Van de redactie
Redactie "de Bân”
Haaije Bruinsma, Compagnonsfeart 73.
Annie Posthumus, Weinterp 40.
Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10,
Durk van der Veen, Merkebuorren 127.
Klaas Greidanus, Bremerheide 20.
Roelie Aardema, Mr. Geertswei 45
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Voorwoord
48 17 12
48 13 81
48 13 91
48 13 98
48 14 28
48 07 07

Stichting Doarpskrante de Bân.
Bankrekeningnummer 369065182.
De volgende Bân verschijnt op zaterdag
2 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 25 november 18.00 uur. Kopij
wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 23 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

Wellicht zult u denken dat verhaal van
familie Hellingwerf hebben we al gezien.
Dat kan, maar dan in de Woudklank. We
hadden voor de maand oktober zoveel
kopij binnen gekregen dat we één en
ander moesten opschuiven waaronder
dus het verhaal van de familie Hellingwerf
die zestig jaar waren getrouwd.
Ook het verhaal van Geef de pen door
hebben we een maandje opgeschoven.
Verder was het de bedoeling om wat
aandacht te vragen voor uw vrijwillige
bijdrage.
Wij krijgen veel positieve reacties op de
Bân en wij willen dan ook ons best doen
om op deze manier verder te gaan.
Helaas kan dat niet zonder uw hulp.
Sommige zijn al bezocht voor een vrijwillige bijdrage maar het grootste gedeelte
moet nog.
Wij zouden van iedereen die de Bân
ontvangt graag € 5.= ontvangen maar het
blijft natuurlijk geheel vrijblijvend.
Ook zouden we het fijn vinden als er
mensen zijn die spontaan eens wat kopij
aanleveren. Wij zijn niet altijd op de
hoogte van hobby's of verzamelingen, of
iemand die misschien een speciaal
beroep heeft en wel mee wil werken aan
de rubriek: Beroep onder de loep.
De redactie.

In praatsje by it
plaatsje
Hij of zij leek te zeggen de 28ste okt;
"tot de zomertijd"
en dook de moddersloot in.

Berichten van Plaatselijk Belang.

Bezorging Woudklank.
De afgelopen jaren hebben we regelmatig
te horen gekregen dat de Woudklank niet
overal in het dorp wordt bezorgd. Dit
hebben we wel onder de aandacht
gebracht, maar tot nu toe was hier niets
aan te doen.
Van de gemeente ontvingen we nu het
verzoek te inventariseren waar de
Woudklank niet wordt bezorgd. Of dit
betekent dat men iets aan de bezorging
gaat doen weten we niet. Wel horen we
graag waar geen Woudklank wordt
bezorgd, zodat we dit in ieder geval bij de
gemeente kenbaar kunnen maken.
Als u geen Woudklank ontvangt kunt u dit
melden bij de bestuursleden Joop
Miedema (tel. 481305), Jan Bakker (tel.
481359) of Lammert Bouma (tel.
481457).

Onthulling kunstwerk
Wijnjewoude.
Maandag 13 november 2006 op het
plein aan de Meester Geertswei, om
19.30 uur.
Plaatselijk belang en beeldend kunstenaar Joop van Bergen nodigen u van
harte uit hierbij aanwezig te zijn.
Bestuur Plaatselijk Belang
Wijnjewoude.
Voorafgaand aan de I.D.O.P. bijeenkomst
is het de bedoeling ons voltooide
kunstwerk te onthullen.
Vandaar bovenstaande uitnodiging aan
alle inwoners van ons dorp.
We kunnen het ons niet permiteren hier
een uitbundig feest van te maken met
champagne etc. aangezien we nog een
tekort van 10%, is ± € 1500,-- hebben.
In de overtuiging dat het aanzien van dit
stukje Wijnjewoude sterk is toegenomen,
met als bekroning een eigen kunstwerk,
gaan wij er van uit dat dit laatste tiende
deel ook nog boven water komt.
Bij deze daarom een vriendelijke oproep
aan de dorpsgenoten, die financieel nog
niet bijgedragen hebben aan het tot stand
komen van het kunstwerk, dit alsnog te
overwegen.
Bankrek.nr: 1174.56.063 t.b.v. kunstwerk.
Er kan nog tot en met 1 december een
replica van het kunstwerk besteld worden
zoals gemeld in de vorige Bân.
De werkgroep

Kunstwerk in wording
18 september gingen we op uitnodiging van Plaatselijk Belang met vier man, onder
leiding van onze beeldhouwer Joop van Bergen, naar Sappermeer. Hier kwamen we bij
Borcherts Gieterij waar vandaag het dorpsbeeld gegoten zou worden.
Vooraan op het bedrijfsterrein troffen we
een modern kantoorgebouw aan en
achteraan de oude hoge gieterij.
Eigenaar en directeur Dekens van het
familiebedrijf heette ons van harte welkom en begeleide ons die middag. Eerst
kregen we uitleg over het bedrijf waarvan
nog maar acht in Nederland overgebleven zijn. Zijn vader kwam nog iedere
dag even kijken, aldus de directeur.
Het gieten van beelden is niet het
alledaagse werk van het bedrijf. Daarvoor
wordt te weinig aangeleverd. Hoofdzaak
is de ijzer- en roestvast staal gieterij. Dan
niet het massa werk, daarvoor moet je in
China zijn volgens Dekens, maar het
specialistische gieten.

Er worden ook veel onderdelen gemaakt
die aan slijtage onderhevig zijn en die zij
met een betere samenstelling van
metalen een langere levensduur geven.
Hierin heeft Dekens zich door studie
gespecialiseerd. Ook voor oude restauraties gieten ze veel.
Wij waren benieuwd naar hoe het bedrijf
aan zijn personeel kwam, omdat er geen
scholing voor dit werk is. Dekens: “Veel
medewerkers konden zich niet vinden in
een beroep of onderwijs en kwamen
toevallig met ons in contact. Door het
aparte werk werden ze geïnteresseerd,
wilden het wel proberen, en bleven er;
sommigen inmiddels alweer 15 jaar.”

Alvorens met het gieten van beelden kan
worden begonnen, wordt er eerst een mal
gemaakt. In een bak gevuld met een
mengsel van zand, hars en harder, het
zogeheten furaanzand, wordt het bestaande voorwerp voor de helft ingedrukt.
Daarna wordt er nog zo'n bak gemaakt,
en als die twee op elkaar gelegd worden,
wordt de ontstane ruimte gevuld met het
vloeibare ijzer. Na afkoeling worden de
delen van elkaar gehaald en blijft het
nieuwe product over.
Het zandmengsel wordt gemaakt in een
speciale machine, die volgens een
programma de juis-te samenstelling
aflevert voor elk soort product. Het zand
dat eerst grijs van kleur is, wordt na de
verhitting groen doordat een gedeelte van
de toe-voeging verbrand. Het gebruikte
zand, wordt kapot geslagen en voor
ophoging van het terrein gebruikt.
Na uitleg over het gieten, was het tijd voor
het gieten van ons eigen beeld. Hiervoor
gingen we de hoge donkere loods in van
de gieterij. Ondanks de goede verlichting
blijft het binnen donker; het licht wordt
opgenomen door de stoffige omgeving.
Voorin de loods was nog enig beton te
zien, verder naar achteren liepen we door
het zand dat in de vormen wordt gebruikt.
Achter in de loods stond een smeltoven,
waarin het brons, een legering van koper

en tin, voor ons beeld op temperatuur
gebracht werd. De temperatuur was op
1120 graden gebracht via inductie. De
oven werd gekanteld en het brons werd
overgegoten in een grote gietkan. Via
een kraanbaan door de loods ging het
richting het beeld, eerst werden onderweg nog enige slakken en ongerechtigheden uit de gietkan gevist met een
krabber. De bak waarin het brons gegoten moest worden stond klaar.
Joop van Bergen had uit hout het eerste
beeld gemaakt. Hiervan werd van ongeveer 30 stuks kleine mallen, door de
grillige vorm, rondom het houten beeld
een samengestelde grote mal gemaakt
voor in het zandbed, dat weer in een grote
bak zat. Het houten beeld er uit en er
ontstaat een loze ruimte voor het brons.
De kraan bracht de ketel boven de vorm
en een man met een speciaal pak en
gezichtsbescherming goot langzaam het
beeld vol. Werk dus voor een specialist.
Tot zover maakten wij het mee.
Na afkoeling wordt het beeld uit de bak
gehaald en daar door een medewerker
van uitsteeksels en vulmond ontdaan en
gestraald. Het beeld krijgt door deze vorm
van gieten een natuurlijker uitstraling.
Thuis doet van Bergen er nog het fijne
werk aan om de mooie vormen er aan te
geven.
Hoewel het gieten van het beeld maar
een moment was, alles was voorbereid,
was het voor ons een interessante
middag. Onze dank is dan ook aan Joop
van Bergen, directeur Dekens en personeel voor deze leerzame middag.
Reinder.

Integraal Dorps Ontwikkelings Plan (IDOP)
Afgelopen maandag 13 november heeft de eerste workshop naar aanleiding van de
gesprekken in de diverse focusgroepen, onder leiding van de heer Rein Meijer van het
LCO (opbouwwerk), plaatsgevonden. De belangstelling van dorpsbewoners, jong en
oud, en vertegenwoordigers van de gemeente en instellingen stelde ons zeer tevreden.
De heer Meijer had samen met Willie Oldengarm van Timpaan het nodige voorwerk
gedaan. Hij had van de bijeenkomsten met de focusgroepen samenvattingen op een
groot aantal kaartjes geschreven, die op de achterwand werden geplakt. De
aanwezigen kregen daarna de gelegenheid aan te geven welke onderwerpen ze bij
elkaar vonden horen. Hierdoor ontstonden clusters van verschillende onderwerpen.
Vervolgens werd bij elke serie onderwerpen een toepasselijke kop gezocht, met de
bedoeling daarmee aan te geven wat we als dorp over 4 jaar willen hebben bereikt. Dit
gaf aanleiding voor de nodige discussie. Tenslotte werd gekozen voor de volgende
benamingen: - We zijn een gastvrij dorp;
- We zijn een ondernemend dorp;
- We hebben goede zorg voor jong en oud;
- We hebben een bruisend cultureel leven;
- Ons dorp heet natuurlijk Wijnjewoude;
- We hebben een band met elkaar;
- Bij ons heeft de jeugd de toekomst;
- Er wordt gebouwd voor jong en oud.
In groepen werd daarna besproken welke belemmeringen we zien bij het realiseren
van de plannen. Dit was tevens de afsluiting van de avond. Op maandag 13 november
gaan we verder met het maken van een plan van aanpak, eveneens onder leiding van
de heer Meijer. Gezien de reacties was het een geslaagde avond. We hopen op de
workshop op 13 november opnieuw een grote groep mensen te ontvangen. Tot dan.

De Freulevijver,
een mooi stukje Wijnjewoude.

Wmo- nieuws
Wat is de Wmo?
Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Verschillende wetten en
regelingen, zoals de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) en de
huishoudelijke verzorging uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), gaan
op 1 januari 2007 op in de Wmo. Daarnaast zijn er diverse andere regelingen in de
Wmo ondergebracht die reeds onderdeel zijn van de gemeente. Alle gemeenten in
Nederland gaan deze wet uitvoeren. De Wmo heeft als doel dat iedereen kan meedoen
in de samenleving. Iedereen, dat wil zeggen ook kwetsbare groepen zoals mensen met
beperkingen.

Waarvoor kunt u terecht bij het Wmo loket?
Vanaf 1 januari kunt u bij het Wmo-loket onder meer terecht voor voorzieningen die
voorheen onder de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) vielen. Dat zijn
bijvoorbeeld rolstoelen, scootmobiels, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen zoals de taxivergoeding. Daarnaast is het Wmo-loket er ook voor u wanneer
bijvoorbeeld
- het schoonmaken in huis niet meer lukt,
- u problemen heeft bij het eten koken of boodschappen doen,
- u zich eenzaam voelt en daar wat aan wilt doen,
- u graag vrijwilligerswerk wilt doen maar niet weet waar en hoe,
- u mantelzorger bent en behoefte heeft aan informatie en advies of
ondersteuning,
- uw vrijwilligersorganisatie behoefte heeft aan ondersteuning door bijvoorbeeld
scholing,
- u graag vrijwilligerswerk zou willen doen maar zich belemmert voelt door uw
handicap,
- of wanneer u bovenstaande voorbeelden bij anderen herkent.
Hoever zijn we nu?
- Voor 1 januari willen we locaties
hebben voor de loketten in Gorredijk en
Ureterp. Ook willen we een eigen naam
voor het Wmo-loket. We schrijven voor
de naam een prijsvraag uit, waarover
u in de Woudklank van 19 oktober heeft
kunnen lezen. Op de internetpagina
van de gemeente kunt u dit nog
nalezen. Met de prijsvraag is een diner
voor twee personen te winnen, waarbij
ook vervoer geregeld wordt.
- Er moet door de komst van de Wmo
opnieuw, of in het geval van de hulp bij
het huishouden zelfs voor het eerst,
bepaald worden wie, wanneer voor
welke voorziening in aanmerking komt.

Daarom zijn we bezig met het maken
van Verstrekkingenbeleid. Er gaat
dus waarschijnlijk het één en ander
veranderen in de toekenning van
voorzieningen. In ieder geval geldt voor
mensen die nu al een Wvg-voorziening
hebben, dat hun voorziening met
ingang van 1 januari 2007 in eerste
instantie hetzelfde blijft als nu. In de
loop van 2007 zal er echter een
onderzoek plaatsvinden. Dan wordt
beoordeeld of de voorziening opnieuw
toegekend kan worden op basis van
het Wmo-verstrekkingenbeleid dat per
1 januari 2007 in werking treedt.
Degenen die dat aangaat, ontvangen
daarover te zijner tijd persoonlijk
bericht.

- Daarnaast zijn we bezig met de
voorbereiding om een Wmo-adviesraad op te richten zodat inwoners van
Opsterland met de gemeente mee
kunnen denken over het beleid en de
uitvoering van de Wmo. De gemeente
vindt het erg belangrijk dat haar inwoners mee kunnen denken en het is

ook een verplichting van de Wmo. Wij
zoeken naar mensen die plaats willen
nemen in de Wmo-adviesraad. Begin
november wordt hierover meer informatie gegeven via de Woudklank en de
website. Ook op de informatiebijeenkomsten (zie hierna) zal uitleg gegeven
worden over de Wmo-adviesraad.

Informatiebijeenkomsten
Voor individuele belangstellenden, plaatselijke belangen, kerken, vrijwilligersorganisaties en cliëntorganisaties zijn er informatieavonden gepland op
8 november van 19.30-22.00 in De Buorskip te Beetsterzwaag
9 november van 19.30-22.00 in de Wier te Ureterp en op
16 november van 19.30-22.00 in de Skâns te Gorredijk
Tijdens deze avonden gaan we nader in op het Wmo-loket, de Wmo-adviesraad en de
samenwerking van het loket met de dorpen. De agenda is voor elk van de drie avonden
hetzelfde en na te lezen op www.opsterland.nl. De agenda is ook gepubliceerd in de
Woudklank van 2 november. U bent hierbij van harte welkom.

Hoe houden we u geïnformeerd?
In de Woudklank vindt u op de voorlichtingspagina van de gemeente Opsterland
iedere week actuele informatie over de Wmo.
Op onze internetpagina www.opsterland.nl kunt u deze informatie en meer lezen
door op de button Wet maatschappelijke ondersteuning te klikken. Natuurlijk kunt u
voor vragen en informatie ook terecht bij het huidige gemeentelijk loket voor
wonen, welzijn en zorg: 't Stip is op werkdagen van 9.00 tot 16.00 bereikbaar op
telefoonnummer 0512 386 386. U kunt uw vragen ook e-mailen.

Stichting tot behoud van het buitengebied van
Wijnjewoude en omstreken
Nieuwe methode voor meten economisch nut. De Fries Frans Sijtsma (Veenwouden)
heeft een moderne methode ontwikkeld voor het meten van het (economisch) nut van
grote projecten. Donderdag 19 oktober promoveerde hij daarop tot doctor aan de
Rijksuniversiteit in Groningen. De Stichting tot behoud van het buitengebied van
Wijnjewoude en omstreken stelt voor om die methode ook op het N381 project los te
laten. De stichting raadt de politiek aan daar aandacht aan te besteden, schrijft ze
op haar website www.n381.cciwns.com.

Echtpaar Hellingwerf 60 jaar getrouwd.
Dinsdag 12 september mochten ze de dag gedenken, samen met hun 6 kinderen en
hun 11 kleinkinderen. Ook konden nog een broer en zuster en schoonzuster van de
partij zijn. Door de kinderen werd hun een boottocht aan geboden met aansluitend een
diner. “It wie prachtich waar, dat wy ha der fan genoaten”zeggen ze.
Veel ruchtbaarheid wilden ze er niet aangeven, maar toen de krant er melding van deed
stroomden de kaarten en felicitaties binnen. Ook de burgemeester vereerde hun met
een bezoekje. Dankbaar zijn ze, dat ze elkaar nog hebben op deze hoge leeftijd.
Lammert Hellingwerf werd geboren in
Rottevalle. Hij ging er naar de christelijke
school, waar zijn vader onderwijzer was.
Daarna ging hij naar de MULO in
Drachten.
Met dit diploma op zak, koos hij evenals
zijn oudere broer voor de kweekschool in
Dokkum. In 1938 slaagde hij en was zoals
dat toen heette kwekeling met akte. Maar
de tijd zat hem niet mee.
Na eerst vrijgesteld te zijn van militaire
dienst vanwege broederdienst, moest hij
in 1940 alsnog opkomen. Na de capitulatie mochten ze vrij snel weer naar huis.

Als kwekeling met akte probeerde hij
weer aan de slag te komen. In Rottevalle
en de Tike stond hij korte tijd als invaller
voor de klas.
Pas in 1943 kreeg hij een baantje als
gymnastiekleraar in Hemrik en “Wijnjeterp. Dit was voor één seizoen van mei tot
augustus. In die tijd werd de gymnastiekles buiten op een grasveld gegeven en
kon daarom 's winters niet doorgaan.
Voor een paar uurtjes op dinsdag en
vrijdag kwam Lammert op de fiets uit
Rottevalle naar Wijnjeterp en Hemrik. De
benoeming werd niet verlengd.

In die tijd moest er in Ureterp een
onderwijzer onderduiken, 1½ maand was
hij daar invaller.
Uit Wijnjeterp kwam even later het bericht
dat er een nieuwe onderwijzer werd
gezocht, of hij ook wilde solliciteren. Op
bevel van de Duitsers moest elke onderwijzer een niet-jood verklaring tekenen,
anders mocht hij geen les geven. “Wij
waren daar tegen “ zegt Lammert. Ook
het schoolbestuur hield zich niet aan dit
bevel. Zes kandidaten mochten een
proefles geven.
“Dat was een spannende dag, ik herinner
het mij nog, drie bestuursleden achter in
de klas. M. Jongsma, bakker Dijkstra en
R. v.d. Vaart. Na een week zouden wij de
uitslag krijgen maar na 14 dagen was er
nog geen besluit. Het bleek dat de
voorzitter ziek was, pas na 6 weken kreeg
ik bericht dat ik aangenomen was”.
Op 2 januari 1944 begon voor Lammert
de baan in het onderwijs die hij 35 jaar vol
zou houden. Er was nu een kosthuis voor
hem geregeld bij de fam. Reitsma. “Ik hie
dêr in hiel bêst plak. As elk syn part yn it
board hie, kaam frou Reitsma efkes mei
de fetsleef en roomde de fetpanne ôf en
skepte it yn myn board. Fytse hoechde ik
net mear, dat ik groeide as koal”.
Aan school kreeg hij de klassen 5 en 6
onder zijn hoede met daarin o.a. Johannes Drost, Jelke Rozema en Job van der
Wal.
Annie Hellingwerf de Vries werd geboren
in Burgum. Deed na de lagere school ook
de MULO en koos daarna voor de
Kweekschool in Dokkum. Met de tram
reisde Annie en ook Lammert elke dag op
en neer. Ze zullen wel goede herinneringen aan het “Dokkumer lokaaltsje”
hebben want in dit tramke sprong het
vonkje over.
Na het behalen van haar akte kreeg ze in
1942 de tip van het schoolhoofd in Bur-

gum om naar een baan in Honselaarsdijk
te solliciteren. “Toen ze de brief op de bus
had gedaan moest ze eerst kijken waar
Honselaarsdijk lag” vertelt ze eerlijk. “Dat
wie best in ein fuort, ik skrok er fan”. Zij
kreeg de baan en reisde met de trein en
bus naar het Westland.
In Honselaarsdijk kreeg ze onderdak bij
een kwekersgezin. In de oorlog had dit
gezin altijd nog genoeg te eten. Alleen in
de Hongerwinter werden er ook bloembollen gegeten.
Door de grote afstand kwam ze alleen met
de vakanties terug naar Friesland. Eens
in de twee of drie maand zag ze haar
verloofde.
In september 1944 brak de spoorwegstaking uit. Toch wilde ze voor de kerstdagen naar huis. Samen met een ander
meisje nam ze het besluit om op de fiets te
gaan. Het was een zware tocht, ze deden
er drie dagen over. Hun fietsen hadden
cussiebanden en nog één gewone band.
Na de vakantie moest ze weer terug naar
Honselaarsdijk, maar de IJsselbrug en de
afsluitdijk waren bezet door de Duitsers
en afgesloten voor alle verkeer.
Ook zou de tocht erg gevaarlijk zijn. Op
aanraden van o.a. haar vader is ze toen
thuis gebleven. Gelukkig kreeg ze in
Birdaard al snel weer een nieuwe baan.
“Na de oorlog ben ik nog een keer terug
gegaan naar Honselaarsdijk. Ook toen
was er nog geen treinverkeer. Wij kregen
de kans om met een veeauto mee te
rijden naar Delft. We namen dit aanbod
aan en kregen een zitplaats achter in de
vrachtauto tussen de schapen. Vanaf
Delft zijn we liftend in Honselaaarsdijk
aangekomen”.
Als ze trouwen zorgt het schoolbestuur
voor woonruimte. Het werd een kamer bij
de familie v.d. Schaaf aan de Merkebuorren.
In Hemrik gaf ze zo nu en dan nog
handwerkles aan de meisjes (jongens

hadden handenarbeid.) “Het moeilijkst
voor haar was om linkshandige famkes it
breidzjen te leren”
Na ruim 3 jaar in de kamer gewoond te
hebben, verhuizen ze naar de Merkebuorren 49. Hier woonden ze 8 à 9 jaar.
Ook deze woning werd voor het gezin met
6 kinderen te klein, men zocht naar een
andere woning. Een paar huizen verder
woonde Jan Loopstra, hij had een manufacturenwinkel en wilde graag stoppen
maar kon het pand niet kwijt”. Wy ha doe
fan wenning ruile” Zo'n 30 jaar wonen ze
in het voormalige winkelpand. Wanneer
haar moeder niet meer zelfstandig kan
wonen, wordt zij in het gezin opgenomen.
Ruim 13 jaar woonde beppe bij hun in. In
1990 verhuizen ze naar de Mr. Geertswei.
Het huis aan de Merkebuorren 57 werd
afgebroken
In 1979 ging Hellingwerf met de vut. Nog
jaren deed hij hand en spandiensten voor

de school. Binnen het dorpsgebeuren
was hij 40 jaar boekhouder voor de
Gereformeerde kerk ook vervulde hij
deze functie voor het Groene Kruis. Ook
was hij jaren organist en vrijwilliger bij de
Burger Bescherming. Sinds 1997 wonen
ze in het Wâldhûs. Ze hebben het er goed,
al kent het leven nu zijn beperkingen.
Lopen en staan gaan moeilijk, het gehoor
en het zien wordt minder. Met de hulp van
de thuiszorg en het eten van de Lijte
“kinne se it noch rêde”. Erg opgelucht zijn
ze met het feit dat Lammert nog door de
keuring kwam voor het rijbewijs. Een
bezoekje brengen aan de kinderen in
Assen of Dronten zit er nog in. Mijn dank
dat we iets uit de lange periode van 60
jaar op papier mogen zetten”. It is wol
lang, mar it fielt net sa” zegt Annie Hellingwerf.
Wij wensen dit diamanten paar samen
nog een goede tijd toe.
Annie

Nieuws van de Werkgroep Amnesty
International Ureterp e.o.
De werkgroep kijkt vast vooruit naar de decembermaand: de maand van de dag van de
rechten van de mens en van de kerstgroeten-actie. Over dat laatste berichten we een
volgende keer.
0p 10 december wordt traditioneel de internationale Dag van de Mensen-rechten
gevierd. Op 10 december 1948 werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen.
Eleanor Roosevelt (de presidents-weduwe) schreef hierover:
Waar beginnen de universele mensen-rechten? Op kleine plaatsen, dicht bij huis – zo
dichtbij en zo klein dat ze op geen enkele kaart op de wereld gezien kunnen worden.
Maar die plekken zijn de wereld van individuele mensen; de buurt waarin hij woont; de
school die hij bezoekt; de fabriek, boerderij of kantoren waar hij werkt. Als deze rechten
daar geen betekenis hebben, hebben ze weinig betekenis ergens anders.
Dit jaar wordt op 10 december het startsein gegeven voor de Campagne tegen
Discriminatie (artikel 2 van de Universele Verklaring). December is tevens de feestmaand. Kijk voor een leuk kado ook eens op www.amnesty.nl.
Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o., Hendrik Jan Haanstra.

Geef de pen door.
Ik kreeg de pen van Max Cramer, waarvoor hartelijk dank.
Sinds juli 1999 woon ik samen met Joop aan de Jan Hofswijk. Een
prachtig plekje in Wijnjewoude. Voor mij was het echt liefde op het
eerste gezicht. Joop is hier druk met de beestenboel, van allerlei
soorten pluimvee tot viervoeters. En daarnaast vraagt zowel de
groentetuin als de siertuin de nodige aandacht. Zijn passie voor de
tuigpaardensport komt hier volledig tot zijn recht. Ik ben werkzaam
in de ouderenzorg bij ZuidOostZorg en verricht mijn werk vanuit
locatie Bertilla in Drachten.
Komend uit de drukte en de hektiek in het
westen van het land, was het vooral in het
begin wel even aanpassen. Winkels die
tussen de middag gesloten zijn, als je in
de pauze nog even snel een paar
boodschappen wil doen, mensen die
rustig een praatje maken met de caissière
in de supermarkt, ook al staat er een hele
rij te wachten, eindeloos fietsen over
schelpenpaadjes zonder iemand tegen te
komen, 25 km. naar je werk afleggen
zonder stoplichten en aankomen binnen
een half uur tegenover 25 km. in de
Randstad in meer dan een uur met 19
stoplichten, heerlijk buiten zitten en geen
herrie van langsrazende auto's of laag
overvliegende vliegtuigen. En zo kan ik
nog wel even doorgaan. Maar ik durf nu
toch wel te zeggen dat de inburgering
grotendeels geslaagd is, hoewel, de
Friese taal spreken gaat me niet echt
goed af. Verstaan wel, dat is nog
nauwelijks een probleem, dat wel dankzij
een intensieve cursus Fries voor nietFriestaligen van Afûk.
Naast mijn werk genieten we volop van
onze eerste kleindochter die nu 1½ jaar
oud is. Gelukkig blijft er ook nog tijd over
om een boek te lezen. Heerlijk ontspannend en sinds een paar jaar ook erg leuk
om met andere mensen uit Wijnjewoude
en omgeving regelmatig in De Swingel bij
elkaar te komen om met elkaar van
gedachten te wisselen over een bepaald
boek dat we dan allemaal gelezen
hebben. De prachtige omgeving van

Wijnjewoude is mij ontzettend lief
geworden. Groot was dan ook de schrik
toen de provincie kwam met plannen om
de N381 te verplaatsen en te verdubbelen. Als je uit de Randstad vandaan
komt, vraag je je ten zeerste af wat het nut
en de noodzaak van deze plannen zijn.
Samen met de andere bestuursleden van
de Stichting tot behoud van het Buitengebied van Wijnjewoude en omstreken
(www.n381.cciwns.com) plaats ik hier
grote vraagtekens bij en wordt geprobeerd het tij te keren omdat er volgens
ons besluitvorming heeft plaats gevonden
op oneigenlijke gronden.
Ook ben ik in mijn vrije tijd actief binnen de
Stichting Ahero Friends. Dit is een
stichting die zich bezig houdt met de
financiering van kleinschalige projecten in
Ahero, Kenia. Begin jaren 70 hebben
Joop en ik 2½ jaar gewerkt als vrijwilliger
binnen verschillende projecten in Ahero.
De kennismaking met mensen die
ondanks hun armoede en vaak mensonterende levensomstandigheden toch nog
plezier kunnen vinden in de kleine, mooie
dingen van het leven, is zo indrukwekkend geweest, dat ik mij graag inzet om
die omstandigheden enigszins te verbeteren, ook al realiseer ik mij dat mijn
bijdrage slechts een druppel op die
gloeiende plaat is. Maar vele druppels bij
elkaar zorgen dat de plaat niet oververhit
raakt. Zo heeft basisschool 't Twaspan
enkele jaren geleden fantastisch geholpen door de opbrengst van de kerstmarkt

en de ouderavond beschikbaar te stellen
voor één van de projecten van de
stichting, de schoolbanken. Door het geld
dat zij inzamelden, konden lokaal vele
schoolbanken getimmerd worden, hetgeen weer goed was voor de plaatselijke
werkgelegenheid. Een groot aantal
kinderen is sindsdien in staat de lessen te
volgen zittend in een schoolbank in plaats
van in het zand.
Naast het schoolbankenproject, financiert
de stichting een school-dakenproject,
diverse projecten voor de emancipatie
van vrouwen en de zeer belangrijke
projecten op het gebied van de
gezondheidszorg. Zo zorgt de stichting
voor de salarissen van 8 gezondheidsvoorlichters. Deze mensen hebben allen
de beschikking over een kleine medicijndoos met paracetamol, medicijnen tegen
malaria en diarree. Zij hebben ieder een
gebied in en rondom Ahero, waar zij
voorlichting geven over het voorkomen
van aids en de omgang met aidspatiënten. Een ander project is de financiering van toiletgebouwtjes bij de
basisscholen. Stelt u zich eens voor, een
basisschool met wel 400 kinderen of meer
en geen toiletten. De kinderen doen hun
behoefte in een gat aan de rand van het
schoolterrein of in het struikgewas
rondom de school. Het onderwijs mag
dan wel gratis zijn, maar de ouders
moeten zelf voor de gebouwen en de
inrichting van de gebouwen zorgen. Als je
je dan realiseert dat 2/3 van de kinderen
heel of half wees is ten gevolge van de

aidsepidemie, dan kunt u zich wel
voorstellen dat de beschikbare financiën
hiervoor uiterst beperkt zijn. Eén keer per
twee jaar ga ik samen met andere
bestuursleden naar Kenia voor evaluatie
van de projecten. De kosten die aan zo”n
bezoek verbonden zijn, worden uit eigen
zak betaald, evenals de vergaderkosten
in Nederland en de porto-telefoon- en
faxkosten. Ik ben dan ook best trots te
kunnen zeggen dat er binnen deze
stichting geen strijkstok bestaat. Het geld
dat wordt ingezameld komt voor 97% ten
goede aan de projecten. 3% wordt
gebruikt voor de bankkosten in Kenia en
Nederland en voor de kantoorkosten in
Kenia.
Als u meer wilt weten over deze stichting,
kijkt u dan eens op www.aherofriends.nl
Daarnaast is uw bijdrage uiteraard van
harte welkom. Stelt u zich eens voor, €
10,-- is al genoeg voor een schoolbank,
waar 3 tot 4 kinderen in kunnen zitten, €
50,-- is een maandsalaris voor een
gezondheidsvoorlichter en € 60,-- is een
jaar lang medicijnen voor de medicijndoos van de gezondheidsvoorlichter.
Iedere bijdrage, klein of groot, is van harte
welkom op rek. 48 10 24 050 van de
Stichting Ahero Friends in Wijnjewoude.
In principe ga ik medio februari 2007 weer
naar Kenia toe. Ik hoop u daarna via de
Bân op de hoogte te houden.
Tot slot, ik geef de pen graag door aan een
autochtone inwoner van Wijnjewoude,
Oeds v.d. Mei, Weinterp 34.
Margot Witlox.

Kappers @ home
Hallo,
Ik ben Anna Heslinga en ik woon in Wijnjewoude.
Per 1 oktober 2006, ben ik begonnen met een eigen bedrijf, een huis aan huis kapster!
Ik heb er dan ook 3 jaar lang hard voor moeten studeren, maar nu kan ik mij presenteren
in deze omgeving. Ik kom bij jullie thuis te knippen, kleuren of permanenten. Alles wat
een kapster doet, doe ik bij u thuis!
Ook kan ik uw make-up doen. Visagie zat in mijn opleidingspakket.
Ik heb een jaar ervaring opgedaan in een kapsalon.
Ik vind het erg leuk om mensen hun haren te veranderen, een leuk vlot kapsel, met een
vrolijke kleur erin geeft de mens een goed gevoel met een ander gezicht.
Het gezegde, “ als je haar maar goed zit”. Is dan ook voor mij bestemd.
Mijn openingstijden zijn heel flexibel, 's avonds ben ik dan ook beschikbaar, wat voor
veel mensen erg makkelijk is!
Bel gerust voor meer informatie en/of een afspraak maken.
Mijn prijslijst:
Knippen incl. stylen
Knippen kinderen t/m 5 jaar
Knippen kinderen t/m 12 jaar

12,50
7,00
10,00

Kleuren
Highlights
Coupe soleil

18,00
10,00
15,00

vanaf
vanaf
vanaf

Permanenten deel
vanaf
Permanenten
vanaf
(permanenten is incl. knippen)
Watergolven incl. wassen

35,00
37,50
15,00
Graag tot ziens.
Rijdende salon Anna
Mobnummer: 0642675361.

Laster slaat diepere wonden
dan de waarheid.

Wat is er deze maand zoal te beleven……..
Kookdemonstraties met anderstaligen.
Data:
dinsdag 28 nov en 19 dec 2006.
Aanvang:
19.30 uur. (tot ongeveer 21.15 uur)
Kosten:
€ 6,00.
Contactpersoon:
Siebo Groenewold tel. 0516-481878.
Computeren: Excel voor beginners
Data:
donderdag 23 en 30 november 7-14 en
21 december 2006.
Aanvang:
20.00 tot 22.00 uur
Kosten:
€ 27,50 excl. lesmateriaal.
Contactpersoon:
Siebo Groenewold tel. 0516-481878.
In een hoekje met een boekje
Datum:
woensdag 22 november 2006.
Aanvang:
19.30 uur.
Kosten:
€ 2,00.
Contactpersoon:
José Goddijn tel. 0516-492216.
Didgeridoo
Datum:
Aanvang:
Kosten:
Contactpersoon:

vrijdag17 november 2006.
19.00 uur tot 22.00 uur.
€ 22,50.
José Goddijn tel. 0516-492216.

Sieraden maken, van niets tot iets
Datum:
vrijdag 24 november 2006.
Aanvang:
19.30 tot 22.00 uur.
Kosten:
€ 15,00 exclusief aanvullend materiaal.
Contactpersoon:
Lydia Huisman tel. 0516-481178.
Kerstei
Datum:
Aanvang:
Kosten:
Contactpersoon:

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

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

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

Meer bewegen voor ouderen.
Beste inwoners van boven 60 jaar.
en dat zijn er niet een paar
Ik moet u iets laten weten,
want dat had men niet moeten vergeten!
13 oktober had “Meer bewegen voor Ouderen” 35 jaar bestaan.
Helaas is dit stil voorbij gegaan.
Want met dit seizoen is het misschien voorbij!
Dat maakt hen echt niet blij!
Daarom is mijn vraag:
Stap op een woensdag middag het Trefpunt eens binnen
en zeg dan: Ja wij gaan ook beginnen
Moet deze club ook al weer in Wijnjewoude op houden te bestaan?
Zoals er meerdere zijn gegaan.
Straks hebben de ouderen niks meer om heen te gaan.
Daar moeten wij eens bij stil blijven staan.
Voormalig inwoner van Wijnjewoude en oud presidente
Mevrouw v.d. Mei,
Thans wonend in Leppahiem te Akkrum.

ANBO – Nieuws
De Friesland Zorgverzekeraar geeft lezingen voor verschillende verenigingen over de
volgende onderwerpen: - Wat verandert er in de basisverzekering?
- Wat wordt straks de premie?
- Hoe zit het met de zorgtoeslag?
Ook komen de landelijke ontwikkelingen met b.v. de no-claim en zorgtoeslag aan de
orde. Tevens is er de mogelijkheid ná de lezing vragen te stellen en hulp te krijgen bij het
invullen van het zorgtoeslagformulier. Één en ander is kosteloos.
Heeft u belangstelling, bel dan even naar 0516 - 481421.
Bij deelname van minimaal 15 personen kan de lezing doorgaan en kunnen wij een
datum met de Friesland afspreken.
Ook niet-leden zijn van harte welkom.
Namens het bestuur, ANBO-afd. Wijnjewoude/Hemrik,
Nel Dekker.

Ouderensoos Wijnjewoude
Tiepstra en Co uit Beetgum hebben ons met accordeon muziek en verhaaltjes als
“Teatske by de doarren lâns” een heel gezellige middag bezorgd. Er was veel humor en
zang. We hadden ook een mooi zaaltje vol aanwezigen. De eerstvolgende middag
hoopt de bekende Stellingwarver schriever Johan Veenstra bij ons te zijn. Hij draagt
dan voor uit eigen werk. Dus op donderdag 16 november om 's middags 2 uur naar het
gebouw de Driehoek.
Graag tot ziens.

Tussendoor ook es een keer een zegje van Beppe:
Skytskoarje net oeral tsjin oan,
dan is de die moarns al bedoarn.

Nieuws van volleybalvereniging DWS
De eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen
zijn weer gespeeld. We hopen er met zijn allen
weer een mooi seizoen van te maken. Tijdens
de ledenvergadering van mei j.l. zijn er nieuwe
mensen gekozen voor het bestuur van DWS
De samenstelling is als volgt:
Voorzitter vacant
Secretaris Sjonny Kiefte
Penningmeester Geerike Boven,
Contact persoon Edwin van der Woude
Scheidsrechter zaken Dita Stienstra,
Lid Jeanet Wilts,

Mededelingen.

Bij het team DWS heren 1 heeft Hujades heren 6 zich terug getrokken uit de
competitie. De wedstrijd van 9 februari 21:15 komt daardoor te vervallen.
DWS zoekt scheidsrechters die bereid zijn om op donderdagavond wedstrijden te
fluiten. Zijn er spelers, oud spelers of andere mensen die zich hiervoor beschikbaar
willen stellen dan kunnen zij contact opnemen met één van de bestuursleden.
Mogelijkheden tot het volgen van een cursus zijn aanwezig.
Trainingstijden
maandag 19.00 – 20.15 uur
maandag 20.15 – 21.30 uur
maandag 21.30 – 22.45 uur
dinsdag 19.30 – 20.45 uur
dinsdag 20.45 -22.00 uur

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

Wedstrijdschema:
donderdag, 09 november 2006
H4D BE 19:15
DWS H2
D4D IL
20:15
Z-Up D3
H3D CF 21:15
RSO H2
D2D FH 21:15
DWS 1 D1
donderdag, 16 november 2006
D4D LD
19:15
DWS D2
D2D FD 20:15
DWS 1 D1
H3D EF
21:15
JMC 1 H1
H4D Bc
21:15
DWS H2
donderdag, 23 november 2006
D2D BF
19:15
Blok '87 1 D1
D4D GL 19:15
Hujades D5
H3D DF 21:15
Wez Handich 1 H1
H4D EB 21:15
VCS H2
donderdag, 30 november 2006
D2D FG 19:15
DWS 1 D1
H4D FB
20:15
TurfstDr H5
D4D AL
20:15
De Kompenije D2
H3D BF
21:15
Philips H2
donderdag, 07 december 2006
D4D LB
19:15
DWS D2
D2D JF
20:15
VCB 1 D1
H4D BG 20:15
DWS H2
H3D FG 21:15
DWS 1 H1

- VCS H2
- DWS D2
- DWS 1 H1
- DFS D2

M.F.C. de Swingel
M.F.C. de Swingel
Westermar
M.F.C. de Swingel

- HVC D5
- Boornbergum 1 D1
- DWS 1 H1
- SCS H2

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

- DWS 1 D1
- DWS D2
- DWS 1 H1
- DWS H2

Sportcentrum Drachten
De Leegens
Fugelkamp
Surventohal

- Hujades D2
- DWS H2
- DWS D2
- DWS 1 H1

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

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

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

Longa Nieuws
Het is bijna zover. Na maandenlange voorbereiding is er na een aantal jaren
eindelijk weer de welbekende uitvoering van Longa.
Op zaterdag 4 november zijn er 2 optredens en wel om 13.30 uur en 19.00 uur in MFC
“de Wier” in Ureterp. De sporters en trainers zijn al voortdurend aan het oefenen om u
weer een spectaculaire show met gymnasten, turnsters, dansers en acroërs te
presenteren.
Dat begeleid door een professionele licht- en geluidsshow, maakt het programma
helemaal compleet. We nodigen u dan ook van harte uit om dit langverwachte
gebeuren te komen bezoeken. Komt allen!
Voor de start van dit sportseizoen zijn we bezig geweest om de club verder uit te
bouwen, zodat er voor ieder wat wils is. Naast de basisontwikkeling in de peuter/ouderen kleutergym, is er de mogelijkheid om aansluitend door te gaan met de gymnastiek.
Sigrid Hof gaat weer enthousiast aan de slag met de peuters. Na het afscheid van Anke
Posthumus heeft Natascha Jamin de begeleiding van de kleuters op zich genomen en
ze is inmiddels met veel toewijding van start gegaan.
Dit jaar gaan we in de gym (vanaf 6 jaar) bezig met de nieuwe opstart van de
jongensgymnastiek, waarvoor we speciaal Jan van der Lei hebben aangetrokken. Jan
kan uw kind vanuit eigen ervaring optimaal begeleiden. Samen met Loeky en Maaike
de Ruiter is er dus een brede begeleiding voor alle jongens en meisjes.
Omdat de nivo's van de turnsters en acroërs alsmaar doorgroeien hebben we verkozen
om deze groepen voortaan door 2 trainster te laten begeleiden. De nieuwe trainster
voor de turnsters is Esther van der Zee, die samen met Lara Valkman en Maaike de
Ruiter iedere sporter de volle aandacht kan schenken.
Voor de acroërs zijn 2 bekende gezichten aanwezig, Margje van der Lei en Natascha
Jamin. En als u weet wat deze dames afgelopen seizoen hebben gepresteerd, dan
hebben we alle vertrouwen in de toekomst.
We zijn verheugd dat Rose de Palm ook dit seizoen weer de begeleiding van
streetdance en aerobic/steps gaat verzorgen. Het enthousiasme van haar sporters en
de ritmische muziek, zorgen ook voor een prima sfeer in deze groepen. Ook is ze dit
jaar van start gegaan met een demoteam streetdance.
Mocht je belangstelling voor één van de mogelijkheden bij Long hebben, kom dan
gerust bij de les kijken. Ook kun je altijd 2x gratis meedoen voor aanmelding. Het
lesrooster is te vinden op onze site www.longawijnjewoude.nl en op het prikbord in de
hal van de Swingel.

De maag kan beter een geheim bewaren
dan het hart

Schaakclub Bakkeveen
De geest in Opsterland
………..Het spookt in het dorp? Het is immers al weer herfst en vroeg
donker en Sint Maarten komt er al weer aan! In de bossen rondom ons,
zullen de bosgeesten of misschien wel, en dat is nog veel spannender,
de schaakgeesten gaan rondwaren. Juist, geesten waren rond en
lopen niet natuurlijk, want dan hoor je ze en dat kan natuurlijk niet, want
bij het schaken moet het altijd helemaal stil zijn! Ik denk dat dat gedoe
al een tijdje aan de gang is, want Bakkeveen is zo langzamerhand een
schaakdorp geworden en Wijnjewoude begint erop te lijken!
Dat heet dan dat er een schaakgeest heerst en door het dorp
waart. Is dat nou zo erg, dat van die schaakgeesten? Wel nee, het
is allemaal nogal geestig en dat is voor het schaken natuurlijk weer
erg plezierig. Iedereen die schaakt in het dorp moet de geest
krijgen, vinden wij van de schaakclub en als je gaat schaken,
neem je je eigen geest mee, je zogenaamde schaakgeest. Die
schaakgeest verdwijnt als het spel is afgelopen, dan stuur je hem
gewoon het bos weer in.
Een goede schaker bij onze club, die noemen we een grote geest, een grote
schaakgeest dan wel te verstaan en o wee, als je tegen zo'n geest moet spelen. Dan
win je vast niet van hem, nee je verliest en je zegt na afloop: ”Ik had er mijn geest niet
bij”. Nou, je had hem gewoon thuis laten liggen, maar dat vertel je niet natuurlijk. Het
wordt een beetje spannend, wanneer je tegengeest je halverwege een schaakpartij wat
geestrijk vocht wil aanbieden. Ik weiger dat altijd, want de bedoeling is duidelijk. Ik
schaak net eventjes goed of mijn schaakgeest moet weer beneveld worden. Ja, en aan
een mistige geest heb je niet veel als je wilt winnen. Die schakers zijn soms hele slimme
jongens, tenminste als ze de geest (bij zich) hebben!
O ja,
”Heeft u vroeger ooit geschaakt?
Schaken scherpt uw geest en………u hoeft het echt niet goed te kunnen!
Natuurlijk niet, want u neemt gewoon uw eigen geest mee en die schaakt wel voor u.
Wel, wanneer u de schaakgeest wil krijgen, dan weet U nu waar u hem kunt vinden.
Kom eens langs bij ons. Wij zitten in de voetbalkantine, Mjûmsterwei 14.
Elke woensdagavond is er schaken voor senioren vanaf 20.15 uur.
Er kunnen nog kinderen bij op de schaaklessen ook op de woensdagavond van 19.00
tot 20.00 uur. Wel even bellen van te voren.
Correspondentieadres: Ecofeen 29, 9243 KR Bakkeveen
Tel. : 0516 542 087 of 0516 541 510
Internet site:
via www.bakkeveen.nl...sport....schaken...
E-mail :
schaakclub@bakkeveen.nl
De Schaakclub Bakkeveen is aangesloten bij de Friese Schaak Bond

Rabobank prijsvraag op de “Willedei”
Ook op deze derde uitvoering van de
“Willedei” waren wij weer aanwezig met
een stand. In onze stand hadden we
ditmaal een boodschappen tas met
producten. Het totaalbedrag hiervan kon
het publiek raden en op een deelnameformulier invullen.
De boodschappen waren beschikbaar
gesteld door de plaatselijke groenteboer
Fa. Kamminga.
Er zijn ± 250 bezoekers die een deelnameformulier ingevuld hebben.
3 personen zaten respectievelijk € 0,05,
€ 0,10 en € 0,15 van het totaalbedrag van € 35,65 af.
Donderdag 21 september hebben de prijswinnaars hun prijs in ontvangst genomen.
Nogmaals van harte proficiat……
e
1 prijs voor € 100,= boodschappen
mw. Germa van der Wal, Wijnjewoude
te besteden bij Fa. Kamminga
e
2 prijs 2 bioscoopbonnen
Wesley Zijlstra, Hemrik
e
3 prijs 4 zwemkaartjes voor “de Welle” Brian Boomsma, Wijnjewoude.
Sybout en Martje

Schoenmaatjes gezocht!
Van simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau: Actie schoenmaatjes (voorheen
Operatie schoenendoos) gaat van start! Schoenmaatjes zijn kinderen en volwassenen
in Nederland die een schoenendoos vullen met schoolspullen en speelgoed voor
kansarme kinderen wereldwijd. Dit jaar worden de schoenendozen uitgedeeld aan de
meest kwetsbare kinderen in landen als Malawi, Pakistan en Moldavië. Actie
schoenmaatje is de kans om concreet iets te doen voor kansarme kinderen.
Wilt u mee helpen om duizenden kinderen te verrassen met Actie schoenmaatjes?
Dat kan door een informatie folder te halen op onderstaand adres en de dozen voor 12
november daar ook weer in te leveren. Wordt Schoenmaatje en verras arme kinderen
met een prachtig cadeau! Alvast hartelijk dank!
Namens de werkgroep:Sigrid Hof
Meester Geertswei 1
Wijnjewoude

Prikbord
Dorpsfilm 1953 en 1966

V.V.V.

Laatste kans
Er zijn nog enkele videobanden waarop
de oude dorpsfilm van Wijnjewoude
(Wijnjeterp/Duurswoude) te zien zijn.
U kunt ze zo voor de naderende feestdagen voor uzelf kopen of als cadeau
weggeven.
Op is op, dus sla uw slag.
Deze videobanden in zwart/wit kosten €
20,= per stuk en zijn te bestellen en/of af
te halen bij:
Jannie de Vries
Telef. 0516 – 481475

In de maand september is ons rommelmarkt bord verdwenen van de Merkebuorren. Als iemand weet waar het bord is
kan hij of zij hem terugbrengen bij onze
marktmeester R. v.d. Veen,
Merkebourren 127. tel. 481398.

Bazaar
De Hervormde Vrouwenvereniging is al
weer druk bezig om haar haarlijkse
bazaar te organiseren. Zij hoopt deze te
houden op D.V. 10 november.
De aanvang is 's middags om 2.00 uur en
's avonds vanaf 20.00 uur.
Van harte welkom in gebouw de Driehoek.

Het Bestuur V.V.V.

Verkoping Rode Kruis.
Op donderdag 23 november houdt de
Welfare van het Rode Kruis haar jaarlijkse
verkoping. De dames van onze handwerkclub hebben weer hun best gedaan
om zelfgemaakte spullen te breien, haken
en borduren.
Wij willen hiermee weer een gezellige
middag houden met een verloting, grabbelen enz. Vanaf 13.30 uur bent u van
harte welkom in It Wâldhûs. De opbrengst
hiervan is weer voor het Rode Kruis.

Te Koop
Wyandotte en Bielefelder krielen
geboren in 2006.
H. Hoogenberg, Opperbuorren 14,
Wijnjewoude. Tel. 481388.
Zwarte Pieten
Sint heeft twee pieten over, kunt u ze op
of rond 5 december gebruiken??
Bel dan naar 0516-481929
Groeten Piet en Piet

De arme man heeft weinig vijanden,
de rijke nog minder vrienden

Sietse de Boer exposeert.
GORREDIJK – Onder de titel “Een greep uit het fotowerk” werd de foto-expositie van
Sietse de Boer in het Streekmuseum geopend. Sietse de Boer is sinds 1998 bekend als
persfotograaf. Daarnaast was hij vijftien jaar medewerker van het museum.
“Ik ha bewust in greep dien út foaral krantefoto's fan de ôfrûne fjouwer jier”, Uit het
duizenden foto's tellende archief zocht de fotograaf de veertig mooiste plaatjes. Dit
leverde een bijzondere collectie op, van dorpsfeest tot dragrace en van recht-toe-rechtaan foto tot kunstzinnige composities. Het zijn veelal bekende foto's die eerder in
kranten werden geplaatst.
De serie werd aangevuld met een aantal portretten.
De expositie duurt tot en met 11 november en is geopend op dinsdag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur.

Nordic Walking
U heeft ze vast wel zien lopen: Nordic Walkers.
Mensen die met stevige pas en twee dunne
stokken (poles) aan de wandel zijn. Nordic
Walking is een gemakkelijk te leren fitnessactiviteit voor iedereen die op een leuke en
prettige manier in de buitenlucht wil sporten.

Introductielessen
Tijdens een 1,5 uur durende introductieles maakt u op een ontspannen manier kennis
met Nordic Walking. De introductieles kost € 15,= inclusief het gebruik van de
wandelpoles en een kopje koffie of thee na afloop

Data introductie lessen: Tijd
Elke zaterdag

13.30-15.00

Start
Parkeerplaats bij VVV en Slotplaats
Foarwurkerwei 3 Bakkeveen

Techniekcursus:
Tijdens 6 lessen van 1,5 uur of 8 lessen van 1 uur leert u de basistechniek van Nordic
Walking. De lessen worden zoveel mogelijk aangepast aan het niveau van de groep.
De cursisten kunnen rekenen op veel individuele aandacht. Kosten € 98,= inclusief het
gebruik van de poles.
Techniekcursussen kunt u volgen op dinsdagmiddag, vrijdag en zaterdag informeer
naar de data.

Strippenkaart Nordic Walking:
Bij strippenkaart Nordic Walking gaat u onder leiding van de instructeur 75 min. Nordic
Walken. De instructeur zorgt voor een gevarieerde route, trainings-oefeningen en
houdt de techniek op peil. 10 strippenkaart € 40,=
Elke woensdag
10.15- 11. 30
Parkeerplaats bij VVV en Slotplaats
Foarwurkerwei 3 Bakkeveen

Opfriscursus (voor iedereen die ooit een cursus heeft gevolgd)
Zaterdag 18 nov.

15.30-17.00

Parkeerplaats bij VVV en Slotplaats
Foarwurkerwei 3 Bakkeveen

Voor meer informatie over Nordic Walking en/of aanmelden
Annemarie Bongers
Gecertificeerd INWA instructeur
Foarwurkerwei 6
BAKKEVEEN
Tel. 0516 -541510 (na 18.00 uur)
Zie ook www.nordicwalking.nl of www.bakkeveen.nl onder sport

Wietse en Tineke van der Heide in
”M.F.C. De Swingel”.
Beste inwoners van Wijnjewoude en omgeving,
op Zondagavond 12 November 2006 komen Wietse en Tineke van der Heide uit
Vriezenveen naar het “Multi Functioneel Centrum” om samen met u een Sing-In te
houden.
Een Sing-In waarin het zingen van
bekende liederen uit Johannes de Heer
en de diverse Opwekkingsbundels een
grote plaats zal innemen. Naast de
samenzang zullen Wietse en Tineke
enkele keren voor u optreden en u
ongetwijfeld een aantal nummers laten
horen van hun laatste CD en zeker enkele
nieuwe nummers.
Liederen die voorzien zijn van vaak
zelfgeschreven teksten.
Teksten die mensenharten raken en waarin de boodschap van het evangelie duidelijk
doorklinkt. Wietse en Tineke zijn in het noorden van Friesland geen onbekenden meer
en hoeven eigenlijk weinig introductie.
Elke zaterdagmorgen zijn ze te beluisteren in het verzoekplatenprogramma Klankbord
dat door de Lokale Omroep Noord Oost Friesland wordt uitgezonden.
In Friesland en Groningen trekken ze telkens weer volle zalen omdat het voorziet in een
grote behoefte die nergens anders wordt geboden. En dat doen Wietse en Tineke nu al
40 jaar en ze hopen dat ze dat nog vele jaren mogen doen, werkzaam zijn in Gods
wijngaard. Ook is er deze avond een korte meditatie met het thema: Waar blijft de tijd!!
Wat dit verder inhoudt zal Wietse u deze avond verder uitleggen. Kortom houdt u van
zingen van bekende liederen en van Wietse en Tineke kom dan naar deze Sing-In in uw
eigen dorp. Ook voor mensen die nog nooit van Wietse en Tineke hebben gehoord is
het een mooie gelegenheid om op deze avond kennis met hun te maken.
U bent allen van harte welkom.
De toegang is gratis en de aanvang is om 19.30 uur.

De Poolse Pakketten Expres.
De Poolse pakketten expres rijdt elke maand met pakketten naar Polen voor arme
gezinnen, om hen een beetje te steunen. Straks is het kerst en nu is mijn vraag, wie wil
een arm gezin een kerstpakket sturen. Dan kan ik en adres aanvragen waar het echt
nodig is. Wilt u hier meer over weten, bel dan 481584.
Fam. Veenstra, Loksleane 1

Nieuwe beheerders " gebouw de Driehoek “
Zoals de meeste van U/jullie misschien wel vernomen hebben, is de fam. Mulder
inmiddels verhuisd naar Drachten, en hebben wij, Fam. Impe Stoker, de functie als
beheerder van het gebouw "de Driehoek" overgenomen. Alles is tot nu toe geruisloos
overgegaan in onze handen.
Het is voor ons een uitdaging om er wat moois van te maken en we hebben er dan ook
erg veel zin in.
Voorlopig gaan we op de 'oude voet' verder maar er is ruimte voor nieuwe ideeën, dus
mocht U ideeën hebben, schroom niet en laat het ons weten. Enkele voorbeelden voor
wat nieuws :
- Jeu de boules/koersbal
- kinderfeestjes/partijen
- verjaardagfeesten met broodmaaltijd/chinees lopend buffet
Daar e.e.a. nog opgeknapt c.q. verbouwd gaat worden, wonen we voorlopig nog op
de Noormanstrjitte 53 en zijn we te bereiken op de volgende tel. no.'s :
0516 - 48 14 12 (gebouw)
0516 - 48 19 84 ( Noormanstr. 53 )
06 - 538 181 29 (mobiel)

Tot ziens in "De Driehoek"

De mens blijft hopen,
al ligt zijn graf al open.

Fryske blêder/browser
Moai nijs foar de ynternetters en dan benammen dy ynternetters dy't wend binne om
Internet Explorer fan Windows te brûken.
Se kinne fan hjoed ôf de Avant browser 'downloade'.
Berend Ytsma fan Noardburgum hat op 'e nij in browser oerset nei it Frysk ta. It
bysûndere fan de Avant-blêder is dat hy wurket mei de motor - it ûnderlizzende
programma - fan Internet Explorer. Dêr wurdt in Fryske (taal)skyl oerhinne setten. Jo
wurkje sa yn it Frysk mei jo bewende IE.
De Avant Browser is yn te laden fan http://www.avantbrowser.com/download.html ôf en
dêrnei yn it menu 'tools' gewoan op de meilevere Fryske taal yn te stellen.

Kerkdiensten
Hervormde Gemeente
November
5 Duurswoude

9.30 uur.
13.45 uur.
12 Weinterp
9.30 uur.
Geref. Kerk 13.45 uur.
19 Duurswoude 9.30 uur.
13.45 uur.
26 Weinterp
9.30 uur.
13.45 uur.
December
3 Duurswoude 9.30 uur.
13.45 uur.

Ds. K. de Graaf, Kallekote
Hr. H. Lowijs, Noordseschut
Ds. J.F. de Mol, Nijega
Ds. J. Noordam, Drachten. Kerk school gezinsdienst
Ds. P.A. van Elten, Hasselt
Ds. H. Poot, Oldemarkt
Ds. D. van Duijvenbode, Urk
Ds. J.A. van den Berg, Stedum
Ds. A. Slingerland, Ferwerd. 1ste advent
Ds. H, Hannesen, Sint Johannesga

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.
November
5
9.30 uur.
16.30 uur.
12
9.30 uur.
14.00 uur.
19
9.30 uur.
16.30 uur.
26
9.30 uur.
14.00 uur.
December
3
9.30 uur.
14.00 uur.

Ds. W.B. v.d. Wal
Ds. van der Heide
Ds. Driest
Ds. W.B. v.d. Wal
Ds. W.B. v.d. Wal
Ds. R.A. Schipper
Ds. P. van der Laan
Ds. Kruidhof
Dienst
Ds. W.B. v.d. Wal

Gereformeerde Kerk
November
5
9.30 uur
12
19
26

13.45 uur
9.30 uur
13 .45 uur
9.30 uur
13 .45 uur
9.30 uur

Ds. W. J. W. Scheltens
Ds. S. Boukes
Ds. G. J. Röben
Ds. J. Noordam
Ds. W. H. D. Pastoor
Ds. J. Knol
Ds. W. B. v.d. Meulen

13 .45 uur
December
3
9.30 uur

Ds. P. Rozeboom
Ds. J. G. Arensman

13 .45 uur

Ds. J. G. Arensman

Lunteren, Israël en Kerk zondag / Koffie
drinken na de dienst
Damwoude
Dr. Compagnie
Drachten, Kerk en School dienst
Steenwijk
Smilde
Lemmer, Afsluiting kerkelijk jaar / voorber. Heilig
Avondmaal
Wolvega, Jeugd dienst
Gerkesklooster, Heilig Avondmaal / koffie
drinken na de dienst.
Gerkesklooster, Nabetr. H.A.

Dorpsagenda
Nov.
4
4
4
6
10
12
13
13
16
17
22
22
23
24
28
28
30

Fawaka Fundag in Dokkum
de
11 Nationale voedselactie Dorcas
Uitvoering Longa 13.30 en 19.00 uur.
Griepvaccinatie bij Huisartsenpraktijk
Bazaar van de Herv. vrouwenvereniging in de Driehoek
Sing-In in de Swingel met Wietse en Tineke van der Heide 19.30 uur
Onthulling Kunstwerk 19.30 uur.
Idop in de Swingel
Soos. Johan Veenstra 14.00 uur in gebouw de Driehoek
WAW. Didgeridoo
BvPF. Verrassingsprogramma door ééndagsbestuur.
WAW. In een hoekje met een boekje
WAW. Exel voor beginners
WAW. Sieraden maken.
Klaverjassen bij café van der Wey
WAW. Kookdemonstratie
Kerstpakketten inleveren voor Polen.

Dec.
1
6
6
7
19
19
20
22

Schutjassen in de O.D.V. kantine
WAW. Kidsclub
WAW. Kerstei maken
Kerstpakketten inleveren voor Polen
Klaverjassen bij café van der Wey
WAW. Kookdemonstratie
BvPF. Kerstbroodmaaltijd met optreden Auck Peanstra
Schutjassen in de O.D.V. kantine

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.

Geld kan je laten liggen,
tijd moet je meteen gebruiken.

