Tennis Clubkampioenen
van Weningewalde

Van de redactie
Redactie "de Bân”
Jan Lammert Sijtsema jr.,
Merkebuorren 39a
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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Stichting Doarpskrante de Bân.
Bankrekeningnummer 369065182.
De volgende Bân verschijnt op zaterdag

3

november.
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 27 oktober 18.00 uur. Kopij
wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 25
oktober 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.
De redactie.

Een praatje bij het
plaatje
'" het is zover,
aan het nijpende tekort aan
bergruimte bij de Swingel wordt
wat gedaan".

Drie weken van poule wedstrijden gingen
vooraf om de finalisten van de herendubbel, damesdubbel en gemengd dubbel te
bepalen. Onder zeer zonnige omstandigheden werden op 22 september de finale
wedstrijden gespeeld.
De finale partijen waren echte thrillers en
zowel de winnaars als ook de verliezers
verlieten vaak met rode hoofden het strijdtoneel.
De finale wedstrijden met de winnaars:

Herendubbel
Frits Overbeek/Harm Schrage
Anne Muller/Jan Dros
Damesdubbel
Lenny Overbeek/Annie Bouma
Bonny van der Molen/Erna Boonstra
Mixdubbel
Anne Muller/Bonny van der Molen
Henk Akker/Erna Boonstra

Berichten van Plaatselijk Belang
Willedei
Gezien de vele positieve reacties van bezoekers kan onze bijdrage aan de Willedei, in
samenwerking met drukkerij Pool, als zeer geslaagd worden beschouwd. In de muziekkoepel hadden we een grote collectie foto's uit het verleden en heden van Wijnjewoude
opgehangen. Naast de foto uit het verleden hing een foto die aangaf hoe het er op die
plek nu uitziet.
De collectie met de naam “zonder verleden geen heden” was samengesteld door Durk
van der Veen, op basis van de fotoverzameling van de familie Bouma. Aan de hand van
de oude foto's had Durk, zoveel mogelijk vanaf dezelfde plaats, opnieuw een foto
gemaakt. Op deze wijze ontstond een prachtig beeld van het verleden en het heden
van Wijnjewoude.
Aan de fototentoonstelling hadden we een prijsvraag verbonden. Tussen de foto's verspreid hingen 6 vragen, waarop een antwoord moest worden gegeven. Voor de belangstellenden zijn hier de antwoorden op de prijsvraag:
1. De naam van het kappersechtpaar
was het echtpaar Dijkstra. Zij hadden
een dames- en herenkapperszaak in
de woning aan de Merkebuorren waar
nu de familie de Haan woont. Na hun
verhuizing uit Wijnjewoude hebben
de heer en mevrouw Dijkstra een kapsalon in Gorredijk geopend. Mevr.
Dijkstra heeft zich verder nog jarenlang bezig gehouden met grimeren
voor toneelgezelschappen, zoals
toneelvereniging “fordivedaasje” uit
Wijnjewoude.
2. Het kruispunt Merkebuorren-Opperhaudmare wordt nog altijd de
Driehoek genoemd, maar is dit al
sinds 1954 niet meer, toen de huidige
weg werd aangelegd. Voorheen was
het een kruispunt van 3 wegen. In de
volksmond wordt ook altijd nog over
het gebouw op de driehoek gesproken, het hervormde verenigingsgebouw.
3. De 3 mannen in uniform waren postbodes. De mannen die op de foto stonden waren de postbodes Luinen-burg
en de hulppostbodes J. Mast en L.
Blauw. Voor ouderen uit het dorp zijn

dit nog bekende namen. De foto werd
gemaakt in 1939.
4. Het werktuig achter de paarden werd
een mallejan genoemd. De grote wielen veroorzaakten een hefboomwerking, waardoor het mogelijk was
boomstammen te verplaatsen.
5. De tram op de foto bij de Trambrege
(naast de woning waar nu Wietze van
der Lei woont) reed tot 1962. Met de
tram werden jarenlang goederen en
passagiers vervoerd tussen Gorredijk
en Oosterwolde. De laatste jaren was
de tram alleen nog in gebruik voor het
vervoer van goederen.
6. In de vaart bij de melkfabriek werd
jarenlang kunstmest gelost voor de
CAV, de landbouwcoöperatie. In het
verleden werd ook turf gelost, maar
de kunstmest werd nog tot omstreeks
1981 per schip aangevoerd en met de
kraan gelost. De kunstmest werd
opgeslagen in de loods waar nu de
winkel van Groenexpert Klein
Groningen is gevestigd. Daarna werd
alles handmatig opgezakt in zakken
van 50 kilo en naar de boeren vervoerd.

Van de vele inzenders waren er 3 die alle
vragen goed hadden beantwoord. De
prijswinnaars zijn:
1e prijs: G. Donker
2e prijs: J.L. Posthumus
e
3 prijs: G. Boonstra-Schievink
De winnaars hebben een door Drukkerij
Pool en Plaatselijk Belang aangeboden
prijs ontvangen.

Snelheid Merkebuorren
Wij hebben klachten gekregen over de
snelheid waarmee over de Merkebuorren
wordt gereden. Ondanks de verkeersremmende maatregelen wordt regelmatig
veel te hard gereden.
Wij wijzen u er op dat de maximale snelheid 30 km is. Houdt u er rekening mee
dat er gecontroleerd kan worden.

Stand van zaken IDOP
Dumpen van afval
Na de bijeenkomst van 30 mei, waarbij de
plannen werden gepresenteerd, zijn de
plannen op basis van de reacties aangepast en eind juni definitief vastgesteld.
Vervolgens zijn de plannen de afgelopen
periode verwerkt tot een toekomstvisie
over Wijnjewoude.
Het eindresultaat wordt begin november
in de vorm van een boekwerkje aangeboden aan de gemeente. Ook alle bewoners
worden daarna verder geïnformeerd. En
uiteraard gaan we aan de slag met de uitvoering van de gemaakte plannen

Rondgang gemeente
De jaarlijkse rondgang met vertegenwoordigers van het gemeentebedrijf, voor
overleg over het onderhoud van de wegen, trottoirs, bruggen e.d. vindt dit jaar
plaats op 30 oktober a.s.
Heeft u wensen of klachten inzake het
onderhoud neem dan contact op met
Joop Miedema (tel. 481305) of Durk van
der Veen (481398).

De gemeente krijgt regelmatig klachten
over het illegaal storten van (tuin)afval.
Vooral op de parkeerplaatsen bij de sportvelden wordt regelmatig groenafval
gestort. Dit is uiteraard niet de bedoeling.
De aanwezigheid van (tuin)afval op de
parkeerterreinen geeft een slordige uitstraling en is voor velen een ergernis.
Wij wijzen u er op dat grof groenafval gratis kan worden gestort bij de milieustraat
van de gemeente in Gorredijk. Fijner
groenafval kan worden aangeboden in de
groencontainer. Grof tuinafval kan eventueel ook door de gemeente worden opgehaald. In dat geval worden voorrijkosten
en stortkosten in rekening gebracht. Een
andere oplossing is het composteren van
tuinafval om het te hergebruiken in de
eigen tuin. Hiervoor zijn compostbakken
bij de milieustraat in Gorredijk te koop
voor € 12,00.
Wij hopen met zijn allen de openbare ruimte netjes te kunnen houden onder het
motto “Afval dumpen dat doe je niet, niet
in de natuur”. Mocht u desondanks illegaal afval aantreffen, dan kunt u contact
opnemen met de gebiedbeheerders van
de gemeente, Joop Klimp of Gerard
Bremmer, tel.nr. 0513-481572 of 0513481573.
Bestuur Plaatselijk Belang

Een vijand is zo gemaakt,
een vriend kost tijd en moeite.

Nieuws Stichting Buitenleven
Wij willen u als bewoners van Wijnje-woude graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de woonzorg boerderij. Op de Willedei hebben wij ons ook laten zien
met een standje. Onlangs zijn wij als stichting Buitenleven samen met de gemeente
naar de provincie Fryslân geweest vanwege de zogenaamde wooncontingenten. Er is
bij de start van de planontwikkeling afgesproken dat de plannen niet ten koste gaan van
de woning bouwmogelijkheden in Wijnje-woude. De provincie was positief over de plannen en heeft bevestigd dat de plannen geen invloed hebben op de woningbouw in
Wijnjewoude. Wij kunnen nu starten met de bestemmingsplanprocedure en de bouwvergunning kan worden ingediend. De gemeente heeft eveneens aangegeven dat
onze plannen passen binnen het gemeentebeleid. Dit is voor ons zeer positief nieuws
en wij zijn nu druk bezig om de nodige voorbereidingen te treffen om alles in gang te zetten.
Tot zover het nieuws van de stichting Buitenleven.

Schaakclub Bakkeveen is weer begonnen
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. Eerste 2 lessen gratis. Bel ons wel even op van tevoren, tel. 0516 542
087 of 0516 481 813.

Avontuur van een Freule in de Freulevijver
De zomer is wel voorbij, maar dit oude verhaaltje wordt in Bakkeveen al eeuwen op
koude winteravonden doorverteld, dus daarom schrijf ik het maar eens op.
Het ging zó.
Ergens in het kasteel van Bakkeveen koning gaat, maar hij wilde toch zijn
woonde vele eeuwen geleden een mooie best doen om een geweldige indruk te
knappe freule. Omdat er niet veel te doen maken op de freule. Terwijl de koning
was in die tijd voor een adelijke dame ging dus met veel geplens en geplas in de vijzij met mooi weer vaak zwemmen in een ver sprong en daardoor de aandacht
meertje ergens achter in de tuin van het trok van de freule, sprongen op dat zelfkasteel. Die tuin ligt nu in het “Oude Bos”. de moment de (s)pionnen en (s)lopers
Dat wisten jullie misschien niet, maar uit de struiken in het water. Maar wat
daarom noemt men tegenwoordig dat een schrik, de (s)lopers en (s)pionnen
meertje de “Freulevijver”, omdat de freule waren van hout en een beetje hol. Op
er zo vaak in zwom.
het schaakbord geeft dat natuurlijk niet,
maar in het water…………… liepen ze
Nu heeft die freule in die vijver een vrese- helemaal vol en werden ze veel te
lijk avontuur beleefd. Luister maar. Er was zwaar! Van zwemmen kwam niet zo
eens een slechte Schaakkoning die het veel meer. Een “freule vangen” zagen
alsmaar op Biskop Bauke (kasteelheer ze nu niet meer zo zitten, dus ploeteraan de Biskop) en Robin Hood (de den ze zo goed en zo kwaad als het
beschermer der armen, die ook een tijdje ging naar de kant en daar aangekomen
in de bossen van Bakkeveen woonde) maakten ze dat ze al druipend uit de
had voorzien. Nu dacht die slechte buurt kwamen. En de koning……….die
Schaakkoning dat hij de freule wel eens deed er heel lang over om weer op de
kon vangen. En als hij de freule gevangen kant te komen. Ja, die kan alleen maar
had, dan zouden Robin Hood en Biskop kleine stapjes maken zoals jullie wel
Bauke wel op komen dagen om de freule weten. En de freule………………….die
te redden. Daarom had hij geregeld dat eigenlijk te deftig was om eens goed te
zijn (s)pionnen en (s)lopers in de buurt kunnen lachen, lachte zich deze keer
van de vijver waren. Dan had de slechte krom toen ze dat alles zag gebeuren,
koning niet alleen de freule maar ook maar ze had wel een paar angstige
Robin Hood en de Biskop te pakken. Dus momenten meegemaakt.
wat gebeurde er? De koning ging ook
maar eens zwemmen in die vijver en ja Zou die koning nu nooit eens leren het
hoor de freule was er ook. De koning kon schaakspel eerlijk en sportief te spelen.
niet zo goed zwemmen, heel langzaam Wie weet lees je dat een volgende keer.
met kleine slaagjes, deftig en statig
Frans Briedé
natuurlijk, zoals dat zelfs bij een slechte

Schaakles op de basisschool.
De Friese Schaak Bond is in samenwerking met Schaakclub Bakkeveen, de Jeugd
Schaak Club Opsterland en het Breedtesportproject “Opstelling” van de Gemeenten
Opsterland en Ooststellingwerf, een campagne gestart om het schaken op
basisscholen te stimuleren.
Waarom schaken? Schaken is niet alleen een denksport en een leuk spel, maar ook
heel erg leerzaam. Schaken leert kinderen om zich te concentreren, vooruit te
denken, zich problemen in te denken die er nog niet zijn, hun fantasie te gebruiken,
beslissingen te nemen onder tijdsdruk, praktisch bezig te zijn, geheugen te trainen
en te studeren.
De lessen kunnen plaatsvinden tijdens de gewone lesuren en in de naschoolse
opvang. Hiervoor zoeken we overigens nog enkele vrijwilligers. De lessen kunnen
worden gegeven door een leerkracht, een vrijwilliger van binnen of van buiten de
school of door iemand van een schaakvereniging. Deze groep potentiële lesgevers
kan een workshop volgen die gericht is op het geven van schaakles met de z.g.
SchaakZ!-kist. De SchaakZ!- kist is speciaal voor dit doel ontwikkeld en bestaat uit
schaakborden en allerlei spelletjes om kinderen spelenderwijs te leren schaken. De
belangrijkste voorwaarden om schaakles te kunnen geven zijn de regels van het
spel goed kennen en goed kunnen omgaan met kinderen.
Voor meer informatie kunnen scholen en potentiële lesgevers bellen met Reneey
Nagtegaal, tel. 058 2884306 of mailen naar schaakles@hotmail.com Zie ook
www.frieseschaakbond.nl en www.speelz.org

Peuters in beweging
Wie doet er met ons mee?
Wij komen op dinsdagochtend van 8.45 uur tot 9.30 uur bij elkaar in het gymnastieklokaal. We hebben samen heel veel plezier in het bewegen, spelen en zingen. We dansen op muziek en laten onze ouders lekker zweten.
Ben je 2 of 3 jaar en wil je weten wat je allemaal kunt doen met blokken, stokken, ballen
en pittenzakken?? Of zat je meer te denken aan touwen, ringen, banken en matten?
Nou, alles kan bij ons.
Kom gauw eens langs en beweeg met ons mee.
Tot ziens.
Longa
Sigrid Hof
Tel. 0516 - 481159

Kennismaken Nordic Walking
zaterdag 6 oktober van 13.30 - 15.00 uur
zaterdag 27 oktober 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 beginselen 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 u vult het aanmeldformulier op de site van Nordic
Walking Friese Wouden in. www.nordicwalkingfriesewouden.nl

Nordic Walking tocht
Nordic Walking Vereniging De Friese
Wouden organiseert een wandeltocht
over 5, 8 en 13,5 km in het nationaal park
Drents-Friese Wold op zaterdag 13 oktober 2007 om 10.30 uur. Start bij het
Informatiecentrum Staatsbosbeheer,
Bosweg 2a, Diever. Er is voldoende parkeerruimte. De kosten zijn € 5,-- p.p. Wilt u
zich aanmelden voor deze wandeltocht,
belt u dan vóór 12 oktober naar 0516542022 of stuur een e-mail naar
info@nordicwalkingfriesewouden.nl of
naar hm.teloo@planet.nl.
De Nordic Walking Vereniging De Friese
Wouden is onlangs opgericht door een
aantal enthousiaste Nordic Walkers, die
zich willen inzetten voor deze uiterst
gezonde en gezellige tak van de wandelsport. Het is de bedoeling dat er regelmatig wandeltochten worden uitgezet in
schitterende natuurgebieden in het noorden van Nederland met afstanden die
voor veel liefhebbers van Nordic Walking
boeiend zijn. De wandelaar, die pas een
Nordic Walking cursus achter de rug heeft
en het geleerde in praktijk wil brengen,
komt aan bod. Maar ook de meer getrain-

de Nordic Walker, die op zoek is naar een
sportieve uitdaging, komt aan zijn trekken. Wilt u op uw gemak 5 kilometer doen
of liever een fors stuk af leggen, het kan
allemaal. Het bestuur van de nieuwe vereniging is uitermate geïnteresseerd in
leden en staat open voor ideeën en plannen. Het is in ieder geval de bedoeling dat
de vereniging zorgt voor opfriscursussen
door INWA-instructeurs. Er zal voortdurend aandacht zijn voor het verbeteren
van de techniek en de lichamelijke conditie. De routes, die door de vereniging worden georganiseerd, worden begeleid van
het begin tot het eind. U kunt niet verdwalen, overal staan de routes duidelijk aangegeven. Voorzichtigheid is geboden, dus
u gaat niet zonder gedegen warming-up
aan de wandel. De ervaring leert, dat het
gewoon leuk is om met andere wandelaars zo'n mooie tocht in de natuur te
lopen. U wisselt ervaringen uit, u maakt
nieuwe kennissen en u bent ook nog eens
lekker buiten bezig.
Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u op zaterdag 13 oktober bij
het bestuur terecht.

Gezondheid
gaat voor de zaken

V.V.V. ''Duurswoude''
De activiteiten van de V.V.V. voor dit seizoen zijn alweer voorbij. Afgelopen woensdag
was de laatste rommelmarkt. Even rust en in januari gaan we er weer tegen aan.
Terwijl het al oktober is, wil ik toch nog even terugblikken naar 25 augustus, naar het
ringrijden van dit jaar. Alles is goed verlopen en het weer werkte mee. Er was veel
publiek op de been , dat deed ons goed. De uitslag was:
1e prijs J.L.Sijtsema met steekster Alie Zoodsma 38 punten
2e prijs K. Zijlstra met steekster Durkje Veenstra 37 punten
3e prijs J. Mulder met steekster Rika 36 punten.
Het schoonste geheel van het Friese ras ging naar de combinatie M. Sikkes-Tolsma.
Voor de KWPN was dit de combinatie M. Veenstra,
Bij de categorie 'overige rassen' ging de prijs naar combinatie F. Feenstra.
Het was een mooie avond.
Zelfs in Frankrijk aan de Middellandse Zee worden mensen lid van de V.V.V. Eén van de
bestuursleden was deze zomer op vakantie in Frankrijk en kwam daar toevallig een
paar gezinnen tegen uit Wijnjewoude. Dit werd natuurlijk even bijkletsen. Ook de V.V.V.
kwam ter sprake en het jubileum van dit jaar. Ja wij zijn wel lid denk ik, ik weet het niet
zeker meer. Nu, dan worden we het. De V.V.V. daar moet je gewoon lid van zijn. Dus
overal worden mensen lid van de V.V.V..

Het 50 jarig jubileum van de V.V.V.
Op15 september j.l. was het feest bij de boerderij van Kees Bouma voorzitter van de
V.V.V. Hier ging het allemaal gebeuren. Er stond een grote tent, de catering was aanwezig, de muziek stond klaar op het podium en de bar was gevuld ,het feest kon beginnen.
Goed honderd man hebben samen met het bestuur het jubileum gevierd.
Er werd lekker gegeten en goed gedronken. Later op de avond kwamen de voetjes ook
nog van de vloer. Het was een en al feest. Dit mogen jullie wel vaker doen, werd er na
afloop geroepen. Het was erg gezellig.
Het bestuur wil iedereen bedanken voor hun komst en de geslaagde avond.
Het bestuur V.V.V.

Volleybalvereniging DWS
Wij volleyballers zijn na een zomervakantie weer van start gegaan. De recreatiesporters zijn op maandagavond weer gezellig een uurtje vol overgave aan het “ballen”. Ook
de competitiespelers zijn vol goede moed aan de trainingen begonnen.
DWS komt dit jaar in de NeVoBo competitie uit met 2 Heren en 2 Damesteams. Heren 1
en dames 1 hebben de eerste krachtmeting inmiddels gehad in het beker toernooi. De
heren zijn in deze ronde gelijk uitgeschakeld, maar de dames wisten deze wedstrijd te
winnen en gaan door naar de volgende ronde. Als er nu mensen zijn, die zo lezende
weg, ook wel zin hebben om eens een balletje te slaan, nodigen wij die van harte uit
eens een training, vrijblijvend, te bezoeken.
Trainingstijden:
Maandag: recreatie
19.00 – 20.15 uur
Dames 1 en 2
20.15 – 21.30 uur
Dinsdag: Heren 1
19.30 – 20.45 uur
Heren 2
20.45 – 22.00 uur
Al onze teams kunnen heel goed versterking gebruiken!!!
Ook als er mensen zijn die scheidsrechter zouden willen worden (betreft alleen
wedstrijden in de Swingel) dan kunnen die contact opnemen met Dita Stienstra, tel.
480606. Wij hopen u te mogen begroeten op één van onze trainingen of als
toeschouwer bij de wedstrijden in de Swingel.
Bestuur DWS

Wedstrijdschema:
Donderdag, 11 oktober 2007
19:15
D.W.S. DS 1
- Hujades DS 2
20:15
s.v. Oerterp DS 3 - D.W.S. DS 2
20:15
D.W.S. HS 1
- Hujades HS 4
21:15
D.W.S. HS 2
- De Roeken/DVC HS 4

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

Donderdag, 25 oktober 2007
19:15
D.W.S. DS 1
- ODS 2
21:15
J.M.C. DS 1
- D.W.S. DS 2
21:15
D.W.S. HS 1
- Turfst.-Drachten HS 4
20:15
D.W.S. HS 2
- De Roeken/DVC HS 3

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

Donderdag 1 november 2007
20:15
D.F.S. DS 3
- D.W.S. DS 1
19:15
D.W.S. DS 2
- V.C.S. DS 2
20:15
Kwiek HS 1
- D.W.S. HS 1

M.F.C. de Swingel
M.F.C. de Swingel
De Boppeslach

Longa
Na afloop van een enerverend seizoen hebben we met z'n allen genoten van een welverdiende vakantie. Maar nu, zo begin oktober, zijn we al weer weken aan de slag om
weer fijn van onze sport te genieten.
Helaas hebben we meteen na de vakantie het besluit moeten nemen om met acro te

stoppen. Ook na maandenlang zoeken is het ons niet gelukt om nieuwe trainers voor
deze peiler van de club te vinden. Na al die maanden hebben ook andere verenigingen
nu nog steeds dit probleem. Een ander besluit was jammer genoeg niet mogelijk.
Maar dat houdt niet in dat we bij de pakken neer gaan zitten, het sterkt ons juist om nieuwe zaken op te starten. U kent natuurlijk de onderdelen:
ouder en peutergym op dinsdagmorgen;
· de kleutergym op de donderdag;
· het groepsspingen basisonderwijs op dinsdagmiddag;
· het recreaturnen, een mix van gym en turnen, op maandag vanaf 15.45 uur;
· het jongens-recreaturnen ook op die maandagmiddag;
· het selectieturnen op dinsdagavond en zaterdagmorgen;
· en ongetwijfeld de streetdance- en aerobicslessen van de woensdag;
· ons demoteam streetdance traint op de vrijdagavond.
Maar we gaan meer doen.
** Na de herfstvakantie, op donderdag 25 oktober (aanvang 17.00 uur) starten we met
de 2e selectiegroep turnen, turnen op een minder ambitieus niveau, waarvoor we
nog sporters zoeken.
** Op vrijdag 26 oktober om 18.30 uur gaan we los met de springgroep voortgezet
onderwijs en ook daar is nog ruimte voor nieuwe leden.
** Maar daarmee zijn we er nog niet, want ook bij de overige groepen is nog ruimte voor
je.
We zijn op zoek naar jongensturners, het begint met de basisgym, maar de bedoeling is
dat je meer leert. Bij streetdance en het demoteam streetdance is plaats voor leden die
in hoog tempo een fantastische show kunnen opvoeren. Ook bij aerobics kun je naar
hartelust bewegen om je conditie op peil te houden.
En zeker niet als laatste gaat dit op bij recrea- en selectieturnen, fijn sporten op vele
toestellen.
Loop gerust bij ons binnen voor 2 gratis proeflessen.
Bij LONGA presteren we vanuit plezier.
Heb je vragen mail ons dan: administratie@longawijnjewoude.nl.
Bezoek ook eens onze site: www.longawijnjewoude.nl om je verder te informeren.
Het bestuur.

Activiteiten in de Witte Kerk Hemrik
Luisterpop van Trust in Witte Kerk Hemrik
Hemrik - Op zondagmiddag 7 oktober staat Trust op het podium van de Witte Kerk in
Hemrik. De band, afkomstig uit Meppel, speelt melodieuze, harmonieuze en akoestische 'luisterpop'. Trust bestaat uit Bert Middelbos (bas en zang), Joan Albrecht (zang),
Jos Zweistra (gitaar en zang) en Fred Bakker (percussie).
Het verhaal van Trust begint in januari 2001 als Bert en Joan worden gevraagd een aantal nummers te spelen bij het bezoek van koningin Beatrix en haar gevolg aan Meppel op
Koninginnedag 2001. Al snel werd besloten om gitaar en percussie, in de personen van
Jos en Fred, aan het tweetal toe te voegen en zo ontstond Trust. Tien snaren en mooie
meerstemmige zang, ritmisch ondersteund door percussie. De groep Trust heeft door
het beperkte instrumentarium een zeer open geluid waarin de breekbare, maar schone
harmonieën en melodieën uitstekend tot hun recht komen.
De individuele muzikanten van Trust hebben in de muziekwereld hun sporen ver-diend.
Het semi-akoestische, eigen werk heeft al veel mensen bereikt, zowel vanaf het podium
als vanuit de studio van de regionale zenders. Een platendeal leverde in 2006 wel een
single, Let Me Live, op, maar geen vertrouwen in de intenties van de betreffende platenmaatschappij. Trust besloot daarop in juni van dit jaar een album in eigen beheer uit te
brengen met de titel Take My Hand. Dertien eigen nummers staan er op de geluidsdrager. Van het klassieke Let Me Live tot het jongste juweeltje Child of Mine. In augustus van
dit jaar stond Trust samen met pianovirtuoos Jan Vayne op het podium. Het is duidelijk
dat het viertal flink aan de weg timmert.
juweeltje Child of Mine. In augustus van dit jaar stond Trust samen met pianovirtuoos
Jan Vayne op het podium. Het is duidelijk dat het viertal flink aan de weg timmert.

Concert Hemrik
Het concert van Trust op zondagmiddag 7 oktober in de Witte Kerk Hemrik begint om
15:00 uur. De entree is 5 euro per persoon (inclusief consumptie). Kinderen tot en met
twaalf jaar betalen 1 euro.

Niets is moeilijk,
als je weet hoe het moet

Bedrijfspresentatie
Meubelstofferingsatelier Het Kroonjuweeltje.
Sinds november vorig jaar heb ik mijn bedrijf een nieuwe naam gegeven, en wel meubelstofferingsatelier Het Kroonjuweeltje.
U kunt bij mij (al 7 jaar) terecht voor het laten herstofferen van een stoel of een bank. Zo
één waaraan u gehecht bent, gewoon omdat hij zo lekker zit, of omdat u dat mooie
stoeltje van oma niet weg wilt gooien. Maar ook voor het stofferen van strakke meubels
kunt u een beroep op mij doen.
Het mooie van herstofferen is dat u kunt stellen over stoffering of restauraties, iets
kiezen uit een grote collectie meubelstof- moois te kopen of even gezellig een kopje
fen, er zit altijd wel een stof bij die het echt koffie te drinken.
helemaal is voor u. De prijzen hiervan
lopen uiteen van € 40,-- tot … nou ja, zeg
het maar, alles is mogelijk.
Dat de naam “meubelstofferingsatelier”
de lading niet helemaal dekt, is niet erg,
maar het is wel handig als u weet waarvoor u dan zoal terecht kunt bij mij.
U kunt nl. ook uw meubels laten restaureren. Handig als er aan dat stoeltje nog het
een en ander gebeuren moet als het om
het houtwerk gaat. Maar voor (laden)kasten, bureaus, leerinleg, fineerrestauraties, politoeren, het laten verwijderen van vlekken kunt u bij Jarl, mijn man,
terecht.
Nog wat andere zaken waarom een
bezoek aan Het Kroonjuweeltje beslist de
moeite waard is: ik verkoop decoratief aardewerk afkomstig uit Zweden; tafellinnen
– van grote tafellakens tot kleine tafellopers (heel geschikt als cadeau); kroonluchters in verschillende stijlen en
Gustaviaans meubilair (wat??? Komt u
maar eens langs, dan leg ik het uit).
Verder is mijn collectie sinds kort uitgebreid met heel mooi Engels behang en
een collectie gordijnen die u zeker zal aanspreken.
Met ingang van 1 september 2007 is mijn
atelier elke donderdag open van 10.30 tot
17.00 uur. U bent dan van harte welkom
om gewoon even rond te kijken, vragen te

Op 20 oktober a.s. is de “officiële” opening
van Het Kroonjuweeltje.
U bent van 15.00 tot 17.30 uur van harte
welkom om dit feestje met ons te vieren.
En….. in november start ik met het geven
van workshops meubelstofferen.
De eerste workshop vindt plaats op
13 november a.s. van 10.00 – 17.00 uur.
Tijdens deze workshop leert u een eenvoudig stoeltje of krukje op professionele
wijze stofferen. De groepjes zijn klein,
max. 4 personen.
Opgeven voor 1 november 2007, telefonisch 06 53384238
Kosten: € 75,-- (incl. binnen materiaal en
lunch, exclusief stof. Cursisten kopen stof
met 5% korting bij Het Kroonjuweeltje.
Jarl en ik hopen u te mogen ontvangen tijdens de opening op 20 oktober a.s.
U bent van harte welkom!
De website wordt binnenkort aangepast,
maar is al wel te bekijken:
www.hetkroonjuweeltje.com
Jarl en Anita Westerouwen-van Meeteren

Geef de pen door
“We krijgen de pen van Baukje” zegt Ell tijdens het avondeten. “De
pen van Baukje, wat bedoel je?”, is mijn reactie. “Nou, jeweetwel,
van de Bân, dus we moeten een stukje schrijven”.
En daar zit ik dan. Er moet een stukje komen, het liefst over ons
zelf. Maar wat schrijf je dan? Dat wij, Elleke en ik, met onze dochters Pien van 2 jaar en 4 maanden en Noor van 4 maanden met
veel genoegen wonen aan de Jan Hofswyk nummer 2? Nu ik er zo
over nadenk realiseer ik me dat we deze maand op de kop af al
weer 5 jaar in ons boerderijtje wonen….
Elleke en ik hebben elkaar leren kennen
in Groningen, waar we allebei studeerden. Ell deed geneeskunde en ik geschiedenis. Na ons afstuderen kwamen we in
Emmen terecht omdat Ell daar in het ziekenhuis aan de slag kon. Vanaf het
moment dat we elkaar leerden kennen
was het duidelijk dat we allebei graag 'buiten' wilden gaan wonen. En in Emmen
woonden we verre van buiten; in een
hagelnieuwe wijk in een nog nieuwer huis.
Na een jaar Emmen kon Ell aan de slag in
het ziekenhuis van Dokkum. Omdat ze
daarna graag wilde starten met de opleiding tot huisarts gingen we op zoek naar
een huis in de buurt. En omdat ze tijdens
deze opleiding 3 jaar lang één dag in de
week weer naar de universiteit in
Groningen zou moeten gaan, trokken we
een ruime cirkel rondom Groningen.
Binnen dit denkbeeldige gebied gingen
we op zoek naar een leuke woning. Op
een middag kwam ik via via eigenlijk heel
toevallig in contact met Marjon Bos, makelaar te Wijnjewoude; zij had een mooi
boerderijtje te koop aan de Jan Hofswyk
nummer 2. De volgende dag konden we
komen kijken en vanaf het eerste moment
dat we de Jan Hofswyk inreden wisten we
dat dit het huis was waar we naar op zoek
waren. Twee dagen later waren wij (eigenlijk de bank….) de trotse eigenaars.
En dat is dus nu al weer 5 jaar geleden…..
Inmiddels, na twee verbouwingen en het
nodige geklus is het huis zo goed als af en
is Elleke bijna klaar als huisarts.
Toen we familie en vrienden vertelden van
16.

onze plannen zei menigeen gekscherend
“Leuk hoor, wonen in Friesland; met al die
stugge friezen die je niet verstaat…!
Vergeet je paspoort niet…..” en meer van
dergelijke onzin.
Tot nu toe (…..:-)) zijn onze ervaringen erg
positief. We wonen in een buurt met een
actieve buurtvereniging. We lopen
elkaars deuren niet plat, maar als er wat
gebeuren moet of als iemand even hulp
nodig heeft staan er altijd buren klaar. Dat
sociale klimaat is wat ons betreft juist erg
prettig en wij ervaren de buren en de buurt
dan ook helemaal niet als stug of afstandelijk, in tegendeel.
Sinds onze komst naar de Jan Hofswyk
hebben we steeds meer mensen uit het
dorp leren kennen. Elleke zingt sinds een
paar jaar met veel plezier bij het gospelkoor Sola Gratia en zit in het bestuur van
de buurtvereniging Trambrêge. Ik ben
sinds een jaar bestuurslid van Stichting
Dorpsfeest Wijnjewoude.
Wat doen we nog meer? Zoals ik eerder al
even kort aanstipte is Elleke bijna klaar
met de opleiding tot huisarts. Als alles
goed gaat sluit ze de opleiding op 16
november aanstaande af. Vanaf 1 januari
2008 zal ze dan als huisarts aan de slag
gaan in de praktijk van dokter Numan in
Surhuisterveen.
Na mijn opleiding tot historicus ben ik via
een aantal omzwervingen uiteindelijk in
de medische wereld terechtgekomen.
Tegenwoordig ben ik werkzaam als
accountmanager voor GrafiMedics, de
Benelux dealer van een aantal productlij-

nen van Philips Medical. Ik onderhoud de
relaties met onze klanten, hoofdzakelijk
ziekenhuizen, in de provincies Friesland,
Groningen, Drenthe, Overijssel, een deel
van Gelderland en de Flevopolder. Voor
dit gebied ben ik verantwoordelijk voor de
verkoop van al onze producten. Daarnaast geef ik advies en train ik de gebruikers na aanschaf van bijvoorbeeld een
defibrillator, cardiograaf of data management systeem. Al met al een zeer afwisselende baan waarbij ik mijn eigen tijd kan
indelen.
Hobby's? Hebben we ook; onder andere
wandelen, zeilen, de tuin, zingen (Ell),
gitaar spelen (ondergetekende, met dank

aan de lessen van Eddie Mulder) en nog
een hele hoop andere, alleen is het sinds
de komst van onze twee dochters steeds
lastiger om voor al deze bezigheden tijd
vrij te maken…..
Al met al bevalt het ons buitengewoon in
Wijnjewoude. Als het allemaal loopt zoals
we dat voor ogen hebben, blijven we nog
heel lang in ons boerderijtje wonen. Het
huis en de omgeving hebben in ieder
geval aantoonbaar een goede invloed;
een van de vorige bewoonsters van ons
huis staat met een leeftijd van 108 jaar op
nummer 3 in de ranglijst van oudste
Nederlanders………

Ik geef de pen door aan Martje Seefat, mede bestuurslid van Stichting Dorpsfeest
Wijnjewoude.
Jeroen Malewicz

Amnesty International Ureterp e.o.
Werkgroep Amnesty weer van start.
Met de kop “werkgroep Amnesty weer van start”, bedoelen we natuurlijk dat de
werkzaamheden voor het werk van Amnesty International in onze dorpen, na de
vakantieperiode weer gestart zijn. Niet alleen door de leden van de werkgroep, maar
ook bijvoorbeeld door ongeveer 175 mensen die iedere maand één of twee brieven
versturen waarin de aandacht wordt gevraagd voor de schending van mensenrechten.
In de brieven, meestal gericht aan regeringen, kan om de vrijlating van een politieke of
gewetensgevangene worden gevraagd of om meer vrijheid van meningsuiting.
Dit brieven schrijven kost naast wat tijd en aandacht alleen maar een postzegel, verder
niets. Wilt u ook meewerken aan het werk van Amnesty en brieven versturen dan horen
we dat graag.
Brieven schrijven op papier klinkt in deze tijd als een ouderwets middel. Het is dan ook
maar één van de actiemiddelen van Amnesty, zie daarvoor op hun website:
www.amnesty.nl. Het massaal brieven schrijven is nog steeds wel een heel effectief
actiemiddel. Iedere maand krijgen we berichten, dat de mensenrechten zijn verbeterd
en dat ook mensen dankzij de brieven zijn vrijgelaten. Ook daarover kunt u op de
website lezen.
Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o.,
Hendrik Jan Haanstra (0594-644305)

Intocht Sinterklaas
Laat u verleiden om dit even te lezen…
Nu de herfst zijn intrede heeft gedaan, zijn wij van de intochtcommissie weer aan de
slag gegaan voor de intocht van de goedheilig man. Dit gebeurde vorig jaar al op
geslaagde wijze, en dat willen wij dit jaar graag voortzetten.
Dankzij de steun van de Wijnjewoudster ondernemers, de v.v.v. en uw bijdragen was
het vorig jaar een groot succes. Allen bedankt hiervoor.
Om dit mooie kinderfeest te kunnen blijven vieren, is geld nodig, daarom richten wij
ons weer tot U. In de week van 8 tot en met 13 oktober zal er door uw eigen
buurtvereniging worden gecollecteerd. Wij hopen op een bijdrage van een ieder die
de Sint een warm hart toedraagt.
Alvast bedankt voor uw aandacht, dankzij uw hulp zullen wij door kunnen gaan met
het organiseren van dit fantastische feest.
Met vriendelijke groet,
De intocht commissie Wijnjewoude

Palingrookwedstrijd Willedei 2007
Wij kunnen terug zien op een zeer geslaagde rookwedstrijd tijdens deze Willedei.
Ondanks dat er deze dag op drie verschillende plaatsen een rookwedstrijd was georganiseerd, waren er toch nog acht rokers in Wijnjewoude.
Deze rokers hadden het goed naar hun
zin, het was mooi weer, de paling werd
zeer vlot verkocht en de wedstrijdleiding
was bij Klaas Postma in goede handen.
Dat de organisatie van de Willedei er twee
dames met een bolderkar bij langs stuurde die de rokers trakteerden op koffie en
broodjes werd erg gewaardeerd.
Deze acht rokers hebben dezelfde dag te
kennen gegeven dat zij volgend jaar weer
mee doen. Ook hebben zich tijdens de
wedstrijd twee rokers spontaan aangemeld, zodat er voor volgend jaar alweer
tien rokers op papier staan. Maximaal kunnen bij ons twaalf rokers meedoen. Dit
vanwege de ruimte die beschikbaar is en
dat de paling vlot verkocht wordt, en de
rokers ze niet mee naar huis hoeven te
nemen. Ook over de jury onder leiding

van Tom Mercuur waren zowel de organisatie als de rokers zeer tevreden. Dat zo'n
jurering eerlijk gebeurt blijkt wel uit het feit
dat Tom Mercuur dezelfde avond nog
naar Klaas Postma belde met de vraag
wie gewonnen had. Ieder was blij dat de
prijsuitreiking deze keer in De Swingel
plaats vond, het was echt gezellig. Nu de
uitslagen:
Eerste prijs: Wim de Hij, Heerenveen
Tweede prijs: Pier Hessels, Wijnjewoude
Derde prijs: Freek Hessels, Harderwijk
Vierde prijs: Douwe Tolman, Hemrik
Vijfde prijs: Thijs Sijtsma, Wijnjewoude.
Dit was Willedei 2007, laten we hopen
dat de rookwedstrijd in 2008 weer zo'n
succes wordt.
Namens de organisatie,
P. Hessels

Zwembad Dúndelle te Bakkeveen
Het zwemseizoen van 2007 is weer voorbij.
Ondanks het slechte seizoen, wat het weer betreft, met zeer weinig bezoekers (we zijn
onder het gemiddelde van de afgelopen 10 jaar gebleven) , kunnen we vaststellen dat
de resultaten van de zwemlessen zeer goed waren.
In het begin van het seizoen hadden al een aantal kinderen hun A of B diploma gehaald.
Aan het einde van het seizoen konden er nog ruim 70 kinderen voor een diploma
afzwemmen. Hieronder volgt een opsomming van de geslaagden:
Diploma A: Daniel Uzima, Tygo
Westerkamp, Abe Spinder, Tamar
Westerkamp, Andrea Bult, Djura Tognini,
Rico Broeders, Bas Kasimier, Daniek
Beuving, Thirza Steerenberg, Froukje
Meijer, Costasie Uzima, Julian Kok,
Janneke Veenstra, Renske Pool, David
Brouwer, Lydia v. Wijnen, Jesse Peter
v.d. Bos, Iwan de Haan, Gerrit de Boer,
Haaije de Boer.
Diploma B: Teran Monsma, Biko Witte,
Chantal Boersma, Mirthe de Vegt, GertJan Veenstra, Sita Numan, Bjőrn
Sebastiaan Boer, Djustin Tillema, Miriam
de Jong, Tjerk Adema, Priscilla Hilberts,
Ester v.d. Veen, Tiede v. Veen, Kyra
Zimnik, Klaas-Jan Blanke, Femke
Beuving, Mart Maring, Niels v.d. Meer,
Iris Leistra, Wiebe Boonstra, Robin
KIers, Thijs Terwisscha v. Scheltinga,
Eva Terpstra, Rieuwert de Vegt.

Diploma C: Laure de Vries, Wieke
Veenstra, Marit Ottema, Irene Spoelstra,
Eise Tolsma, Anna Ekas, Famke
Jongstra, Foekje Broekert, David
Landzaat, Naomi Hubers, Remmelt de
Vries, Anna Klooster.
Zwemvaardigheid I: Wiedse Veenstra,
Falk Lewin, Lisa de Jong, Janco
Ottema, Nienke Marinus, Marlies
Veenstra, Hilde Pool, Enzo v.d. Meulen,
Nynke Vriesema, Jesse Marinus, Ciska
Vriesema.
Zwemvaardigheid II: Hilbrand Klaver,
Evertje Flapper, Gertjan Veenstra, Petra
Vriesema, Stefan Reinderink.
Zwemvaardigheid III: Nienke de Vries,
Miranda Ekas, Laura Marinus, Lieke
Pool
Wij wensen iedereen een goed
winterseizoen en tot ziens bij het
volgende seizoen.
Met vriendelijke groet,
Badpersoneel zwembad Dúndelle

Geld is rond,
het rolt overal naar toe.

Prijswinnaars Willedei 2007
Tijdens de Willedei was er weer veel te winnen.
Hierbij alle prijswinnaars op een rijtje:

Haarmode Anna

WAW

De Willedei is weer achter de rug en zoals
jullie hadden kunnen zien, stond ik er ook
met mijn presentatie “Haarmode Anna”.
O.a. kon u bij mij raden hoeveel permanentwikkels in de grote pot zaten. In deze
pot zaten 155 wikkels.
Er is wel 150 keer een gokje gedaan!
Maar toch kunnen er maar een paar winnaars zijn. De winnaars hebben hun cadeautje al in ontvangst genomen.
Dit zijn de winnaars.
M. vd Meer uit Wijnjewoude met 159.
J. Wagt uit Sint Nicolaasga met 160.
Raymond uit Wijnjewoude met 150.
J.de Boer uit Wijnjewoude met 150.
A. vd Meulen uit Wijnjewoude met 150.
Allemaal bedankt voor het meedoen.
En graag tot ziens!

Rebuswinnaar van de grote rose WAWWilledeitaart is Gonda de Waard.

Vriendelijke Groeten Anna Heslinga
“Haarmode Anna”

Prijsuitreiking bij pedicure
Alma van der Meulen.
Tijdens de Willedei in Wijnjewoude kon
men bij pedicure Alma van der Meulen
raden hoeveel dropvoetjes er in een pot
zaten. In de pot zaten 189 dropvoetjes.
Er waren twee 1ste prijswinnaressen, zij
hadden de exacte inhoud geraden.
Mevr. Kamminga uit Donkerbroek en
Mevr. Klooster uit Siegerswoude wonnen
de 1 ste prijs, een gratis voetbehandeling.
Mevr. Russchen en Mevr. Pool uit Wijnjewoude wonnen de 2e en de 3e prijs en
ontvingen een voetverzorgingspakket.
Dames van harte gefeliciteerd !

Zij was blij verrast
toen het bestuur
van de Werkgroep
Activiteiten
Wijnjewoude haar
de prijs kwam
brengen.
De oplossing was;
Werkgroep Activiteiten Wijnjewoude
heeft de mooiste cursussen.

Pronamic
Ook Pronamic was aanwezig bij de
Willedei. Mede door het mooie weer konden wij met veel Wijnjewouders kennismaken en uitleggen wat Pronamic nu precies doet op het gebied van internet, vormgeving en software. Een geslaagde dag!
Niet alleen werd er bij de stand van
Pronamic veel gepraat, ook was er de
mogelijkheid om het gewicht van een pompoen te raden. Van de 200 mensen die
een poging hebben gewaagd, waren er
uiteindelijk 3 die bijna het juiste gewicht
(20,2 kilo) hebben geraden. Zij hebben
intussen een heerlijke taart mogen ontvangen van onze overbuurman, bakkerij
van der Molen. De prijswinnaars waren:
· Fam. Boonstra, Merkebuorren 7
· Fam. Meinsma, Duerswald 8
· Fam. Cornelissen, Te Nijenhuiswei 1
Nogmaals van harte gefeliciteerd
namens Pronamic!

Prikbord
Geboortekaartje

Informatie over boswachters

Hallo, ik ben in het bezit van een oud
geboortekaartje: Geboren: Wytze
Geboortedatum en plaats: Wijnjeterp 204
op 14 mei 1951.
Ouders: H. de Jong en M. de Jong - van
der Veen.
Misschien kent u Wytze en wil hij zijn
geboortekaartje wel hebben. U kunt mij
dan mailen en ik zorg dat het kaartje bij
Wytze terecht komt. Het envelopje waar
het kaartje in zat, was geadresseerd aan
den heer Sj. van der Veen en echtgenoot
uit Lippenhuizen a/d Vaart. mijn mailadres
is abhijlkema@hotmail.com
Groetjes,
A. Broers-Hijlkema

Beste Wijnjewoudsters, ik ben op zoek
naar mensen die wat meer kunnen vertellen over de boswachters-danwel jachtopzieners rondom de Freulevijver van
omstreeks 1910 - 1930. Dit op verzoek
van een kleinzoon van jachtopziener v.d.
Heide, die toen in het jachtopzienershuisje woonde aan de Beakendyk (nu
picknickplaats). Zijn dochter verhaalde
altijd over twee collega's, maar men weet
niet meer precies wie dat zijn geweest.
Een oproep op de website van Bakkeveen heeft mij namen opgeleverd van een
Numan en een Huitema, maar het tijdstip
klopt niet helemaal. Ook kwam de naam
naar voren van een Lammert Postma, die
achter de Freulevijver woonde. Deze is in
1919 overleden, dus dat zou wel kunnen
kloppen.
Is er iemand die meer over deze personen
weet ????
En heeft iemand misschien nog foto's van
de binnenkant van het jachtopzienershuisje aan de Beakendyk ?

Workshop Herfst
Schaalversiering en een Herfstpot.
Datum: 17 oktober
Aanvang: 20.00 uur
Prijs:
€ 17,50 (inc.matriaal)
Voor opgave en meer informatie:
Bloemen & Kadohuis Wilma
tel.: 0516 480668

Foto's ringrijden
Ik heb een 130-tal fotos van het Ringrijden van 25 augustus online staan. De
foto's zijn ook te bestellen.
De website is: http://www.bdfotografie.nl/gallery2/main.php
Met vriendelijke groet,
Berend Drent (Oud inwoner van
Wijnjewoude)
BD-Reclame & Fotografie, Tijnje

Reacties graag naar:
mw. D. Rietveld, tel. 0516 - 541889
e-mail: dirryrietveld@home.nl

Vast oppas adres gezocht.
Hallo, Ik ben op zoek naar een vaste dag
in de week om op te passen. Zoals velen
weten heb ik een eigen bedrijf (kapster
huis aan huis). Ik heb nog ruimte voor 1
vaste dag in de week op te passen. Het
liefs op dinsdag, Woensdag of donderdag. Andere dagen zouden eventueel
kunnen in overleg. Ik heb veel ervaring
met kinderen. U mag me bellen voor meer
informatie. Ik hoop van u te horen.
Vr. Gr. Anna Heslinga
Tel. nr: 0516-481929

Leesclub

Frans leren?

Al 5 jaar bestaat er een leesclub in
Wijnjewoude, en nu zijn we op zoek
naar
nieuwe leden! We komen ongeveer eens
per zes weken bij elkaar, en bespreken
dan een boek, dat door iedereen is
gelezen. De boeken kiezen we om de
beurt, soms gezamenlijk, en het kan
daarbij gaan om een net verschenen
boek, of een klassieker. Heb je zin om met
ons mee te doen?
Bel dan voor meer informatie: 481307.
Alie Blaauwbroek

KWF Kankerbestrijding
De collecte voor KWF Kankerbestrijding
in Wijnjewoude heeft € 1644,99 opgebracht. Wie de collectant heeft gemist kan
alsnog een gift overmaken op giro 26000
ten name van KWF Kankerbestrijding in
Amsterdam.
Met het geld dat de collectanten hebben
opgehaald, kan KWF Kankerbestrijding
haar missie waarmaken: minder kanker,
meer genezing en een betere kwaliteit
van leven voor kankerpatiënten.
De KWF-afdeling Wijnjewoude dankt
iedereen voor zijn of haar bijdrage aan de
collecte. Voor meer informatie over KWF
Kankerbestijding kunt u kijken op
www.kwfkankerbestijding.nl of bellen
naar 0800-0226622.
Namens Sigrid Hof-Veenstra
Contactpersoon KWF Kankerbestijding
Wijnjewoude

Heidehoning
Wij hebben weer van die heerlijke
Duurswouder heidehoning te koop, ook
zijn er nog enkele potten bloemenhoning.
Fam. P. Hessels, Te Nijenhuiswei 14,
Wijnjewoude. Tel. 0516-481421

Franse lessen in Drachten, meer info
Kiki ten Cate tel. 0516-515510.

Collecte opbrengst Nierstichting
De collecte van de Nierstichting Nederland in Wijnjewoude heeft een bedrag
opgeleverd van € 1137,92. Mede door de
geweldige inzet van de collectanten is de
opbrengst ook dit jaar weer goed. Alle
gevers en collectanten hartelijk dank !
Jikke Posthumus
Collecte Prinses Beatrixfonds
De collecte voor het Prinses Beatrix fonds
heeft € 1.200,- opgebracht. Alle gulle
gevers en collectanten van harte bedankt!

Bonte Avond
Vrijdag, 9 november 2007 Bonte Avond
in “de Mande” Te Lippenhuizen.
Aanvang 19.30 uur.
Met medewerking van:
· Kerkkoor Lippenhuizen-Hemrik
· Muziekvereniging Ëensgezindheid”te
Hemrik,
· Shantykoor “de sluskesjongers”,
· Koor Dabar.
Gasten:
Countrylinedansers uit Lippenhuizen.
Het programma biedt: zang, muziek,
dans en een verloting.
Het wordt een gezellig gevarieerd
programma. Toegang gratis.

Wat bijverdienen?
Heb je dinsdags en vrijdags rond 12,00
uur een uurtje vrij?
Bel dan 0516 - 48 14 79 (na 18,00 uur)
Je moet wel een honden liefhebber zijn
.
Fokje Meijer, Russchenreed 24

Dorcas Voedselactie
12 de nationale voedselactie Dorcas op zaterdag 10 november
Voor de 12de keer dit jaar wordt de nationale voedselactie gehouden.
Deze actie is een concreet gebaar van christelijk meeleven waar de medemens vaak
ontroerd van wordt. Ruim 400 kerken en 6.000 vrijwilligers zijn hierbij betrokken. Aan de
andere kant staan de duizenden gezinnen die gedurende de winter een pakket
ontvangen en daarmee bemoedigd worden.
Hoe kunt u helpen??
Plaats: Trefpunt Geref. Kerk Merkebuorren 34
Datum: Zaterdag 10 november
Tijd:
van 10.30 tot 15.00 uur
Doe mee en koop één of meer van onderstaande producten voor mensen in
Oost Europa en Zuidelijk Afrika.
3 pakjes droge soep
1 pakje droge kruidenmix (b.v rijst/pasta/macaroni)
1 pak liga (geen milkbreak)
1 pak theebiscuit
1 fles (plastic of blik) limonadesiroop
2 plastic flessen zonnebloemolie à liter
1 blik groenten à 800 gram
1 blik vruchten à 800 gram
2 kg gebroken rijst
1 pakje cacao
2 pakken suiker à 1 kg
2 doosjes (vruchten)thee
3 pakken macaroni
1 pot jam
1 pakje kaarsen (2 à 3 stuks)
2 tandenborstels
1 tube tandpasta
Behalve voedsel is er ook geld nodig voor transport- en distributiekosten.
Om een doos op de plaats van bestemming te krijgen kost 5 euro.
Giften daarvoor zijn zeer welkom.
U kunt deze deponeren in de collectebus in het Trefpunt of overmaken op giro 2500
van Dorcas Hulp Nederland.o.v.v.NVA 2007
Met vriendelijke groet,
Dorcasdepot fam. B Karssen tel. 481758
Voorraadkist fam. J Bruinsma tel. 481372

Schoenmaatjes
Actie voor kinderen in Afrika, Azie en Oost-Europa
Graag vragen wij u/jou om mee te werken aan Schoenmaatjes (voorheen Operatie
Schoenendoos). Dit is een actie voor kinderen in Afrika, Azië en Oost-Europa waar we
als plaatselijke scholen en kerken van harte aan meedoen.
Schoenmaatjes is een actie van Edukans, waarbij kinderen (en volwassenen) in
Nederland een schoenendoos vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed
voor kinderen in arme landen. Dit jaar vindt de actie al voor de 13de keer plaats! De
schoenendozen worden als cadeautje naar arme kinderen in onder andere Malawi,
Pakistan en Albanië gestuurd.
Het is de bedoeling dat u/jij thuis een oude schoenendoos vult met schoolmateriaal, toiletartikelen en speelgoed. De doos mag mooi worden versierd. Hoe het precies werkt
en wat er wel en niet in de doos mag, staat allemaal in de folder die u/jij kunt halen op
onderstaand adres. De gevulde schoenendoos kunt u voor 9 november inleveren bij
een van de basisscholen, Geref. Kerk of op onderstaand adres.
Helpen jullie mee?
Namens de werkgroep: Sigrid Hof
Mr. Geertswei 1
Wijnjewoude
Tel.: 0516 481159

Werkgroep Activiteiten Wijnjewoude
Wat is er deze maand zoal te beleven……..
5. Workshop minialbum scrappen.
Start: 8 oktober. Kosten: 25 euro
Tijd: 19.30-21.30 uur. Aantal lessen: 1
Contactpersoon: Lydia Huisman
(tel:0516-481178)

9. Kantklossen
Start: 22 oktober. Kosten: 28 euro
Tijd: 19.30-21.30. Aantal lessen: 4
Contactpersoon: Lydia Huisman
(tel:0516-481178)

6. Bloemschikken
Start: 10 okt. en 28 nov. Kosten: 25 euro
Tijd: 20.00-22.00 uur. Aantal lessen: 2
Contactpersoon: Jannie Alkema

10. Buikdansen
Start: 23 oktober. Kosten: 7 euro.
Tijd: 19.30-21.00. Aantal lessen: 1
Contactpersoon: Jannie Alkema

7. Breien
Start: 15 oktober. Kosten: 12,50
Tijd: 19.30-21.30 uur. Aantal lessen: 5
Contactpersoon: Lydia Huisman (tel:0516481178)

11. Afrikaans dansen
Start: 26 oktober. Kosten: 15 euro
Tijd: 20.00-21.00 uur. Aantal lessen: 1
Contactpersoon: Jannie Alkema

8. Mandala-tekenen
Start: 22 oktober. Kosten: 60 euro
Tijd: 13.30-15.30. Aantal lessen: 6
Contactpersoon: Lydia Huisman
(tel:0516-481178)

12. Boom in pot (bonsai)
Start: 30 oktober. Kosten: 6 euro
Tijd: 20.00-22.00. Aantal lessen 1
Contactpersoon: Magda Landman

13. Schaal mozaïken
Start: 31 oktober. Kosten: 20 oktober
Tijd: 20.00-22.00. Aantal lessen: 2
Contactpersoon: Lydia Huisman
14. Verfworkshop Shibori
Start: 6 november. Kosten: 5 euro
Tijd: 20.00-22.00. Aantal lessen: 1
Contactpersoon: Magda Landman
15. Tekenen vanuit je gevoel
Start: 6 november. Kosten: 45 euro
Tijd: 20.00-22.00. Aantal lessen: 3
Contactpersoon: Magda Landman
16. Workshop porselein schilderen
Start: 13 november. Kosten: 25 euro
Tijd: 19.30-21.30. Aantal lessen: 1
Contactpersoon: Lydia Huisman
(0516-481178)

17. Gezond gewicht, gezonde voeding
Start: 20 november. Kosten: Gratis
Tijd: 20.00-22.00 uur. Aantal lessen: 1
Contactpersoon: Lydia Huisman
(0516-481178)
18. Speculaas maken
Start: 27 november. Kosten: 22,50
Tijd: 19.00. Aantal lessen: 1
Contactpersoon: Magda Landman
19. Computeren: foto's bewerken
Start: Notk. Kosten: 30 euro
Tijd: 18.30-19.30. Aantal lessen: 5
Contactpersoon: Siebo Groenewold
(0516-481878)
20. Computer workshops
Kosten: 7,50. Aantal lessen: 1
PC formateren: 25 oktober
Cd/dvd branden: 1 november
Toveren met foto's: 8 november
Downloaden: 15 november
E-mail opfleuren: 22 november
Zoekmachines: 29 november

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 Email, het E-adres is:
werkgroep.wijnjewoude@gmail.com

Kidsclub
Iedere eerste woensdagmiddag van de
maand. Vanaf oktober tot en met april
m.u.v. de schoolvakanties. Vanaf 13.30
uur zijn we in het lokaal van de WAW 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 ?
426296 of Magda ?
481673.

Bedrijventerrein Wijnjewoude
Het dorp Wijnjewoude investeert al jaren in woningbouw, bij het bouwen van huizen
hoort ook werkgelegenheid, voor de leefbaarheid van een dorp is dit een goede zaak.
Op verzoek van Plaatselijk Belang Wijn-jewoude en de ondernemersvereniging
Hemrik-Wijnjewoude hebben de ge-meente Opsterland en de provincie Fryslân ervoor
gezorgd dat Wijnje-woude nu een bedrijventerrein heeft.
Inmiddels is het bedrijventerrein bouwrijp en de eerste bouwvergunningen zijn verstrekt.
De Gebr. van der Veen zijn inmiddels begonnen met het bouwen van hun bedrijfspand.
Begin 2008 willen we hier extra aandacht aan besteden, hierover volgt nader bericht in
de Bân. Zoals het nu lijkt zal mede door het nieuwe bedrijventerrein de werkgelegenheid in Wijnjewoude toenemen.
Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met ondergetekende.
Namens het bestuur van de ond. Ver. Hemrik-Wijnjewoude
Frans Pool
Tel.: 0516 - 48 15 97

Eigen spreekuur
Mijn naam is Bowe Bottinga, sinds 1996 werkzaam als ambulanceverpleegkundige bij
Kijlstra ambulancedienst Drachten. Afgelopen maand ben ik begonnen met een 2,5 jarige medische vervolgopleiding aan de Hanze Hogeschool Groningen. In het kader van
deze opleiding loop ik sinds 3 september stage, voor een periode van een jaar, twee
dagen per week bij de huisartsenpraktijk te Wijnjewoude. De bedoeling is dat ik na een
ruime inwerkperiode onder supervisie van beide huisartsen mijn eigen spreekuur zal
draaien.
Met deze nieuwe opleiding wil Kijlstra ambulancedienst samen met de Dokterswacht
Friesland onderzoeken of de functie van deze extra geschoolde ambulanceverpleegkundige van meerwaarde kan zijn op het snijvlak van ambulancezorg en huisartsenzorg. Wij zijn van mening dat door deze nieuwe functie de kwaliteit van ambulancezorg
nog beter toegespitst kan worden op de individuele patiëntenbehoefte.
Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik dat graag van u.
Met vriendelijke groeten,
Bowe Bottinga

Oud ijzer actie
Van 8 – 13 oktober is er weer een oud ijzer- en andere metalen actie. U kunt die brengen
bij Ri-Ja, Weinterp 22a Wijnjewoude (openingstijden: van 9-17 uur en op zaterdag tot
12 uur) met vermelding dat het voor het Pinksterwerk is, dan wordt het daar allemaal
verzameld. U kunt ook contact opnemen met dhr. K. Postma, tel. 0512-301213 en wij
halen het in overleg met u op.
Wij wachten op uw reactie!
De actiegroep
St. Pinksterfeest Wijnjewoude e.o.

Sing-in
De Federatie van Opsterlandse Gospelkoren, bestaande uit The Lighting Stars uit
Ureterp, Sola Gratia uit Wijnjewoude en Jaldei Tsion uit Gorredijk houden op
zondag 21 oktober a.s. om 19.30 een Sing-in, in de Geref. Kerk,
Mounestrjitte 12 te Ureterp met als thema:

Wat bezielt je ?!
Wat bezielt je?! Soms roepen we dat uit als iemand iets raars of vreemds doet.
Wat bezielt je? Je kunt het ook zien als een vraag naar waarom doe je dat?
Maar met wat bezielt je kun je ook vragen naar de drijfveren van iemand. Je kunt het
dus ook uitleggen als: wat inspireert je, wat houdt je bezig, wat drijft je?
Op deze avond willen we u laten mee genieten van wat ons inspireert en van de mooie
muziek die vanuit die inspiratie ontstaan is. Als groepen zullen we een gedeelte van ons
repertoire laten horen, maar natuurlijk is er ook veel ruimte voor samenzang. U bent
van harte uitgenodigd om deze avond samen met ons tot een feestelijke, muzikale
avond te maken.

Ouderensoos van Wijnjewoude
Wij zijn weer begonnen met een middagreisje, door het bosrijke Drenthe zijn we naar
Frederiksoord gegaan. In het museum “de Koloniehof” hebben we door dia's en een
goed verhaal, kennis genomen van wat er in de 19de eeuw daar gedaan is voor heel
arme en daklozen uit Holland. Ze kregen werk en onderdak. Met ere mag zij de naam
dragen van Maatschappij van Weldadigheid. Verder konden we met eigen ogen zien
wat er in dit museum allemaal bij elkaar gebracht is. Dit bezoek was beslist de moeite
waard. Vervolgens zijn we door het waterrijke Overijssel naar Belt Schutsloot gegaan.
Daar stond een heerlijk 3 gangendiner voor ons klaar. Al met al was het een mooie
middag. Jammer dat er enkele personen niet al te lekker waren.
Onze eerst volgende middag is op 18 oktober. Dan komen er 4 dames uit Oudehaske
bij ons met schetsjes, zang en muziek met als titel “Breng eens een zonnetje”
Het beloofd een mooie middag te worden. Dus tot donderdag 18 oktober 's middags om
2 uur in het gebouw de Driehoek.
Tot ziens

Het is makkelijker geld te verdienen
dan het in je zak te houden.

Griepvaccinatie
Zoals elk jaar is het in het najaar tijd voor de 'griepprik'.
Waarom geeft uw huisarts jaarlijks een griepprik?
Dit is om de 'echte' griep (influenza) bij vatbare mensen te voorkomen. Elk jaar
verandert het influenza virus een beetje, zo ook de samenstelling van het griepvaccin.
Wanneer komt u in aanmerking voor de griepprik?
· Wanneer u 65 jaar of ouder bent
· Wanneer u lijdt aan een hart- of vaatziekte
· Wanneer u lijdt aan een longziekte
· Wanneer u lijdt aan suikerziekte
· Wanneer u nierpatiënt bent
· Wanneer uw afweer verlaagd is door een bijzondere ziekte of bepaalde
soorten medicatie
· Wanneer u regelmatig steenpuisten of huidontstekingen heeft
Middels deze weg willen wij de patiënten van huisartsenpraktijk Wijnjewoude
uitnodigen om op:

Dinsdag 6 november
Tijdstip: 17:00 uur – 19:00 uur
op de huisartsenpraktijk langs te komen voor de vaccinatie wanneer u in aanmerking
komt voor deze griepprik.
Graag melden op deze avond aan de balie i.v.m. registratie.
LET OP: u ontvangt geen persoonlijke uitnodiging thuis!
Twijfelt u of u in aanmerking komt dan kunt u gerust met ons of onze assistentes
overleggen.
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude
Meester Geertswei 15
Wijnjewoude
Tel : 0516-481250 Spoed: 480808
Tot 6 november!
Dr. N.Th. Lewin-van den Broek
F. Lewin, apotheekhoudende huisartsen
De bovengenoemde datum kan nog wijzigen doordat de leverancier (RIVM)
geen zekerheid kan geven over het op tijd aanleveren van de vaccins.
Houdt u de publicaties op de praktijk en bij de MeerMarkt in de gaten.

Kerkdiensten
Hervormde Gemeente
Oktober
7
Duurswoude 9.30 uur.
13:45 uur.
14 Weinterp
9.30 uur.
13.45 uur.
21 Duurswoude 9.30 uur.
13.45 uur.
28 Weinterp
9.30 uur.
13.45 uur.
November
4 Duurswoude
7

Weinterp

Ds. G. J. Otter, Emmeloord
Ds. F. J. K. van Santen, Noordhorn
Dhr. J. Duijster, Ens
Dhr. J. Duijster, Ens
Dhr. F. Verkade, Hoogeveen
Dhr. F. Verkade, Hoogeveen
Ds. T.A. Eijsenga, Kampen
Ds. J.A. van den Berg, Stedum

9.30 uur. Ds. J. Duijster, Ens
13.45 uur. Ds. J. Duijster, Ens
19.30 uur. Ds. G. Oberink, Urk. Dankstond.
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.

Oktober
7
9.30 uur.
14.00 uur.
14
9.30 uur.
14.00 uur.
21
9.30 uur.
14.00 uur.
28
9.30 uur.
14.00 uur.

Ds. A.A. de Boer
Ds. W.B. van der Wal
Ds. W.B. van der Wal
Ds. L.G. van der Heide
Dienst
Dienst
Dienst
Ds. W.B. van der Wal.

November
4
9.30 uur.
14.00 uur.
7
20.30 uur.

Ds. W.B. van der Wal.
Dienst
Ds. W.B. van der Wal. Dankdag
Gereformeerde Kerk.

Oktober
7
14
21
28

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

November
4
9.30 uur.
13.45 uur.
7
19.30 uur.

Ds. R. Pluim, Drachten Isräel en Kerk zondag / koffie drinken na de dienst
Ds. H. Poot, Oldemarkt
Ds. J. G. Arensman, Gerkesklooster
Ds. J. G. Arensman, Gerkesklooster 21
Ds. H. F. de Vries, Ternaard M.m.v. Chr. Muziekver. Euphonia.
Dhr. M. Kok, Schiermonnikoog
Ds. R. R. Maathuis, Werkendam
Ds. P. Rozeboom, Wolvega Jeugddienst
Ds. M. v.d. Sijs Hoorn Zending zondag / koffie drinken na de dienst
Ds. A. van Nierop Gorredijk
Ds. B. van Oeveren Steenwijk Dankdienst voor Gewas en Arbeid

Dorpsagenda
Oktober
6
7
7
8
8-13
10
15
16
20
22
22
23
25
26
27
30
31

Introductie Nordic Walking
Info avond over de Musical Mozes 19.30 uur.
Optreden Trust in Witte Kerk te Hemrik
WAW: Workshop mini-album scrappen
Oud ijzeractie van St. Pinksterfeest Wijnjewoude
WAW: Bloemschikken
WAW: Breien
Klaverjassen bij café van der Wey
Officiële opening van het Kroonjuweeltje
WAW: Mandala-tekenen
WAW: Kantklossen
WAW: Buikdansen
WAW: PC formateren
WAW: Afrikaans dansen
Introductie Nordic Walking
WAW: Boom in pot (bonsai)
WAW: Schaal in mozaïeken

November
1
Pakketten inleveren voor Polen
1
WAW: CD/ DVD branden
2
Schutjassen in de O.D.V. kantine
6
WAW: Verfworkshop Shibori
6
WAW: Tekenen vanuit je gevoel
6
Klaverjassen bij café van der Wey
8
WAW: Toveren met foto's
10
Nationale voedselactie van Dorcas
13
WAW: Workshop porselein schilderen
15
WAW: Downloaden
20
WAW: Gezond gewicht, gezonde voeding
22
WAW: e-mail opfleuren
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.

Op andermans tafel
smaakt de vis lekkerder

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

