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Van de redactie

Stichting Doarpskrante de Bân. 
Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 1 
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 24 november 18.00 uur. Kopij 
wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 22 
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.

                                       

Vrijwillige bijdrage 

Oktober november is normaliter de tijd dat 
we bij u langs komen voor een vrijwillige 
bijdrage om de Bân in stand te houden. 
Om diverse redenen werd niet elk adres 
benaderd in het verleden en dat willen we 
wat beter organiseren. Alvast een goed 
voornemen in de herfst van 2007 voor de 
a.s. elfde jaargang van de Bân. We 
komen nu niet, maar in de eerste helft van 
januari 2008 en dan bij iedereen en hopen 
uiteraard op een vrijwillige bijdrage van € 
5,--.

De redactie.

Een praatje bij het 
plaatje

" Alpen zijn verrezen in het 
vlakke Wijnjeterper Schar". 

Regeren is vooruitzien.

Zoals op de voorpagina te zien is, is het 
Weinterperschar hier en daar van wat heu-
vels afgeplagde landbouwgrond voor-
zien. 
Regeren is vooruitzien, maar zo nu en 
dan eens omkijken naar het verleden kan 
over het algemeen geen kwaad. 
In het verleden vertrokken de mensen uit 
dit gebied vanwege de natte omstandig-
heden en de vele daarbij behorende vlie-
gen. Vele jaren later kwam de ontwatering 
in dit gebied, waardoor het droger werd en 
toegankelijker. Nu weer wat later worden 
de sloten dicht gegooid waardoor er weer 
een natter milieu ontstaat. Inmiddels zijn 
er talrijke waterpartijen ontstaan met stil-
staand water, het gevolg hiervan is dat er 
steeds meer ongedierte komt in de vorm 
van daazen en andere prikkebeesten. In 
de zomer  kun je er alleen goed vertoeven 
als je je hier tegen beschermd. 
Door zo men zegt de klimaatsverandering 
zal het hier warmer en vochtiger worden 
en wie weet duikt een ziekte als malaria 
hier dan ook nog op. Blauwtong is inmid-
dels ook al naar het noorden opgerukt.

Tot slot zou ik nog willen zeggen: 
Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Frans Pool.



Presentatie plannen Idop

De afgelopen maanden is door de leden 
van de diverse werkgroepen hard 
gewerkt aan het maken van plannen voor 
een dorpsvisie in het kader van het 
integraal dorpsontwikkelingsplan. Door 
Willie Oldengarm van Timpaan Welzijn 
zijn de ontwikkelde plannen uitgewerkt tot 
een document met de naam
 “Wijnjewoude op koers”. 
Op 6 november a.s. wordt het document 
in de vorm van een boekwerkje gepresen-
teerd aan  het college van burgemeester 

Berichten van Plaatselijk Belang

en wethouders, raadsleden, de leden van 
de werkgroepen en de media. Daarna 
zullen we ook u verder informeren over de 
plannen voor de toekomst van Wijnje-
woude.  

Ledenvergadering

De ledenvergadering vindt volgend jaar 
plaats op 11 maart. Wij stellen u vroeg-
tijdig op de hoogte zodat u deze datum vrij 
kunt houden.

Bestuur Plaatselijk Belang 

Verkeerslichten.

Joop Miedema heeft als lid van plaatselijk belang het volgende bericht verstuurd 
aangaande de verkeerslichten van Wijnjewoude:
Deze week ben ik benaderd omdat de stoplichten op de N381 niet goed werken. Het 
gebeurt nu dat de mensen door rood licht rijden omdat ze heel lang moeten wachten 
voordat het licht op groen gaat. Je beurt is dan al een paar keer voorbij gegaan. Ze 
worden dan ongedurig. Om ongelukken te voorkomen meld ik deze situatie. 

Geachte heer Miedema,
 
Hartelijk dank voor uw reactie. Er is inderdaad een defect geconstateerd. De klacht 
over deze verkeerslichten was intussen ook door iemand anders gemeld. In de loop 
van volgende week wordt er een detectielus vervangen. Deze detectielus moet het 
autoverkeer detecteren. Er ligt echter ook nog een detectielus vlak bij de stopstreep. Er 
is geconstateerd dat niet iedereen goed doorrijd tot aan de stopstreep. Als men te ver 
voor de stopstreep stopt, wordt de auto niet gedetecteerd en kan het erg lang duren 
voor iemand groen licht krijgt. Ik verwacht dat de situatie na volgende week verbeterd 
is. 

 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet,
 

Leffert van der Bij



Willedei 2007

It hat wer west! 

Alweer een zeer geslaagd festival: ”Willedei Wynjewâld” op 1 sept. jl. 
Het programma: `Voor elck wat wils´, blijkt goed te werken! Met het mooie weer en de 
vele toeschouwers, deelnemers en publiek mogen wij terug zien op een succesvol en 
geslaagd festival. Meer mensen dan vorig jaar genoten van een gevarieerder program-
ma. Door meer spreiding van de activiteiten en deelnemers is ook het publiek meer 
verspreid aanwezig. 

Ook de deelnemers, muzikanten en 
straatartiesten waar ik mee sprak waren 
enthousiast. 
In de Bân van oktober 2007 schreven o.a. 
Plaatselijk Belang, de Palingrokers, St. 
Buitenleven, Haarmode Anna, WAW en 
Pronamic over een succesvolle 'Willedei 
Wynjewâld'! 
Via de mail en mondeling kwamen 
spontaan alweer aanmeldingen binnen 
voor de volgende Willedei op de eerste 
zaterdag in sept. 2008. Het geeft de 
organisatie een goed gevoel om Wijnje-
woude op deze -positieve- manier op de 
kaart te zetten. De organisatie en de 
vrijwilligers hierbij nogmaals dank voor 
jullie medewerking aan dit laagdrempeli-
ge festival! 
Dank ook aan Nico (net geopereerd aan 
z'n knie) en Geesje met hun personeel.
Zij staan ieder jaar weer klaar met een 
hapje en drankje voor deelnemers en 
publiek. 
Ook de deelnemende bedrijven waren 
tevreden over het verloop van de Willedei.  
Dank aan de adverteerders en sponsor 
de Ondernemersclub Wijnjewoude-
Hemrik voor hun financiële ondersteu-
ning. Ondersteunt U hen ook?
 De oldtimer club was met een behoorlijke 
collectie voertuigen present. Met plezier 

showden ze hun oldtimers voor het talrijke 
publiek. Prachtig toch dat je zo je club, 
bedrijf, vereniging, organisatie of eigen 
hobby bijna kosteloos kunt presenteren!  
Wat zo positief is, is dat meeste deelne-
mers prodeo mee doen!  
Iedereen nogmaals bedankt en als er iets 
is wat niet goed ging dan horen wij dit 
graag! 
Wie werkt maakt fouten. Ook wij willen 
hier graag van leren!
Kijk ook eens op de website: www.wijnje-
woude.net/willedei naar de foto's die 
spontaan beschikbaar zijn gesteld door 
fotografe: Michelle Hamstra uit Wijnje-
woude en door enkele amateur fotogra-
ven!  
Graag ontvangen wij ook uw digitale foto's 
van de Willedei 2007 voor evt. plaatsing 
op het e-mail adres: 
willedei@wijnjewoude.net    

Kees Hiemstra. (voorz) 
Tel. 0516 471426

 



Het bestuur heeft onlangs afscheid geno-
men van Sietske Kamminga en Bernard 
Visser; zij hebben na een aantal jaren het 
bestuur verlaten. Namens het voltallige 
bestuur bij deze nogmaals hartelijk 
bedankt voor jullie inzet Sietske en 
Bernard!
Sietske en Bernard zijn inmiddels opge-
volgd door Alie Meestringa-Jongsma en 
Manuel Boer,  Alie en Manuel welkom!
Het leek het bestuur waardevol te horen 
wat er onder de buurten leeft en of er 
zaken zijn waarmee we bij de organisatie 
van de 12e editie van het dorpsfeest
rekening kunnen houden. 
Daarom hebben we op 2 oktober jongstle-
den een vergadering in de Swingel 
gehouden waarvoor we de vertegenwoor-
digers van de buurtverenigingen hebben 
uitgenodigd. Helaas konden niet alle buur-
ten op de vergadering aanwezig zijn, toch 
was de opkomst goed. Tijdens deze ver-
gadering hebben we met de aanwezigen 
onder andere gesproken over de volgen-
de punten:  

· de optocht in het kader van wettelijke 
aansprakelijkheid voor tractors + aan-
hangwagens met personen erop,

· de route van de optocht tijdens het 
dorpsfeest van 2008,

· ideeën voor de invulling programma 
2008

Het bestuur is van plan om, anders dan 
voorgaande jaren, de optocht op vrijdag-
avond en op zaterdagavond te houden. 
We doen dat zodat we de zaterdagoch-
tend beschikbaar houden voor een optre-
den in de tent zoals Teake van der Meer 
dat dit jaar verzorgde. Daarnaast zijn we 
van plan de route van de optocht van 

Dorpsfeest 2008

Het duurt nog geruime tijd, toch zijn we als bestuur al weer met de voorbereidingen van 
het dorpsfeest van 2008 bezig. Als thema voor het 12e dorpsfeest (19 t/m 21 juni 2008) 
hebben we gekozen voor “keerpunten in de geschiedenis”. Denk daarbij bijvoorbeeld 
aan belangrijke ontdekkingen (wiel, stroom, licht, Amerika etc) of gebeurtenissen 
(Paard van Troje, 1e vlucht met een vliegtuig, de val van de muur in Berlijn, Bonifatius 
bij Dokkum). Al met al een heel breed onderwerp waarmee elke buurt uit de voeten kan.

2008 niet meer door het buitengebied te 
laten lopen. Als we alleen in het dorp blij-
ven kunnen we de route iets inkorten 
waardoor de veiligheid toeneemt en de 
optocht, met name voor de kinderen, niet 
te lang wordt en ook niet te laat op de 
avond eindigt.  
Deze plannen hebben we voorgelegd tij-
dens de vergadering van 2 oktober en 
toen bleek dat het merendeel van de aan-
wezigen hier positief tegenover stond. 
Het bestuur beseft dat er mogelijk ook en-
kele buurten zijn die minder positief op 
deze plannen zullen reageren. We zou-
den het heel jammer vinden als deze buur-
ten besluiten niet meer aan de optocht 
mee te willen werken. Helaas is het heel 
lastig om het iedereen naar de zin te 
maken. Als bestuur hopen we dat zoveel 
mogelijk buurten onze plannen steunen 
en net als in de afgelopen jaren met 
prachtige wagens aan de optocht zullen 
deelnemen. 
Tijdens de vergadering van 2 oktober 
bleek ook dat de uitnodiging voor deze ver-
gadering niet altijd bij juiste bestuursleden 
van de buurten was aangekomen. 
Daarom een vriendelijk verzoek aan de 
bestuursleden van de buurtverenigingen; 
controleer even op www.wijnjewoude.net 
(onder Verenigingen >> Buurtvereni-
gingen) of de juiste contactpersonen ver-
meld staan. Als dit niet het geval is graag 
de juiste persoon doorgeven via:
e-mail@wijnjewoude.net  

Met vriendelijke groet,
Namens Stichting Dorpsfeest 

Wijnjewoude,
Jeroen Malewicz, telefoon: 48 08 20



Bericht uit Rwanda 

Het kan zijn dat je me al een tijdje niet gezien hebt. Dat kan dan kloppen: ik ben sinds 
begin september in Afrika, in Rwanda om precies te zijn. 

Daar werk ik voor de VSO, een internationale organisatie voor vrijwilligers die een tijdje 
in een ontwikkelingsland gaan werken en hun 'eigen' werk doen, maar dan op een ande-
re plek op de wereld. Eigenlijk is de VSO een organisatie die bemiddelt tussen een 
plaatselijke organisatie en een vrijwilliger. 

Er zijn verschillende gebieden waarin VSO-ers actief zijn: gezondheidszorg, landbouw, 
onderwijs, HIV/AIDS, gelijke posities man-vrouw, gehandicapten etc. In alle gevallen 
gaat het om werk voor de allerarmsten in een maatschappij. Vaak is dat voor een perio-

de van twee jaren, voor een plaatselijk 
salaris. Ik werk momenteel in het onder-
wijs in Rwanda en zal dat 8 maanden 
doen. Je kunt me weer verwachten rond 1 
mei 2008. 

In de periode van een maand of twee dat 
ik hier nu ben heb ik ontzettend veel mee-
gemaakt en ik realiseer me dat er nog 
heel veel te doen is in dit land, dat zo gele-
den heeft van de periode van genocide 
van 1994. 

Uiteraard is daar allereerst het leven in 
een totaal andere maatschappij, hier in 
Afrika: andere omgeving, klimaat, men-
sen, cultuur, gewoonten, eten, etc. Dat is 
wel even wennen, maar met mijn vroege-
re ervaringen als leerkracht in Kenia viel 
dat toch wel mee. 

Het is nu 13 ½ jaar na de genocide. In de 
periode 7 april tot  begin juli 1994 zijn er 
rond een miljoen mensen vermoord in 
een vreselijke strijd. Nergens ter wereld 
zijn er in zo'n korte tijd (ongeveer 100 
dagen) zoveel slachtoffers gemaakt. De 
wonden van individuele mensen, van 
organisaties en de maatschappij zijn diep 
en heel erg zichtbaar. 

Ik noem enkele voorbeelden: 

· iedereen heeft familieleden verlo-

ren; ik hoor hier veel verhalen over; 

· ongeveer 60 % van alle scholieren 

van de middelbare scholen is wees; 

· veel, erg veel leerkrachten zijn in 

1994 vermoord. Omdat Rwanda 

iedereen kan gebruiken die dat 

maar enigszins wil, is er een erg 

jonge, vaak niet goed opgeleide 

groep leerkrachten in het onderwijs; 

· je ziet veel mensen met amputaties 

in het straatbeeld; 

· er zijn erg veel volwassenen en kin-

deren met HIV / AIDS; 

· veel gebouwen zijn verwoest; veel 

moet opnieuw worden opgebouwd. 

 Ik zie hier veel hardwerkende mensen om 
me heen die de schouders onder de 
wederopbouw zetten. Je kunt dat wel een 
beetje vergelijken met de periode van 
Nederland na de Tweede Wereldoorlog. 
En er is gebrek aan ongeveer alles. 

Mijn werk bestaat uit het werken met leer-
krachten in het onderwijs om betere les-
methodes te introduceren en het werken 
in een weeshuis in 'mijn' dorp: Shyogwe. 



Ik zie dat er heel veel te doen is voor deze 
jonge groep mensen om een enigszins 
aanvaardbare toekomst op te bouwen. 

Momenteel zijn er de volgende projecten / 
aanvragen: 

· Het maken van een eigen moestuin 
voor het weeshuis; 

· Sponsering van individuele kinde-
ren voor hun onderwijs, eten en kle-
ding. 

· Aanschaf van de meest elementaire 
schoolmiddelen (pennen, schriften, 
boeken etc.) 

· Verbeteren van leslokalen (sommi-
gen zijn zo slecht dat ze werkelijk op 
instorten staan (een van de school-
gebouwen in mijn dorpje Shyogwe 
is 4 maanden geleden ingestort…); 

· Het krijgen van water en elektriciteit 
op een aantal scholen. 

Als je een van deze projecten zou willen 
steunen dan kan dat. Je kunt geld storten 
op onderstaande rekening en mijn vrien-
din Els kan het dan meenemen in decem-

ber als ze me komt opzoeken. Ik zal in de 
Bân van februari of maart 2008 berichten 
over de ontwikkelingen van de projecten. 

Gironummer voor sponsering:  2927733, 
t.a.v. G. L. van der Veen, Wijnjewoude, 
onder vermelding van 'projecten Afrika'.

Liever geen spullen opsturen: dat is erg 
duur en door spullen in Rwanda zelf te 
kopen ondersteun je de plaatselijke eco-
nomie. 

Als je geïnteresseerd bent, kun je meer 
lezen op mijn website: www.geertvander-
veen.waarbenjij.nu

Geert van der Veen

Bingo - avond
Hengelsportvereniging “It Stikelbearske” Wijnjewoude en omstreken houdt op 
vrijdagavond 9 november haar jaarlijkse bingoavond.

Op deze feestelijke avond worden tevens alle prijzen uitgereikt van de wedstrijden 
welke afgelopen jaar zijn gevist.

Ook als u geen lid bent maar wel zin hebt in een gezellige avond dan bent u van harte 
welkom.
We beginnen om 20.00 uur in “De Bining” te Hemrik.

René Seefat, secretaris
h.s.v. “It Stikelbearske” Wijnjewoude e.o.
tel.:0516 - 481271



Rode Kruis en Dorcas

Op Donderdagmiddag 22 november aanvang 13.30 uur houdt de Welfare van het Rode 
Kruis haar jaarlijkse verkoping. Nieuw is dat Dorcas hier ook aan deelneemt. Samen 
zetten we ons in voor onze medemens veraf en dichtbij. De Welfare voor het Rode Kruis 
en Dorcas voor de Nationale Voedselactie. De dames van de handwerkgroep bieden 
weer hun zelf gemaakte spullen aan. Ook is er weer een verloting, grabbelton en eigen 
gemaakte kaarten enz.

Wat verkoopt Dorcas !!
Producten van het voedsellijstje.
Kaarsen
Sfeerlichtjes.
Glaswerk.
Buxeskransen en wat kerstartikelen.
We willen dit geheel wat in kerstsfeer versieren.
Tot ziens op 22 november  in  Het Wâldhus
Rode Kruis Janke Jongsma tel. 481495
Dorcasdepot Annie Karssen tel. 481758
Voorraadkist Jochum Bruinsma
 tel.481372



Dag van de Mantelzorg, 
ook in de gemeente Opsterland.

In 2007 zal voor de 10e keer de Dag van de Mantelzorg  plaats vinden in de Week van 
de Chronisch Zieken. De dag, die bijdraagt aan de her- en erkenning van mantelzor-
gers, is inmiddels een begrip geworden in Nederland. De algemene doelstelling van de 
Dag van de Mantelzorg is om één dag in het jaar speciaal aandacht voor mantelzorg te 
vragen. 

Thema 2007: “Mantelzorg…Zorg ook 
goed voor jezelf!” 
Om de zorg voor uw naaste zo lang moge-
lijk vol te kunnen houden, is het ook 
belangrijk dat u goed voor u zelf zorgt. 
Speciaal om u als mantelzorger eens te 
“verzorgen” wordt op 10 november aan-
staande een ontspannende middag geor-
ganiseerd in MFC De Wier , de Telle 21 te 
Ureterp. De bijeenkomst wordt georgani-
seerd door het Informatiepunt Wmo, 
Timpaan Welzijn in samenwerking met 
andere organisaties.

Het programma ziet er als volgt uit:
13.30 uur. Opening door wethouder 
Wietze Kooistra
13.45 uur.  Film “Respijtzorg …nooit van 
gehoord!
Informatie over Stand-by
Van 15.00 tot - 17.00 uur 

- informatiemarkt
- workshops Tai Chi en Djembé
- computercafé 
- hapje en een drankje

De entree is gratis. Opgave is niet verplicht, 
maar wel welkom.U kunt zich aanmelden bij 
Timpaan Welzijn 0512-384040 of mailen naar 
g.miedema@timpaanwelzijn.nl



Bent u een mantelzorger, kent u een mantelzorger?

Bent u mantelzorger of kent u een mantelzorger, geef dan naam en adres door aan 
Timpaan Welzijn. Deze ontvangt dan als dank voor de inzet een presentje. Ook kunt u 
bij Timpaan Welzijn of bij het Informatiepunt Wmo een nieuwsbrief ophalen die speciaal 
voor mantelzorgers in Opsterland wordt uitgegeven.

Nieuws van de Werkgroep Amnesty 
International Ureterp e.o.

Deze maand richten we onze blik op het oosten: China en Myanmar (Birma). 
Amnesty International voert een China-campagne in het kader van de Olympische 
Spelen, maar zeker niet tégen de Spelen. Amnesty wil met haar China-campagne juist 
bevorderen dat de Spelen een positief effect hebben op de mensenrechtensituatie in 
China.
Amnesty doet dit onder andere door de Chinese autoriteiten te herinneren aan de 
beloften die bij de kandidatuur en na de toewijzing van de Spelen zijn gedaan, en die in 
lijn zijn met het Olympische Handvest, dat verwijst naar 'respect voor universele, 
fundamenteel ethische principes'.
Myanmar
Amnesty International is blij met de verklaring van de VN-Veiligheidsraad, waarin de 
raad aangeeft geweld tegen demonstranten in Myanmar 'sterk te betreuren'. Ondanks 
dat valt er nog wel wat actie te wensen van de Veiligheidsraad. 'Natuurlijk hadden wij 
het beter gevonden als de raad zich sterker had uitgesproken, en had gevraagd om de 
onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Aung San Suu Kyi en andere 
gewetensgevangenen. Maar het is de eerste formele verklaring van de Veiligheidsraad 
over Myanmar en gaat over belangrijke mensenrechtenzaken.'
Kijk wat u voor de mensenrechten in beide landen kunt doen op www.amnesty.nl.
Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o.,  Hendrik Jan Haanstra 
(0594-644305).

Ouderensoos Wijnjewoude

Op 18 oktober hebben vier dames uit Oudehaske met muziek, zang en voordracht ons 
een heel mooie middag bezorgt. Donderdag 15 november komt mevr de Jong Spoor uit 
Oudega bij ons. Ze geeft dan een reisverslag van haar reis met anderen waaronder 
Henk Kroes. Ze fietsten een sponsortocht van meer dan 10.000 km van Bolsward naar 
Acera in Ghana, om geld in te zamelen voor onderwijs projecten in Ghana (Afrika).
Wat ze zoal beleefd hebben in de 3½ maand over bergen, door woestijnen en in 
zandstormen zal ze ons deze middag met dia's en een goed verhaal laten zien en 
horen. Het belooft een hele mooie middag te worden.

Dus tot donderdag 15 november om 2 uur in het gebouw de Driehoek.

Het bestuur.



Eetcafé - Restaurant De Stripe

Beste dorpsgenoten,

Onvoorstelbaar maar waar. Per 30 oktober zijn wij de nieuwe eigenaars van Eetcafé 
Restaurant  de Stripe. Nog geen vier jaar geleden ben ik daar gestopt als kelner en ben 
ik mijn klussenbedrijf gestart. Het klussenbedrijf heb ik de afgelopen jaren met ontzet-
tend veel plezier gedaan, maar toen we hoorden dat de Stripe te koop stond hoefden 
we niet lang na te denken.

Vanaf het moment dat we er mee aan de 
slag gingen tot nu toe is een tijd om nooit 
te vergeten. Vele dorpsgenoten wisten al 
eerder dan wijzelf dat wij De Stripe had-
den gekocht. Er kwamen dan ook hartver-
warmde reacties waar we soms geen 
raad mee wisten. Het doet je goed als je 
merkt dat er zoveel mensen uit je dorp 
met je meeleven.(Dank je wel) Om dit ver-
haal kort te houden zal ik zakelijk blijven.

Grote verbouwingen staan er niet te 
gebeuren. Wel zullen we er weer een 
tweede toiletgroep bij plaatsen. Op de 
oude plaats voor de kenners onder u. 
Verder ga ik niet alles verklappen wat we 
nog gaan doen (Ik zou zeggen: kom maar 
eens langs.)
Wat het personeel betreft: de vaste koks 
blijven en zonder hulp in de bediening kan 
ik niet, dus zullen er voor u bekende 
gezichten rondlopen maar dan in een iets 
andere outfit. Ook komen er twee ex colle-
ga’s bij, waar ik erg blij mee ben. En af en 
toe zal onze zoon Sieberen er ook rondlo-
pen (mee helpen in de bediening en in de 
keuken).

De menu kaart wordt aangepast..

Openingstijden worden verruimd. We 
gaan ‘s morgens om 9 uur open en gaan 
dicht als de laatste gast is opgestapt. Wel 
sluit de keuken rond 20.30 uur 's avonds.

In de wintertijd zijn we op maandag geslo-
ten (vanaf oktober tot en met maart).
Maar mocht u op maandag iets te vieren 
hebben of een vergadering willen beleg-
gen, vraag dan gerust of dit mogelijk is. 
Wij hopen dat de Stripe weer een aanvul-
ling wordt voor het dorp, waar iedereen 
zich op zijn of haar gemak voelt. Kom 
gerust eens langs en of het nu is om een 
hapje of een drankje, u zult merken dat 
we  met veel plezier u als gast verwelko-
men.

Natuurlijk willen we de Fam. Steensma 
bedanken voor de samenwerking en we 
wensen hun veel succes met hun andere 
horecabedrijven. 

Eetcafe-Restaurant de Stripe

Familie De Vries: Pieter en Ymkje, 
Sieberen en Geralda en Sjoerd.

(Vanaf 10 november liggen de kerstme-
nu's weer klaar)



Bedrijfspresentatie.
Drukkerij Pool

Drukkerij Pool is gevestigd aan de Opper Haudmare 2 in Wijnjewoude. De druk-
kerij is gevestigd op een ruimtelijke locatie. In de loop der jaren is het bedrijf 
geleidelijk gegroeid. Mede door de groei is medewerker Gerrit Bakker in dienst 
genomen. Ook de mogelijkheden zijn in de loop der jaren uitgebreid. 
Samenwerkingsverbanden hebben we met een aantal bedrijven die ook in 
Wijnjewoude zijn gevestigd: Aforum voor bedrijfskleding, 
voor tekeningen e.d., Michelle Hamstra voor fotografie, R&W support voor 
diverse grafische ontwerpen en Reclameburo de Haan voor beletterings. 
Zodoende kunnen wij als ondernemers gezamenlijk een breed pakket aan dien-
sten aanbieden.

Henk Akker illustraties 

In de beginjaren bestond ons werk 
voornamelijk uit zwart/wit drukwerk. 
Tegenwoordig leveren we meerkleurig 
drukwerk. De bedrijfslogo's zijn tegen-
woordig voorzien van meerdere kleu-
ren. Kleurenfoto's in folders ontwikkelt 
zich in sterke mate. De dienstverle-
ning staat op een hoog pijl, flexibel en 
snel leveren. De ontwikkelingen en 
investeringen in de full-color markt vol-
gen wij nauwlettend. 
Voor de kleinere oplages wordt 
gebruik gemaakt van digitaal druk-
werk (printen), grotere oplages wor-
den veelal gedrukt. Het grote voordeel 
van digitaal drukwerk is dat we flexibel 
en snel leveren en kleine oplages 
betaalbaar blijven. 
In de beginjaren (1990) werd er een 
voorbeeld gemaakt en deze werd dan 
machinaal vermenigvuldigd, tegen-
woordig maken wij of de klant een voor-
beeld op de computer en dat wordt 
dan naar de printer gestuurd, hierdoor 
gaat het niet alleen een stuk sneller 
maar ook de afdrukkwaliteit is een 
stuk beter.

Voor wat betreft het maken van druk-
werk op een drukpers heb je een druk-
plaat nodig. Tot voor kort moesten we 
eerst een film maken, deze moest dan 
op een drukplaat gemonteerd worden 
en dan moest de drukplaat ontwikkeld 
worden. Nu hebben we een machine 
(CTP) die zelf drukplaten maakt die zo 
op de drukpers gemonteerd kunnen 
worden. De drukkwaliteit is daardoor 
beter.
Het werk bestaat voornamelijk uit het 
maken van bedrijfsdrukwerk, dorps-
bladen, clubbladen en familiedruk-
werk. Naast drukwerk ontwerpen wij 
logo's en doen de opmaak van o.a. de 
Bân en diverse programmaboekjes. 
De tekst en de eventuele advertenties 
worden digitaal aangeleverd.
Door de huidige ontwikkelingen bin-
nen het bedrijf onderzoeken we de 
mogelijkheden voor ons op het nieuwe 
bedrijventerrein van Wijnjewoude.

Gerrit Bakker.
Frans en Hanneke Pool. 



Nederlands Kampioenschap Westernriding.

Wijnjewoude behaalde 3 gouden medailles en 1 bronzen medaille op het Nederlands 
Kampioenschap Westernriding.
Van dinsdag 25 september t/m zondag 30 september 2007 werd het Nederlands 
Kampioenschap Westernriding verreden te Mariënheem, een groot evenement met 
meer dan 1250 starts. Dit Kampioenschap werd georganiseerd door de Stichting 
Western Riding Nederland, een federatie van diverse Western organisaties in 
Nederland.

Op dinsdag 25 september begon het NK 
met de Quarter Horses, de AQHA-show. 
Woensdag 26 september waren de voor-
rondes voor alle rassen, de WRAN (Wes-
tern Riding Association Nederland). 
Donderdag de Halterklassen van zowel 
de WRAN als de rassenshows en vrijdag 
en zaterdag de finales van de WRAN en 
diverse rassenshows.
De Westernsport groeit gestaag in 
Nederland en dan vooral in het Noorden 
en Oosten van het land. Verhoudings-
gewijs zijn er veel Westernruiters in 
Wijnjewoude. Een aantal van hen deden 
mee aan dit NK. Drie deelnemers kwa-
men door de voorrondes en mochten star-
ten in de finales.  Het Westernriding 
bestaat uit diverse onderdelen zoals:  
Pleasure, Horsemanship, Trail, Reining, 
Halterclasses en Cow-classes (onder-
delen met het werken met koeien). 
Sylvia Schoenmaker van de Blue Jacke-
roo Stables, sinds kort gevestigd in 
Wijnjewoude, behaalde in de  WRAN 
Open Showmanship at Halter met haar 
paard Zipper Pride Earl een bronzen 
medaille. 

Carla Romkes behaalde met haar paard 
Quincy Mayflower in de rassenshow voor 
Appaloosa's (ApHC) een gouden medail-
le in de ApHC Open Trail en werd hiermee 

dus Nederlands Kampioen.

Liesbeth Vollaard met haar Haflinger 
Wynanda van Vredebest behaalde zowel 
in de WRAN Amateur Trail als in de 
WRAN Amateur Western Horsemanship 
een gouden medaille en werd hiermee 2 x 
als Nederlands Kampioen gehuldigd.

Tevens werden nog een aantal High Point 
Titels uitgereikt. Dit is een prijs voor het 
meest behaalde aantal punten over het 
seizoen 2006/ 2007. Hier ontvingen Jinke 
de Kroon met Bucky's Lu een High Point 
Titel voor de WRAN Pleasure Jeugd en 
Liesbeth Vollaard met Wynanda van 
Vredebest een Titel voor de WRAN 
Amateur Trail en de WRAN Open 
Horsemanship.



Geef de pen door.

Het is al laat op de avond na de bestuursvergadering van het 
Dorpsfeest als Jeroen Malewicz vraagt of iemand van ons een stuk-
je voor de Ban wil schrijven. Geen vlotte reacties…., dus vooruit 
dan maar! 

Ik ben Martje Seefat-Boonstra geboren in Drachten maar getogen 
in Wijnjeterp en sinds 1974 dus Wijnjewoude.
Met mijn vader, moeder en zusje woonde ik de eerste jaren aan de Weinterp waar Jan 
en Ida van der Lei nu wonen. In 1964 zijn we verhuisd naar het 't Skjer 3 op een prachti-
ge nieuwe boerderij. Daar kwam er nog een broertje bij en het gezin was compleet. We 
hebben daar een prachtige, onbekommerde jeugd gehad. Spelen op de boerderij, tus-
sen de beesten, in de frisse lucht in een prachtig landschap.

Altijd op de fiets naar school met de ande-
re kinderen van de buurt. Eerst naar de 
basisschool in het dorp, later naar 
Drachten. In 1974 haalde ik mijn MAVO 
diploma en het was toen eigenlijk nog 
heel gewoon dat een meisje dan aan het 
werk ging. Dat gebeurde ook, ik kwam 
terecht op de Rabobank in het dorp. Wat 
ik wilde was geld verdienen, reizen en in 
de avonduren verder leren. Geld verdie-
nen doe ik nog steeds bij de Rabobank 
maar nu in Drachten. Studeren heb ik ook 
jaren gedaan, er zit een hele reeks diplo-
ma's in mijn koffertje. Reizen heb ik ook 
gedaan, Roemenie en een trip naar Kiew 
in Rusland (toen nog achter het ijzeren 
gordijn), Nieuw Zeeland en vele landen in 
Europa. Op mijn reis in Noorwegen kwam 
ik René tegen. René woonde in 
Zoetermeer en het werd regelmatig een 
ritje maken tussen Wijnjewoude en 
Zoetermeer.

In 1985 zijn we getrouwd en gaan wonen 
aan de Tolleane. Het leek ons geen optie 
om voor een flat in Zoetermeer te kiezen. 
Wonen op het platteland was ook een 
grote wens van René. Voor Zoetermeer 
woonde hij in Den Helder aan de zeedijk 
vandaar….

In 1987 zijn we verhuisd naar de Weinterp 
31 waar we een huis hebben laten bou-
wen. Hier stond eerst een heel klein huis-
je, de dakgoot zat ongeveer op mijn 
schouderhoogte!! We wonen hier met 
veel plezier. We hebben alle ruimte, rust, 
een prachtige omgeving… na een dagje 
familiebezoek in de Randstad komen we 
allemaal hard hollend terug en weten we 
ons plekje nog meer te waarderen!

René heeft de eerste jaren bij verschillen-
de bedrijven gewerkt als elektrotechnisch 
tekenaar. Na de geboorte van onze jong-
ens, Hans en Douwe, hebben we de rol-
len thuis omgedraaid. René doet de werk-
zaamheden thuis en het grootste deel van 
de zorg voor de kinderen. 
Inmiddels zijn de grote jongens mij boven 
het hoofd gegroeid en kunnen ze al goed 
voor zich zelf zorgen. Hans (17) helpt in 
zijn vrije tijd veel bij mijn broer op de boer-
derij en gaat naar het AOC in Leeuwar-
den. Douwe (15) zit in de examenklas van 
het VMBO in Gorredijk. René heeft daar-
om de laatste jaren oppaskinderen aan 
huis. Daarvoor is hij ook vrijwilliger ge-
weest op de Peuterspeelzaal.
 

Weglopen van de waarheid 
is weglopen van jezelf



Onze agenda's staan ook altijd bomvol. 
Hobby's en vrijwilligerswerk nemen veel 
tijd in beslag maar het is een leuke bezig-
heid. De mannen vissen, voetballen, vol-
leyballen en , maken muziek. René en ik 
fietsen en wandelen graag. Daarnaast zit 
ik sinds twee jaar op “trekzakken”. We 
hebben een leuke groep van ± 15 perso-
nen en het is erg gezellig met elkaar 

muziek te maken. Dit seizoen hebben we 
een nieuwe leraar gevonden zodat we 
weer extra ons best moeten doen om pro-
gressie te maken.

Ik geef de pen door aan Klaas en Baukje 
Postma, ook enthousiaste trekzakkers 
van Wijnjewoude.

Martje Seefat

Lit jins ljocht foar de minsken skine, 
mar set der gjin forgreatgles foar.

Wisseling van de wacht.

Sinds 15 oktober is café v/d Wey over gegaan in andere handen. Jannes en Jenny  v/d 
Wey vonden het na 22 jaar tijd om te gaan stoppen als caféhouder in Wijnjewoude. In 
augustus 1985 zijn ze gestart in het café dat toen nog de naam” Het Wapen van 
Opsterland” droeg.
 

Sinds 1990 is de naam café " v/d Wey " en dat blijft voorlopig zo, totdat we een toepas-
selijke naam bedacht of gevonden hebben, aldus de nieuwe uitbaters.
De nieuwe mensen zijn Eric (32) v/d Veen en Anja (29) Paulusma met hun zoon Jesse 
(5). Eric's roots liggen in Siegerswoude en Anja is opgegroeid aan de Poasen in 
Hemrik, bekend met de streek dus.

Het cafetaria gebeuren zal geoptimaliseerd worden en wat meer activiteiten georgani-
seerd in het café met ook aandacht voor het verenigingsleven in het dorp. Dat is de uit-
daging waar de nieuwe uitbaters voor gaan en waar we meer van zullen horen als ze de 
zaak eenmaal op de rails hebben.

De redactie van de Bân wenst hen daarbij alle succes. 



Volleybalvereniging DWS

Na een paar weken van trainen is 
afgelopen maand de NeVoBo competitie 
van start gegaan. De spelers proberen de 
trainingsarbeid om te zetten naar 
klinkende resultaten en de eerste punten 
zijn dan ook binnen

Heren 1   7 punten uit 3 wedstrijden
Heren 2   1 punt uit 2 wedstrijden
Dames 1  6 punten uit 3 wedstrijden
Dames 2  3 punten uit 3 wedstrijden

Natuurlijk zijn we best blij met deze resultaten maar we kunnen heel goed versterking 
gebruiken. Dus kom eens kijken op een training of doe gewoon een keertje, vrijblijvend, 
mee!
Trainingstijden:  Maandag Recreatie dames   19.00  tot  20.15

Dames 1 en 2 20.15  tot  21.30
Dinsdag Heren 1 19.30  tot  20.45

Heren 2 20.45  tot  22.00  
Tenslotte willen wij onze excuses maken voor het niet vermelden van de balsponsor 
van oktober. Bij deze willen wij kraanverhuur J. Posthumus bedanken voor de 
geleverde steun. 

De balsponsor voor de maand november is Meermarkt J. Bosch.

Wedstrijdschema:
Donderdag, 8 november 2007
19:15           D.W.S. DS 1 - D.F.S. DS 2                      M.F.C. de Swingel  
20:15           v.v. Bakkeveen DS 1 - D.W.S. DS 2        De Holten   
20:15           D.W.S. HS 1 - SCS HS 2                         M.F.C. de Swingel  
21:15           D.W.S. HS 2 - SCS HS 3                        M.F.C. de Swingel  
Donderdag, 15 november 2007
19:15           HVC DS 2 - D.W.S. DS 1                         M.F.C. de Swingel  
20:15           s.v. Suameer DS 1 - D.W.S. DS 2           Westermar    
20:15           D.W.S. HS 1 - v.v. Bakkeveen HS 2        M.F.C. de Swingel    
Donderdag, 22 november 2007
20:15           D.W.S. DS 1 - Blok '87 DS 1                    M.F.C. de Swingel  
19:15           D.W.S. DS 2 - s.v. Suameer DS 2          M.F.C. de Swingel  
19:15           D.F.S. HS 3 - D.W.S. HS 1                      Westermar    
20:15           Turfst.-Drachten HS 5 - D.W.S. HS 2      Sportcentrum Drachten   
Donderdag, 29 november 2007
21:15           ODS 2 - D.W.S. DS 1                              Sporthal Revalidatie Fries  
20:15           D.W.S. DS 2 - J.M.C. DS 1                    Sportcentrum Drachten  
19:15           Turfst.-Drachten HS 4 - D.W.S. HS 1     Sportcentrum Drachten  
21:15           De Roeken/DVC HS 3 - D.W.S. HS 2     De Doelstien   
Donderdag, 6 december 2007
21:15           De Kompenije DS 1 - D.W.S. DS 1         M.F.C. de Swingel 
19:15           Hujades DS 5 - D.W.S. DS 2                   De Leegens  
19:15           D.W.S. HS 1 - R.S.O. HS 2                     M.F.C. de Swingel   
20:15           D.W.S. HS 2 - D.O.S. (Koll.) HS 2           M.F.C. de Swingel  

Bestuur DWS



Nordic Walking 
voor fitheidverbetering, training van uithou-
dingsvermogen en gewichtsvermindering. 
Bovendien is Nordic Walking zeer geschikt 

is een ideale buitensport 

voor mensen met een fysieke beperking. Met de juiste techniek is het een veilige, 
gezonde en plezierige manier van bewegen voor jong en oud. Om voor iedereen wat te 
bieden is onlangs de Nordic Walking  Vereniging   De Friese Wouden  opgericht. De 
eerste vereniging voor deze populaire sport  in het noorden van het land.

Wat zijn de plannen van Nordic Walking Vereniging De Friese Wouden.

De plannen van de vereniging zijn gericht 
op een regelmatig aanbod van wande-
lingen op initiatief van de vereniging of 
van haar leden onderling, dan wel deelna-
me aan tochten door derden georgani-
seerd. Met behulp van de website probe-
ren wij de leden te voorzien van alle actu-
ele informatie en bieden wij hen de moge-
lijkheid om middels het gastenboek 
oproepen te doen om gezamenlijk in klei-
ne groepen te gaan wandelen wanneer 
het u uitkomt.
De vereniging heeft zich aangesloten bij 
de KNBLO-NL. Alle leden van de vereni-
ging kunnen daardoor genieten van alle 
voordelen van deze wandelbond, zoals 
de wandelpas en het Landelijk Wandel 
Programma. 
Daarnaast hecht de vereniging aan een 
gezonde sportbeoefening door het stimu-
leren van de verbetering van de techniek 
en het uithoudingsvermogen. Hiervoor 
maakt de vereniging gebruik van gecertifi-
ceerde INWA-trainers, waarbij de leden 
met korting gebruik kunnen maken van de 
diverse trainingsmogelijkheden. Zoals 
opfrislessen, vervolgcursussen en strip-
penkaart Nordic Walking. 
Om alle activiteiten te kunnen uitvoeren is 
de contributie voor het jaar 2008 vastge-
steld op € 20,-- per lid per jaar, inclusief 
het lidmaatschap van de KNBLO-NL.
Wilt u meer weten en/of lid worden van de 
vereniging mail maar info@ nordicwal-
kingfriesewouden.nl of naar hm.te-
loo@planet.nl

Kennismaken met Nordic Walking
 

zaterdag  24 november  van  13.30 - 
15.00 uur. Start : Parkeerterrein naast De 
Slotplaats, Foarwurkerwei 3, Bakkeveen
Kosten: € 15,= inclusief het gebruik van 
de wandelpoles en  een kopje koffie/thee 
na afloop.
In anderhalf uur leert u de eerste beginse-
len van Nordic Walking, omgaan met het 
materiaal en hoort u wat Nordic Walking 
voor uw gezondheid kan betekenen.
Aanmelden voor een kennismakingsles 
Nordic Walking Friese Wouden: 
Annemarie Bongers  INWA-instructeur
tel: 0516-541510 na 18.00 uur  of aanmel-
den via de site : www.nordicwalkingfriese-
wouden.nl

 ps. Leden van de  NW vereniging kunnen 
voor € 10,=  een cadeaubon voor een ken-
nismakingsles  bestellen t.w.v. € 15,= 
 ( sinterklaas- of kerstcadeau  voor familie 
of vriend(in))

 1e Nordic Walking tocht

De eerst officiële door de nieuwe nwv De 
Friese Wouden georganiseerde nw tocht 
was een groot succes 
Meer dan 95 mensen namen deel aan de 
tocht op verschillende afstanden. Het was 
prachtig weer op 13 oktober  in het 
Drents-Friese woud, de dag kon niet meer 

Nordic Walking 



stuk.  Bij de start in Diever  was er een gezamenlijke warming up, wat er indruk-
wekkend uitzag. Na afloop kon iedereen gezellig  bijkomen met een heerlijk kopje kof-
fie/thee

Nationaal MS Fonds heeft meer vrijwilligers 
nodig.

Kom voor MS in beweging.
Het Nationaal MS Fonds zoekt nieuwe collectanten voor de collecteweek voor Multiple 
Sclerose in november. “Er zijn nog lang niet genoeg collectanten om langs alle deuren 
te gaan” zegt Pamela Zaat, landelijke coördinatrice van het Nationaal MS Fonds.

De organisatie zet zich in om de kwaliteit van leven van mensen met MS te verbeteren. 
Dit doet zij door voorlichting te verstrekken, activiteiten en vakanties te organiseren en 
onderzoek te verrichten.

Multiple Sclerose (MS) is een aandoening van het centrale zenuwstelsel. Het centrale 
zenuwstelsel bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg. 

Het Nationaal MS Fonds zoekt met name mensen die bereid zijn een deel van hun vrije 
tijd te besteden aan de landelijke collecte in november. Vrijwilligers, jong en oud, met 
veel of beperkte tijd. Iedereen kan meehelpen de collecte tot een succes te maken!
Het Nationaal MS Fonds collecteert van 19 t/m 24 november. 

Wilt u meer informatie? Neem contact op met Pamela Zaat, landelijke coördinatrice van 
het Nationaal MS Fonds, tel. (010) 591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl

Hij ligt wel steevast op de loer
Maar vrouwen krijgt hij moeilijk over de vloer

Ze houden niet zo van de geuren
Die zijn bestaan nogal eens opfleuren

Want hij is een echte varkensboer.



Vrijwilligers in actie tijdens Make a 
Difference Day (MADD).

Op 2 en 3 november 2007 staat in heel 
Nederland het vrijwilligerswerk centraal 
tijdens de derde Make a Difference Day 
(MADD). Duizenden Nederlanders 
steken dan de handen uit de mouwen bij 
talloze vrijwilligersactiviteiten. Iedereen 
kan meedoen: individuen, scholen, 
bedrijven, gemeenten, vrijwilligersorgani-
saties en –centrales. In de klussendata-
base op www.makeadifferenceday.nl 
leest u welke klussen er bij u in de buurt 
worden uitgevoerd.

Platform Vrijwillige Thuishulp 
Opsterland.

Het Platform Vrijwillige Thuishulp 
Opsterland heeft samen met het 
Informatiepunt Wmo en Timpaan Welzijn 
het initiatief genomen deel te nemen aan 
MADD Het is een manier om te laten zien 
wat voor vrijwilligerswerk er allemaal in 
Opsterland mogelijk is op het gebied van 
de vrijwillige thuishulp. Momenteel 
bestaat het platform uit: De Zonnebloem, 
het Rode Kruis, de Vrijwillige Palliatieve 
Terminale Zorg, de PlusBus, de kerken. 
Het platform krijgt ondersteuning van 
Timpaan Welzijn.
Het platform heeft de politiek benaderd 
om zich in te zetten tijdens de MAD-Day.

Wethouder en raadsleden zetten zich 
ook in als vrijwilliger.

Wethouder Henk Hoen gaat de PlusBus 
besturen. Raadsleden Ria Blaak en 
Marianne Lok helpen bij het handwerken 
van het Rode Kruis. Raadslid Willemijn 
Bruining gaat op vriendschappelijk 
huisbezoek samen met Humanitas en 
krijgt een rondleiding van een vrijwilliger 

in het hospice te Beetsterzwaag. In het 
hospice maar ook thuis ondersteunen 
vrijwilligers mensen in hun laatste 
levensfase.

MADD ook in Wijnjewoude .

Ook in Wijnjewoude wordt meegedaan 
aan de MAD-day plaats. De Zonnebloem 
afdeling Ureterp e.o. heeft een vrijwil-
ligersactiviteit georganiseerd op vrijdag-
middag 2 november. 6 mensen uit Wijnje-
woude die moeilijk de deur uitkomen 
vanwege de gezondheid of mindere 
mobiliteit worden opgehaald door de 
raadsleden Mieke Elgersma en Janny v.d. 
Mark. Er wordt een autorit door bekende 
omgeving en naar de klokkenstoel 
gemaakt. Daarna wordt koffie gedronken 
in de Stripe, welke de Stripe voor MADD 
ter beschikking heeft gesteld.

Alle informatie over Make a Difference 
Day vindt u op www.makeadifference-
day.nl. U kunt ook contact opnemen met 
Petra Mens van Timpaan Welzijn, 
tel. 0512-384040 of 
p.mens@timpaanwelzijn.nl.
Wilt u meer weten over vrijwilligerswerk of 
over de Vrijwillige Thuishulp dan kunt u 
terecht bij het Informatiepunt Wmo: in 
Beetsterzwaag (gemeentehuis, alle 
ochtenden 9.00-12.30 uur) Gorredijk 
(bibliotheek, maandag 13.30-17.30 uur 
en donderdag 10.00-12.30 uur) en 
Ureterp (bibliotheek, woensdag 13.30-
17.30 uur en vrijdag 10.00-12.30 uur). 
Telefonisch is het Informatiepunt Wmo te 
bereiken onder 0512 – 386 386 of op 
internet via www.opsterland.nl.
Aanmelden als vrijwilliger is hier ook 
mogelijk.



Prikbord

In de week van 8 tot en met 13 oktober werd ook 
in Wijnjewoude gecollecteerd voor de 
Nederlandse Brandwonden Stichting. 

Deze stichting heeft de volgende doelstelling: 
· Het verbeteren van de behandeling, verpleging, verzorging van en hulpverlening 

aan personen met brandwonden;
· Het bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met brandwonden;
· Het bevorderen van preventie van brandwonden.

 
Vanuit Wijnjewoude kon een bedrag van € 657,67 worden overgemaakt naar de 
stichting. Hierbij willen wij alle collectanten nogmaals dank zeggen. Zonder hen was dit 
niet mogelijk geweest. Ook alle gevers, geefsters bedankt voor uw bijdrage. 

Met vr. gr. Jantina Doorgeest en Belinda Brouwer.

Opzegging lidmaatschappen.

Wegens verhuizing, bedank ik voor alle 
lidmaatschappen met ingang van 
1 januari 2008.

L. van Wallinga, Welfingstrjitte 58, 
9241 GP Wijnjewoude.

Bedankt.
Hierbij wil ik iedereen, ook namens mijn 
man, bedanken voor de vele kaartjes, 
telefoontjes, bloemen  en belangstelling 
tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en 
de Marrewyk. Bedankt allemaal.

Mevr. B. de Jong de Jong.

 Bedankt.
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken 
voor de vele kaarten, bloemen, fruit-
manden, telefoontjes etc. ook diegenen 
die mij zo trouw bezocht hebben in het 
ziekenhuis MCL en bij mijn thuiskomst.
Het was geweldig, Bedankt!

 A. Hoogenberg- Posthumus
 H. Hoogenberg

Gevonden.
Zilveren kettinkje met half hartje.
Gevonden vlak bij het kruispunt Loks-
leane - Ald Duerswâld. Wie weet wat er op 
het halve hartje staat kan het ophalen bij : 
Gerke de Vries, Strûkheide 5,
 Wijnjewoude. (0516-481776)



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

1. Tekenen vanuit je gevoel.
Start: 6 november. Kosten: € 45,00
Tijd: 20.00-22.00 uur. Aantal lessen: 3
Contactpersoon: Magda Landman. 
Tel. 0516-481673.

2. Workshop porselein schilderen.
Start: 13 november. Kosten: € 25,00
Tijd: 19.30-21.30 uur. Aantal lessen: 1
Contactpersoon: Magda Landman. 
Tel. 0516-481673.

3. Gezond gewicht, gezonde voeding.
Start: 20 november. Kosten: Gratis
Tijd: 20.00-22.00 uur. Aantal lessen: 1
Contactpersoon: Lydia Huisman. 
Tel. 0516-481178.

4. Speculaas maken.
Start: 27 oktober. Kosten: € 22,50
Tijd: 19.00 uur. Aantal lessen: 1
Contactpersoon: Magda Landman. 
Tel. 0516-481673.

5. Feestelijke tafelaankleding.
Start: 12 december Kosten: € 7,50
Tijd: 19.30-21.30 uur Aantal lessen: 1
Contactpersoon: Dickey Gardenier. 
Tel 06-22655828.

6. Van beslag tot nieuwjaarsrolletje.
Start: 18 december. Kosten: € 2,50
Tijd: 20.00-22.00 uur. Aantal lessen: 1
Contactpersoon: Sybout Posthuma Linthorst. 
Tel. 0516-481646.

7. Kalligrafie.
Start: 7 januari. Kosten: € 25,00
Tijd: 20.00-22.00 uur. Aantal lessen: 5
Contactpersoon: Dickey Gardenier. 
Tel 06-22655828.

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

9. Lachen.
Start: 21 januari Kosten: € 12,50
Tijd: 19.30-21.00 uur Aantal lessen: 1
Contactpersoon: Dickey Gardenier. 
Tel 06-22655828.

10. Recepten uitwisselen.
Start: 30 januari. Kosten: Gratis
Tijd: 20.00-22.00 uur. Aantal lessen: 1
Contactpersoon: Siebo Groenewold. 
Tel. 0516-481878.

11. Computer workshops.
Cd/dvd branden 1 november. 
Toveren met foto's 8 november.
Downloaden 15 november.
E-mail opfleuren 22 november.
Zoekmachines 29 november.
Veilig kopen op internet 6 december. 
Adressen en etiketten in word 13 december.
Gratis bellen met skype 20 december.
Start: Computer workshops
Zie desbetreffende workshop 
Kosten: € 7,50
Tijd: 20.00-21.30 uur. Aantal lessen: 1
Contactpersoon Siebo Groenewold. 
Tel. 0516-481878

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



Zonnebloemloterij.

Denkt u aan de trekking van de Zonnebloemloterij? Op maandag 
12 november is het zover.
Op verschillende manieren kunt u erachter komen of u een prijs 
hebt gewonnen.
Alle informatie vindt u op de achterkant van uw lot. Mocht u nog 
vragen hebben dan kunt u altijd even bellen tel. 0512-302489.
Donderdagmorgen 22 november gaan we in Drachten winkelen 
en dat doen we met personen die daar anders niet zo gemakkelijk 
kunnen komen. Wij zorgen voor vervoer en rolstoelen en gaan 
eerst koffiedrinken in de Hema. Wie belangstelling heeft kan 
contact met ons opnemen.
Op 13 december gaan we een bezoek brengen aan Tuindorado, Het Zuid, Drachten. 
Ook hier kunt u zich voor opgeven.
Voor al onze activiteiten hebben we vrijwilligers nodig. Wie wil ons hierbij helpen? U 
bent van harte welkom.

Het bestuur



Schaakclub Bakkeveen

EEN LOPER DOET EEN DUTJE

In de herfst wordt er altijd veel gelopen door de schaakstukken. Ja, ze moeten natuurlijk 
in een goede conditie blijven want af en toe wordt er actie van ze gevraagd op het echte 
schaakbord, hoewel daarop  de afstanden natuurlijk niet zo groot zijn.  Dus waren de 
schaakstukken weer eens de klos en moesten ze in een flink tempo achter de Koningin 
aan, de Heide van Duurswoude op. Nu konden de meeste stukken de Koningin wel 

bijhouden, maar er was één stuk, dat 
deze keer een beetje achteraan sukkelde, 
een Loper, en………… dat had de 
Koningin niet  in de gaten, want zoiets 
verwachtte ze niet van een Loper. Een 
Loper loopt altijd wel dacht ze en dat 
dacht die Loper ook.  “Altijd wordt er van 
mij verwacht dat ik aan de gang blijf, altijd 
maar lopen, lopen en nog eens lopen en 
dan nog schuin lopen ook en overal naar 
toe, naar elke hoek van het schaakbord. 
“Ja, je kunt me wat, Koningin”, mompelde 
de Loper, “ik ga er even bij zitten, hoor”. 
En hij vond een mooi plekje in een dalletje 
tussen wat hoge heideplanten, lekker uit 
de wind, die in dit jaargetijde al flink 
schraal begon te worden. 

Het was er heerlijk. De zon kwam er even 
bij en de heide begon heerlijk te ruiken. 
Ja, heide heeft een hele fijne geur, 
waarvan ik eerlijk gezegd ook altijd al een 
beetje slaperig wordt. Nou verging het 
onze Loper, die immers een beetje moe 
was, niet anders. Hij viel gewoon daar op 
die heide in een diepe slaap………. 

Toen het al middag was werd onze Loper 
wakker in een mooi dalletje tussen 
heerlijk geurende heideplanten. “Hè, hè, 
wat heb ik heerlijk geslapen en wat ruikt 
het hier lekker”, riep de Loper, want hij 
was helemaal wakker geworden en zijn 
vermoeidheid was compleet verdwenen. 
“Ik heb echt weer zin om eens een flink 
stuk te gaan lopen” en hij ging rechtop 
staan en rekte zich eens flink uit. Dan 
keek hij over de heide en zag de heide, 
maar welke heide, er was een andere 

heide. Hoe kan dát nou? Vanaf de heide 
moet je het schaakkasteel aan de Biskop 
gemakkelijk achter de bomen kunnen 
zien en nu was het er niet meer. O,o, wat 
schrok die Loper! Had hij misschien 
geslaapwandeld of in zijn slaap 
gewandeld of was ie misschien 
ontvoerd……………en ergens anders 
heen gebracht? Ach, misschien was ie 
betoverd, want in de tijd van de 
middeleeuwen toen het schaakspel werd 
uitgevonden, konden tovenaars nog 
toveren. O,o, wat erg.  En wat rook het 
toch akelig op de heide en bang als ie was 
zette onze Loper het op een lopen.  

Gelukkig kwam onze Loper al weer snel in 
de bewoonde wereld, daar is het een 
loper voor  en hij vroeg aan een boer waar 
hij was.  Die boer was een echte 
Groninger, die niet eens in de gaten had, 
dat hij in het Gronings tegen een Fries 
schaakstuk stond te babbelen. En die 
boer vertelde hem al gauw dat ie 
terechtgekomen was op de “Jilt 
Dijksheide”, helemaal in de provincie 
Groningen. Ja, wel een eind weg, maar 
voor de terugreis, daar draaide de Loper 
zijn hand niet voor om en was al snel weer 
thuis in het schaakkasteel aan de Biskop . 

Zou de Loper betoverd zijn geweest? Ach, 
daar geloof ik niet in. Wat dan wel? Nou, 
het kan zijn, je weet maar nooit, het zou 
kunnen, dat die heideplantjes er meer van 
wisten en…………het speelde zich 
natuurlijk allemaal in de Middeleeuwen af, 
een duistere tijd……….!



Frans Briedé 

Schaken is beslist niet zo'n ernstig spel als de meeste mensen denken. Natuurlijk 
wordt het spel echt  wel serieus beoefend, maar er wordt ook veel gelachen bij de club. 
Uw kinderen kunnen nog best meedoen met de nieuwe schaakcursus, dus kom eens 
kijken op een woensdagavond om 19.00 uur in de voetbalkantine te Bakkeveen, 
Mjumsterwei 14. Eerste 2 lessen gratis. Bel ons wel even op van tevoren, tel. 0516 542 
087 (Frans Briedé, Bakkeveen) of  0516 481 813 (Berend Joustra, Wijnjewoude).

 



Kerkdiensten

Hervormde Gemeente

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.

Gereformeerde Kerk.

11   9.30 uur. Ds. K. Bijleveld, Boornbergum
13.45 uur. Ds. P. Rozeboom, Wolvega. Kerk en School dienst

18   9.30 uur. Ds. G. Arensman, Gerkesklooster
13.45 uur. Ds. G. Arensman, Gerkesklooster

25   9.30 uur. Ds. T.J. Oldenhuis, Emlichheim
13.45 uur. Ds. F. de Jong, Drachten

December
2   9.30 uur. Ds. G.J. Röben, Dr. Compagnie. Voorber. H.A.

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

November
4 Duurswoude   9.30 uur. Ds. J. Duijster, Ens

13.45 uur. Ds. J. Duijster, Ens
7 Weinterp 19.30 uur. Ds. G. Oberink, Urk. Dankstond.

11 Weinterp   9.30 uur. Ds. H. Engelsma, Genemuiden
13.45 uur. Ds. P. Rozeboom, Wolvega. Gezin-school-kerk. 

                     Gezamelijke dienst                                                                                            
18 Duurswoude  9.30 uur. Ds. K. de Graaf, Kallenkote

13.45 uur. Ds. H. Poot,Oldemarkt
25 Weinterp   9.30 uur. Ds. Tj. Sijtsema, Assen

13.45 uur. Drs. J. Noordam, Drachten
December

2 Duurswoude   9.30 uur. Dhr. J.W. van de Kamp, Beverwijk. 1ste advent
13.45 uur. Dhr. J.W. van de Kamp, Beverwijk.

November 
7 20.30 uur. Ds. W.B. van der Wal. Dankdag

11   9.30 uur. Ds. T.K. van Eerden
14.00 uur. Ds. W.B. van der Wal.

18   9.30 uur. Ds. W.B. van der Wal.
14.00 uur. Ds. G. Roorda

25   9.30 uur. Ds. R. van Wijnen
14.00 uur. Dienst

December
2   9.30 uur. Ds. P. Cnossen

14.00 uur. Ds. W.B. van der Wal.

November
4   9.30 uur.  Ds. M. v.d. Sijs Hoorn Zending zondag / koffie drinken na de dienst

13.45 uur.  Ds. A. van Nierop Gorredijk
7 19.30 uur.  Ds. B. van Oeveren Steenwijk Dankdienst voor Gewas en Arbeid



Dorpsagenda

November
6 WAW: Verfworkshop Shibori
6 WAW: Tekenen vanuit je gevoel
6 Klaverjassen bij café van der Wey
8 WAW: Toveren met foto's
9 It Stikelbearske: Bingoavond

10 Nationale voedselactie van Dorcas
10 Dag van de Mantelzorg
12 Trekking van de Zonnebloemloterij
13 WAW: Workshop porselein schilderen
15 WAW: Downloaden
15 Soos: Mevr. De Jong uit Oudega
 19 t/m 24 Collecteweek Nat. Fonds MS
20 WAW: Gezond gewicht, gezonde voeding
21 BvPF Vrouwen van Nu: Haute couture van gebruikte kleding.
22 Welfare van het Rode Kruis in samenwerking met Dorcas
22 WAW: e-mail opfleuren
24 Intocht Sinterklaas
27 WAW: Speculaas maken
27 Klaverjassen bij café van der Wey
28 WAW: Bloemschikken
29 Kerstpakketten inleveren voor Polen.
29 WAW: Zoekmachines

December
6 Kerstpakketten inleveren voor Polen.
7 Schutjassen in de O.D.V. kantine 

13 BvPF Vrouwen van Nu: Fam. Kuiper met midwinterhoornblazen.
18 Klaverjassen bij café van der Wey
21 Schutjassen in de O.D.V. kantine 

Dy't net arbeidet sil ik net ite seit men, 
mar as t' sa wie, 

soenen der in soad rike skevels stjerre.



Doktersdiensten

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude  Mr. Geertswei 15  Wijnjewoude   tel. (0516) 48 12 50.

Door de week overdag tel. 48 12 50 spoedlijn (0516) 48 08 08
Na 17.00 uur en in het weekend tel. 0900 1127112
 TIJDEN
-     maken van afspraken voor het spreekuur of een visite  08:00 - 09:00 uur
- aanvragen van herhalingsrecepten                              09:00 - 10:30 uur
- koffiepauze met aansluitend verpleegkundig spreekuur 10.30 - 11.45 uur
- bellen voor uitslagen 11.45 - 12.15 uur
-     medicijnen afhalen                                                   16:00 - 17:00 uur
- wrattenspreekuur: 1x per 14 dagen is er donderdagmiddag vanaf 15:00 uur stikstof 

aanwezig. 

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

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

Haast is alleen goed als je vlooien moet vangen


