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

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

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

Stichting Doarpskrante de Bân.
Bankrekeningnummer 369065182.
De volgende Bân verschijnt op zaterdag 5
februari 2005 De Bân is ook te vinden op
www.wijnjewoude.net
Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân
inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand via
email deban@wijnjewoude.net
Dit kan tot zaterdag 29 januari 18.00 uur.
Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 27 januari 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.

Berichten
van
Plaatselijk
Belang
Op 21 december jl. zijn Burgemeester en
Wethouders bij ons op gezoek geweest.
Tijdens dit jaarlijkse overleg was er de
gelegenheid over diverse onderwerpen
van gedachten te wisselen. In een
volgende Bân zullen wij u hierover verder
berichten.
De datum voor de jaarlijkse ledenvergadering is bekend. De ledenvergadering vindt plaats op dinsdag 29 maart in de
Swingel. Noteert u deze avond vast in uw
agenda. Verdere informatie volgt in de
Bân van februari of maart.
Verder wensen wij u een gezellige
jaarwisseling en een heel voorspoedig en
gezond 2005 toe. Uiteraard zien wij u
graag bij de nieuwjaarsinstuif op 1 januari
vanaf half één in de Swingel.
Bestuur Plaatselijk Belang.

Een nieuw jaar, een nieuwe Bân.
Waarschijnlijk is het u al opgevallen. Een nieuwe omslag een nieuw formaat.
Het gebeurde te vaak dat we stukken door moesten schuiven in verband met gebrek
aan ruimte. Vandaar dat we hebben besloten om over te stappen op een wat groter
formaat. En nu we toch één keer bezig waren, wilden we gelijk de voorkant van een
nieuw jasje voorzien.
Na wat verschillende dingen te hebben uitgeprobeerd zijn we uitgekomen bij dit
ontwerp. De tekening is gemaakt door Ida van der Lei.
We hopen dit blad met uw medewerking elke maand weer te kunnen vullen.
De redactie
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De twaalf maanden van het jaar.
Januari

(januarius) de Louwmaand

Januari is genoemd naar Janes. Deze
God had twee gezichten en was de God
van alle begin en voor alles wat een
ingang kan zijn, zoals deuren en poorten.
Tijdens een kalenderhervorming door
Numa Pompilius in 717 v.Chr. is januari
als 11e maand aan de kalender toegevoegd. In 153 v. Chr. traden de
Romeinse consuls per januari in hun ambt
en werd deze maand ook de eerste
maand van het nieuwe jaar.
Wolfsmanoth
In het hart van de winter, met veel kans op
sneeuw en bevroren velden, trekken
hongerlijdende wolven uit de bossen om
zich in de buurt van de boerenerven
tegoed te doen aan het vee. Januari werd
bij de Germanen dan ook wel Wolfsmanoth genoemd.
Louwmaand, looimaand
Vaak ook wordt januari louwmaand of
looimaand genoemd. We kunnen dit als
aanwijzing zien dat er veel activiteiten,
waaronder het looien van huiden, binnenshuis werden uitgevoerd.
IJsmaand, hardmaand
Twee andere benamingen voor januari
die duiden op koud weer met sneeuw en
ijs.
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De quintessens van Louwmaand is
De hinderlijke duisternis.
Het wil niet lekker helder zijn,
De hemel is een dik gordijn.
D'adventstijd is er om befaamd,
Maar Louwmaand maakt hem nog
beschaamd.
Als dan de dampkring triestig morst,
Dan zegt men: "liever heldre vorst".
Alsof de vorst bij dag en nacht
Steeds helder weder medebracht!
Dan komt de vorst; maar ziet! alevel
Hangt toch alom een witte nevel.
De Louwmaand-vorst, van eeuw tot eeuw,
Kleedt zich in wolken damp en sneeuw.
Waarbij nog komt, wel opgelet!
De zon komt ook niet vroeg uit bed.
Zestien December hebt ge 't wonder:
De zon gaat al niet vroeger onder.
Dan wordt de middag beter; echter
Tot Nieuwjaar wordt het 's morgens slechter.
Van Kerstmis tot Driekoningenfeest,
(Zo is van ouds de spreuk geweest)
Vordert het slechts een haneschree,
En dan nog gaat het tree voor tree.
Men moet de twintigste afwachten,
Voor dat de zon opgaat voor achten.
Voorts is de Louwmaand soms wat "lauw",
Maar meestal komt er felle kou.
Uit het Noord-oosten een scherpe wind,
Die op het onverwachts begint.
Maar die als alle Oostervlagen
Uitbuldert in een drietal dagen.
De zeventiende is berucht,
Dan is de koude vaak geducht.
Is zevenentwintig in de vorm,
Dan waait er ook een flinke storm.
(P. de Haas)

Timmerman-Aannemer
Het aantal timmerman/aannemers is in tegenstelling tot andere zelfstandige
ondernemingen in Wijnjewoude niet afgenomen sinds de jaren twintig á dertig van de
vorige eeuw. Tegenover de verdwenen bouwbedrijven in de loop der jaren zien we
nogal eens een jonge ondernemer die de stoute schoenen aantrekt en voor zichzelf
begint.
Net als bij de kruideniers en bakkers
waren vroeger ook de timmerwerkplaatsen verspreid over de hele omtrek
van onze dorpen. Jan Rooks oefende het
vak uit al zo'n kleine eeuw geleden aan
het begin van de Bûtewei, op het stee
waar nu de fam. Auke Zoodsma woont.
Aan de slagader van ons dorp, de vaart,
waren er twee, Geert v/d Sluis bij de
trambrug en hoe kan het anders, één bij
de Draai. Het zou wel erg toevallig zijn als
dit ene v/d Brug is geweest.
In het pand van, nu autohandel Roelof de
Jong op Klein Groningen, was Hendrik
Buiteveld de timmerbaas / aannemer.
Klaas Hielkema had zijn werkterrein
halfweg de buurt en de driehoek, nu het
woonhuis van fam. Douwe Boonstra.
Jeen (Willem) Posthumus, ooit gestart in
buurdorp Hemrik, zit sinds de jaren vijftig
aan de Weinterp en is nog volop in bedrijf.
Voormalig Duurswoude telde twee
aannemers. Barreld v/d Bos zat op een
prachtige plek midden in het centrum,
verscholen achter een aantal forse
lindebomen en een nog mooiere rode
beuk. De drie huizen aan de westkant van
de Oude Smidse bezetten nu dit terrein.
Naast het timmerwerk werden er nog een
paar koeien gemolken voor de krenten in
de pap.
Het andere bedrijf was dat van Tjalling
Keuning (1892-1969). Zijn opvallende
witte huis stond vlak aan de weg op het
voorterrein van nu Theater Quatch. De
houtopslag en werkplaats stond op de
plaats waar de woning van H. v/d Ploeg
(sr) nu staat. Een van stuk kleine maar in
daden grote oer-Duurswoudemer. Jaren-

lang het gezicht en commandant van ons
roemruchte brandweercorps. Sober
levend met zijn Roelfke in een niet altijd
florisante tijd. Een gezellig mens die
smakelijk kon lachen en vertellen. Het
verhaal uit zijn jeugd dat zich omstreeks
negentig jaar geleden afspeelde heb ik
meerdere keren uit zijn mond gehoord.
Op een avond moest bij het schoolmeestersgezin het dienstmeisje op hun
nog jonge kinderen passen. Hij zou haar
daarbij assisteren. De kinderen waren
zeer rustig met als gevolg dat het
oppassen geen moeilijke opgave was. Zo
werd het een aangenaam vertoeven daar
met zijn tweetjes in de mooie kamer van
meester en juffrouw. Het viel beiden niet
op dat het steeds schemeriger werd in
hun verblijf. Tot op een gegeven moment
één van hen (wie is me ontschoten) zei,
"Wat bisto blauw om'e kop" en toen de
ander, " Ja? mar do ek". Wat was het
geval, de peterolie lamp die aan de zolder
boven de tafel hing was begonnen te
stomen. Dit veroorzaakte een soort
vettige roetwalm dat zich verspreidde
door de hele kamer en alles wat zich
daarin bevond met een laagje bedekte.
Over het commentaar van het onderwijzersechtpaar na thuiskomst ver-telde
hij niet zo uitvoerig. Wel dat er een week
lang grote schoonmaak is gehouden
aldaar. Ter verduidelijking: Als de kous
van de olielamp die de olie opzoog van
boven niet vlak meer brandde kwam er
een tuit op en kreeg je, als je niet oppaste
en ingreep, bovenstaande gevolgen.
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Gemeentelijke bouwplannen zoals
tegenwoordig waren er eertijds niet
zozeer. Als er niet zo veel werk
voorhanden was ging de timmerman/
aannemer nogal eens huizen bouwen
voor eigen risico om hun personeel toch
aan het werk te houden. Belangrijk voor
de dorpen die op een dergelijke manier
welvarend konden blijven en leefbaarder
werden. Momenteel zouden we dit als
project-ontwikkelaars benoemen, maar
dat woord bestond toen waarschijnlijk nog
niet. Zo zijn in de crisisjaren dertig bijv.
ook de drie woningen schuin tegenover
het bedrijf van Keuning door hem tot
stand gekomen. Het eerste waar nu nog
fam. B v/d Lei woont werd gebouwd als
winkelpand
Vele jaren was dit Warenhuis Fokkema
waar huishoudelijke artikelen, galanteriën
en speelgoed over de toonbank van
eigenaar wisselde. Bij de twee daarnaast
gebouwde was en is de bepaling in het
koopcontract opgenomen dat daar nooit
een winkelbedrijf in uitgeoefend mag
worden. Geen opgelegde verplichting
door een overheid maar gewoon zakelijk
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particulier overeengekomen. Het is soms
wel eens jammer dat je de zo geleidelijk
aan gegroeide economische vooruitgang
in het dorp door één generatie opgebouwd, in de volgende al weer op de weg
terug ziet gaan.
Bij Keuning was naast de fiets de handkar
het belangrijkste vervoermiddel. Te voet
achter deze kar met materialen en
gereedschap gingen de timmerlieden
naar de klant voor allerhande klussen. Bij
het gezin Keuning werd het geld niet over
de balk gesmeten, men leefde zuinig. Dit
was niet af te zien aan zijn opgeleverde
werk, integendeel, dat was oerdegelijk en
sterk, het ging meer dan een leven mee.
Met ontzag spraken slopers over het
Tjalling Keuning beton, dat menig
zweetdruppel vergde om het te verwijderen bij latere ver-of nieuwbouw. Het
was diepblauw van de extra schep portland en in het houtwerk werd niet op een
spijker meer of minder gekeken.
Een mooie kenmerkende hebbelijkheid,
die nogal eens voorkwam, hoorde bij
deze man. Als hij iemand via een hem

eigen, gloedvol betoog wilde overtuigen
van zijn gelijk of inzicht, dan herhaalde hij
zijn woorden nog een keer. Op de manier
van, Ik zei ....... Toen iemand hem op een
keer vroeg waarom hij dat deed, keek hij
deze vol ongeloof aan en zei met veel
overtuiging "Dat is net sa" Ik zei "Dat is
net sa".
Nog één gebeurtenis over de dorpstimmerman/aannemers van voor de oorlog.
(Eigenlijk had dit genoemd moeten
worden in een vorige Bân, die van Juni,
over het ware Wijnjewoude en de goede
samenwerking). Het Ned.Herv. verenigings Gebouw op de Driehoek stammend

uit 1888 is in 1939 grondig verbouwd en
aanzienlijk uitgebreid tot wat er momenteel nog staat. Een combinatie van
plaatselijke aannemers voerden dit karwij
zo voordelig mogelijk voor de verenigingen uit. De prijs van alle benodigde
bouwmaterialen was vooraf bekend. Een
forse tegenvaller kwam aan het licht bij
het maken van het dak. Er was maar voor
één kant berekend. Het aantal pannen in
een rij x het aantal rijen was de uitkomst.
Vergeten werd om het nog een keer te
vermenigvuldigen. Het dak werd volledig
afgewerkt zonder dat de heren aannemers de meerkosten van de andere
helft in rekening hebben gebracht.
Durk.

Uitslag Kerstkleurplaat Wedstrijd
Bloemen en Kadohuis Wilma
* Femke Greidanus 4 jaar uit Wijnjewoude
* Sietse de Boer 6 jaar uit Hemrik
* Brenda Wenninger 8 jaar uit Bakkeveen
* Anne-Lotte Tillema 11 jaar uit Wijnjewoude
Zij hebben de prijzen al in ontvangst mogen nemen.
Frits en Wilma
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It komt wer!
De organisatie commissie van de
'Willedei' wenst een Voorspoedig en
Gelukkig 2005 aan:
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De 'SPONSORS' van de Willedei
De adverteerders
De deelnemende bedrijven.
Het (1 daags) kruideniers
museum
De bijenhouder
De palingroker
De oldtimer eigenaren
De deelnemende verenigingen
De korpsmuzikanten
De zangkoren
De Afrikaanse trommelaars
De gymnasten
De touwtrekkers
De linedancers
De beache volleyballers
De pony club
De (dorps)artiesten
De 'clowns': Pake & Beppe Ha,
Ha en 'Druk-druk'
De vrijwillige medewerker(sters).
De ballonvouwers
De schminckers
De cartoonist
De medewerker(sters) van 'De
Swingel'
De EHBO-ers
De medewerkers van de
geluidsvoorziening.
De 'buitenlandse' artiesten
Het Willedei publiek
En een ieder die dit leest!

Dorpsfeest Wijnjewoude op
16, 17 en 18 juni 2005
Op de valreep van het oude jaar nog een
berichtje van het bestuur over het
dorpsfeest van 2005. We zullen weer
proberen er een leuk programma van te
maken waar voor iedereen iets te beleven
is.
Het thema voor dit dorpsfeest is “FILM”.
Eén onderdeel komt dit jaar weer aan bod
en dat is de optocht op de zaterdagochtend en avond.
Heeft u een idee voor de praalwagen van
uw buurt (thema Film), dan kunt u dit
opgeven bij Martje Seefat.
Het aantal personen op de wagen (jong
en oud) laten wij aan de buurten over.
Is uw buurt bereid een versierde wagen te
maken voor de kinderen die niet op een
praalwagen kunnen, laat ons dit even
weten.
We willen graag voor alle basisschoolkinderen uit Wijnjewoude een plaatsje op
een wagen!!
De route wordt bekend gemaakt zodra wij
overeenstemming hebben met gemeente
en politie.
LET OP: mogelijk geeft de route beperkingen aan de hoogte, breedte en lengte
van de combinatie tractor en wagen (denk
bijv. aan de Trambrug)
Heeft u verder nog vragen, neem dan
gerust contact op met ondergetekende.
Verder wensen wij u alvast een voorspoedig en gezond 2005.

Oant sjen op 3 sept 2005!
Namens St. Dorpsfeest Wijnjewoude
Martje Seefat
telefoon
: 0516-48 12 71
e-mail
: seefat@hetnet.nl
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De Poolse pakkettenexpres.
Ook in 2005 gaan er geregeld (dat is elke maand) weer pakketten naar Polen. Naar
gezinnen die het heel arm hebben. Ik krijg veel aanvragen van mensen die graag hulp
willen hebben. In de maand november nog van een mevrouw, ze woonde in een
gedeelte van een schuur, ze moest zelf hout zoeken om de kachel warm te houden, en
ze vroeg om kleding voor de kinderen. Voor dit gezin heeft een mevrouw uit Makkinga
haar hulp aangeboden.
Nu kreeg ik weer een brief van twee
meisjes van 16 en 18 jaar. De brief zal ik
hier bij doen, dan kunt u zelf lezen wat ze
te zeggen hebben. De brief was in het
Duits geschreven, we hebben geprobeerd om hem zo goed mogelijk te
vertalen.
Een pakket sturen kost € 1.30 per kg en
€ 3.40 per pakket voor verzendkosten.
De mensen die hier aan meewerken zijn
allemaal vrijwilligers maar de auto's
huren, en de benzine kosten moeten wel
worden betaald.
Zou u een gezin willen helpen, bel dan
0516-481584 of kom even langs, dan
kunnen wij u er meer over vertellen.
Hier volgt de brief die ik gekregen heb:
Aukje Veenstra, Loksleane 1, Wijnjewoude

Lieve familie
Neem me niet kwalijk dat ik u een brief
durf te schrijven, om u om willekeurige
hulp te vragen. Ik ben 18 jaar oud en ga
naar een oberschule. Twee jaar geleden
is onze lieve moeder gestorven. Vader is
met een andere vrouw getrouwd, die ons
echt niet lief heeft en zeer bazig is. De
vrouw heeft haar eigen kinderen van haar
eerdere man, en misschien verdraagt zij
mij en mijn zus daarom helemaal niet. Het
spijt mij zeer dat ik deze brief zo aan u
schrijf. Wees alstublieft niet boos op mij
en vertelt u ons alstublieft wanneer het
überhaupt mogelijk is om ons beiden te
helpen. Mijn zus is 16 jaar oud. Wij
zouden erg blij zijn met elk gebruikt
kledingstuk en we zouden dankbaar zijn
uit het diepst van ons hart. Vergeet u ons
alstublieft niet!
Wij groeten u hartelijk.
Terasa Miklaszewich
Niedziatki ZA/Z
11-410 Barcianny
Polen.

Januari komt ons verklaren
Dat men turf en hout moet sparen
Daarna komt nog de tijd
Dat men op schaatsen rijdt.

7.

Bedrijfspresentatie
In mei 1956 kochten Job en Rinkje van der Wal het bedrijf van Ruurd Boonstra aan de
Molenlaan in Wijnjewoude. Een gecombineerd bedrijf bestaande uit een
fietsenmakerij, garage, autoverhuur en taxivervoer. De taxi werd in die tijd het meest
gebruikt voor begrafenissen, trouwpartijen en ziekenvervoer. Voor de rouw- en
trouwritten werd dan de hulp ingeroepen van collega's, te weten taxi Kijlstra of J. Kalma.
Het ziekenvervoer bestond toen uit een
paar keer per week een rit naar het
ziekenhuis, dat in die tijd nog gevestigd
was aan het Molenend in Drachten of
naar het Academische Ziekenhuis in
Groningen.
Naast verkoop van auto's en de reparatie
van fietsen kwam ook de brommer in
beeld. In het begin van de jaren zestig
kwam er steeds meer belangstelling voor
het particuliere bezit van auto's. De eerste
gebruikte auto werd verkocht in 1958. Het
was een Volkswagen Kever, welke werd
verkocht aan slagerij Tolman voor de prijs
van 1800 gulden.
De eerste nieuwe auto, een Opel Kadett,
werd verkocht aan Berend van der Lei in
1963. Prijs: 5340 gulden (zonder kachel,
meerprijs met kachel 300 gulden).
In 1964 is de verhuizing naar de
Merkebuorren 72 (nieuwbouw garage
Van der Wal). Fietsen en brommers
werden afgestoten, de auto bleef als
voornaamste activiteit. Onder de auto's
die in de loop der tijd werden verkocht zijn

er nog een paar merken die een
nostalgische snaar raken. Zo van: 'Weet
je nog': Glas, Scaldia, Gogomobiel,
Dodge, Chrysler, Sunbeam, Lada,
Zastava. Namen met een verhaal.
En dan de trots van garage van der Wal:
Honda, eerste Friese dealer sinds 1973.
Na de overname van autobedrijf Van der
Mei werd in 1990 het garagebedrijf en
daarmee het Honda-dealerschap naar
Drachten overgebracht, waar nog steeds
succesvol wordt gewerkt. De garage aan
de Merkebuorren is in 1995 verkocht.
Sinds juni 2004 is het bedrijf dealer van
KIA en servicecenter van Honda.
Wat in Wijnjewoude bleef en zal blijven is
het taxibedrijf, hoofdzakelijk gericht op
ziekenvervoer en WVG-vervoer per taxi
of rolstoeltaxi.
Daarnaast is er sprake van particulier en
schoolvervoer. Al met al een druk
familiebedrijf dat naast het woord taxi in
ongeschreven letters het woord service
heeft staan. Dagelijks onderweg in, door
en naar de dorpen in onze omgeving.

Heeft januari koude en droge dagen
Dan al in februari de sneeuw u plagen
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Geef de pen door.
Wijnjewoude,
De telefoon ging en mij werd gevraagd of ik wat over mijzelf in de
Bân wou schrijven. Met enige dram is het R.R. Maathuis toch
gelukt om mij zover te krijgen
Ik ben dus Harmen van der Bij en ben 19 jaar. Ik woon nu ook 19
jaar in volle tevredenheid bij mijn ouders thuis in Wijnjewoude.
Ik ga naar de school genaamd: De Friese Poort in Drachten. Een
half jaar lang loop ik stage op de ICT afdeling bij 'Stichting Hendrik
van Boeijen'. Deze stage is in februari afgelopen, en dan heb ik als
het goed is ook mijn diploma. Mijn hobby en werk is dus de
computer. Ik maak, repareer, vernieuw en onderhoud computers.
Ook design (websites) doe ik veel.
Eén keer in de twee maand ga ik altijd met mijn collega naar presentaties van nieuwe
computersoftware. Op die manier blijf ik altijd op de hoogte van de nieuwste software.
In het vorige verhaal kwam wadlopen heel erg naar voren, dat is ook een hobby van mij.
De laatste tocht die ik heb gemaakt was Schiermonnikoog. Het was een zware tocht,
maar heb hem uiteindelijk wel gehaald.
Harmen van der Bij.
Hier hou ik het maar bij. De pen geef ik door aan: Jan Hofman

Ouderensoos Wijnjewoude
Onze Kerstmiddag ligt weer achter ons. Het was weer heel mooi.
Het Plattelandsvrouwenkoortje onder leiding van de pasbenoemde ridder Pietsje
Jonkman viel erg in de smaak. We mochten weer een mooi zaaltje vol welkom heten.
De broodmaaltijd was weer fantastisch. Op 13 januari hopen we weer bijelkaar te
komen. Dan hebben we een gezellige bingo middag met mooie prijzen. U komt toch
ook?
Op donderdag 13 januari 's middags om 2 uur in het gebouw.
Het bestuur.

Geeft januari een sneeuwtapijt
Dan zijn we gauw de winter kwijt.
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Herinneringen aan de Merkebuorren 33
Het is een grote stap om je huis te koop te zetten, te meer wanneer je daar je hele leven
lang gewoond hebt. Toch hebben Jelke en Anneke Groen-Rooks deze stap genomen.
Met enige weemoed neemt Anneke straks afscheid van de haar zo vertrouwde woning.
Geboren en getogen is zij in het huis, trouwde met Jelke en bleef er wonen. Samen
krijgen ze vier dochters die er voorspoedig opgroeiden en op hun tijd ook weer
uitvlogen.
Op zich al genoeg reden om met gemengde gevoelens het huis te verlaten.
Voor Anneke komt er nog een punt bij. In
1931 is de woning door haar grootvader
en vader gebouwd. Na het trouwen van
haar ouders betrokken ze het nieuwe
pand. Uit dit huwelijk worden vier meisjes
geboren, waarvan Anneke de oudste is.
Van de periode voor de lagere school
weet Anneke zich niet veel meer te
herinneren. We speelden altijd op het
singeltje zegt Anneke. Het singeltje was
een zandpad dat voor hun huis begon en
naar de Opperbuorren liep. Dit pad werd
vooral gebruikt door de kinderen die naar
de christelijke school liepen. Zondags
werd er veel gebruik gemaakt van het
singeltje door de kerkgangers.
Als kinderen liepen ze heel wat af. Vanaf
de Bûtewei, Boerenstreek, Opperbuorren, uit Duerswâld en Wijnjeterp
kwamen ze allemaal op hun klompjes
lopend naar school. Kinderen die van ver
kwamen namen brood mee en konden 's
middags overblijven. Een onderwijzer liet
hen om twaalf uur snel hun boterham op
eten en ging daarna zelf naar huis. Veel
feiten zijn er niet blijven hangen, of het
moet nog de geboorte van haar zusje
Gepke zijn. Toen werden Anneke en haar
zusje Marie bij haar vader op de fiets
gezet en naar pake Jan Rooks gebracht,
ze ziet het nog voor zich dat pake in de
lange onderbroek in de deur stond.
In het voorjaar van 1940 is Anneke ziek.
Wanneer de dokter constateert dat haar
toestand ernstig is, wordt ze in de taxi van
Ruurd Boonstra naar Heerenveen gebracht. In ons dorp zijn dan nog maar
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enkele auto's. Wanneer in mei de oorlog
uitbreekt ligt Anneke in het ziekenhuis van
Heerenveen. Vanuit het ziekenhuisraam
ziet ze de eerste Duitse soldaten langs
marcheren.
In de oorlogstijd kan haar vader met
timmerwerk de kost voor zijn gezin niet
meer verdienen. Als boerenarbeider vindt
hij werk bij J. Russchen, In deze periode
halen ze elke zaterdag karnemelk bij boer
Russchen. Ook krijgt het gezin roggemeel
waarvan haar moeder zelf brood bakt.
Suikerbieten waren ook zeer welkom, ze
werden geschild, in stukken gesneden en
gekookt. De witte drab onder in de pan
werd witte stroop genoemd en was lekker
op de boterham. Anneke kwam regelmatig bij pake Rooks in de timmerwerkplaats en herinnert zich nog dat hij
dan een nieuw laagje hout onder de
versleten klompen zette. Voor een
familiebezoek liepen de zusjes Rooks op
een dag wel heen en terug naar
Frieschepalen, Hemrik en zelfs Oosterwolde. In de 14 dagen zomervakantie
gingen ze “út fan hûs”. Vergeleken met nu
hadden de kinderen weinig vrij. In het voor
en najaar had men één week vakantie.
Van de oorlog herinnert Anneke zich dat
er korte tijd ene ome Julius in huis was.
Waar de man is gebleven weet ze niet.
Ook herinnert ze zich nog goed de
razzia's op fietsen. Om te voorkomen dat
haar moeders fiets in handen van de
Duitsers zou vallen, werd die met nog een
andere fiets in de kuilbult van buurman
Lammert Bouma verstopt. Hoe de fiets dit
doorstond weet zij niet. Wanneer er veel

Duitsers in ons dorp waren, betekende
het vaak een razzia, op fietsen of mensen.
Kinderen als Anneke werden dan wel
naar boerderijen gestuurd met de
boodschap “oan 'e kant bliuwe”
Onderduikers en jonge mannen
verstopten zich dan in de heide tot het
weer veilig was. De kinderen werden door
de Duitse soldaten niet lastig gevallen. Zo
waren er ook nog de schoolreisjes.
Enkele boeren waren dan bereid om met
paard en wagen de schooljeugd naar de
kale duinen in Appelscha te brengen.
Daar werden spelletjes gedaan en 's
middags keerden ze voldaan al
hobbelend en ratelend weer huiswaarts.
Heel bijzonder waren de zwemlessen die
meester Inia aan de dorpsjeugd gaf. Bij de
stuw in het Ald Djip werden velen de kunst
van het zwemmen machtig. Zwemkleding
was een luxe, die hadden de kinderen
niet, in hun onderbroekjes gingen ze te
water. Veel meisjes volgden 7 jaar lager
onderwijs en gingen daarna aan het werk.
In 1944 stelden de Duitsers het verplicht
dat schoolkinderen de Duitse taal
moesten leren en zo volgt er nog een 8ste
leerjaar voor Anneke op haar 14de komt
ze van de lagere school, de oorlog is dan
net afgelopen. Een vervolgopleiding is er
voor haar niet, haar ouders vonden dit
voor haar niet van belang. Het eerste
werk dat Anneke krijgt is bij boer
Johannes Bouma. Op haar klompkes
loopt ze elke dag het singeltje uit. Zo dient
ze van jaar tot jaar bij verschillende
boeren. Het contract ging op 12 mei in en
was steeds voor 1 jaar. De boer bepaalde
wat men kon verdienen. Naast de
huishoudelijke taken, was er het
schoonmaken van melkbussen en ander
melkgerei. De wastobbe nam altijd een
heel belangrijke plaats in.
Als Anneke 18 jaar is verdient ze 11
gulden in de week Juffrouw Vonk (leidster

van de gezinszorg) vraagt haar dan voor
de gezinszorg. Ze kan wat meer
verdienen, maar er staat wel tegen over
dat ze nu op haar fietsje naar Tijnje,
Olterterp, Gorredijk, Bontebok of
Bakkeveen moet. De werktijden zijn van 's
morgens 8 tot 17.00 uur en zaterdags van
8 tot 13 uur. In één van de gezinnen
ontmoet Anneke een “ny moaderig ding”
de snelkookpan, door onkundig gebruik
vliegt het deksel er af en spat de groente
door de keuken “dat wie my wat” zegt
Anneke. Tot haar trouwen blijft ze bij de
gezinszorg. In deze tijd kent ons dorp
bijna geen verharde wegen. Alleen de
Merkebuorren is van asfalt. In Duerswald
ligt een smalle klinkerweg met aan
weerszijden een onverhard (fiets)pad.
De Loksleanne (Loksreed genoemd) en
de Opperbuorren werden na de oorlog het
eerst verhard. Daarna werd de Mr.
Geertswei aangelegd, dit ging ten koste
van land achter de kerk waar de
Oranjefeesten werden gehouden.
Gelukkig komen er nieuwe woningen bij
want de woningnood is erg hoog. Als
Anneke en Jelke in 1956 trouwen blijven
ze een jaar bij zijn ouders in wonen. Na
een jaar verhuist het gezin Rooks naar
Drachten. Voor Jelke en Anneke
betekende het een eigen woonruimte en
terug in haar ouderlijk huis. Op haar 16de
werd Anneke lid van de zangvereniging,
40 jaar zal ze lid blijven. Samen met Jelke
beheerden ze het oude verenigingsgebouw de Treffer van de gereformeerde
kerk. Beide hebben ze zo hun sporen
achter gelaten in dit dorp. Nu hun gezondheid nog redelijk is kiezen ze er voor
om naar Ureterp te verhuizen. Meer
zorgvoorzieningen en winkels en betere
busverbindingen hebben hen doen
besluiten het dierbare stee te verlaten.
Wij wensen jullie daar een fijne zorgeloze
tijd toe op het Lijteplein.
Annie.
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Longa nieuws
Eerste plaatsingswedstrijden van start voor G.V. Longa Wijnjewoude
Zaterdag, 11 december 2004 waren de eerste plaatsingswedstrijden voor 8 leden van g.v. Longa in Ureterp.
's Morgens waren de wedstrijden van het hoogste niveau Los. Hier
deden Janine Brouwer (niv. 3), Anneke de Jong (niv. 3), Marrit
Oenema (niv. 5), Hilma Bernving (niv. 5) en Lotte Langhout (niv. 4)
aan mee. De dames hebben goed gepresteerd en gaan door naar
de 2de plaatsingswedstrijd in St. Nicolaasga op 15 januari 2005.
's Middags waren de plaatsingswedstrijden keuze in Ureterp en moesten Renske
ste
Veninga (Niv. 4), Margreet de Jong (niv. 5) en Rinette v.d. Wal (niv. 4) hun 1
de
wedstrijd turnen. Deze dames gaan ook door naar de 2 plaatsingswedstrijd op 5
februari 2005 in Ureterp.
7 en 8 Januari Longa weekend
7 Januari sponsorloop in de Swingel van 13.30 tot 17.00.
De kinderen kunnen bij u langs komen om te vragen of u Longa wilt sponsoren.
De vereniging heeft altijd veel materiaal nodig.
8 januari is er Discojumping van 14.00 tot 15.00 voor peuters en kleuters.
Van 15.00 tot 17.30 springfestijn voor iedereen.
Entree is 2 euro en hiervoor kun je springen en ranja drinken
Vanaf 19.00 is er Playbackshow in de Swingel.
Heb je zin om mee te doen met je vriendjes en vriendinnetjes? Geef je dan zo snel
mogelijk op bij Hanneke v.d. Lei (0516-481258)
Publiek 2 euro entree.
Komt allen kijken en meedoen, dan wordt het een gezellige boel!!!!!!
Rectificatie
3 maart 1987
In het in de vorige Bân afgedrukte
gedicht van Renny zijn twee regels niet
vermeld. We hebben besloten het
geheel nogmaals op te nemen.

't Is stil bûtendoar.
De sinne skynt.
Us bosk is fan kristal,
de sinne strielt der oer.
Sa fonkeljend, sa mooi
as wie it in sulvren fjoer.
Wêr is de grime fan juster?
Wanneer wie it no sa tsjuster?
God seit: Dit moaie, myn bern
meist nei it tsjutere sjen.
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Alpha-cursus
De Alpha-cursus is een cursus over het christelijk geloof. De cursus duurt tien avonden
en een weekend. In een goede en open sfeer kunnen belangstellenden zelf ontdekken
wat het betekent om christen te zijn. Iedere avond begint met een gezamenlijke
maaltijd, gevolgd door een inleiding. In kleine groepjes wordt daarover doorgepraat.
Deze opzet heeft als voordeel dat er enerzijds duidelijke informatie wordt
overgedragen en dat er anderzijds volop ruimte is voor onderling gesprek en
ontmoeting. De Alpha-cursus biedt mensen de gelegenheid om binnen de context van
de christelijke gemeente op vrijblijvende wijze te zoeken naar antwoorden op de vragen
van hun leven. Het cursusmateriaal veronderstelt geen voorkennis. Het zet in bij de
persoon en het werk van Jezus Christus en gaat vervolgens in op wat het betekent om
te leven in een relatie met God.
Voor wie is Alpha?
Alpha is voor iedereen! Speciaal voor:
! Mensen die meer willen weten over
het christelijk geloof
! Mensen die pas christen zijn geworden
! Mensen die hun geloof nog eens van
het begin willen doordenken
Wat kost de Alpha-cursus?
De Alpha-cursus is vrijblijvend en
kosteloos. Wel wordt er een kleine
vergoeding gevraagd voor de maaltijden
en voor het weekend. Laat u hierdoor
echter nooit verhinderen om de Alphacursus te volgen, er is altijd een oplossing,
als dat nodig blijkt te zijn.

Meer weten?
Kom dan naar de informatieavond op
donderdag 3 februari naar het Trefpunt in
Wijnjewoude(achter de gereformeerde
kerk)
Aanvang 20.00 uur.
Vanaf 19.45 staat de koffie klaar.
Op deze avond wordt verder uitgelegd
wat Alpha is en wat het voor u kan
betekenen.
Sprekers zullen zijn: Peter en Jennifer
Wortel, coördinators van alpha noord
Nederland
Voor meer informatie:
Steven Akker 0516-481694
e-mail st.akker@filternet.nl
http://www.alpha-cursus.nl
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Amnesty
Bliksemactie: supersnel e-mailnetwerk
Weinig tijd? Geef u op voor het supersnelle e-mailnetwerk en ontvang eens in de twee
weken een e-mailbericht. Daarin wordt kort uitgelegd voor wie in welk land actie
gevoerd moet worden. Met één druk op de reply-knop verstuurt u uw protest naar
Amnesty en van daar gaat het naar de betreffende autoriteiten.
Oezbekistan: dreigende executie van
twee mannen
Sodik Kodirov en Shukhrat Aripov kunnen
elk moment geëxecuteerd worden.
Beiden zijn ter dood veroordeeld wegens
moord. Tijdens hun verhoor zijn zij echter
ernstig gemarteld. In Oezbekistan gebeurt dit regelmatig om zogenaamde
bekentenissen af te dwingen. Sodik's
moeder vertelde Amnesty over de
marteling en verkrachting van haar zoon:
'Toen ik hem bezocht herkende hij me niet
eens. Hij was zo erg geslagen, dat hij niet
zonder hulp kon lopen'. De marteling van
Sodik werd tijdens zijn rechtszaak naar
voren gebracht, maar de rechtbank
negeerde het volkomen. Ook Shukhrat is
door de politie afgeranseld. Op 14 oktober
wilden zijn ouders hem in de gevangenis
bezoeken, maar werden door de bewakers weggestuurd. Dit is vaak een
teken dat de executie al heeft plaatsgevonden. Toen ze op 21 oktober teruggingen naar de gevangenis, kregen ze
echter gelukkig meteen toegang tot hun
zoon. Zij vermoeden dat dit te maken
heeft met de internationale druk die

inmiddels wordt uitgeoefend, onder meer
via Amnesty International. In Oezbekistan
wordt de executiedatum nooit openbaar
gemaakt, niet aan de veroordeelden en
niet aan hun familie. Het ontzielde
lichaam wordt niet aan de familie gegeven, maar op een geheime plek
begraven. De executie van Sodik en
Shukhrat kan elk moment plaatsvinden;
snelle en massale actie is daarom nodig.
Meld u nu aan en ontvang de actie per email!

Uitnodiging
Concert op 22 April 2005. 22 april belooft een bijzondere avond te worden. Wij
nodigen u uit deze avond een concert bij te wonen in de Swingel. Er zal worden
opgetreden door drie koren, een orkest en een soliste. In de Bân van februari meer
hierover. Omdat wij het fijn vinden ook die mensen te kunnen verwelkomen, die
moeilijk ter been zijn, of problemen met het vervoer hebben is met Taxibedrijf van
der Wal geregeld dat zij deze avond gratis deze mensen halen en terug brengen.
Gereden wordt binnen de dorpsgrenzen. In de volgende Bân vermelden we bij wie
u zich kunt opgeven voor het vervoer.
P.S. Kijk nog even op het prikbord in deze Ban.
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WAW Wijnjewoude.

Goede voornemens voor 2005?
Hebt u ook goede voornemens voor 2005?
Zo ja, zou dan het vrijwilligerswerk van de Zonnebloem ook
wat voor u zijn?
Het bestuur van de Zonnebloem afdeling Ureterp zou graag in
contact komen met vrijwilligers uit Wijnjewoude.
De Zonnebloem afdeling Ureterp is al ruim 18 jaar actief in
Ureterp maar ook in Wijnjewoude. We zouden het fijn vinden
als onze vrijwilligersgroep wat groter werd in Wijnjewoude.
Wat doet een vrijwilliger van de Zonnebloem.
1. Sommige vrijwilligers gaan regelmatig
op bezoek en hebben een vast
bezoekadres.
2. Gasten vragen voor onze activiteiten
3. Helpen bij het organiseren van onze
activiteiten
4. Meegaan als vrijwilliger tijdens een
vakantieweek
Misschien kent u mensen die wel
bezoek zouden willen ontvangen
Misschien kent u mensen die in
aanmerking komen voor een vakantie

Het uitgangspunt van de Zonnebloem is:

Wat organiseren wij zoal:
1. Afdeling Ureterp organiseert ieder jaar
een dagboottocht voor ruim 100 gasten.
2. Ieder jaar is er een gezellige middag in
De Wier te Ureterp
3. Jaarlijks wordt er een bustocht of
autotocht georganiseerd.
4. Onze afdeling helpt bij het aanvragen
van een vakantieweek.
5. De tweede zondag in september is het
Nationale Ziekendag en dan krijgen
onze bezoekadressen een bloemetje
aangeboden.
6. In de zomer gaat een groepje
vrijwilligers wandelen met gasten uit De
Lijte.
7. In december gaan we naar Intratuin
8. In juni met elkaar zonnebloemloten
verkopen
9. Twee keer per jaar wordt er een lezing
gehouden voor de vrijwilligers

De zonnebleom is er voor alle
gezindten niemand uitgezonderd

”WAARMEE KAN DE
ZONNEBLOEM U VAN DIENST
ZIJN”
We willen voorkomen dat mensen
ongewild in een isolement raken en
vereenzamen. Dit komt regelmatig voor.
Wat wordt er van u verwacht:
1. U mag zelf bepalen wat u mooi vindt
2. U mag zelf bepalen waar u tijd voor
kunt vrijmaken
De Zonnebloemvrijwilligers verrichten
geen werk bij de mensen

Voor meer informatie kunt u bellen met:
Mw. A. Brink, Dr. Prakkenleane 10,
Ureterp, tel. 0512-303338
Mw. H. de Jong Stûken 13, Ureterp, tel.
0512-302489
Of: www.zonnebloem.nl

Een dooi zonder regen of wind
Is niet waard dat 't eraan begint.

17.

Biologische produkten bij Fa. Kamminga
Nu ook bij u in de buurt biologische producten verkrijgbaar
Sinds november kunt u bij uw verswinkel Firma Kamminga te Wijnjewoude een volledig
assortiment biologische producten bestellen.
Biologische boeren uit Noord Nederland
hebben het initiatiefgenomen een
internetwinkel te openen: www.Ekonn.nl
(EkoNoordNederland). De noordelijke
consument kan vanaf nu beschikken over
een breed pakket super verse biologische
producten uit de regio.
EkoNN is een webwinkel met een zeer
compleet assortiment biologische
versproducten uit de regio. Consumenten
maar ook de horeca e.d. kunnen
wekelijks via de website van EkoNN,
www.EKONN.nl, uit dit assortiment zelf
een bestelling samenstellen. Heerlijke
verse producten als groente, fruit en
zuivelproducten worden zoveel mogelijk
geleverd door producenten uit de
noordelijke provincies. De klant van
EKONN is zo verzekerd van een super
vers biologisch product uit de regio. Naast
deze (h)eerlijke versproducten worden
ook biologische droogwaar producten
aangeboden.
Elke week kan men op de website een
bestelling plaatsen van die producten die
men zelf wil hebben. U stelt dus zelf uw
groente- en of fruitpakket samen. Door de
telers uit het Noorden worden die
bestellingen de dag voor levering geoogst
en geleverd aan het centrale verdeelcentrum in Leek. Van daaruit worden de
bestelde producten in tassen geleverd
aan diverse afhaalpunten. Deze werk-
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wijze garandeert dat producten supervers
bij de klant komen. Door zo veel mogelijk
gebruik te maken van regionale
producten weet de klant wat hij eet en
wordt onnodige gesleep met voedsel
voorkomen.
Verswinkel Firma Kamminga (Michiel
en Sippy) is een van deze afhaalpunten
geworden. Naast de voor velen al
bekende Odin tassen zijn nu ook de door
u zelf samengestelde Ekonn tassen te
verkrijgen, die op woensdag door u
afgehaald kunnen worden.
Een mooie gelegenheid om eens kennis
te maken met niet alleen biologisch
geteelde fruit en groente maar ook met
biologische rijst, of biologische geitenkaasjes of spaghetti of…
Kortom te veel om op te noemen.
Door biologische producten te kopen
draagt u bij aan een milieuvriendelijke
duurzame landbouw waar dierwelzijn en
zorgzaam omgaan met de aarde hoog in
het vaandel staan. Bovendien stelt u
biologische telers, veehouders en
akkerbouwers in staat om op deze wijze
te blijven produceren.
Voor meer informatie kunt u terecht bij
Verswinkel Firma Kamminga of kunt u
een kijkje nemen op de website van
ekonn: www.ekonn.nl.

advertentie

Eetcafé-Restaurant

Duerswâld 23 9241 GW WIJNJEWOUDE
Tel: 0516 54 12 15
Fax: 0516 54 19 34
e-mail: info@restaurantdestripe.nl
www.restaurantdestripe.nl
22 december 2004
Beste mensen uit Wijnjewoude en omstreken,
Haast onvoorstelbaar, maar ons eerste jaar in de Stripe zit er alweer bijna op. En dat
is bepaald niet onopgemerkt voorbijgegaan. Keihard hebben we gewerkt en met
veel succes. Wat ons betreft gaan we dus volgend jaar op dezelfde voet verder. Het
afgelopen jaar is een overgangsjaar geweest, zowel voor jullie als voor ons. De
onvermijdelijke opstartprobleempjes hebben we opgelost. De verbouwing is een feit
en heeft al vruchten afgeworpen. Beide kerstdagen zijn al helemaal gereserveerd.
En de eerste boekingen van partijen en bruiloften staan al weer in de agenda van
2005. De opkomst van `losse eters` wordt steeds groter. Kortom, we gaan positief
2005 tegemoet.
De nieuwe Stripe hebben we sfeervoller en huiselijker gemaakt. In combinatie met
een goede prijs-kwaliteitverhouding en vakkundige, vrolijke, vlotte medewerkers is
de Stripe op koers.
In 2005 zijn we jullie dus graag van dienst. Voor gewoon een kopje koffie tot een
uitgebreid koud en warm buffet of een verjaardag tot zelfs een bruiloft kunnen jullie
bij ons terecht. In ons restaurant kunnen jullie heerlijk genieten van een plate tot een
a la carte diner. Hebben jullie andere wensen, dan passen wij ons daar zoveel
mogelijk op aan. Op onze internetsite kunnen jullie alvast een indruk krijgen van de
mogelijkheden die Eetcafé-Restaurant de Stripe heeft te bieden. Hier vindt u ook de
openingstijden.
Ook in 2005 blijven alle prijzen Onveranderd Aantrekkelijk!
We wensen jullie veel geluk en net zoveel gezondheid toe in 2005!!
Eetcafé-Restaurant de Stripe
Familie Steensma, Henk en Jelly, Sytske en René, Ype-Henk en Ekelien
Personeel: Sake, Chris, Ulrike, Loltsje, Peter, Jeroen, Roelie, Sanne, Annelies,
Yvette, Andel, Jelly en Annet
Pieter de Vries wensen we veel succes toe bij het starten van zijn nieuwe bedrijf.
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Klussenbedrijf Pieter de Vries.
Mag ik mij even voorstellen “Pieter de Vries”
Voor veel dorpsbewoners “het kelnerke van de Stripe”. Bij de Stripe heb ik 11 jaar met
veel plezier gewerkt maar ik vond het tijd voor een nieuwe uitdaging, iets wat ook in de
dienstverlening ligt.
Vanaf 1 januari 2005 start ik daarom een klussenbedrijf!!
Enkele voorbeelden die ik voor u kan doen
Timmerwerk. - een dakgoot vervangen.
- kozijnen of ramen restaureren /vervangen.
- een deur of deurbeslag vervangen.
- een vloer vernieuwen /een plintje hier en daar.
- een laminaat /parket vloer leggen.
- een wand betimmeren.
- een vensterbank vernieuwen /verbreden etc.
Elektra.

- Stekkers, lampen en contactdozen repareren of indien nodig vervangen
etc.

Schilderwerk - beschadigde kozijnen /deuren bijwerken.
- plafonds sauzen.
- diverse schilderwerken etc.
Tuinwerk

In samenwerking met een erkend hoveniersbedrijf
- uw tuin eens flink onder handen nemen of vernieuwen
- kap en snoeiwerk
- bemesting
- uw grasveld eens goed onder handen nemen
- herbeplanting of nieuwe beplanting
- een tuinhuisje of schuurtje plaatsen enz

Dit is maar een kleine greep uit de mogelijkheden.
Bel gerust of vraag eventueel vrijblijvend een prijsopgave.
Het uurloon zal u meevallen en in Wijnjewoude geen voorrij kosten.
Tel: 0516-481688 / 06-21671024
Mail: Klusbedrijf_Pdevries@Lycos.nl
Pieter de Vries
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Een Nieuw jaar en weer genoeg leuke
activiteiten van de WAW
Djembé
Ofwel Afrikaans trommelen. Op 11 januari
start de beginnersgroep elke dinsdagavond om 18.30 uur en om 19.30 uur voor
gevorderden. Voor 8 lessen betalen kids €
25,- en volwassenen € 70,- incl. huur van
de trommel.

te passen naar uw eigen wensen.
Tenslotte leert u hoe u uw eigen creatie op
het internet kan plaatsen en te onderhouden.
Buiten de eventuele persoonlijke wensen
van cursisten komen de volgende zaken
aan bod:
De paginatitel
- De webpagina een naam geven.

Country en Non Country Line-dance
Gezellig een avondje met de voetjes van
de vloer en gelijk aan de conditie werken;
dat kan vanaf 12 januari in het MFC
beneden in de achterzaal. Voor 10 lessen
betaalt u € 55,-.

Tekst op de website
- De titels
- De paragraaf
- Opmaak: vetjes
- Opmaak: cursief
- Opmaak: onderlijnd
- Tekst en/of titels uitlijnen

Geurlicht maken
Dat kan op donderdagmorgen 13 januari
om 9.00 uur. De kosten zijn €13,- incl.
materiaal.
Kleur en Kleding
Wat betekent kleur voor ons en wat
kunnen we er mee doen.
Op deze vragen krijgt u antwoord in deze
workshop op 17 januari van 19.45 22.00
uur. De kosten zijn € 15,-.
Cursus Eigen Homepage geschikt
voor
Voor diegene die met Windows en
Internet Explorer overweg kunnen is de
cursus Eigen Homepage een echte
aanrader. In de cursus leert u stap voor
stap een eigen website te maken waarin u
uw eigen ideeën vorm kan geven.
Er wordt in de cursus met voorbeeldpagina's gewerkt waarin de meeste
elementen voor een Website reeds zijn
verwerkt. U leert ze te veranderen en aan

Verdere opmaak
- Achtergrondkleur
- Tekstkleur
- Tekstgrootte
- Het lettertype
Tabellen
- De basis
- Kleurtjes aan de tabel geven
- Extra opmaak voor de tabel
Frames
- De basis
- Kleurtjes aan een frame geven
- Extra opmaak voor frames
- Uitbreiding
Datum:
vanaf 11 januari.
Aantal lessen: 10.
Aanvang:
kinderen (basisschool) 19.00 uur
Kosten
€ 10,00
Volwassenen 20.30 uur
Kosten
€ 30,00
Lesmateriaal: € 20,00
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De maand januari staat in het teken van de Pinguïns. We beginnen er mee op 12
januari en vervolgen op 26 januari en nu maar hopen dat er ijs komt.
En jullie weten het voor € 2,- ben je gezellig een middagje aan het knutselen
En alles speelt zich af in het WAW lokaal van “de Swingel” de plaats waar altijd wel wat
te doen is.
Wilt u informatie of heeft u vragen dan kunt u zich wenden tot:
Voor de cursussen:
Voor de kinderactiviteiten
Roelie Aardema
480707
Roelie Aardema
480707
Géke Groenewold
481878
Jannie Lap
481617
Magda Landman
481673

Het bestuur van WAW wenst u allen een voorspoedig en
creatief 2005
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Prikbord.
Bedankt
Langs deze weg willen wij iedereen
bedanken voor het medeleven en
belangstelling na het overlijden van mijn
man, onze heit en pake

Nieuwjaarsborrel ODV
Op 8 januari is er in de ODV kantine een
nieuwjaarsreceptie
U bent vanaf 16.30 uur welkom in de
kantine.

Franke van de Lei
Aaltje van der Lei v.d. Veen
Kinderen en kleinkinderen
Wijnjewoude december 2004.
Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken
voor de vele kaarten, bloemen en het
bezoek bij mijn verblijf in ziekenhuis Nij
Smellinghe en bij mijn thuiskomst.
Vriendelijke groet
Jan en Pietsje v.d. Mei.
Ik wil iedereen bedanken, ook namens
mijn kinderen, voor de bezoekjes,
telefoontjes de kaarten en het
medeleven met mijn nekhernia operatie.
Het was in één woord geweldig.
Lutske Wallinga de Jong.
Hallo mensen van Wijnjewoude.
Hierbij willen wij nog graag iedereen
bedanken voor het medeleven tijdens de
ziekte en het overlijden van Bonne.
De hartelijkheid die we mochten ervaren
heeft ons erg goed gedaan.
Toch is er nu een tijd gekomen om
afscheid te nemen van Wijnjewoude.
Hier krijgen jullie ons nieuwe adres:
M. Varwijk-de Boer, De Striepe 15, 8431
SK Oosterwolde, Tel. 0516-481802
Aangezien de afstand te overzien is
hopen wij jullie allemaal te blijven zien
op ons nieuwe adres.

Gevonden voorwerp.
Mevr. Welles heeft een sjaal gevonden
in de Welfingstrjitte.
Bent u er één verloren vraag dan even
op Noormanstrjitte 9.
Orgelconcertje in N.H.Kerk te
Duurswoude,
Op zaterdag 29 januari 2005 wordt er
een bijzonder orgelconcertje
georganiseerd op het “Schnitger” orgel
in het kerkje van Duurswoude.
Organist Tjibbe Reitsma uit
Broeksterwoude verzorgt een klassiek
programma.
Daarnaast is er klassieke
accordeonmuziek en zijn er Afrikaanse
ritmes te beluisteren door enkele
djembee's
Aanvang 20.00 uur
Entree: € 3, - pp.

Inlichtingen: tel

nummer:0516 481952
Vrijwilligers gevraagd.
Een paar vrijwilligers m/v, die een paar
uur willen helpen opbouwen en afbreken
van een feestzaal in het Multifunctioneel
Centrum de Swingel op 22 april 2005.
Info bij Siebo Groenewold: tel 0516481878

Met vriendelijk groet,
Marja, Geert en Corrie Varwijk.
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Nieuwjaarsrommelmarkt
Kom op 22 januari naar de
nieuwjaarsrommelmarkt te
Siegerswoude.
Dit vindt plaats in dorpshuis de Uthof en
wordt georganiseerd door s.c.w. de
Krite, jeugdwerk.
Het begint om 14.00 uur.
Rectificatie,Werkgroep Activiteiten
Wijnjewoude.
In de Bân van december is bij de cursus
Bridge abusievelijk een verkeerde datum
geplaatst.
Dit moet zijn vanaf donderdag 13 januari
2005 in plaats van 23 september 2004.

Open lessen Kirtan

Op maandag 10 januari is er van 18.30 19.45 uur in Kirtan een open les ademen bewegingsyoga. Om 20 uur wordt er
informatie gegeven over de meditatie
activiteiten. Op woensdag 12 januari
begint de cursus "Massage in je
huisapotheek"; een echte
beginnerscursus van 4
woensdagavonden en 1 zaterdag. Voor
meer info. is het telnr. 0516 471688 of
www.kirtan.nl

Hortensiadieven ook actief in Wijnjewoude
Als je het voor de televisie hoort, kun je het amper geloven. Iemand die takken van je
hortensia knipt om ze te gebruiken om nieuwe planten te stekken. En dan gebeurt het
bij jezelf. Komt de buurvrouw bij je vragen of ze ook aan jou Hortensia hebben gezeten.
Hoezo! Dat gebeurt hier toch niet? Wel dus. Zelfs achter huis wat helemaal is
afgeschermd met hekken zijn grote takken weggeknipt. Voor zover wij nu weten zijn ze
in elk geval in de Welfingstrjitte, de te Nijenhuiswei en de Loksleane actief geweest.
Mochten ze ook bij u zijn geweest, doe dan in elk geval melding bij de politie. U kunt
ook aangifte doen maar dan moet u naar het bureau, maar als u in elk geval melding
doet bij de politie dan kunnen ze ook nagaan op welke schaal men hier mee bezig is. U
kunt bellen met telefoonnummer 0900 - 8844 en vragen naar Regio Drachten.
Klaasje

24.

BIJBELZONDAG 30 januari 2005
Ruim 25 jaar organiseert de Raad voor Contact en Overleg betreffende de Bijbel
(RCOB) de Nationale Bijbelzondag; deze wordt gevierd op de laatste zondag van de
maand januari.
Al enkele jaren zorgen de RCOB en het Nederlands Bijbelgenootschap (NGB)
gezamenlijk dat de Nationale Bijbelzondag op de agenda van de Kerken komt om het
bijbelwerk in binnen- en buitenland onder de aandacht te brengen.
Op de Nationale Bijbelzondag 2005 staan
twee bijbelgedeelten centraal:
Psalm 37:1-11 en Mattheus 5:1-12.
Het thema “Het geluk is de wereld nog niet
uit”, loopt als een rode draad door beide
tekstgedeelten heen. Vanzelfsprekend
komen de teksten van de gekozen schriftlezingen uit De Nieuwe Bijbelvertaling,
(NBV).
Ieder jaar vraagt het NBG aan bijna alle
kerken en geloofsgemeenschappen om
een collecte voor het wereldwijde
bijbelwerk.
Dit jaar vraagt het bijbelgenootschap uw
steun voor een project van het Bijbelgenootschap van Jordanië.
Men wil de bekende bijbelboekjes van
Kees de Kort uitgeven in gebarentaal ten
behoeve van dove en slechthorende
kinderen.
Graag beveel ik deze collecte van harte
bij u aan.
Mattheus 5:1-11
Toen Jezus de mensenmassa zag, ging
Hij de berg op.
Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om
zich heen.
Jezus nam het woord en onderrichte hen:

Zijn er in januari veel mollen
Dan laat de winter niet met zich sollen.

“Gelukkig wie nederig van hart zijn,
Want voor hen is het Koninkrijk van de
Hemel.
Gelukkig de treurenden,
Want zij zullen getroost worden.
Gelukkig de zachtmoedigen,
Want zij zullen het land bezitten.
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar
gerechtigheid,
Want zij zullen verzadigd worden.
Gelukkig de barmhartigen,
Want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
Want zij zullen God zien.
Gelukkig de vredestichters,
Want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid
vervolgd worden,
Want voor hen is het Koninkrijk van de
Hemel.
Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille
van mij uitschelden,
Vervolgen en van allerlei kwaad betichten.
Verheug je en juich, want je zult rijkelijk
worden beloond in de Hemel;
zo immers vervolgden ze voor jullie de
Profeten.
Wij wensen u een inspirerende en
gezegende Bijbelzondag toe!
Namens de NBG werkgroep Wijnjewoude
en Hemrik.
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Kerkdiensten

Hervormde Gemeente
Jan.
1 Driehoek
2 Weinterp
9 Duurswoude
16 Weinterp
23 Duurswoude
30 Weinterp

10.00 uur.
9.30 uur.
13.45 uur.
9.30 uur.
13.45 uur.
9.30 uur.
13.45 uur
9.30 uur.
13.45 uur.
9.30 uur.
13.45 uur.

Ds. J. de Roo, de Hoeve
Ds. J. de Roo, de Hoeve. Bevest. Ambstdragers
Hr. J. Telgenhof, Dorkwerd.
Ds. J. de Roo, de Hoeve
Ds. F.J.K. van Santen Noordhorn.
Ds. J. de Roo, de Hoeve. Voorber. H.A.
Ds. M. Heij, IJsselmuiden
Ds. J. de Roo, de Hoeve. Viering H.A.
Ds. J. de Roo, de Hoeve Dankzegging H.A.
Hr. H. Lowijs, Noordschschut
Hr. H. Lowijs, Noordscheschut.
Gereformeerde Kerk

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.
Jan.
1
2
9
16
23
30
febr.
6

10.00 uur
9.30 uur
14.00 uur.
9.30 uur.
14.00 uur.
9.30 uur.
14.00 uur.
9.30 uur.
14.00 uur.
9.30 uur.
16.30uur.
9.30 uur.
14.00 uur.

Ds. W.B. v.d. Wal.
Dienst
Ds. S. Cnossen, Ureterp
Ds. J.J. Verwey,
Leeuwarden
Ds. W.B. v.d. Wal
Ds. W.B. v.d. Wal
Dienst
Dienst
Ds. W.B. v.d. Wal
Ds. W.B. v.d. Wal
Ds. G.J. v Harten, BlijaHolwerd
Dienst
Ds. W.B. v.d. Wal

Jan.
1
2

16

10.00 uur.
9.30 uur.
13.45 uur.
9.30 uur.
13.45 uur.
9.30 uur.

23

13.45 uur.
9.30 uur.

9

13.45 uur.
30
Febr.
6

9.30 uur
3.45 uur.

Ds. F. de Jong, Drachten
Dhr. E. Terpstra, Drachten
Dhr. E. Terpstra, Drachten
Dhr. H.J. Brouwer, Lunteren.
Ds. J. Knol, Smilde. M.m.v. Wijk 9
Ds. R. Pluim, Drachten.
Voorber. H.A. m.m.v. Russische
koor Neva Ensemble.
Ds. P. Rozenboom, Wolvega
Ds. A. van Harten-Tip, Smilde.
Viering H.A.
Ds. J. v.d. Veen, Heerenveen.
Nabetr. H.A.
Ds. J.G. Arensman, Gerkesklooster
Ds. P. Rozenboom, Wolvega

9.30 uur. Dhr. H.J. Brouwer, Lunteren
13.45 uur. Dhr. A. van Zyl, Groningen.
Jeugddienst.

In de louwmaand mag het vriezen
Stenen uit de grond
De boer zal niet kniezen
Maar vindt het heel gezond.
26.

Dorpsagenda
Januari
7
Schutjassen O.D.V. kantine
7
Sponsorloop Longa
8
Discojumping Longa
8
Nieuwjaarsborrel in ODV kantine
10 Kirtan. Open les adem en bewegingsyoga
10 Kirtan. Info over meditatie actieviteit
11 Kirtan. 9.30 uur start cursus adem en
bewegingsyoga
12 Kidsclub
12 Kirtan. 19.30 uur Start massage cursus
13 Pakketten inleveren voor Polen
13 Soos. Bingo middag 2 uur.
13 WAW. Geurlicht maken
16 Neva Ensemble in Ger. Kerk
17 WAW. Kleur en Kleding
18 Klaverjassen café van der Wey
26 Kidsclub
29 N.H. Kerk. Orgelconcert 20.00 uur.
30 Bijbelzondag

Februari
1
Informatie over Alpha cursus
2
Schutjassen in de O.D.V. kantine
8
Klaverjassen bij café v.d. Wey
9
Kirtan. Cursus over Vrijer en Blijer.
10 Pakketten inleveren voor Polen
10 WAW 9 uur kaarten maken
21 Kirtan. 20.00 uur Start Meditatie Introductie
cursus
23 Kirtan. 19.30 uur Start cursus Vrijer en Blijer
24 Kirtan. 9.30 uur. Start Quantum Light Breath
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Doktersdiensten
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude Mr. Geertswei 15 Wijnjewoude tel. (0516) 48 12 50.
Door de week overdag tel. 48 12 50 spoedlijn (0516) 48 08 08
Na 17.00 uur en in het weekend tel. 0900 1127112
TIJDEN
maken van afspraken voor het spreekuur of een visite 08:00 - 09:00 uur
- aanvragen van herhalingsrecepten
09:00 10:30 uur
- uitslagen opvragen/spreekuur assistente
(bloeddruk, etc)
11:00 12:00uur
- medicijnen afhalen
16:00 17:00uur
- wrattenspreekuur: 1x per 14 dagen
is er donderdagmiddag vanaf 15:00 uur stikstof aanwezig.
Wij hebben lunchpauze vanaf 12:30 13:30 uur. Uiteraard zijn we dan wel voor
spoedgevallen bereikbaar.

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 van de Bân
wenst u allen
een voorspoedig maar vooral
een gezond 2005
28.

