Van de redactie
Redactie "de Bân"
Haaije Bruinsma, Compagnonsfeart 73.
Annie Posthumus, Weinterp 40.
Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10,
Durk van der Veen, Merkebuorren 127.
Klaas Greidanus, Bremerheide 20.
Roelie Aardema, Mr. Geertswei 45

tel:
tel:
tel:
tel:
tel:
tel:

48 17 12
48 13 81
48 13 91
48 13 98
48 14 28
48 07 07

Stichting Doarpskrante de Bân.
Bankrekeningnummer 369065182.
De volgende Bân verschijnt op zaterdag
7 januari. 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 31 december
18.00 uur. Kopij wat niet via e-mail gaat
moet op donderdag 29 december
binnen zijn bij Klaasje van der Woude,
te Nijenhuiswei 10
Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij
helaas niet meer plaatsen.
Klachten over de bezorging kunt u
melden bij: Annie Posthumus tel.
481381
Voor vragen en of inlichtingen over
advertenties kunt u terecht bij:
K. Greidanus

In praatsje by it
plaatsje
""Een Plaatje zonder Praatjes""

Berichten van
Plaatselijk Belang.
Nog even een aanvullende reactie op het
positieve reageren van onze inwoners
betreffende het invullen van de vragenlijsten voor de dorpsspiegel. De respons
was zelfs 77 %. Nogmaals dank voor de
medewerking.
Voor de agenda; de algemene ledenvergadering is op dinsdag 28 maart 2006.
Bij de aanstaande jaarwisseling staan
ook deze keer weer de deuren van de
Swingel open voor jong en oud. Vanaf
ongeveer 1.00 uur 1 januari 2006.
Het bestuur van Plaatselijk Belang wenst
iedereen alvast een gezellige december
maand toe.
Prettige feestdagen en
een Gezond en Gelukkig 2006.

De redactie
wenst u allen
Prettige feestdagen
en een
gezond 2006

Bericht van de Swingel aan alle dorpsbewoners
van Wijnjewoude,
Het zal u bekend zijn dat de RABO-bank in Ureterp als “RABO-winkel” verplaatst is
naar het Lyteplein in Ureterp.
Deze verandering betekende onder meer het overcompleet worden van inventaris.
Wij, als bestuurders van de Swingel, zijn dan ook bijzonder gelukkig met het feit dat
de RABO-bank de tafels en stoelen uit hun kantine (in perfecte staat) gratis aan de
Swingel ter beschikking heeft gesteld.
Deze inventaris is inmiddels in de vergaderruimten boven geplaatst.
Nogmaals onze dank.
Namens het bestuur
Daan de Beer, voorzitter

Intocht van de Sint in Wijnjewoude!!
Zoals iedereen wel weet is de sint een nette en verzorgde heer. De Sint verwacht dat
dan ook van zijn pieten.
Na een drukke week voor de sint, stond op zaterdag 19 november het bezoek aan
Wijnjewoude op het programma. Wij, als pieten, wilden natuurlijk graag dat de Sint in
een schoon en wakker dorp zou komen. Daarom zijn wij al vroeg door de straten
gefietst en gerend om de kinderen en ouders in Wijnjewoude wakker te maken voor de
intocht van Sinterklaas!! Ook hebben we hier en daar de vieze ramen gelapt en de
straatjes geveegd. Om tien uur arriveerde de Sint in Wijnjewoude. Hij reed in een koets
met twee prachtige Friese paarden ervoor.
Onder prachtige begeleiding van
het muziekkorps uit de Hemrik
zijn we in een grote optocht
richting de Swingel gehuppeld.
Daar aangekomen heeft de sint
de kinderen toegesproken, hebben de kinderen gezongen en
hebben de pieten pepernoten
uitgedeeld. Om ongeveer 11.15
uur zijn we weer vertrokken. Op
naar het volgende dorp!! We
hopen dat Wijnjewoude volgend
jaar opnieuw van de partij is. Wij
zijn er in ieder geval!! Tot volgend
jaar.
Groeten Piet

In de ban van de hobby
Voor de maand december gaan we even een kijkje nemen bij de hobbyist Johannes
Drost. Wie door de Mr.Geertswei loopt en een beetje oplet zal bij de voordeur direct één
van de vele creaties van Johannes zien. Een enorme "bromvlieg" van metaal en
brommer onderdelen houdt hier bij de deur de wacht. Het ziet er nogal futuristisch uit,
zou het ook geluid maken als ik op de bel druk? Gaat het licht geven of..? Nee het blijft
stil.
Binnen ademt het hele huis de kunstuitingen van Johannes. Verrassend is het
dat ik niet alleen veel voorwerpen van
metaal zie, maar ook van steen en hout.
En ook kan deze man goed tekenen en
speelt zijn deuntje op de trekzak. Drost
heeft zijn hele leven in Wijnjewoude
gewoond, geboren op Âld Duerswâld, in
een huis wat tussen de boerenplaatsen
van de families Russchen in stond. In zijn
werkzame leven was hij bij de dorpssmid.
Eerst bij Popke Blauw en later bij Tjeerd
Linstra. Hier heeft hij 30 jaar gewerkt.
Toen Linstra zijn bedrijf stopte werkte
Johannes nog 5 jaar als monsternemer.
Ook dit werk bij de boeren langs, voldeed
hem goed.
Als hij 65 wordt komt er meer tijd vrij voor
allerlei kunstuitingen. De eerste dingen
die hij maakte waren windwijzers en
smeedwerk. In 1983 volgde hij een
tekencursus van 2 jaar bij P. Deunhouwer.
Dit hield in dat er mensen poseerden die
men na moest tekenen. Op de schilderijen en in het houtsnijwerk zie ik de
resultaten van die cursus terug. Vaak zijn

het vrouwenfiguren maar ook dieren zoals paarden en een prachtige olifant.
Johannes Drost gebruikt nooit voorbeelden, zo vertelt hij. “Alles krijgt gestalte
naar eigen inzicht en idee. Daarom kan hij
ook nooit twee de zelfde dingen maken.
Altijd wordt het weer anders. Er zijn wel
eens mensen die iets mooi vinden en dan
ook graag zo één willen hebben , maar
daar begin ik niet aan. Het lukt mij niet, en
dan wordt het alleen maar een teleurstelling'“
Hij laat me een prachtige indianenkop
zien." Dit stuk steen heb ik hier in de grond
gevonden, wat voor soort steen het is
weet ik niet maar het was bikkelhard. Het
heeft wel enige moeite gekost, maar als je
gereedschap maar scherp is, dan lukt het
wel ". Ik vind het knap, Anne Woudwijk
gelijk. Het zelfde geldt voor het houtsnijwerk, als hij een stuk hout vindt weet
hij er altijd iets uit te maken. Ook grote
stukken speksteen heeft hij bewerkt tot
spiegelgladde oppervlaktes of zelfs
uitgehold zodat het nu met een pitje er in

dienst doet als schemerlamp.
Ook met het boetseren van klei is hij
vaardig. Toen kwam de uitdaging om het
product ook zelf te bakken, maar met het
aanschaffen van een oven was hij nog
niet klaar. Er moest ook krachtstroom
aangelegd worden. Steeds gaan de ontwikkelingen een stapje verder. Van één
van zijn houten sculpturen heeft hij een
bronzen afgietsel laten maken. Eerst
moest er een adres gevonden worden
waar brons gegoten werd. In Balk zat
iemand die het voor hem kon uitvoeren.
De dame had veel idee bij de opdracht.
Eerst moest er een mal van het voorwerp
gemaakt worden, waarin later de vloeibare brons gegoten wordt. Het hele
proces nam 3 a 4 weken in beslag. Het
werk is goed geslaagd, want in het brons
kun je de houtnerven nog weer terug
vinden. Het werk is uniek en om te
voorkomen dat er ooit een tweede afdruk
van gemaakt zou worden heeft Johannes

de mal ook weer mee genomen.
Ik kan het niet laten om ook nog even het
schilderij te noemen wat aan (of boven)
de schoorsteenmantel hangt. Olieverf
met messen opgebracht in felle kleuren,
daar tussen ineens de kronkelende stam
van een wilde kamperfoelie. Ook is er een
stuk textiel in verwerkt en daar tussen
verdwaald een slakkenhuis. Ja, het kan
allemaal, en past hier wonderwel. In de
handen van J. Drost worden onderdelen
van een paardenbit en spoorstok tot een
compositie.
Drijvers uit de wc of een expansievat, de
ronde vormen zijn de basis voor een
prachtige vogel of een keverachtig beest.
Er moet gewoon eens een tentoonstelling
worden gehouden van alle kunstvormen
die deze rubriek zijn gepasseerd. Johannes Drost mag daar zeker niet in
ontbreken.
Annie

Bedrijfspresentatie
Hierbij maken wij van de gelegenheid gebruik om iets over ons bedrijf te vertellen. Wij,
Mattie en Melle de Boer, wonen aan de Tjalling Harkeswei 74 in Wijnjewoude bij de
Wijnjeterper Slûs. Hier is ook ons Elektrotechnischbedrijf gevestigd.
Ik heb mijn technische opleiding gevolgd
aan de CLTS (4 jaar) en de CMTS (4 jaar)
te Drachten. Hier heb ik mijn vakdiploma
gehaald. In 1980 zijn wij getrouwd en zijn
wij gaan wonen aan de Te Nijenhuiswei.
Na mijn schooltijd ben ik aan de slag
gegaan bij Ulke Dijkstra welke een
elektrotechnisch installatie bedrijf met
winkel had bij de Wijnjeterper Slûs in
Wijnjewoude. Hier ben ik ongeveer een
jaar in dienst geweest. Het werk raakte op
en ik moest uitkijken naar een andere
baan.
Via een advertentie in de krant solliciteerde ik bij Elektrotechnischbedrijf
Boomsma in Leeuwarden. Hier werd ik
aangenomen en ben daar van 04-081980 t/m 29-02-1988 in dienst geweest.
Boomsma was in die tijd een groot familie
bedrijf, waar c.a. 100 mensen werkten in
de elektrotechniek. Hier heb ik veel
ervaring op kunnen doen. Na een paar
jaar aan de Te Nijenhuiswei gewoond te
hebben zijn we verhuisd naar de eerder

genoemde Wijnterper Slûs Als buurtbewoners kwamen we regelmatig in contact met de heer en mevrouw Dijkstra. Ik
kende de familie Dijkstra al uit mijn jeugd.
In mijn vrije tijd had ik daar wel gewerkt en
ik had daar ook een stage periode
doorgebracht. De heer Dijkstra wilde i.v.m
zijn leeftijd en omdat hij geen opvolger
had het bedrijf beëindigen. Van het één
kwam het ander en zo besloten wij om
een start te maken met een eigen bedrijf.
Het toenmalige elektrotechnischbedrijf
U. Dijkstra, wat bijna 35 jaar bestond
(oprichting 15-8-1953) werd overgenomen. En zo kon het gebeuren dat op 13-1988 elektrotechnisch bedrijf Melle de
Boer als eenmans zaak van start ging. Al
spoedig ontwikkelde de hoeveelheid werk
zich zodanig dat er personeel aangetrokken moest worden. In 1991 werd de
éénmanszaak omgezet in V.O.F. wat tot
op heden nog zo is. Het bedrijf is
geleidelijk gegroeid tot 8 vaste medewerkers.

De werkzaamheden hebben zich in de loop van de tijd zo ontwikkeld
dat wij actief zijn in;
- woningbouw en utiliteit.
Dit houdt in dat wij elektrische installaties en alles wat daar mee samenhangt maken
in woningen, bedrijfsgebouwen, winkels, campings, horeca gelegenheden, kerken,
verenigingsgebouwen, sport accommodaties, multifunctionele centra enz.
- agrarische sector
Dit houdt in dat wij complete elektrische installaties, ventilatie en klimaatbeheerssystemen in ligbox, pluimvee, varkens en kalverstallen maken.
- Verkoop en reparatie van huishoudelijke apparatuur.
Wij zijn dealer van Bosch huishoudelijke apparatuur welke wij dan ook onder
uitstekende condities kunnen verkopen. Uiteraard verkopen wij ook huishoudelijke
apparaten van andere bekende merken. Daarnaast kunnen wij reparaties in eigen
beheer uitvoeren
5.

Een aantal nieuwe ontwikkelingen van de laatste tijd binnen ons bedrijf zijn o.a.
- In de woning sfeer wordt op dit moment steeds meer aandacht geschonken aan
installaties voor levensloop bestendig wonen.
- In de agrarische sfeer wordt steeds vaker hogedruk-verlichting toegepast in stallen,
waarbij met een gering aantal armaturen een enorme en goed gespreide
lichtopbrengst word gerealiseerd.
- In de verkoop en reparatie sfeer verzorgen wij nu ook satelliet installaties.
Ter informatie nog het volgende. In 2004 hebben wij de naam van ons bedrijf gewijzigd.
De naam luidt nu: ELEKTROTECHNIEK DE BOER.
Wij hopen u zo enigszins een beeld te hebben gegeven van ons bedrijf en hopen in de
toekomst iets voor u te kunnen betekenen. Voor informatie of advies kunt u altijd
contact met ons opnemen. ( tel. nr. 0516-471415 )
Vriendelijk groetend,
Mattie en Melle de Boer

Mooi dik is niet lelijk!
Tegenwoordig hoor je steeds meer verhalen dat steeds
meer mensen in de maatschappij overgewicht (obesitas)
hebben. Heeft U overgewicht ? dan kan de drempel om
eens lekker te zwemmen erg hoog zijn. Kom dan
gezellig bij ons zwemmen !! De Obesitas vereniging
organiseert 1x per week een zwemuurtje voor mensen
met overgewicht, dit onder begeleiding van een fysiotherapeute.
Leeftijd maakt niets uit, onze jongste lid is 19 en de oudste loopt tegen de 60
jaar. Dit zwemmen gebeurt allemaal in de Welle te Drachten, op dinsdagavond
van 20.45 tot 21.45 uur.
Natuurlijk organiseren we zelf ook nog leuke uitjes.
Heeft U interesse in onze gezelligheid ? Kom eens kijken op onze
zwemavond en neem vooral Uw zwemkleding mee!
Belt of mailt U even als u langs komt ?:
Tel: 0516-471558, E-mail: abhijlkema@hotmail.com

V.V.V. ''Duerswoude'’
Jaaroverzicht van de V.V.V. ''Duerswoude'' te Wijnjewoude
Vereniging voor volksvermaak.
Hier een verslag van wat de V.V.V. het afgelopen jaar heeft
gedaan.
Op 5 maart hadden we een vogeltjesmarkt georganiseerd,
helaas kon deze door de hevige sneeuwval niet doorgaan.
Op 14 maart hielden we de ledenvergadering .
Deze avond was er bestuursverkiezing. Dhr. H. v.d. Ploeg was aftredend.
Tot nieuw bestuurslid is dhr. E. Stoker benoemd. Dhr. H. v.d. Ploeg die 31 jaar in het
bestuur heeft gezeten werd deze avond in de bloemetjes gezet en heeft als aandenken
een klok gekregen. Tevens is dhr. v.d. Ploeg benoemd tot erelid van de vereniging.
Op 6 april werd onze eerste rommelmarkt dit jaar gehouden, 4 mei, 1 juni, 6 juli, 3
augustus, 7 september en 5 oktober volgden.
Op 20 juli hadden we voor de eerste keer een extra avondrommelmarkt. Deze begon
om 17.00 uur tot 21.00 uur. Dit was een groot succes. De standhouders waren erg
tevreden en vroegen of dit vaker kon. In de vergadering, later die avond, is toen
besloten om dit op 17 aug. te herhalen. Ook deze markt werd goed bezocht door
standhouders en door het publiek, het was dan ook wel heel mooi weer. Naar
aanleiding van het succes van de avondrommelmarkten is besloten om in het jaar 2006
vier extra avondmarkten te houden in de maanden juni, juli, augustus en september.
Op 23 juli heeft het jaarlijkse ringrijden weer plaatsgevonden. In totaal deden er 22
deelnemers mee. Er waren vier afmeldingen.
e
e
De 1 prijs was voor combinatie H. Algra uit Ureterp met steekster Marjan. De 2 prijs
e
was voor J L. Sijtsema uit Wijnjewoude met steekster Alie. De 3 prijs was voor K.
Zijlstra uit Wijnjewoude met steekster Durkje.
Het schoonste geheel Fries ras ging naar combinatie F.Feenstra Wijnjewoude.
De prijzen werden uitgereikt door het erelid dhr. H v/d ploeg.
Op 27 Juli bereikte ons het droevige bericht dat dhr. H v/d Ploeg was overleden.
1 augustus hebben wij afscheid genomen tijdens de begravenis op het kerkhof te
Duurswoude.
De avond fiets vierdaagse werd gehouden op 1-2-3-4 augustus.
Het weer was goed deze avonden en de dorpsgenoten en toeristen hebben weer
kunnen genieten van de mooie omgeving van Wijnjewoude.
Op 22 oktober hadden we weer een vogeltjesmarkt.
Dit evenement is geen succes geworden. Te weinig standhouders en te weinig publiek.
Hopelijk dat het nu in 2006 wat beter gaat.
Verder wenst het bestuur van de V.V.V. te Wijnjewoude U
een Gezond en Gelukkig 2006
7.

ANBO Nieuws
De feestelijke toneelavond van de ANBO - afd. Wijnjewoude / Hemrik, wordt gehouden
op zaterdag 11 februari 2006, in "De Swingel" te Wijnjewoude. Voor u treden wederom
op "De Jûnpraters" uit Zwaagwesteinde, met het blijspel "SA HAT IT SITTEN." Onze
welbekende muzikanten "De Jafro's" zullen de stemming er wel weer inbrengen. Houdt
u deze avond vast vrij. Verdere informatie en een korte inhoud van het toneelstuk,
volgen in de Bân van januari 2006.

Ouderensoosnieuws
Op donderdag 17 november was mevr. Ans Bouma in ons midden. Zij showde en
vertelde over de Friesche klederdrachten zoals die in ± 1850 gedragen werden. We
hebben echt genoten van haar show, maar vooral van het verhaal er omheen. Het was
een heel mooie middag. Onze eerst volgende soosmiddag is op donderdag 15
december. Dan hebben we een kerstmiddag . Deze wordt verzorgd door het plaatselijk
Plattelandsvrouwenkoortje. Vervolgens is er dan een broodmaaltijd. Als u hieraan mee
wilt doen, dan graag opgave bij één der bestuursleden voor zaterdag 10 december.
Deze middag begint om 3 uur in het gebouw “de Driehoek.”

ODV goes ARENA
Zaterdag 12 november zijn wij als jeugd ontspanningscommissie van ODV voor de
derde maal naar de Arena geweest. Twee jaar geleden was dat voor een wedstrijd
Nederland-Argentinië, vorig jaar voor de penalty bokaal en dit jaar dus voor de
oefeninterland Nederland Italië.
Vertrek was met een dubbeldekker met 80 liefhebbers (jeugd en begeleiders)om half 6
uit Wijnjewoude. Na controle door Tjeerd en Oeds of een ieder aanwezig was konden
wij vertrekken. Dit maal met chauffeur en oud Wijnjewoudster Koop Hielkema en zoon,
volgens ons meegenomen voor de catering in de bus. In de bus werd de bijdrage van
€10,- geïnd door Dirkje en Geertsje, dit was de totale bijdrage die van de deelnemers
werd verwacht.
Van KIA van der Wal kregen de supporters ook allemaal nog een echt oranje shirt,
bedankt Henk. In Amsterdam aangekomen zie je dat wij wel echt op het platteland
leven, maar rustig voortlopend achter onze gewichtige voorhoede, gevormd door Eise
en Hielke, kwamen wij boven in het stadion aan. Immens groot en zoveel mensen, en
zulke kleine spelers. De jeugd zag hun ogen uit. Na het voluit meezingen van het
Nederlands volkslied werd er direct gezongen en gejuicht voor wel of niet
goedgekeurde doelpunten van Nederland. Voor de rust werd het minder qua voetbal
want Italië kwam voor met 1-2. In de rust bleek dat de jongeren zich snel aan passen
aan de omgeving, de ouderen hadden hun versnaperingen (Frits banaan) gewoon van
huis meegenomen. Het sportieve gedeelte van de tweede helft moeten wij maar snel
vergeten. De wedstrijd werd helaas met 1-3 verloren. Desondanks waren er alleen
maar positieve geluiden te horen. Als JOC kunnen wij dus concluderen: jeugd tevreden
wij tevreden. Ik zou zeggen op naar de volgende activiteit (filmavond, penaltyschieten)
van het JOC van ODV.
voorzitter JOC

Longa nieuws
Wedstrijden: Zaterdag, 12 november vonden de
turnwedstrijden plaats voor de niveau 15, 16 en 17 in
Heerenveen. 13 leden van gym. Vereniging Longa uit
Wijnjewoude deden hier aan mee. Anna en Judith Kampen,
Reina Meetsma, Esther en Linda Hofstra, Marlies en Yvonne
Veenstra, Aaltje v.d. Molen, Ludou Overzet, Daniëlle Bijma,
Helen Jacobs, Irene Spoelstra en Wia Boonstra.
Voor alle meisjes was dit de allereerste
wedstrijd voor gymnastiek. 6 Meisjes vielen in
de prijzen.
Marlies Veenstra en Irene
Spoelstra werden 1ste, Esther Hofstra, Wia
Boonstra, Helen Jacobs en Linda Hofstra
werden allemaal op hun niveau 2de.
Activiteiten: Op vrijdag 6 januari vindt weer de
jaarlijkse sponsorloop plaats en op 7 januari
weer een springfestijn en een playbackshow.
Dit alles zal plaatsvinden in MFC de Swingel.
Nadere informatie volgt nog.
Noteer alvast deze datums in de agenda.In april bestaat Longa 60 jaar en willen we graag
een reünie organiseren voor oudleden, oudtrainers, oud bestuursleden enz. in MFC de
Swingel. Heeft u suggesties, leuke ideeën, of wilt u zelf meehelpen organiseren meldt u
dan bij Reinder de Vries: 0516-481808 of Andre Bergsma, 0516-481935 of mail het naar
Jubileum@longawijnjewoude.nl.
Op 30 september zal weer de uitvoering plaatsvinden in de Wier in Ureterp. Noteer alvast
deze datum. We zullen proberen hier een spetterend feest van te maken. Oproep: hierbij
een oproep aan dames en heren die onze groep Aerobics/steps willen komen
versterken.Wij zijn nu met 13 dames in de leeftijd van 23 jaar t/m 63 jaar. Wij trainen op de
woensdagavond van 19.45 uur t/m 20.45 uur. U mag het altijd 2x gratis proberen.
Inlichtingen : Sietske Brouwer, Merkebuorren 73 tel. 0516-481995
Of email: bestuur@longawijnjewoude.nl Of kijk op onze website: www.longawijnjewoude.nl

IJsclub Great Foarút
IJsclub Great Foarút houdt haar ledenvergadering op vrijdag 9 December 2005 's
avonds om 20.00 uur in café van der Wey te Wijnjewoude
Agenda:
1. Opening
2. Notulen
3. Verslag secretaris
4. Verslag penningmeester
5. Bestuursverkiezing aftredend maar herkiesbaar R. Posthumus
6. Benoeming keurmeesters
7. Bespreking rijderijen
8. Rondvraag
9. Sluiting.
Het bestuur

De laatste competitiewedstrijden van de
ploegen zullen weer gespeeld worden dit jaar.
De standen op de ranglijst laten zien, dat er dit
jaar goed aan moet worden getrokken. Alleen
dames 3 doen het geweldig. Ze staan op de
tweede plek. De ander ploegen staan
allemaal in de middelmoot.
Trainingstijden
Maandag 19.00 20.15 uur
Maandag 20.15 21.30 uur
Maandag 21.30 22.45 uur
Dinsdag 19.30 20.45 uur
Dinsdag 20.45 22.00 uur
Standen:
TEAM

KLASSE

Heren 1
Heren 2
Dames 1
Dames 2
Dames 3

2e Klasse
4e Klasse
2e Klasse
4e Klasse
6e Klasse

Recreanten dames en gemengd
Dames 1
Dames 2 & 3
Heren 1
Heren 2

AANTAL
WEDSTRIJDEN
9
9
9
9
7

PUNTEN

STAND

10
11
12
11
16

9
5
7
8
2

Wedstrijden december 2005
Hieronder een overzicht van de geplande wedstrijden voor de komende maand.
donderdag, 08 december 2005
D6D FD 1 19:15 D6D DWS D3 - vvDSO D3
D2D AJ 1 20:15 D2D DWS D1 - HVC D3
H2D AH 1 21:15 H2D DWS H1 - Old Stars H1
Vervolgens is het winterstop.
Donderdag 12 januari 2006 is dan weer de eestvolgende wedstrijd.
Op maandagavond 12 december wordt dan nog het mixtoernoei gehouden voor alle
leden van DWS.
Opgave kan t/m maandag 5 december 2005.

De balsponsor is deze maand:

Als ze verder geen charmes bezit
is een zomersproet tenminste iets.

Speel-o-theek “Hakkepuf”
Sinds september draaien we alweer op volle toeren met
onze speel-o-theek. 1 December hebben we een gezellig
uitleenuurtje georganiseerd ter ere van Sinterklaas. Voor
alle jonge leden was er een cadeautje gebracht door twee
pietjes. Dit cadeautje mochten ze houden, dat was
speelgoed wat nu eens niet weer ingeleverd hoefde te
worden! Natuurlijk waren er ook lekkere pepernootjes en
wat te drinken. Een gezellige boel dus! De foto's die er zijn
gemaakt van deze bijzondere uitleen kunt u vinden op onze
website, onderdeel van www.wijnjewoude.net.
Nieuwe leden zijn in onze speel-o-theek ten alle tijde welkom. Voor slechts 10 euro per
jaar kunt u, zo vaak u wilt, speelgoed lenen (alleen voor Video's, DVD's en CD-roms
geldt een leenprijs van 0,50 ct per stuk).
Voor ieder gezin geldt: één stuk speelgoed per kind, en één stuk extra voor de
“gezinskaart”. In een gezin met twee kinderen mag dus iedere week drie stukken
speelgoed worden geleend. Het speelgoed mag drie weken gehouden worden.
Ideaal als u eens iets uit wilt proberen, of wanneer de kids in de wintermaanden thuis
wat zijn uitgekeken op hun eigen speelgoed.
Eens een kijkje nemen? Kom gerust eens langs op een donderdag in de schoolweken.
We zijn open van 15.00-16.00 uur. De eerste keer lenen is gratis!
De werkgroep,
Henriëtte Droogh, Minke de Boer, Brechtje Ozinga, Joke Jakobs, Marjan
Doornenbal en Greethilda van der Velde.

Beste dorpsgenoten,
Ook dit jaar komen de leden van de CMV Euphonia weer bij u langs met overheerlijke
oliebollen en wel op vrijdag 30 december vanaf 10:00 uur.
Mocht u niet thuis zijn, maar wel oliebollen willen kopen, dan kunt u deze bestellen bij
Jannie de Vries, telefoon 481475.
Mede door uw bestelling houden wij onze vereniging draaiende. Alvast onze hartelijke
dank en tot ziens!
CMV Euphonia
Wijnjewoude
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Engels voor beginners.
U herkent het, de wereld wordt voor een ieder steeds kleiner.We reizen meer en komen steeds
meer in contact met anderstaligen.
Hebt U geen of een beetje Engels geleerd, dan is deze cursus wat voor U.
Docent:
Margreet Griffioen.
Datum:
Vanaf maandag 9 januari elke maandag.
Kosten:
€ 85,- Incl. lesmateriaal.
Aantal lessen:
12.
Aanvang:
19.00 uur tot 20.15 uur.
Contactpersoon:
José Goddijn. 492216
Engels voor gevorderden.
Lang geleden Engels geleerd? Tot nu toe weinig in praktijk gebracht of wat onzeker bij het
spreken ervan? Of vindt U het misschien leuk om uw kennis op te frissen?
Deze cursus gaat uit van enige basiskennis van de Engelse taal. We gaan bezig met spreken,
luisteren, lezen en met het uitbreiden van woordenschat.
Docent:
Margreet Griffioen.
Datum:
Vanaf maandag 9 januari elke maandag.
Kosten:
€ 85,- Incl lesmateriaal.
Aantal lessen:
12.
Aanvang
20.30 tot 21.45 uur.
Contactpersoon:
José Goddijn. 492216
Workshop Quilten.
Heel simpel gezegd: lapjes stof in stukjes knippen en ze in patroon weer aan elkaar naaien! Je
hebt met dessins, kleuren en patronen een ongekend scala aan mogelijkheden om er een echt
kunstwerk van te maken! Het meeste patchwork is opgebouwd uit blokken, die eerst
afzonderlijk worden gemaakt (gepatcht) en daarna aan elkaar worden gezet. Als het
patchworkdeel klaar is (wij noemen dat de "top"), wordt het voorzien van een achterkant en een
tussenvulling.
Deze drie lagen worden aan elkaar gezet (gequilt) en zo ontstaat de quilt.
Docent:
Roos van Dijk en Appie de Haan.
Datum:
dinsdag 24 januari.
Kosten:
€ 10,- (excl. materiaal).
Aanvang:
20.00 uur.
Contactpersoon:
José Goddijn. 492216
Workshop Bonbons maken voor Valentijn.
Vlak voor Valentijnsdag zelf bonbons maken. Leuk om weg te geven of om ze zelf lekker op te
eten. Ook leuk voor heren om mee te doen.
We gaan hiervoor naar de Vleer, waar Caroline Verhoeven met veel enthousiasme de scepter
zwaait. Laat U inspireren en verrassen om eens ergens anders lekker bezig te zijn.
Docent:
Caroline Verhoeven.
Datum:
maandag 13 februari.
Kosten:
€ 18,00 (incl. materiaal).
Locatie:
Kookmuseum de Vleer in Appelscha.
Aanvang:
19.30 uur (vertrek uit Wijnjewoude 19.00 uur).
Contactpersoon:
Sybout Posthuma-Linthorst. 481646

Fotografie.
Een leuke foto maken kan iedereen wel, maar een echt mooie foto maken is soms best wel
moeilijk. In deze cursus maakt u in opdracht van de docent een aantal foto's welke in de
volgende les worden beoordeeld. Deze cursus is geschikt voor compact, spiegelreflex en
digitale camera's. De docent,
Rudolf Sipma, heeft zich in het afgelopen jaar extra bekwaamd in de wereld van de digitale
fotografie, hieraan zal dan ook meer en beter aandacht worden besteed. Omdat de cursus erg
praktijkgericht is, is er geen lesmateriaal aanwezig, het is dus van belang dat u zelf
aantekeningen maakt. Tevens komen uw eigen problemen en bevindingen in deze cursus
ruimschoots aan de orde.
Docent:
Rudolf Sipma (voorheen Foto Rudolf Gorredijk).
Datum:
vanaf dinsdag 14 februari tweewekelijks.
Kosten:
€ 27,50.
Aantal lessen:
6.
Aanvang:
20.00 tot 22.00 uur.
Contactpersoon:
Siebo Groenewold. 481878

Dorcas Hulp
Depot fam. van der Horst.
Met ingang van januari 2006 heeft de fam. van der Horst besloten hun activiteiten voor
Dorcas te beëindigen. ± 15 jaar hebben ze met veel inzet en liefde het werk voor Dorcas
gedaan. Wij als sorteerster, zullen hun missen maar begrijpen hun besluit. Namens
ons, Janke, Jantje, Griet v V, Feikje, Lijdia, Griet H, Fetje, Froukje, Ytsje, Geeske en
Annie, bedankt.
Nieuw depot.
Opperhaudmare 11. Wij, dat zijn Bram en Annie Karsten, zullen het depotschap
overnemen. Ook vanaf het begin zijn we betrokken bij het sorteren en dus met Dorcas.
Voortaan kunt u kleding e.d. spullen brengen naar onderstaande personen.
de
10 voedselactie.
De voedselactie is weer voorbij. In honderd kerken en supermarkten in het land is
voedsel ingezameld. In Wijnjewoude zijn er 35 dozen voedsel en voor transport kosten
€ 200.25 ontvangen.
ste
In dit 25 jubileumjaar wil Dorcas op 6 december 25.000 voedselpakketten met 25
vrachtwagens naar verschillende landen brengen, waar ze voor 25 december worden
afgeleverd. U heeft er aan meegeholpen het leven van mensen te verbeteren. Wilt u
ook met ons danken voor het geweldige resultaat? Wijnjewoude bedankt.
Met vriendelijke groet,
Dorkasdepot Fam. B. Karssen tel. 481758
Voorraadkist Fam. J. Bruinsma, tel 481372

Raffia Rekels.
18 januari
Rekeltjes zijn kleine ondeugden die van alles uitspoken en wij gaan ze maken.
Je kan ze hangen of neer zetten.
Knutselen met knijpers.
15 februari
Houten knijper wel te verstaan, daar
maken we leuke dingen van.
En alles speelt zich af in het WAW lokaal
van MFC “de Swingel”
de plaats waar altijd wel wat te doen is.
Wilt u informatie of heeft u vragen dan
kunt u zich wenden tot:
Roelie Aardema
480707
Jannie Lap
481617
Magda Landman
481673

Vrijwilligers gezocht voor de Kidsclub
De Werkgroep Activiteiten Wijnjewoude is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, die
mee willen helpen op de kinderknutselmiddagen. Eén maal in de maand is er op de
woensdagmiddag een knutselmiddag voor de kinderen van de basisschool. Omdat er
wel eens iemand van de leiding uitvalt, zijn wij op zoek naar iemand die ons kan
assisteren.
Het zal er op neer komen, dat je één maal in de drie maanden een vaste middag
meewerkt en verder in overleg.
Lijkt het je leuk en heb je er wel een paar uurtjes voor over meld je dan aan op één van
de onderstaande adressen:
Jannie Lap
Noormanstrjitte 21
481617
Roelie Aardema
Mr.Geertwei 45
480707
Magda Landman
Russchenreed 47
481673
Of op een woensdagmiddag wanneer de kidsclubvrijwilligers aanwezig zijn.

Als het niet beter wordt
wordt het alleeen maar erger.

Tentoonstelling “Lekker ite”
In Streekmuseum Opsterland is van 26 november tot 18 februari 2006 een
tentoonstelling met als thema: eetcultuur tijdens de feestdagen toegespitst op het
thema “arm en rijk”. Bij het binnenlopen van de twee tentoonstellingszalen gaat u bijna
100 jaar terug in de tijd. In de ene zaal kunt u aanschuiven bij een typisch
arbeidersgezin in de andere zaal ziet u de rijk gedekte tafel van een adellijke familie.
In Beetsterzwaag woonden rond 1920 de adellijke families Van Lijnden, Harinxma thoe
Slooten, van Teijens, Lycklama á Nijeholt. U ziet de rijkelijk gedekte tafels met antieke
serviezen en glaswerk uit de 18 e eeuw die door deze families gebruikt werden.
Huisknecht Johannes vertelt u over de gewoontes van de adellijke familie waar hij zijn
leven lang met veel plezier voor werkte.
In de andere zaal kunt u aanschuiven bij het gezin van Jan de Boer een arbeider uit
Gorredijk. Jan vertelt u hoe hij met zijn gezin de feestdagen doorbrengt en nodigt u uit
een stuk roggebrood met gezouten aardappels te eten.
Voor bezoekers wordt er veel achtergrond informatie over de gewoonten tijdens de
kerstdagen in beide huishoudingen verstrekt. Tevens krijgt iedere bezoeker een aantal
authentieke recepten mee naar huis. In de kerstvakantie zijn er voor kinderen diverse
kinderactiviteiten.

IJsclub “Foarút”
De jaarlijkse ledenvergadering van IJsclub “Foarút” vindt plaats op maandag 12
december a.s. om 20.00 uur in de kantine van Autoschadebedrijf H. Bruinsma
(Compagnonsfeart 73).
Agenda
O
Opening
o Jaarverslag
o Mededelingen en ingekomen stukken
o Verslag penningmeester
o Bestuursverkiezing
o Benoeming keurmeesters
o Vaststellen activiteiten
o Rondvraag
o Sluiting

kunstijsbaan geweest. De ijsclub heeft
daar financieel aan bijgedragen.
Bestuur en vrijwilligers zijn al weer druk
bezig om de ijsbaan bij de Compagnonsfeart gereed te maken voor de winter. Dat
betekend pompen, kantine (keet) schoonmaken en allerlei andere klusjes uitvoeren. Maar dan kan, zodra het ijs het
toelaat, iedereen weer genieten van een
prachtige ijsvloer en chocolademelk in de
kantine.

Hoewel het vorig jaar heel stevig heeft
gevroren, kon er door de vele sneeuw
helaas niet geschaatst worden.
De basis scholen in Wijnjewoude zijn gelukkig nog wel naar met z'n allen naar de
De regen drijft je naar binnen
en een feeks jaagt je het huis uit.

Het bestuur.
P/a Sietze Hospes
Tjalling Harkeswei 92
Wijnjewoude

Prikbord
KERST WORKSHOP
Dinsdag 13 december
Tornadovaas met kerstarrangement.
kosten € 17,50 inc.alle materiaal.
Aanvang; 19.45uur.
Dinsdag 20 december
Rudolf het rendier
Kosten € 15,00 inc.alle materiaal.
Aanvang; 19.45uur.
Voor opgave en vragen kunt u in de winkel
terecht.
Bloemen & Kadohuis
WILMA
0516-480668

Agenda Witte Kerk Hemrik
Aanvang 15.00 uur
Entree € 5,- p.p. inclusief consumptie, t/m
12 jaar: € 1,11 december Melomania en Kerkkoor
Lippenhuizen-Hemrik met een gevarieerd
en luchtig programma.
Stomme films met pianobegeleiding 8 januari aanvang 16.30 uur
Pianist Jan Ament met oude films gedraaid op een 16 mm projector, waarbij de
live pianoklanken de
sfeer en handeling van de films versterken, vanaf 8 jaar.
Dankbetuiging

Gevonden
in buurtschap Klein Groningen een bos
sleutels waaronder autosleutels van auto
merk Fiat. Af te halen bij Klein Groningen
6 Wijnjewoude.

De leegte die hij achterlaat kan niemand
wegnemen, maar de vele blijken van
medeleven tijdens zijn ziekte en na het
overlijden van mijn lieve man,
Onze heit en pake

Oppas gezocht !

Bert Russchen

Ben je 15 jaar of ouder en heb je maandagavond vrij? Wij zoeken een oppas
voor de maandagavond van 19.00 tot ca.
22.00 uur. Onze kinderen zijn 5, 3 en 0
jaar.
Als je wilt oppassen, bel dan 0516463041 of kom langs op Âld Duerswald
12. Keimpe & Trea van der Wal

Hebben ons heel goed gedaan.
Onze oprechte dank hiervoor.
C. Russchen-Posthumus
Kinderen en kleinkinderen
Wijnjewoude, november 2005
Collecte Geref. kerk Wijnjewoude
De deurcollecte in de dienst van 20
november voor het adoptie gezin in Polen
heeft opgebracht € 167,35. Wij zijn hier
erg blij mee en willen alle gevers hartelijk
bedanken. Het wordt o.a. weer gebruikt
voor versturen kerstpakket en meubels
enz.
Gevraagd: Dekens en lakens. Contact
personen: G. Meinsma tel. 541448
G. Bergsma tel. 481007

Nieuws van de Werkgroep Amnesty
International Ureterp e.o.
Ook dit jaar organiseert onze werkgroep
met kerst de kaartenactie. Aan mensen
in verschillende landen, die gevangen
zitten om reden van geloof, sekse of
politieke of maatschappelijke overtuiging
worden kaarten gestuurd. Voor velen is dit
kleine gebaar van ons van groot belang:
de gedachte dat je niet bent vergeten, is
heel bemoedigend. Bovendien trekken de
autoriteiten zich deze belangstelling uit
andere landen wel degelijk aan en
verbeteren de opgelegde behandeling
van de gevangenen.
Aan deze actie wordt meegewerkt door
de kerken en verschillende basisscholen

in Ureterp, Frieschepalen, Siegerswoude
en Bakkeveen. Per jaar worden er bijna
400 kaarten verstuurd. Deze kaarten
worden door onze groep voorzien van
adressen, die wij krijgen van het
hoofdkantoor van Amnesty International.
Bij de kaart zit informatie over de
gevangene: wie hij is, reden van
gevangenschap en wat zijn omstandigheden zijn.
Ook u (of uw kerk of jullie school) kan aan
deze actie meedoen. Bel of mail Louis
Dokter en hij zorgt ervoor dat u de kaarten
en informatie in huis krijgt: 0512-302587 /
louisriadokter@wanadoo.nl

Bij de kaars, het symbool van Amnesty International, hoort het Chinese gezegde:
“Het is beter een kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken”.

Geef de pen door.
Wij zijn Menno en Geeske van Eijden. Sinds ruim een jaar wonen
wij aan de Russchenmreed 1. Vijftien jaar geleden zijn we
begonnen aan de Noormanstrjitte 36 ook in Wijnjewoude. Hier zijn
onze 2 kinderen geboren. Een zoon, Daniël, van 14 jaar en een
dochter Lisette van 11 jaar. Daniël zit op school op het Liudger in
Drachten in klas 3 havo en Lisette zit op school in Ureterp de
Opdracht en zit in groep 8. Daniël voetbalt bij Waskemeer B1 en
Lisette speelt korfbal in Ureterp.
Menno; Ik werk als accountmanager bij dankbaar gevoel. In de loop van de week
de Friese Pers en heb als standplaats heb ik nog wat diverse werkzaamheden
Drachten. Het is een afwisselend beroep en mijn gezin heeft ook aandacht nodig
met veel verantwoordelijkheden en kan waardoor ik me helemaal niet hoef te
mijn creativiteit goed gebruiken. Mijn vervelen, zelf kom ik nog tijd te kort. Mijn
hobby's zijn voetballen, ik train de B1 hobby's zijn o.a. fietsen, wandelen,
junioren van Waskemeer en speel zelf sociale contacten onderhouden, zwemde
de
ook bij het 3 of 4 van Waskemeer. men, reizen en lekker eten.
Verder hou ik van wandelen, uitgaan, Wij wensen iedereen een gezegend
reizen, koken en met de kinderen kerstfeest toe en alvast een gelukkig
spelletjes doen. Geeske; Maandag's nieuwjaar.
morgens begin ik de week met vrijwil- We geven de pen door aan Nico en
ligerwerk in verzorgingscentrum de Lijte Geertje Heida.
in Ureterp. Het is fijn om de week zo te
Menno en Geeske van Eijden.
beginnen en geeft een voldaan en

Auteur 'Van prostituee tot politica' dwingt
respect af. Voorbeeld voor verschoppelingen
Vrouwen uit de verslaving en prostitutie een nieuw leven geven. Mensen redden uit
verdriet, pijn en eenzaamheid. Die uitdaging heeft Yvette Lont zich gesteld. Als geen
ander weet zij wat een loverboy teweeg kan brengen. Maar ook dat iedereen helemaal
opnieuw kan beginnen. Op 4 december spreekt ze in Wijnjewoude.
‘Wie haar bezig ziet, kan niet geloven dat ze negen jaar als verslaafde een heel ander
leven leidde. Deze charismatische vrouw straalt warmte en gezag uit. Dankzij haar
persoonlijke ervaringen kan zij mensen overtuigen van Gods bovennatuurlijke
mogelijkheden voor iedereen die zelf geen kans meer ziet.' Haar leven veranderde
radicaal toen ze midden in de nacht uitschreeuwde 'God, als u bestaat, helpt u me dan'.
Loverboys
Yvette Lont kreeg landelijke bekendheid
op televisie met 'Catherine zoekt God'
(kerst 2002) en verschillende interviews
op radio en televisie. In 2003 verscheen
haar boek 'Van prostituee tot politica' Ze is
gemeenteraadslid in Amsterdam Zuidoost en directeur van leefgemeenschap
stichting De Rots, een opvangcentrum
voor alcoholverslaafden, drugsgebruikers en prostituees in Bloemendaal. Ze
heeft een passie voor vertrapte, uitgebuite en misleide vrouwen. Zo zet ze zich
in voor de slachtoffers van loverboys.
Yvette weet dat slechts een heel kleine
minderheid van de vrouwen vrijwillig in de
prostitutie terecht komt. Samen met haar
man Eddy geeft ze conferenties en workshops over hulpverlening. Naast haar
werk studeerde ze pastorale psychotherapie.
Verschoppelingen
Haar visie sluit goed aan bij de missie van
Bethanië, dat Yvette Lont heeft uitgenodigd. Deze nieuwe streekgemeente
in Wijnjewoude richt zich speciaal op de
verschoppelingen van de maatschappij.
De nieuwe gemeente vindt het belangrijk
om gastvrijheid te bieden aan iedereen
die zich nergens meer welkom voelt.
Bethanië merkt dat hier veel behoefte aan
bestaat. Verschillende mensen die
volledig vastgelopen waren in hun ver-

slaving of in hun cel, begonnen in deze
gemeente een nieuw leven en vertellen
hier enthousiast over.
Oefenen
De jonge gemeente koos haar naam naar
het bijbelse Bethanië, omdat ze een plek
wil zijn om geloof te oefenen. Dat
gebeurde ook in het Israëlische Bethanië,
dat een belangrijke rol speelde in het
leven van Jezus. Hier riep Jezus de dode
Lazarus uit zijn graf te voorschijn. De
nieuwe gemeente neemt de bijbel
letterlijk en gelooft dat God ook nu nog
wonderen doet. Eind oktober bijvoorbeeld, was de Amerikaanse pastor Victor
Eminike te gast voor vier dagen met
genezingsdiensten.
Yvette Lont spreekt zondagochtend 4
december in het dorpshuis van Wijnjewoude: M.F.C. de Swingel, Meester
Geertswei 4, 9241GJ Wijnjewoude. Tien
minuten van A7 afrit 30 (Azeven/
Ureterp/Oosterwolde) Aanvang 09.45
uur. Toegang gratis.
Na afloop van de bijeenkomst is er
persoonlijk gebed voor iedereen die
Jezus nodig heeft voor vergeving,
genezing, bevrijding, relaties, werk en
financiën.
Website www.geopende-deur.in-actie.nl,
mailadres jannie@ktdrachten.nl of
telefoon 0512-302851.

Alpha cursus 2005
Nieuws van het Alpha team. Hallo dorpsgenoten, als jullie dit lezen is de tweede alphacursus alweer bijna voorbij, het enige wat ons nog rest is een gezellige avond met als
thema “wat doe ik met de rest van mijn leven”. Wij mogen dan nu alweer terug zien op
een geslaagde cursus met 16 deelnemers variërend in de leeftijd van 20 tot ±70 jaar. Nu
kunnen wij als team zelf wel een stukje gaan schrijven hoe wij dit hebben ervaren, maar
eigenlijk vinden wij dat niet zo belangrijk. Veel liever laten wij de deelnemers aan het
woord, zoals in de volgende reacties van twee vriendinnen die de cursus hebben
gevolgd.
Door buurtgenoten ben ik in aanraking
met deze cursus gekomen. Ik was
uitgenodigd om een keertje te komen
kijken en te ervaren wat een Alpha cursus
nou precies inhield. Enthousiast ben ik
met mijn verhaal naar een collega toe
gestapt en het leek ons wel wat….elke
dinsdag lekker uit eten!
Natuurlijk was dit niet het belangrijkste
(maar elke keer wel erg lekker).
Na het eten hadden we elke keer een
inleiding over een bepaald onderwerp.
Dit volgden we met de hele groep. Daarna
gingen we in een kleine groep dit
onderwerp bespreken. De gesprekken
werden steeds persoonlijker en de groep
steeds vertrouwder.
Ook zijn we een kort weekend met elkaar
naar een kampeerboerderij in Schoonloo
geweest. Het thema was 'de Heilige
Geest'. Wij vonden het erg bijzonder om
op deze manier zo met elkaar in gesprek
te gaan. Het was zeer intensief, maar
zeker de moeite waard! De eerste avond
hadden we een spreker over wie de
Heilige Geest nou eigenlijk is. We hebben
gezongen, geluisterd, gelachen en veel
gesprekken met elkaar gehad. Deze
eerste avond sloten we om 11 uur af maar
wij lagen nog lang niet op bed. Na dit
serieuze gedeelte was er tijd voor wat
humor. Een kleine groep ging tot 3 uur in
de nacht door, met welbekende spelletjes

als: ik ga op reis en ik neem mee (alleen
dan een andere variant), psychiatertje,
coördinatie-spelletjes (een 6 draaien met
je rechterhand en met je rechtervoet
meedraaien met de klok). Er werd zelfs
spontaan een zang-dansspel aangeleerd, die we nog graag aan u terug willen
laten zien op de gezellige avond op 6
december (hint??).
Na niet zo'n lange nacht, volgde er weer
een intensieve dag. Twee inleidingen,
zingen, groepsgesprekken en vooral ook
veel persoonlijke gesprekken.
In deze dagen hebben wij allebei ervaren
dat de Geest in ons leven wil werken.
Het is fantastisch om met jong en oud,
iedereen verschillend en met een eigen
verhaal toch hetzelfde te delen. Wij
persoonlijk hebben de Alpha cursus
ervaren als een verrijking in ons geloofseven.

Enkele andere reacties waren:
Het schijnt dat God ook Henk heeft
geschapen.
Het is fijn om zo met elkaar in gesprek te
zijn.
Maar vooral ook de persoonlijke gesprekken
En één ding is zeker Gods Geest werkt.
Ik ben echt “sprakeloos”
Ik heb iets af kunnen sluiten, en opnieuw
beginnen.
Heb dierbare herinneringen aan dit
weekend en aan deze mensen.
Met zekere schroom aan het weekend
begonnen. Maar zeker geen spijt!
Er is heel wat gebeurt diep in me. Voel me
rijk gezegend. Ik hoop van harte dit gevoel
vast te houden, alpha-team, bedankt voor
de fijne woorden en natuurlijk gebeden.
Bovenal God bedankt.

Deze reacties motiveren ons om als
team ook in januari weer met goede
moed aan de slag te gaan met de
volgende cursus.
Deze start op 17 januari met een
introductie avond met als thema:
“Het christelijk geloof: saai, onwaar
of achterhaald????”
Iedereen die nieuwsgierig is geworden
of hier meer van wil weten is op deze
avond van harte welkom vanaf 19.45
uur in het Trefpunt achter de gereformeerde kerk
De koffie staat klaar
Voor meer informatie:
Steven Akker
0516-481694
e-mail:st.akker@filternet.nl
www.alpha-cursus.nl

Aankondiging
Op reis naar de stal van Bethlehem
'In die tijd kondigde keizer Augustus het besluit af een
volkstelling te houden in de hele wereld.'
Op donderdagavond 22 december wordt er een kerstwandeling georganiseerd door
CBS 'Votum Nostrum' in Wijnjewoude.
Zoals dat ook was in de tijd van keizer Augustus kunt u zich inschrijven in Bethlehem…Dit kan bij school vanaf 18.45 uur. Verlate reizigers kunnen zich inschrijven tot
19.15 uur. Onder leiding van een gids gaan we op reis naar de stal van Bethlehem, op
zoek naar het kerstkind. Tijdens de tocht ontmoeten we herders met hun kudden,
Romeinse soldaten, een engelenkoor en gaan we op zoek naar de ster die ons bij het
kind zal brengen.
Namens CBS 'Votum Nostrum'
Sjouke H. Hoogsteen

Ik zou best iemand anders willen zijn
maar wie wil er ruilen met mij.

Zes bijeenkomsten “Doelgericht Leven”
Waarvoor leef ik eigenlijk hier op aarde?
Vraagt u zich wel eens af: Hoe staat het eigenlijk met mijn geestelijke groei? Welke
doelen heb ik mij gesteld om te groeien? Dan zou u eens kunnen overwegen om de
volgende 6 bijeenkomsten bij te wonen waarin het boekje “Doelgericht Leven” centraal
zal staan.
Dit zijn bijeenkomsten die zich éénmaal in de 14 dagen bezig houden met het
boekje van Rick Warren “Doelgericht Leven”. Wereldwijd verschenen in een
miljoenenoplaag.
De onderwerpen die aan de orde komen, zijn:
Waarvoor ben ik in 's hemelsnaam op aarde?
Doel 1: U bent bedoeld om God te aanbidden. (Aanbidding.)
Doel 2: U bent geschapen om deel uit te maken van Gods gezin.(Gemeenschap.)
Doel 3: U bent geschapen om op Christus te lijken. (Discipelschap.)
Doel 4: U bent geschapen om God te dienen.(Bediening.)
Doel 5: U bent gemaakt voor een missie. (Evangelisatie.)
Wij zullen daarbij in God onze oorsprong ontdekken, onze identiteit, onze betekenis,
ons doel, onze waarde en onze bestemming.
Wij zullen proberen om te ontdekken dat wij voor God gemaakt zijn, niet andersom. Het
gaat er in het leven om dat wij ons door God voor Zijn doelen laten gebruiken en niet dat
wij God gebruiken om onze eigen doelen te verwezenlijken.
Deze bijeenkomsten, die bestemd zijn voor jong en oud, beginnen op zondagavond, 15
januari 2006, kwart voor 8. In Het Trefpunt.
Vervolgens elke 14 dagen daarop volgend. De laatste avond is dan zondag 26 maart.
De kosten voor deelname zijn 9.90 Euro p.p. (D.i. de prijs van het boekje doelgericht
Leven.)
Wilt u zich vóór 15 december a.s. Opgeven?
Dan weten wij hoeveel boekjes wij moeten bestellen.
U kunt dat doen bij:
Ria Oedzes of
Anton Veenhuizen
Compagnonsfeart 79
Weinterp 42
9241 HK Wijnjewoude
9241 HE Wijnjewoude
Tel. 0516 481254 `
Tel. 0516 480681

Joodse uitdrukking: Wie niet groeit, wordt kleiner.

IJsclub Great Foarút
IJsclub Great Foarút houdt haar ledenvergadering op vrijdag 9 December 2005 's
avonds om 20.00 uur in café van der Wey te Wijnjewoude
Agenda:
1. Opening
2. Notulen
3. Verslag secretaris
4. Verslag penningmeester
5. Bestuursverkiezing aftredend maar herkiesbaar R. Posthumus
6. Benoeming keurmeesters
7. Bespreking rijderijen
8. Rondvraag
9. Sluiting.
Het bestuur

Nieuws van de zondagsschool.
Uitnodiging aan alle kinderen en ( groot ) ouders,
Tweede Kerstdag vieren wij het kerstfeest met de kinderen van de zondagsschool.
Wij zijn al weer enkele weken bezig met het oefenen van de kerstliederen die wij dan
willen gaan zingen. Wij willen u en jullie van harte uitnodigen om naar ons, maar ook
naar het mooie kerst verhaal en een vrije vertelling te luisteren. Natuurlijk is er ook
samenzang. Tot 2e Kerstdag om 19.00 in de Herv. Kerk te Weinterp!
In de maand december oefenen wij Gz: 118. In een middagdienst zal deze in de kerk
worden gezongen.
De kinderen en leiding van de zondagsschool

Massale “U zij de glorie” Kerstzang
Ureterp, In Sporthal de Wier aan de Telle te Ureterp vindt zaterdag 17 december voor
ste
de 22 keer de massale “U zij de glorie” kerstzang plaats.
Thema voor deze avond is “Tussen kerst en kitsch”.
Naast veel samenzang wordt medewerking verleend door het groot
fanfare “Frysk Senioren Orkest” . Een orkest van zo'n 80
enthousiaste muzikanten uit geheel Fryslan o.l.v. Gerrit Heeringa.
Verder werkt mee de gospelformatie “Bliid Boadskip Sjongers” uit
Berlikum o.l.v. dochter Saskia Heeringa.Beide groepen reisden dit
voorjaar af voor een succesvolle muzikale trip door Amerika. De
declamaties worden verzorgd door Hinke Donker uit Drachten.
De algehele leiding en meditatie zijn in handen van Ds. Hans de
Jong uit Rijssen.
De avond begint om 20.00 uur.

...kerstnachtzang Expansiehal voor twintigste keer...

Samenzang in de EXPANSIEHAL
te JUBBEGA!
Jubbega. Op zaterdagavond 24 december a.s. wordt voor de twintigste
achtereenvolgende keer de KERSTNACHTZANG gehouden in de Expansiehal te
Jubbega 3e Sluis.
Vanzelfsprekend worden in deze kerstnachtzangdienst weer bekende kerstliederen
gezongen onder begeleiding van het muziekkorps 'Excelsior' uit Jubbega. Er wordt een
wisselend programma aangeboden met twee koren: Sjongnocht en Zang en
Vriendschap. Harpiste Janneminke Nijp zorgt voor muzikale intermezzo's
Voorganger in de dienst is de predikant van de SOW Gemeente Jubbega/Hoornsterzwaag Ds. G. Groeneveld. De dienst is van oudsher bedoeld voor een breed
publiek en ieder jaar blijkt weer dat uit alle windrichtingen en stromingen bezoekers
worden getrokken. Het is dit jaar een lustrum: de 20ste keer dat de kerstnachtzang in de
Expansiehal van Jubbega wordt gehouden. In de loop der jaren is het uitgegroeid tot
een geheel dat niet meer weg te denken is uit de regio. Jaarlijks komen vele mensen
deze bijzondere viering in de in Kerststijl omgedoopte hal bijwonen. Tal van vrijwilligers
zijn al vanaf september druk doende geweest met de voorbereidingen.

Het thema voor deze dienst is "Feest”.
Al met al voldoende redenen deze sfeervolle kerstnachtzang mee te maken!
De kerstnachtzangdienst begint om 21:30 uur; de deuren van de hal zijn vanaf 21.00
uur geopend, een kopje chocolademelk wordt dan aangeboden ter gelegenheid van dit
lustrum. De toegang is gratis. Er wordt een collecte ter bestrijding van de onkosten
gehouden.

Kerstzangdienst 17 december
Zaterdag 17 december is er weer een kerstzangdienst om 19.30 uur
in het M.F.C. De Swingel te Wijnjewoude.
Hieraan werken mee: Gospelkoor “Amfora uit Ureterp e.o. in samenwerking met het
Combo.
Deze dienst wordt verzorgd door Ds. van der Wal uit Oosterwolde

De commissies van de Hervormde Gemeente, Vrijgemaakte
Gemeente en Gereformeerde Gemeente heten u allen
van harte welkom en wensen u een hele fijne avond
en Gezegende Feestdagen.

Kerkdiensten
Hervormde Gemeente
Dec.
4

Weinterp

9.30 uur.
13.45 uur.
11 Duuswoude 9.30 uur.
13.45 uur.
18 Weinterp
9.30 uur.
13.45 uur.
24 Duurswoude 22.00 uur.
25 Weinterp
10.00 uur.
26 Ger. Kerk
9.30 uur.
Weinterp
19.00 uur.
31 Weinterp
19.00 uur.
jan
1 Driehoek
10.00 uur.

Hr. J. Duijster, Ens
Ds. J.A. van den Berg, Stedum
Hr. H.J. van der Wal, Groningen
Ds. H. Poot, Oldemarkt
Ds. H. Talsma, Kollumerzwaag
Hr. Broer, Houtigehage
Ds. W. van der Wind, Onstwedde Kerstnachtdienst
Hr. J. Duijster, Ens
Ds. Praamsma, Hardegarijp
Kerstviering Zondagsschool
Hr. J. Duijster, Ens. Oudejaarsdienst
Ds. F. Stevens, Hoogeveen Nieuwjaarsdienst +
koffiedrinken.

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.
Dec.
4
11
18
25
26
31

9.30 uur. Dienst
14.00 uur. Ds. P. de Jong
9.30 uur. Ds. W.B. v.d. Wal. Viering H.A.
16.30 uur. Ds. J.T. Jansen
9.30 uur. Dienst
14.00 uur. Ds. W.B. v.d. Wal
9.30 uur. Ds. W.B. v.d. Wal
14.00 uur. Dienst
10.00 uur. Kinderkerstfeest
19.00 uur. Ds. W.B. v.d. Wal. Oudejaarsavond

Gereformeerde Kerk
4
11
17
18
25
26
31
Jan
1
8

9.30 uur

9.30 uur.
13.45 uur.
9.30 uur.
13.45 uur.
9.30 uur.
19.30 uur.

Ds. J. G. Arensman, Gerkesklooster H.A.
Koffiedrinken na de dienst
Ds. J. v.d Veen, Heerenveen
Ds. W.H.D. Pastoor, Steenwijk
Ds. A.H. Bosscha, Oudega Sm
Ds. W.B. v.d. Wal Oosterwolde Wijnjewoude
Evang. dienst Kerstviering in de Swingel
Ds. J.G. Arensman, Gerkesklooster, m.m.v. Combo “Wyn”
Ds. J.G. Arensman, Gerkesklooster
Dhr. E. Terpstra, Heerenveen
Dhr. E. Terpstra, Heerenveen
Ds. R. Praamsma, Hardegarijp
Ds. B. van Oeveren, Steenwijk. Oudejaarsdag

10.00 uur.
9.30 uur.
13.45 uur.

Ds. F. de Jong, Drachten. Koffiedrinken na de dienst
Ds. J.G. Arensman, Gerkesklooster
Ds. J.G. Arensman, Gerkesklooster

13.45 uur.
9.30 uur.
14.00 uur.
19.30 uur.

Dorpsagenda
Dec.
4
8
9
11
12
12
13
14
15
16
17
17
18
20
22
24
26
30
Jan.
6
6
7
8
17
18
24
27
28

Ivette Lont in de Swingel.
Kerstpakketten voor Polen inleveren bij Fam. Veenstra
Ledenvergadering IJsclub Great Foarút 20.00 uur café v.d. Wey
Witte Kerk. Melomania en Kerkkoor Lippenhuizen-Hemrik met
een gevarieerd en luchtig programma.
DWS mixtoernooi voor alle leden aanvang 19.00 uur
Ledenvergadering IJsclub Foarút 20.00 uur bij H. Bruinsma
Workshop Tornadovaas met kerstarrangement bij Wilma
WAW Kidsclub Kerstactiviteit
Soos Kerstmiddag
Schutjassen in de O.D.V. kantine
Kerstzangdienst in de Swingel aanvang 19.30 uur.
Kerstzangdienst in de Wier te Ureterp aanvang 20.00 uur.
Meeting & Message in CSG Liudger te Waskemeer vanaf 18.00 uur.
Workshop Rudolf het rendier bij Wilma
Kerstwandeling georganiseerd door CBS Votum Nostrum
Kerstsamenzang in Expansiehal te Jubbega aanvang 21.30 uur
Kerstfeest van de Zondagschool herv. kerk Weinterp 19.00 uur.
Oliebollenactie van Euphonia
Schutjassen in de O.D.V. kantine
Longa sponsorloop
Longa Springfestijn + playbackshow
Witte Kerk. Stomme films met pianobegeleiding aanvang 16.30 uur
WAW Demo overzetten smalfilm en video naar DVD
WAW kidsclub
WAW Workshop Quilten
Dorpsfilm in de Swingel 19.30 uur
Dorpsfilm in de Swingel 14.00 en 19.30 uur

Als God hier op aarde zou leven,
hadden ze allang alle ruiten bij Hem ingegooid.

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.

