
Redactie "de Bân"
Haaije Bruinsma, Compagnonsfeart 73. tel:  48 17 12
Annie Posthumus, Weinterp 40. tel:  48 13 81
Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10, tel:  48 13 91
Durk van der Veen, Merkebuorren 127. tel:  48 13 98
Klaas Greidanus, Bremerheide 20. tel:  48 14 28
Roelie Aardema, Mr. Geertswei 45 tel:  48 07 07

Stichting Doarpskrante de Bân.
Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 5 
november 2005. 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 via email 
deban@wijnjewoude.net 
Dit kan tot zaterdag 29 oktober 18.00 uur.
Kopij wat niet via e-mail gaat moet op 
donderdag 27 oktober binnen zijn bij 
Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 
10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen 
wij helaas niet meer plaatsen.
Klachten over de bezorging kunt u 
melden bij: Annie Posthumus tel. 481381
Voor vragen en of inlichtingen over adver-
tenties kunt u terecht bij K. Greidanus

In praatsje by it 
plaatsje

De zusters hebben op de Willedei 2005  hier 
en daar enkele medische ingrepen uitge-
voerd, zo ook deze bezoeker aan de Willedei. 
Na deze behandeling voelde de persoon in 
kwestie zich alweer een stuk beter dan 
voorheen. Mochten er nu nog mensen 
klachten hebben dan verzoeken wij hun, om 
contact op te nemen met hun huisarts, 
desgewenst neemt deze wel weer contact 
met ons op. 
De foto is gemaakt door André Pool.

Van harte beterschap,
de zusters.
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Van de redactie

Berichten van 
Plaatselijk Belang

Vragenlijst dorpsspiegel
De afgelopen week is de vragenlijst voor 
de dorpsspiegel bij een door het toeval 
geselecteerde groep dorpsbewoners 
bezorgd en misschien ook al weer op-
gehaald. Als u de vragenlijst heeft ont-
vangen wordt u vriendelijk verzocht hier-
aan uw medewerking te verlenen. Het zou 
mooi zijn als het percentage van 2002, 
toen 83% van de mensen die een 
vragenlijst hebben gekregen deze ook 
hebben ingevuld, wordt overschreden. 
De mensen die de vragenlijst inmiddels 
hebben ingevuld worden hiervoor 
vriendelijk bedankt.
De dorpsspiegel is bedoeld voor het 
verzamelen van informatie. Informatie die 
aangeeft hoe de bewoners de leefom-
geving in het dorp ervaren. De huidige 
dorpsspiegel is een vervolg op de dorps-
spiegel van 2002. De gemeente gebruikt 
de informatie uit de dorpsspiegel om haar 
dienstverlening zo goed mogelijk af te 
stemmen op de behoeften in de dorpen. 
Ook voor Plaatselijk Belang is de infor-
matie van belang. Aan de hand van de 
uitkomsten van de dorpsspiegel kunnen 
wij proberen de wensen die in het dorp 
leven te realiseren.
De gemeente heeft de verenigingen voor 
Plaatselijk Belang in de dorpen in de 
gemeente benaderd om deel te nemen 
aan een pilot voor een dorpsontwikkel-
ingsplan. Het doel hiervan is het geza-
menlijk opstellen van een visie voor de 
lange termijn. In principe kan 1 dorp in de 
gemeente hieraan deelnemen. Wij heb-
ben besloten ons hiervoor aan te melden, 
omdat dit ook aansluit op de dorps-
spiegel. Wij houden u op de hoogte.
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Riolering
De bewoners in de buitengebieden die 
nog niet zijn aangesloten op het riool 
hebben een brief van de gemeente 
ontvangen over de plannen van de 
gemeente en het Wetterskip Fryslân om  
een aantal woningen aan te sluiten op de 
riolering of te voorzien van een IBA 
voorziening (individuele behandeling van 
afvalwater). Een IBA komt vooral in beeld 
in een omgeving met verspreide 
bebouwing, waar aanleg van riolering te 
kostbaar is. 
Op grond van de nieuwe wet- en regel-
geving is het niet meer toegestaan om 
ongezuiverd huishoudelijk afvalwater op 
het oppervlaktewater te lozen. Woningen 
die nog niet op het riool zijn aangesloten 
hebben dus een voorziening nodig. 
Eind september heeft een informatiebij-
eenkomst plaatsgevonden in de Swingel. 
Volgens planning starten de voorberei-
dingen op de werkzaamheden in novem-
ber met een huisbezoek van de aan-
nemer aan de bewoners. De aanleg van 
de riolering start daarna in december 
2005, waarna het werk in mei 2006 klaar 
is. De aanleg van de IBA's start in februari 
2006 en is eveneens in mei 2006 klaar.

Merkebuorren
Het onderhoud van de Merkebuorren blijft 
een bron van zorg. De afgelopen periode 
is weer enig onderhoud gepleegd, maar 
het blijft een “lapsekkerij”. We hebben dan 
ook besloten onze onvrede over de 
Merkebuorren, de weg die eigenlijk het 
visitekaartje voor het dorp moet zijn, 
opnieuw aan te kaarten bij de gemeente. 

Rondgang gemeente
In het kader van de jaarlijkse rondgang 
krijgen we op 24 november een aantal 
mensen van het gemeentebedrijf op 
bezoek. De rondgang richt zich met name 
op het onderhoud van wegen, trottoirs, 
bruggen e.d.
Heeft u hierover wensen of klachten, 
neem dan contact op met Haaije Bruin-
sma (tel. 481712) of Joop Miedema (tel. 
481305). Dan kunnen wij deze punten 
meenemen in het overleg.

Sinterklaas
De intocht van Sinterklaas is voor de 
komende jaren veiliggesteld. Besloten is 
een commissie op te richten, die de in-
tocht gaat organiseren. Dankzij bijdragen 
van een aantal sponsors en de onder-
nemersvereniging is het financiele plaatje 
nagenoeg rond.

Bestuur Plaatselijk Belang

Een oude vriend is beter dan twee nieuwe.
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In de bân van de hobby

Met de hobby van  Jelle Kleefstra gaan we terug in de tijd. De nostalgie van het boeren-
leven komt ter sprake.
Jelle verdiende vroeger de kost met zijn eigen loonbedrijf. Maaien, hooien, kunstmest 
strooien (slakkenmeel) er op uit met de “heapers”en de “teskmachine” waren o.a. zijn 
werkzaamheden.
Zo tot 1965 was er hier in de omgeving nogal wat bouwland, met name haver en rogge 
werd hier geteeld. Tarwe en gerst kwamen in kleine hoeveelheden voor.

Met de komst van trekkers en machines 
loopt het aantal boeren arbeiders  snel 
achteruit. De loonbedrijven zoals Jelle 
met zijn machines nemen het werk over.
Met de Pick-up  werd het hooi in pakjes 
geperst, wat het binnen halen van 't hooi 
een stuk sneller maakte. De zelfbind-
machine kon het graan in één keer 
maaien en binden, wat ook een hele 
vooruitgang was. Met de aanschaf van 
een dorsmachine kon Jelle alle soorten 
graan verwerken. Voor elke graansoort 
werden andere zeven gebruikt. Voor de 
haver moesten de  schutten zo geplaatst 
worden dat er minder wind binnen kwam, 
anders zou het lichte zaad weg waaien. “It 
wie swier wurk” zegt  Jelle “yn sek weet 
(tarwe) woech 75 kilo, jouwer wie lichter 
dan siet er 50 kilo yn in sek. De pakken 
strie moasten  50 kg weechje. It swierste 
wurk wie wol de jute balen mei slakke-
moal, die woegen 100 kilo.

Wy wurken fan moarns 7 oant de  jûns 6 
oere. Dan hienen wy hiel wat sekken 
troch de hannen hân”. Tot de kerstdagen 
ging het dorsen soms door. Dan werd de 
machine in de schuur opgesteld en de 
opgeslagen schoven verwerkt. “Dat wie  
kâld wurk” zegt Jelle, “de trekker moast 
altyd bûten stean, want men wie o sa 
bang foar brân. En de duorren stienen 
fansels altyd iepen. (Vanwege de 
aandrijfband.) Yn de oarlochstiid tusken 
se wol oant maaie ta. Doe wie der folle 
mear rogge. Troch de Dútsers wie it de 
boeren oplein om op in part fan 't lân sied 
te bouwen.” Se krigen der foar in “scheur-
premie’. Bij het dorsen zijn altijd meerdere 
mensen nodig; de machinist, twee men-
sen aan de vork, een zaadmeter, hij 
brengt aan de bascule de zakken op het 
juiste gewicht, een insteker, bij het binden 
van het stro, hij steekt de naald in het 
perskanaal en aan de andere kant zit de 



4.

tegennaaier, meestal een jongen en een 
pakkensjouwer. 
Maar de tijd stond niet stil, de combine 
deed zijn intrede en verdrong al gauw de 
“binder en de teskmachine”. Ook ver-
dween de teelt van granen uit deze om-
geving. 
Na 1965 was er voor deze machines geen 
werk meer. Jelle had “geluk” hij kon de 
teskmachine nog verkopen. Meestal 
bleven ze ergens in een oude schuur 
staan, wachtend op hun ondergang.

In 1976 haalt de heer Pelikaan uit Oude-
horne zijn oude dorsmachine weer te 
voorschijn, met de mensen die kennis van 
zaken hebben bouwdt hij de machine 
weer op en wordt er even op ouderwetse 
manier gedorst. Men besluit om deze 
oude werktuigen in ere te herstellen.
Ook Jelle Kleefstra is met het virus 
besmet geraakt zo zegt hij zelf, al 19 jaar 
is hij medewerker bij de Flaeijel feesten in 
Oudehorne.

In 1998 komt Jelle Kleefstra een “Berga” 
dorsmachine op het spoor. De in 
Appingedam gebouwde machine is van 
jaartal 1948.  Het opbouwen van de 
machine is een secuur werk. Om precies 
te weten hoe een ‘‘Berga” in elkaar steekt 
had Jelle een groep mensen verzameld 
die vroeger veel met dorsmachines 
hebben gewerkt. Met elkaar vinden ze uit 
waar welke onderdelen geplaatst moeten 
worden. De oudste van de ploeg is dan al 
88 jaar. 

Het nodige onderhoud doet Jelle zelf, zo 
heeft hij de oude houten schutten geheel 
vervangen en opnieuw in de originele 
kleuren rood en zwart geverfd. Zo nu en 
dan wordt zijn “teskmachine” tentoon ge-
steld, ook geeft hij er demonstraties mee.
Begin september werd hij gevraagd om 
met zijn dorsmachine bij het 500 jarig 
bestaan van Het Bilt  aanwezig te zijn. In 
de vroege morgen, bij zeer slecht weer, 

(regen en harde wind) vertrok 
Kleefstra naar Oude Bil tdi jk. 
Vanwege de weg-werkzaamheden in 
Lippenhuizen moest hij even 
stoppen.
De zeven uur durende tocht heeft hij 
verder volbracht zonder ook maar 
een keer te stoppen of te eten. “Ik 
tocht trochride, oars kom ik net wer op 
gong”.
Eenmaal op het feestterrein kon Jelle 
zijn hart ophalen,  maar liefst 4 
teskmachines, vele zelfbinders en 
combine's waren hier aanwezig.

Het zaad wat Kleefstra nodig heeft 
voor een demonstratie met de 
dorsmachine, komt uit de bouwhoek 
van Friesland. Elk jaar maait men met 
de oude zelfbinders nog enkele 
percelen.



5.

Kinderkledingbeurs Wijnjewoude

Op  zaterdag 5 november organiseren wij voor de derde keer een kinderkledingbeurs. 
Dorpshuis “De Swingel” heeft hiervoor ruimte ter beschikking gesteld. We beginnen om 
10.00 uur en gaan door tot 15.00 uur. Vooral winterkleding zal in de rekken worden 
gehangen. Ook sportkleding verkopen we in soorten en maten voor zeer vriendelijke 
prijsjes! 

Er is weer veel “verse” inbreng binnen-
gekomen, maar nog steeds ruimte voor 
meer! We verkopen geen schoenen, 
sokken en onderkleding. Verder is alles 
wat er nog mooi uitziet (en schoon is) 
welkom. Er kan worden ingebracht voor 
deze beurs tot en met zaterdag 22 
oktober.
De opbrengst is bestemd voor stichting 
“Sviatoslav”. Deze stichting zet zich met 
hulp van jongeren in voor kinderen in 
wees- en ziekenhuizen in Sint Petersburg 
(kijk ook op www. Sviatoslav.com).
Inbrengers kunnen de helft van de 
opbrengst van door hun ingebrachte 
kleding krijgen. 

We zijn op zoek naar mensen die ons met 
de voorbereidingen van de beurs willen 
helpen. Bijvoorbeeld bij het prijzen van de 
kleding, of het inrichten van de “beurs-
vloer”. Lijkt het u leuk om ons “team” te 
versterken? We horen het graag!

Ook zijn we op zoek naar een locatie voor 
opslag van de kinderkleding. Heeft 
iemand een schuur of  ruimte over die wij 
mogen gebruiken om onze kleding en 
kledingrekken op te slaan? We zouden er 
geweldig mee geholpen zijn!

Greethilda van der Velde 0516 - 480730
Bertha Langhout 0516 - 481772
Matine Klooster 0516 - 481561 

Om het graan goed de winter over te 
houden, is nog een hele klus, zo vertelt 
Jelle. “It moat droech stean en der mei gjin 
mûzen of rotten yn komme, de wein mot 
sekuer mei kleden ôfdekt wurde. Dan mot 
ik in plak fine wêr der de hiele winter stean 
kin.
Mûzen en ratten blijken ook voor zijn 
dorsmachine de grootste vijanden te zijn. 
Na het dorsen worden de laatste korrels 
met de stofzuiger uit de machine ge-
zogen. “Want  as der mûzen yn komme, 
dat is raar spul, se  ferfrette je de hiele 
boel”.

Jaarlijks is Jelle met zijn dorsmachine te 
zien op hemelvaartsdag bij fam. de Haan 
bij de Leiwei 85 te Hoornsterzwaag. Ook 
op het pinksterfeest in ons dorp wordt de 
machine opgesteld, onder voorbehoud 
dat het droog weer is kan er gedorst 
worden.

Annie

Je klimt je een ongeluk om de top te bereiken
en je ligt zo weer beneden.
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�E�u�p�h�o�n�i�a� �z�o�e�k�t� �n�i�e�u�w�e� �e�n�t�h�o�u�s�i�a�s�t�e� �l�e�d�e�n�!�!

�B�e�s�t�e� �d�o�r�p�s�g�e�n�o�t�e�n�,

�W�i�j�n�j�e�w�o�u�d�e� �g�r�o�e�i�t�.� �E�u�p�h�o�n�i�a� �w�i�l� �m�e�e�g�r�o�e�i�e�n�.� 
�D�a�a�r�o�m� �h�i�e�r� �e�e�n� �o�p�r�o�e�p�j�e� �i�n� �d�e� �B�â�n�.
� � 
�W�i�j� �z�u�l�l�e�n� �o�n�s� �e�e�r�s�t� �e�v�e�n� �v�o�o�r�s�t�e�l�l�e�n�.� �D�e� �C�h�r�i�s�t�e�l�i�j�k�e� 
�m�u�z�i�e�k�v�e�r�e�n�i�g�i�n�g� �E�u�p�h�o�n�i�a� �i�s� �a�l� �r�u�i�m� �8�0� �j�a�a�r� �e�e�n� 
�b�e�g�r�i�p� �i�n� �W�i�j�n�j�e�w�o�u�d�e�.� �D�e� �l�a�a�t�s�t�e� �j�a�r�e�n� �s�t�a�a�t� �d�i�t� 
�f�a�n�f�a�r�e�-�o�r�k�e�s�t� �o�n�d�e�r� �d�e� �b�e�z�i�e�l�e�n�d�e� �l�e�i�d�i�n�g� �v�a�n� 
�C�h�r�i�s�t�i�n�a� �v�a�n� �d�e�r� �B�i�j�l�.� 

�W�a�a�r� �h�o�u�d�t� �d�e� �v�e�r�e�n�i�g�i�n�g� �z�i�c�h� �m�e�e� �b�e�z�i�g�?
�B�e�g�e�l�e�i�d�e�n� �v�a�n� �k�e�r�k�d�i�e�n�s�t�e�n
�D�o�r�p�s�a�c�t�i�v�i�t�e�i�t�e�n
�J�a�a�r�l�i�j�k�s� �d�o�n�a�t�e�u�r�s�c�o�n�c�e�r�t
�F�e�s�t�i�v�a�l�s� �e�n� �c�o�n�c�o�u�r�s�e�n

�D�i�t� �a�c�t�i�e�v�e� �k�o�r�p�s� �i�s� �o�p� �z�o�e�k� �n�a�a�r� �n�i�e�u�w�e� �l�e�d�e�n�.� �N�i�e�u�w�e� �i�n�w�o�n�e�r�s� �v�a�n� �W�i�j�n�j�e�w�o�u�d�e� �d�i�e� 
�e�e�n� �i�n�s�t�r�u�m�e�n�t� �k�u�n�n�e�n� �b�e�s�p�e�l�e�n� �o�f� �d�i�t� �n�o�g� �w�i�l�l�e�n� �l�e�r�e�n�,� �s�c�h�r�o�o�m� �n�i�e�t� �e�n� �k�o�m� �g�e�r�u�s�t� 
�e�e�n� �k�e�e�r� �k�i�j�k�e�n� �e�n� �l�u�i�s�t�e�r�e�n� �n�a�a�r� �d�i�t� �m�o�o�i�e� �f�a�n�f�a�r�e�-�o�r�k�e�s�t�.� �D�e�z�e� �o�p�r�o�e�p� �g�e�l�d�t� �n�a�t�u�u�r�l�i�j�k� 
�v�o�o�r� �a�l�l�e� �i�n�w�o�n�e�r�s� �v�a�n� �W�i�j�n�j�e�w�o�u�d�e�!
�W�i�j� �r�e�p�e�t�e�r�e�n� �e�l�k�e� �d�i�n�s�d�a�g�a�v�o�n�d� �v�a�n� �1�9�.�4�5� �u�u�r� �t�o�t� �2�1�.�4�5� �u�u�r� �i�n� �g�e�b�o�u�w� �d�e� � �D�r�i�e�h�o�e�k�.
�W�i�l�t� �u� �m�e�e�r� �i�n�f�o�r�m�a�t�i�e� �d�a�n� �k�u�n�t� �u� �b�e�l�l�e�n� �m�e�t� �d�e� �v�o�o�r�z�i�t�t�e�r� �J�a�n�n�i�e� �d�e� �V�r�i�e�s� �t�e�l�.� �4�8�1�4�7�5�.

�W�i�j� �z�i�e�n� �u� �g�r�a�a�g� �t�e�r�u�g� �o�p� �e�e�n� �r�e�p�e�t�i�t�i�e�-�a�v�o�n�d�!

�B�e�s�t�u�u�r� �C�M�V� �E�u�p�h�o�n�i�a

Great Foarút

Wanneer ik dit stukje schrijf, vallen de mussen niet uit de dakgoot van de hitte, maar 
toch is het redelijk zomerweer. Wij, als bestuur van ijsclub Great Foarût, hebben deze 
zomer niet stil gezeten. De verlichting van de ijsbaan was aan vernieuwing toe. In juli 
zijn wij begonnen met het storten van de funderingen en in augustus zijn de 4 nieuwe 
lichtmasten geplaatst. De nieuwe masten staan niet meer in het midden van de baan, 
maar er naast op het hoger gelegen weiland. De masten zijn zo gemaakt dat ze 
omhoog en naar beneden kunnen draaien. Deze constructie is gemaakt door onze 
dorpsgenoot  Freerk Duursma. Een heel mooi stukje laswerk (ouwe vakman). Het 
elektrische gedeelte zal Fokke Posthumus op zich nemen. Hier wordt binnenkort aan 
gewerkt. Hartelijk dank hiervoor. Als vereniging ben je blij met mensen die dit willen 
doen, anders word het onbetaalbaar.
Wij als bestuur, kijken uit naar een mooi wintertje, een fijne ijsvloer, en dat u 
's avonds mag schaatsen bij een moderne verlichting. Daar doen wij het voor!

                                                                                                 Sec. J Stoker.
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Geef de pen door.

Nou , daar zit je dan met de pen.  Gepke, bedankt !!
 
Even voorstellen:  wij zijn Meindert van Os en Wietske Jorna. 
We wonen in het 'spultsje'  van Kees en Hennie van der Lei aan 
de Merkebuorren 94. Acht jaar geleden hebben we de boerderij 
gekocht en sindsdien volledig verbouwd.
Hoe zijn we in Wijnjewoude terechtgekomen ? We gingen als 
Grunninger en Friezin samen wonen in (neutraal) Drenthe, in 
Smilde. We zochten toen al een boerderijtje of een groot huis 
voor onszelf, maar waar…..?  

Ik werkte destijds in Emmen en Wietske in Leeuwarden, dus ergens tussenin leek ons 
logisch. Een oom van Wietske noemde de naam van Marion Bos als makelaar, dus 
kwam Wijnjewoude ineens in beeld. Een zoekopdracht later en we hadden een heuse 
boerderij.
Hoe is het om als Grunninger in Friesland te wonen? Gewoon lekker!  Dit klinkt 
misschien vreemd, maar het blijkt dat mijn voorouders in Smallingerland / 
Achtkarspelen hebben gewoond sinds 1750. Dus gewoon terug naar de 'roots', zeg 
maar.
We horen nog wel eens de vraag  “wonen jullie met z'n tweeën in zo'n grote boerderij?” 
Het antwoord is dan, ja! We hebben bewust naar een boerderij gezocht vanwege de 
ruimte die we nodig hebben voor onze vele hobby's. Zoals Gepke in haar verhaal al 
schreef, rijden wij al vele jaren motor, zodoende hebben we enkele klassieke motoren 
staan. Echter de grootste ruimte neemt de verzameling oude radio's en aanverwante 
zaken in. Deze collectie omvat inmiddels enkele honderden toestellen. De oudste 
dateert van 1924 en de 'nieuwste' van 1960.
We zijn beide gek van de fifties en sixties, we hebben dan ook enkele jukeboxen en we 
verzamelen van alles uit die periode. Men zal ons dan ook regelmatig op 
vlooienmarkten en beurzen tegenkomen. We rijden ook nog solex,  hebben een hond, 
en sinds kort een 'bed and breakfast'  en Wietske is gek op tuinieren, dus vervelen is er 
zeker niet bij !

O ja, Gepke, motorrijders is een goed volkje! Ook onze relatie is destijds begonnen op 
een motortreffen!            
 
We geven de pen door aan Henk en Jannie Janssen.

Hartelijke groeten van,
 Meindert en Wietske.
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It hat wer west 

Weer kunnen wij op een grandioos en succesvolle ”Willedei Wynjewâld” terugzien! 
Door het stralende weer en het programma ̀ Voor elck wat wils´ is het toch mogelijk om 
in Wijnjewoude een straatfestival te organiseren. Meer gasten dan vorig jaar genoten 
van een uitgebreider programma. Door meer spreiding van de activiteiten merk je dat 
ook het publiek meer verspreid aanwezig was. Ook de deelnemers waar ik mee sprak 
waren enthousiast over het verloop en de organisatie van deze Willedei. Hulde aan de 
organisatie en de vrijwilligers voor hun bijdrage!

Enkele opmerkingen van deelnemers wil 
ik hierbij doorgeven:
De Pierewaayers met hun Fryske Folk/ 
Rock Muzyk: It hat ús poerbêst foldien, en 
graach komme we wer ris by jimme. 
Gurbe Douwstra als Fryske troubadoer: 
Jimme hine wer in goed en better pro-
gramma as foarich jier en ik tink dat d´r ek 
mear minsken west hawwe.
'Swart-wyt' gaf als reactie: In moai festival 
en goed fersoarge. Miskien noch in tip: As 
it kin it festivalterrein in bytsje lytser 
meitsje. 
Reinder Jelsma & Annemarie: Best fol-
dien en wy komme graach ris wer.  En wat 
sa moai wie, sa sei Reinder: Annemarie 
hat foar it earst mei in optreden mei 
songen! Earder doarde se net.  Prachtich 
toch dat se no spontaan mei my mei song.  
Beant Baes en Smarige Skep hadden 
zelfs een Rap song op en over de Willedei 
gemaakt!   
Wat ook zo positief is, is dat meer dan de 
helft van de deelnemers dit prodeo doet!
Een goede zaak is het dat er spontaan 
aanmeldingen binnen komen van 'arties-
ten' die graag mee doen aan de Willedei. 
Ook de deelnemers aan de bedrijven 
boulevard waren best tevreden over het 
verloop van de Willedei. 

Mensen, nogmaals bedankt en als er iets 
is wat niet goed ging dan horen wij dit 
graag! Hier kunnen wij dan een volgende 
keer rekening mee houden.
Veel positieve reacties van de deelne-
mers en publiek hebben ons doen be-
sluiten om ook de volgende ”Willedei 
Wynjewâld” op de eerste zaterdag van 
sept. 2006 te organiseren. 
Kijk ook eens op de website:
www.wijnjewoude.net/willedei naar de 
foto's die spontaan beschikbaar zijn 
gesteld door fotografe: Michelle Hamstra 
uit Wijnjewoude. 
Graag ontvangen wij meer digitale foto's 
voor plaatsing op de website.

Oant in oare kear mar wer, 
Kees Hiemstra. 

Tel. 0516 471426
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Ouderensoos Wijnjewoude

Donderdag 15 september zaten we met 52 personen om 12.30 uur klaar in de bus van 
Wiebenga, met chauffeur Appie.
De reis ging via Bakkeveen en Zevenhuizen richting Groningen. Vervolgens langs het 
oude industriegebied met zijn vele scheepswerven, richting Blijham.
Appie heeft onderweg veel vertelt wat er allemaal te zien was. 
Aangekomen in Blijham, een dorpje vlak bij de duitse grens, werden we verwelkomt 
door de fam. Kuier. Nadat we koffie of thee met Groninger koek hadden, kregen we een 
fantastisch verhaal van de heer Kuier. Eerst een verhaal over de boerderij. Dit was 
eerst een boerderij met bouwland en nu met grasland. Kuier en zijn vrouw waren in 
Soester kledingdracht, die zo'n honderd jaar geleden werd gedragen.
Hij liet ons zien wat de mensen toen droegen. Veel kleren aan, goed voor de kou en het 
hield de warmte tegen. Hij deed dit op een heel humoristische manier. Er is wat 
afgelachen.
In de oude stal stonden veel werktuigen, zowel voor bouw als gras. Die konden we 
bekijken. In de nieuwe ligboxstal was plaats voor 120 dieren. Al met al een heel fijne 
middag.
Terug in de bus ging het de andere kant op. Over de Groninger klei en langs de 
zogenaamde “blauwe stad” Dit wordt een heel groot meer, met daarom heen 
bebouwing, een recreatiegebied. Zo kwamen we in  Zuidlaren, waar het diner 
klaarstond in de Sprookjeshof. We hebben heerlijk gegeten. Daarna huiswaarts. Om 8 
uur kwamen we weer in Wijnjewoude aan. Het was een prachtreis waarin Appie ons 
veel verteld heeft.
Onze eerste soosmiddag is op donderdag 27 oktober om 2 uur in het gebouw. Dan 
komen de Keuningsbaarger muziekkaanten uit Oldeholtpade.
We hopen dan ook weer op een goede opkomst.

Het Bestuur.

Een arme schooier wil ook leven
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Oktober 2005
Trainingstijden
Maandag 19.00 20.15 uur Recreanten dames 

en gemengd
Maandag 20.15 21.30 uur Dames 1
Maandag 21.30 22.45 uur Dames 2 & 3
Dinsdag 19.30 20.45 uur Heren 1
Dinsdag 20.45 22.00 uur Heren 2

Uitslagen:
Hieronder zullen iedere maand de uitslagen en standen van de teams binnen de 
poule komen te staan. Vorige maand is er nog maar 1 wedstrijd gespeeld waardoor 
deze maand nog geen overzicht is bijgevoegd. 

Wedstrijden Oktober/November 2005
Hieronder een overzicht van de geplande wedstrijden voor de komende maand.

donderdag, 13 oktober 2005 

H2D JA 19:15 H2D SCS H1 - DWS H1 Sportcentrum Drachten 

D6D DF 19:15 D6D v.v. D.S.O. D3 - D.W.S. D3 Surventohal Surhuisterveen 

D4D BD 19:15 D4D D.W.S. D2 - Hujades D3 M.F.C. de Swingel 

D2D JA 20:15 D2D HVC D3 - D.W.S. D1 Fugelkamp Harkema 

H4D HB 21:15 H4D SCS H2 - D.W.S. H2 Sportcentrum Drachten 

 
donderdag, 20 oktober 2005 

D2D GA 19:15 D2D Hujades D2 - D.W.S. D1 De Leegens Doezum 

D4D HB 19:15 D4D v.v. D.S.O. D2 - D.W.S. D2 Surventohal Surhuisterveen 

H4D BE 19:15 H4D D.W.S. H2 - Z-Up H2 M.F.C. de Swingel 

D6D FA 20:15 D6D D.W.S. D3 - s.c. Boornbergum D2 M.F.C. de Swingel 

H2D AE 21:15 H2D DWS H1 - Turfstekers H3 M.F.C. de Swingel 

 
donderdag, 03 november 2005 

D6D FC 19:15 D6D D.W.S. D3 - J.M.C. D2 M.F.C. de Swingel 

D4D BE 20:15 D4D D.W.S. D2 - Hujades D4 De Leegens Doezum 

D2D AE 20:15 D2D D.W.S. D1 - Wez Handich D1 M.F.C. de Swingel 

H4D FB 21:15 H4D V.C.S. H3 - D.W.S. H2 Surventohal Surhuisterveen 

H2D IA 21:45 H2D Buitenpost H2 - DWS H1 De Houtmoune Buitenpost 

 

De Balsponsor 
deze maand is:

 

De Haan 
Installatietechniek 

Het bestuur.
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Wat is er deze maand zoal te beleven……..

Omgaan met Internet.
Het werken met Internet en E-mail lijkt op het eerste gezicht makkelijk. Iedereen in de 
kennissenkring doet het toch. Maar als u eenmaal begint, roept het meer vragen op 
dan u dacht. Daarom is deze cursus een uitstekende start.

?   U leert hoe u over het internet kunt bewegen. 
? Hoe u bepaalde websites kunt opzoeken en later weer kunt terugvinden. 
? Verder komen de beginselen van het mailen ook aan de orde. 
? Voor iemand die al eerder aan het internet 'gesnuffeld' heeft, weet onze docent 

altijd  wel moeilijkere zaken aan te stippen. 
? Niemand hoeft zich te vervelen!

Docent: Jan Dros.
Datum: 3- 10- 17- 24 nov. 1. dec.
Kosten: € 27,50 (excl. Lesmateriaal)
Aantal lessen: 5.
Aanvang: 20.00 uur.
Contactpersoon: Siebo Groenewold.  481878

Word voor beginners
Typen zonder typex was ooit eens de slogan, maar deze cursus biedt meer en geeft 
een totaalbeeld van Word, behandeld worden o.m.

? Startscherm, instellingen, werkbalken
? Documenten, instellingen maken, opslaan, openen, wijzigen.
? Naam wijzigen, verwijderen, terughalen.
? Selecteren en navigeren.
? Tekstverwerking en -opmaak.
? Symbolen invoegen.
? Spelling- en grammaticacontrole.

Docent: Jan Dros.
Datum: 8- 15- 22 dec. 12- 19 jan.
Kosten: € 27,50 (excl. Lesmateriaal)
Aantal lessen: 5.
Aanvang: 20.00 uur.
Contactpersoon: Siebo Groenewold.  481878
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Paragnost
Aan de hand van sieraden of foto's (ook van overledenen) worden helderziende 
waarnemingen gedaan.
Docent: Diana Zuidhof.
Datum: 17 en 31 oktober. (vanwege het grote animo is een extra avond 

gepland) 
Kosten: € 11,-
Aanvang: 19.30 uur
Contactpersoon: Géke Groenewold.  481878

Djembé (Afrikaans trommelen).
De Djembé is een Afrikaanse trommel in de vorm van een conga waarover een vel is 
gespannen. Het geluid klinkt mijlen ver en verschillende manieren van slagtechniek 
zorgen voor een afwisselende klank en timbre. Improvisatie is een belangrijk element. 
Samen met andere spelers wordt vanuit het niets naar een climax toegewerkt, waarbij 
iedereen op zijn/haar niveau een rol in het geheel vervult. Djembé is niet alleen spelen, 
maar ook beleven. 
Djembé brengt je weer “back to the roots”. Ritmische kennis is niet nodig, een ritmisch 
geheugen des te meer.
Docent: Fred Claassen.
Datum: vanaf 1 november elke dinsdagavond.
Kosten:  Tot 17 jaar € 50,00, 17 jaar en ouder € 70,00.
Aantal lessen: 8.
Aanvang: Beginners: van 19.00 uur tot 20.00 uur.

Gevorderden: van 20.00 uur tot 21.00 uur.
Contactpersoon: Roelie Aardema.  480707

Workshop Breakdance.
De spectaculaire straatdans die in de jaren 80 zeer populair werd in Nederland komt 
weer helemaal terug. De term B-Boys wordt weer een begrip en de verschillende 
break-crews sieren opnieuw het Nederlandse straatbeeld. Centraal staan: Style en 
Powermoves. Met tricks als headspin, windmills en flairs wordt er gespeeld met de 
zwaartekracht en skills. De workshop is voor iedereen vanaf acht jaar. Bij voldoende 
animo zal er een vervolg in de vorm van een flitsende cursus zijn. 
Docent: Glen da Bomb.
Datum: 4 november (opgave voor 28 september).
Kosten: € 12,50.
Aanvang 20.00 uur  22.00 uur.
Contactpersoon: Géke Groenewold.  481878

Workshop Scrap-booken.  (Herfst- scrapcollage.)
Scrapbooken is een verhaal vertellen in de vorm van een fotoboek of collage. Het is de 
mooiste manier om herinneringen én emoties te bewaren en het iedere keer opnieuw te 
beleven. Scrapbooken is een creatieve manier om foto's te laten spreken. Door niet 
alleen de foto's in een boek of collage te plakken, maar ook door verschillende soorten 
papier en allerlei (scrapbook)techniekjes, trucjes en randversierselen wordt het een 
dierbare herinnering “van toen, nu en later”.
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In een wissellijst van 43 bij 53 cm (inclusief blankhouten smalle lijst van 2,5 cm) maken 
we een collage van prachtige foto's uit de natuur die met de herfst te maken hebben. U 
kunt zelf foto's meenemen van huis, maar dat is niet nodig, u krijgt een aantal foto's, die 
horen bij deze workshop.
Tijdens het maken van deze collage passen we verschillende scrap-technieken toe, die 
ik ter plekke zal uitleggen. 
Naast foto's en scrapmaterialen gebruiken we ook natuurlijke materialen, zoals 
bladeren, schors, etc. Alle natuurlijke materialen zijn droog en niet aan bederf 
onderhevig. Het werkstuk is heel lang houdbaar.
U kunt deze collage zien als een soort schilderij, een sieraad voor aan de muur. 
Docent: Loekie Flentge uit Oudehorne.
Datum: 16 november herfstscrap- collage.
Kosten: € 19,- per workshop. (incl materiaal).
Aanvang: 20.00 uur.
Contactpersoon: Lydia Huisman,  481178

Koken met Ken.
Mijn man kan al een ei bakken, maar als ik eens een dagje weg ga, is hij in staat zijn 
koffiewater aan te laten branden.
De cursus koken met Ken biedt de oplossing voor alle mensen, van student tot oudere, 
man of vrouw, om de beginselen van het koken te leren.
Ken Copeland leert u samen met nog enige gastkoks, in tien lessen de basis van het 
koken, na tien lessen kunt u uw eigen maaltijd op verantwoorde wijze bereiden.
Docent: Ken Copeland samen met meerdere gastkoks.
Datum: 30-9/ 4-10/ 11-10/ 18-10/ 25-10/ 1-11/ 8-11/ 15-11/ 22-11/ 29-11.
Kosten: € 55,- (excl. ingrediënten).
Locatie: Kampeerboerderij “de Twa Bûken”.
Aanvang: 18.30 uur.
Contactpersoon: Jannie Lap  481617

Workshop Sieraden maken.
Het lijkt zo ingewikkeld, maar het valt echt reuze mee......om uw eigen kettinkjes te 
maken! U zult beslist tevreden zijn met uw resultaat! Ook de minder creatieve mensen 
zijn van succes verzekerd! 
Met een keuze uit meer dan 200 verschillende glaskralen en 7 kleuren metaaldraad, 
maakt u tijdens de workshop 2 kettinkjes of 1 ketting en 1 armband. De sieraden kunt u 
precies op lengte maken, zodat u ook echt plezier van uw werk heeft!
Docent: Karin van der Honing.
Datum: 29 november.
Kosten: € 18,- (incl. materiaal)
Leeftijd: Vanaf 13 jaar.
Aanvang: 20.00 uur.
Contactpersoon: Lydia Huisman.  481178

 
 
U kunt zich ook per E-mail opgeven: wijnjewoude@wanadoo.nl
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Herfsthoed. 
19 oktober
Het is herfst en dit is ook de maand van pompoenen en halloween en 
een mooie herfsthoed hoort daar gewoon bij.

Gekke pennenhouder. 
16 november 
Te gek voor al je pennetjes potloden en andere spulletjes
                                                                   
En alles speelt zich af in het WAW lokaal van “de Swingel” de plaats waar altijd wel wat 
te doen is.

Wilt u informatie of heeft u vragen over het kidswerk dan kunt u zich wenden tot:
Jannie Lap 481617
Magda Landman 481673
Roelie Aardema 480707

Better let as net

Het meer bewegen voor ouderen vraagt uw aandacht!
Wist u, dat de Afdeling Wijnjewoude iedere week, van september t/m april,

 één uur onder leiding van een deskundige oefent?
Waartoe?

1. Uw lichaam in goede conditie te houden
2. Oog-hand-voettraining

Hoe doe ik nog de goede coördinatie
Waarmee? 

Natuurlijk, niet alleen met uw lichaam, 
maar ook met materialen zoals stokken, ringen ballen.

Wanneer? 
Elke woensdagmiddag van 2 tot 3 uur.

Waar? 
Trefpunt (gebouw Geref. Kerk) Wijnjewoude

Achteraf wordt er altijd nog een lekker kopje thee met biscuit genuttigd.
Kom eens binnen lopen om te zien of het iets voor u is.

Ook de mannen zijn welkom!

Het bestuur MBOV Wijnjewoude
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De rugzak

Ieder mens draagt in zijn leven
een onzichtbare rugzak mee

Bergt daarin zijn vreugde en zorgen
een verzameling van wel en wee

Vaak is de rugzak haast niet te dragen
Maar ook soms weer vederlicht

Dan blijft er wat ruimte over
Maar dikwijls kan hij haast niet dicht

Kijk in een verloren uurtje 
Heel de inhoud maar eens door
Kan er heel vaak iets verdwijnen
Wat zijn waarde reeds verloor.

En zo ga je door de jaren
Je pakt iets op en gooit iets weg

Soms gebeurt dit vanzelfsprekend
Maar ook vaak met veel overleg

Langzaam wordt de rugzak leger
De levensmiddag gaat voorbij
En bij het vallen van de avond

Werpt men het meest der last opzij

Maar blijft nog wat van waarde
Wat je koestert en behoud

Al schijnen het soms kleinigheden
Her zijn herinneringen, meer dan goud

Ieder draagt een rugzak
Niemand die hem overneemt
En je hoeft ook niet te vrezen
Dat een dief hem ontvreemd.
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Dorcas Hulp

deDorcas houdt 10  nationale voedselactie 2005.

'Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven', zegt Jezus in Mattheüs 25. 

Tijdens de Nationale Voedselactie 2005, die we dit jaar in november hopen te 
organiseren, willen we daarom weer voedsel inzamelen voor de allerarmsten in Oost-
Europa. Door duizenden medemensen in landen als Rusland, Albanië, Roemenië, 
Oekraïne en Moldavië een voedselpakket aan te bieden, kunnen we een getuige zijn 
van de liefde van de Here Jezus. De bejaarden, gehandicapten, grote gezinnen en 
alleenstaanden die tijdens de winter een pakket ontvangen ervaren dat als een enorme 
bemoediging.

Hoe kunt u helpen?
Op 5 november kunt u van 10.30 tot 15.00 
uur voedselproducten inleveren, plaats: 
Trefpunt Ger. Kerk Merkebuorren 34.
Voor transport is veel geld nodig. Om een 
doos op de plaats van bestemming te 
krijgen kost € 5.00. Giften voor distributie 
zijn zeer welkom. U kunt deze deponeren 
in de collectebus in het trefpunt of 
overmaken op giro 222 t.n.v. Dorcashulp 
Nederland Andijk o.v.v. Nationale Voed-
selactie. Doe mee en koop één of meer 
van onderstaande producten voor 
mensen in Oost-Europa en Zuidelijk 
Afrika

3 pakjes droge soep
1 pakje droge kruidenmix (bv rijst/pasta/ 

macaroni)
1 pak/doos Brinta (ontbijt)         
1 pak Liga (géén milkbreak)
1 pak  theebiscuit
1 fles (plastic of blik) limonadesiroop
2 plastic flessen zonnebloemolie à 1 liter
1 blik groente à 800 gr
1 blik witte of bruine bonen à 800 gr
1 blik vruchten à 800 gr
2 kg gebroken rijst
1 pakje cacao
2 pakken suiker a 1 kg
2 doosjes (vruchten)thee
3 pakken macaroni ( of andere pasta)
 1 pot jam
1 pakje kaarsen (2 à 3 stuks)
2 tandenborstels 
1 tube tandpasta

De afgelopen negen jaar was de Voedselactie steeds een groot succes. Tijdens de 
eerste actie in 1996 kon Dorcas ruim 22.000 pakketten versturen en in de jaren daarna 
liep dat op naar ruim 47.000 pakketten. Dit jaar hopen we opnieuw duizenden 
voedselpakketten in te zamelen bestemd voor de allerarmsten in Oost-Europa en 
Afrika.

 Helpt u mee?     

Met vriendelijke groet,
Fam. P. v.d Horst tel. 0516  481226

 Fam. J. Bruinsma tel. 0516  481372
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Het bestuur van het Streekmuseum Opsterlân wil U hierbij uitnodigen 
voor de opening van de fototentoonstelling

                         In byld fan hjoed en juster

De fotocollage, gemaakt door fotograaf Evert Wilstra uit Bakkeveen, 
geeft een heel verrassend en kunstzinnig beeld
over een aantal aspecten van onze boeiende gemeente.

De heer Wilstra zal de tentoonstelling komen openen op 
zaterdag 1 oktober om 15.00 in het Streekmuseum.
U bent daarbij van harte welkom.

 

 

Streekmuseum Opsterlân
Hoofdstraat 59
8401 BW Gorredijk
Tel: 0513- 462930

Openingstijden:
di  t/m  vr   9.00 - 17.00 uur
za 13.00 - 16.00 uur
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Foto expositie “feroarjend Opsterlân, in byld 
van hjoed en juster”

                      
In streekmuseum Opsterlân te Gorredijk is vanaf 1 oktober tot 19 november 2005 een 
foto-expositie te zien van de fotograaf  Evert Wilstra uit Bakkeveen. Hij is regelmatig op 
pad om van de natuur te genieten en hij neemt daarbij altijd zijn fototoestel mee. Want 
Landschaps- en natuurfotografie is al meer dan 25 jaar  zijn grootste passie. De laatste 
jaren is ook schilderen een hobby van hem geworden. 

Naast een sportieve loopbaan als fierljepper en elfsteden fanaat heeft dhr. Wilstra zich 
de afgelopen jaren bezig gehouden met de ontwikkeling van zijn bedrijf door een 
doolhofpark met speeltuin en uitkijktoren te realiseren

De exposititie laat foto's zien van inwoners uit de streek, maar een groot deel bestaat uit  
landschaps- en natuur foto's

Evert Wilstra, geboren in Beetsterzwaag, probeert de bezoeker mee te laten kijken 
naar een streek die heel gevarieerd en verrassend is.

Het adres van het streekmuseum is: Hoofdstraat 59 in Gorredijk.

Het museum is geopend van: dinsdag  t/m vrijdag  van 9.00 tot 17.00 uur
En op zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur

De intree bedraagt € 2,00 voor volwassenen en € 1,00 voor kinderen

Als een dwaas zijn mond houdt 
is hij niet te onderscheiden van een gezond denkend mens.
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Prikbord
Agenda Witte Kerk Hemrik

Concerten 
Aanvang 15.00 uur
Entree € 5,- p.p. inclusief consumptie, 
t/m 12 jaar: € 1,-
9 oktober Shantykoor De Hiskefiskers 
uit Terwispel zingt o.l.v. accordeonist 
Eppie Post vierstemmige shanty's.

Kindertheater
Aanvang 15.00 uur
entree € 5,- p.p. inclusief consumptie
vanaf 6 jaar
16 oktober Rob Laarhoven, Jeugdtejater 
Harlekino met poppenkastvoorstelling 
'Jan Klaassen en de betoverende 
Prinses'.

Gevonden: 

Nokia headset met mooie ketting.
Te bevragen bij familie Tuinder/Zwart, 
Tjalling Harkeswei 96, telefoon 
0516481957.

 
Te koop:

We hebben weer heerlijke bloemen- en 
heidehoning te koop.
Nieuwe oogst! 
Fam. Hessels, Te Nijenhuiswei 14.

KWF Kankerbestrijding

De collecte voor KWF Kankerbestrijding 
in Wijnjewoude heeft € 1675,54
opgebracht. Wie de collectant heeft ge-
mist kan alsnog een gift overmaken op 
giro 26000 ten name van KWF Kanker-
bestrijding in Amsterdam.
Met het geld dat de collectanten hebben 
opgehaald, kunnen we meer onderzoek
mogelijk maken. Onderzoek waarmee 
betere en minder ingrijpende behande-
lingen tegen kanker ontwikkeld kunnen 
worden.
De KWF-afdeling Wijnjewoude dankt 
iedereen voor zijn of haar bijdrage aan de 
collecte. Voor meer informatie over KWF 
Kankerbestrijding kunt u kijken op
www.kwfkankerbestrijding.nl of bellen 
naar 0800-022 66 22(ma-vr. 10.00-
12.30/13.30-16.00 uur)

Prinses Beatrixfonds

De collecte voor het Prinses Beatrix-
fonds heeft in Wijnjewoude 
€ 1111.00 opgebracht.  Alle gevers en 
collectanten hartelijk dank.
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Bedrijfspresentatie

Geachte Dorpsbewoners van Wijnjewoude e.o.

Hierbij wil ik mij even voorstellen. Ik ben John v/d Veen en ik woon aan de 
Merkebuorren nr.60 in Wijnjewoude. Ik ben een geboren en getogen Duurswouder 
(Wijnjewoude).

Ik ben mijn zelfstandige loopbaan begonnen in 1990. Voorheen ben ik 10 jaar bij 
Autobedrijf v/d Wal aan de Merkebuorren werkzaam geweest (nu de Supermarkt.) 
Auto's in- en verkopen aan autobedrijven (groothandel)dat heb ik twee jaar gedaan 
vanuit mijn woonhuis aan de Russchenreed. In 1992 hebben wij een Autobedrijf in 
Oosterwolde gekocht, samen met mijn broer Jan v/d Veen. Het bedrijf heet Gebr. 
v.d.Veen V.O.F. In dit bedrijf  bieden wij zeer veel mogelijkheden. 

Wij hebben een :
- tankstation en een grote shop
- volledige automatische wasstraat
- reparatie’s en apk aan elk merk auto 

tegen scherpe prijzen
- altijd prijsopgave vooraf
- verkoop van alle soorten auto’s ook 

nieuwe
- specialist in Peugeot en Citroën
- gratis voorruit vervangen

Ons totaal personeelsbestand inclusief  
directie bestaat uit elf mensen. Zo ziet u 
dat wij wel wat te bieden hebben op auto 
gebied. Wilt u meer weten over ons 
bedrijf, u kunt mij altijd bellen. Of onze 
internet site bezoeken
 www.autobedrijfvdveen.nl

Wij zijn in 1996 een groothandel in auto's 
begonnen in Wijnjewoude. Samen met 
Roelof de Jong, dit bedrijf heet v/d Veen & 
de Jong auto’s. Dit bedrijf voorziet niet in 
de particuliere markt, hier zijn wij meer 
gericht op de tussenhandel van auto-
bedrijf naar autobedrijf. Roelof de Jong 
runt dit bedrijf en zorgt voor de verkoop 
van ongeveer tweehonderd auto's op jaar 
basis.

Wij sponsoren vele sportactiviteiten e.d. 
in Wijnjewoude 

Ondanks slechte berichten over de 
economie zijn wij zeer optimistisch; onze 
bedrijven groeien elk jaar. Wij zijn ook 
altijd zeer intensief bezig met nieuwe 
ontwikkelingen in onze branche en volgen 
alle vernieuwingen op de markt nauw 
gezet zodat wij altijd concurrerend zijn ten 
opzichte van andere bedrijven. 

Dit is mijn verhaal via de Ban, ik wens u 
vanaf deze plaats veel goeds toe als 
bewoner in Wijnjewoude. En wie weet, 
misschien wordt ik nog eens vereerd met 
een bezoek van u in ons bedrijf in 
Oosterwolde

Vriendelijke groet,
John v/d Veen
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Uitslagen “Willedei”

Kleurwedstrijd Schildersbedrijf E.A. Palsma

e1  prijs: Cadeaubon van de Intertoys t.w.v. € 25,00
e2  prijs: DVD van SpongeBob
e3  prijs: Up & Down-spel van Ravensburger 

Categorie 3 t/m 7 jaar Categorie 8 t/m 12 jaar
e e

1  prijs 1  prijs
Jildert van der Lei (5 jaar)    Nienke Dolstra (10 jaar)
Wijnjewoude Jubbega

e e2  prijs 2  prijs
Romerson van der Molen ( 4 jaar) Gerry Boonstra (8 jaar)
Wijnjewoude Wijnjewoude

e3 prijs 3  prijs
Jadith Haakma (7 jaar) Trientje Brouwer (12 jaar)
Donkerbroek Wijnjewoude

Winnaars prijsvraag "Raad de Schade" 
van de Rabobank op de Willedei bekend.

Tijdens de Willedei konden de bezoekers raden wat het schadebedrag aan de door 
Garagebedrijf Jansma uit Wijnjewoude ter beschikking gestelde auto was. ± 250 
mensen hebben een gokje gewaagd. De uitkomsten varieerden van een paar honderd 
euro tot vele duizenden. De schade bedroeg volgens het officiële rapport € 1.882,72.
Twee inwoners van Wijnjewoude zaten binnen de € 10,-  van het officiële schade-
bedrag. Dit waren de fam. J. Veenstra van de Loksleane en de fam. F. Duursma 
van de Mr. Geertswei. Zij krijgen dan ook beiden een antislipcursus aangeboden bij het 
VEC in Drachten. Een afspraak is al gemaakt voor november van dit jaar.
Wij feliciteren de winnaars van harte en wensen hun veel succes.

Sybout en Martje 
Drukkerij Pool

Aan de prijsvraag van drukkerij Pool hebben ongeveer 450 mensen meegedaan, 
de juiste antwoorden waren: 1. aantal witte propjes: 12 

2. totaal aantal propjes: 91
3. het velletje A4 woog 4,98 gram 
4. het grote pak papier woog 13,0248 kg. 

De winnaars zijn:  Gerben Posthumus (0-6 jaar) 
Anke van der Veen en Laure Postma (8-12) 
Lilian de Vries (12-16 jaar) 
dhr. Crom (ouder dan 16 jaar) 
Carolien Looman had de orgioneelste oplossing: 
n.l. veel, meer, licht en zwaar

Frans en Hanneke Pool.
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Kerkdiensten
Hervormde Gemeente
Okt

2 Duurswoude 9.30 uur Dhr. J. Telgenhof, Dorkwerd
   13.45 uur. Dhr. F. Verkade, Hoogeveen

9  Weinterp 9.30 uur. Hr. J. Duijster, Ens. Voorber. H.A.
   13.45 uur. Ds. H. Poot, Oldemarkt

16  Duurswoude 9.30 uur. Ds. H. Poot, Oldemarkt. H.A.
    13.45 uur. Ds. J. Noordam, Drachten. dankzegging H.A.

23  Weinterp 9.30 uur. Hr. H. Lowijs, Noordscheschut
    13.45 uur. Hr. H. Lowijs, Noordscheschut

30  Duurswoude 9.30 uur. Hr. F. Verkade, Hoogeveen
   13.45 uur. Hr. F. Verkade, Hoogeveen

nov
2  Weinterp 19.00 uur. Hr. J. Duijster, Ens. Dankstond
6  Weinterp 9.30 uur. Hr. J. Telgenhof, Dorkwerd. Zendingszondag

                13.45 uur. Hr. J. Telgenhof, Dorkwerd.

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.

okt. 
2   9.30 uur. Ds. B. Kamphuis

14.00 uur. Dienst
9   9.30 uur. Ds. W.B. v.d. Wal 

14.00 uur. Dienst
16   9.30 uur. Dienst

14.00 uur. Ds. W.B. v.d. Wal 
23   9.30 uur. Ds. W.B. v.d. Wal

14.00 uur. Dienst
30   9.30 uur. Dienst

14.00 uur. Dienst

nov.
2 20.15 uur. Ds. W.B. v.d. Wal  Dankstond
6   9.00 uur. Ds. W.B. v.d. Wal 

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

Als er niets in het hoofd zit 
zal de rest ook wel niet veel soeps zijn.
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Zijn wij niet 

vergeten.
10 oktober zijn ze 25 jaar 

getrouwd.

Een belletje kaartje of bloemetje 

is altijd welkom.

Adres: Opperbuorren 6 

9241 WL Wijnjewoude

Tel: 0516 - 481296

Datum. Tijd.         Predikant.            Plaats. Bijzonderheden 

Zo  2 Okt   9.30 uur Ds. J. G. Arensman  Gerkesklooster Israël en Kerkzondag 
M.m.v.Combo “WYN”.  
Koffie drinken na de 
dienst  

 13.45 uur Ds. J. G. Arensman  Gerkesklooster  

Zo   9 Okt   9.30 uur Ds. J. R. Zijlstra Amsterdam  

 13.45 uur Ds. J. R. Zijlstra Amsterdam  

Zo 16 Okt   9.30 uur Dhr. M. Kok Schiermonnikoog  

 13.45 uur Ds. P. Rozeboom Wolvega  

Zo 23 Okt   9.30 uur  Ds. J. G. Arensman Gerkesklooster  

 13.45 uur Ds. B. v.d. Boon Lutjegast  

Zo 30 Okt   9.30 uur Ds. G. J. Röben Dr. Compagnie  

 13.45 uur Ds. H. F. de Vries Ternaard  

Wo  2 Nov 19.30 uur Ds. B. van Oeveren Steenwijk Dankdienst voor Gewas 
en Arbeid 

Zo  6 Nov   9.30 uur Ds. R. Pluim Drachten Zendings dienst. 
Koffie drinken na de 
dienst 

 13.45 uur Dhr. E. Terpstra Heerenveen M.m.v.Zangver. “Looft 
den Heer”  
85 jarige jubileum. 

 

Gereformeerde Kerk
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Dorpsagenda

Okt.
3 20.00-22.00 uur: Start Meditatie Inspiratiegroep (10x)
5 Rommelmarkt
7 Schutjassen in de O.D.V. kantine 
9 Witte kerk Hemrik, Shantykoor de Hiskefiskers, 15.00 uur
15 Gezellige middag van de Zonnebloem, 13.45 uur in de Wier te Ureterp
16 Witte kerk Hemrik, jeugdtejater Rob Laarhoven, 15.00 uur
17 WaW paragnost
19 NBvH  19.45 uur De Hr. Minkema fertelt oer Ït Fryske hynder” in de Trijehoek
19 Kidsclub hersfthoed maken
22 Vogeltjes markt(onder voorbehoud)
22 Open dag Dorcas
27 NBvH Ringavond met volksmuziek, zeemansliederen en balladen in de 

Swingel
27 Soosmiddag 2 uur in gebouw de Driehoek
31 WaW paragnost

Nov.
3 Pakketten inleveren voor Polen bij Fam. Veenstra, Loksleane
4 Schutjassen in de O.D.V. kantine
4 WaW workshop Breakdance
5 Nationale Voedselactie Dorcas
5 Kinderkledingbeurs in de Swingel van 10.00 tot 15.00 uur
16 WaW hersftscapcollage
16 Kidsclub pennenhouder maken
19 Intocht Sinterklaas
29 WaW workshop sieraden maken

Als de jager niet kan mikken, 
heeft de hond niets te slikken

Vrijwillige bijdrage

Wij maken u er nogmaals op attent dat onze bezorgers deze maand bij u langs komen 
voor uw vrijwillige bijdrage, als richtlijn denken wij aan een bedrag van minimaal € 5,-

De redactie.
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Doktersdiensten

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

Door de week overdag tel. 48 12 50 spoedlijn (0516) 48 08 08
Na 17.00 uur en in het weekend tel. 0900 1127112

                 TIJDEN

maken van afspraken voor het spreekuur of een visite  08:00 - 09:00 uur
- aanvragen van herhalingsrecepten                              09:00 - 10:30 uur
- koffiepauze met aansluitend verpleegkundig spreekuur 10.30 - 11.45 uur
- bellen voor uitslagen 11.45 - 12.15 uur
-     medicijnen afhalen                                                   16:00 - 17:00uur
- wrattenspreekuur: 1x per 14 dagen is er donderdagmiddag vanaf 15:00 uur stikstof 

aanwezig. 

Wij hebben lunchpauze vanaf 12:30  13:30 uur. Uiteraard zijn we dan wel voor 
spoedgevallen bereikbaar. 

Voor spoedgevallen kunt u dan altijd het spoednummer 
bellen.

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

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

Als de vrouw de boel verslonst, 
eten de katten zich het rondst.


