Van de redactie
Aanleveren van kopij
Redactie "de Bân"
Haaije Bruinsma, Compagnonsfeart 73.
tel: 48 17 12
voor de Bân.
Annie Posthumus, Weinterp 40.
tel: 48 13 81
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:

48 13 91
48 13 98
48 14 28
48 07 07

Stichting Doarpskrante de Bân.
Bankrekeningnummer 369065182.
De volgende Bân verschijnt op zaterdag
3 december. 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 26 november
18.00 uur. Kopij wat niet via e-mail gaat
moet op donderdag 24 november
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

Wiju als redactie krijgen wel eens de
vraag: Kan ik het zondag nog aanleveren?
Vandaar dat we even iets willen vertellen
over het reilen en zeilen van de Bân
Zaterdag 18.00 uur is de uiterste
inlevertijd.
Stel dat iedereen zijn kopij net voor 18.00
uur aanlevert, dan moet alles op het
laatste moment nog verwerkt worden. En
daar gaat best nog wel wat tijd inzitten.
Dus als u uw kopij eerder klaar hebt, lever
het in. Dan kan het werk ook wat verdeelt
worden en hoeft niet alles op het laatste
moment.
Op zaterdagavond wordt alles al naar de
drukker gestuurd. Die kan dan maandagmorgen gelijk beginnen om voor ons een
proefdruk te maken. Dan hebben wij op
dinsdagavond redaktievergadering om
alles gezamenlijk nog even door te
nemen en zoveel mogelijk de puntjes op
de i te zetten.
Dan gaat het woensdag weer naar de
drukker die er voor ons een mooi geheel
van maakt. Vrijdag worden de boekjes
dan bij de bezorgers gebracht zodat deze
er weer voor kunnen zorgen dat de Bân
op zaterdag bij u in de bus ligt.
De redactie.

In praatsje by it plaatsje
Wat zal november voor ons in petto hebben.
Nog meer bûtensitters waer of storm en regen.
Ja het is echt al november met Sint Maarten voor de deur
en de intocht van Sint Nicolaas
Wij hebben de dorpsactiviteiten weer voor u gebundeld
en hopen u daarmee van dienst te kunnen zijn.
We wensen u veel leesplezier.

Berichten van Plaatselijk Belang.
Dorpsspiegel

Dorpsvlag

De mensen die de afgelopen periode de
vragenlijst in het kader van de dorpsspiegel hebben ingevuld worden hiervoor
hartelijk bedankt. Een groot aantal
vragenlijsten is ingevuld. Wij hebben uw
medewerking als bijzonder positief
ervaren. De vragenlijsten worden binnenkort geanalyseerd door de Universiteit Groningen. De eerste resultaten
worden op 15 december a.s. gepresenteerd. Wij houden u op de hoogte.
Op 18 oktober hebben we een gesprek
gehad met 2 vertegenwoordigers van de
gemeente Opsterland inzake de pilot voor
een integraal dorpsontwikkelingsplan.
Zoals wij eerder hebben bericht hebben
we ons opgegeven voor de pilot, waarbij
door een intensievere samenwerking
tussen dorp en gemeente een visie voor
het dorp wordt ontwikkeld en wordt
geprobeerd projecten voor het dorp te
realiseren. Hierbij speelt informatie uit de
dorpsspiegel een belangrijke rol.
Naast Wijnjewoude hebben nog 3 dorpen
zich voor de pilot opgegeven. Na gesprekken met de betreffende dorpen
wordt in november een keus gemaakt
voor een van deze dorpen. Criteria bij de
keus voor een dorp zijn het draagvlak
binnen het dorp, de capaciteit van het
dorp om zich te organiseren, de mate
waarin de bewoners kunnen worden
gemobiliseerd en wat er in het dorp te
gebeuren staat (welke uitdagingen zijn
er). Mochten wij worden uitgekozen voor
de pilot, dan zal zeker een beroep op uw
medewerking worden gedaan.

Een aantal bewoners heeft aangegeven
graag de dorpsvlag te willen bestellen. Wij
hebben eerder aangegeven dat de
dorpsvlag omstreeks € 25,00 per stuk zal
gaan kosten. Dit blijkt een te optimistische
inschatting. De prijs is afhankelijk van het
aantal bestellingen. Bij een bestelling van
50 vlaggen kosten de vlaggen omstreeks
€ 30,00 per stuk. Bij een kleinere
bestelling bedragen de kosten omstreeks
€ 42,00 per vlag. Om de kosten redelijk
beperkt te houden moeten we dus
minimaal 50 stuks bestellen.
Voordat we tot een bestelling overgaan
willen we u nogmaals vragen uw
belangstelling bij een van de bestuursleden kenbaar te maken. Als de belangstelling voldoende is kunnen wij een
bestelling plaatsen.
Rondgang gemeente
Op 24 november vindt de jaarlijkse
rondgang met een paar vertegenwoordigers van de gemeente plaats, inzake
het onderhoud van de wegen, trottoirs,
bruggen e.d. Heeft u hierover wensen of
klachten, neem dan contact op met Haaije
Bruinsma (tel. 481712) of Joop Miedema
(tel. 481305). Dan kunnen we ook deze
punten meenemen in het overleg.

Als de hele wereld het zegt,
dan is het zo

Bestuur Plaatselijk Belang

Première Dorpsfilm op vrijdag 27 januari 2006
Naast de première op vrijdagavond 27 januari 2006 wordt de dorpsfilm
“Wijnjewoude in 2004” ook op zaterdagmiddag en zaterdagavond 28 januari 2006
vertoond.
De voorstelling vindt plaats in MFC de Swingel
Vrijdagavond 27 januari 2006, aanvang 19.30
Zaterdagmiddag 28 januari 2006, aanvang 14.00
Zaterdagavond 28 januari 2006, aanvang 19.30
Tijdsduur ongeveer 3 uur inclusief pauzes
Kosten: 5 euro per persoon.
Dit is inclusief 1 kop koffie/ thee.
Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er iets extra's.
De voorverkoop voor de vertoning van de Dorpsfilm start op zaterdag 19 november
2005 (misschien een kadotip voor 5 december).
De verkooppunten zijn:
VOF Meinsma en Zn rijwielhandel, Duerswald 8
Merkus Agri, groen expert; Klein Groningen 15
MFC de Swingel, bij Nico en Geesje de Haan, Meester Geertswei 4
Heeft u nog vragen, bel dan een van de volgende personen van de
Dorpsfilmcommissie
Henk van der Ploeg (481517), Haaije Bruinsma (481712) of Anne Muller (481351)

Helena Posthumus promoveert
Op 4 november promoveert aan de Landbouw Universiteit Wageningen, Helena Posthumus op
haar proefschrift; Adoptie van terrassen in de Peruaanse Andes.
Zij heeft onderzoek gedaan naar de fysiche en vervolgens sociaal-economische effecten
bodem en waterconserverings activiteiten (grondverbetering door aanleg van terrassen) op het
boerenbedrijf, en hoe waarderen boeren deze effecten.

De één hakt het brandhout,
de ander warmt zich bij de haard

De Teskmachine
Na de maïsoogst in de afgelopen maand oktober is het landschap plotseling weer een
stuk ruimer geworden in onze omgeving. Onopvallend geleidelijk groeiend vulde het de
akkers in een periode van amper zes maanden en dan is het plotseling in een mum van
tijd opgeslokt door groot materiaal, bediend door maar een paar mensen. Grote
machines, we kijken tegenwoordig bijna nergens meer van op wat zich over de wegen
voort beweegt.
Door het verhaal "In de Bân van de
Hobby" over de Teskmachine van Jelle
Kleefstra in de vorige Bân kwam bij mij het
besef dat er al heel lang grote landbouwmachines bestaan en dit niet een verschijnsel van de laatste tientallen jaren is.
Niet zo talrijk als nu maar de herinnering
aan deze dorsmachines werd weer
levendig.
Het was in de tijd dat de twee lokalen van
de Duurswoudemer school overdag m'n
vrijheid beperkte. Nog in de schoolbank
gezeten hoorde je al wanneer de
Teskmachine-karavaan het dorp binnen
kwam. Het geknars van de ijzeren wielen
op de klinkerweg en bovenal het geluid
van de tractor. De ééncilinder LanzBulldog met zijn karakteristieke pufgeluid
klonk ons als muziek in de oren. De vraag
waar zou hij heengaan, hield ons vanaf
dat moment meer bezig dan het opzeggen van één of andere tafel, rekensom dan wel dictee.
Na schooltijd de aanblik van al dat
machtigs wanneer de boer gevonden was
waar het hele spul stond opgesteld en
reeds volop in werking. We waren er dan
eigenlijk niet meer bij weg te slaan.
Denk je nu bij demonstraties van de oude
dorsmachines in de eerste plaats aan het
vernuft hoe het werkt en dat het werkt.
Degenen die het uitvonden verdienen een
lintje
Wij hadden toen echter alleen oog voor de
tractor, de machtige "Paardekop" die op
en neer ging op de stropers en vooral de
mensen die erbij hoorden. Alzo beschreven in de vorige bân; De strobaalsjouwer
met een jutezak als puntmuts op zijn

hoofd, die de zware balen van de pers
pakte en in een keurige stapel zette. Een
man die zorgde dat er ijzerdraad om de
balen kwam voor ze uit de pers kwamen
en de zaadmeester (wij noemden dat toen
al zonder beter te weten en bijbedoeling,
een zakkenvuller). Een paar man aan de
vork om de bundels (schoven) graan
vanaf de bult op de dorskast te steken en
dan nog twee die de band om de bundels
doorsneden en het graan de opening
induwden. Deze mannen waren in onze
ogen helden met hun sterke verhalen en
gekke grappen. Ruwe bolster blanke pit
mensen die ons seksueel voorlichten in
de ruigste zin van het woord. Een verhaal
apart was de machinistbaas. Met ontzag
keken we naar hem op als tractorbestuurder, hoe hij alles op zijn plek
manoeuvreerde. Het was ene de Vos en
of hij nu uit Donkerbroek of Zevenhuizen
kwam laat ik maar in het midden.
Telkens wanneer na een onderbreking
het spul weer moest beginnen te draaien
gaf hij met luid schallende stem een
waarschuwend sein van "Past erop!! Past
erop!!! Past eróóóóóp!!!! en dan kwam,
terwijl de Lanz-Bulldog grote kringen rook
de lucht in blies, alles kreunend en
steunend op gang. Door de aandrijfriem
vanaf de tractor begonnen op en aan de
dorskast heel wat radertjes en asjes te
bewegen waardoor bijna alles daarvan
schudde en beefde en vervolgens de
Paardekop op de pers met harde tikken
zijn Ja-knikwerk begon uit te voeren.
Het werd ons streng verboden in de buurt
van de aandrijfriem te komen maar verder
mocht bijna alles.

Favoriet spel was in het kaf omduikelen
dat vrijkwam bij het dorsproces en via een
pijp ergens op het erf in een hoop werd
geblazen. Het zachte afval van de haver
was ideaal voor dit soort droogzwemmen
maar menig huisvrouw haalde eerst een
flinke portie om de kussens van de
slaapsteeën weer voor een jaar te
verversen. Pas dan was het voor ons en
dan was meestal reeds het dorsen van de
rogge begonnen en het afval hiervan was
stug en stekelig. Het bleef in je kleren
hangen en het thuisfront klaagde ‘s avonds over de insleep. Dat je later verging
van het prikken en jeuken over je hele
lichaam wekte geen medelijden, maar
was al lang weer vergeten bij een volgend
dors machine avontuur.
Bijna alle graan werd gemaaid in
augustus, met een zicht, maaimachine
met z.g. aflegger of zelfbinder. De
ontstane schoven werden in een bult
opgeslagen, nadat ze een poos op het

land in z.g hokken hadden gestaan en
goed droog waren, tot de dorsmachine
langskwam (het liefst voor ons in de
herfstvakantie of wanneer meester de
griep had).
Deze bulten graan werden zorgvuldig
opgezet om inregenen te voorkomen
waardoor schimmel en rotting van het
kostbare product geen kans kreeg. Bij
sommige boerderijen stonden er soms
wel een zestal of meer wanneer met de
buren de opslag geregeld werd.
Een mooi gezicht was het deze sierlijke
ronde bulten, net hele grote eieren. Niet
een te groot grondoppervlak met takken
als
bodem tegen optrekkend vocht.
Daarop werden de schoven laag voor
laag opgestapeld vanaf de zijkant wat
hoger oplopend naar het midden. Tot een
hoogte van ongeveer twee meter werd
per laag de rondte van de bult steeds
breder maar daarna geleidelijk steeds
smaller om te eindigen in een punt. Door

deze goed af te dekken met droog gras
o.i.d., zorgde je ervoor dat het regenwater
tot de breedste rand naar beneden droop
en vervolgens buiten de voet recht naar
beneden viel.
De meest spannende momenten deden
zich voor als de laatste lagen aan de beurt
waren om in de dorskast te verdwijnen.
Tussen de takken die als ondergrond
dienden en de onderste lagen graanschoven had zich nogal eens een
rattenpaar tot een grote familie ontwikkeld. Was dit het geval, al merkbaar door
het onrustig wegduiken van de kleine
bruine monstertjes, dan werd iedereen
opgetrommeld die maar een stok of vork
vast kon houden om ze om zeep te
helpen.
Met de broekspijpen bij de sokken in, stel
je voor dat er ééntje in paniek hierin zou
vluchten, stonden we dan met een
knuppel in de hand rondom het laatste
beetje graan. Toch ook wel met een beetje
moordlust in de ogen waarschijnlijk.
Dat niet elke rat het leven liet, getuige het
volgende voorval. Al direct onder de
eerste bult graan die onder handen werd
genomen op een vroege morgen zat een
rattenfamilie. Omstreeks koffietijd was
iedereen paraat en sneuvelden een
aantal half volwassen jongen en één van
de ouders. De overgebleven ouder was
duidelijk niet van plan zich dood te laten
knuppelen enwas zijn belagers steeds te
vlug af om een nieuwe schuilplaats te

vinden. De strijd werd van beide kanten
steeds feller. Plotseling verscheen de
boerin ten tonele met in de ene hand een
ketel koffie en op de andere een stofblik
dat als dienblad fungeerde, met daarop
een achttal grote geëmailleerde koffie
mokken. Een moment verslapte de aandacht van de kring mannen voor de rat en
daar maakte deze "tûke Snorrewytse"
handig gebruik van. Met een
felle
schreeuw dook hij onder de lange rokken
van de vrouw zijn vrijheid tegemoet. De
ijselijke gil van de boerin deed niet onder
voor die van de rat, de ketel koffie
kletterde op de grond. De pas nieuw
aangeschafte "gimmeleéden" mokken
van warenhuis Fokkema vlogen met het
stofblik door de lucht. Na de rat verdween
ook de vrouw snel van het toneel,
iedereen verbluft achterlatend.
Het welverdiende koffiedrinken is er deze
morgen bij gebleven en niet heel lang na
het voorval galmde de waarschuwende
kreet van de Vos alweer; Past erop!!! Past
erop!!! Past eróóóóóp!!!!!, want de dorsshow "must go on".
Op rommelmarkten e.d. zie je ze nog wel
eens van die ouderwetse geémaileerde
koffiemokken. Een beetje schurf, wat
stukjes emaille eraf, het handvat wat
ingedeukt. Wie weet zijn deze beschadigingetjes op een dergelijke manier
veroorzaakt.

De regen drijft je naar binnen
en een feeks jaagt je het huis uit.

Durk.

Sinterklaas intocht
Het is weer zover: De intocht van de Goed Heiligman met zijn knechten in
Wijnjewoude.
We gaan er een mooi spektakel van maken. De intocht is op zaterdag 19 november en
start om half elf bij de ingang van het sportcomplex “Tusken de Wallen” Hier arriveert
Sinterklaas en zal hij plaats nemen in een koets getrokken door Friese Paarden.
Daarna volgt een rijtoer door de Merkebuorren. De stoet met Sinterklaas en zijn vele
Pieten zal worden voorgegaan door het muziekcorps uit Hemrik. Wij rekenen op alle
kinderen uit ons dorp.

Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren.
Ondernemersvereniging Wijnjewoude Hemrik
Bakkerij van der Molen
MFC de Swingel
Drukkerij Pool
Bloemen en Kadohuis Wilma
Tegelzetbedrijf A. v.d. Veen
Kapsalon 't Leantsje
Foto Hamstra
Kampeerboerderij de Twa Buken
Kapsalon Ina
Zuivelhandel Couperus
Woonaccent
Autoschade Bruinsma
S.H.P Bouwbedrijven
Agri Merkus
Taxibedrijf van der Wal
Kamminga groente en fruit
Stucadoor B. Linstra
Schilder E.A. Palsma
Transportbedrijf van der Lei
v.d. Veen Auto's
G. van der Molen hovenier
Hytex Fashion BV
Wiegersma Strohandel
Meinsma Rijwielen

Van der Sluis Volumemarkt
M. de Boer Elektrotechniek
Autobedrijf F. Jansma
Schildersbedrijf Welfing
Steenobouw
Kraanverhuur J. Posthumus
Timmerbedrijf Sj. Donker
Installatietechniek de Haan
Akker Outdoorsport
Bouma's Bouwbedrijf
Bouma's Administratiekantoor
Ina Zandberg Schoonheidsspecialiste
Reclamebureau de Haan
Loonbedrijf Klein Groningen
Hoveniersbedrijf M. Veenstra
Klussenbedrijf P. de Vries
Alma v.d. Meulen pedicure
Onderhoudsbedrijf Theo Kamminga

Nieuws van de Poolse pakketten dienst
Deze keer een vraag of een oproep van twee poolse zusjes van 17 en 19 jaar.
Ze hebben veel problemen met hun tweede moeder, en ze vragen om winterkleding.
Hun maten zijn: lichaamslengte 170 en 165 en taillewijdte 100 en 90 cm.
Schoenmaat 42. Wie zou hun met kerst een pakket willen sturen met winterkleding, wie
heeft nog iets over. Bel dan 0516 - 481584 of kom langs op Loksleane 1.
Fam. Veenstra

Waar het geluk meespeelt,
telt het verstand

In de ban van de hobby
Veel mensen ontwikkelen in de loop van hun leven een hobby, anderen krijgen het met
de paplepel ingegeven. Zo ook Douwe Seefat. Enthousiast kan hij vertellen over zijn
viswedstrijden, het leek mij daarom ook aardig om een tiener eens te laten vertellen
over zijn hobby.
Hoe jong hij was toen hij begon te vissen
weet Douwe niet. Eerst was het even
vaders hengel vasthouden. “Op mijn
vijfde heb ik een eigen hengel gekregen,
die is vijf meter lang en ik gebruik hem
nog”, aldus Douwe.
Van zijn vader leerde hij hoe hij de maden
aan het haakje moest doen, maar ook de
fijne kneepjes van het vak. Als zijn
viskoffer te voorschijn komt, ben ik
verbaasd over het aantal verschillende
snoeren, dobbers en haakjes die hij
gebruikt. Eerst krijg ik een spoedcursus
vissen, want de voorstelling die ik me van
vissen maak slaat nergens op. Sorry
Douwe mijn ervaring gaat niet verder dan
een bamboe hengeltje van ± 4 meter.

Daaraan een sterk snoer met een mooie
dobber die altijd zichtbaar is, en een
grote haak (om grote vissen te vangen).
We gebruikten een stukje wit brood of
een worm en dan maar wachten op beet.
Van vader en zoon Seefat leer ik, dat de
dunne draad minder weerstand geeft in
het water. Ook de fijne dobbertjes zijn
gemaakt om de vis zo weinig mogelijk
weerstand te laten voelen. De kleine
haakjes die Douwe gebruikt zijn niet
groter dan een halve centimeter.
“Het is de truc om het aas zo natuurlijk
mogelijk aan te bieden” wordt mij vertelt
en die opmerking knoop ik maar in mijn
oren.

De dertien jarige Douwe met brasem.

Op mijn vraag hoe vaak hij te vissen gaat
antwoordt Douwe ”zeker één keer in de
week en meestal ga ik dan naar de feart
en het liefst neem ik dan nog iemand mee,
Robert of zo.
Maar er zijn niet zoveel jongens die 's
morgens zo vroeg het bed uit willen,
meestal krijg ik te horen, dan sliep ik
noch”. Douwe vindt het juist fijn om er zo
vroeg op uit te gaan, zo vertelt hij. “ Als je
er om vier uur bent zie je de zonsopgang
en hoor je de vogels wakker worden, dat
is heel mooi en de vis bijt meer. Als de
boten gaan varen neemt de visvangst af ”.
Door veel aan de waterkant te zitten ziet
hij veel vogels en planten en van elke
vissoort die hij vangt weet hij zeker de
naam.
Gemiddeld vangt Douwe zo'n 20 à 30
vissen per keer. Het record is 103 vissen
op één dag.
De vissen komen in het leefnet of worden
meteen terug gezet. Douwe wijst me er
nog even op dat je altijd een haaksteker
bij je moet hebben, en dat de plastic
uitvoering beter is dan de metalen, want
daarmee verwond je eerder de vissen.
Ook het grote schepnet zal nooit
ontbreken.
Dan legt Douwe me uit hoe je een dobber
moet afstellen; “Je moet de dobber zo
afstellen dat het dikke gedeelte onder
water verdwijnt en het rode puntje er nog
boven uitsteekt”. Ik kijk hem ongelovig
aan. “Ja, want dan ligt de dobber stabieler
in het water en geeft het voor de vis
minder weerstand. Aan de waterkant doe
je het peilloodje aan de haak en ga je de
diepte bepalen. Wanneer je de dobber
zo'n 5 à10 cm onder het wateroppervlak
ziet haal je het loodje er af en heb je de
goede diepte.
Meestal vis ik op witvis, voorn en blei. Die
vang je net boven de bodem, voor de
brasem moet je op de bodem vissen.
Soms vis ik op grote, het is altijd héél
spannend om die uit het water te halen”.

Tegenwoordig vist Douwe ook op snoek.
De grootste snoek die hij gevangen heeft
was 65 cm en woog 2.5 kg.
Nu wil ik nog even weten hoe het met de
de
vergunningen zit. Tot je 15 mag je
zonder vergunning met één hengel op
witvis vissen. Voor het vissen met 2
hengels en het vissen op roofvis heb je,
ongeacht je leeftijd, 3 vergunningen
nodig. Je hebt een sportvisakte van het
Ministerie van Landbouw Natuur en
Voedselvoorziening nodig. Te verkrijgen
op het postkantoor, kosten 9.50 euro. Met
de vergunning van het Ministerie mag je
alleen vissen in wateren welke bevaart
worden door vracht-schepen b.v. het
Prinses Margrietkanaal. Men moet wel bij
een visclub aangesloten zijn, want 90%
van alle water is verhuurd aan visclubs.
Daarom heb je de sportvisakte van de
Federatie Friesland en de NVVS nodig. (
Nederlandse Vereniging Van Sportvissersfederaties.) Te verkrijgen bij elke
hengelsport vereniging, kosten zijn per
vereniging verschillend.
Vader en zoon Seefat zijn lid van de h.s.v.
“It Stikelbearske”. Door de club worden
o.a. ook viswedstrijden georganiseerd.
Graag zou Douwe zien dat er weer wat
jeugdleden bij kwamen. “Als er maar drie
jeugdleden aan een viswedstrijd
meedoen is het niet spannend meer”
zegt hij.
Meer eer valt er te halen bij de Friese
jeugdkampioenschappen. “ Dit jaar heb ik
voor het eerst meegedaan, er waren 15
deelnemers. We moesten voor de wedstrijd naar Nijbeets. In 3 uur vissen heb ik
480 gram vis gevangen. Hiermee ben ik
vijfde van Friesland geworden”.
Dat dit geen visserslatijn is kan Douwe
aantonen met een mooie medaille van de
Federatie Friesland.
Annie

Geef de pen door.
Wij zijn Henk en Janny Janssen.
Als import Friezen wonen we sinds half 2004 aan de
Merkebuorren 119. Daarvoor hebben we een kleine
twintig jaar in Roden gewoond. Van oorsprong is
Henk Amsterdammer en is Janny afkomstig uit
Coevorden. Friesland is voor ons dus helemaal
nieuw, het Noorden niet.

Henk: Ik werk sinds 1984 in Groningen bij KPN en ben indertijd via de 'spreiding van de
rijksdiensten' in Groningen beland. Ik behoorde tot de minderheid die daar geen
bezwaar tegen had. Integendeel. Inmiddels is dat allemaal verleden tijd en is KPN (of
PTT zoals sommige mensen zeggen) weer vrijwel volledig terug naar Den Haag. Ook
mijn werk gaat daar binnenkort weer heen, dus ik 'beraad mij op de toekomst' zoals dat
zo mooi heet.
Janny: Als “Janny Janssen, pr-advies en projectbegeleiding” ben ik sinds een jaar
zelfstandig ondernemer. Ik heb veel ervaring in promotie van metaaltechnische
opleidingen. Daarnaast ben ik als freelancer betrokken bij loopbaanbegeleiding. Deze
activiteiten weerspiegelen mijn belangstelling voor mens en werk.
Henk: Mijn grote passie is koken. Als het even kan sta ik achter het fornuis. Het meeste
lol heb ik in het zelf verzinnen van recepten, zonder kookboek en zonder proeven. En
soms is het nog lekker ook.
Janny: Mijn vrije tijd breng ik graag door in onze fijne tuin, maar ook ons
woudboerderijtje wordt onder onze handen meer en meer een heerlijk nest.
Wij hebben het na ruim een jaar Wijnjewoude ontzettend naar onze zin. Het is precies
de plek die we ons al vele jaren hebben gedroomd en het gratis uitzicht op de koeien
van Henk van der Ploeg helpt daarbij zeer! Dat geldt trouwens ook voor het feit dat we
ons vanaf het eerste ogenblik heel welkom voelen in onze buurt.
Wij prijzen ons gelukkig met een getrouwde dochter in Groningen en met onze zoon,
die inmiddels zijn eigen stek heeft, ook in Wijnjewoude.
We geven de pen door aan Geeske en Menno van Eijden.
Henk en Janny Janssen.

Als de moeder haar kind een bastaard noemt,
dan zal het er wel eentje wezen.
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Hierbij weer de maandelijkse bijdrage van D.W.S.
Alle teams kampen momenteel met blessures,
zodat het soms een probleem is om de teams
volledig te krijgen. Zijn er nog mensen die competitie willen volleyballen, kom dan vrijblijvend
eens langs op onderstaande trainingstijden.
November 2005
Trainingstijden
Maandag 19.00
Maandag 20.15
Maandag 21.30
Dinsdag 19.30
Dinsdag 20.45

20.15 uur
21.30 uur
22.45 uur
20.45 uur
22.00 uur

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

is deze maand:

Bakkerij v.d. Molen
Standen:
TEAM

KLASSE

Heren 1
Heren 2
Dames 1
Dames 2
Dames 3

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

e

AANTAL
WEDSTRIJDEN
4
4
4
4
3

PUNTEN

STAND

4
5
4
6
5

9
5
9
6
4

Wedstrijden november/december 2005
Hieronder een overzicht van de geplande wedstrijden voor de komende maand.
donderdag, 10 november 2005
D4D BG 19:15 D4D D.W.S. D2 Z-Up D3
D2D KA
20:15 D2D De Kompenije D1 D.W.S. D1
H2D AD
20:15 H2D DWS H1 DFS H2
H4D BG
21:15 H4D D.W.S. H2 v.v. Bakkeveen H2

M.F.C. de Swingel
De Holten
M.F.C. de Swingel
M.F.C. de Swingel

donderdag, 17 november 2005
D6D AF 19:15 D6D
s.c. Boornbergum D2 D.W.S. D3
H4D BH 19:15 H4D
D.W.S. H2 SCS H2
D4D JB 20:15 D4D
v.v. Bakkeveen D1 D.W.S. D2
H2D AL 20:15 H2D
DWS H1 RSO H2
D2D AD 21:15 D2D
D.W.S. D1 Z-Up D1

Sporthal Revalidatie Friesland
M.F.C. de Swingel
De Holten
M.F.C. de Swingel
M.F.C. de Swingel

donderdag, 24 november 2005
H4D CB 19:15 H4D
Turfst.-Drachten H5 D.W.S. H2
D6D FB 19:15 D6D
D.W.S. D3 HVC D6
D2D IA 20:15 D2D
HVC D2 D.W.S. D1
D4D BI 20:15 D4D
D.W.S. D2 s.v. Oerterp D3
H2D FA 21:15 H2D
Turfstekers H4 DWS H1

De Wier
M.F.C. de Swingel
Fugelkamp
M.F.C. de Swingel
Sportcentrum Drachten

donderdag, 01 december 2005
D6D CF 19:15 D6D
J.M.C. D2 D.W.S. D3
D4D KB 19:15 D4D
V.C.S. D3 D.W.S. D2
H2D GA 19:15 H2D
Oerterp H2 DWS H1
H4D BF 19:15 H4D
D.W.S. H2 V.C.S. H3
D2D AF 20:15 D2D
D.W.S. D1 DFS D2

De Holten
Surventohal
De Wier
M.F.C. de Swingel
M.F.C. de Swingel

Longa nieuws
Acties:
Wij willen ten eerste iedereen bedanken voor het kopen van de
loten van de Grote Clubactie. Er zijn dit jaar meer dan 500
verkocht. Heel fijn dat u gym.ver. Longa steunt. Hiervan wordt
een gedeelte gebruikt voor het maken van een grote medaille/
bekerkast en die komt te hangen in MFC de Swingel. De kast is
een project samen met volleybalvereniging DWS en zal worden
gemaakt door Siebe Overzet en Jurjen Posthumus.
Activiteiten:
We hopen dat u heeft genoten van de activiteiten van Longa op de Willedei op 3
september j.l. Als u dit leest zijn de lessen Nordic Walking beëindigd. Er hebben 24
mensen meegedaan aan de introductieles en hieruit zijn 2 groepen ontstaan die de 6
vervolglessen hebben gevolgd en deze mensen waren heel enthousiast. Naar
aanleiding van deze activiteit vragen wij u te reageren of er belangstelling is voor b.v.
sport voor 50+. Misschien een loopgroepje, conditietraining o.i.d.
Op 1 oktober j.l. hebben de ouders van deelnemers een presentatie gezien van de
teams die gaan meedoen aan de acrowedstrijden. Onder leiding van Margje van der
Lei is er een leuke show van gemaakt. Margje doet hierbij een oproep aan jongens
vanaf 6 jaar die willen acroën. Vind je het leuk om met acrobatiek bezig te zijn en ben je
een beetje lenig, kom eens kijken op een training. Kijk op bijgaand rooster.
Wedstrijden:
De eerste wedstrijden komen er weer aan. Op 12 november zal er een turnwedstrijd zijn
voor de niveau's 15, 16 en 17 NTS in Heerenveen. Hier zullen 13 deelnemers van
Longa aan deel nemen. Verder nemen 2 groepen van Streetdance onder leiding van
Yvonne Ruiter deel aan een demonstratie jazz/streetdance in de Harmonie in
Leeuwarden op 4 december a.s.
Rooster:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Valkman

Donderdag
Vrijdag

Zaterdag

15.30-16.30
16.30-19.00
8.45- 9.30
15.30-16.30
16.30-19.30
16.30-17.30

kleutergymnastiek
acrogym.
ouder en kindgym.
jongensgym/turnen
selectieturnen dames
springen b.o.( trampo, kast e.d.)

Anke Posthumus
Margje v.d. Lei
Sigrid Hof
Lara Valkman
Neil Bennett
Margje v.d.Lei/Lara

17.30-18.15
18.15-19.00
19.00-19.45
19.45-20.45
15.45-17.15
17.15-18.45
15.30-16.30
16.30-18.30
18.30-20.00
20.00-21.00
9.00-12.00
12.00-13.30

streetdance 6 t/m 9 jaar
streetdance 9 t/m 12 jaar
streetdance 12 t/m 20 jaar
aerobics en steps volwassenen
recreatiegymnastiek 6 t/m 9 jaar
recreatiegymnastiek 9 tot 15 jaar
acrogym beginners vanaf 6 jaar
acrogym gevorderden
selectieturnen dames
springen v.o. (trampo, kast e.d.)
selectieturnen
acrogym

Yvonne Ruiter
Yvonne Ruiter
Yvonne Ruiter
Yvonne Ruiter
Loeky de Ruiter
Loeky de Ruiter
Margje v.d. Lei
Margje v.d. Lei
Esther de Boer
Esther de Boer
Neil Bennett
Margje v.d. Lei

Kom eens meedoen met de lessen. De eerste 2 zijn gratis.
Inlichtingen : Sietske Brouwer, Merkebuorren 73 tel. 0516-481995
Of email: bestuur@longawijnjewoude.nl
Of kijk op onze website: www.longawijnjewoude.nl

Hjerst
t Is hjerst, de wrâld ûnstjûr
De beammen wurde keal
De túntsjes wurde sútrich
De haachjes wurde feal !
Yn 't bosk, in ryk ferskaat
Fan kleuren yn it rûn
In sêfte doonsen tekken
Leit noegjend oer de grûn
It fûgelfolk, wat skruten
Har liet is wat bedést,
Sleau sitte se yn in keale beam
Gjin aikes en gjin nêst?
Wat eintsjes driuwe steatlik
Yn 't sletsje neist de greid,
In einefel ha se op 'e lea
Gau skûlje yn it reid!
De Barnefelder hoanne kraait
Lit it mar reine en waaie,
Kom hintsjes, doch jim best
Boerinne komt om aaien!
De barchjes binne nidich
It bargemoal is let,
Sy gnoarje en sy wrotte
En triuwe tsjin it sket!
t Fee is noch yn 'e lannen
Wjerkôgje, yn alle rêst,
Tefreden bin'se út har aard
Foar har is 't waar noch bêst'
De waakse hoan strúnt om 'e pleats
Hâld alles yn 't each,
Hy is trochwiet, it wetter rint
Mei strieltsjes fan syn rêch
Maitiid, simmer, hjerst en winter
Elk jiergong is bysûnder,
Elk minske kin der fan genietsje
Hiel de natuer, ien wûnder
Ypk van der Bij van der H

Wat is er deze maand zoal te beleven……..
Word voor beginners,
Typen zonder typex was ooit eens de slogan, maar deze cursus biedt meer en geeft
een totaalbeeld van Word, behandeld worden o.m.
? Startscherm, instellingen, werkbalken
? Documenten, instellingen maken, opslaan, openen, wijzigen.
? Naam wijzigen, verwijderen, terughalen.
? Selecteren en navigeren.
? Tekstverwerking en -opmaak.
? Symbolen invoegen.
? Spelling- en grammaticacontrole.
Docent:
Jan Dros.
Datum:
8- 15- 22 dec. 12- 19 jan.
Kosten:
€ 27,50 (excl. Lesmateriaal)
Aantal lessen:
5.
Aanvang:
20.00 uur.
Contactpersoon:
Siebo Groenewold. 481878
Excel voor beginners.
Excel is een ongelofelijk uitgebreid rekenprogramma, nagenoeg alle aspecten van
dit programma komen in deze cursus aan de orde o.m.
? Startscherm, instellingen, werkbalken.
? Spreadsheet, werkmappen, rekenbladen, cellen.
? Kolommen, rijen, schuifbalken.
? Rekenblad maken, opslaan, openen, wijzigen.
? Naam wijzigen, verwijderen, terughalen.
? Selecteren en navigeren.
? Werkblad bewerken
? Tekstverwerking en opmaak
? Symbolen invoegen
? Spelling- en grammaticacontrole.
Rekenen, formules, div. waarden.
Docent:
Jan Dros.
Datum:
8- 15- 22 dec. 12- 19 jan.
Kosten:
€ 27,50 (excl. Lesmateriaal)
Aantal lessen:
5.
Aanvang:
20.00 uur.
Contactpersoon:
Siebo Groenewold. 481878

Demonstratie van het overzetten van smalfilm- en videotape naar DVD met
behulp van de computer.
Behandeld wordt de verschillende stappen die nodig zijn om je eigen film over te
zetten naar DVD, zoals het inlezen van videobeelden in de PC, het bewerken van
de film, het toevoegen van geluid, titels, overgangen, hoe je oud filmmateriaal soms
kunt verbeteren m.b.v. de computer en ten slotte het branden van de film op DVD.
Ook wordt kort ingegaan op de te gebruiken software programma's en de eisen die
aan de PC gesteld worden.
Docent:
Rinze Oenema.
Datum:
17 januari.
Aantal:
1 Workshop.
Kosten:
€ 10,Locatie:
de huiskamer in Haulerwijk.
Aanvang:
20.00 uur.
Contactpersoon:
Siebo Groenewold 481878.
Engels voor beginners.
U herkent het, de wereld wordt voor een ieder steeds kleiner.We reizen meer en
komen steeds meer in contact met anderstaligen.
Hebt U geen of een beetje Engels geleerd, dan is deze cursus wat voor U.
Docent:
Margreet Griffioen.
Datum:
Vanaf 9 januari elke maandag.
Kosten:
€ 85,- Incl. lesmateriaal.
Aantal lessen:
12.
Aanvang:
19.00 uur tot 20.15 uur.
Contactpersoon:
José Goddijn 492216.
Engels voor gevorderden.
Lang geleden Engels geleerd? Tot nu toe weinig in praktijk gebracht of wat onzeker
bij het spreken ervan? Of vindt U het misschien leuk om uw kennis op te frissen?
Deze cursus gaat uit van enige basiskennis van de Engelse taal. We gaan bezig
met spreken, luisteren, lezen en met het uitbreiden van woordenschat.
Docent:
Margreet Griffioen.
Datum:
Vanaf 9 januari elke maandag.
Kosten:
€ 85,- Incl lesmateriaal.
Aantal lessen:
12.
Aanvang
20.30 tot 21.45 uur.
Contactpersoon:
José Goddijn 492216.
Workshop Scrap-booken. (Herfst- scrapcollage.)
Scrapbooken is een verhaal vertellen in de vorm van een fotoboek of collage. Het is
de mooiste manier om herinneringen én emoties te bewaren en het iedere keer
opnieuw te beleven. Scrapbooken is een creatieve manier om foto's te laten
spreken. Door niet alleen de foto's in een boek of collage te plakken, maar ook door
verschillende soorten papier en allerlei (scrapbook)techniekjes, trucjes en
randversierselen wordt het een dierbare herinnering “van toen, nu en later”.

In een wissellijst van 43 bij 53 cm (inclusief blankhouten smalle lijst van 2,5 cm)
maken we een collage van prachtige foto's uit de natuur die met de herfst te maken
hebben. U kunt zelf foto's meenemen van huis, maar dat is niet nodig, u krijgt een
aantal foto's, die horen bij deze workshop.
Tijdens het maken van deze collage passen we verschillende scrap-technieken toe,
die ik ter plekke zal uitleggen.
Naast foto's en scrapmaterialen gebruiken we ook natuurlijke materialen, zoals
bladeren, schors, etc. Alle natuurlijke materialen zijn droog en niet aan bederf
onderhevig. Het werkstuk is heel lang houdbaar.
U kunt deze collage zien als een soort schilderij, een sieraad voor aan de muur.
Docent:
Loekie Flentge uit Oudehorne.
Datum:
16 november herfstscrap- collage.
Kosten:
€ 19,- per workshop. (incl materiaal).
Aanvang:
20.00 uur.
Contactpersoon:
Lydia Huisman, 481178
Workshop Sieraden maken.
Het lijkt zo ingewikkeld, maar het valt echt reuze mee......om uw eigen kettinkjes te
maken! U zult beslist tevreden zijn met uw resultaat! Ook de minder creatieve
mensen zijn van succes verzekerd!
Met een keuze uit meer dan 200 verschillende glaskralen en 7 kleuren metaaldraad,
maakt u tijdens de workshop 2 kettinkjes of 1 ketting en 1 armband. De sieraden
kunt u precies op lengte maken, zodat u ook echt plezier van uw werk heeft!
Docent:
Karin van der Honing.
Datum:
29 november.
Kosten:
€ 18,- (incl. materiaal)
Leeftijd:
Vanaf 13 jaar.
Aanvang:
20.00 uur.
Contactpersoon:
Lydia Huisman. 481178
Workshop Quilten.
Heel simpel gezegd: lapjes stof in stukjes knippen en ze in patroon weer aan elkaar
naaien!
Je hebt met dessins, kleuren en patronen een ongekend scala aan mogelijkheden
om er een echt kunstwerk van te maken!
Het meeste patchwork is opgebouwd uit blokken, die eerst afzonderlijk worden
gemaakt (gepatcht) en daarna aan elkaar worden gezet.
Als het patchworkdeel klaar is (wij noemen dat de "top"), wordt het voorzien van een
achterkant en een tussenvulling.
Deze drie lagen worden aan elkaar gezet (gequilt) en zo ontstaat de quilt.
Docent:
Roos van Dijk en Appie de Haan.
Datum:
24 januari.
Kosten:
€ 10,- (excl. materiaal).
Aanvang:
20.00 uur.
Contactpersoon:
José Goddijn 492216.

Gekke pennenhouder.
16 november
Te gek voor al je pennetjes potloden en andere spulletjes
Kerstactiviteit.
14 december
Worden het kaarsjes of word het iets voor in de boom.
Leuk word het in ieder geval.
Raffia Rekels.
18 januari
Rekeltjes zijn kleine ondeugden die van alles uitspoken en
wij gaan ze maken. Je kan ze hangen of neer zetten.
En alles speelt zich af in het WAW lokaal van MFC “de Swingel” de plaats waar altijd wel
wat te doen is.
Wilt u informatie of heeft u vragen over het kidswerk dan kunt u zich wenden tot:
Jannie Lap
481617
Magda Landman
481673
Roelie Aardema
480707

Ouderensoos Wijnjewoude
Onze eerste soosmiddag ligt weer achter ons. De Keuningsbaarger Muziekkaanten
waren bij ons met 18 muzikanten. Ze brachten muziek en zang. Ook hadden ze een
sopraansoliste in hun midden. Dit was bijzonder mooi. Ook twee jodelaarsters uit ons
eigen dorp hebben met het orkest iets heel moois vertolkt.
Al met al, het was een fijne middag. Er waren 40 personen aanwezig, waaronder
enkelen voor het eerst. Zo gaat het goed! Onze eerstvolgende soosmiddag is op
donderdag 17 november weer om 2 uur in het gebouw. Dan hoopt bij ons te komen
Mevr. Ans Bouwma-Veenstra uit Heerenveen. Zij showt en vertelt over Friesche
Klederdrachten.
En dan nog een voorlopig bericht. De toneelmiddag in Waskemeer is op zaterdag 25
februari.
Het bestuur

10e nationale Voedselactie Dorcas
de

Dorcas houdt de 10 nationale voedselactie voor Oost-Europa en Zuidelijk Afrika
Plaats: Trefpunt Ger. Kerk Merkebuorren 34
Datum: Zaterdag 5 november
Tijd: van 10.30 tot 15.00 uur.
Doe mee en koop één of meer van onderstaande producten.
Helpt u mee?
3 pakjes droge soep
1 pakje droge kruidenmix (bv rijst/pasta/macaroni)
1 pak/doos Brinta (ontbijt)
1 pak Liga (géén milkbreak)
1 pak theebiscuit
1 fles (plastic of blik) limonadesiroop
2 plastic flessen zonnebloemolie à 1 liter
1 blik groente à 800 gr
1 blik witte of bruine bonen à 800 gr
1 blik vruchten à 800 gr
2 kg gebroken rijst
1 pakje cacao
2 pakken suiker a 1 kg
2 doosjes (vruchten)thee
3 pakken macaroni ( of andere pasta)
1 pot jam
1 pakje kaarsen (2 à 3 stuks)
2 tandenborstels
1 tube tandpasta
Wij hopen ook dit jaar op een geweldige opbrengst waarmee we onze broeders en
zusters in Oost-Europa en Afrika kunnen helpen. Behalve voedsel is er ook geld
nodig voor de transportkosten. Om een doos op de plaats van bestemming te
krijgen kost € 5.00. Giften voor distributie zijn zeer welkom. U kunt deze deponeren
in de collectebus in het Trefpunt of overmaken op giro 222 tnv Dorcas Nederland te
Andijk o.v.v. Nationale Voedselactie.
Met vriendelijke groet,
Dorcasdepot Fam. P. v.d Horst, tel 481226
Voorraadkist Fam. J. Bruinsma, tel 481372

Een schlemiel is iemand die binnen zit
als het buiten gouden tientjes regent

Anbo nieuws
De A.N.B.O. is er voor alle mondige en sociaal bewogen 50 plussers. We zijn in het
A.N.B.O. gewest Friesland momenteel bezig met een grote regionale ledenwerfcampagne.
Daarmee willen we alle 50 plussers laten zien wat we doen en hen ervan overtuigen
hoe zinvol het is om lid te worden. In radiospots en in kranten gebruiken we allerlei
kreten waarmee we illustreren hoe onmisbaar de A.N.B.O. is. Juist nu de politiek
geneigd is over de burger heen te lopen is een kritische blik van de A.N.B.O. namens
alle leden zo belangrijk. De macht van het getal telt nog steeds: hoe meer leden de
A.N.B.O heeft hoe beter de politici naar ons luisteren, zo werkte het vroeger, zo werkt
het nu.
We gebruiken in de campagne kreten als: Maakt U zich ook zorgen over Uw nieuwe
zorgverzekering? Word lid van de A.N.B.O! De A.N.B.O. is meer dan koersbal en bingo,
de A.N.B.O. staat ook voor gratis goede raad, belasting hulp, goedkopere rijbewijskeuringen, leesgroepen en de A.N.B.O. is een stevige gesprekspartner voor politici.
Ook staat de A.N.B.O. voor gratis goede raad aan leden. Dit schreef Luuk Dol, publik
relationsmedewerker, gewest Friesland in ANBO VIZIER, het maandblad van de
A.N.B.O. een blad vol voorlichting en informatie, dat ieder lid gratis bezorgd krijgt. Dus
meldt U aan als lid van de afdeling Wijnjewoude-Hemrik. Voor inlichtingen of opgave
kunt U terecht bij de onderstaande bestuursleden.
Jappie Kempenaar
Weinterp 38
tel.0516 480557.
Tea Hoekstra-Visser
Merkebuorren 76
tel. 0516481207.
Lies Hessels Sijtsma
Te Nijenhuiswei 14
tel.0516 481421.

Nieuws van de Werkgroep Amnesty
International Ureterp e.o.
Na de zomervakantie is de werkgroep Amnesty Ureterp e.o. ook weer begonnen
met de werkzaamheden. De eerste brieven zijn al weer geschreven en op de
startdag van de kerk (PKN) in De Wilp is aandacht gevraagd voor de
vrouwenrechten in Nigeria. Dit in het kader van de landelijke actie “Stop geweld
tegen vrouwen”.
Op 10 oktober was het Werelddoodstrafdag. De dag dat de wereld stilstond bij
slachtoffers van de doodstraf, landen die de doodstraf uitvoeren en landen die de
doodstraf juist afschaffen, of afgeschaft hebben. Dit jaar staat Afrika centraal, omdat
Afrika een continent is op weg naar totale afschaffing van de doodstraf. Ook U kunt
hierbij helpen. Teken nu online de petitie op www.amnesty.org waarin u een oproep
doet aan de Afrikaanse staatshoofden om de doodstraf in hun land af te schaffen.
Arjan Erkel, de medewerker van Artsen Zonder Grenzen die 607 dagen ontvoerd werd,
schrijft in zijn boek:” Ik krijg steeds meer waardering voor organisaties als Amnesty
International. Vroeger maakte ik me nooit zo druk over mensen die onschuldig
gevangen zaten, maar nu zie ik het belang van de organisatie beter in.”

Prikbord
Gezocht:
Weiland in de omgeving van Wijnjewoude
voor het weiden van 2 ponies en een
stukje moestuin. Het liefst iets met wat
beschutting van bomen voor de verhuur
of tegen onderhoudsvergoeding. Ik neem
het onderhoud voor eigen rekening en
zorg ervoor dat het er netjes en piekfijn
bijligt. De verzorging van de ponies is in
mijn beheer. Graag voor een langere
periode. Heeft u nog een stuk grond waar
u niets mee doet en wilt u dat het er netjes
en goed onderhouden bijligt dan kunt u
contact opnemen met S. Greydanus,
0516 480534.
Gezocht:
Voor ± 2 avonden per maand oppas in
Wijnjewoude voor onze kids van 4 en 7
jaar oud. Wil je oppassen en ben je ouder
dan 14 jaar neem dan contact op met S.
Greydanus, 0516 480534.
Gezocht:
Jongens vanaf 6 jaar die willen acroën bij
g.v. Longa Wijnjewoude. Vind je acrobatiek leuk en ben je een beetje lenig, kom
eens langs bij het beginnners uur acro op
de vrijdagmiddag van half vier tot half vijf.
p.s. meisjes zijn natuurlijk ook van harte
welkom! Inlichtingen: Sietske Brouwer,
0516-481995

Verkoping voor het rode kruis
Op 24 november heeft de Welfare van het
Rode Kruis haar jaarlijkse verkoping van
zelfgemaakte goederen. Deze keer met
een grote verloting met leuke prijzen.
Vanaf 13.30 tot 17.00 uur bent u van harte
welkom in 't Waldhûs.
De opbrengst is weer voor het Rode
Kruis.
De Leiding.

Bazaar
De Hervormde vrouwenvereniging hoopt
op vrijdag 11 november haar jaarlijkse
bazaar te houden. Met verlotingen,
marmotten race en 's avonds het rad van
avontuur enz enz.
Het begint om 2 uur , en 's avonds vanaf 8
uur.
U bent van harte welkom in het gebouw
de Driehoek.
Bestuurswisseling Sola Gratia
In het bestuur van Gospelkoor "Sola
Gratia" hebben enkele bestuurswisselingen plaatsgevonden.
Voorzitter:
Geke Meestringa Tj. Harkes-wei 89a,
9241 HM Wijnjewoude. 0516-481684
Secretariaat.
Elleke Malewicz, Jan Hofs-wijk 2,
9241 HN Wijnjewoude. tel 0516-480820
info en boekingen optredens:
Baukje Albada. Souwe 44
9247 DE Ureterp Tel 0512-300750
Collecte
De collecte van de nierstichting Nederland heeft in Wijnjewoude een bedrag
opgeleverd van 1129.84 euro
Alle gevers en collectanten hartelijk dank!

Agenda Witte Kerk Hemrik
Concerten
Aanvang 15.00 uur
Entree € 5,- p.p. inclusief consumptie, t/m 12jaar: € 1,27 november Zangensemble Musica per Tutti met divers repertoire: van klassiek en
musical tot drinkliederen en 'It Fryske Liet'.
11 december Melomania en Kerkkoor Lippenhuizen-Hemrik met een gevarieerd en
luchtig programma.
Literatuur/Poëzie:
13 november Jan Hofstra en Jon Verhave voordracht en analyse van poëzie rondom
het thema 'ouderdom'.
20 november Schrijver Hylke Speerstra vertelt over zijn Friese bestseller 'It wrede
paradys' en over zijn nieuwste boek.
Workshops
Aanvang 20.00 uur
18 november Mensen leven van beelden; een oefening in symbolisering die je op
het spoor zet van je eigen levensbeelden, o.l.v. Hillie van der Weg.
25 november Rouwen en literatuur; over dood, rouwen geloof in het boek 'De
thuiskomst' van Anna Enquist, o.l.v. Hillie van der Weg en Hans Jonker.
Deelnameprijs € 9,- per workshop p.p. inclusief consumptie
opgave/vooraanmelding gewenst: dhr. A.J. ( Hans) Jonker,
e-mail: verbeelding@joda-advisering.nl tel. 0513 688331

Chr. Zangvereniging “Looft den Heer”
Op vrijdag 4 november mochten we gedenken dat ons koor al 85 jaar bestaat, en
nog steeds actief is. In de morgendienst van zondag 20 november willen we graag
van ons laten horen. Voorganger in deze dienst is Ds. C.W. Hoek uit Lutten. We
hopen er samen met u een feestelijke dienst van te maken. Bij de deur zal na afloop
een collecte worden gehouden voor ons gezin Skrzyopiec in Polen. Dit gezin is door
ons als koor geadopteerd. We zien dit als cadeau van ons aan hen. Na de dienst
nodigen we u uit voor koffie en een praatje.
Bestuur “Looft den Heer” Wijnjewoude

Meeting & Message
Op zondag 18 december wordt er voor de 2e keer MEETING&MESSAGE
georganiseerd in het atrium van de CSG Liudger in Waskemeer.
Deze bijeenkomst staat vooral in het teken van ontmoeting, want
vanaf 18.00 uur staat het buffet klaar en is er gelegenheid om
samen wat te eten en te `chillen`.
Het thema van deze ontmoeting is: IS JOUW KERST MIS? de
spreker is Vijko Top uit Oosterwolde.
The Outburst zal zorgen voor de muzikale omlijsting zij brengen
harde rockmuziek met een duidelijke boodschap.
Verder zijn er natuurlijk weer een aantal verrassende elementen en het geheel wordt
gepresenteerd door het duo M&M, Frank Roijnga en Geralda de Vries.
Op 5 maart 2006 is de volgende M&M in Waskemeer en op vrijdag 2 juni 2006
wordt in samenwerking met de pinksterfeest commissie een meeting in de
pinksterfeest tent van Wijnjewoude georganiseerd.
MEETING&MESSAGE is een ontmoeting voor jongeren vanaf 12 jaar waarbij De
Boodschap op eigentijdse manier wordt gebracht. Het initiatief is genomen door
kerken uit Bakkeveen Donkerbroek, Haule, Haulerwijk en Waskemeer, Oosterwolde
en Wijnjewoude.
Meer informatie vind je op www.meeting-message.nl.
M&M makes the difference don`t M&Miss it
Namens de organisatie, Janneke van der Wal

Uitnodiging
Jeugddienst 20 november
In de gereformeerde kerk te Wijnjewoude aanvang 13.45 uur.

Thema: Nu even niet…….!
De jeugdclub, van 12-16 jaar hebben 7 redenen bedacht om niet naar de kerk te
gaan. Wat denk je? Zullen ze gelijk hebben, of…… denkt dominee Hoek er toch
anders over? Wil je het weten?
Kom dan ook naar deze dienst, medewerking wordt verleend door gospelband
“Ichthus” uit Tsjummearum.
Na afloop van de dienst is er koffie / thee / fris in het Trefpunt.
Misschien “ Nu even wel……”!
Tot ziens op 20 november!
De jeugd en de leiding

Kerkdiensten
Hervormde Gemeente
Nov.
6 Weinterp
13 Duurswoude
Ger. Kerk
20 Weinterp
27 Duurswoude
Dec.
4 Weinterp

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

Hr. J. Telgenhof, Dorkwerd. Zendingszondag
Hr. J. Telgenhof, Dorkwerd
Ds. K. de Graaf, Kallenkote
Ds. R.D. van Hornsveld, Boornburgum.
Gezin, School en Kerk
Ds. A. Slingerland, Ferwerd
Ds. F.J.K. van Santen, Noordhorn
Ds. D. van Duivenbode, Urk. 1ste advent
Ds. K. de Graaf, Kallenkote

9.30 uur.
13.45 uur.

Hr. J. Duijster, Ens. 2de advent
Ds. J.A. van der Berg, Stedum

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.
Nov.
6
13
20
27
Dec.
4

9.00 uur.
14.00 uur.
9.30 uur.
14.00 uur.
9.00 uur.
14.00 uur.
9.30 uur.
14.00 uur.

Ds. W.B. v.d. Wal
Ds. A.A.J. de Boer
Dienst
Ds. W.B. v.d. Wal
Ds. D.J. van Diggelen
Ds. W.B. v.d. Wal
Dienst
Ds. W.B. v.d. Wal

9.30 uur.
14.00 uur.

Dienst
Ds. P. de Jong

Gereformeerde Kerk
Nov.
6
13
20
27
Dec.
4

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. R. Pluim, Drachten
Da. J.J. Douma-v.d. Molen, Frieschepalen
Dhr. E. Terpstra, Heerenveen
Dhr. J. Brouwer, Lunteren. Kerk-Schooldienst
Ds. C.W. Hoek, Lutten Slagharen
Ds. C.W. Hoek, Lutten Slagharen
Ds. J.G. Arensman, Gerkesklooster. Voorber. H.A.
Da. J.J. Douma-v.d. Molen, Frieschepalen
Ds. J.G. Arensman, Gerkesklooster. Viering H.A.
Koffiedrinken na de dienst.
Ds. J. v.d. Veen, Heerenveen.

Dorpsagenda
Nov.
11
13
16
16
17
18
19
19
20
24
20
25
27
29
Dec.
1
2
8
11
14
16
18

Jaarlijkse bazaar van de herv. vrouwenvereniging in de Driehoek
Witte Kerk. Jan Hofstra en Jon Verhave voordracht en analyse
van poëzie rondom het thema 'ouderdom'.
WAW. Herfstcrabcollage maken
WAW Kidsclub Gekke pennenhouder maken
Soosmiddag in gebouw de Driehoek aanvang 2 uur.
Witte Kerk Workshop. Mensen leven van beelden
Intocht Sinterklaas
Start voorverkoop kaarten Dorpsfilm 2004.
Optreden “Looft den Heer” 9.30 uur Ger. Kerk
Verkoping van het Rode Kruis in 't Waldhûs
Witte Kerk. Schrijver Hylke Speerstra vertelt over zijn Friese
bestseller 'It wrede paradys' en over zijn nieuwste boek.
Witte Kerk Workshop. Rouwen en literatuur.
Witte Kerk. Zangensemble Musica per Tutti met divers reportoire.
WAW. Sieraden maken
Kertspakketten voor Polen inleveren bij Fam. Veenstra
Schutjassen in de O.D.V. kantine
Kerstpakketten voor Polen inleveren bij Fam. Veenstra
Witte Kerk. Melomania en Kerkkoor Lippenhuizen-Hemrik met
een gevarieerd en luchtig programma.
WAW Kidsclub Kerstactiviteit
Schutjassen in de O.D.V. kantine
Meeting & Message in CSG Liudger te Waskemeer vanaf 18 uur.

Als je je woorden inslikt ben jij de toestand meester,
als je ze uitspuwt maakt de toestand zich meester van jou

Doktersdiensten
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude Mr. Geertswei 15 Wijnjewoude tel. (0516) 48 12 50.
Door de week overdag tel. 48 12 50 spoedlijn (0516) 48 08 08
Na 17.00 uur en in het weekend tel. 0900 1127112
TIJDEN
maken van afspraken voor het spreekuur of een visite
08:00 - 09:00 uur
- aanvragen van herhalingsrecepten
09:00 - 10:30 uur
- koffiepauze met aansluitend verpleegkundig spreekuur
10.30 - 11.45 uur
- bellen voor uitslagen
11.45 - 12.15 uur
- medicijnen afhalen
16:00 - 17:00uur
- wrattenspreekuur: 1x per 14 dagen is er donderdagmiddag vanaf 15:00 uur stikstof
aanwezig.
Wij hebben lunchpauze vanaf 12:30 13:30 uur. Uiteraard zijn we dan wel voor
spoedgevallen bereikbaar.

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

Als je ruzie hebt
doe het dan zo dat je het weer goed kan maken!

