorgers, of 
verwaarloosd worden. En dat maakt het 
ook meteen zo lastig. Want wanneer 
spreken we van kindermishandeling en 
hoe kunnen anderen dit zien of merken? 

Professionals werken met de Meldcode 
Kindermishandeling en huiselijke 
geweld. Daarmee hebben zij richtlijnen 
om alert te zijn en zorgvuldig te 
handelen als er iets mis is. Maar ook u 
als burger kunt iets doen om 

kindermishandeling te stoppen. Omdat u 
uw omgeving kent, weet wie in de buurt 
woont en misschien ongewoon gedrag 
opmerkt. Dat uw onderbuikgevoel zegt 
dat er iets niet pluis is.

Hoe lastig het ook is om uw vermoeden 
uit te spreken, bel met Veilig Thuis als u 
denkt dat een kind mishandelt wordt. U 
kunt bij Veilig Thuis (anoniem) advies 
vragen. Ook als u twijfelt! Want zelfs bij 
het kleinste vermoeden kunt u het 
verschil maken voor een kind. En dat is 
wat we in de wereld met elkaar hebben 
afgesproken dertig jaar geleden. Dat elk 
kind gewoon kind kan zijn. 

Veilig Thuis: 0800-2000 (gratis en 24 uur per dag)

Kerstpuzzel 

Zoek in de Bân uit welke advertentie het stukje tekst of logo komt en stuur de oplossing 
voor 28 december onder vermelding van naam en adres naar deban@wijnjewoude.net.
Uit de juiste oplossingen worden drie prijswinnaars getrokken.
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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!

Jannes
&

Jenny
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Ut de skoalle klapt 
De dagen worden alweer flink korter. Sint Maarten is geweest en in de verschillende 
groepen zijn prachtige lampions geknutseld waarmee de kinderen langs de deuren 
konden om hun liedjes te zingen en traktaties op te halen. De drukke, gezellige 
decembermaand volgt daarna met rasse schreden.

Inmiddels is die andere Sint, namelijk 
Sinterklaas, in ons land en ook al in 
Wijnjewoude aangekomen en ook 
alweer (bijna) vertrokken. Hij bezocht op 
5 december beide scholen. De 
ontvangst voor Votum Nostrum, it 
Twaspan en Kinderopvang Esther vond 
ditmaal onder grote belangstelling plaats 
op het plein van It Twaspan. Daarna 
bezocht hij volgens planning de beide 
scholen. De gezamenlijke 
Sinterklaascommisie heeft het er druk 
mee gehad om alles zo gezellig mogelijk 
te laten verlopen. 

Voor de groepen 7en 8 is er deze 
periode de voorstelling “'Reis om de 
wereld in 80 dagen'. De voorstelling 
wordt gespeeld door het 
gerenommeerde gezelschap “Beumer 
en Drost” en gaat over menselijk 
gedrag. Alledaagse misverstanden 
kunnen hilarisch en pijnlijk tegelijk zijn. 
En zo herkenbaar. Met een geestige 
kwinkslag komen zo allerlei thema’s ter 
sprake op een poëtische en beeldende 
manier.

Ook voor de groepen 5/6 was er in 
november een toneelvoorstelling "Apollo 
11, reis naar de maan".  APOLLO11 is 
een humoristisch theaterspektakel met 

livemuziek, maquettes, animaties, 
dansende planeten, een ruimteballet en 
heel veel rook. Zes spelers en musici 
brengen dit immense avontuur tot leven 
en springen razendsnel van plek naar 
plek: van Houston naar de maan, van 
het Witte Huis naar de raket, van 
schoonheidssalon La Luna naar Mission 
Control en van het lanceerplatform naar 
de Stille Oceaan.

Na Sinterklaas zijn we nu in de gezellige 
kerstijd aangeland. De scholen zullen in 
kerstsferen worden gebracht en op de 
scholen wordt tijdens deze bijzondere 
periode aandacht besteed worden aan 
o.a. samenzijn, gezelligheid en licht en
viering. Ook voor werkjes op het
creatieve vlak biedt deze periode veel
stof voor inspiratie tot het maken van
prachtige kerstwerkjes.

Dan gaan we van de herfst over in de 
winter en de kerstvakantie staat voor de 
deur. 2019 is alweer bijna voorbij en dan 
denken we vaak even terug naar het 
afgelopen jaar. Een jaar met vrolijkheid, 
maar ook verdrietige momenten voor 
beide scholen. We kijken ook vooruit 
naar 2020, maken mooie plannen voor 
onze scholen en hebben we goede 
voornemens en nieuwjaarswensen.

Wij wensen u alvast fijne feestdagen en een goede jaarwisseling en een gelukkig 2020.

Namens de teams van Votum Nostrum en It Twaspan. 
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Nieuws van de Swingel 
December is voor het bestuur een moment om even terug te kijken naar het jaar 2019 
en natuurlijk plannen te maken en initiatieven te ontwikkelen voor 2020. Steeds meer 
gebruikers en bezoekers weten de Swingel te vinden en het bruist dan ook van de 
activiteiten.

In 2020 vieren we het twintigjarig
bestaan van de Swingel. Het is de opzet 
om dat met een groot feest te doen. U 
gaat hier meer van horen.

We sluiten 2019 af met een aantal 
investeringen. Nog dit jaar zal de gehele 
keukeninventaris worden vernieuwd en 
inmiddels zijn een honderdtal nieuwe 
stoelen aangeschaft voor de grote zaal. 
Deze investering wordt grotendeels 
mogelijk gemaakt door financiële steun 
van het Oranjefonds en de vrienden van 
de Swingel.

Op korte termijn zal de Swingel ook over 
een volledig ingerichte fitnessruimte 
beschikken. Alle inwoners van 
Wijnjewoude kunnen hier gebruik van 
maken op aantrekkelijke voorwaarden. 
Dit in het kader van het actieplan 
“Gezond Wijnjewoude” (volg de 
ontwikkelingen op de website). Naast de 
opzet van een fitnessgelegenheid zijn 
ook een aantal toestellen in de sportzaal 
vernieuwd. Zowel de aanschaf van 
fitnesstoestellen als de investeringen in 
de sportzaal zijn mogelijk gemaakt door 

financiële bijdragen van de Van
Teyensfundatie.
Het bestuur is het Oranjefonds, de Van 
Teyensfundatie en de Vrienden van de 
Swingel zeer dankbaar voor deze 
financiële ondersteuning.
Naast vernieuwing van meubilair en 
inventaris zal in 2020 de Swingel
bouwkundig worden opgeknapt en de  
activiteitencommissie gaat zorgen voor 
een sfeervolle herinrichting.

Het is fijn dat alle genoemde, doch ook 
noodzakelijke, investeringen plaats 
kunnen vinden. Maar de echte kracht 
van “de Swingel” zit in de inspanningen
en daadkracht van de vele vrijwilligers 
die buitengewoon betrokken zijn. Veel 
dank daar voor.
Overigens is er nog altijd plaats voor 
meer vrijwilligers. Wij zoeken op dit 
moment:
-vrijwilligers voor bardienst
-een planner voor de Swingelagenda
-bestuursleden
Wie zich geroepen voelt kan altijd
contact opnemen met het bestuur.

Wij wensen de inwoners van Wijnjewoude goede feestdagen en een gelukkig 2020. Wij 
zien u ook dan graag in ons dorpshuis.

Alex van der Meer
Namens bestuur “de Swingel”.
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Prikbord 

Puzzeluitleen
Vanaf nu: (na het grote succes van het OOLK) puzzels te leen bij 
zorgboerderij De Twa Bûken.
Ruime keus uit ongeveer 40 verschillende puzzels o.a. van 
Haesteren – WasGij – That’s life.
Borg € 5,-- per puzzel.
Openingstijden: ma t/m do van 9.00 uur – 14.30 uur.
Graag tot ziens op Zorgboerderij De Twa Bûken.

Kerstmarkt
Vanaf nu doorlopende kerstmarkt op zorgboerderij 
De Twa Bûken.
Met o.a. prachtige interieurspullen en zelfgemaakte 
kerstaccessoires en kaarten.
Openingstijden: ma t/m do van 9.00 uur – 14.30 uur.
Graag tot ziens op Zorgboerderij De Twa Bûken 

Diabetes Fonds
De collecte voor het Diabetesfonds in Wijnjewoude heeft dit jaar € 943,61 opgebracht. 
Het opgehaalde bedrag gaat naar onderzoek om diabetes te genezen, beter te 
behandelen of te voorkomen. Collectanten en iedereen die gedoneerd hebben: hartelijk
bedankt!
Anneke Heslinga en Jildou Schaap 

Bedankje
Hallo allemaal,
Zoals veel van jullie weten, mocht ik een poosje in het ziekenhuis verblijven.
Dit even ter zijde, waar het om gaat is al die kaarten die Froukje en ik mochten 
ontvangen met bemoedigende wensen en teksten en ook de telefoontjes, dit heeft ons 
heel goed gedaan. 
Ook de (verrassende en onverwachte) bezoekjes thuis en in het ziekenhuis, wat was dat 
mooi. Daarom willen we dan ook graag iedereen bedanken voor de gestuurde kaarten, 
telefoontjes en bezoekjes.

Met een vriendelijke groet, 
Hans en Froukje de Boer.
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Volkstuinencomplex Boerestreek 
Nog eventjes en de gezellige winterse dagen staan weer voor de deur. Iedereen vult ze
voor zichzelf in, maar deze dagen zijn vooral gezellig door de overdadige momenten
van eten en drinken. Vooraf altijd weer de vraag, wat gaan we eten. Ik heb een leuk
recept gevonden, welke moeilijk lijkt om te maken, maar uiteindelijk toch weer in een
poep en een zucht op de tafel prijkt. Voor het gemak heb ik gekozen voor vergeten
groenten uit de diepvries van een grootgrutter.

Kruidig stoofpotje van konijn met vergeten groenten en crème van zoete aardappel.

Ingrediënten voor 1 persoon:
1 konijnenbout
150 gram vergeten groentenmix 
100 gr zoete aardappel 
40 g appelblokjes
mosterd 
gevogeltefond 
restantje jus
verse kaas 
melk 
gesnipperd sjalotje
gesnipperde bieslook 
sinaasappelsap
rozemarijn/gekonfijte citroen.

Bereidingswijze:
Strijk de konijnenbout in met mosterd en kleur ze aan. Stoof de sjalotjes, bieslook en 
appelblokjes aan en voeg ze bij de konijnenbouten. Bevochtig met de gevogeltefond en 
jus. Voeg het sinaasappelsap, rozemarijn/gekonfijte citroen toe en laat sudderen tot het 
konijn gaar is.
Stoom de zoete aardappelen gaar en maak puree met de melk en verse kaas.
Verdeel de vergeten groenten mix in de ovenschalen, besprenkel met olijfolie, breng op 
smaak en bak gedurende minimum 30 minuten af op 200°C.

Siebo

Oliebollenactie ODV 

Op maandag 30 december gaat voetbalvereniging ODV
huis aan huis oliebollen verkopen.

Deze heerlijke oliebollen worden gebakken door
Bakkerij Van der Molen.
1 zak oliebollen met of zonder krenten à 10 stuks kost € 7,50.
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 Volleybalvereniging DWS 
Beste Volleybalvrienden,

Wij zijn alweer bijna op de helft van het volleybalseizoen. Dit 
vraagt om een tussenstand: heren 8ste plaats; dames 1 10de

plaats; dames 2 2de plaats; dames 3 11de plaats en de jeugd 2e

plaats. Uiteraard gaan we ervoor om dit resultaat te evenaren of liever gezegd 
verbeteren! De jeugd speelt donderdag 12 december de laatste wedstrijd van dit 
semester waarbij de kansen hoog zijn dat ze als tweede zullen eindigen. Maar niet 
getreurd, de jeugd is ook voor het tweede semester ingeschreven en mogen dan 
opnieuw voor een kampioenstitel gaan strijden! Voor de jeugd zijn wij druk bezig met 
nieuwe wedstrijdtenues en streven ernaar deze in het begin van 2020 al te mogen 
dragen! 
Wij als club zijn erg dankbaar voor uw bijdrage aan de Grote Club Actie loten en 
Rabobank ClubSupport actie! Hier willen wij nieuwe trainingsattributen van aanschaffen, 
zoals een volleybaltrainingsring voor het oefenen van de spelverdeling.

Balsponsor maand december
• Bakkerij van der Molen, Wijnjewoude

Namens D.W.S. bedankt voor het sponsoren van een bal!

Trainingstijden december
Maandag: Jeugd 19:00 uur - 20:00 uur 

Dames 1 20:00 uur - 21:15 uur 
Dames 2 21:15 uur - 22:30 uur 

Dinsdag : Recreanten 19:30 uur - 20:45 uur
Heren 20:45 uur - 22:00 uur

Wedstrijdschema
09-12 20:30 D.W.S. DS 1 Leevoc DS 4 Mfc de Swingel, Wijnjewoude

12-12 19:15 v.v. Tijnje DS 1 D.W.S. DS 2
Sporthal Revalidatie Friesland, 
Beetsterzwaag

19:15 v.v. Tijnje XB 1 D.W.S. MA 1
Sporthal Revalidatie Friesland, 
Beetsterzwaag

19:30 D.W.S. DS 1 SC Veenwouden DS 1 Mfc de Swingel, Wijnjewoude

20:30 v.v. Tijnje DS 3 D.W.S. DS 3
Sporthal Revalidatie Friesland, 
Beetsterzwaag

21:30 D.W.S. HS 1 R.S.O. HS 2 Mfc de Swingel, Wijnjewoude
16-12 19.15 Mixtoernooi Alle leden Mfc de Swingel, Wijnjewoude

Mededeling(en)
- Op maandag 16 december organiseren de recreanten weer een mixtoernooi voor alle

leden.
- Op maandag 6 januari starten alle trainingen weer.
- In 2020 zullen de eerste wedstrijden weer op donderdag 16 januari gespeeld worden.
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Dan nog even dit: 
Competitiespeler, houdt de Nevobo-website / app in de gaten voor eventuele 
wedstrijdwijzigingen! 

D.W.S. wenst u alvast fijne feestdagen en een goede jaarwisseling!
Het bestuur

Winterwandeltocht zaterdag 25 januari 2020 

VVV Wijnjewoude organiseert op zaterdag 25 januari weer een prachtige 
winterwandeltocht. Of het nu winter is of niet, dat maakt niet uit. Een mooie winterse dag 
waarbij er een laagje sneeuw ligt maakt de wandeltocht extra mooi, maar dat is 
afwachten. Er kan gekozen worden uit drie afstanden: 10, 15 of 25 km. 

De start is vanuit de voetbalkantine ODV in Wijnjewoude, Te Nijenhuiswei 26. 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.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Griet van Veen, tel. 0516-481432. De 
wandeltocht is op eigen risico.

Soos Wijnjewoude 

Kerstmiddag
Onze kerstmiddag is op vrijdag 20 december. Deze middag wordt verzorgd door 
MuZieSen uit Bakkeveen met kerstliederen, muziek en een kerstverhaal. Aansluitend is 
er een kerst-broodtafel.
Locatie: Gebouw de Driehoek in Wijnjewoude
Aanvang: 15.00 uur
Kosten: € 15,-
Opgave kan tot 17 december bij Joke Nust, tel. 0516-481077.

Graag tot dan.

Namens het bestuur
Joke Nust - Boonstra
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Peuterspeelzaal Esther

De peutergroep

Na het lampionnenfeest zijn we druk bezig met het 
volgende feest. Deze tijd van het jaar is een drukke tijd waarin we 
gaan van feest naar feest. Onze poppenhoek ligt vol met 
kledingstukken van Sinterklaas en Piet. Het poppenhuis is het huis 
van Sinterklaas geworden. Op onze kijktafel staan allemaal materialen 
die te maken hebben met het feest van Sinterklaas. De peuters 
mogen daar zelf een boot bouwen met duplo. Bij de knutseltafel wordt 
hard gewerkt aan een zelf gemaakte Piet. De buik geborduurd, hoofd 

en muts geplakt en de benen en armen zijn gemaakt van doppen aan 
elkaar geregen. We  lezen boekjes en zingen liedjes zoals:

Tuffe tuffe toet, tuffe tuffe toet,
de stoomboat, de stoomboat,
Hoi Sinterklaas, hoi leave Pyt,
ik swaai jim ta, it is feest hoera

.
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 één 
daarvan is taal. Door een rijk en gevarieerd aanbod van taal leren de kinderen nieuwe 
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! 
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Buitenschoolse opvang

De kinderen van de BSO vinden het ook leuk om met alle Sinterklaas spullen te spelen. 
Verkleed als Sinterklazen en Pieten vermaken ze zich en gaan helemaal op in het spel. 

Een favoriet onderdeel in de Sinterklaastijd is pepernoten bakken. Zelf kneden en heel 
veel pepernoten maken!!

Kerstfeest van de zondagsschool 

Op de zondagsschool zijn we al weer druk aan het oefenen met de kerstliedjes
die we gaan zingen tijdens het kerstfeest. 
Hierbij willen wij iedereen uitnodigen om met ons het kerstfeest te vieren. 
Kom samen met ons luisteren naar het mooie kerstverhaal en een spannende vrije 
vertelling en smullen van de traktaties. Na afloop krijgen alle kinderen wat lekkers mee
naar huis!

Wij vieren het kerstfeest van de zondagsschool op D.V. tweede Kerstdag
in de Hervormde Kerk te Weinterp, aanvang 19.00 uur

Tot 2e kerstdag!
De leiding
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Riet gedekt. Onze locatie. Verspreid eten er gasten. In dit hotelletje. Onze bezoekers kijken 
dan ook wat onwennig rond. Schaken of liever dineren? Dat is de vraag. Twee kastelen, 
noemen ze zich. Torens. Zeggen wij. Ze laten zich door mij (Dirk Müller) overhalen zich deze 
avond toch op het koningsspel te richten. Ik vertel ze waar ze mogen gaan zitten en leg de 
belangrijkste spelregels van het consumptie-halen uit. “We zien je niet vaak meer”, zegt een 
serveerster. Daar mag ik op spelen, vanavond, denk ik. Mijn zwarte stelling altijd een half 
stapje achter. Mag je dat nog zeggen, tegenwoordig? Ik kies voor het inruilen van mijn 
artillerie (de lopers) tegen de twee paarden van mijn tegenstander. Ik win er een pionnetje 
mee maar moet mijn knollentuin nu beschermen tegen vele diagonale aanvallen. Lastig. 
Voor mij speelt Ben de Vries een gedegen partij met wit. Ziet er goed uit. In de gang naar de 
toiletten kom ik Wiebe Hoekstra tegen. “Hoe gaat het?”, vraag ik. “Niet over de partij praten, 
he?”, is zijn antwoord. Hij doet het goed zie ik met een snelle blik, veel druk op de 
tegenstander maar wel met een erg open stelling. Ik denk aan mijn auto die ik buiten wat 
dicht bij een boom moest zetten. Ga ik daar bij het wegrijden aan denken? Gerrit Meppelink
is de eerste die wint. Op 3 is hij een stuk voor gekomen. Dan volg ik. De man van de twee 
kastelen verliest er 1 en kan opgeven. Mijn paardjes hinniken blij. Ook Ben haalt ‘m binnen: 
“Een van de betere partijen die ik heb gespeeld”, zegt hij. En hij kan het weten. Wiebe’s
opponent marcheert nu met loper en zware stukken door zijn stelling. Dat houdt niemand 
lang uit. Ook Wiebe niet. Weer 3-1 voor ons. Goed bezig.

Eventjes
Zaal 6 van Het Convent. Daar spelen wij. Waar ooit nonnen voor de gelovigen zorgden. 
Eerder doemde de kerk op. Vol verlicht. Imposant. Wiebe Hoekstra op 1 vandaag. Wilde 
graag zwart en krijgt wat hij wilde. “Vroeger hoorde je alleen de klokken hier, nu alleen ons 
nog”, zegt onze gastheer. Gerrit Meppelink geeft al snel een stuk voor de aanval. Ik ( Dirk 
Müller) ben op het droge voordat mijn partij goed-en-wel is begonnen. Alles wint. Mooi. Wij 
van Bakkeveen-1 strijden voor de Friese Beker en doen nét alsof we die  kunnen winnen. 
Voor eventjes. Ben de Vries worstelt zich door zijn wedstrijd. Kan alle kanten op, daar. De 
torenklok buiten slaat 10. “Oh, oh Bolsward, mooie stad”, denk ik. Wiebe speelt een pion te 
snel door en ziet zijn dame opgesloten worden. Zijn tegenstander bekend sterk in remises 
maar zal vandaag meer willen. Lijkt mij. Gerrit komt aan de winnende hand met dame en 
torens. Wiebe strijkt de vlag. Aan de kleine bar beneden kom ik een oude bekende tegen. 
Die schaakt daar. Ik ben nu ook in Burgum gaan spelen”, zegt hij. Dichter bij huis, zei zijn 
vrouw. “Ik vind daar gewoon mijn draai niet”, zegt hij. “Niet zo als hier”. Ik snap dat wel. “Wat 
wil je drinken, Dirk?”, vragen ze. Doe maar een biertje. Voor Gerrit en Ben, waar het op de 
borden heel spannend is, halen we water. Ben blijft overeind met een minuspion. Lopers van 
verschillende kleur. Remise. Meer zit er niet in. Ongemeen spannend bij Gerrit. Een 
gelijkspel  betekent een snelschaak barrage. Voor het verder komen. Het komt er niet van. 
De diagonalen van zijn tegenstander té machtig. Mat. 1 ½ - 2 ½. We zijn uitgeschakeld. “Kan 
ik er zo uitrijden?”, vraagt Ben. Dat kan. We rijden door de kronkelende straatjes van een 
oud centrum. Mistig, inmiddels. Volgend jaar weer. Doen alsof we de beker kunnen winnen. 
Voor eventjes.
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Dorpsagenda 

December
10 Spreekuur PB, 19.00 - 19.30 in de Swingel
11 Dorpssteunpunt 10.00 - 12.00 uur
12 Klaverjassen in de Swingel, 13.30 uur
12 Uitstapje Zonnebloem naar Tuindorado
16 Kom erbij, Kerstlunch in de Twa Bûken, 11.00 uur
18 Breicafé, 10.00 uur
20 Schutjassen in de ODV kantine, 20.00 uur
20 Kerstmiddag van de Soos in gebouw de Driehoek, 15.00 uur
21 Kryst troch de Buorren, 19.00 - 20.30 uur
30 Oliebollenactie ODV
31 Carbidschieten vanaf 10.00 uur

Januari
1 Nieuwjaarsduik bij Klein Groningen, World Servants, 15.30 uur
3 Schutjassen in de ODV kantine, 20.00 uur
4 Flessenactie World Servants, 10.00 - 16.00 uur
15 Breicafé, 10.00 uur
15 Klaverjassen in Café van der Wey
20 Kom erbij koffieochtend in de Swingel van 10.00 – 11.30 uur
25 Winterwandeltocht: start vanaf 9.00 uur vanuit de ODV-kantine



43

Kerkdiensten 

Hervormde Gemeente 

December
8 9.30 uur Weinterp Kand. H. Kramer, Urk, 2e Advent

13.45 uur Driehoek Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Adventsviering
15 9.30 uur Duurswoude Ds. G. van den Berg, IJsselmuiden, 3e Advent

13.45 uur Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd
22 9.30 uur Weinterp Ds. H.J.C.C.J. Wilschut, Bovensmilde, 4e Advent
24 22.00 uur Duurswoude Dhr. A.P. Schep, Groningen, Kerstnachtdienst
25 10.00 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, 1e Kerstdag
26 9.30 uur Weinterp Ds. H. Engelsma,  2e Kerstdag Gezamenlijke dienst

19.00 uur Weinterp Kerstviering zondagsschool
29 9.30 uur Weinterp Ds. H.C. Marchand, Groningen
31 19.00 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Oudejaarsdienst

Januari 2020
5 9.30 uur Weinterp Dhr. J.C.A. van den Berge, Sebaldeburen

13.45 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik 

December
8 9:30 uur Ds. H. Engelsma 2e Advent

15 9:30 uur Ds. J. Huitema, Drachten 3e Advent / Vierdienst
Koffiedrinken na de dienst

22 9:30 uur Ds. E van Gulik, Leek  . 4e Advent
25 9.30 uur Ds. H. Engelsma !e Kerstdag
26 9.30 uur Ds. H. Engelsma 2e Kerstdag Gez. Dienst Hervormde

kerk Weinterp
29 9.30 uur Ds. J. de Kok, Wilsum
31 19.30 uur Ds. J. Tiggelaar, 

Nieuwleusen
Oudejaarsdag

Januari
1 10:00 uur Ds. H. Engelsma Nieuwjaarsdag

Koffiedrinken na de dienst
5 9.30 uur Ds. J. Huitema, Drachten Koffiedrinken na de dienst
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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.








