Van de redactie
Redactie "de Bân”
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
Jan Lammert Sijtsema, Merkebuorren 39a

tel:
tel:
tel:
tel:
tel:

Afscheid.
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 6 januari 2007
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 30 december 18.00
uur.
Kopij wat niet via e-mail gaat moet op
donderdag 28 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
"Sinterklaas is weer even de Baas in
Wijnjewoude".

Op de redactievergadering van november
hebben we afscheid genomen van Haaije
Bruinsma.
Vanaf 1998 vervulde hij de taak van voorzitter. In de periode die vooraf ging aan het tot
stand komen van “de Bân” nieuwe stijl heeft
Haaije heel wat werk verzet. Vragen als;
hoe moeten we financieel draaien, hoe
regelen we de aansprakelijkheid, waarmee
vullen wij de doarpskrante, hoe komen we
aan mede-werkers, kwamen op zijn bordje.
Het lukte hem, met een klein groepje
mensen al deze vragen in te vullen.
Als de statuten in de Stichting Doarpskrante de Bân zijn vast gelegd, brengen we
in februari 1998 het eerste nummer uit.
In de ruim acht jaar van ons bestaan
hebben we een hele ontwikkeling doorgemaakt. Het uiterlijk en formaat zijn
veranderd, van 20 gingen we naar 40
bladzijden. Medewerkers kwamen en
gingen, maar ondertussen deden ze
allemaal een stuk ervaring op. Met de
wetenschap dat “de Bân” een vaste plaats
in onze dorpsgemeenschap heeft veroverd,
durft/kan Haaije nu met een gerust hart de
voor-zittershamer neer leggen.
Wij zijn hem dan ook erkentelijk voor het
pionierswerk. Door inzet en goede samenspraak hebben we onder zijn leiding de Bân
verder kunnen ontwik-kelen. Haaije kan dan
ook tevreden terug blikken op een periode
van bijna 9 jaar.
Als waardering mocht hij uit de handen van
Annie een ludieke herinnering in ontvangst
nemen. Dit was helemaal geïnspireerd door
de boeiende verhalen van de voorzitter zelf.
Met een bloemetje onderstreepten we onze
dank ook aan zijn vrouw Greetje.
Meteen diende zich een nieuw redactielid
aan, in de persoon van Jan Lammert
Sijtsema jr. die bij zijn Pake, Jan Lammert
sr. een bedrijf is gestart. Wij hebben er veel
vertrouwen in dat de Bân met zijn inbreng
een goede toekomst behoud.
De Redactie

Berichten van Plaatselijk Belang.
Contributie inner en ledenwerver sinds jaar en dag, Andries Monderman
meldde dat het aantal leden van onze vereniging de zes honderd is gepasseerd.
Het IDOP heerst momenteel sterk in het Plaatselijk Belang. Dit nummer van de
Bân was net te vroeg om uitgebreid melding te doen van de ontwikkelingen dat
aangaande. Een korte samenvatting tot nu toe.
Na een drietal bijeenkomsten voor discussie zijn er een vijftal onderwerpen naar
voren gekomen waarmee een aantal personen aan de slag gaan.
Dit zijn: 1 een plan opstellen voor een samenhangend jeugd- en jongerenbeleid.
2 een afstemming met zorgaanbieders, ouderenzorg en WMO loket.
3 een visie ontwikkelen op bouwen in ons dorp.
4 een samenhangende visie op de dorpsentree en de hoofdstraat.
5 een coördinerend beleid wat betreft natuur ontwikkeling.
De mensen die hiermee aan de slag gaan zullen anderen benaderen om hen bij
te staan om zo breed mogelijk gedragen plannen te ontwerpen.
Voor nog een drietal onderwerpen zoals; Ondernemend Wijnjewoude, Verenigingen contra Gemeente en Bewustwording eigen kracht en mogelijkheden van
ons dorp, zullen mensen benaderd worden.
Bij deze ook een oproep aan ieder die mee wil doen. Maak een keuze wat je
belangstelling heeft en meld je aan bij het Pl.Belang bestuur.
We krijgen door het IDOP extra aandacht en medewerking van diverse
instanties. Hiermee kan Wijnjewoude zijn voordeel doen.
Het bestuur.

Aan alle mensen die in Wijnjewoude wonen.
Wij willen alle buurtverenigingen hartelijk danken voor hun inzet. Dankzij de gulle giften
van heel veel inwoners met aanvulling van een bijdrage van de V.V.V en de
ondernemersvereniging hebben wij dit jaar een fantastisch feest kunnen organiseren.
Wij willen de komende jaren op deze manier de traditie voortzetten want het is een
succes gebleken.
Wij als commissie kijken terug op een mooi feest. Wij hopen u ook.
We hopen volgend jaar weer op u allen te kunnen rekenen.
Bedankt allemaal en wij wensen u allen een fijne pakjes avond toe.
Vriendelijke Groet,
de Intocht commissie Wijnjewoude

Onthulling Kunstwerk
Onder het schijnsel van een drietal bouwlampen is maandagavond 13 nov. j.l. het
kunstwerk van en voor Wijnjewoude onthuld door oud Plaatselijk Belang voorzitter Job
v/d Wal.
De provisorisch aangelegde gelegenheidsverlichting verschafte een mooi aantal
belangstellenden de aanblik van een sfeervol gebeuren, toen het goudkleurige doek
van het beeld afgleed.
Een viertal toespraakjes van; Pl. Belang voorzitter Jan Bakker, Wethouder Klaas de
Boer, onthuller Job v/d Wal en beeldend kunstenaar Joop van Bergen, voor en na de
onthulling, werden beloond met een welgemeend applaus.
Jan Bakker heette iedereen welkom en
memoreerde de totstandkoming van de
opknapbeurt van de omgeving waarop we
ons bevinden. Na een wat langdurige
voorbereidingsperiode om tot een voor
alle partijen aanvaardbaar goed plan te
komen is de uitvoering vlot verlopen. Dit
dank zij een goede samenwerking tussen
Plaatselijk Belang, Gemeentewerken en
uitvoerder Kootstra.
Naast de bijdrage van € 3.000,-- van de
Gemeente en een subsidie van € 4.000,-van een Provinciaal Projectenfonds is het
dorp zelf aan de slag gegaan om de

overige benodigde € 8.000,-- voor het
door ons gewenste kunstwerk op tafel te
krijgen. Dit is in betrekkelijk korte tijd
grotendeels gelukt. Hij verondersteld dat
de ± €1.500,-- die we nog tekort schieten
er zeker zal komen wanneer het beeld is
ingeburgerd. De vlotte wijze waarop het
beeld kon worden gerealiseerd is een
toonbeeld van daden waarin een klein
dorp groot kan zijn, aldus Jan Bakker. Hij
bedankt een ieder die in wat voor opzicht
ook maar, hieraan meegewerkt hebben.
Speciaal aan dorpsgenoot Joop van
Bergen, beeldend kunstenaar, vormgever
en maker van ons beeld.
Tevens een extra dankwoord aan Aannemers-en Bestratingsbedrijf Kootstra uit
Drachten die het werk van de opknapbeurt op een uitstekende wijze hebben
verricht en er steeds zorg voor droegen
dat de dokterspraktijk bereikbaar was.
Dan krijgt wethouder Klaas de Boer het
woord. Deze feliciteert Wijnjewoude met
het kunstwerk en de wijze waarop het tot
stand is gekomen. Hij benadrukt ook de
aanleg van het plein, het herstraten van
de weg en parkeerplaatsen en de uitbreiding daarvan met een achttal. Eén en
ander heeft ook meer veiligheid gebracht,
ten opzichte van de drukte bij de scholen
en de Swingel op bepaalde tijden, is zijn
overtuiging. Het was een hele klus voor
het Ge-meentebestuur om de financiële
middelen voor deze opknapbeurt hier,
beschikbaar te krijgen uit hun huishoud-

boekje. Hij is blij dat het
gelukt is en wenst Wijnjewoude er alle succes
mee.
Job v/d Wal geeft aan in
zijn toespraakje het een
eer te vinden dit (ding)
kunstwerk te onthullen.
Zijn stelling is dat het een
eigentijds iets is.
In andere dorpen, Bakkeveen en Nij Beets o.a. zijn
beelden te bewonderen
die iets uitbeelden over
het verleden.
Dit beeld straalt saamhorigheid en
warmte van mensen onder elkaar uit en
dan van Wijnjewoudemers in het bijzonder. Dat is iets wat hem bijzonder aanspreekt. In treffende woorden drukt hij zijn
gesprek uit met Beeldend Kunstenaar
Joop van Bergen over het beeld.
Met wat voor intense beleving deze zijn
kunstwerk heeft ontworpen en vervolgens
gemaakt. Dat het een stukje leven van
hem zelf geworden is tijdens dat proces
en het moeite kost er afstand van te doen
als het zijn werkplaats verlaat om ons
kunstwerk te worden. Veel respect voor
zoveel gedrevenheid is de mening van
Job v/d Wal.
Dan volgt de eigenlijke onthulling zoals
boven omschreven met aansluitend een
gloedvol betoog van Joop van Bergen tot
slot.
De belangstelling van velen voor het
kunstwerk tijdens mijn werk daaraan,
werkte bijzonder inspirerend, vertelde hij
enthousiast. Evenals de daadkracht van
het verwezenlijken ervan door de dorpsbewoners. Mijn ervaring is dat veel
inwoners van Wijnjewoude hun dorp
daadwerkelijk op handen dragen. De
symboliek die het beeld uitstraalt krijgt
daardoor voor mij een extra dimensie,
zegt hij tot besluit.

Het beeld kon ieders goedkeuring wegdragen en is een aanwinst voor ons dorp
was de algemene mening, deze avond.
Hopelijk worden binnenkort ook de definitieve banken geplaatst op het plein ter
verdere aankleding van het gebied daar
aan de Mr. Geertswei.
Dan is de opknapbeurt van dit stukje
Wijnjewoude dat een centrum functie
vervult, binnen dit jaar 2006 gerealiseerd.
Het resultaat mag gezien worden, zowel
bij dag als nacht.
Voorzitter Jan Bakker zinspeelde in zijn
voorwoord al op de noodzaak, dat de
afspraken gemaakt in het plan over de
verlichting, wel moeten worden nagekomen door de Gemeente.
Rest nog de wens dat het plein gebruikt
word waarvoor het is bedoeld en een
sierlijk stukje dorp blijft waar we met z'n
allen lang van kunnen genieten.
durk.
p.s. Sinterklaas kon zaterdag niet midden
op het plein uitstijgen, omdat het vol met
auto's stond.

Aan alle mensen die in Wijnjewoude wonen.
Ik moest van Sinterklaas deze brief schrijven aan jullie allemaal.
Want wat was het een warm welkom in Wijnjewoude zaterdag 25 november!. Voor de
eerste keer op een boot naar Wijnjewoude en wat is het dan een feest dat er zoveel
kinderen, pappa's, mamma's, pakes en beppes zijn die je al zingend verwelkomen,
fantastisch, hier wordt de Sint echt blij van.
Overal versiering, langs de huizen en zelfs de fietsen waren versierd (we hadden
vernomen dat de feestpiet dat had gevraagd aan de kinderen). Nou prachtig vond de
Sint het. Heel erg mooi allemaal.
Gelukkig was het droog en konden jullie allemaal meefietsen op de Sint zijn tocht door
Wijnjewoude. Het was een hele lange route, maar we hadden gelukkig het weer mee!
De Sinterklaas heeft heel veel post ontvangen, mooie tekeningen en prachtige brieven.
Als het nog niet gelukt is een brief te posten, geen probleem. Sinterklaas is nog niet
terug naar Spanje dus je kunt je post nog posten tot 5 december bij de grote rode
brievenbussen bij de bakker, de groenteboer en de supermarkt. Nou rest mij nog te
zeggen dat Sinterklaas enorm heeft genoten (en wij pieten natuurlijk ook). Dat wou de
Sinterklaas jullie nog even laten weten.
Groeten
De hoofdpiet.

“is musyk giet troch de buorren, It is allegearre folk”.
Dit Friese versje was weer eens van toepassing afgelopen zaterdag 25
november j.l. bij de intocht van Sinterklaas in Wijnjewoude.
Gezeten met zijn hoofdpiet in de koets, getrokken door twee Friese paarden,
maakte onze grote kindervriend een rit door het dorp. Vanaf zijn boot
opstomend vanuit het zuiden had hij daarvoor, onder grote belangstelling,
voet aan wal gezet op Klein Groningen.

Geef de pen door.
Met frisse tegenzin neem ik de pen over van Margot. Zoals zij
vorige maand al schreef, kan ik waarschijnlijk wel een
autochtoon worden genoemd. Van mijn 61 levensjaren breng ik
er al 59 in dit mooie dorp door. Alhoewel, mooi! Last gehad van
polarisatie en verzuiling, die de bevolking regelmatig in twee
kampen verdeelde. Ik hoef maar te refereren aan het jarenlang
hebben van twee dorpsfeesten. Met name die verdeeldheid ligt
gelukkig ver achter ons. Op religieus gebied hangt de vlag er
helaas wel even anders bij.
Kunnen we door de week samen iets
organiseren en van de grond tillen, op
zondag kruipen we, ondanks de landelijke
opgerichte PKN, angstvallig in ons eigen
kerkgebouwtje, en mijden we zorgvuldig
de andersdenkende. Een anti reclame
voor de blijde boodschap lijkt me.
Afgelopen voorjaar heb ik een punt gezet
achter mijn werkzame leven. Dat kwam
wel op een mooi moment, want ik had
toen juist 40 jaar het beroep van boer
uitgeoefend. Dat verklaart natuurlijk
meteen mijn honkvastheid aan Wijnjewoude. Een boer is nu eenmaal gebonden aan zijn boerderij en landerijen.
Al 34 jaar deel ik lief en leed met Tjitske, in
het dorp beter bekend als juf Tjitske,
omdat ze sinds jaar en dag les geeft aan
één van onze basisscholen, momenteel
in groep 3 en 4. Dat gaat zo nog wel een
poosje door, er moet tenslotte brood op de

plank komen. Onze twee jongste kinderen studeren nog en wonen wel thuis.
Lekker goedkoop. Sinds een jaar zijn we
ook bijzonder gelukkige grootouders van
een kleinzoon. Omdat zijn beide ouders
moeten werken, (u begrijpt het wel, een
zware hypotheek) verblijft hij elke week
twee dagen bij ons. We proberen hem
dan overmatig te verwennen, waar we
vrijgoed in slagen.
Tenslotte kan ik u vertellen dat ik nog vele
hobby's heb, zodat mijn dagen nog
behoorlijk gevuld blijven. Met het opsommen hiervan zal ik u echter niet meer
lastig vallen.
Met veel genoegen geef ik de pen door
aan de familie de Beer, die dankzij de
provincie in de nabije toekomst, hoogstwaarschijnlijk, samen met hun kippen en
schapen naar elders zullen moeten
worden gedeporteerd.
Oeds van der Mei.

Wie zijn eigen onverstand inziet,
is een verstandig mens.

Hadden wij een Oudewijvenzomer?
Een periode met mooi najaarsweer wordt ook wel oudewijvenzomer genoemd, maar
over de datering van dit begrip bestaan misverstanden. Volgens oude gezegden mag
alleen warmte rond 8 november zo worden genoemd, maar volgens klimatologen gaat
het om warme dagen tussen 17 en 25 september. Oorspronkelijk komt het begrip uit de
Noordse of Germaanse mythologie, waarin noodlotsgodinnen wevend of spinnend
werden afgebeeld. Ze beeldden daarmee de menselijke levensdraden uit. De term
"oudewijven" is waarschijnlijk terug te voeren op een vrouwelijke watergeest met lange
witte haren. Later werd het toegeschreven aan oude breiende vrouwen en aan
veldspinnen die bij rustig nazomerweer lange draden spinnen. De verwarring is
begrijpelijk want het najaar kent verschillende oplevingen van de zomer met
uiteenlopende benamingen. In Nederland en Vlaanderen wordt een zomerse periode
rond 29 september wel Sint Michielszomertje genoemd, begin oktober heet dat
kranenzomer, rond 11 oktober Sint Gummaruszomertje en 11 november spreekt men
van de Sint Maartenszomer.
Het warme najaarsweer hangt samen met een hogedrukgebied boven Midden-Europa,
waardoor de wind in West-Europa uit het zuiden waait. Daarmee wordt warme lucht
aangevoerd uit het gebied van de Middellandse Zee, waar in oktober en november nog
temperaturen van 25 tot 30°C mogelijk zijn. In ons land wordt de 25°C in oktober soms
nog overschreden en in november ligt die grens bij 20°C. Het mooie nazomerweer kan
meer dan een week aanhouden, in oktober 1921 duurde het zelfs twee weken. Meestal
leidt het rustige weer 's avonds wel tot mist, die door de afnemende kracht van de zon 's
ochtends steeds langzamer verdwijnt en zich soms de hele dag weet te handhaven.

Ouderensoos Wijnjewoude
De laatste keer was Johan Veenstra bij ons met verhaaltjes uit zijn eigen werk.
Bijzonder hoe die man kan vertellen. In ernst en luim heeft hij de hele middag de
volledige aandacht van iedereen gekregen. Het was een middag die niet gauw
vergeten wordt. De zaal was helemaal vol.
Op donderdag 21 december hebben we onze kerstmiddag. Deze zal verzorgt worden
door de zanggroep “Mwzada”uit Appelscha met aansluitend de kerstkoffietafel. Er
hebben zich al veel opgegeven. U nog niet? Doe het dan voor maandag 18 december
bij één van de bestuursleden.
Aanvang 's middag 3 uur, 21 december in het gebouw de Driehoek.
Het bestuur.
Heel positief was de ontdekking van heel veel vuurwerk in een bejaardenwoning aan de Welfingstrjitte. Dit werd zodoende in beslaggenomen en
verwijderd voordat het heeft kunnen ontploffen.
In de Bân wordt nog wel eens een verzameling als hobby gepresenteerd, deze
zou daar niet voor in aanmerking zijn gekomen!

Nieuws van Speel-o-theek “Hakkepuf”.
Sinds september is de speel-o-theek iedere donderdagmiddag in de schoolweken van 15.00-16.00 weer geopend
voor een ieder die speelgoed wil lenen.
Ondanks een intensieve 'campagne' om nieuwe leden te
werven moeten we helaas vaststellen dat het ledenaantal
terugloopt de afgelopen jaren. Dit, in combinatie met de
subsidiekraan die is dichtgedraaid, baart ons als werkgroep
zorgen. De speel-o-theek wordt duidelijk in haar voortbestaan bedreigd.
Een dringende oproep hierbij aan alle inwoners: Als u de speel-o-theek een warm hart
toedraagt, wordt dan lid of donateur. Zonder uw steun kunnen we niet open blijven!
Voor meer informatie of tips kunt u contact opnemen met één van ons, of langskomen
bij de uitleen.
De werkgroep; Henriëtte Droogh, Joke Jakobs, Minke de Boer, Marjan Doornenbal en
Greethilda van der Velde.

Informatieavond Installatietechniek
Woensdag 20 december a.s. in de Swingel.
Met als onderwerp Duurzame energie er is hierin veel mogelijk door de energie
adviseur en keuze van installatiemateriaal.
Dit om een juiste keuze te maken bij een nieuwe woning of ketel of energie
besparing.
Aanvang 20.00 uur.
Kosten € 5,- p.p incl. consumptie (koffie)
Opgeven bij beheerder van de Swingel.
Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door de
Energie adviseur en De Haan Installatietechniek
Verder is er voordeel van € 50,- of € 100,- afhankelijk van de eventueel geplaatste
opdracht (beoordeling geschied door bedrijf die de korting geeft, hierover kan niet
worden gediscussieerd).

Volleybalvereniging
De toernooicommissie van DWS organiseert
op maandag 18 december een speciaal
mixtoernooi voor alle leden van DWS.
Opgave uiterlijk maandag 11 december bij
Geesje de Haan, Griet van Linde of Klaasje
van der Woude
Het bestuur van DWS wenst een ieder fijne
Kerstdagen en een goede jaarwisseling.
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
Wedstrijdschema:
donderdag, 07 december 2006
D4D LB 19:15 DWS D2
D2D JF
20:15 VCB 1 D1
H4D BG 20:15 DWS H2
H3D FG 21:15 DWS 1 H1
donderdag, 14 december 2006
H3D FH 19:15 DWS 1 H1
D4D LE 19:15 DWS D2
D2D KF 20:15 Beets D2
H4D BF 20:15 DWS H2
donderdag, 11 januari 2007
D2D FA 19:15 DWS 1 D1
D4D FL 20:15 Bakkeveen 1 D1
H4D CB 21:15 SCS H2
H3D FD 21:15 DWS 1 H1

Standen:
Dames 1:
Dames 2:
Heren 1:
Heren 2:

recreanten dames en gemengd
dames 2 en 3
heren 2
heren 1
dames 1

- Oerterp sv D3
- DWS 1 D1
- TurfstDr H6
- Hujades H5

M.F.C. de Swingel
De Houtmoune
M.F.C. de Swingel
M.F.C. de Swingel

- DFS H3
- JMC 1 D1
- DWS 1 D
- TurfstDr H5

Westermar
M.F.C. de Swingel
Sporthal Revalidatie Friesland
M.F.C. de Swingel

- Kompenije 1 D1
- DWS D2
- DWS H2
- Wez Handich 1 H1

M.F.C. de Swingel
M.F.C. de Swingel
Sportcentrum Drachten
M.F.C. de Swingel

ste

8 plaats met 9 punten uit 7 wedstrijden
de
7 plaats met 10 punten uit 7 wedstrijden
ste
1 plaats met 19 punten uit 7 wedstrijden
de
4 plaats met 8 punten uit 6 wedstrijden
Balsponsor van de maand december is:

Hoveniersbedrijf Mark Veenstra

De wolf is niet bang voor een hond,
maar zijn blaffen bevalt hem niet.

Jubileumuitvoering Longa grandioos
succes
Zaterdag 4 november vierde gymnastiekvereniging Longa uit Wijnjewoude haar 60-jarig jubileum. In MFC de Wier in Ureterp werd 's
middags een sprankelende uitvoering gegeven, welke 's avonds
werd herhaald.
De show stond in het teken van de
geschiedenis van de club. De uitvoering
werd geopend met een warming up voor
het publiek onder leiding van Reinder de
Vries. Hij is al bijna 60 jaar lid, oudvoorzitter en tegenwoordig erelid van de
vereniging.
Voor een afgeladen tribune werd het hele
oeuvre van de Wijnjewoudse gymnastiekvereniging ten toon gespreid.
In een wervelende show wisselden turners, acrogymnasten, trampolinespringers en streetdancers elkaar af. Duidelijk
werd dat Longa een brede vereniging is,
waar op alle niveaus in verschillende
disciplines sport beoefend wordt. En ook
dat de leden hier veel plezier aan beleven.
Zo werd een afwisselend en onderhoudend programma gebracht dat hier en
daar deed denken aan een professioneel
circus, ook dankzij de prachtige kostuums
en turnpakjes en de indrukwekkende
ondersteuning door geluid en licht.
Natuurlijk is het verbazingwekkend welke
sprongen selectieturners kunnen maken
op een lange mat, of welke onwaarschijnlijke capriolen acro-gymnasten met
elkaar uithalen. Maar ook de kleuters
zorgden voor spannende taferelen op de
evenwichtsbalk. Het ritme en de power
van streetdancers hulden de sporthal in
weer heel andere sferen.
Alsof het publiek om afwisseling verlegen
zat brachten de gymnasten ook nog heel
andere scènes op de bühne: onder
andere een play-back optreden van “John
Miles” en een aantal prachtige clown-acts
kwamen voorbij.

Het programma werd afgesloten met een
geweldige acro-show.
Wethouder Henk Hoen complimenteerde
voorzitter Eelke Oenema na afloop, en zei
er trots op te zijn dat we in onze gemeente
iets dergelijks kunnen laten zien.

Beste mededorpers
We zijn enorm trots dat onze uitvoering
zo'n geweldig succes is geworden. Dit
succes danken we in de eerste plaats aan
de sporters en de trainers, die voor de
geweldige shows hebben gezorgd.
Maar die shows konden natuurlijk niet
bestaan zonder de inzet van de vele
vrijwilligers die hebben gezorgd voor een
perfecte organisatie en aankleding, voor
een sterke promotie, enzovoort.
Maar was dit allemaal mogelijk zonder de
fikse ondersteuning van zoveel sponsoren? Vast niet.
Maar wat het succes helemaal compleet
maakt was jullie grote opkomst als
publiek, het was fantastisch.
60 jaar terug, wijze mensen die de club op
1 april 1946 hebben opgericht. Dankzij
hen is Longa ontstaan, dankzij heel veel
anderen is de vereniging wat het nu is.
Een vereniging waar we trots op zijn.
Longa is al jaren een begrip in provincie
en land dankzij de jarenlange inzet van
sporters, trainers, vrijwilligers, sponsoren
en u allen, die sterk bij de vereniging
betrokken bent. We streven naar een
volgende uitvoering in 2008 en hopen van
harte dat u ons ook dan weer in zulke
grote aantallen ondersteunt.
Oeh, ah ………………. LONGA!
Eelke Oenema.

Nordic Walking Friese Wouden
Nordic Walking is een gemakkelijk te leren bewegingsactiviteit voor iedereen die op
een leuke en prettige manier in de buitenlucht wil sporten. Het past bij alle leeftijden en
is ook geschikt voor mensen met een lichamelijke beperking.
Zoekt u nog voor uw familie of vrienden een origineel Sinterklaas- of Kerst
cadeau bel of mail dan voor een cadeaubon voor een kennismakingles.
Voor Nordic Walking cadeaubonnen kunt u ook terecht bij Bakker van de Molen
.
Kennismakingsles
Tijdens een 1,5 uur durende introductieles maakt u op een ontspannen manier kennis
met Nordic Walking. De les kost € 15,= inclusief het gebruik van de wandelpoles en een
kopje koffie of thee na afloop.
Data introductie lessen: December en Januari
Wanneer :zaterdag 16 en 30 december,
zaterdag 6, 20 en 27 januari,
tijd: 13.30-15.00 uur
Start : parkeerplaats bij Landgoed “ de Slotplaats' Foarwurkerwei 3, Bakkeveen.
Voor meer informatie en/of aanmelden
Nordic Walking Friese Wouden
Annemarie Bongers INWA gecertificeerd
www.nordicwalkingfriesewouden.nl of www.Bakkeveen.nl onder sport
Tel: 0516-541510 ( dagelijks na 18.00 uur)
Email: info@nordicwalkingfriesewouden.nl
ERVARINGEN VAN EEN NORDIC WALKER
De cursus Nordic Walking heb ik een
aantal maanden geleden gevolgd. Eerlijk
gezegd was ik aanvankelijk wat sceptisch: dat gedoe met die stokken, een
mens loopt toch pas met stokken als-ie
minder valide wordt? Je loopt toch voor
gek met die dingen?
Toch heb ik de introductieles gevolgd,
want ik ben een loper en houd van buiten
zijn; bovendien had ik wel behoefte aan
wat extra sporten, maar met weinig risico
van blessures. Ik ben geen twintig meer.
Het leek me ook erg gezellig. Dat was het
ook!
Het beviel me meer dan ik had verwacht.
Het dééd me bovendien meer dan ik had

verwacht. Ik volgde de cursus bijna
helemaal (soms kon ik niet in verband met
andere dingen) en ik loop nu vier, vijfmaal
per week een uur stevig door, ergens in
het bos of in het veld, met de stokken (ze
heten 'poles' maar dat vind ik te chic).
Wat beviel me? De beweging zelf en de
snelheid die het lopen krijgt als je de
beweging onder de knie begint te krijgen.
Het is niet wandelen-met-stokken, het is
spórt en het is intensief bewegen, maar
zonder moeilijke toestellen of dure
accommodaties, lekker buiten. Je loopt
over onverharde paden, zoals bijvoorbeeld in het bos van de Slotplaats, rond

de Blauwe Bos achter Haulerwijk, de
Duurswoudster heide, of de Bakkeveenster duinen (beetje doorploegen wel, nu
er zo wordt gewerkt met groot materieel!).
Op de terugweg van mijn werk stop ik nu
ook wel eens onderweg op een mooie
plek, zodat ik nog voor zonsondergang
kan lopen. Bezweet en fit kom ik dan
thuis!
Wat doet het met me? Tot mijn verbazing
merk ik dat mijn conditie werkelijk sterk is
verbeterd. In Groningen moest ik laatst

echt opschieten om de bus te kunnen
halen: vanaf het Noorderplantsoen tot het
station, net niet rennend maar zeer snel
lopend haalde ik de bus. Krap een kwartier, dat hele eind. Ik hijgde, maar niet
bovenmate.
Mijn lichaam is strakker in het vel, enkele
ongewenste rondingen zijn weggeslonken. En ik voel me er zo lekker bij!
Aanvankelijk geneerde ik me wel een
beetje. Loop je met die stokken, kom je
mensen tegen, zie je dat lachje.
Het maakt me nu niets meer uit. Ik denk
alleen: jullie moesten eens weten hoe
lekker dat is, je weet niet wat je mist.

BROOD X BEWEGING = TOPFIT
Bakkerij G. v.d. Molen en Nordic Walking Friese
Wouden stimuleren een gezonde leefstijl. Ieder
bezoek aan de bakker wordt met een Nordic
Walking stempel beloond. Een volle kaart geeft
flinke korting op een Nordic Walking kennismakingsles of Nordic Walking strippenkaart;
verkrijgbaar bij uw bakker.
INVESTEER IN UZELF:UW BEWEGING TELT.

Voor meer informatie: vraag uw bakker

Schoenmaatjes gevonden !!!
Vorige maand hebben we een oproep gedaan voor schoenmaatjes; nou het waren er
203. Er zij 203 dozen gevuld voor de kinderen in Malawi, Pakistan en Albanië. En
namens al die kinderen willen we iedereen bedanken die hier aan meegewerkt heeft.
Tijdens een school en kerk dienst is er een collecte gehouden voor de transportkosten.
De opbrengst was € 547,02 !!!! Hopelijk mogen we volgend jaar weer schoenmaatjes
zijn.
Namens de werkgroep
Sigrid Hof

Wat is er deze maand zoal te beleven……..
Kookdemonstraties met anderstaligen.
Datum:
dinsdag 19 december 2006.
Aanvang:
19.30 uur. (tot ongeveer 21.15 uur)
Kosten:
€ 6,00.
Contactpersoon:
Siebo Groenewold. Tel. 0516-481878.
Een blik in de keuken van Piet Deunhouwer
Verteller :
Piet Deunhouwer.
Datum:
maandag 29 januari 2007.
Aanvang :
20.00 uur.
Kosten :
€ 5,00.
Contactpersoon:
Jannie Lap. Tel. 0516-481617.
Kleur en voeding
Datum:
Aanvang:
Kosten:
Contactpersoon:

maandag 15 januari 2007.
19.45 uur tot 22.00 uur.
€ 15,00.
Géke Groenewold. Tel. 0516-481878.

Computeren: Foto's bewerken
Datum:
donderdag 11-18 en 25 januari 1 en 8 februari 2007.
Aanvang:
20.00 uur tot 22.00 uur.
Kosten:
€ 27,50.
Contactpersoon:
Siebo Groenewold. Tel. 0516-481878.
Helend Tekenen
Datum:
Aanvang:
Kosten
Contactpersoon:

dinsdag 16 en 30 januari 13 en 27 februari en 13 en 27 maart
2007.
19.45 uur tot 21.45 uur.
€ 60,00 (incl. materialen).
Lydia Huisman. Tel. 0516-481178.

Kerstei
Datum:
Aanvang:
Kosten:
Contactpersoon:

woensdag 6 december 2006.
20.00 uur.
€ 25,00.
Lydia Huisman. Tel. 0516-481178.

Het programmaboekje 2006 – 2007 kunt u op uw E-mail ontvangen.
Vraag hem aan bij Wijnjewoude@wanadoo.nl

Zeevissen
Afgelopen seizoen zijn we met een enthousiaste groep vissers de Noordzee opgegaan
vanuit Lauwersoog. Het was een zeer geslaagde dag, maar ……
Nu, we hebben ons oor goed te luisteren gelegd, waarbij we de suggestie kregen om
komend seizoen vanuit Den Helder te gaan vissen en dan met Ms. Nestor.
De Werkgroep Activiteiten Wijnjewoude wil dit dan ook organiseren. We willen dat dan
doen op de 2e of 3e zaterdag in juni 2007, maar belangrijk is, op hoeveel liefhebbers
kunnen we rekenen.
We kunnen nl. niet iets op het laatste moment regelen, zodat we voor eind januari 2007
een beeld moeten hebben, of we dit kunnen realiseren.
De kosten, exclusief zeehengel, zullen ongeveer € 29,00 bedragen.
Je kunt een zeehengel aan boord huren voor € 6,00.
(de genoemde bedragen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen in 2007)
Consumpties etc. zijn voor eigen rekening.
Deelnemers krijgen vroegtijdig bericht.
Contactpersoon: Siebo Groenewold. tel 0516-481878

Iedere eerste woensdag middag van de maand
vanaf september tot en met mei m.u.v. de schoolvakanties
Vanaf 13.30 uur zijn we in het WAW lokaal aanwezig en je weet het voor € 2,50 heb
je een gezellige middag.
We maken iedere keer wat leuks en er is altijd wat te drinken en iets lekkers.
Heb je nog vragen of wil je iets weten dan kan jij of één van je ouders altijd even
bellen met: Jannie 481617
Magda 481673
Tot ziens op de kidsclub.

De storm raast voorbij,
maar het drijfhout blijft achter.

IJsclub Great Foarút
IJsclub Great Foarút houdt haar ledenvergadering op vrijdag 15 december 2006
'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: Johan van der Schaaf en Jan Hoogenberg
6.Benoeming keurmeester
7.Bespreking rijderijen
8.Rondvraag
9. Sluiting
Het Bestuur.

Oliebollenactie Euphonia
Zaterdag 30 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 donderdag 30 december niet thuis zijn, maar u wilt toch de heerlijke oliebollen
van Muziekvereniging Euphonia, neem dan even contact op met mevr. J. de Vries, Te
Nijenhuiswei 7 in Wijnjewoude, telefoonnummer 0516 – 48 14 75. Wij bezorgen de
oliebollen dan gratis bij u thuis.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Het Friese Paard en een beetje schaakles
Friesland is een paardenprovincie. Maar dat is eigenlijk vanzelfsprekend, want bij een
mooie provincie hoort een mooi dier. Een paard is een dier dat hier past. Kijk maar om u
heen, Wijnjewoude is helemaal omringd door paarden. Ik heb geen verstand van
paarden, maar iedere keer als ik een paard zie, dan blijf ik even staan om er naar te
kijken. Het aardige is dat een paard dan vaak heel onopvallend quasi
ongeïnteresseerd, naar je toe komt schuifelen en binnen vijf minuten kun je er dan van
op aan dat het bij je in de buurt staat te grazen. Nieuwsgierigheid is dat, zegt men, maar
dat geloof ik niet. Een paard wil gewoon contact met je. Daar is hij ook echt op uit, want
hij buigt al snuivend meestal een paar keer met zijn kop en dat betekent volgens mij
niet anders dan dat hij je vriendelijk wil begroeten. Een paard meent dat natuurlijk ook
en dat is een plezierige ervaring!
Je vraagt je af waaraan wij mensen die
vriendelijkheid te danken hebben want zó
aardig zijn we in de afgelopen eeuwen
niet voor elkaar, maar ook niet voor
paarden geweest. Een paard was en is
soms nog een lastdier, trekdier, rijdier,
rendier, sportdier, slachtdier en bovendien ook nog eens een oorlogsdier. Dit
laatste werkje mocht hij vanaf de
middeleeuwen tot en met de tweede
wereldoorlog en misschien wel daarna
ook nog, onder de meest barre
omstandigheden uitvoeren. Een paard
was destijds de “tank” van heden! Met
zo'n staat van dienst verdient het paard
eerder dat wij voor hém buigen en niet
andersom. We noemen een paard
daarom ook “een edel dier” en die naam
verdient het naar mijn mening, daar is
niet te veel mee gezegd!
Het schaakspel is een edel spel dat niet
verward mag worden met een elite spel,
want het is een spel voor iedereen. Een
paard is een edel dier en verdient dus
dáárom een mooie plaats op het schaakbord. Trouwens kunt u zich een koe, een
varken of welk ander dier dan ook op het
schaakbord voorstellen temidden van al
die edelen, raadsheren (lopers), kastelen
(torens), koningen en koninginnen, ik niet!
Ach, u denkt natuurlijk aan een kat of een
hond, aardige dieren, maar nog geen
edele dieren met een groots, nuttig en

dienstbaar verleden zoals paarden. Al
jaag ik nu vast alle honden- en kattenliefhebbers uit Wijnjewoude tegen mij in het
harnas, ik houd het erop, een paard past
nu eenmaal beter in de sfeer van deze
edele “denksport” met sportieve spelers,
want dat zijn schakers, hoop ik!
Even een beetje schaakles. Aangezien
paarden over stukken, ook over de eigen
stukken, heen mogen springen, kan een
paard er bij het begin van het spel direct
op uit, net zoals een pion, die kan dat
omdat hij immers vooraan staat. Op het
plaatje hier rechts ziet u hoe een paard
mag springen. U ontdekt direct al dat zo'n
paardensprong wel iets bijzonders is,
want een echt paard springt natuurlijk
alleen maar recht vooruit. Een schaakpaard springt als het ware een beetje
“opzij”, een bochtje naar rechts of naar
links. Dus het gaat óf één veldje vooruit en
twee veldjes naar rechts óf twee veldjes
vooruit en één veldje naar rechts en zo
verder het hele klokje rond dus ook naar

links en mocht er een stuk van de tegenpartij op zo'n veld (kruisje) staan, dan wordt dat
dus op die manier geslagen.
Zo, dit was een lofzang op het paard. Maar ik moet nog iets bekennen, want dat “buigen” van een paard heeft niets met groeten te maken vernam ik van de veearts. Een
paard doet dat als het zich verveelt en dat noemt men “beven”. Ach, ik hoopte toch zo
dat het paard echt kon groeten, maar in werkelijkheid staat het een beetje te beven! Ik
kan me daar wel iets bij voorstellen, dat het staat te beven voor een mens. Wel jammer
voor het paard en voor ons, maar toch blijft het mijn favoriete dier, zowel in de natuur als
op mijn bord, ik bedoel op het schaakbord natuurlijk!
Frans Briedé
Tot slot wenst het Bestuur van de Schaakclub Bakkeveen haar seniorleden en
jeugdleden uit Wijnjewoude en natuurlijk alle lezers van de Bân een mooie decembermaand toe.

Nieuws van het Roemenië comité
Het afgelopen jaar is er weer heel wat
gebeurd rond het Roemenië comité, we
hebben weer vele spullen kunnen
verkopen. Het gaat goed met de verkoop
in de schuur van de fam. F. Donker, mede
door de mensen die altijd klaar staan om
er wat van te maken en te verkopen.
Het is vooral voor de mensen met een
kleine beurs. Er is van alles te koop van
kopjes tot meubels, dus kijk maar eens
rond. Ook gaat de verkoop via Marktplaats goed dus kijk vooral op de PC. De
schuur is altijd te vinden door de
aanwijzing van een groot bord. Er zijn ook
weer kerstversieringen aanwezig zoals
kerststukken enz.
Vanaf dit jaar kunnen wij voor het eerst
geld sturen via een bank in Roemenië. Dit
is beter, want de transporten worden
steeds duurder. Zoals we U eerder

hebben verteld hebben ze de kerk
helemaal klaar en ook de pastorij. In
middels hebben zij de school van de staat
weer in eigendom gekregen. Nu ze weer
eigenaar van de school zijn kunnen ze
echt beginnen met het opknappen
daarvan. Inmiddels zijn ze begonnen met
de aanleg van drinkwater door het boren
van een bron.
Zij vragen ons ook om alstublieft door te
gaan met de hulp, want hun economische
situatie is er niet beter op geworden, lage
salarissen, en veel mensen zonder werk,
en mensen die in het buitenland werken.
Met de kerst worden er weer kerstkaarten
verstuurd naar de mensen in Decea.
Ook mochten we het afgelopen jaar weer
de collecten van de kerken uit ons dorp
ontvangen, waarvoor ook weer onze
hartelijke dank.
Het Roemenië comité

Toorn is in het hart een doorn.

Prikbord
Heel veel dank!

Cadeautip voor de decembermaand.

Op maandag 13 november j.l. mocht ik
aanwezig zijn bij de onthulling van het
kunstwerk. Het staat symbool voor het
dorp gedragen door z'n bewoners, het
naar elkaar omzien. Dit 'gedragen voelen'
hebben wij de afgelopen maanden
mogen ervaren.
Uw warme belangstelling d.m.v. de vele
bemoedigende woorden, kaarten en
attenties hebben ons enorm gesteund.
Na de diverse behandelingen mag ik
volgens de medici de toekomst positief
tegemoet zien. Ik hoop dan ook het leven
weer met vertrouwen en plezier te
omarmen.
Nogmaals heel veel dank.

Geef, tijdens de feestdagen, eens een
cursus of workshop van Werkgroep
Activiteiten Wijnjewoude cadeau.
Het programmaboekje kunt u op uw Email ontvangen. Vraag hem aan bij
Wijnjewoude@wanadoo.nl

Hilly Renkema
Eelke, Harriët en Wiard

Workshop kerst
Moskrans op schaal met
windlicht.
Dinsdag 12 December
Aanvang: 20.00 uur
Kosten totaal € 17,50

Guirlande met lichtjes en
versiersels
Dinsdag 19 December
Aanvang: 20.00 uur
Kosten totaal € 15,00
Opgave en informatie;
Bloemen & Kadohuis WILMA
0516 480668

Gratis af te halen.
Kobaltblauwe hoekbank. Te bekijken in
de WAW ruimte van MFC de Swingel.
Info bij Jannie Lap. Tel. 481617.
Oproep.
Zijn er misschien nog dames die zin
hebben op donderdagochtend te willen
handwerken in it Wâldhûs.
Gezellig met een kopje koffie, of even een
praatje. Of kom zomaar eens een kijkje
nemen. We beginnen om 9.30 tot 11.00
uur. Wie voelt er wat voor om ons te
helpen bij het handwerken.
opgave bij Janke Jongsma Tel; 481495
"Rode Kruis”
De verkoping van het "Rode Kruis" heeft
opgebracht € 204,65
De levensmiddelenmand is gewonnen
door mev. O. Zijnstra Te Nijenhuiswei 119.
De Friese pop met klederdracht is de
naam niet van geraden, Ze heette van
Brechtsje.
De leiding van het Rode Kruis.

Wijziging openingstijden Kapsalon 't Leantsje
Vanaf dinsdag 2 januari zijn de nieuwe openingstijden als volgt:
Maandag
19.00 uur tot 21.00 uur ( vanaf 15-01-'07 )
Dinsdag
08.30 uur tot 11.30 uur en van 13.15 uur tot 18.00 uur
Woensdag
08.30 uur tot 12.00 uur
Donderdag
08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 18.00 uur
Vrijdag
08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 18.00 uur
Zaterdag
08.00 uur tot 12.00 uur
Na de Kerstdagen zijn we gesloten tot en met maandag 1 januari 2007.
Wij wensen iedereen fijne feestdagen toe !!
Anje, Corrie en Ymkje

Nieuws van de Werkgroep Amnesty
International Ureterp e.o.
Veel Amnesty-activiteiten in december.
•
Rond 10 december a.s. vindt u in de bibliotheek van Ureterp informatie over de
10 december-actie “Make some Noise”. Teken daar of op www.amnesty.nl de
petitie tegen discriminatie.
•
Op 13 december a.s. staat onze stand op de kerstmarkt in de Lijte, met kaarsen en
kaarten en veel informatie over Amnesty International.
•
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. Ook u (of uw kerk of jullie school) kan aan deze actie meedoen.
•
En we kijken ook alvast vooruit. Van 11 tot en met 17 februari 2007 wordt de landelijke collecte georganiseerd. Daarvoor zoeken wij collectanten: “Geef om vrijheid,
geef een paar uur van uw tijd”.
Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o., Hendrik Jan Haanstra, die
u kunt bellen voor kaarten, collectanten of vragen 0594-644305.

Bedrijfspresentatie
WABE, al twintig jaar een vertrouwd adres
Aan de Merkebuorren 46 hebben Antoon en Veronica van de Wolfshaar dit jaar het
twintigjarig bestaan van hun bedrijf WABE gevierd. De elektronicazaak onderscheidt
zich nog altijd met een uitgebreid assortiment, een persoonlijke service en een eigen
reparatieafdeling. De klantenkring beperkt zich niet tot Wijnjewoude, maar strekt zich
uit tot Bakkeveen, Donkerbroek en zelfs Oosterwolde.
WABE staat voor Wolfshaars Amusements- en Bedrijfs-Elektronica. Antoon en
Veronica van de Wolfshaar zijn indertijd
met de winkel gestart, omdat Antoon na
jarenlange loondienst voor anderen
graag voor zichzelf wilde beginnen. ,,Het
doel was eigenlijk om helemaal in de
reparaties te gaan. Ik had daarvoor
voldoende ervaring opgebouwd, onder
andere bij Westerhuis in Ureterp en
Assies in Oosterwolde. Wij waren hier in
1983 komen wonen en prakkiseerden
toen nog niet over een eigen zaak. In de
grote schuren en de oude smidse wilde ik
eigenlijk mijn andere liefhebberij uitvoeren, het opknappen van oude auto's.
Maar goed, toen wij met WABE van start
gingen, moest er natuurlijk ook een winkel
bij.''
Die eerste winkel, waarvoor de oude
smidse grondig werd verbouwd, was bijna
30 vierkante meter groot. Alleen al de
afdeling televisies is tegenwoordig groter.
,,In de loop der jaren is de winkel flink
gegroeid. Op een gegeven moment
hebben we alles platgegooid en een heel
nieuw bedrijf met woning gebouwd. In
totaal hebben we nu zo'n 520 vierkante
meter aan bedrijfsruimte. Daarvan
beslaat de winkel ruim 300 vierkante
meter en verder hebben we nog de
reparatiewerkplaats en het magazijn.''
Radio- en televisiewinkel, zo werd een
elektronicazaak vroeger vaak genoemd.
Hoewel televisies en stereo's bij WABE
nog altijd te koop zijn, vormen ze al lang
niet meer het hoofdbestanddeel van de

handel. ,,Het draait nu vooral om witgoed,
dus wasmachines, drogers, vaatwassers,
koelkasten en vriezers. Wij verkopen de
vertrouwde merken, zoals Siemens en
AEG. Wij leveren de apparaten bij de
mensen thuis af en zorgen zelf voor de
installatie.''
Witgoed moet minstens tien jaar meegaan, zo verwacht de consument. En
terecht, vindt Antoon van de Wolfshaar.
,,Een computer van vier jaar oud is uit de
tijd, maar witgoed veroudert niet. Daarom
kan een reparatie ook al gauw uit, omdat
het het leven van het apparaat verlengt.
Het meeste wat wij doen is eigenlijk
onderhoud. Hij doet het niet meer, zegt de
klant dan, maar vaak gaat het om gewone
vervanging van kapotte onderdelen. Een
koolborstel is na zo'n 1200 tot 1500
wasbeurten versleten en dat geldt ook
voor een pompje.''
,,Vroeger moesten ook rubbers om de
twee of drie jaar worden vervangen, maar
dat materiaal wordt steeds beter. De
meeste reparaties voeren wij bij de klant
thuis uit. Alleen als er meer werk achterweg komt, of als er meer onderdelen of
ander gereedschap nodig zijn, nemen wij
het apparaat mee naar de eigen werkplaats. Vaak is het dan dezelfde dag al
klaar en dan nog zijn wij vaak de helft
goedkoper dan de prijs die de fabrikant
rekent. De klant krijgt van ons vooraf een
prijsopgave en kan dan altijd nog beslissen of de reparatie al dan niet moet
doorgaan.''

In de televisiehoek rukken de lcd's oftewel
de platte beeldschermen op, al zijn er nog
altijd mensen die liever een dikke tv
hebben. De televisies staan overzichtelijk
gepresenteerd langs een wand, zodat de
klant goed kan vergelijken. In de
audiowereld is de tijd ook niet stil blijven
staan. Kozen klanten vroeger vaak voor
een dure installatie met losse apparaten
en een stel goede en vooral grote luidsprekers, tegenwoordig draait het om
geïntegreerde systemen, met kleine
boxjes die niet meer mogen opvallen.
,,We hebben in de winkel nog een tijdlang
een speciale luisterhoek gehad, heel
goed geïsoleerd uiteraard, zodat de klant
het verschil tussen de verschillende
stereo's en vooral tussen de diverse
luidsprekers goed kon horen. Dat is
voorgoed verleden tijd. Die nieuwe
apparaten met 5.1 dolby surround en zo
zijn een stuk goedkoper dan de stereo's
van vroeger en slecht is het eerlijk gezegd

ook niet. Maar de keuze is wat beperkter.
Zelf geef ik toch de voorkeur aan zo'n
'ouderwets' systeem en ik heb het idee
dat er weer een kentering komt, dat men
toch weer kiest voor de degelijke kwaliteit.
Maar goed, daar zit wel een prijskaartje
aan.''
In de winkel is ook een uitgebreide
huishoudelijke afdeling, die het domein is
van Veronica van de Wolfshaar. Hier is
ruime keuze uit stofzuigers, koffiezetters
en magnetrons. Kleine 'elektrische
zaken', zoals lampjes, batterijen, snoeren, stekkertjes en wat dies meer zij,
staan overzichtelijk rond de toonbank
uitgestald. Kleine kinderen kunnen zich
uren vergapen op de afdeling speelgoed,
waar vooral een zoektocht naar verjaardagscadeautjes altijd resultaat oplevert.
Trouwens, ook wie komt voor papier,
pennen, andere kantoorartikelen of inkt
cartridges voor printers, komt bij WABE
niet tevergeefs.

WABE, Merkebuorren 46, 9241 GG Wijnjewoude, telefoon 0516-481892

De kastelein schenkt de dronkaard
alles behalve zijn dochter.

Ik mag Jan Peter zeggen
Politieke ambities had zij niet toen zij een jaar geleden een discussieavond in het
multicultureel centrum 'de Swingel' bijwoonde. Een eigen mening had de 20-jarige
Harriët Renkema echter wel. Dat zij haar eigen mening goed kon verwoorden tijdens de
discussieavond viel ook de plaatselijke politieke kopstukken op. Zelfs zo zeer dat zij het
advies kreeg om wat met haar talenten te doen in de politiek.
“Het politiek bewust bezig zijn heb ik van
jongs af aan meegekregen” zegt Harriët
Renkema. “Bij ons aan de keukentafel
wordt altijd volop gediscussieerd. Ik denk
dat ik daardoor ook snel heb geleerd om
ergens een eigen mening over te hebben
of over iets na te denken. Ik zag het echter
altijd als iets natuurlijks, pas nadat ik de
discussieavond heb meegemaakt in de
Swingel begon ik het te zien als iets
minder vanzelfsprekend. Ik heb tijdens
die avond ook gesproken met personen
van het CDA. Zij gaven mij een telefoonnummer van iemand van het CDJA, de
jongerenorganisatie van het CDA. Na een
keer een borrel te hebben bezocht van het
CDJA was ik helemaal verkocht. Dit vond
ik leuk om te doen! Niet alleen omdat het
politiek bedrijven leuk is maar ook omdat
je een steentje kunt bijdragen aan de
maatschappij. Hoe klein dat steentje
soms ook is.”
“Al snel kwam van het één het ander.
Eerst was ik druk in de plaatselijke politiek, lid van het campagneteam, meedenken over beleid en soms het voeren
van een debat. Hoogtepunt was natuurlijk
dat ik op de kandidatenlijst ben terecht
gekomen van het gemeentelijke CDA. Ik
stond op plaats 16. Dit was een bewuste
keuze van mij. Ik was nog maar een paar
maanden actief in de politiek, ik moest
nog zoveel leren. Je kunt wel heel hoog
op de lijst willen, maar je hebt dan ook de
verantwoordelijkheid om je raads-werk
heel goed te doen. De mensen die nu in
de raad zitten voor het CDA hebben
gewoon veel meer ervaring in de politiek
en doen hun job ontzettend goed. Wil je

een goede aanvulling op hun zijn dan
moet je wel wat langer meedraaien dan
een paar maanden”
“Ik blijf echter elke dag veel leren. Vooral
bij het CDJA. Ik zit daar in een landelijke
commissie en in het algemeen bestuur
CDJA Friesland. De afgelopen weken heb
ik zelfs mogen meedraaien in Team
Toekomst. Team Toekomst is het persoonlijke promotieteam van Jan Peter
Balkenende. Waar de minister-president
was daar waren wij de afgelopen maand
ook. Wij hebben t-shirts verkocht met Jan
Peter Balkenende erop en wij zijn ook bij
alle debatten aanwezig om hem te
steunen. De afgelopen maand heb ik hem
veel gezien. Op het laatst herkent hij je
ook. Daar is hij erg goed in. Wanneer hij
tijd had na een debat kwam hij vaak ook
nog even met ons praten. Ik ben niet het
type wat meteen naar hem toe stapt. Dat
weet hij ook, in dat opzicht gaat zijn
Zeeuwse nuchterheid goed samen met
de Friese nuchterheid. Toch blijft het een
bijzonder mens om mee te praten. Dat hij
meester doctor is en de ministerpresident besef ik terdege. Maar hij blijft
heel gewoon en je mag gewoon Jan Peter
tegen hem zeggen”
Of ik het ook doe? Nee, daarvoor heb ik
teveel respect voor hem. Hij blijft tenslotte
onze minister-president. Maar dat je het
alleen al mag zeggen vind ik al bijzonder
genoeg. Eén jaar geleden had ik dit nog
niet kunnen bedenken: een meisje zoals
ik uit Wijnjewoude die regelmatig de
minister-president ziet. Het leven blijft
bijzonder en vol verassingen!
Jan Lammert.

IETS VOOR JOU?

VRIJDAGAVOND
OM 20.30 IN DE BeOne KELDER
ELKE

VAN JEUGD & VOOR JEUGD
Van 16 jaar & ouder
KOM & OVERTUIG JEZELF!!!
&
KOM VRIJDAG AANSTAANDE
NAAR DE Be One KELDER
Wie is BeOne?
Be one is er van & voor jongeren. Elke vrijdagavond komen wij
met ons allen samen in de
BeOne kelder. Waar we elke week op eigentijdse manier over
een actueel onderwerp praten, waarbij het christelijk geloof
centraal staat!
Je mag vriend(en) & vriendin(nen) meenemen. Wij hopen jou
snel te zien in de kelder.

Kerstmarkt in Wijnjewoude
Waar:

Gebouw De Driehoek Merkebuorren 3

Waneer:

Vrijdag 8 december 2006

Hoe laat:

15.00 uur - 21.00 uur

Voor wie:

Voor iedereen

Organisator:

Hervormde Vrouwen Vereniging

Kerstconcert Femmes Vocales in Witte Kerk
Hemrik.
Het vrouwenkoor Femmes Vocales van het Centrum voor de kunsten A7 uit Gorredijk
geeft, na het succes van voorgaande jaren, op zondagmiddag 17 december weer een
sfeervol kerstconcert in de Witte Kerk van Hemrik. Onder leiding van Claartje van
Dokkum musiceert het koor op een zo hoog mogelijk niveau. In Hemrik wordt de
prachtige compositie 'A Ceremony of Carols' van Benjamin Britten voor koor, harp en
sopraansolo uitgevoerd. Daarnaast klinken er de traditionele Engelse Christmas
Carols, die het publiek deels kan meezingen.
Het concert op 17 december in de Witte Kerk begint om 15.00 uur. De toegang is 8 euro
per persoon. Kinderen tot en met twaalf jaar betalen 6 euro.

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 traktatie's en zoals vele voorgaande jaren krijgen alle
kinderen een tas mee naar huis.
De kerstfeestviering is op Tweede Kerstdag in de Herv. Kerk te Weinterp,
aanvang 19.00 uur

V.V.V. ”Duurswoude”
te Wijnjewoude
Het bestuur van de V.V.V bedankt alle inwoners voor hun belangstelling van het
afgelopen jaar.
Wij wensen iedereen veel Geluk en Voorspoed in 2007.
Het bestuur

Georganiseerd door

WIJNJEWOUDE MFC “DE SWINGEL”
16 DECEMBER 2006
19:30 UUR
AAN DEZE DIENST WERKEN MEE :
Voorganger : Ds. Van der Wal
Gospel : Sola Gratia
Kidskoor : Lyts Sola Gratia

23ste KERSTZANG U zij de Glorie"
in sporthal "De Wier” te Ureterp.
ste

Zaterdag 16 december wordt er voor de 23 keer de jaarlijkse kerstzang gehouden in
de sporthal aan De Telle te Ureterp. Het thema dit jaar is :"Ik zie, ik zie wat jij niet ziet"
De publieke belangstelling voor dit jaarlijks terugkerende evenement is groot, en
voorziet dan ook in een behoefte.
Medewerking aan deze kerstzang verlenen maar liefst drie koren uit Leeuwarden,
Burgum en Ureterp o.l.v. Bouwe Marra samengevoegd tot zo'n 150 stemmen.
Hendrie Westra uit Zwaagwesteinde, bekend bij "Nederland Zingt" en de kerstconcerten in de "Doelen" van Rotterdam, bespeelt de marimba.
De samenzang wordt verzorgd door de chr.brassband "De Bazuin" o.l.v. HansToebes.
De meditatie komt van Ds. Gauke Zijlstra uit Hoogeveen met als thema "Ik zie, ik zie wat
jij niet ziet”.
De avond begint om 20.00 uur

Kerkdiensten
Hervormde Gemeente
December
3 Duurswoude
10 Weinterp
17 Duurswoude
24 Duurswoude
25 Weinterp
26 Geref. Kerk
31 Weinterp
Januari
1 Driehoek

9.30 uur.
13.45 uur.
9.30 uur.
13.45 uur.
9.30 uur.
13.45 uur.
9.30 uur.
22.00 uur.
10.00 uur.
9.30 uur.
19.00 uur.
9.30 uur.
19.30 uur.

Ds. A. Slingerland, Ferwerd. 1ste advent
Ds. J. Hannesen, Sint Johannesga
Drs. T. Bolland, Amsterdam. 2de advent
Ds. H. Poot, Oldemarkt
Hr. H. Lowijs, Noordscheschut. 3de advent
Hr. H. Lowijs, Noordscheschut
Ds. J. Noordam, Drachten. 4de advent
Hr. H. Lowijs, Noordscheschut. Kerstnachtdienst
Ds. J.M.D. v.d. Berg, Wezup
Ds. W. van der Wind, Onstwedde
Kerstfeest Zondagsschool
Hr. A. Wessel, Oldebroek
Ds. F. Stevens, Hoogeveen

10.00 uur.

Hr. J. Duijster, Ens

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.
December
3
9.30 uur.
14.00 uur.
10
9.30 uur.
14.00 uur.
17
9.30 uur.
14.00 uur.
24
9.30 uur.
14.00 uur.
25
9.30 uur.
31
9.30 uur.
14.00 uur.

Dienst
Ds. W.B. v.d. Wal
Ds. W.B. v.d. Wal. Avondmaal
Ds. W.B. v.d. Wal
Dienst
Ds. W.B. v.d. Wal
Dienst
Ds. W.B. v.d. Wal
Ds. W.B. v.d. Wal. Kerst
Ds. W.B. v.d. Wal
Ds. W.B. v.d. Wal
Gereformeerde Kerk

December
3
9.30 uur
13 .45 uur
9.30 uur.
13.45 uur.
16
19.30 uur.
17
9.30 uur.
13.45 uur.
24
9.30 uur.
13.45 uur.
25
9.30 uur.
26
9.30 uur.
31
9.30 uur.
19.30 uur.
Januari
1
10.00 uur.
7
9.30 uur.
13.45 uur.
10

Ds. J. G. Arensman Gerkesklooster, Heilig Avondmaal / koffie drinken na
de dienst.
Ds. J. G. Arensman Gerkesklooster, Nabetr. H.A.
Ds. R. Pluim, Drachten. 2de advent
Ds. P. Rozeboom, Wolvega
Ds. W.B. v.d. Wal, Oosterwolde. Kerstviering in de Swingel
Ds. J. Bakker, Ten Boer. 3de advent
Ds. S. Poelman, Harlingen
Ds. B. v.d. Boon, Surhuizem. 4de advent
Geen dienst
Ds. G. Bouma, Beilen. 1ste Kerstdag m.m.v. Muziekver. Euphonia
Ds. W. v.d. Wind, Onstwedde. 2de Kerstdag gezamenlijke dienst
Ds. E. Terpstra, Drogeham
Ds. W.D.H. Pastoor, Steenwijk. Oudejaar dienst
Ds. F. de Jong, Drachten
Ds. H.H. Lageveen, Nieuw Weerdinge. Koffiedrinken na de dienst
Ds. A.H. Bosscha, Oudega Sm

Dorpsagenda
December
6
WAW. Kidsclub
6
WAW. Kerstei maken
7
Kerstpakketten inleveren voor Polen
8
Kerstmarkt in gebouw de Driehoek 15.00 tot 21.00 uur.
12
Kerstworkshop bij Wilma
15
Ledenverg. IJsclub Great Foarút 20.00 uur café v.d. Wey
16
Kerstzandienst in de Swingel 19.30 uur.
16
Kerstzang U zij de Glorie in de Wier te Ureterp 20.00 uur.
17
Femmes Vocales in Witte kerk Hemrik aanvang 15.00 uur
17
Meeting en Message Atrium Waskemeer vanaf 18.45 uur.
19
Kerstworkshop bij Wilma
19
Klaverjassen bij café van der Wey
19
WAW. Kookdemonstratie
20
BvPF. Kerstbroodmaaltijd met optreden Auck Peanstra
20
Informatieavond Installatietechniek in de Swingel aanvang 20.00 uur
21
Soos. Kerstmiddag 3 uur in gebouw de Driehoek
22
Schutjassen in de O.D.V. kantine
26
Kerstviering Zondagsschool 19.00 uur in Herv. Kerk
30
Euphonia komt langs met oliebollen
Janauri
3
WAW. Kidsclub
15
WAW. Kleur en voeding.
29
WAW. Een blik in de keuken van Piet Deunhouwer

Vrijwillige bijdrage
Er is goed gereageerd op de suggestie in ons vorige nummer voor een vrijwillige bijdrage van € 5,00
De redactieleden die ook een streek hebben gedaan ondervonden dat.
Een enkeling had er niets voor over, de overgrote meerderheid gaf het vijfje
graag. Voor ons een bewijs dat de Bân gewaardeerd wordt.

It moat al in goede sprekker wêze
dy't it in swijer ferbetteret.

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 - 17:00 uur
- 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.

De redactie wenst iedereen
een gezellige decembermaand,
prettige kerstdagen
en een
voorspoedige jaarwisseling.

It is dreech rêste asto neat te dwaan hast

