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Van de redactie Een praatje bij het 
plaatje

" Veel belangstelling voor de 
intocht van Sinterklaas

in Wijnjewoude". 

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 5 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 29 december 18.00 uur.
Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 27 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

Dit is het laatste nummer van jaargang 2007, het tiende jaar van de Bân in nieuwe opzet 
is bijna verleden tijd. Een pluim voor de bezorgers die er telkens weer voor zorgen dat 
bij alle ruim acht honderd adressen het dorpsblad maandelijks in de bus komt. Wij 
hebben ons best gedaan om steeds een zo aantrekkelijk mogelijk en leesbare 
dorpskrant in elkaar te zetten.
Met voldoende aanbod van kopij uit en over het dorpsgebeuren zal dit ook de komende 
elfde jaargang wel weer lukken.
Nog even een herinnering dat omstreeks de verschijning van de volgende Bân in 
januari er bij u langs gekomen wordt voor een vrijwillige bijdrage (tip € 5.--). 
Veel leesplezier gewenst en alvast;

Gezellige Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

De redactie



Berichten van Plaatselijk Belang

Overleg met Burgemeester en Wethouders

Ons jaarlijkse overleg met het college van B&W heeft dit jaar plaatsgevonden op 6 
november jl., voorafgaand aan de presentatie van de plannen inzake het Idop. Het was 
een plezierig en nuttig overleg, waarin diverse onderwerpen aan de orde zijn gesteld. 

Bedrijventerrein
Wethouder de Boer gaf aan dat het met 
het bedrijventerrein niet naar wens ver-
loopt. Er is nog maar 1 kavel verkocht. Dit 
is teleurstellend. De gemeente overweegt 
nu af te stappen van de eis van economi-
sche gebondenheid en het bedrijventer-
rein ook open te stellen voor bedrijven van 
buiten het dorp. 

N381
Plaatselijke Belang wil graag op korte ter-
mijn een besluit inzake de N381, zodat de 
huidige onzekerheid wordt weggenomen. 
Wethouder Kooistra gaf aan dat ook de 
gemeente een snel besluit van de provin-
cie wil. De gemeenteraad heeft zich uitge-
sproken voor een 2 x 2 variant. Belangrijk 
voor de gemeente is de verkeersveilig-
heid en de problematiek bij Klein 
Groningen.

Woudklank
Plaatselijk Belang heeft aangegeven dat 
de Woudklank niet overal wordt bezorgd. 
Nadat wij op verzoek van de gemeente 
een inventarisatie hebben gehouden is er 
niets veranderd. Wethouder de Boer 
heeft toegezegd dit opnieuw te bespreken 
met de Woudklank. 

Klein Groningen
De rommelige situatie bij Klein Groningen 
als gevolg van de auto's langs de weg is 
opnieuw aan de orde gesteld. Wethouder 
Kooistra geeft aan dat de gemeente 
alleen kan optreden bij overtredingen. 
Wethouder Hoen merkt op dat gemeente 
de illegale bewoning heeft opgelost. 

Wooncontingent
Plaatselijk Belang vindt dat er op basis 
van het toegewezen wooncontingent te 
weinig ruimte is voor groei. Vooral voor 
jongeren zijn er weinig mogelijkheden. 
Wethouder Hoen geeft aan dat de cijfers 
tot 2015 bekend zijn. De provincie bepaalt 
de contingenten. Misschien dat de uit-
komst van de enquête in het kader van het 
woonbehoeftenonderzoek (Wobof ) nog 
gevolgen heeft. De gemeente zegt toe de 
mogelijkheden in de gaten te houden.

Jeugdzaken
De gemeente vraagt hoe het met de jeugd 
in het dorp gaat. Naar de inschatting van 
Plaatselijk Belang zijn er weinig proble-
men. In dit verband is nog gesproken over 
de jeugdhonken en de wens voor een 
gelegenheid voor de jeugd bij de kantine 
van ODV. De gemeente geeft aan de vei-
ligheidsaspecten rond de jeugdhonken 
erg belangrijk te vinden.

Presentatie “Wijnjewoude op koers” 
In de aanwezigheid van Burgemeester en 
Wethouders, raadsleden, vertegenwoor-
digers van Timpaan, de media, instanties 
en leden van de werkgroepen vond op 6 
november jl. de presentatie van het koers-
document “Wijnjewoude op koers” plaats, 
met daarin de plannen in het kader van 
het Idop. Aanwezig waren zo'n 40 perso-
nen.

Voorzitter Jan Bakker schetste in zijn ope-
ningswoord hoe het koersdocument tot 
stand is gekomen. Op initiatief van de 
gemeente heeft Wijnjewoude zo'n 2 jaar 



geleden de kans gekregen om als eerste 
dorp in Opsterland deel te nemen aan het 
Integraal dorps ontwikkelingsplan (Idop). 
Door de inwoners van Wijnjewoude zijn, 
begeleid door Timpaan Welzijn en in 
samenwerking met gemeente en een aan-
tal organisaties, plannen voor de toekomst 
van Wijnjewoude ontwikkeld. Jan gaf aan 
trots te zijn op de ontwikkelde plannen in 
het koersdocument. De presentatie van de 
plannen vond daarna op een ludieke 
manier plaats, met medewerking van 
Reinder de Vries, Joop Miedema en Aldert 
Voolstra. Reinder, Joop en Aldert kwamen 
bij toerbeurt de zaal binnen, om kort per 
werkgroep een schets van de plannen te 
geven en een ludiek presentje aan te bie-
den, in de vorm van onder andere krokus-
sen, heide en een dakpan. Op deze wijze 
kwamen de plannen van de werkgroepen 
natuurlijk Wijnjewoude, aankleding dorp, 
zorg dichtbij huis, breed jeugdbeleid, 
wonen voor jong en oud en ondernemend 
dorp versterken, aan de orde. Jan Bakker 
gaf vervolgens aan dat het een bewerkelijk 
traject is geweest, waar veel tijd in is gesto-
ken. De interesse en betrokkenheid van de 
inwoners van Wijnjewoude is als erg posi-
tief ervaren. Plaatselijk Belang heeft tijdens 
het traject veel meer binding met de inwo-
ners gekregen. Ook de samenwerking met 
de gemeente is verbeterd. Door de nauwe-
re samenwerking spreek je elkaar gemak-
kelijker aan en krijg je meer begrip voor 
elkaars standpunten. Belangrijk is nu dat 
de huidige werkgroepen verder gaan en dat 
wij het komende jaar de eerste resultaten 
kunnen laten zien. Want plannen maken is 
leuk, maar het komt nu aan op daadkracht. 
Tenslotte bedankte Jan Bakker alle betrok-
kenen, de inwoners van Wijnjewoude, 
Willie Oldengarm van Timpaan voor de 
begeleiding, de gemeente en andere orga-

nisaties en de collega's van Plaatselijk 
Belang, voor hun bijdrage aan het koersdo-
cument en reikte hij het eerste exemplaar 
van “Wijnjewoude op koers” uit aan 
Burgemeester Baas. 
De Burgemeester reageerde daarna op de 
plannen. Hij kon al direct met een toezeg-
ging komen. De gewenste krokussen aan 
de Merkebuorren komen er. Verder was hij 
van mening dat er zeker wat met het docu-
ment moet gebeuren; de schouders moe-
ten er onder worden gezet, ook door de 
gemeente. Wel maakte hij daarbij de kant-
tekening dat niet alles in een keer kan wor-
den gerealiseerd. Hij gaf verder aan van 
mening te zijn dat als je een dorp levendig 
wilt houden, de voorzieningen, de diversi-
teit en de bedrijvigheid op peil moeten wor-
den gehouden. Namens het college 
bedankte hij het dorp en deed hij de toezeg-
ging binnen de grenzen van de mogelijkhe-
den medewerking te verlenen aan de reali-
satie van de plannen.

Hoe nu verder
Burgemeester en wethouders hebben toe-
gezegd op korte termijn met een reactie op 
de plannen te komen. Zodra de reactie er is 
stellen wij u hiervan op de hoogte. Het 
koersdocument wordt binnenkort geplaatst 
op de website. Dus bent u geïnteresseerd, 
kijk dan eens op www.wijnjewoude.net. 
Bent u niet in het bezit van internet, maar 
wel geïnteres-seerd in de plannen, neem 
dan contact op met een van de bestuursle-
den (Jan Bakker, tel. 481359 , Meintsje 
Nust, tel. 481552 of Joop Miedema, tel. 
481305), voor het aanvragen van het 
koersdocument. Dan zorgen wij er voor dat 
u een exemplaar van “Wijnjewoude op 
koers” in uw bezit krijgt. 

Bestuur Plaatselijke Belang 



Bedrijfsreportage

Michelle Hamstra Fotografie.

Het is alweer bijna drie jaar geleden dat ik in de Oude Smidse mijn fotostudio startte. Je 
zou kunnen zeggen dat ik van mijn hobby mijn beroep gemaakt heb. Dit alles wel onder-
steund door een studie aan de Fotovakschool te Apeldoorn.

Mijn werk in de studio bestaat uit het 
maken van portretten en groepsfoto's. 
Meestal is een verjaardag van mem of 
beppe of een “zo-veel-jarig”- huwelijks-
feest de aanleiding tot de fotosessie. 
Groepen tot zo'n 6 tot 8 volwassen perso-
nen, aangevuld met kleine kinderen zijn 
dan welkom in mijn studiootje. Grotere 
groepen fotografeer ik ook wel bij de klan-
ten in hun tuin of op andere mooie locatie. 

Kinderen zijn hier een geliefd onderwerp. 
De uitdaging is dat de kinderen zich op 
hun gemak gaan voelen en dat je dat 
terug ziet in de foto's die ik dan maak.

Als de foto's uitgezocht zijn, bestaat de 
mogelijkheid ze mooi in te laten lijsten of 
ze af te laten drukken op linnen. 

Soms heb ik andere leuke projecten in de 
studio als een kapster die mee wil doen 
aan een kapperswedstrijd en daar mooie 
foto's voor nodig heeft of edelsmeden die 
hun prachtige sieraden op internet willen 
laten zien. Ook hou ik vrijgezellenfeest-
jes. Deze dames worden dan door visa-
gisten mooi gemaakt en dan volgt een gla-
moursessie in de studio.
Dit alles onder het genot van een hapje en 
drankje.

Ook maak ik foto's voor geboortekaartjes. 
Soms is de zwangere buik al een begin 
voor het kaartje en later de pasgeboren 
baby met eventuele broertjes of zusjes. 
Met de gemaakte foto's maak ik verschil-
lende ontwerpen (dit is van te voren al 
besproken met de klant) en daar wordt 
dan de mooiste uitgezocht. Dit ontwerp 
gaat naar Drukkerij Pool en die drukt de 
kaartjes. 

Dan heb ik nog de bruidsreportages. 
Meestal ben ik de hele dag mee en dan is 
het daarna mijn taak van deze dag een 
mooi album te maken. Ik heb vier verschil-
lende soorten albums in het assortiment. 
De laatste tijd heb ik veel aanvragen voor 
het digitaal opgemaakte album. Dit album 
bestaat niet uit opgeplakte foto's maar de 
bladen zijn eigenlijk één grote foto. Je 
hebt de mogelijkheid om op een speelse 
manier de foto's te presenteren door meer-
dere foto's op één bladzijde te plaatsen. 
Voor voorbeelden verwijs ik u graag naar 
mijn website (www.michellehamstra.nl) 
en dan naar hoofdstukje “bruidsfoto's” 

Als u dan toch op mijn website bent neem 
dan ook gerust een kijkje bij de ándere 
foto's! 

Michelle Hamstra

Afstand houdt de vriendschap warm.



Popster in Wijnjewoude

Voor de 1,5 miljoen kijkers van het sbs6 programma 'So you wannabe a popstar?' is het 
allang geen geheim meer dat zich in Wijnjewoude een ware popster bevindt. We heb-
ben het dan over Tim Douwsma. Voor Tim begon het avontuur toen hij zich eind juli aan-
meldde voor het populaire programma 'So you wannabe a popstar?'. Sindsdien is het 
leven van Tim Douwsma compleet veranderd. Voor dorpskrant de Bân reden genoeg 
om een kijkje bij hem thuis te nemen en te vragen naar de laatste stand van zaken.

Hoe kwam je op het idee om auditie te 
doen bij dit programma, wilde je zo graag 
popster worden?
Iedereen wil natuurlijk wel eens weten 
hoe het voelt om 'popster' te zijn. Dat was 
echter niet mijn insteek om mee te doen. 
Het klinkt achteraf wel vreemd maar het 
leek mij in eerste instantie gewoon leuk en 
leerzaam om mee te doen. Ik deed in die 
periode namelijk de opleiding Kunst-
theater en Media te Groningen. Auditie 
doen is dan een leuke ervaring en mooi 
meegenomen. Pas toen ik tussen de 
andere 8.000 kandidaten stond begon ik 
te beseffen dat het niet niks was waar ik 
aan meedeed. Je kunt wel begrijpen wat 
een goed gevoel het gaf toen bleek dat ik 
één van de 10 over gebleven kandidaten 
bleek te zijn. Het halen van een finaleplek 
is daarom nog steeds één van mijn mooi-
ste herinneringen.

En toen?
Toen ging alles heel snel. Het principe 
was dat van de 10 over gebleven mensen 
elke week iemand uitviel. Dit gebeurde via 
een show die rechtstreeks werd uitgezon-
den. Kijkers en jury konden dan uiteinde-
lijk beslissen wie overbleef. Uiteindelijk 
ben ik vijfde geworden. Een mooi resul-
taat hoewel dat voor mij niet het belang-
rijkste was. In deze vier maanden heb ik 
ontzettend veel geleerd en meegemaakt. 
Voor mij is dat nog veel belangrijker. Al die 
leuke optredens, ontmoetingen met BN'-
ers en het spelen van een gastrol in de 
populaire soap 'onderweg naar morgen'. 

Herinneringen die niemand je meer af-
pakt. Daarnaast heb ik ook erg genoten 
van de reacties die ik van mensen kreeg.
 Ook hier in Wijnjewoude. Mensen die mij 
succes wensten of kinderen die mij een 
mooie tekening brachten. Zaken die ik 
enorm heb gewaardeerd.

Wijnjewoude is dus nog niet uit je gedach-
ten?
Nee, in tegenstelling. Ik wil de mensen en 
bedrijven uit Wijnjewoude die mij ge-
steund hebben ontzettend bedanken. Na-
tuurlijk heeft mijn moeder mij ontzettend 
geholpen maar daarnaast waren er nog 
vele anderen. Nancy (presentatrice van 
het programma) is ontzettend dol op 
Fryske dumkes. Dankzij bakkerij van der 
Molen kon ik haar zoveel dumkes geven 
als ze maar wilde. Daarnaast heeft ze nog 
een mooi boeket gekregen van Wilma. 
Echt heel leuk, net zoals de vele tekening-
en, taarten en mensen die mij succes wen-
sten.

Het programma is afgelopen. Is het pop-
sterren leven nu over?
Op dit moment zit ik nog vast aan mijn con-
tract van sbs6. Dit betekent dat ik officieel 
nog geen optredens mag geven. Er staat 
echter nog wel heel wat op stapel. Ik kan 
hier nog niet teveel over vertellen want ik 
moet eerst zeker weten of het doorgaat. 
Het ziet er echter wel veelbelovend uit. 
Wat al wel zeker is, is dat ik 8 december 
mag optreden in de Heineken Music hall. 
Dat belooft echt een heel spektakel te wor-
den.



Nog voordat deze zin was uitgesproken 
ging de telefoon al. Er moest weer 
gewerkt worden. Zo zie je maar: ook een 
popster moet hard werken. Zolang deze 
popster echter zijn dorp zo blijft promoten 
kunnen wij hem niet anders dan veel suc-
ces toewensen in zijn verdere muziekcar-
rière!

Jan Lammert (jr.) 

Nieuws van de Werkgroep 
Amnesty International Ureterp e.o.

December is mensenrechtenmaand. 0p 
10 december wordt traditioneel de inter-
nationale Dag van de Mensenrechten 
gevierd. Op 10 december 1948 werd door 
de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens 
aangenomen. De verklaring die de grond-
slag vormt voor het werk van Amnesty 
International.

De werkgroep heeft in december de vol-
gende activiteiten:
  · Rond 10 december a.s. vindt u in de 

bibliotheek van Ureterp een stand van 
de werkgroep met informatie over de 
China-campagne.

  · In december staat onze stand op de 

kerstmarkt in de Lijte, met kaarsen en 
kaarten en veel informatie over 
Amnesty International.

  · Ook dit jaar organiseert onze werk-
groep 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. Ook 
u (of uw kerk of jullie school) kan aan deze 
actie meedoen.

Namens de werkgroep Amnesty Interna-
tional Ureterp e.o., 
Hendrik Jan Haanstra (0594-644305).

Toneelavond ANBO

De toneelavond van de ANBO afdeling Wijnjewoude/Hemrik wordt deze keer 
gehouden op zaterdag 16 februari a.s. in "De Swingel" te Wijnjewoude. De avond 
begint om 20.00 uur. Deze avond wordt wederom verzorgd door toneelvereniging "De 
Jûnpraters" uit Zwaagwesteinde en de muziek is ook weer van het "Duo Woudstra". 
Houdt deze avond vast vrij! Nader bericht over de titel en de korte inhoud van het 
nieuwe toneelstuk volgt in De Bân van januari 2008.



Sinterklaas intocht

Op zaterdag 24 november jl. was het eindelijk zover, Sinterklaas is weer in 
Wijnjewoude aangekomen. Om 10:30 uur legde de boot vast aan de wal en kon de Sint 
van boord, waar op Klein Groningen weer vele kinderen, pake's, beppe's en ouders 
waren gekomen om de Sint welkom te heten. 

Onder begeleiding van het muziekkorps 
en de kinderen van Wijnjewoude, op ver-
sierde fietsen, is de Sint op Amerigo naar 
“de Swingel” gebracht, waar voor allen 
een plekje was in de sporthal.
In de sporthal was het zeer gezellig en 
druk. Daar heeft de Sint een paar brieven 
van de kinderen beantwoord, totdat een 
Piet het nodig vond om in het klimrek te 
gaan. En er vervolgens niet meer uit kon. 
Gelukkig waren in de zaal een aantal kin-
deren zo moedig om de Piet te helpen uit 
het klimrek te komen. Dit heeft de Piet wel 
bijna zijn veer gekost.
Tevens heeft de Sint een aantal kinderen 
verblijd met een mooie chocoladeletter 
voor de mooist versierde fiets. Die letter 
moest van de pakjes Piet komen die op de 
balustrade in slaap was gevallen. Omdat 
hij niet zo best hoorde leunde hij te ver 

naar voren en viel naar beneden. 
Gelukkig is alles goed gekomen en heb-
ben de kinderen een mooie en lekkere 
chocoladeletter gekregen. Na alle actie 
moest de Sint weer verder, om zich voor 
te bereiden op pakjesavond.

Meer foto's van de intocht zijn ook te 
zien op: www.wijnjewoude.net

Meeting & Message.

Op zondag 16 december is er een 
MEETING&MESSAGE in het atrium van 
CSG Liudger te Waskemeer. Het initiatief 
voor deze bijzondere ontmoeting voor 
jongeren vanaf 12 jaar is genomen door 
de regionale kerken. We beginnen deze 
avond met een buffet, daar zijn geen 
kosten aan verbonden. Vanaf kwart voor 
zeven ben je van harte welkom om tijdens 
het eten en drinken andere jongeren te 
ontmoeten. Om half 8 starten wij met de 
Meeting het thema is: TASTE IT DON`T 
WASTE IT. Als je eenmaal geproefd hebt 
van het evangelie van de Here Jezus, ga 
je het niet meer verspillen. Hij kwam ook 
voor jou naar deze aarde.

Je kunt deze avond genieten van veel 
muziek, een groep jonge drummers uit 
Wijnjewoude en Donkerbroek, Drumzooi 
geheten, gaan voor veel spektakel 
zorgen. Daarnaast gaat het interkerkelijke 
enthousiaste jeugdcombo Xingalicious 
van Haulerwijk/Waskemeer voor ons 
optreden. De band Spirit zorgt voor de 
muzikale omlijsting, samen met hen gaan 
wij veel bekende praise liederen zingen. 
COME AND TASTE IT

M&M makes the difference, don`t 
M&Miss it.

Voor meer info kun je terecht op 
www.meeting-message.nl



Geef de pen door.

Op een avond dat wij gezellig met elkaar zaten te trekzak spelen, 
kwam Martje Seefat in de pauze met de vraag of ik de pen wel van 
haar wil over nemen. Na overleg met Baukje hebben wij toen maar ja 
gezegd, nog niet realiserende waar we over moesten schrijven. Mijn 
eerste kennismaking met Wijnjewoude was bij Jan Kalma, waar ik 
vanaf 1962 gewerkt heb als taxichauffeur en autorijinstructeur. 

Wij zijn in 1965 getrouwd en aan de 
Meester Geertswei komen te wonen en 
zijn 1 jan. 1966 met een autorijschool 
begonnen. Na 5 jaar hebben wij de benzi-
nepomp op de driehoek tegenover het 
Hervormde verenigingsgebouw, waar 
eerst Albert Boonstra een rijwielzaak en 
benzinestation had, overgenomen. In 
1973 heb ik de autorijschool overgedra-
gen aan een collega, want een sterk 
groeiend benzinestation, een rijschool en 
een gezin (want ondertussen waren er 
ook kinderen geboren) bleek wel een hele 
zware klus te zijn. Ik ben toen parttime bij 
de Fram (nu Arriva) als buschauffeur 
gaan werken, zodat er meer tijd voor de 
pomp en het gezin was. 
In 1978 kregen wij te horen van de 
gemeente dat er een tunnel onder de 
Opper Haudmare zou komen en wij uit het 
huis moesten en met de benzinepomp 
moesten stoppen. Dit kwam de veiligheid 
voor de fietsen en voetgangers ten goe-
de, maar onze toekomst viel even weg. 
Daar er geen nieuwe vergunning afgege-
ven zou worden voor een andere locatie 
om met een benzinepomp verder te gaan, 
moesten wij iets anders zoeken. Wat ons 
later wel verbaasde was, dat op hetzelfde 
terrein waar wij om hadden gevraagd wel 
een pompstation is gekomen. Zo zie je 
maar hoe het bij de gemeente soms 
werkt.
Wij hebben daar ± 12 jaar met veel plezier 
gewoond en het werk was prachtig. Je 
had veel contact met de klanten en een 
praatje op zijn tijd was ook heel gezellig, 
wat wij later wel gemist hebben.
Na veel onderhandelen met de gemeente 

zijn wij in 1982 in de nieuwe woning aan 
de Noormanstrjitte gaan wonen en ben ik 
een jaar later volledig bij de Fram als bus-
chauffeur gaan werken. Nu genieten wij 
alweer ruim 6 jaar van de VUT en onder-
tussen AOW.
Wat mij het meest is bij gebleven is het 
organiseren van de ANETO (Handelsten-
toonstelling van de middenstandvereni-
ging Wijnjewoude Hemrik) in 1978 en de 
volgenden in 1983 en 1988, want waar 
een dorp als Wijnjewoude dan groot in 
kan zijn bleek wel uit deze tentoonstelling-
en met meer dan 30 standhouders die er 
een heel mooi geheel van hebben 
gemaakt. 
Toevallig las ik in de Leeuwarder Courant 
van 1938 nog een mooi verhaal van de 
eerste Aneto, waar de toenmalige voorzit-
ter Dhr. J. van Sijen spreekt over “een 
samenwerking die velen tot een leering 
kan zijn die hij van harte toejuicht”. 
Eendracht maakt macht. Laten wij als in-
gezeten van een kleine gemeenschap dat 
nimmer vergeten, vooral niet wanneer het 
over de organisatie van grotere belangrij-
ke zaken gaat.
Het realiseren van het MFC “de Swingel” 
is hier een heel mooi voorbeeld van. Ook 
het brandweer werk waar ik vanaf 1969 
inzetbaar voor was heeft ons veel goed 
gedaan om mensen in nood te helpen wat 
veel voldoening gaf, maar ook soms 
zowel lichamelijk als geestelijk zeer 
zwaar was. Helaas moest de brandweer 
om bezuinigingen bij de gemeente in 
1998 worden opgeheven wat in Wijnje-
woude en omliggende dorpen veel onrust 
heeft veroorzaakt.



Wij wandelen veel in het bos of op de hei, 
zo nu en dan met de stokken (Nordic wal-
king) wat ons heel goed bevalt. En zoals ik 
al heb verteld is onze hobby nu het trek-
zak spelen. Dit geeft ons de laatste 2 jaar 

veel plezier en vooral gezelligheid. Dit 
was even dwalen door onze 45 jaar 
Wijnjewoude en we geven de pen door 
aan Job van der Wal.

Klaas en Baukje Postma.

Uitbreiding 
"de Swingel”

vordert!

De bouw van de uitbreiding van de 
berging voor sportmaterialen in de 
Swingel vordert gestaag. De vloer is 
inmiddels gestort, de binnenmuren staan 
en de buitenmuren worden nu opgemet-
seld.
Komend weekend komt het dak erop. 
Helaas is het weer niet steeds optimaal 
geweest, waardoor een kleine achter-
stand is ontstaan in de bouwplanning. De 
aannemer, geassisteerd door een aantal 
enthousiaste vrijwilligers, doet er alles 
aan de opgelopen vertraging weer in te 
lopen. Dat is belangrijk omdat subsidie is 
verleend onder de voorwaarde dat ople-
vering nog dit jaar plaatsvindt. We wen-
sen alle vrijwilligers veel succes met de 
verdere bouw!

Het bestuur van MFC de Swingel

Vogelwacht 
Wijnjewoude 
"ter ziele"?

Beste bewoners van Wijnjewoude, zoals 
jullie de laatste tijd hebben kunnen mer-
ken is er geen actie meer van de vogel-
wacht. Dit alles heeft te maken met het feit 
dat er geen bestuur meer is. Met het weg-
vallen van onze voorzitter en penning-
meester, twee en een halfjaar geleden, is 
er geen enkele actie meer geweest. 
Nu ben ik al een aantal keren benaderd 
geweest door buurvogelwachten van o.a. 
Donkerbroek en Ureterp. Zij willen even-
tueel een samenwerking aangaan met de 
leden van Wijnjewoude. Ik wil u echter 
eerst nog vragen of er vrijwillig een 
bestuur tot stand kan komen. Als dit niet 
gaat lukken voor zaterdag 8 dec. 2007, ga 
ik in verga-dering met Donkerbroek en 
Ureterp. 
U kunt contact opnemen met Anne van 
der Veen. Ik ben op alle werkdagen 
bereikbaar tussen 17.00 en 21.00 uur via 
telefoonnummer: 06-536 740 98.

Vriendelijke groet,
Anne van der Veen



December.

De maand van de feesten met de cadeautjes is weer aangebroken. Vandaar een histo-
risch speelgoedverhaaltje en de band met het ambachtelijk verleden van Wijnjewoude.

Het speelgoed aanbod is tegenwoordig 
overweldigend van zowel nuttige en soms 
onnuttige producten. 
Toen warenhuis Fokkema nog deel uit-
maakte van onze dorpse winkelnering 
was achter één van de twee winkelruiten 
in de Sinterklaastijd speelgoed uitgestald. 
We drukten onze neuzen plat tegen de 
ruit om dit moois te bewonderen. Het bleef 
meestal bij kijken of er moest iets bruik-
baars bij zijn in de vorm van een paar laar-
zen, een slee, knikkers of een gezel-
schapsspel voor het hele gezin. 
Speelgoed hadden we niet zo nodig toen, 
want al naar gelang van het seizoen maak-
ten we dat zelf. Het bos was dichtbij en 
daar was genoeg materiaal te vinden 
waar wij ons mee konden vermaken. Voor 
een pijl en boog was een mooie rechte 
knuppel van Eik ,Wilg of Koetsebei (Lijs-
terbes) snel gevonden. De pijl van riet 
kwam uit de petgaten bij Brakels Mesken 
en de pijlpunt werd gesneden uit de jonge 
loot van de Vleer of Vlierboom.
Een boster (proppenschieter) werd 
gemaakt door de zachte kern uit een kort 
stammetje van, alweer, de Vleerboom te 
drukken. In het ontstane kanaaltje werd 
aan weerskanten de munitie gestopt. Die 
munitie was in het voorjaar de stevige 
groene prop van de Els en in het najaar de 
kleine krielaardappeltjes van het bouw-
land. Met een stamper gesneden van het 
sterke Eikenhout drukte je dan de prop 
van de ene naar de andere kant waardoor 
die andere prop met een knal het lucht-
ruim koos.

Voor het maken van een vlieger hadden 
we echter de hulp nodig van onze plaatse-
lijke ambachtslieden. Zo gingen we naar 
gelegenheidstimmerman, maar van oor-
sprong wagenmakerij, Hâns de Haan om 

een paar dunne latjes waarvan we een 
kruis maakten. Dit was soms een hele 
klus want één van de twee of beide spleet 
vaak in de lengte bij de laatste klap op de 
meestal te dikke spijkers die voorhanden 
waren voor dit fijne werk. Onkunde en 
eigenlijk ook al een aanwijzing om later 
maar geen timmerman te worden. Mis-
lukten de pogingen en was de schade aan 
de latjes zodanig dat ze onbruikbaar wer-
den dan durfden we, want we waren 
bescheiden, niet direct om nieuwe naar 
de Haan maar gingen naar Anne Annema 
(alias de Kûper) op Klein Groningen met 
eenzelfde soort bedrijf, maar dan van oor-
sprong kuiperij (het maken van botervaat-
jes voor de zuivelfabriek).
Was het raamwerk klaar en omspannen 
met bindgaren dan gingen we naar de sla-
ger om een vel sterk vetpapier wat speci-
aal gebruikt werd om het vlees te verpak-
ken en plakten dit zorgvuldig over het 
geraamte en de vlieger was klaar. Of hij 
ook werkelijk de lucht in wilde was dan 
nog de grote vraag en vergde soms 
dagenlang experimenteren met graspol-
letjes aan de staart om het juiste even-
wicht en balans te vinden. Gelukte het ein-
delijk dan was er voldoening en belande 
de vlieger na een uurtje vliegeren in een-
zelfde rommelhoek als waar ook de mis-
lukkingen terecht waren gekomen. 
Meerdere mogelijkheden om aan materi-
aal te komen waren er dus wat het hout-
werk betrof. Voor het verkrijgen van het 
vetpapier hadden we destijds wel drie 
mogelijkheden want ons dorp huisveste 
maar liefst drie slagerijen. Slagerij 
Tolman, naast galerij “De Wouden” zal bij 
velen nog wel bekend zijn. In het pand van 
de fam. Oedzes twee huizen er vandaan 
bevond zich de slagerij en winkel van sla-
ger Frederik Welfing. 



De derde slagerij met winkel was van 
Egbert v/d Molen en gevestigd in en bij het 
huis Merkebuorren-west nr.12 aan het 
begin van het fietspad.
Behalve het vetpapier waren de slagers 
ook leverancier van het hoofdattribuut 
voor de sport der sporten, het voetbal-
spel. Een voetbal, maar dan een echte 
was onbereikbare luxe voor ons toenter-
tijd, maar de blaas van een varken was 
een goede vervanger. Vers uit het 
geslachte varken werd dit kleinood opge-
blazen met een fietspomp en dan zorgvul-
dig opgedroogd in een frisse omgeving. 
Tijdens dit drogen sneuvelde nog wel 
eens een exemplaar maar het aanbod 
was voldoende. Het begon al met de bar-
geblaas thuis, die vrij kwam bij de huis-
slachting in de slachtmaand november. 
Werd dat geen succes dan ging je dus 
naar één van de slagers om dit stukje 
begeerde slachtafval waarvan een enkele 
bijna onverwoestbaar sterk bleek. Geen 
mooie ronde maar een beetje de vorm 
van een rugby-bal. Menig uurtje voetbal is 
er gespeeld met deze natuurvoetballen.
In latere jaren bij, eerst v.v.d. en later 
v.v.O.D.V., waren deze eerste voetbal 
ervaringen met een bargeblaas nog merk-
baar. De speciale traptechniek daarbij 
opgedaan zorgde er voor dat we er veel-
vuldig en lustig op los scoorden. Nu met 
een officiële voetbal voorzien met een 
veter en bij regenachtig weer loodzwaar. 
De vedetten met het verfijnde materiaal 
van tegenwoordig zouden er een voor-
beeld aan kunnen nemen, (maar dit terzij-
de). 

Een zeer gewild Sinterklaas cadeau was 
in de eerste naoorlogse jaren een paar 
schaatsen.  Toen nog van hout en zowel 
nieuwe maar meestal tweedehands. 
Deze waren verkrijgbaar bij de al eerder 
genoemde wagenmakerij van Hâns de 
Haan en kuiperij Anne Annema. In de 
volksmond had deze zijn beroep de Kûper 
als achternaam gekregen en jarenlang 
wisten wij niet beter dan dat hij werkelijk 
zo heette.
Doordat hun oorspronkelijke ambacht 
door de moderne tijd meer en meer werd 
ingehaald moesten zij de bakens verzet-
ten. De handel in klein gereedschap, het 
maken en herstellen van hulpmiddelen 
voor andere beroepen en timmerklussen 
waren goede vervangers om de kost te 
verdienen.  
Een mooi voorbeeld van een welvarender 
tijdperk was de opkomst van de Hoge 
Noren schaatsen als vervanger van de 
houtjes zo rond de zestiger jaren. Anne de 
Kûper had een mooie partij op voorraad 
en had ze in vergelijking met veel concur-
renten voor een ouderwetse lage prijs in 
de aanbieding. Toch liep de handel slecht 
ondanks een mooie ijswinter. Toen hij de 
prijs verhoogde naar het niveau van de 
concurrent liep het plotseling wel. Er was 
geen vertrouwen kennelijk, het was te 
goedkoop om goed zijn. Zo zie je maar 
weer eens de mens wil graag bedonderd 
worden.

Durk



Herfst aan de Biskop.

Het was weer eens herfst in Wijnjewoude en Bakkeveen. Wat was het prachtig met dat 
verkleurde blad in onze bossen. Er waren dit jaar niet veel eikels, maar vorig jaar was 
dat wel anders. Bij miljoenen lagen ze toen in de tuin van het schaakkasteel aan de 
Biskop. Daar gaat dit verhaal over. 

De schaakstukken werden door de 
schaakkoning aan het werk gezet om de 
boel eens flink op te ruimen. Het schaak-
kasteel staat in de tuin van de Biskop en 
de schaakstukken zijn er te gast! En af en 
toe eens wat terug doen voor de gastheer, 
de Biskop, dat staat toch wel netjes, vindt 
de Koning. Daar hadden de heren 
schaakstukken natuurlijk niet zo veel zin 
in. Luister maar:

“Laten de pionnen dat maar doen, 
Koning, wij zijn daar toch veel te hoog 
voor!” galmden de torens. “Wij komen 
nooit zo laag bij de grond”

“O….., daar beginnen we niet aan, zeg, 
wij zijn daar veel te scheef voor”, sisten de 
lopers, “en bovendien zijn wij Raads-
heren, en die zijn er voor om raad te 
geven aan uwe Majesteit. Niet om eikels 
te rapen, dat is zo laag bij de grond”. 

Ach, dacht de Koning, dan vraag ik het 
aan de paarden, die kunnen immers gra-
zen en dan vreten die de eikels wel van 
het gras.

“Ja, wacht even Majesteit, wij zijn toch 
geen gewone paarden, wij zijn schaak-
paarden, Schaakpaarden kunnen bijzon-
der hoog springen, maar het grazen van 
eikels, dat vinden we zo laag bij de 
grond!”, hinnikten ze.

Ja, ja, zuchtte de Koning, zo laag bij de 
grond, hè……………….maar zo hoog op 
het paard…………. ja, ja!!! Aan de pion-
nen kon de Koning het niet vragen, die zijn 
immers zo klein en zwak en ze worden al 
zo vaak geslagen in het schaakspel, nee 
dat kon hij niet doen. Toen bleef er voor 
hem natuurlijk niemand anders over dan 
het aan zijn dame, de Koningin, te vragen. 
De Koning durfde dat eigenlijk niet zo 
goed want ja, een Koningin is toch wel 
een belangrijke stuk! “Ik kan alles, ik weet 



alles, ik sla alles, ik doe alles en ik win 
alles”, zegt ze altijd! Ja, en deze keer ging 
het niet anders! “Dat werk is zo laag bij de 
grond voor een Koningin, hoe durf je 
zoiets aan mij te vragen”! Arme Koning, 
nu stond ie er alleen voor!! Nou, je begrijpt 
wel hoe het afliep, of niet? Een Koning, 
die laag bij de grond eikels moet gaan 
rapen…………, dat kan toch niet! Maar de 
Koning deed een oude mantel aan, pakte 
de grashark en een kruiwagen en sjokte 
met kleine pasjes naar het midden van het 
grasveld. Zo, hier ga ik beginnen mompel-
de hij en hij boog zich met zijn oude krom-
me rug diep naar de grond om de eikels te 
gaan oprapen. Maar……wat nu, er waren 
helemaal geen eikels meer……! Hij deed 
zijn bril op en keek nog eens goed om zich 
heen. Toen zag hij een rij van 8 pionnen 
langzaam over het veld schuiven, want 
pionnen, die schuiven altijd. En, en pas-
sant, terwijl ze bezig waren, namen ze alle 
eikels met zich mee. En bij het Kasteel lag 
al een hele berg. Hè, dat was een opluch-
ting voor de Koning en als dank bedacht 
hij voor de pionnen een grote verrassing. 
De pionnen mochten allemaal één keertje 
promoveren. De pionnen konden zó maar 

kiezen een Loper, een Toren, een Paard 
of zelfs een Koningin te worden. Voor 
even maar hoor, alleen bij dit spelletje 
schaken. En de paarden, lopers, torens 
en de koningin??? Ze keken allemaal een 
beetje bedremmeld……naar de grond!!!!

En nog iets. Als je wilt weten wat “en pas-
sant” en “promoveren” precies beteke-
nen, nou dan vraag je het aan je schaak-
meester. Heb je geen schaakmeester, 
dan wordt je gewoon nog even lid van de 
Schaakclub Bakkeveen. Dat kan, want er 
kunnen nog leerlingen bij. In januari komt 
er voor jullie een leuke actie bij de 
Schaakclub Bakkeveen. Op onze website 
lees je er straks meer over. 

Kijkt u vooral op onze website via de 
dorpswebsite van Bakkeveen. Daar 
wacht u een verrassing in mooie herfst-
kleuren. www.bakkeveen.nl ….. Sport ….. 
Schaken ….. Schaakclub Bakkeveen ….. 
en dan ….. Kijk naar onze eigen website.

Tot slot wenst het Bestuur van de 
Schaakclub Bakkeveen haar seniorleden 
en jeugdleden en natuurlijk alle lezers van 
de Bân een mooie Decembermaand toe.

Frans Briedé.

Einde WAW Kidsclub

Helaas, door het verhuizen van een leidster is de kidsclub gedoemd te stoppen, tenzij 
er twee nieuwe vaste leidsters zich melden. Wat houdt het in? Eens in de maand 
organiseerde de WAW een knutselmiddag voor de basisschooljeugd. Het 
voorbereiden van de middag en het inslaan van materiaal zijn taken voor de vaste 
leiding. De middag zelf staat in het teken van het begeleiden van de kinderen. Daar 
kunnen op toerbeurt eventueel vrijwilligsters worden ingezet samen met minimaal één 
vaste leidster. Er wordt geen subsidie verstrekt dus wordt er op een low budget manier 
gewerkt. 
Vind je het een uitdaging om de kidsclub in stand te houden, geef je dan op als vaste 
begeleidster bij Magda Landman  481673 of via de mail: 
werkgroep.wijnjewoude@gmail.com



Zicht op een betere toekomst deel 1

Februari/maart jongstleden ben ik samen met de voorzitter van Ahero Friends naar 
Kenia geweest voor de tweejaarlijkse projectevaluatie. Op 22 februari 2007 om 15.00 
uur vertrek uit Groningen met de trein naar Schiphol. Het begin van de 17 daagse pro-
jectevaluatie. Het weer is somber en grauw. Hopelijk op weg naar een zonovergoten 
Kenia. Tot nu toe één van de weinige zekerheden in dit verrassende land. Zo was het 
wel tot voor kort. Maar ook in Kenia lijkt zich een klimaatsverandering te voltrekken. De 
regenperiodes dienen zich niet meer aan op de gebruikelijke tijden. Het plantseizoen 
wordt hierdoor ernstig verstoord. Hierop anticiperen is erg lastig, mede gezien de 
gesteldheid van de landbouwgrond. Het heeft de laatste weken veel en vaak geregend 
en dit zal ook zo blijven tijdens de projectevaluatie.

Het welkom in Kenia is echter niets min-
der hartelijk dan vorige keren. Indruk-
wekkend, hoe mensen, die zo weinig heb-
ben, toch zo positief kunnen blijven. De 
auto van de Stichting Steunfonds 
Kenyaproject is wederom voor ons 
beschikbaar inclusief de niet te overtref-
fen chauffeur die alle wegen en paadjes in 
de Kano Plains kent en ons samen met 
onze Keniaanse voorzitter en een afvaar-
diging van de gezondheidswerkers en 
comitéleden naar alle te bezoeken projec-
ten zal brengen. Het programma ligt al bij 
aankomst op ons te wachten met 29 pro-
jectbezoeken in het vooruitzicht. De 
wegen zijn vaak slecht begaanbaar. Eén 
keer moesten we uitstappen, omdat de 
auto verzakt zat in de modder. Er was 
eigenlijk geen doorkomen aan, maar op 
inventieve wijze werd ook dit probleem 
weer opgelost en kon de weg vervolgd 
worden.

Over het algemeen kunnen we constate-
ren dat er veel activiteiten gaande zijn. 
Niet alleen activiteiten die aan de door 
Ahero Friends gefinancierde projecten 
gerelateerd zijn, maar ook particuliere ini-
tiatieven. Als we ons hier verder in verdie-
pen, krijgen we wel de indruk dat niet alle 
lagen van de bevolking hiervan profiteren. 
Met name de gevolgen van de Aids pro-
blematiek zijn schrijnend zichtbaar. In de 
scholen die bezocht worden, is het aantal 
weeskinderen weer toegenomen. De 

(groot)ouders moeten alle zeilen bijzet-
ten, om het benodigde geld voor de 
gebouwen bij elkaar te sprokkelen. Maar 
diverse ministeries hebben ook een 
geweldige inspanning geleverd. Veel 
scholen hebben een paar permanente 
klaslokalen gekregen. Het aantal toiletge-
bouwtjes is toegenomen en dat is niet 
alleen dankzij de steun van Ahero 
Friends. Wel is er een duidelijk verschil in 
kwaliteit te zien. Bij inspectie van zo' n toi-
letgebouwtje bij een lagere school, werd 
ons verteld, dat veel kinderen van deze 
school nog nooit eerder een blanke 
gezien hadden. Dit was aan de reactie 
van de kinderen goed te merken. Van ons 
bezoek werd gebruik gemaakt om hier die-
per op in te gaan tijdens de aardrijkskun-
de- en biologielessen. 

Om een toiletgebouw te plaatsen, moet 
eerst een gat gegraven worden. Het gat 
wordt van binnenuit opgemetseld met 
grote betonblokken. Boven op de beton-
blokken komt een betonnen vloer met een 
gat erin. De muren hebben geen ramen. 
Vanuit het gat loopt een pijp die boven het 
dak uitsteekt. Op deze manier trekken de 
vliegen die op de uitwerpselen af komen, 
via de pijp naar buiten, omdat zij op het 
licht af gaan. Als de deur van het toilet 
dicht is, komt er alleen wat licht door de 
kieren, hetgeen voldoende is om op een 
verantwoorde wijze gebruik te maken van 



het toilet. Er is geen water beschikbaar, 
dus een toilet zoals wij in Nederland ken-
nen, is geen optie.
Tijdens de projectevaluatie bleek overdui-
delijk, wat de invloed van de hoofdonder-
wijzer op de gang van zaken in en om de 
school was. We troffen een school aan, 
die door het ministerie gedegradeerd 
was, omdat de resultaten zeer slecht 
waren en omdat de gebouwen in erbar-
melijke toestand verkeerden. Totdat een 
inspirerende hoofdonderwijzer benoemd 
werd. In vier jaar tijd had hij de ouders 
weten te mobiliseren om 4 permanente 
klaslokalen te bouwen en er stond een 
gebouw van 2 klaslokalen te wachten op 
een dak. Tijdens de evaluatie van de in de 
afgelopen twee jaar geplaatste toiletge-
bouwtjes, bleek dat meer aandacht voor 
onderhoud noodzakelijk zou zijn. In over-
leg met de voorzitter van het overkoepe-
lende comité werd besloten dat de afvaar-
diging van onderwijzers, verantwoordelijk 
voor onderzoek en toewijzing van deze 
gebouwtjes, een 2-daagse training zou 
krijgen, waarin het belang van het 
schoonhouden van de toiletten en het 
onderhoud van de gebouwtjes op zich, 
nader toegelicht zal worden. Grote mes-
sen voor het kappen van het suikerriet 
moeten niet geslepen worden aan de 
muren van een toiletgebouw. Als er door 
slijtage een stukje van de drempel is afge-
brokkeld, moet dit tijdig vervangen wor-
den, om verdere afbraak tegen te gaan. 
Als je thuis geen toilet hebt, maar je 
behoeften in het struikgewas doet, is het 
moeilijk voor te stellen, dat je de vloer van 
het toilet schoon moet houden, temeer 

daar lang niet altijd water aanwezig is.Er 
was één school, waar een vrouw de scep-
ter zwaaiden, met een spic en span toilet 
met toiletpapier aan een touw en een 
plank met een stok voor het afsluiten van 
het gat. De plaats van het toilet is ook van 
invloed op de levensduur. Dit zal in de toe-
komst kritischer beoordeeld worden.

De hal voor de vrouwen in Awasi die een 
aantal jaren geleden werd gebouwd met 
geld, dat door Ahero Friends beschikbaar 
was gesteld, moest gedeeltelijk afgebro-
ken worden. De regering had bepaald dat 
alle gebouwen tenminste 60 meter uit het 
hart van de weg af moesten staan. Dit was 
een nieuwe verordening waaraan binnen 
een jaar voldaan moest worden zonder 
dat hier enige financiële of materiële ver-
goeding tegenover stond. Het gebouw 
kon door financiering van Ahero Friends 
aangepast worden, waarbij direct dakgo-
ten en watertanks aangebracht werden. 
Ook werd het gebouw aangesloten op de 
waterleiding die bij de regeringsgebou-
wen aan de overkant van de weg is aang-
elegd. De vrouwenhal staat er weer in her-
stelde glorie bij. Nu moet alleen de afras-
tering nog verplaatst worden. Hier gaan 
de vrouwen zelf mee aan de slag.
Dit verslag krijgt in een volgende Bân een 
vervolg, maar mocht u nu al denken dat u 
Ahero Friends met een financiële bijdrage 
wilt ondersteunen, het bankrekeningnum-
mer is 481024050
Ahero Friends in Wijnjewoude, website 
www.aherofriends.nl

Margot Witlox, 
penningmeester.





Ledenvergadering 
Ijsclub Great Foarút

Vrijdag 7 december 2007,
Om 20.00 uur in het MFC de Swingel.
 
Agenda:
1. Opening
2. Notulen
3. Verslag secretaris
4. Verslag penningmeester
5. Bestuursverkiezing: aftredend 

maar herkiesbaar Jurjen Posthumus
6. Benoeming keurmeesters
7. Bespreking rijderijen
8. Rondvraag
9. Sluiting

 
Het Bestuur





 

Feestelijke tafelaankleding
Start: 12 december
Tijd: 19.30-21.30 uur
Kosten: € 5,00
Aantal lessen: 1
Contactpersoon: Dickey Gardenier, 
tel:06-226 558 28

Van beslag tot nieuwjaarsrolletje
Start: 18 december
Tijd: 20.00-22.00 uur
Kosten: € 2,50
Aantal lessen: 1
Contactpersoon: Siebo Groenewold, 
tel: 0516-481878

Kalligrafie
Start: 7 januari
Tijd: 20.00-22.00 uur
Kosten: € 25,00
Aantal lessen: 5
Contactpersoon: Dickey Gardenier, 
tel:06-226 558 28

Lekker vegetarisch voor iedereen
Start: 8 januari
Tijd: 20.00-22.00 uur
Kosten: € 37,50
Aantal lessen: 2
Contactpersoon: Siebo Groenewold, 
tel: 0516-481878

Lachen
Start: 21 januari
Tijd: 19.30-21.00 uur
Kosten: € 12,50
Aantal lessen: 1
Contactpersoon: Dickey Gardenier, 
tel:06-226 558 28

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

Recepten uitwisselen
Start: 30 januari
Tijd: 20.00-22.00 uur
Kosten: gratis
Aantal lessen: 1
Contactpersoon: Siebo Groenewold, 
tel: 0516-481878

Computer Workshops
Veilig kopen en verkopen op internet 
6 december
Adressen en etiketten in Word 
13 december
Gratis bellen met Skype 
20 december
Een poster/flyer maken 
10 januari
Chatten met MSN Messenger 
17 januari
Kennismaken met foto bewerken
24 januari
Hoe maak ik een eigen website 
31 januari

Kosten: €7,50
Tijd: 20.00-21.30 uur
Aantal lessen: 1
Contactpersoon: Siebo Groenewold, 
tel: 0516-481878

Voor vragen en aanmeldingen kunt u 
natuurlijk altijd bij de desbetreffende 
contactpersoon terecht. U kunt nu ook 
terecht bij www.wijnjewoude.net . Hier 
vindt u het volledige programmaboekje 
van de Werkgroep Activiteiten 
Wijnjewoude.
Aanmelden kan ook per E-mail, het E-
adres is 
werkgroep.wijnjewoude@gmail.com



Dorpssteunpunt Wijnjewoude

Het koersdocument “Wijnjewoude op koers” is 6 november jl. aangeboden aan o.a. het 
College van B en W Opsterland en de gemeenteraadsleden. Dit in het kader van het 
Idop project, waarvan “Zorg dicht bij huis” een onderdeel uitmaakt. Na de presentatie 
gaat deze werkgroep vol enthousiasme door met haar plannen.

Oprichting dorpssteunpunt.

De werkgroep “Zorg dicht bij huis” heeft 
zich na een inventarisatie, als doel 
gesteld het oprichten van een dorps-
steunpunt. Een tussenstap naar een infor-
matiepunt WMO, waar u ook rechtstreeks 
naar toe kunt. Om het mogelijk te maken 
inwoners van Wijnjewoude zo lang moge-
lijk zelfstandig in eigen dorp te laten 
wonen, is het oprichten van een dorps-
steunpunt mogelijk een steun in de rug tot 
deze wens. 

Opening dorpssteunpunt.

Het is de bedoeling dat het dorpssteun-
punt in februari 2008 van start gaat in 
MFC “De Swingel”. Iedere Woensdag 
kunt u hier terecht van 10.00 tot 12.30 uur. 
Ook is het dorpssteunpunt dan met een 
eigen nummer telefonisch te bereiken. 
Het dorpssteunpunt is laagdrempelig, dus 
voor ieder toegankelijk. Vrijwilligers uit 
ons dorp zitten er om uw vragen onder het 
genot van een kopje koffie aan te horen en 
mogelijk te beantwoorden. U kunt er 

terecht voor dorpsinformatie en met vra-
gen over bijv. eenzaamheid, thuiszorg, 
woningaanpassing, hulpmiddelen, kleine 
klusjes in en rondom huis of het bezoeken 
van een activiteit. Het dorpssteunpunt pro-
beert uw vraag op te lossen binnen eigen 
dorp. Is dit niet mogelijk dan wordt de 
vraag doorgestuurd naar een informatie-
punt WMO of andere professionele instel-
ling.

Vacaturebank 

Om zoveel mogelijk vragen in te vullen 
hoopt het dorpssteunpunt het bestaande 
vrijwilligerswerk te versterken en aan te 
vullen met een vacaturebank.
De bemanning van het dorpssteunpunt 
bestaat voorlopig uit vier vrijwilligers, die 
bij toerbeurt zitting hebben. Deze vrijwilli-
gers worden vooraf geschoold.

Samen hoopt het dorpssteunpunt met 
vele vrijwilligers u tot steun te zijn in eigen 
dorp en een ontmoetingsplek te worden 
voor het hele dorp.

Reinder de Vries 
Werkgroep "Zorg dicht bij huis"

Kerstmarkt in Wijnjewoude

Waar : Gebouw de Driehoek
Wanneer : Zaterdag 15 December 2007

Hoe laat : 10.00 uur - 16.00 uur
Voor wie : Voor iedereen

Organisator: Hervormde Vrouwen Vereniging 



Euphonia

Zaterdag 29 december a.s. komt Muziekvereniging Euphonia 
vanaf 9.30 uur bij u langs met heerlijke oliebollen. U hoeft de 
deur er niet voor uit! 
Mocht u zaterdag 29 december niet thuis zijn, maar wilt u toch 
de heerlijke oliebollen van Muziekvereniging Euphonia, neem 
dan even contact op met mevr. J. de Vries, Te Nijenhuiswei 7 in 
Wijnjewoude, telefoonnummer 0516–481475. Wij bezorgen de 
oliebollen dan bij u thuis.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Nieuws van de zondagsschool.

Kerstfeest van de zondagsschool. Deze maand werken we naar het kerstfeest toe.
We luisteren naar de adventsverhalen en oefenen de kerstliedjes die we voor u als 
ouders, grootouders en alle andere mensen willen gaan zingen. Ook kinderen die niet 
op zondagsschool zitten zijn welkom. Jullie mogen ook luisteren naar het mooie 
kerstverhaal en een spannende vrije vertelling, smullen van de traktaties en zoals vele 
voorgaande jaren krijgen alle kinderen wat lekkers mee naar huis. De kerstfeestviering 
is op tweede Kerstdag in de Herv. Kerk te Weinterp, aanvang 19.00 uur

Tot 2e kerstdag!
De leiding

Kerstzangdienst 

Zaterdag 15 december a.s. is er vanaf 19.30 een kerkzangdienst in de Swingel te 
Wijnjewoude.
De dienst staat onder leiding van: Ds. A.H. Boschma uit Oudega
Muzikale medewerking wordt veleend door:

· Christelijke Brassband de Bazuin uit Donkerbroek
· Gospel Young Spirit uit Groningen

De commissies van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerken in Wijnje-
woude nodigen u uit om hierbij aanwezig te zijn en wensen u alvast een hele fijne avond 
en gezegende feestdagen toe. 



Nieuws van de huisartsenpraktijk Wijnjewoude.
 
Zoals u gemerkt hebt is er in onze huisartsenpraktijk altijd wel weer iets nieuws. Zo ook 
deze maanden, een van de assistentes zal ons verlaten en wordt vervangen door een 
nieuwe, in dit stukje zal die zich voorstellen.  Meteen nemen we de gelegenheid te baat 
om een assistente die nu inmiddels al weer een jaar bij ons in dienst is (wat vliegt de 
tijd!) nader aan u voor te stellen. 

Anneke Spinder.

Hierbij wil ik me graag voorstellen, ik ben 
Anneke Spinder, moeder van 3 kinderen 
(1 dochter en 2 zonen). Ik heb voor de 
geboorte van mijn kinderen jarenlang als 
doktersassistente gewerkt in een huisart-
senpraktijk met een apotheek. 
Na de geboorte van mijn tweede kind ben 
ik gestopt met werken als doktersassis-
tente en ben ik in eerste instantie fulltime 
gaan “moederen”. Na een tijdje heb ik 
mijn ondernemersdiploma gehaald en 
heb ik een vakopleiding in de bloemsier-
kunst gevolgd. 
Daarna heb ik samen met mijn compag-
non een eigen bedrijfje opgezet in het 
geven van bloemschikworkshops. 
Toch bleef het werk van doktersassistente 
mij erg aantrekken en om weer helemaal 
op de hoogte te zijn van alle vernieuwing-
en binnen het vak van doktersassistente 
heb ik de afgelopen twee jaar opnieuw de 
opleiding voor doktersassistente gevolgd. 
Ik ben dan ook erg blij met mijn nieuwe 
baan als assistente in de huisartsenprak-
tijk van Wijnjewoude. Verder wil ik graag 
een plezierige en patiëntvriendelijke 
assistente voor u zijn. 

Met vriendelijke groeten, 
Anneke Spinder

Farida Tajdary-Azghanbary.

Ik werk sinds november 2006 in huisart-
senpraktijk Wijnjewoude. Middels dit stuk-
je wil ik mij nader aan u voorstellen, velen 
kennen mij al via de telefoon of zijn bij mij 
op het spreekuur geweest. 
Ik heb mijn HBO verpleegkundige oplei-
ding in Teheran (Iran) afgerond, Daarna 
had ik 1 jaar dienstplicht in het oorlogsge-
bied. Na deze periode heb ik 3 jaar in een 
ziekenhuis in Teheran gewerkt. In het laat-
ste jaar heb ik mijn man leren kennen. 
Toen we trouwden moesten wij het land 
verlaten. Uiteindelijk zijn wij in 1994 in 
Nederland terecht gekomen waar we 5 
jaar voor een verblijfsvergunning moes-
ten wachten. Gedurende deze tijd heb ik 
de Nederlandse taal geleerd en allerlei vrij-
willigerswerk gedaan zoals activiteitenbe-
geleidster in verzorgingstehuis 'De 
Miente'. 
We wonen sinds 1995 in Gorredijk en het 
bevalt prima, we hebben geen kinderen 
maar wel een lieve Duitse Herdershond.

Ik heb vanwege mijn achtergrond in de 
gezondheidszorg voor de doktersassis-
tente opleiding gekozen. Ik heb de oplei-
ding met veel plezier gedaan en in juli 
2003 afgerond. Bij de huisartsenpraktijk, 
waar ik stage liep, mocht ik blijven werken 
en verder gaan studeren tot praktijkon-
dersteuner (POH). Van 2003-2005 heb ik 
die HBO opleiding gevolgd. Ik heb bewust 
gekozen voor deze opleiding omdat een 
POH een positief effect heeft op de kwali-
teit van zorg bij chronische aandoeningen 
zoals suikerziekte of een longaandoening 
of hoge bloeddruk. Praktijkondersteuners 



zijn speciaal opgeleidde verpleegkundi-
gen of assistentes die huisartsen onder-
steunen. Zij geven vooral voorlichting en 
voeren controles uit. Daarnaast heeft de 
praktijkondersteuner een basis kwalifice-
ring voor het uitvoeren van leidinggeven-
de en managementtaken, zo versterken 
ze de multidisciplinaire samenwerking 
zowel binnen als buiten de praktijk. Ik 
vindt dat de komst van het vak praktijkon-
dersteuner de chronisch zieke patiënt ten 
goede komt. Ik doe daar dan ook mijn 
uiterste best voor!

Groet van Farida.

En als laatste willen wij het afscheid van 
Geerike Boven-Huizenga aankondigen, 
zij werkt al vanaf de eerste zomer dat wij 
in Wijnjewoude begonnen in onze praktijk 
(in eerste instantie weliswaar op de ach-
tergrond). Haar man heeft echter een 
baan in Bolsward gevonden en het hele 
gezin gaat daar wonen. Wij zullen haar 
kunde en ook haar humor missen in onze 
praktijk! En wij denken u ook wel, maar we 
hopen dat we in Anneke een goede opvol-
ger hebben gevonden!

Zo, nu bent u weer op de hoogte! 

Vriendelijke groet,
N.Th.Lewin-van den Broek en 

F. Lewin, huisarsten



Uitslag prijsvraag Rabobank 
op de Willedei Wijnjewoude.

Op 1 september waren wij ook aanwezig met een stand op de "De Willedei". Het was 
weer een prachtige dag met een leuk programma. Onze complimenten voor de organi-
satie.

Deze keer hadden we een quiz gemaakt 
met vijf vragen over de Rabobank. Als de 
reclame uitingen in de media goed opge-
pikt worden, dan kon je deze vragen goed 
beantwoorden.
Hierna volgt een korte uitleg op de ant-
woorden.
De Rabobank is een coöperatieve vereni-
ging met leden. Deze leden bepalen 
mede de koers van de bank. Wij zijn er 
voor leden en klanten om hun ambities 
waar te maken en hun de juiste adviezen 
te geven en het productenpakket daarop 
aan te sluiten.
MVO staat voor Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen. Hiermee geven we 
aan dat de bank wil bijdragen aan het cre-
ëren van langetermijnwaarde voor men-
sen binnen en buiten de onderneming, 
voor het milieu en voor de economie.
Dit komt o.a. tot uitdrukking in de samen-
werking met het Wereld Natuur Fonds. 
Voor elke aankoop met uw Rabo Credit 
Card wordt er door de Rabobank geïn-

vesteerd in duurzame energie- en ener-
giebesparingprojecten.
Fatima Moreira de Melo is het boegbeeld 
van de Rabobank en speelt de hoofdrol in 
de reclame uitingen van de Rabobank.
In de laatste vraag werd het tarief voor de 
gesprekskosten voor een prepaid Rabo-
mobiel telefoontoestel gevraagd. 
Dit is € 0,20 per minuut.
Meer nog dan deze informatie kunt u vin-
den op www.rabobank.nl en www.rabo-
bank.nl/drachten.

Uiteindelijk waren er 6 personen (van de ± 
160 inzendingen) die alle vijf vragen goed 
hadden. Na loting hebben Geke Groene-
wold en Joop Miedema uit Wijnjewoude 
de prijzen in ontvangst genomen, nl. een 
prepaid Rabomobiel. Zij zijn zeer ingeno-
men met hun prijs. 

Namens de Rabobank Drachten-Ureterp
Sybout en Martje

24ste “U zij de glorie” kerstzang in Ureterp.

Voor de 24ste keer wordt op zaterdag 22 december de “U zij de glorie” kerstzang 
gehouden in een nu sfeervol gemaakte sporthal “de Wier” aan de Telle in Ureterp. 
Thema dit jaar is: “Uit de duisternis naar het licht”. Medewerking aan deze avond wordt 
verleend door het Interkerkelijk mannenkoor in shanty stijl “It Ljochtbeaken”uit 
Haulerwijk/Waskemeer en het “Living Voises” kwartet. De samenzang wordt begeleid 
door de Chr. Brassband “De Lofklank” o.l.v. Luuk Tuinstra.
Ds. J. Knol uit Smilde verzorgt de meditatie. De avond begint om 20.00 uur.
De toegang is vrij, wel zal er een collecte worden gehouden voor de gemaakte 
onkosten.
Deze kerstzang wordt georganiseerd door de plaatselijke Evangelisatiecommissie.



Kerkdiensten

Hervormde Gemeente
December

2 09.30 uur. Duurswoude Dhr. J. W. van de Kamp, Beverwijk, 1ste Advent 
13.45 uur. Duurswoude Dhr. J. W. van de Kamp, Beverwijk 

9 09.30 uur. Weinterp Ds. L. H. Voschezang, Schoonhoven, 2de Advent
13.45 uur. Weinterp Ds. L. H. Voschezang, Schoonhoven

16 09.30 uur. Duurswoude Dhr. H. Lowijs, Noordscheschut,3de Advent 
13.45 uur. Duurswoude Ds. H.Poot, Oldemarkt 

23 09.30 uur. Weinterp Dhr. J. Duijster, Ens, 4de Advent
13.45 uur. Weinterp Dhr. J. Duijster, Ens 

24 22.00 uur. Duurswoude Dhr. J. Duijster, Ens, Kerstnachtdienst
25 10.00 uur. Weinterp Ds. D. Schreurs, Hogebeintum, 1ste kerstdag
26 09.30 uur. Geref. Kerk Ds. H.H. Lageveen, Nieuw Weerdinge,

2de kerstdag gez. Dienst
19.00 uur. Weinterp Kerstviering zondagschool

30 9.30 uur. Duurswoude Dhr. F. Verkade, Hoogeveen
13.45uur. Duurswoude Ds. F.J.K. van Santen, Noordhorn

31 19.30 uur. Weinterp Ds. F. Stevens, Hoogeveen, Oudejaarsdienst

Januari
1 10.00 uur. Driehoek Ds. F. Stevens, Hoogeveen, Nieuwjaarsdienst

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

December
2 09.30 uur. Ds. P. Cnossen

14.00 uur. Ds. W.B. van der Wal
9 09.30 uur. Ds. W.B. van der Wal, Avondmaal

14.00 uur. Ds. R. Sietsma
16 09.30 uur. Ds. P. Cnossen

14.00 uur. Ds. W.B. van der Wal
23 09.30 uur. Dienst

16.30 uur. Ds. Nap
25 09.30 uur. Dienst

14.00 uur. Ds. W.B. van der Wal
30 09.30 uur. Ds. W.B. van der Wal
31 18.00 uur. Ds. W.B. van der Wal



Gereformeerde Kerk

December
2 09.30 uur. Ds. G. J. Röben, Dr. Compagnie, 1ste Advent Voorber. H.A / koffie 

drinken 
13.45 uur. Ds. G. J. Röben, Dr. Compagnie

9 09.30 uur. Ds. J. G. Arensman, Gerkesklooster, 2de Advent / Heilig Avondmaal
13.45 uur. Ds. J. G. Arensman, Gerkesklooster, Nabetrachting H.A.

15 19.30 uur. Ds. A.H. Bosschma, Oudega, Kerstviering in M.F.C. “de Swingel”
16 09.30 uur. Ds. J. v.d. Veen, Heerenveen, 3de Advent

13.45 uur. Ds. P. Rozeboom, Wolvega
23 09.30 uur. Ds. S. Boukes, Damwoude, 4de Advent / M.m.v. Lyts “ Sola Gratia “

13.45 uur. Ds. K.J. Bijleveld , Boornbergum 
25 09.30 uur. Kand. J. Tiggelaar, Hasselt, 1ste kerstdag 

M.m.v. Muziekver. “Euphonia “ en kindernevendienst
26 09.30 uur. Ds. H.H. Lageveen, Nieuw Weerdinge, 2de kerstdag 

(gezamen. Dienst met Herv. Gem.) m.m.v. zangkoor “Looft den Heer”
30 09.30 uur. Ds. G. J. Röben, Dr. Compagnie

     13.45 uur. Ds. J. v.d. Veen, Heerenveen
31 19.30 uur. Ds. C. v.d. Woude, Beetserzwaag, Oudejaarsdienst

Januari
1 10.00 uur Ds. F. de Jong, Drachten, Nieuwjaarsdienst/Koffiedrinken 
9 09.30 uur. Ds. J. G. Arensman, Gerkesklooster

13.45 uur. Ds. J. G. Arensman, Gerkesklooster

Ouderensoos nieuws

Op onze laatste soosmiddag waren mevr. de Jong-Spoor en dhr. de Vries bij ons.
Zij hebben ons met een diaserie en een heel goed verhaal verteld over hun 
sponsorfietstocht van Bolsward naar Accra. Deze 10.000 km in 3½ maand was heel 
moeilijk. Uiteindelijk was het een sponsortocht om geld bij elkaar te fietsen voor het 
onderwijs in Afrika. Ze hebben heel wat bij elkaar gefietst en de Wilde ganzen hebben 
het bedrag verdubbeld. Het was een heel boeiende middag.  
Op woensdag 12 december hebben we onze jaarlijkse kerstmiddag. Dan komt er een 
groepje dames van Euphonia bij ons met hoornmuziek, zang en een kerstverhaal, 
afgewisseld met samenzang van kersliederen. Daarna sluiten we deze middag af met 
een kerstkoffietafel. De kosten hiervan zijn € 9.50 per persoon. Het wordt vast wel een 
heel gezellige middag. We hebben al heel wat deelnemers maar hebt u zich nog niet 
opgegeven doe het dan voor woensdag 5 december bij één der bestuursleden. Hebt u 
vervoer nodig bel dan gerust ook bij deze leden, dan komt het best voor elkaar. Deze 
middag is op woensdag 12 december en begint om 15.30 uur in het gebouw de 
Driehoek.

Het bestuur



Dorpsagenda

December
6 Kerstpakketten inleveren voor Polen.
7 Schutjassen in de O.D.V. kantine 
7 Ledenvergadering Ysclub Great Foarut, MFC de Swingel

11 Kerstworkshop bij Wilma
12 WAW: Feestelijke Tafelaankleding
14 Ledenvergadering IJsclub 'Foarút' om 20.30 uur in de 
     kantine van Autoschadebedrijf H. Bruinsma
13 BvPF Vrouwen van Nu: Fam. Kuiper met midwinterhoornblazen.
15 Kerstmarkt Gebouw de Driehoek
15 Kerkzangdienst in de Swingel vanaf 19.30 uur
16 Kerstconcert Witte Kerk te Hemrik om 15.00 uur
16 M&M bijeenkomst in het atrium van CSG Liudger te Waskemeer
18 Klaverjassen bij café van der Wey
18 WAW: Van beslag tot nieuwjaarsrolletje
18 Kerstworkshop bij Wilma
21 Schutjassen in de O.D.V. kantine 
22 Kerstzangdienst 'U zij de glorie' in sporthal 

'de Wier' aan de Telle in Ureterp
29 Oliebollenactie “Euphonia'  

Januari
4 Schutjassen in de O.D.V. kantine 
7 WAW: Kalligrafie
8 Klaverjassen bij café van der Wey
8 WAW: Lekker vegetarisch voor iedereen

16 BvPF. Jaarvergadering met de “Kirtan 
Meditatieschool”

21 WAW: Lachen
29 Klaverjassen bij café van der Wey
30 WAW: Recepten uitwisselen



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 17.00uur en in het weekend dokterswacht Friesland tel. 0900 1127112
Na 17.00uur en in het weekend voor zwangeren: tel.06-27513698 (verlostelefoon)

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

Haast is alleen goed als je vlooien moet vangen

Herhalingsrecepten aanvragen: het liefst d.m.v. lege medicijndoosjes 
of op een briefje in de daarvoor bestemde brievenbus.

Herhalingsrecepten kunnen de volgende werk dag tussen 16.00 uur 
en 17.00 uur afgehaald worden.

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

Heeft u spoedeisende huisartsenhulp nodig op werkdagen na 17.00 uur, 's avonds, 's 
nachts in de weekenden of op feestdagen bel dan het onderstaand nummer:
0900 1127112
U krijgt een ervaren doktersassistent(e) aan de lijn die u een aantal vragen zal stellen 
en u verder op weg helpt.Het kan zijn dat u gevraagd wordt om naar de 
Dokterswachtpost in Drachten te komen. Deze is gevestigd op het ziekenhuisterrein 
van ziekenhuis Nij Smellinge. De Dokterswachtpost bevindt zich op het terrein naast 
het compagnonshuis. Hier kan ook geparkeerd worden.


