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

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

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

Stichting Doarpskrante de Bân.
Bankrekeningnummer 369065182.
De volgende Bân verschijnt op zaterdag
4 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 28 oktober 18.00 uur.
Kopij wat niet via e-mail gaat moet op
donderdag 26 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

In praatsje by it
plaatsje
Een versierdewagen van Longa uit het
verleden.

Berichten van
Plaatselijk Belang.
Replica van het kunstwerk.
De mogelijkheid is er om een replica, van
het te plaatsen kunstwerk op het plein aan
de Mr. Geertswei, te bestellen. Het heeft
ongeveer dezelfde omvang als het
ontwerp beeldje dat bij beeldend kunstenaar Joop van Bergen is te bewonderen.
De kostprijs per
stuk is € 50,--. Het
maken van de
vorm (mal) kost
eenmalig
€ 500,--.
Met een verkoop
prijs van € 75,-zullen er minimaal 20 stuks
verkocht moeten
worden.
De opdracht tot het maken van de
replica's wordt alleen gegeven als er 20 of
meer besteld worden.
De eventuele meer opbrengst van € 25,-per stuk boven de 20 kan dienen om het
nog bestaande tekort voor het echte
kunstwerk aan te vullen.
De replica's worden uitgevoerd in BronsLook kunststof. Uitleg hierover verkrijgbaar bij Joop van Bergen. De sokkel
waarop het kunstwerk geplaatst zal worden is klaar en 18 september jl. is het
beeld gegoten in Sappemeer.
Inlichtingen en bestelling voor of op 1
november 2006 bij D v/d Veen tel.
481398.
Namens de werkgroep en Pl. Belang.

Rondgang gemeente
De jaarlijkse rondgang met vertegenwoordigers van het gemeentebedrijf, voor
overleg over het onderhoud van de
wegen, trottoirs, bruggen e.d., vindt
plaats op maandag 30 oktober a.s.
Namens Plaatselijk Belang zijn Joop
Miedema en Durk van der Veen hierbij
aanwezig.
Heeft u wensen of klachten inzake het
onderhoud van de wegen, trottoirs e.d.,
neem dan contact op met Joop Miedema
(tel. 481305) of Durk van der Veen (tel.
481398). Dan kunnen we ook deze
punten meenemen in het overleg.

Dorpsvlag
Nadat bleek dat er voldoende belangstelling was voor de dorpsvlag, hebben
we geruime tijd geleden besloten een
aantal nieuwe exemplaren te bestellen.
Helaas blijkt er bij de bestelling het een en
ander mis te zijn gegaan, waardoor de
vlaggen er nog altijd niet zijn. Hier bieden
wij degenen die een vlag hebben besteld
onze excuses voor aan.

Inmiddels hebben we een aantal exemplaren besteld. Tot onze spijt blijkt de vlag
toch duurder uit te vallen dan wij eerder
hebben vermeld.
De vlaggen gaan € 36,00 per stuk kosten.
Zodra de bestelde exemplaren binnen
zijn nemen wij contact op met de mensen
die de vlag hebben besteld. Wilt u nog een
vlag bestelen? neem dan contact op met
Jan Bakker tel. 48 13 59.

Functiewijziging bestuur
Binnen het bestuur is de taakverdeling
wat veranderd. De functie van penningmeester is per heden overgegaan van
Jelle Merkus naar Lammert Bouma.
Bestuur Plaatselijk Belang

Laatste nieuws over het IDOP (Integraal
Dorpsontwikkelingsplan)
IDOP gaat weer van start!
Helaas moesten vlak na de zomervakantie de geplande plenaire IDOP bijeenkomsten van 11 en 25 september
wegens ziekte worden afgezegd.
Inmiddels zijn de nieuwe data bekend.
De bijeenkomsten zijn nu gepland op
maandag 30 oktober en 13 november
aanstaande.
Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom
in multifunctioneel centrum De Swingel

om dit gebeuren mee te maken. Ook
afgevaardigden van instellingen en
medewerkers van de gemeente zullen
hierbij aanwezig zijn.
Op de eerste bijeenkomst bespreken we
met elkaar de uitkomsten van de
discussies die over de verschillende
thema's tot nu toe zijn gevoerd. De
tweede keer maken we afspraken over
het vervolg.

We zaten niet helemaal stil…
Vlak na de zomervakantie hebben we met
een aantal afgevaardigden van het
verenigingsleven gesproken. De uitkomsten hiervan nemen we mee in de
plenaire vergaderingen.
Jongerenwerker Rinske Kootstra van
Timpaan Welzijn (voorheen stichting De
Ploeg) heeft gepeild bij jongeren van 1216 jaar wat er bij hen leeft. Jongeren
beaamden dat voor hun leeeftijdsgroep
buiten de sport om weinig in Wijnjewoude
is te beleven. Ze missen een eigen plek in
het dorp. De komende tijd wordt in overleg
met de jongeren zelf gekeken in hoeverre
hier iets aan is te doen. We houden u, jou
op de hoogte!

Heeft u informatie of vragen?
Heeft u een opmerking, een idee, laat het
ons weten. U kunt dan contact opnemen
met de contactpersoon van Plaatselijk
Belang voor het IDOP (Jeanet Rozema,
tel. 0516-541086) of Willie Oldengarm,
opbouwwerker (tel. 0512-384040 of email : w.oldengarm@deploeg.nl).
We hopen u eind oktober (weer) te begroeten.
Namens Plaatselijk Belang, gemeente en
het opbouwwerk, Willie Oldengarm,
opbouwwerker Timpaan Welzijn (voorheen Stichting De Ploeg)

Stichting tot behoud van het buitengebied
Wijnjewoude en omstreken
Nederlands open landschap verdwijnt
'Het typisch Nederlandse open landschap verdwijnt, het platteland krijgt steeds meer
een stedelijke uitstraling. Het bebouwde gebied is de afgelopen 15 jaar met ruim 20%
toegenomen, wat ten koste ging van het platteland. Dat komt neer op een oppervlakte
even groot als de Noordoostpolder'. Aldus de Natuurbalans 2006 opgemaakt door het
Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) dat op 14 september aan minister Veerman werd
aangeboden.
Het persbericht van MNP
(www.mnp.nl/nl/index.html) begint met
boven aangehaalde zinnen. En het
vervolgt: 'Bijna de helft van de toegenomen bebouwing is toe te schrijven
aan bedrijventerreinen. Deze werden de
afgelopen 15 jaar vaak ongecoördineerd
aangelegd, met weinig aandacht voor
natuur en landschap. Gesteld wordt ook
dat 'de biodiversiteitdoelstelling met het
ingezette natuurbeleid niet zal worden
gehaald.
De Europese Unie, en dus ook Nederland, heeft zich ten doel gesteld dat in

2010 de afname van de biodiversiteit
moet zijn gestopt', aldus de MNP.
Ondanks enkele positieve ontwikkelingen
is het biodiversiteitverlies in Nederland
nog niet tot stilstand gekomen wordt
gemeld. Veel diersoorten en plantensoorten nemen in aantal af. Dat geldt in
het bijzonder voor weidevogels en
dagvlinders. 'Er zijn nu drie keer zoveel
ernstig bedreigde dagvlindersoorten als
in 1990. Het gevolg is dat de Nederlandse
natuur eenvormiger wordt', aldus het
MNP dat de overheid onafhankelijk
adviseert.

open landschap en N 381

Websiteservice stichting

Het staat buiten kijf dat de plannen van de
provincie Fryslân om de N381 van
Drachten tot Oosterwolde vrijwel geheel
als vierbaans weg op een nieuw, hoog
gelegen, tracé uit te voeren, het bijzondere landschap van Zuidoost Fryslân uitzonderlijk geweld aan doet. Er worden
thans drie nieuw te bouwen bruggen
voorzien: over het Koningsdiep en twee
hoog over de Opsterlandse Compagnonsvaart. De Stichting tot behoud van het
buitengebied van Wijnjewoude en (wijde)
omstreken verzet zich reeds jaren tegen
dit onzalige plan dat naar de mening van
de Stichting zeker in vierbaans uitvoering
ook niet gedragen wordt door de te
verwachten verkeersintensiteit.
Inmiddels heeft de provincie een enkele
jaren geleden gekochte boerderij aan de
ventweg van de huidige N381 bij
Oosterwolde verbouwd tot voorlichtingscentrum. Het gebouw wordt geleidelijk
aan in gebruik genomen vernemen we;
een officiële opening voor betrokkenen zit
er niet in.

Een belangrijk onderdeel van het geven
van voorlichting (door de overheid) is de
toepassing van hoor en wederhoor, vindt
de Stichting. Vandaar dat de Stichting
besloten heeft om aan haar website
(www.n381.cciwns.com - sedert 2001) nu
een specifieke service te koppelen. Wie
op de hoogte wil blijven van nieuwe
ontwikkelingen en commentaar daarop
van de Stichting, wordt uitgenodigd om in
een e-mail met het woordje 'ja' met naam
en adres (één per woonadres) zich in te
schrijven voor de speciale e-mailservice
bij: n381@cciwns.com. Wie van de lijst af
wil stuurt een berichtje met 'nee' plus
adres.
Deze service houdt in dat, zodra een
nieuw bericht op de site is verschenen,
allen die zich aangemeld hebben,
daarvan via internet een berichtje krijgen
met vermelding waar het over gaat. Het
grote voordeel daarvan is, dat belangstellenden zelf heel actueel kunnen bepalen
of ze daar dan al kennis van willen nemen
of niet! Vanzelfsprekend blijven de
toegezonden gegevens het uitsluitend
eigendom van de Stichting.
Stichting tot behoud van het buitengebied
Wijnjewoude en omstreken
www.n381.cciwns.com

Als er één schakel breekt,
valt de hele ketting uit elkaar.

It hat wer west
Alweer een zeer geslaagd festival: ”Willedei Wynjewâld” 2 sept jl.
Door het programma: `Voor elck wat wils´, het mooie weer en de vele toeschouwers,
deelnemers en publiek mogen wij terug zien op een zeer geslaagde happening.
Meer gasten dan vorig jaar genoten van een uitgebreider programma. Door meer
spreiding van de activiteiten merk je dat ook het publiek meer verspreid aanwezig was.
Ook de deelnemers muzikanten, straatartiesten waar ik mee sprak waren enthousiast.
Een pluim voor een goed verloop en organisatie van deze Willedei. Hulde aan de
organisatie en de Vrijwilligers voor hun bijdrage!
Mede door het succes kwam er direct
alweer een aanmelding voor het volgende festival op de eerste zaterdag in sept.
2007.
Wat zo positief is, is dat meer dan de helft
van de deelnemers dit prodeo doet!
Een goede zaak is het dat er spontaan
aanmeldingen binnen komen van 'artiesten' die graag mee doen aan de Willedei.
Ook de deelnemers aan de bedrijven
boulevard waren tevreden over het
verloop van de Willedei. Wel jammer dat
de bedrijven boulevard minder goed
bezet was.
Ook zeer te spreken waren de ielrikkers
die een wedstrijd ielrikjen organiseerden
tijdens de Willedei. 11 deelnemers
streden om de prijzen hiervan. De eerste
prijs bleef in Wijnjewoude en werd
gewonnen door de Wâldrikkers. De
tweede prijs was voor Wietse v.d. Lei, ook
al uit Wijnjewoude.
Voor het eerst werd een verloting gehouden voor diegene die het lot in het
programma boekje ingevuld inleverden.
Deze prijzen werden gewonnen door: 1e
H.W. de Jong uit Hemrik. 2e R. MellesVisser. 3e H. Jakobs en 4e S. Zijlstra allen
uit Wijnjewoude. De sponsors: Meermarkt Bosch, Bakkerij v.d Molen, Kam-

minga Groenten & Fruit en Autobedrijf v.d.
Veen hiervoor ook nog bedankt!
De prijzen voor kinderen die het mooist
verkleed en geschminckt waren werd
gewonnen door: Amber v.d.Veen, Jan
Boonstra, Nynke Boonstra, Sander
Geertsma en Feike Boonstra. Allemaal
gefeliciteerd!
Iedereen nogmaals bedankt en als er iets
is wat niet goed ging dan horen wij dit
graag! Hier kunnen wij dan een volgende
keer rekening mee houden.
Ook in de vereniging van Fryske Folksmusikanten: Tsjoch, is de Willedei al
meermalen en met succes gepromoot!
Op naar het volgende festival! Veel
positieve reactie's van de deelnemers en
publiek hebben ons doen besluiten om
ook de volgende ”Willedei Wynjewâld” op
de eerste zaterdag van sept. 2007 te
organiseren.
Kijk ook eens op de website:
www.wijnjewoude.net/willedei naar de
foto's die spontaan beschikbaar zijn
gesteld door fotografe: Michelle Hamstra
uit Wijnjewoude en door enkele amateur
fotograven!
Graag ontvangen wij meer digitale foto's
voor plaatsing op de website.
Kees Hiemstra.
Tel. 0516 471426

Waarom honing als er suiker in de pot zit.

Onderzetters stapelen bij drukkerij Pool
op de Willedei.
Op de onlangs gehouden Willedei had drukkerij Pool dit jaar een wedstrijd onderzetters
stapelen georganiseerd. Wie minimaal drie lagen hoog kon stapelen werd beloond met
een suikerspin. Verder hebben we ook nog voor de drie hoogste stapels een prijs
beschikbaar gesteld.
Voor de kinderen die nog op de basis-school zaten ging de prijs naar Nienke Dolstra, zij
wist maar liefst 11 lagen op elkaar te stapelen
Voor de jeugd van het voortgezet onder-wijs tot 18 jaar ging de prijs naar Martin Dolstra
hij wist 5 lagen hoog te stapelen
Bij de volwassenen wist Oeds Geertsma 6 lagen op elkaar te bouwen en was daar-mee
de hoogste.
Verder hebben we nog een extra prijs gegeven aan Jan de Vegt van de Rus-schenreed,
omdat hij zijn kinderen zo goed heeft geholpen met het stapelen, zodat ook zij een
suikerspin konden krijgen.
De prijswinnaars kunnen hun prijs opha-len bij Drukkerij Pool.
Drukkerij Pool
Frans Pool
Hanneke Pool
Gerrit Bakker.

Open Kampioenschap Palingroken
Wijnjewoude.
De eerste officiële palingrookwedstrijd in de gemeente Opsterland heeft zich
voorgedaan op het afgelopen straatfestival in Wijnjewoude en is een primeur voor ons
dorp. Het idee om een palingrookwedstrijd te organiseren op Willedei in eigen dorp is
ontstaan in het nostalgische stadje Franeker. We liepen langs de grachten in de
binnenstad toen Pier Hessels ons vroeg of het niet mogelijk was om zoiets ook in ons
eigen dorp te realiseren en dan in samenwerking met Willedei. Pieter Huisman en
Berend Joustra keken elkaar aan en Pier Hessels keek ons weer aan en we zeiden dat
moet lukken, wat een ander kan dat kunnen wij ook maar het is makkelijker gezegd dan
gedaan. Sizzen is neat mar dwaan is in ding.
Er moet heel wat geregeld worden, niet
alleen moet er toestemming van de
Gemeente komen maar ook van de
Warenwet, door de Keuringsdienst van
Waren moet er vergunning verleend
worden en de organisatie van Willedei
moet ook zijn goedkeuring toezeggen. Is
dat allemaal voor elkaar dan moet de
eigen organisatie van de grond komen. Er
moest een wedstrijdleider worden
aangesteld, Klaas Postma uit de Noormanstritte was bereid om deze klus op
zich te nemen en te organiseren, er
moesten juryleden worden benoemd en
er moesten sponsors worden gezocht om
het financieel te kunnen verhapstukken.
En het belangrijkste natuurlijk er moeten
rokers komen om er een wedstrijd van te
maken. Kortom er moet van alles
gebeuren om er een geslaagde dag van te
maken.

En…….. het is gelukt zoals u hebt gezien
en geproefd. Er waren elf rokers uit heel
Friesland die hun best hebben gedaan
om u een alderferskuorrendst lekkere
delicatesse voor te schotelen. Ook u
kreeg de kans om een pondje paling mee
naar huis te nemen en te smullen van
deze bijzondere lekkernij die zo vers uit
de ton genuttigd kon worden.
En dan de spanning van de dag.
Wa wurdt Willedei Kampioen Ielrikjen?
Het bijzondere vond ik wel dat er vier
rokers uit eigen dorp meestreden.
En dan blijkt toch dat er veel potentieel in
ons dorp aanwezig is want de eerste en
de tweede prijs bleven in eigen dorp.
De uitslag van de palingrookwedstrijd was als
volgt:
1e prijs; “De Wâldrikkers” uit Wijnjewoude.
(Pieter Huisman en Berend Joustra)
2e prijs; W. v/d Lei “Trambrêge” uit
Wijnjewoude.
3e prijs; S. de Jong uit Luinjeberd.
4e prijs; W. de Heij uit Heerenveen.
5e prijs; “Rienster rikkers” uit Rien.

Proficiat rokers van het eerste uur, van
harte gefeliciteerd met de behaalde resultaten en misschien tot volgend jaar.
Paling roken is in vergelijking met andere
sporten, topsport, het gaat soms om
kleine verschillen en een half puntje kan
soms al de doorslag geven.

Palingroken is daarom ook een ambacht met eeuwen oude traditie die wij in stand
moeten houden en bewaken. Het is daarnaast ook van cultuurhistorische waarde,
zeker voor de provincie Fries-land.
De sponsors wil ik bij dezen bedanken voor hun spontane medewerking want er
moesten posters komen om in de omliggende dorpen te verspreiden. Jarno, de
kleinzoon van Pier Hessels verzorgde het ontwerp en Drukkerij Pool hielp ons
daarmee, er moesten dozen komen om de paling in te vervoeren naar de jury, Bakkerij
v/d Molen hielp ons daarmee, er moesten Bekers komen voor de drie prijzen,
Meermarkt, Johan Bosch, hielp ons daarmee, er moesten Friesche kruidkoeken
komen voor de vrijwilligers en de rokers als aandenken van deze bijzondere dag,
Koekfabriek Modderman hielp ons daarmee. De hoofdsponsors, Nico en Geesje de
Haan van de Swingel en organisatie Willedei, hielpen ons met de financiën. Alle
sponsors bedankt voor de spontane medewerking namens de palingrookcommissie.
Nu ik dit schrijf, dinsdag 12 - 9 - 2006, heeft de evaluatie nog niet plaats gevonden dus ik
weet niet of het voor herhaling vatbaar is maar dat horen we graag aan jullie reactie en
wat jullie ervaring is geweest. Wat ons betreft; wij hebben genoten en veel plezier
gehad ook met het komische Duo, wat het precies was weet ik niet meer maar het ging
over potloden en zoo..!
Voor ons was het echt een WILLEDEI, daarom zou ik zeggen tot volgend jaar, tot de
volgende Willedei.
Met vriendelijke groeten;
Palingroker, Berend Joustra.

WMO- nieuws
Via de Woudklank en de Internetpagina www.opsterland.nl heeft u al kunnen lezen
over de stand van zaken rondom de Wmo in onze gemeente.
Tijdens bijeenkomsten met onder meer Plaatstelijke Belangen in juli van dit jaar, werd
de suggestie gedaan ook via dorpskranten met inwoners van Opsterland te
communiceren over de Wmo. Van die suggestie maken we dankbaar gebruik. U zult in
de komende dorpskranten dan ook kunnen lezen over de ontwikkelingen rondom de
Wmo. Maar nu eerst:
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 jongeren,
ouderen èn mensen met beperkingen of
een sociale achterstand.

Loketten
De WMO biedt ondersteuning aan kwetsbare burgers bij hun zelfredzaamheid èn
deelname aan de samenleving. Door
informatie te geven, door te verwijzen
en/of voorzieningen beschikbaar te
stellen. In Opsterland komen hiervoor drie
loketten: in Gorredijk, Beetsterzwaag en
Ureterp. In deze loketten kunt u terecht
voor informatie over het voorzieningenaanbod, ondersteuning en vragen over
wonen, welzijn en zorg. Daarnaast wordt
het loket een steunpunt voor vrijwilligers
en mantelzorgers. Het loket bemiddelt en
coördineert om een op maat gesneden
aanbod te realiseren dat burgers ondersteunt bij het zelfstandig voeren van hun
huishouding. Het loket zorgt dat signalen
over knelpunten in de samenleving
terecht komen bij beleidsmakers en hulpverleners om het aanbod beter te laten
aansluiten op de vraag. Het huidige Stiploket wordt per 31 december 2006
opgeheven. Per 2 januari 2007 opent het
Wmo-loket haar deuren.

Waar werken we nu aan?
- In de komende weken wordt het Verstrekkingenboek uitgewerkt. Hierin wordt
precies omschreven wie wanneer voor welke voorzieningen in aanmerking komt en
hoe Opsterland het Persoonsgebonden Budget (PGB) en de eigen bijdrage gaat
regelen. Voor wat betreft de eigen bijdrage-regeling heeft de raad besloten dat
mensen met maximaal 110% van de bijstandsnorm geen eigen bijdrage hoeven te
betalen wanneer zij in aanmerking komen voor voorzieningen op grond van de
Wmo;
- Naast het nieuwe loket in de pas verbouwde hal van het gemeentehuis in
Beetsterzwaag, worden er locaties gezocht in Gorredijk en Ureterp voor nog twee
loketten. Natuurlijk moeten die ook ingericht worden;

- Er zullen informatiebijeenkomsten georganiseerd worden waar u toelichting krijgt op
de Wmo en vragen kunt stellen. De data hiervoor worden op de voorlichtingspagina
van de gemeente in de Woudklank en op het internet gepubliceerd;
- Met de ingang van de Wmo worden gemeenten verplicht de hulp bij het huishouden
te regelen, een taak die nu door het Zorgkantoor uitgevoerd wordt. De gemeente
Opsterland gaat hiervoor contracten afsluiten met vijf zorgleveranciers. Volgens
Europese richtlijnen loopt hiervoor sinds 23 augustus een aanbestedingsprocedure
voor hulp bij het huishouden. Opsterland doet dit samen met de gemeenten
Smallingerland, Tytskerksteradiel, Ooststellingwerf en Weststellingwerf.
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 naar: stip@opsterland.nl.

Opening Pronamic door wethouder K. de Boer.
Achter de naam Pronamic (wat verkwikkend betekent) staat een jong bedrijf wat zich
bezig houdt met vormgeving en software.
Zes H.B.O.ers (waarvan 4 nog met de
opleiding bezig) ontdekten dat hun
verschillende studies zo goed op elkaar
aansluiten, dat ze samen alles in huis
hebben om een goed bedrijf te starten. In
2005 schreef men zich in bij de kamer van
koophandel en werkt sindsdien vanuit
een zolderkamer in Garijp.
In zijn openingswoord zei wethouder de
Boer blij te zijn met nieuwe bedrijvigheid
in Opsterland. Hij noemde het twee
sporen beleid van Pronamic dat niet
alleen haar diensten aanbied in Garijp
Tytsjerksteradiel maar nu ook in Wijnjewoude Opsterland.
Voor de gemeente Opsterland was het
binnen halen van grote ondernemingen in

de A-zeven zone erg belangrijk. Evenzo is
het voor de leefbaarheid van de kleine
dorpen van belang dat kleine ondernemingen zich er vestigen.
Ook zei de wethouder blij te zijn met de
accommodatie. Met de vestiging van
nieuwe bedrijvigheid in de voorheen
boerderij, is er weer een kans dat deze
boerderij in stand kan blijven.
Hij wenste de jonge onderneming een
toekomst toe waar muziek in zit.
Onder het toeziend oog van de jonge
ondernemers en genodigden, werd met
het doorknippen van het lint Pronamic
door de wethouder, het bedrijf geopend.
Binnen is er uitleg over de werkwijze van
Pronamic. Het bedrijf wil alleen kwaliteit
leveren. Men voldoet aan de eisen van
het WPC keurmerk; Wat o.a. inhoud dat
websites gemakkelijk vindbaar en goed
toegankelijk zijn, ook voor mensen met
een visuele handicap.
Met een druk op de knop wordt de website
van de gemeente Opsterland opgezocht
en getoetst aan haar gebruiksvriendelijkheid. Volgens de Pronamic deskundigen
kan het beter.
Pronamic kan voor elk bedrijf websites
ontwikkelen. Ook kan men brochures in
eigen huisstijl ontwerpen.
Bedrijven kunnen hun niet goed werkende software er laten optimaliseren.

De reden waarom Pronamic voor Wijnjewoude koos is simpel, de zolder-kamer
leende zich niet voor het ontvang-en van
klanten. Er moest een nieuwe bedrijfsruimte komen.
Toen na de verbouwing bij pake J.L.
Sijtsema een ruime kamer vrij kwam,
waagde de jonge Jan Lammert Jan zn.
(één van de zes) het maar. Of ze van pake
deze kamer voor hun bedrijf mochten
huren. Met de toezegging van pake en
beppe Sijtsema konden de voorbereide
dingen van de opening van de 2 vestiging van Pronamic beginnen.
Op de locatie in de statige boerderij aan
de Merkebuorren 39a kan men professioneel werken en klanten ontvangen.
Voor eerst gaan Remco Talsma en Jan
Lammert Sijtsema jr. de zaak bemannen.
Deeltijds bijgestaan door hun nog
studerende compagnons.
Na de studie zullen de anderen zich fulltime in Pronamic storten, dan zal de
kamer weer te klein zijn.
De Bân wenst jullie succes toe,
Annie

De zwaarste slag vang je op met een lach.

Aan alle inwoners van Wijnjewoude.
Mogen wij even uw aandacht…….
Tijdens dit prachtige nazomer weer is menig mens nog lang niet met de december
maand bezig. Toch zijn er alweer een aantal mensen druk doende een warm onthaal
voor de Goedheilig man te organiseren. Afgelopen jaar hebben wij het Sinterklaasfeest
een nieuw leven in kunnen blazen dankzij de enorme steun van heel veel ondernemers
van Wijnjewoude.
GEWELDIG! Ondernemers BEDANKT!
Hierdoor is het ons gelukt om een basis te leggen voor het organiseren van een
feestelijk ontvangst van de Sint in het dorp.
Wij vinden dat het Sinterklaas feest, een typisch Nederlands volksfeest, moet blijven
worden gevierd in Wijnjewoude.
Omdat het een volksfeest aangaat hopen wij dat het feest ook door het volk gedragen
kan worden.
Voor dit jaar hebben wij financiële steun vanuit de V.V.V Wijnjewoude en van de
ondernemers vereniging, daarnaast willen wij een oproep doen aan ….
….U……………. inwoners/ouders/Pake's en Beppes …van Wijnjewoude
als we allemaal een klein steentje bijdragen kunnen we er samen een groot Sinterklaas
feest van maken.
In de week van 9 t/m 14 oktober wordt er in uw buurt gecollecteerd voor het organiseren
van de Intocht van Sinterklaas in Wijnjewoude, door iemand van uw eigen
buurtvereniging.
We hopen op een kleine bijdrage van iedereen die de Sint een warm hart toedraagt.
Alvast bedankt voor uw bijdrage en ondertussen gaan wij door met het organiseren van
dit prachtige feest.
Vriendelijke Groet
De Intocht Commissie Wijnjewoude

Geslaagd optreden van Show- en stuntteam
JoRate DrachtsterCompagnie.
Zoals u vorige maand heeft kunnen lezen was het showteam JoRate uit Drachtster
Compagnie uitgenodigd om mee te draaien in de openingsceremonie van het WK
atletiek. Wijnjewoudster Ylze Lindeboom, lid van het showteam, heeft deze dag
meegedraaid in Assen.
Vrijdagmiddag waren de generale repetities. Na aankomst werden we ontvangen
in onze eigen kleedruimte waar de drankjes al klaar stonden. De coupeuse kwam
langs met de kleding. Alle turnsters en
turners kregen pakjes en alles wat niet
paste, werd zo snel mogelijk geregeld,
zodat iedereen er zaterdag netjes uit zou
zien.
Daarna kreeg het hele team van Jorate en
de crew een rondleiding door de enorme
hallen van het ijsstadion, die eindigde in
de ijshal zelf. Hier was alles al voor een
groot gedeelte klaar gezet. Een podium
van 10 bij 80 meter, veel lichtspots,
camera's, etc. Om je ogen uit te kijken,
wat een happening. Na enige tijd konden
de JoRate leden het podium op. Renate
van der Woude ging in overleg met de
idols choreograaf Gerald van Windt om
de aanpassingen te doen voor de

camera's. Her en der wat verschuivingen
op het podium zodat het resultaat goed in
beeld zou komen. Na een aantal uurtjes
oefenen met de dansers van Gerald, de
zangeres, en de rappers was er een
pauze. In de pauze werd het podium voor
ons opnieuw aangepast. Een vreemd
waarnemen, waar je in een gymzaal soms
tijden op moet wachten, wordt hier alles in
no-time geregeld. U vraagt, wij draaien.
Alles moet goed voor de tv. Zo ook het
eten. Er stond een lopend buffet voor ons
klaar. Zowel de sporters als de begeleiding kregen hier een uitgebreid drie
gangen menu aangeboden. Na het eten
werd het optreden met de lichten nog een
keer doorgenomen. Iets wat in rap tempo
gebeurd. Renate en Roel hebben met
IDTV de aanpassingen doorgenomen
voor de zaterdag, daarna kon iedereen
moe van het trainen, maar ook van de
sensatie, terug naar huis.
Zaterdagmiddag werd opgestart met de tweede generale.
Het hele stuk van 10 minuten
werd nog enkele keren
doorgenomen. Het podium
werd nog afgeplakt met wat
herkenningstekens (die voor
de tv onzichtbaar zijn, maar
voor ons heel handig). Ook
nu stond er voor iedereen
weer een drie gangenmenu
klaar. Na deze maaltijd konden de JoRate leden zich
klaar gaan maken voor het
grote optreden. De haren
strak, pakken aan, schone
sokken erbij en wachten
maar. Eerst het wachten op

prinses Margriet. Een hele organisatie om
de prinses binnen te krijgen. Niemand
mocht in de buurt, de gangen waar ze
door moest lopen moesten leeg zijn, alles
om gevaren zoveel mogelijk te beperken.
Toen de prinses binnen was kon het
spektakel beginnen.
Vlak voor de live opnames van start
gingen, begon het te regenen, het podium
werd te nat om te starten, maar de tijd tikt
door. In hoog tempo werden er dweilen
geregeld. Ook door de leden en crew van
JoRate werd er nog snel gedweild. Het
aftellen begint op de achtergrond en dan
moeten ze weg zijn, dan starten de
opnames. Alles is precies op tijd klaar.
De show kan beginnen. Het eerste stuk is
voor de dansers, in twee groepen staan
de JoRate leden klaar halverwege het
ijsstadion. Op een knallend muziekstuk
komen ze op voor hun eerste stuk. Alles
loopt uitstekend. Voor het tweede stuk
krijgen we een que om op te komen. De
muziek is erg moeilijk en het moet op de
seconde nauwkeurig. Via hoofdtelefoons
en een hoop techniek geeft Gerald aan
onze kant door dat we op kunnen. Het

spannendste stuk, het acrogedeelte. De
leden komen op, strak in het witte pak. De
show verloopt goed, de elementen lukken
en het publiek reageert enthousiast. Als
de leden klaar zijn worden ze meteen
opgehaald door iemand van IDTV en
weer begeleid naar hun kamer waar het
drinken klaar staat. IDTV was enthousiast
en Gerald komt nog even langs om te
zeggen hoe geweldig hij de sporters
vond.
Voor JoRate was dit een kans die niet
iedereen krijgt, een kans die met enorm
veel plezier is uitgevoerd. Het showteam
en de trainers Roel Oosting en Renate
van der Woude kunnen terug kijken op
een enorm geslaagd optreden.
Voor boekingen van een show kunt u
contact opnemen met ons.
Informatie is te vinden op onze website:
www.jorate.nl.
Voor vragen kunt u mailen naar:
tammo@jorate.nl
roel@jorate.nl
renate@jorate.nl

Politieke avond in Wijnjewoude.
In het voorjaar van 2007 zouden de Tweede Kamer verkiezingen worden gehouden,
Werkgroep Activiteiten Wijnjewoude wilde hierover een politieke discussieavond
organiseren in MFC de Swingel.
Het vallen van het kabinet en daarmee de vervroegde verkiezingen hebben roet in het
eten gegooid. Het is organisatorisch niet haalbaar voor ons deze avond handen en
voeten te geven.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Activiteiten Wijnjewoude.

Van een leugenaar gelooft geen hond de waarheid.

Bedrijfspresentatie van Egbert de Boer.
Hallo, mijn naam is Egbert de Boer. Graag zou ik iets over mijn bedrijf willen vertellen. Ik
heb op Sparjeburd 19 te Hemrik een eigen bedrijf.
In dit bedrijf doe ik IN en VERKOOP en bemiddeling van auto's en in nieuwe en
gebruikte onderdelen en accessoires voor diverse merken en type's, maar
voornamelijk Opel.
Kort samen gevat, U zoekt een onderdeel, geeft het door en ik zoek het voor u
op!! Dit bedrijf heb ik in 1999 opgestart,
nadat ik hobbymatig al vele jaren met mijn
Opel's bezig was. Het is begonnen toen
ik in 1985 mijn rijbewijs haalde en samen
met mijn vader, die ook altijd Opel rijdt,
een Opel Kadett Coupe van 1977 kocht,
die volledig was bespoilerd. Een jaar later
kocht ik weer een Kadett, met een voor
die tijd dikke 2.0 liter motor, die natuurlijk
ook vol zat met accessoires. In 1988
kocht ik een Opel Manta B van 1984 die
volledig was uitgebouwd, en ook vol zat
met een hoop extra's. Dit was voor die tijd
mijn droomauto. Ik ging bij de Opel Manta
club, en kwam daar vele enthousiaste
autoliefhebbers tegen. Ik ging daar mee
naar beurzen, meetings en tuning- en
stylings bedrijven. Ook gingen we veel
samen sleutelen, maar ik kwam er toen
achter dat er best wel veel vraag was
naar auto onderdelen en accessoires
omdat gebruikt goedkoper is dan nieuw.
En omdat mensen soms moeilijk het
onderdeel konden vinden, heb ik me daar
in verdiept. Ik ben toen begonnen met
diverse dingen in te kopen en te verko-

pen. Dit deed ik eerst naast mijn werk als
interieur bouwer. Maar dat was op een
gegeven moment niet meer te combineren. Toen heb ik in 1999 besloten om
voor mezelf te beginnen. Dit deed ik eerst
in de panden van mijn ouders op Weinterp. Maar vorig jaar september kreeg ik
de kans om een voormalig garagebedrijf/
caravanstalling over te nemen. Dit heb ik
gedaan en ik heb daar nu verkoopruimte,
magazijn, werkplaats, woonhuis etc.
Waar ik GEBRUIKTE en NIEUWE auto
onderdelen IN- en VERKOOP van
bouwjaar 1960 tot heden. Ook staan er
diverse auto's en andere dingen te koop.
Ik verkoop de onderdelen in geheel
Nederland, maar ook in Duitsland, België,
Frankrijk, Noorwegen, Aruba, Mali etc
heb ik onderdelen en accessoires geleverd. Mijn bedrijf is geopend op afspraak
of op zaterdag van 9.00 tot 12.00 en van
13.00 tot 18.00 uur. Of u kunt ook een
kijkje nemen op; www.egbertdeboer.nl.
EGBERT DE BOER
Sparjeburd 19 Hemrik
Tel. 0516-471276
Bgg 06 54272376
e-mail: info@egbertdeboer.nl
website: www.egbertdeboer.nl

De dokter heeft voor alles iets,
maar voor armoe niets.

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:

Maandag 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.
Tot 6 november!
Dr. N.Th. Lewin-van den Broek
F. Lewin, apotheekhoudende huisartsen
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude
Meester Geertswei 15
Wijnjewoude
Tel : 0516-481250 Spoed: 480808
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.

Nordic Walking Bakkeveen
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 namelijk een gemakkelijk te leren ideale
fitnessactiviteit voor iedereen die op een
leuke en prettige manier in de buitenlucht
wil sporten.
Nordic Walking
past bij alle leeftijden en is ook geschikt
voor mensen met een fysieke beperking.
Bij klachten aan de wervelkolom, gewrichten van heup, knie en enkels, geeft
deze manier van wandelen een positief
effect. Door de extra steun die de poles
tijdens het lopen geven, is er een grotere
stabiliteit. Hierdoor wordt overbelasting
van spieren en gewrichten voorkomen.

Nordic Walking
heeft een positief effect op fysieke
klachten als bekkeninstabiliteit, whiplash,
fybromyalgie, rug/nek/schouderproblemen, overgewicht, hart en vaatziekten,
longproblemen, diabetes.
Nordic Walking
is door iedereen het hele jaar door te
beoefenen

Introductielessen in oktober en november.
Tijdens een 1,5 uur durende introductieles maakt u op een ontspannen manier kennis
met Nordic Walking. De prijs is € 15,= inclusief het gebruik van de wandelpoles en een
kopje koffie / thee na afloop.
Data introductie lessen:
dinsdag
dinsdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
zaterdag
zaterdag

10 oktober
17 oktober
13 oktober
20 oktober
3 november
14 oktober
21oktober
28 oktober

10.00 – 11.30
10.30 - 12.00
10.00 – 11.30

13.30 - 15.00
13.30 –15.00
15.30-17.00

11.00- 12.30
13.30-15.00
15.30 -17.00

13.30- 15.00

Techniekcursus:
Tijdens 8 lessen van 1 uur leert u stap voor stap de basistechniek van Nordic
Walking. De kosten € 98,= inclusief het gebruik van de poles. De groepen bestaan
uit maximaal 8 personen
Dinsdag
Dinsdag
Vrijdag
Vrijdag

17 oktober
21 oktober
20 oktober
3 november

9.00- 10.00
10.30-11.30
9.00-10.00
13.30-14.30

10.30-11.30

Techniek lessen op zaterdag
Op zaterdag kunt u een versnelde basistechniekcursus volgen. Namelijk 6 lessen van
1,5 uur. Maximaal 8 personen per groep Kosten: € 98,= .
Zaterdag

21 oktober
28 oktober
4 november

11.00- 12.30
13.30- 15.00
15.30-16.30

Start lokatie : Alle cursussen starten op de parkeerplaats bij Theehuys “de Slotplaats”
Foarwurkerwei 3 in Bakkeveen.
Annemarie Bongers
Gecertificeerd INWA instructeur
Meer informatie / aanmelden Tel. 0516 -541510 (na 18.00 uur)

Het hele jaar door Longa 60 jaar.
Het bleef niet bij de zeer geslaagde reünie op 1 april van het 60 jarig bestaan van
Longa.
Met een opkomst van 100 leden en oud leden was iedereen zeer tevreden.
Hierop volgde via Omrop Fryslân een week lang elke dag authentieke
ochtendgymnastiek, gepresenteerd door een oud Longa leider. Op Willedei 2006 was
Longa ook weer actief met diverse demonstraties.
Na een paar jaar zonder, houdt Longa dit jaar weer haar Gymnastiek uitvoering in MFC
De Wier te Ureterp. Velen zullen de uitvoeringen gemist hebben zo ook de turners zelf.
Op dit moment wordt door iedereen alles op alles gezet om met een perfecte show voor
de dag te komen. En dat gaat lukken!
Op zaterdag 4 november is het zover: 's middags begint de voorstelling om 13.30 uur
en 's avonds om 19.00 uur.
Het thema is 60 jaar Longa en allerlei gymnasten, acrobaten, dansers en turners zullen
u vermaken met oefeningen uit diverse periodes, ieder op eigen wijze.
Het geheel wordt aangekleed met een prachtig decor, speciale verlichting en beelden
uit vroegere jaren.
Aan de perfectie van de shows mankeert niets, die zijn we gewend te presenteren.
Het bezoeken van deze showuitvoering mag u niet missen, 's middags is het misschien
het gunstigst voor de iets ouderen, de pakes en beppes, en 's avonds voor de overigen.
Graag zien we jullie zo talrijk mogelijk op 4 november komen genieten van deze shows.

De waarheid kan naakt over straat,
de leugen heeft een hoop kleren nodig.

Longa nieuws
Activiteiten Uitvoering op 4 november (zie elders in dit blad)
Grote clubactie
We willen alle mensen bedanken
voor het kopen van loten van de
Grote Clubactie.
We hebben meer dan 500 loten verkocht en de
topverkoopster was Renate Bouwers met 40
loten. Heeft u loten besteld en heeft u ze voor 14
november niet ontvangen, dan graag contact
opnemen met Sietske Brouwer, 481995.
Afscheid
We hebben afscheid genomen van Anke Posthumus als kleuterjuf. We willen haar
hartelijk bedanken voor 10 jaar trouwe dienst.
Als nieuwe juf hebben we Natascha Jamin bereid gevonden om dit uur over te nemen.
Natascha is al aan onze club verbonden als acro trainster.
Nieuw Rooster
Doordat trainers nog schoolopleidingen volgen en hun rooster nu bekend is, moeten er
verschuivingen plaatsvinden in het rooster. Er zijn b.v. lessen gewisseld van de
maandag naar de donderdag. Er wordt weer gymnastiek voor jongens gegeven en er
is een demoteam streetdance opgestart.
Het nieuwe rooster ingaande 9 oktober 2006:
Maandag:

15.45 - 17.15
17.15 – 18.45

recreatie turnen j/m 6 – 9 jaar
recreatie turnen j/m 9 t/m 15 jr

Loeky de Ruiter en Jan vd Lei
Loeky de Ruiter en Jan vd Lei

Dinsdag:

8.45 - 9.30
15.30 – 16.30

peuter-oudergym
springen jongens/meisjes
basisschool
selectieturnen

Sigrid Hof
Esther van der Zee

16.30 – 19.30

Esther van der Zee en
Lara Valkman

Woensdag: 17.45 – 18.45
18.45 – 19.45
19.45 – 20.45

streetdance t/m 14 jaar
streetdance 14 t/m 20 jr
aerobics en steps

Rose de Palm
Rose de Palm
Rose de Palm

Donderdag : 15.30 – 16.30
16.30 - 19.00

kleutergym
acro – selecties

Natascha Jamin
Margje vd Lei en
Natascha Jamin

Vrijdag:

15.30 – 16.30

acro – recreatiegroep

16.30 – 18.00
18.00 – 20.00
20.00 – 21.00

acro – B-selectie
acro- A-selectie
demoteam streetdance

Margje vd Lei en
Natascha Jamin
M.vd Lei en N. Jamin
M. vd Lei en N.Jamin
Rose de Palm

9.00 – 12.00

selectieturnen

12.00 – 13.30
13.30 – 15.00

acro - A-selectie
acro - B-selectie

Zaterdag:

Esther van der Zee en
Maaike de Ruiter
Natascha Jamin
Natascha Jamin

Inlichtingen te verkrijgen bij: bestuurlonga@wijnjewoude.nl
Of Eelke Oenema, 0516-481054
Of kijk op onze website: www.longawijnjewoude.nl

Nieuws van
Volleybalvereniging DWS
De trainingen zijn weer begonnen.
Op maandag worden de dames 2 en heren 2
getraind door Ron Leicht.
Dames 1 en Heren 1 worden op dinsdag
getraind door Lammert ten Hoor.
Op maandagavond is er bij de recreanten nu ook een trainster.
Riemke de Vries traint hier vooral de dames recreanten, die hier erg mee zijn ingenomen.
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 & 3
Heren 2
Heren 1
Dames 1

Wedstrijdschema:
donderdag, 12 oktober 2006
D4D LJ 19:15 DWS D2
- VCB D2
D2D FJ 20:15 DWS 1 D1
- VCB 1 D1
H3D AF 21:15 De Pein 1 H1 - DWS 1 H1
donderdag, 19 oktober 2006
H4D BD 19:15 DWS H2
- Bakkeveen H2
D4D HL 20:15 TurfstDr D6
- DWS D2
D2D FL 21:15 DWS 1 D1
- Oerterp D2
H3D FK 21:15 DWS 1 H1
- Hujades H6
donderdag, 02 november 2006
D4D LC 19:15 DWS D2
- Oerterp D4
H4D GB 20:15 TurfstDr H6
- DWS H2
D2D CF 20:15 Wez Handich 1 D1 - DWS 1 D1
H3D FJ 21:15 DWS 1 H1
- VCB H2
donderdag, 09 november 2006
H4D BE 19:15 DWS H2
- VCS H2
D4D IL 20:15 Z-Up D3
- DWS D2
H3D CF 21:15 RSO H2
- DWS 1 H1
D2D FH 21:15 DWS 1 D1
- DFS D2

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

1
1
4

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

1
1
1
1

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

1
4
2
1

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

1
1
3
1

Wat is er deze maand zoal te beleven……..
Bloemschikken
De bloemstukken zijn gebaseerd op de sfeer en het aanbod van het seizoen.
Ruim te voren krijgt u te horen welk materiaal u mee moet nemen.
Docent:
Greetje Veenstra.
Datum:
dinsdag 31 oktober 2006.
Kosten:
€ 5,00.
Aanvang:
19.30 uur.
Contactpersoon:
Géke Groenewold. tel. 0516-481878.
Stijldansen in Wijnjewoude
In de eerste 12 lessen worden de basispassen en soms de eerste variaties behandeld
van 6 van de 10 ballroom dansen. Van de ballroomdansen de Engelse Wals, de
Quickstep en de Tango. Van de Latijns-Amerikaanse dansen de Cha cha, de Rumba en
de Jive. In een eventuele vervolgcursus worden deze dansen uitgebreid met variaties
tot het brons niveau.
Docent:
Meta van Dijk.
Datum :
vanaf woensdag 4 oktober 2006.
Aanvang:
20.00 uur tot 21.00 uur.
Aantal lessen:
12.
Leeftijd:
vanaf 16 jaar.
Aantal deelnemers: minimaal 10 paren. (opgave per paar)
Locatie:
sportzaal MFC de Swingel.
Kosten :
€ 73,00 per persoon.
Contactpersoon:
Jannie Lap tel. 0516-481617.
Kookdemonstraties
Vanaf oktober zijn er kookdemonstraties van buitenlanders die specialiteiten uit hun
eigen land zullen demonstreren. Kijken, vragen stellen, ruiken en na afloop proeven en
met een recept naar huis.
Docent:
anderstalige cursisten van het Friesland College.
Data:
dinsdag 3 en 31 okt, 28 nov en 19 dec 2006.
Kosten:
€ 6,00 per keer.
Locatie:
Friesland College Drachten.
Aanvang:
19.30 uur. (tot ongeveer 21.15 uur)
Contactpersoon:
Siebo Groenewold tel. 0516-481878.
Djembé ( Afrikaans trommelen)
Al enige jaren staat de cursus djembé bij ons op het programma.
Ook dit jaar willen we beginners deze cursus aanbieden.
Docent:
Fred Claassen.
Datum :
vanaf dinsdag 10 oktober 2006.

Aanvang:
Aantal lessen:
Kosten:
Aantal deelnemers:
Locatie:
Contactpersoon:

beginners 18.30.
8.
tot 17 jaar € 50,00.
17 jaar en ouder € 70,00.
minimaal 10.
OBS It Twaspan.
Jannie Lap tel. 0516-481617.

Lezing over Cornelis Jetses
Bij ons zal Fedderik een lezing verzorgen met diabeelden en als ondersteuning een
expositie, dit alles omlijst door mondharmonicamuziek.
“Kun je nog zingen, zing dan mee!”.
Verteller:
Fedderik van der Mei.
Datum :
Maandag 30 oktober 2006.
Aanvang:
20.00 uur.
Kosten :
€ 3,50.
Contactpersoon:
Lydia Huisman. tel. 0516-481178
P.S. Geef je op, er is beperkt plaats, dan weet je zeker dat je plaats is gereserveerd.
PC Vraagbaak
De workshop die antwoord biedt op de meest gestelde vragen in verband met
computers.
PC Vraagbaak heeft als bedoeling, op de door u gestelde vragen, een zo duidelijk
mogelijk antwoord te geven. Een bijkomend voordeel is dat de vraag van een ander ook
u van dienst kan zijn. De vragen worden aan de hand van een groot scherm uitgelegd,
verder mag u plaats nemen achter één van de computers en ter plekke uw vraag
uitproberen.
Ook bij deze workshop geldt, domme vragen bestaan niet, niet vragen is dom.
Docent:
Jan Dros.
Datum:
vanaf dinsdag 3 oktober 2006, elke eerste dinsdag van de
maand.
Kosten:
€ 5,00 per keer.
Aanvang:
20.00 tot 22.00 uur.
Contactpersoon:
Siebo Groenewold tel. 0516-481878.
Computeren: Word voor beginners
Er wordt aandacht besteed aan:
•
Startscherm, instellingen, werkbalken.
•
Documenten, instellingen maken, opslaan, openen, wijzigen.
•
Naam wijzigen, verwijderen, terughalen.
•
Selecteren en navigeren.
•
Tekstverwerking en -opmaak.
•
Symbolen invoegen.
•
Spelling- en grammaticacontrole.
•
Datum: donderdag 12 en 19 oktober 2-9 en 16 november 2006.

Computeren: Excel voor beginners
Excel is een ongelofelijk uitgebreid rekenprogramma, nagenoeg alle aspecten van dit
programma komen in deze cursus aan de orde o.m.
•
Startscherm, instellingen, werkbalken.
•
Spreadsheet, werkmappen, rekenbladen, cellen.
•
Kolommen, rijen, schuifbalken.
•
Rekenblad maken, opslaan, openen, wijzigen.
•
Naam wijzigen, verwijderen, terughalen.
•
Selecteren en navigeren.
•
Werkblad bewerken.
•
Tekstverwerking en opmaak.
•
Symbolen invoegen.
•
Spelling- en grammaticacontrole.
•
Rekenen, formules, div. waarden.
•
Datum: donderdag 23 en 30 november 7-14 en 21 december 2006.
Fietsbinnenband- creatie
Prolongatie, wegens succes!
Dit keer staan een paar schoenen van trekkerbinnenband op het programma, natuurlijk
komen er plantjes in die geschikt zijn voor het najaar…….. Leuk voor bij de voor- of
achterdeur!
Geef je snel op voor een avond gezellig samen knutselen, want vol is vol.
Docent: Anke Huizinga
Datum: donderdag 19 oktober
Kosten: € 16,50
Aanvang: 19.30 – 22.00 uur
Contactpersoon: Lydia Huisman

Iedere eerste woensdagmiddag van de maand
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
Roelie 480707
Jannie 481617
Magda 481673

11de Nationale Voedselactie Dorcas
'Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven, zegt Jezus in Mattheus 25.
Tijdens de nationale Voedselactie 2006, die we dit jaar in november hopen te
organiseren, willen we daarom weer voedsel inzamelen voor de allerarmsten in OostEuropa, Door duizenden medemensen in landen als Rusland, Albanië, Roemenië,
Oekraïne en Moldavië een voedselpakket aan te bieden, kunnen we een getuige zijn
van de liefde van de Here Jezus. De bejaarden, gehandicapten, grote gezinnen en
alleenstaanden die tijdens de winter een pakket ontvangen ervaren dat als een enorme
bemoediging.
Hoe kunt u helpen?
Plaats: Trefpunt Ger. Kerk Merkebuorren 34
Datum: Zaterdag 4 november
Tijd: van 10.30 tot 15.00 uur.
Doe mee en koop één of meer van onderstaande producten.
Helpt u mee?
3 pakjes droge soep
1 pakje droge kruidenmix (bv
rijst/pasta/macaroni)
1 pak/doos Brinta (ontbijt)
1 pak Liga (géén milkbreak)
1 pak theebiscuit
1 fles (plastic of blik) limonadesiroop
2 plastic flessen zonnebloemolie a 1 liter
1 blik groente a 800 gr
1 blik witte of bruine bonen a 800 gr

1 blik vruchten a 800 gr
2 kg gebroken rijst
1 pakje cacao
2 pakken suiker a 1 kg
2 doosjes (vruchten)thee
3 pakken macaroni (of andere pasta)
1 pot jam
1 pakje kaarsen (2 a 3 stuks)
2 tandenborstels
1 tube tandpasta

Wij hopen ook dit jaar op een geweldige opbrengst waarmee we onze broeders en
zusters in Oost-Europa en Afrika kunnen helpen. Behalve voedsel is er ook geld nodig
voor de transportkosten. Om een doos op de plaats van bestemming te krijgen kost
€ 5.00. Giften voor distributie zijn zeer welkom. U kunt deze deponeren in de
collectebus in het Trefpunt of overmaken op giro 2018. tnv Dorcas Nederland te Andijk
o.v.v. Nationale Voedselactie.

Dorcasdepot
Voorraadkist

Met vriendelijke groet,
fam. B. Karssen tel. 481758
fam. J. Bruinsma tel. 481372

De beste zwemmer kan verdrinken.

Nieuws van de Werkgroep Amnesty
International Ureterp e.o.
U Win Tin
Op de Pinkstermarkt in Wijnjewoude en door middel van de brievenschrijvers hebben
we actie gevoerd voor U Win Tin. Deze 75-jarige journalist is de langstzittende
gewetensgevangene van Myanmar (Birma). Naar aanleiding van de verzamelde
handtekeningen op de Pinkstermarkt kregen we van de landelijke organisatie van
Amnesty International het volgende bericht:
Een kort bericht om te laten weten dat 740 nieuwe petities/handtekeningen naar de
autoriteiten in Myanmar zijn verstuurd voor de vrijlating van de heer U Win Tin. (…)
Zoals bij acties voor U Win Tin stellen wij zijn nicht, die in Parijs woont, op de hoogte. Via
haar familie wordt U Win Tin in de gevangenis op de hoogte gesteld. Hij heeft
herhaaldelijk laten weten hoezeer hij de inspanningen voor zijn vrijlating waardeert.
Nogmaals onze hartelijk dank voor jullie medewerking.
Deze dank willen we uiteraard van harte aan u allen overbrengen!
Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o., Hendrik Jan Haanstra.

Kordaat optreden voorkomt erger.
De 22 jarige Edwin van der Woude uit Wijnjewoude hoorde, toen hij om ± 4 uur 's
morgens onderweg was naar zijn werk, een harde knal en zag een rode gloed in de
schuur bij de woning van G. Kiers aan de Mounleane. Hij twijfelde geen moment en
belde 112. Na de hulpdiensten te hebben gewaarschuwd heeft hij de bewoners gewekt.
In de schuur stond een tractor die door nog onbekende oorzaak vlam had gevat.
De brandweer was snel ter plaatse maar kon niet voorkomen dat de tractor en de
schuur veel schade opliepen.

Prikbord
Gevonden voorwerpen
4 zilverkleurige armbandjes waarvan 1
met klavertje en een ring.
Af te halen bij A. Posthumus, Waldhûs
111.

Workshop
Herfstkrans maken
dinsdag 17 oktober aanvang 20.00 uur
Kosten € 10,00
opgave voor 14 oktober bij Bloemen en
Kadohuis Wilma
tel. 0516 - 48 06 68

Opbrengst collectes
Prinses Beatrixfonds
De collecte voor het Prinses Beatrixfonds
heeft € 1085.00 opgebracht.
Nierstichting
De collecte van de Nierstichting
Nederland in Wijnjewoude heeft een
bedrag opgeleverd van 1139,25 euro.

KWF Kankerbestrijding
De collecte voor KWF Kankerbestrijding
in Wijnjewoude heeft € 1635,82 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, kunnen we meer onderzoek
mogelijk maken. Onderzoek waarmee
betere en minder ingrijpende behandelingen tegen kanker ontwikkeld kunnen
worden.
De KWF-afdeling Wijnjewoude dankt
iedereen voor zijn of haar bijdrage aan de
collecte.Voor meer informatie over KWF
Kankerbestrijding kunt u kijken op
www.kwfkankerbestrijding.nl of bellen
naar 0800-0226622.
Alle gevers en collectanten hartelijk dank!

Klaver- en schutjassen
Klaverjassen
bij café van der Wey
10 oktober
31 oktober
28 november
19 december
9 januari
30 januari
20 februari
13 maart

Schutjassen in de O.D.V. kantine
3 november
1 december
22 december
5 januari
2 februari
2 maart
6 april

Fawaka FUNdag met Sjors (GTST)
Ben jij tussen de 10 en 20 jaar? Maak jij je zorgen over iemand thuis? Iemand die ziek,
gehandicapt of verslaafd is? Dan is deze uitnodiging bedoeld voor jou!
Zaterdag 4 november is er alweer de tweede Fawaka FUNdag.
Een dag die geheel in het teken staat van genieten, actie, nieuwe activiteiten proberen,
en in het middelpunt van de belangstelling staan. Wat kun je verwachten deze dag? We
vertellen twee dingen: Helder Theater speelt het stuk 'Multiple Choices'. Een toneelstuk
over de 16-jarige Esther die jonge mantelzorger is En?. speciaal voor Fawaka komt
Sjors van GTST bij ons langs! Net als vorig jaar wordt de FUNdag gehouden in Zero,
het jongerencentrum in Dokkum. De dag begint om 10.30 en duurt tot ongeveer 17.00
uur. Fawaka organiseert en betaalt deze dag en zorgt ook voor vervoer. Het enige wat jij
hoeft te doen is je aanmelden en van de partij te zijn.
Dus... help jij thuis zorgen voor je zieke of gehandicapte vader, moeder, broer of zus?
Geef je dan op bij Fawaka, mail naar info@fawaka.nu. Voor meer nieuws over Fawaka
en de FUN-dag kun je kijken op www.fawaka.nu

Ouderensoos nieuws.
Donderdag 14 september vertrokken we met 45 personen in de Wiebenga bus.
Jammer dat op het laatst om verschillende redenen 5 mensen afhaakten.
We gingen door Zuidoost Friesland en Noordwest Overijssel, een pracht route, naar
Luttelgeest in de N.O. polder. Op het fruitbedrijf van de fam. Verhagen werden we
ontvangen met koffie of thee, vergezeld van een heerlijk stuk appeltaart.
Ondertussen kregen we uitleg via woord en beeld over dit bedrijf. Dit bedrijf heeft 16 ha
appels en 8 ha perenbomen. Na deze uitleg gingen we naar de fruitbomen en de
schuur, waar de vruchten gesorteerd werden op maat en kleur. Vervolgens nog een
bezoekje aan de winkel.
Voldaan over alles wat we gezien en gehoord hebben, vertrokken we richting Joure.
Het rondritje door Gaasterland schoot er jammer genoeg door tijdgebrek bij in.
Bij “Het Haske” was het ook prima vertoeven. Na een heerlijk diner met alles erop en
eraan vertrokken we weer naar Wijnjewoude. Al met al was het een fijne middag die
heel gezellig is verlopen.
Op donderdag 26 oktober is onze eerste soosmiddag. Dan komen Tiepstra en Co uit
Beetgum ‘s middags om 2 uur in gebouw de Driehoek langs met verhalen over “Teatske
by de doarren lâns”. Noteer deze datum, het belooft een fijne middag te worden. Bent u
er nog nooit geweest, probeer het ook eens.
Het Bestuur.

Zwartgalligheid en ergernis
maken het leven nog korten dan het al is.

Op zaterdag 14 oktober wordt het jaarlijkse FOM-festival gehouden in de Swingel in
Wijnjewoude. Bij de FOM (Federatie Opsterlandse Muziekverenigingen) zijn
verschillende korpsen/drumbands van de gemeente aangesloten. Er zullen op 14
oktober vier muziekverenigingen van zich laten horen, te weten:
-Euterpe uit Beetsterzwaag;
-Eensgezindheid uit Hemrik;
-De Bazuin uit Ureterp en
-Euphonia uit Wijnjewoude.
Elk korps treedt ongeveer 20 minuten op. De volgorde van spelen wordt op die avond
bepaald door middel van loting. De prestaties worden beoordeeld door een jurylid,
waarvan de verenigingen een verslag krijgen.
Het programma van Euphonia bestaat uit 4 stukken:
-een koraal;
-The lion sleeps tonight;
-The pirates of the Caribbean;
-The Road to the West.
Het belooft een gevarieerde avond te worden, zeker een aanrader voor liefhebbers van
korpsmuziek. We nodigen jullie hierbij van harte uit om te komen. De avond begint om
half acht en de toegang is vrij.

Themadienst in de Gereformeerde Kerk.
In de vorige Bân werd per abuis vermeld dat deze dienst in het thema stond van
Youth Alpha. Dit is dus niet juist.

Zondag 8 Oktober a.s.
Themadienst in de Geref. Kerk te Wijnjewoude.
Aanvang: 19.30.
Het thema van deze dienst is
“Stralen”
De dienst staat in het teken van de Federatie: 3 gospelkoren uit Gorredijk, Ureterp en
Wijnjewoude. Deze koren verzorgen de gehele dienst.
Na de dienst staat er voor iedereen een kopje koffie of thee klaar in het Trefpunt.
U bent allemaal van harte uitgenodigd.

Kerkdiensten
Hervormde Gemeente
Okt.
8
15
22
29

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

Hr. J.M. Viergever, Genemuiden. Voorber. H.A.
Ds. G. Oberink, Urk
Ds. J.M.D. v.d. Berg, Wezep. Viering H.A.
Ds. H. Poot
Dhr. F. Verkade, Hoogeveen
Dhr. F. Verkade, Hoogeveen
Ds. K.R. Cuperus, Wolvega
Ds. A. D. Poortman, Veenendaal. Doopdienst

Nov.
1 19.30 uur. Hr. J. Duijster, Ens. Dankdag voor gewas en arbeid.
5
9.30 uur. Ds. K. de Graaf, Kallekote
13.45 uur. Hr. H. Lowijs, Noordscehschut.

Alle diensten vinden plaatsen in Duurswoude.
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.
Okt
8
15
22
29
Nov
1
5

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

Ds. R. van Wijnen
Ds. W.B. v.d. Wal
Ds. W.B. v.d. Wal
Ds. R. van Wijnen
Dienst
Ds. W.B. v.d. Wal
Dienst
Ds. J.H. Tempelman

19.00 uur.
9.30 uur.
16.30 uur.

Ds. W.B. v.d. Wal (dankdag)
Ds. W.B. v.d. Wal
Ds. v.d. Heide
Gereformeerde Kerk

Okt
8
15
22
29
Nov
1
5

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

Ds. Tj. Tjepkema, Bolsward. Friese dienst
Evang. dienst m.m.v. 3 Opsterlandse Gospelkoren
Ds. W.D.H. Pastoor, Steenwijk
Ds. P. Rozeboom, Wolvega
Ds. G.S. Flobbe, Marum
Ds. J.G. Arensman, Gerkesklooster
Ds. J.G. Arensman, Gerkesklooster
Ds. J.G. Arensman, Gerkesklooster

19.30 uur.
9.30 uur.
13.45 uur.

Ds. B. van Oeveren, Steenwijk. Dankdag voor gewas en Arbeid
Ds. W.J. Scheltens, Lunteren. Israel Kerk en Zondag
Ds. S. Boukers, Damwoude

Dorpsagenda
Okt
8
10
11
12
14
17
18
19
25/26
26
30
30
31
31
31

Themadienst in de Geref. Kerk 19.30 uur.
Klaverjassen bij café van der Wey
Regionale ontspanningsdag van de Zonnebloem
WAW. Word voor beginners
Fom Festival in de Swingel aanvang 19.30 uur
Workshop herfstkrans maken bij Wilma
NBvP. Mevr. J. de Jong: Voeding en ouder worden.
WAW. Fietsbinnenband creatie
NBvP. Mevr. M. Faber-de Jong: Herfststukjes maken.
Soos met Tiepstra en Co uit Beetgum
WAW. Lezing over C. Jetsus door Fedderik v.d. Mei
Idop in de Swingel
Klaverjassen bij café van der Wey
WAW. Kookdemonstratie
WAW. Bloemschikken

Nov.
1
2
3
4
4
4
6
13
17
22
22
23
24
28
28
30

WAW. Kidsclub
Pakketten inleveren voor Polen
Schutjassen in de O.D.V. kantine
Fawaka Fundag in Dokkum
11de Nationale voedselactie Dorcas
Uitvoering Longa 13.30 en 19.00 uur.
Griepvaccinatie bij Huisartsenpraktijk
Idop in de Swingel
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.

De wijze houdt zijn wijsheid voor zich,
de dwaze loopt met zijn dwaasheid te koop.

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

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

Het leven is het mooiste koopje,
je krijgt het voor niets.

