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Van de redactie Een praatje bij het 
plaatje

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 27 augustus. 
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 of als een gewoon Word document en dan in lettertype arial 
11, via de e-mail deban@wijnjewoude.net Dit kan tot zaterdag 20 augustus 18.00 
uur. Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 18 augustus 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 Klaas Greidanus 
greidanus@zonnet.nl.

De vakantieperiode breekt weer aan, al moeten de 
schoolgaande kinderen het nog even volhouden omdat 
de schoolvakanties dit jaar laat zijn. 

Als redactie wensen wij iedereen een goede vakantie 
toe.

Ook de felicitaties aan iedereen die een diploma heb-
ben gehaald. Veel succes met de volgende opleiding 
dan wel het zoeken naar een geschikte baan.

Voor degene die het diploma niet hebben gehaald, suc-
ces voor het komende jaar.

De redactie.

1.

"Veel straten en tuinen waren 
de afgelopen week  voorzien 

van een heel gevarieerde 
versiering".

De meest succesvolle politicus is degene 
die het vaakst en het luidst zegt wat iedereen denkt.



Berichten van Plaatselijk Belang.

2.2.

Rondgang.
De jaarlijkse rondgang met vertegen-
woordigers van het gemeentebedrijf voor 
overleg over o.a. het onderhoud van 
wegen, trottoirs, bruggen e.d. vindt dit jaar 
op 5 september plaats. 
Voor klachten over het onderhoud kunt u 
contact opnemen met Janny Copeland 
(tel. 541862), Durk van der Veen (tel. 
481398) of Henk van der Wal (tel. 
481385). Meldingen over het onderhoud 
van de openbare ruimte (o.a. onderhoud 
wegen, straten, trottoirs, paden, open-
baar groen, riolering en straatnaambor-
den) kunnen overigens ook rechtstreeks 
bij de gemeente worden gemeld, via de 
servicelijn van het gemeentebedrijf: tel. 
0513-481544 of per e-mail melding-
en@opsterland.nl. 
Ons verzoek is alleen zaken die niet door 
de gemeente worden opgelost aan 
Plaatselijk Belang  door te geven, zodat 
hier speciale aandacht voor kan worden 
gevraagd. 

De schatten van Fryslân.
Onder deze naam is een project van start 
gegaan waarbij zoveel mogelijk dorps-
websites in Fryslân gekoppeld worden 
aan de database van FrieslandWonder-
land. Zo'n koppeling betekent dat de web-
site in kwestie verrijkt wordt met materiaal 
over het betreffende dorp en de omge-
ving: tekst- en beeldmateriaal over de cul-
tuurhistorie, de natuur, het landschap, 
bezienswaardigheden, etc. Daarnaast 
wordt een overzicht geboden van toeristi-
sche voorzieningen en accommodaties. 
Het materiaal in FrieslandWonderland is 
voor iedereen 'nijsgjirrich'. Voor de één 
zal de informatie grotendeels nieuw zijn 
en de eigen woonomgeving in een ander, 
breder perspectief plaatsen. Voor een 
ander is het misschien deels of helemaal 
'bekende kost' en aanleiding om te reage-
ren met verbeteringen en/of aanvullingen. 
In overleg met de beheerders van de web-
site wijnjewoude.net hebben wij besloten 
onze medewerking hieraan te verlenen. 
Binnenkort kunt u hier zien  welke infor-
matie over Wijnjewoude  in de database 
zit. 
Behalve het verrijken van de dorpswebsi-
tes is het ook de bedoeling dat het project 
nieuw materiaal oplevert voor de databa-
se van FrieslandWonderland. Zo zal in 
samenwerking met Afûk een thema wor-
den gemaakt over de verschillende taal-
varianten in Fryslân: in de database zal bij 
ieder dorp informatie opgenomen worden 
over de variant die in het betreffende dorp 
gesproken wordt. 
Hebt u geschikt materiaal? Wilt u een bij-
drage leveren aan het project? Hebt u 
ideeën over andere informatie die interes-
sant zou kunnen zijn? Neem dan contact 
op met Durk van der Veen van Plaatselijk 
Belang (tel. 481398 of email vdveen51 
@hetnet.nl) of stuur een mailtje naar 



info@frieslandwonderland.nl. 
Voor één onderwerp wordt in het bijzon-
der aandacht gevraagd. Voor een nieuw 
thema is FrieslandWonderland op zoek 
naar informatie over mensen die ooit van-
uit ons dorp naar het buitenland verhuisd 
zijn: namen van emigranten, jaar van ver-
trek en land van bestemming; en eventu-
eel ook geboorte- en sterfdatum, beroep, 
de woonplaats(en) in het buitenland, etc. 
Ook anekdotes zijn van harte welkom. 
Op basis van gegevens van Tresoar is 
voor een aantal dorpen een basis gelegd 
voor het 'emigrantenthema'. Om die gege-

Terugblik op opening Finnepaad

Dinsdag 31 mei hebben we als dorp het nieuwe fietspad naar de Finne geopend. Een 
feestelijke happening waarbij de wethouders Kooistra en de Boer als klusbedrijf het 
naambord FINNEPAAD hebben bevestigd. In een kleurrijke fietsoptocht kwamen ze op 
een tandem met bedrijfsaanhanger het klusje klaren. Voor een korte filmimpressie zie 
de link op Wijnjewoude.net

vens aan te vullen c.q. ook voor 
Wijnjewoude emigratiegegevens op te 
kunnen nemen, wordt een beroep gedaan 
op de kennis die daarover ongetwijfeld in 
ons dorp aanwezig is. Hebt u zelf informa-
tie over emigranten? Of kent u mensen 
die daar informatie over hebben? Mail het 
naar info@frieslandwonderland.nl, of 
neem contact op met Durk van der Veen 
van Plaatselijk Belang. 
Kijkt u voor meer informatie over 
FrieslandWonderland eens op de website 
www.frieslandwonderland.nl.

Bestuur Plaatselijk Belang.

Namens de IDOP werkgroep Natuurlijk 
Wijnjewoude willen we de gemeente 
bedanken voor de uiterst plezierige 

samenwerking waarin de voorbereiding 
van het fietspad heeft plaatsgevonden. 
Ook alle betrokken dorpsgenoten geldt 

P.S.
De bestrating vanaf de Merkebuorren richting het fietspad zal nog aangepast worden. 
Bij de eerstkomende optimalisering van de fietsknooppunt routes wordt ook het Finne-
paad hierin opgenomen. De verwijzing naar het fietspad is dan ook duidelijker. 

onze dank voor hun medewerking.
Wijnjewoude is een mooi fietspad 
en -door de aansluiting op het 
Mûzebiterspaad- een veilige ver-
binding met Ureterp rijker. 

Henk van der Ploeg, 
voorzitter Natuurlijk Wijnjewoude 

3.
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OBS It Twaspan.

Vanwege het lange schooljaar was de pinkstervakantie een plezierige onderbreking.
Ook volgend jaar is de zomervakantie weer laat. Jammer genoeg lukt het dan niet om 
weer een hele week vrij te hebben.

Juf Patricia heeft een gezonde dochter 
gekregen, ze heet Kayla Lucianna, moe-
der en dochter maken het goed. De spon-
sorloop heeft in ieder geval al meer dan   
€ 1250,- opgebracht. Het exacte bedrag is 
nog niet bekend. Hier kunnen we in ieder 
geval een aantal zaken voor het school-
plein mee realiseren. 
Een aantal maanden geleden leek het er 
heel erg op dat we voor de zomervakantie 
het magische aantal leerlingen van 100 

zouden halen. Door een aantal verhui-
zingen lukt dat nu niet meer, jam-
mer………….volgend jaar dan maar.

Drie weken na de verschijningsdatum van 
deze Bân is het zomervakantie. Er moet 
nog heel wat gebeuren, leuke dingen 
maar ook veel administratief werk…….

Wij wensen u allen alvast een prettige 
vakantie toe.

Reünie De Gielgoerde 1968-1974 
(de klas van 1974)

Na maanden van voorbereiding was het dan eindelijk zover. De reünie van de basis-
school De Gielgoerde in Wijnjewoude met de oud-leerlingen van 1968-1974 op zater-
dag 14 mei 2011.

Alle oud klasgenoten waren getraceerd 
en hadden een uitnodiging voor deze dag 
ontvangen. Van de 17 leerlingen waren er 
14 die deze dag bezocht hebben en dit 
was natuurlijk een prachtige opkomst. 
Velen hadden elkaar de afgelopen 37 jaar 
niet meer gesproken of gezien, dus er 
was veel om bij te praten over deze perio-
de.

De ontvangst was tussen 15.00 en 16.00 
uur in cultureel centrum “De Swingel” 
waar we op de valreep nog bediend wer-
den door Nico en Geesje. Hier begonnen 
we met koffie en oranjekoek. Iedereen 

was nieuwsgierig naar elkaar, maar he-
laas wilden wij nog niet al teveel kwijt, 
omdat we dit wilden bewaren voor het vra-
genuurtje later op de middag.

Tegen 16.30 uur kregen we een rondlei-
ding “in onze oude lagere school” (toen 
nog de Gielgoerde) van de heer Zand-
bergen.
Na de rondleiding was er ruimte om in een 
klaslokaal herinneringen op te halen. 
Iedereen had een vragenlijst ingevuld 
waarmee het vragenuurtje werd gevuld. 
Leuke dingen en ook minder plezierige 
zaken en anekdotes werden met elkaar 
gedeeld. 

Wie bereidt is zijn vooroordelen te herzien, heeft er geen.
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Een aantal opvallende zaken waren:
- Iedereen had positieve herinneringen aan de basisschool en niemand had het idee 

dat hij/zij vroeger geklierd werd (nu bijzonder maar eigenlijk zou het heel normaal 
moeten zijn.)

- Iedereen eigenlijk wel een aantal leerlingen op kon noemen die hij/zij eigenlijk miste, 
maar al snel bleek dat er in de vierde klas een aantal leerlingen een doublure jaar 
hadden gehad en daardoor in de klas van 1974 niet meer aanwezig waren.

- Iedereen nog wel op de één of ander manier kontakten in of met Wijnjewoude had.
- Een aantal nog in Wijnjewoude en de rest binnen een straal van ca. 20 km. rondom 

Wijnjewoude woont.

Om 18.30 uur zijn we met zijn allen rich-
ting Sparjebird in de Hemrik gegaan. Ook 
hier hadden sommigen nog herinnering-
en aan, omdat hier destijds de vakantie 
spelweken werden georganiseerd. (Tang-
oooo… oeniewienieCanada, owee… ee.. 
jo  etc. etc.)

Toen we hier aankwamen was ook onze 
oud-schoolmeester Jonkman van de par-
tij. De avond werd hier voortgezet onder 
het genot van drankjes en een goed ver-
zorgde barbecue, verzorgd door Arie 
Jonkman. 
De avond werd gevuld met nog meer her-
inneringen en muziek uit de goede oude 
tijd. 

Na middernacht was het welletjes en tijd 
om afscheid van elkaar te nemen, hoewel 
dit voor de meesten niet meeviel. Maar 
ook de dieren in en rondom Sparjebird 
hadden hun rust nu wel verdiend.

Mede door het mooie weer was dit een bij-
zonder geslaagde dag en waarschijnlijk 
zal het niet weer 37 jaar duren voor we 
elkaar nog eens zullen zien of spreken.

Mocht u toch nog iets meer willen weten 
over bepaalde personen of zoekt u even-
tueel nog contact? In de school ligt een 
kopie van het boekje zoals op de dag aan 
iedereen werd verstrekt met eventuele 
adressen en mailadressen.

Wikje Melles & Jan Witteveen

Museum Opsterlân

Zondag 3 juli organiseert het museum een dag in het teken van de scheepvaart.
Een dag waarop het laden en het lossen, de beurtvaart, de turfroute en schippersliede-
ren centraal staan.

Ontdek in het museum, hoe er rond 1900 
geladen en gelost werd. Beleef het met de
schipper van de “Oer't Wetter “, die u om 
11.00 en 14.00 meeneemt op zijn wandeling 
langs de turfroute.
Geniet deze middag van scheeps- en volks-
muziek van de trekharmonica door de groep 
Paulus Jakje en van schippersspecialiteiten 
in het museumcafé.



6.

Mounleane 2-4
9241 HA  Wijnjewoude
Tel.: 0516 - 48 12 61
Fax: 0516 - 48 13 97

9241 WJ  Wijnjewoude 

 tel.: 0516 - 48 16 93  

b.g.g. 06 - 218 75 017  

Moskouwei 4

Voor al uw reparatie werkzaamheden 

aan;

Reparatiebedrijf

- tractoren 

- landbouwmachines

- tuinmachines

- parkmachines

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien

Mounleane 3a

9241 HA  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 13 31

Fax: 0516 - 48 17 45

Hytex Fashion B.V.HF

GFHGFH

adres

postcode

tel

fax

e-mail

website

Weinterp 60

9241 HE  Wijnjewoude

0516 - 48 09 93

0516 - 48 08 85

info@boumaadmin.nl 

www.boumaadmin.nl 

Wolverlei 5     
9241 ER  Wijnjewoude

Tel.: 06 - 23 67 77 46

Voor al uw: - nieuwbouw

- verbouw 

- onderhoud 

- renovatie

EDWIN HOFSTEE
TIMMERBEDRIJF

www.gfh.nl

• APK, reparatie en onderhoud alle merken,

   gespecialiseerd in Citroën en Peugeot 

   ook lichte bedrijfsauto’s

• Vervanging van voorruit of ruitreparatie

   vanaf € 0,- eigen risico

• Voordelig tanken

• Occasions

• Geheel automatische wasstraat

• Ook onderhoud van uw leaseauto

Voor meer informatie bel met John v.d. Veen 
Merkebuorren 60 tel.: 48 13 13 / 06-55 77 43 31

‘t Oost 46 - 8431 LK Oosterwolde
Tel. 0516-520724
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Dorpsfeest 2011: it komt altyd oars!

De vijftiende editie van het dorpsfeest zit er weer op.

Op woensdag 22 juni pakten donkere wol-
ken zich gaandeweg de dag letterlijk en 
figuurlijk samen. Met vervelende gevol-
gen. Allereerst belde kermisexploitant 
Van Reken Venekamp op het laatste 
moment af. Hij had geen vervanging gere-
geld. Verwoede pogingen van voorzitter 
Frits en cateraar Erik om nog een andere 
kermis te regelen liepen op niets anders 
uit dan frustratie. Geen kermis dus, wat 
hakte dat erin!
De avondrommelmarkt ging die dag, 
ondanks de donkere wolken, droog van 
start. Helaas was dat van korte duur. Na 
een half uur begon het te regenen en hield 
het niet meer op. Vooraf was de stand-
houders aangeboden in de tent te gaan 
staan, maar ook tijdens de regen wilde 
men toch buiten (bij de auto) blijven staan. 
Uiteindelijk droop iedereen, de marktlui 
en het publiek, af. Al met al een dag die 
grotendeels in het water viel.

Gelukkig keerde het tij daags na de ope-
ning. Donderdagavond vermaakte Teake 
van der Meer een zeer goed bezette zaal. 
Meteen al toen hij de mensen duidelijk 
maakte hoe hij zijn afscheid voor zich zag, 
kreeg hij de lachers op zijn hand. 
Vervolgens liet hij voor de pauze zijn licht 
schijnen op de ontwikkelingen in de tijd; 
na de koffie zette hij weer een prachtig 
typetje op het podium. Na afloop konden 
we terugkijken op een geslaagde avond!

Dolf Moed trok die lijn op vrijdagochtend 
door. Nadat de kinderen door de verklede 
commissieleden van school opgehaald 
en naar de tent gebracht waren, nam hij 
hen meteen mee op reis. Dolf speelde de 
luie, verwende prins, die zich van zijn 
vader op het koningschap moest voorbe-
reiden. Hij kreeg de opdracht mee om 
door de natuur te trekken en daarbij te 
leren van de elementen. Dat viel niet mee, 

maar gelukkig kreeg hij spontaan harts-
tochtelijke hulp van de kinderen die hele-
maal opgingen in het verhaal. Zo werd het 
een gezamenlijke theaterproductie van 
ongekende kwaliteit!
Later die dag vond de optocht van de ver-
sierde wagens plaats. Al snel werd duide-
lijk hoeveel creativiteit er in Wijnjewoude 
huist. Indrukwekkende wagens, voortge-
komen uit creatieve geesten en handige 
handen. Zowel de jury als het publiek had 
het er moeilijk mee een winnaar aan te wij-
zen. Uiteindelijk kreeg buurtvereniging 
Meiinoar Ien de juryprijs en Op de Pôle de 
publieksprijs. Een geweldig begin van het 
avondprogramma waarbij ook het weer 
wonderwel meewerkte: droog en zonnig!
Na de uitslag kon genoten worden van 
schitterend vuurwerk. Ook al was het niet 
helemaal donker, prachtige plaatjes 
tekenden zich af aan de heldere lucht. Dat 
we een jubileumfeest vierden werd luid en 
duidelijk hoor- en zichtbaar!
De avond werd afgesloten met de 
Tropical Party in de feesttent. DJ Drewes 
en licht- en geluidsman Leendert zorgden 
er met hun medewerkers voor dat de tem-
peratuur in de tent aangenaam hoog 
opliep. Lekker swingen, ondersteund 
door allerlei speciale effecten, terugdenk-
end aan een mooie dag.

De slotdag van het dorpsfeest begon met 
regen. Gedurende de dag werd het af en 
toe wel droog, maar veelal miezerde het. 
Toch mocht het de pret niet drukken. De 
paarden zorgden met hun ruiters voor een 
indrukwekkend schouwspel op het paar-
denconcours Hynstedei. 's Middags was 
het een gekrioel van kinderen op de 
springkussens en de (extra)  opblaasat-
tracties op het feestterrein. En aan het 
begin van de avond trotseerden de ver-
sierde wagens de motregen voor de twee-
de ronde door het dorp. Het dorpsfeest 
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Beoordelingsoverzicht praalwagens dorpsfeest

Na drie jaar was er dan toch weer een optocht met praalwagens vanuit de buurtvereni-
gingen. Het geheel was met een grote mate van enthousiasme en inzet opgezet. En 
ook de presentatie met veel vrolijke kinderen was heel leuk en feestelijk.
De driekoppige jury heeft de beoordeling gestoeld op drie criteria:
   - Het creatieve idee
   - De uitvoering
   - De presentatie
Voor elk onderdeel kon tot 10 punten worden verkregen en al deze punten van de drie 
juryleden werden opgeteld. Hier volgen in volgorde van de stoet de punten met het 
belangrijkste opvallende gegeven.
Wagen
No 2 58 punten peuterzaal De Telle Bakfietsen als vervoer erg leuk alternatief. 
No 3 60 punten de Nije Buurt Mooi idee en keurig afgewerkt.
No 4 49 punten Trambrêge Veel enthousiasme bij de deelnemers.
No 5 62 punten Zonnedael Leuk veel kinderen bij betrokken.
No 6 59 punten Duerswâld Origineel,  goed verzorgd.
No 7 56 punten De Witte Zwaan Veel enthousiaste kinderen.
No 8 61 punten 't Centrum Leuk idee met leuke actie kinderen.
No 9 69 punten De Draai Ruimtelijk goed uitgewerkt. 2e prijs
No 10 64 punten Ald Duerswâld Eenvoudig maar goed uitgewerkt met veel aan-

dacht voor de kinderen. 5e prijs
No 12 63 punten Russchenreed Leuke uitvoering met veel kinderen.
No 13 73 punten Meiinoar Ien Zeer goede kunstzinnige uitvoering.

Prachtige presentatie 1e prijs
No 14 67 punten Op de Pôle Technisch zeer goed uitgevoerd.

3e prijs en de publieksprijs.
No 15 63 punten Moskouwei, Petersburg Leuk thema, veel enthousiasme. 
No 16 61 punten Klein Groningen Leuk plaatsgebonden thema.
No 17 65 punten De Heidehippers Veel werk van gemaakt, leuk thema. 4e prijs
No 18 59 punten Weinterp Idee leuk, kinderen heel enthousiast.
No 19 56 punten Mounleane Enthousiaste kinderen.
No 20 62 punten Team Corona Heel feestelijk, swingende deelnemers.

Met veel respect voor zoveel dorpsactiviteit.
Gegroet, Joop van Bergen, juryvoorzitter

Mevr. Ynske Hoekstra uit Nieuwehorne
dhr. Wimpie de Vries uit Oudega (Sm.)

werd afgesloten met een fantastisch feest 
in de tent. De band Bamm Bamm bleek 
inderdaad een beste feestband te zijn: 
een heerlijk swingend optreden dat tot in 
de kleine uurtjes duurde!
Langs deze weg willen we alle mensen 
die hebben geholpen om dit feest te 
laten plaatsvinden hartelijk danken. We 
waren wederom onder de indruk van jul-
lie (vaak belangeloze) inzet! We hopen 

in de toekomst weer op jullie te mogen 
rekenen.
Namens Stichting Dorpsfeest 
Wijnjewoude, de dorpsfeestcommissie
dorpsfeestwijnjewoude@live.nl

PS Er is na afloop van het feest een 
insulinespuit gevonden; af te halen bij 
Theo Beenen, Lavindelheide 4, tel. 06-
41789311.
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Het mysterie van het verdwenen reclamebord……

Er is ons als buurtvereniging Op de pôle gevraagd een stukje te schrijven over onze 
belevenissen rondom onze versierde wagen met het thema Mc Donald's. En we heb-
ben inderdaad best wel wat beleefd….

Het begon met het plaatsen van ons 
reclamebord in de berm bij de stoplichten 
in de nacht van zondag 19 juni. 
Maandagavond was het bord ineens 
spoorloos verdwenen. Gelukkig kregen 
we rond 10 uur  's avond een mailtje van 
de Mc Donald's in Drachten dat het bord 
door één van hun medewerkers was mee-
genomen.
Er was namelijk een telefonische klacht 
binnengekomen van een omwonende. 
Mc Donald's had uiteraard bij aankomst 
meteen in de gaten dat het niet om een 
bord van hun ging, maar heeft hem voor 
de zekerheid toch maar meegenomen. 
We weten tot op heden niet wie de klacht 

heeft ingediend, maar we willen deze per-
soon hiervoor hartelijk bedanken.
Het management van Mc Donald's was 
namelijk zo enthousiast over onze ideeën 
dat ze ons graag wilden steunen in de 
vorm van promotiemateriaal en kleding. 
Tevens waren er enkele personen van Mc 
Donald's aanwezig bij de optocht en wor-
den onze wagen en tractor door hen 
gebruikt bij de promotie van hun nieuwe 
filiaal aan de A7. En als klap op de vuurpijl 
mochten we met onze groep op woens-
dag 29 juni aanwezig zijn bij de openings-
receptie van het nieuwe filiaal (met gratis 
eten en drinken voor de hele groep). Een 
leuk slot dus voor een periode van gezel-
ligheid maar ook veel drukte.

Het reclamebord hebben we eerst bij Frits 
en Wilma geplaatst, omdat we niet wisten 
of het weer weggehaald zou worden. In 
de nacht van donderdag 22 juni hebben 
we het teruggeplaatst bij de ingang van 
het dorp. Onze “milkshakes” hebben het 

die nacht trouwens erg druk gehad met 
het schilderen van grote M'en  in de stra-
ten van het dorp. Helaas gooide de regen 
roet in het eten en waren ze vrijdagoch-
tend bijna niet meer te zien. Op hun nach-
telijke tocht werden ze ook nog aange-
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houden door 2 politieagenten. Tja, als je 's 
nachts om half drie met een boormachine 
en zonder identificatie door  het dorp 
zwalkt denkt men al snel rare dingen over 
je…. Gelukkig konden de agenten er na 
tekst en uitleg wel om lachen en mochten 
ze hun gang weer gaan.

En toen de optocht
Voor zo'n klein dorp als Wijnjewoude von-
den we het een geweldige prestatie dat er 
zoveel mooie  wagens waren gemaakt. 
Het jurycommentaar na afloop vonden wij 
dan ook nogal magertjes afsteken tegen-
over de prestaties van alle deelnemende 
buurten. Wij hopen dan ook dat de jury vol-
gende keer iets meer nadruk zal leggen 

op de positieve dingen en niet alleen maar 
op de minder goede. Gelukkig konden wij 
ondanks een vrij negatief jurycommen-
taar toch nog de derde prijs in ontvangst 
nemen.
Maar het allerleukst was natuurlijk dat we 
de publieksprijs mochten ontvangen. Dit 
betekent heel veel voor ons, omdat dit 
toch aangeeft dat het publiek al ons harde 
werk blijkbaar wel kon waarderen! Een 
ieder die op ons gestemd heeft willen wij 
hiervoor dan ook hartelijk bedanken.
Uiteraard willen we de andere buurten die 
een prijs hebben gewonnen hierbij ook 
van harte feliciteren, het zij jullie gegund!

Groeten van buurtvereniging 
Op de pôle.

Na het succes van voorgaande jaren organiseer ik ook dit jaar weer het rondje 
Wijnjewoude voor de nieuwe inwoners, toeristen en andere belangstellenden.

Fiets mee door Wijnjewoude op 
5 juli en/of 11 juli

Rondje Wijnjeterp

Op maandag 11 juli  is er een fietstocht 
van ca. 15 km. door het voormalige 
Wijnjeterp. Tijdens deze fietstocht zal het 
één en ander verteld worden over het ver-
leden en het heden van dit dorpsdeel.

We vertrekken `s avonds om 7 uur bij 
de muziekkoepel en rond een uur of 
negen zijn we weer terug. Er zijn geen kos-
ten aan verbonden. Wel kunt u na afloop 
een boekje kopen met daarin de route.

Rondje Duurswoude

Op dinsdag 5 juli is er een fietstocht van 
ca. 15 km.  door het voormalige Duurs-
woude. Tijdens deze fietstocht zal het één 
en ander verteld worden over het verle-
den en het heden van dit dorpsdeel.

We vertrekken `s avonds om 7 uur bij 
de muziekkoepel en rond een uur of 
negen zijn we weer terug. Er zijn geen kos-
ten aan verbonden. Wel kunt u na afloop 
een boekje kopen met daarin de route.

U hoeft zich niet op te geven.

Frans Pool.
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Verhalen gezocht.

In enkele afleveringen zoeken wij dorpsgenoten die verhalen over vroeger willen vertel-
len. De eerste verteller is Wiebe de Groot, van de Wijnjeterper sluis. Vooraf even een 
stukje geschiedenis over het ontstaan van de sluis in Wijnjeterp;

In het begin van de 18de eeuw waren de 
groot grondbezitters verenigd in de 
Opsterlandse compagnie. Zij zijn begon-
nen de vaart vanaf  Gorredijk verder oost-
waarts door te trekken met het doel aan-
sluiting te maken op de Bakkeveenster 
vaart. In 1736 was men tot in Lippen-
huizen gevorderd en werd daar de sluis 
gebouwd. In 1745 was de vaart in Hemrik 
al bevaarbaar. In 1767 werd de westelijke 
grens van Wijnjeterp bereikt. In 1785 
werd de sluis van Wijnjeterp gebouwd. 
In Wijnjeterp was er tussen 1744 en 1796 
een sterke toename van de bevolking, 
ons dorp groeide van 273 naar 427 perso-
nen. Veel vaartgravers vestigden zich hier 
en zijn later als turfgravers voor de veen-
bazen gaan werken. De meeste bedrijvig-
heid ontstond rondom de sluizen. Hier 
waren ook de opslagplaatsen voor 
scheepsvracht. Voor winkeliers, herber-
giers, en ambachtslieden was het de idea-
le plaats om zaken te doen, zodat rondom 
de sluizen een bebouwingskern ontstond. 

Over het levendige karakter rondom de 
Wijnjeterper sluis vertelt Wiebe de Groot. 
Hij maakte de tijd van de turfschippers, de 
melkvaarders en beurtschippers als jon-
gen nog mee. 
Tot de jaren 1950 weet hij alle bewoners 
rond de sluis, met hun nering, nog te noe-
men.

Eén van de oudste woningen bij de sluis is 
waarschijnlijk de woning van de familie de 
Groot nr.60. Bij de verbouwing een paar 
jaar geleden werd een balk gevonden met 
het jaartal 1607 of 1609. Als dit het bouw-
jaar is dan zou het pand al voor de aanleg 
van de Feart gebouwd zijn. De Groot weet 
dat het woonhuis heel vroeger als herberg 
in gebruik is geweest. In de voorkamer 
aan de rechterkant was het herberg 
gedeelte. De herberg had in de achter-
wand twee bedsteden. Op de muur was 
een grote muurschildering aangebracht 
die nog lang bewaard bleef. De hoge 
open haard met oude tegeltjes was nog 
tot in de oorlog aanwezig. 
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Linksvoor, was een klein winkeltje met 
levensmiddelen. Vanaf 1914 bewoonde 
Hendrik de Groot dit pand. In de oorlog 
verkocht Hendrik de Groot de tegeltjes uit 
de oude schouw voor ƒ 2,50 per stuk aan 
een handelaar uit Groningen, waarna er 
een normale schoorsteenmantel met hout-
kachel werd geplaatst. Aan woonruimte 
werd voor 1900 door de overheid nog 
geen eisen gesteld. Zo had men bij de 
Groot in de schuur een kamertje getim-
merd waar Bastiaan Zwart woonde. In het 
boerderijgedeelte werden koeien gehou-
den.
Op nr. 59 werd een nieuw huis gebouwd 
door wed. W. de Groot. Op nr. 58 woonde 
destijds Keimpe ten Hage, groenteboer, 
die zijn producten ook op markten ver-
kocht. Rond Sinterklaas kwam de buurt 
hier bijeen voor sjoelen, schieten en bal-
gooien. Om ruimte te maken bond 
Keimpe de petroleumlamp hoog op. Dit 
werd hun op een keer bijna noodlottig 
omdat het dakhout vlam vatte. De hele 
buurt kwam te hulp met emmers water uit 
de vaart en bluste het vuur. Later woonde 
Durk Veenstra hier, hij was scheerbaas. 
Maar bij het scheren ging er ook wel eens 
wat mis.
Op nr. 57 woonde Linze Boonstra, een 
oudere man die wat schapen en geiten 
hield, maar ook jager was en een tijd lang 
jachtopziener. Zijn buurman op nr.56 was 
Anne Lourens, hij zat in de paardenhan-
del en verkocht o.a. Russische keddes. 
Wie een slager nodig had bij het thuis-
slachten kon ook een beroep op hem 
doen.
Op nr.55 woonde Jan Stamhuis, hij had 
een kruidenierswinkeltje en petroleum-
handel; petroleum was de brandstof voor 
lampen en kookstellen. Later liet hij een 
nieuw winkelpand bouwen aan Weinterp. 
Op nr.54 woonden voorheen Jabik en 
Rika van der Sluis. Later kwam de kaas-
maker Jan Plantinga hier te wonen. Op de 
boerderij (nr 53) toen eigendom van 
Lipstra, was Johannes  Arendz boer.

Nummer 52 was de sluiswachterwoning. 
Hier was Hemminga of Himminga sluis-
wachter, een drukke baan, hij moest dag 
en nacht beschikbaar zijn. Vanaf het eer-
ste bestaan van de sluizen gold de bepa-
ling dat een schip met levende have altijd 
direct doorgelaten moest worden. 
Schipper Vleeshouwer uit Gorredijk 
bracht wekelijks vee met de stoomboot 
naar de veemarkt in Leeuwarden, voor 
hem moest de sluiswachter altijd paraat 
staan. Dit gold ook voor de levende have 
van bv. de imker.
Aan de overkant nu Tj.Harkeswei 73 
woonde Klaas Hielkema; hij was timmer-
man en handelde in kippen en konijnen. 
Op 74 woonde Mient Visser, hij had een 
groentezaak. Met een hondenkar trok hij 
langs de smalle voetpaden, om zijn waar 
aan de man te brengen. Op nr. 75 zat 
kleermaker Hoppe de Vroeg, later begon 
Roel Bijma hier met zinkwerk en kachels. 
Zijn buurman nr. 76 was bakker Kees 
Dijkstra. Met een bakfiets ging hij langs 
zijn klanten. Daarnaast op nr.77 zat 
Krikke. Ook hij moest leven van zijn krui-
denierswinkeltje. 
Op nr.78 woonde Marten (pik) de Jong; hij 
had een schoenmakerij. Marten was een 
weeskind die op jonge leeftijd het schoen-
makers vak van Bastiaan Zwart leerde. 
Tegen de buitenmuur van deze woning 
was een klein kamertje getimmerd, hierin 
woonde een bejaard echtpaar: Jan met 
de pet, zijn ware naam zijn we vergeten.
In de boerderij nr. 79 woonde Jerre van 
der Meulen. Tussen nr. 79 en 80 liep een 
vaarwijk naar achteren, waar nog turf 
gewonnen werd. Het was de bedoeling 
om de vaart zuidelijker aan te leggen om 
op gelijke hoogte met de Bakkeveenster 
vaart uit te komen. Maar een groot grond 
bezitter weigerde zijn land(jachtgebied) te 
laten doorgraven. Daarna is gekozen 
voor het verdiepen van de oude veen-
sloot. 
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De toegang naar de volgende huizen was 
via een smalle barte (loopplank). Nummer 
80 was de boerderij van Evert Sikkema. 
Tijdens de oorlogsjaren zat zijn zoon 
Wieger in het verzet. In het witte huisje 
nr.81 woonde Jouke de Graaf. Hij werkte 
als weitapper op de melkfabriek in 
Terwispel. Voordat de Graaf zijn werk op 
de fabriek begon, haalde hij eerst met een 
boot de melkbussen van de boeren tus-
sen de Hemrikker en Lippenhuister slui-
zen op. Hier waren aan weerszijden van 
het water geen wegen. Bij de sluis van 
Lippenhuizen werden de melkbussen op 
de walkant gezet om met een vrachtauto 
naar Terwispel gebracht te worden.
Dicht op de vaart (voor de oude schuur 
naast 82) stond nog een oud huisje van 
het eerste uur, anno1787. Hierin woonde 
Engbert de Boer, later Jan Kuiper. Door 
de komst van de weg moest het oude voor-
huis in 1954 gesloopt worden. Voor de 
laatste boerderij van de buurtschap lag 
weer een vaarwijk. In de boerderij woon-
de Andries Booi, later kwam zijn zwager 
Douwe Tolman, op de boerderij. Hier lag 
vroeger nog een draaibrug over de vaart. 

Bij dit rondje valt op dat de bedrijvigheid 
en handel rondom de sluis in1950 nog 
steeds bestond. Daarna zakte de scheep-
vaart in en verdwenen de winkeltjes in rap 
tempo. 
Voor de komst van de Tjalling Harkeswei 
(1955) waren de boeren aan de zuidzijde 
van de vaart aangewezen op de scheep-
vaart om hun vee, melk, hooi of mest te 
vervoeren. 

Wie de historie rond de sluis nog wil aan-
vullen, kan zijn verhaal kwijt in de volgen-
de Bân. 

Annie.

Nieuws van de WAW-Buurtacademie
Appeltaart-bakwedstrijd

Wie bakt de lekkerste appeltaart van Wijnjewoude e.o.? Rond 
de Willedei, zaterdag 3 september, start ook het cursus- en acti-
viteitenseizoen van de WAW-Buurtacademie. 
Een mooi moment om mee te doen met een appeltaart-bakwedstrijd. Gebruik het 
recept van je oma, je moeder of natuurlijk je eigen favoriete recept. De appeltaarten 
worden de dag vóór de Willedei ingeleverd in de Swingel. Een professionele jury, die 
bestaat uit een aantal lokale winkeliers, gaat je appeltaart op de Willedei proeven en 
beoordelen. De prijswinnaars worden op de Willedei bekendgemaakt. Naast eeuwige 
roem, ontvangen de prijswinnaars een leuke attentie. 

Meld je nu vast aan voor deze bijzondere wedstrijd. 
Dat kan per mail:  of telefonisch via: 481878.

In de volgende Bân meer informatie over deze wedstrijd. 

waw-ba@wijnjewoude.net

mailto:waw-ba@wijnjewoude.net
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Ina Zandberg 
Schoonheidssalon 

 
Voor een mooi en 
verzorgd uiterlijk 

Tj. Harkeswei 106 a/b
9241 HM Wijnjewoude

Tel. (0516)  48 17 86
Fax (0516) 48 10 57

G. Wiegersma Wijnjewoude
uw

stalstoffeerder

110 SCANIA
Handelsonderneming

G. Wiegersma

Tel.: 0516 - 48 06 68
Fax: 0516 - 48 05 35

Weinterp 1
9241 HB  Wijnjewoude

Bloemstukken
Snijbloemen
Kamerplanten
Bruidswerk
Grafwerk
Sfeermakers
Kado’s
Snuisterijen

*
*
*
*
*
*
*

*Voor al uw:

www.bloemenkadohuiswilma.nl

Gentiaan 22  Wijnjewoude 0516-481208
www.inazandberg.nl



Bedrijfspresentatie

Garagebedrijf Jansma 

Het familiebedrijf vindt zijn oorsprong bij Fokke Jansma, toen beter bekent als grote 
Fokke die in 1930 begon met de handel in fietsonderdelen. Deze overgrootvader ging 
met zijn A- Ford langs de deuren om zijn waar te verkopen. Ook stond hij in Leeuwarden 
op de markt.

Na de oorlog begonnen zijn zonen Jan en 
Sietse met de verkoop van auto's.
In 1963 zag Jan kans om het lege school-
gebouw van de gemeente te huren en er 
zijn garage in te vestigen. De verkoop van 
auto's liep in die jaren goed. De populaire 
merken van toen waren de Ford Taunus, 
VW kevers, en de Opel Kadett en Fiat 
600. 

Als Fokke jr. in het bedrijf komt (1973) 
houdt men zich voornamelijk bezig met 
schadeherstel en reparaties Maar ook de 
handel in auto's blijft. Nog dagelijks is hij 
bij het bedrijf betrokken wat in 2007 door 
zijn zoon Arjen is overgenomen.
Om efficiënt te kunnen werken moest de 
zware beslissing genomen worden om de 
oude school te slopen en daarvoor in de 
plaats een moderne garage te bouwen.

Met de diploma's 1e automonteur en APK 
keurmeester en verschillende cursussen 
is de kennis en de vaardigheid aanwezig 

voor een modern bedrijf. Ondertussen 
blijft Arjen de nieuwste ontwikkelingen in 
de auto-industrie op de voet volgen.

Met het gebruik van de computer kan men 
de moderne auto uitlezen, diagnose stel-
len en het onderdeel vervangen. Met één 
vaste medewerkers in dienst en een sta-
giaire die binnen het bedrijf door 
Leermeester Arjen opgeleid wordt, kan 
men de klanten op hun wenken bedienen. 
Voor onderhoudsbeurten, reparatie, 
A.P.K. keuringen van alle merken is men 
hier op een vertrouwd adres. Ook voor de 
in- en verkoop van occasions kan men op 
Weinterp 26 goed terecht.
Omdat de handel en het sleutelen de 
Jansma's in het bloed zit, haalt Arjen 
regelmatig Old Timers en auto's die 
wegenbelasting vrij zijn, uit Amerika. 
Als ze na een opknapbeurt rijklaar zijn wor-
den ze verkocht via het Internet. 
Daarbij zijn de Zweden, Belgen en 
Duitsers goede afnemers.
De Old Timers met chauffeur zijn ook te 
huur voor trouwerijen en andere gelegen-
heden. Op www.autobedrijfjansma kunt u 
het ruime aanbod overzien. 

Ons 45 jarig bestaan is de beste garantie 
voor vertrouwen en kwaliteit. Ons bedrijf 
is klein - maar de service is groot.

Garage Jansma.
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De Willedei krijgt steeds meer vorm. Benieuwd naar de laatste 
ontwikkelingen, kijk dan op www.willedei.nl . 

Openingsact
De dag wordt om 15.00 uur geopend door vrouwenkoor 'Noa-
ten op 'e Sang'. Dit koor, bestaande uit 55 enthousiaste vrou-
wen, zal het Willedei lied samen met de organisatie ten gehore 
brengen.  

Willedei 2011

Slotact
De slotact wordt dit jaar verzorgd door 
Jaap Louwes. Deze Friese zanger en lied-
schrijver uit Haulerwijk is vooral bekend 
met zijn akoestische Rock & Roll. Hij is 
o.a. zanger van de nummers 'dy memmen 
by it stek', 'De Wâldwei', 'Oeral Gelyk' en 
de 'ferkering út'. Het belooft een leuke 
afsluiting te worden van de dag. 
Zowel de openings- als de slotact vindt 
plaats op het hoofdpodium bij de Swingel. 
Het gezellige terras nodigt je uit om hierbij 
aanwezig te zijn. 

Acts
Gedurende de dag zijn er diverse acts te 
spotten in het dorp. Hierbij valt te denken 
aan steltlopen, acrobatiek en mimespe-
lers.  

Artiesten
De artiesten voor dit jaar zijn rond. 
Gedurende de dag is er een diversiteit 
aan muziek te beluisteren verspreid over 
het dorp. Voor meer informatie kijk op 
www.willedei.nl. 

Willedei stand
Net als vorig jaar komt er ook dit jaar een 
Willedei stand. Je kunt hier terecht voor 
alle informatie omtrent het evenement. Bij 
de stand kun je meedoen aan leuke activi-
teiten; een grabbelton voor de kleintjes en 
het rad van avontuur. Daarnaast kun je 
fotoboeken van voorgaande jaren door-
bladeren. De stand is te vinden op de 
Merkebourren, tegenover de gerefor-
meerde kerk. 

Mounleane 14
9241 HA  Wijnjewoude

0516-426885
06-12996376

timmerbedrijfcdv@hetnet.nl

Timmer & Klusbedrijf
C. de Vries

c
Gezellige braderie/markt
Veel ondernemers zullen zich presenteren op de 
braderie en markt die aanwezig is. Zo komt meu-
belmaker van Buiten uit Wijnjewoude laten zien 
hoe meubels opgeknapt kunnen worden, is kaas-
boerderij 'De Deelen' wederom aanwezig en komt 
hondenschool Cosmo demonstraties geven met 
honden. Kijk op www.willedei.nl voor een uitge-
breidere deelnamelijst. 

Vrijwilligers
We vragen het elke keer weer, maar wij willen 
deze Willedei graag in stand houden. Wil jij een 
steentje bijdragen aan deze dag, dan zijn wij op 
zoek naar jou. Meld je bij Grietje Rooks via grietje-
rooks@planet.nl of 0651070901. Mocht je nog 
iets missen dat je graag ziet op de Willedei meld 
het ons dan ook. 
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Onderling Sterk Opsterland zoekt coaches!

Onderling Sterk Opsterland is een (belangen)vereniging dóór 
en vóór mensen met een verstandelijke beperking. Onderling 
Sterk biedt mensen met een verstandelijke beperking de moge-
lijkheid om naast werk, hun vrije tijd waardevol in te vullen en 
zichzelf ver-der te ontwikkelen. Met andere woorden, op een 
positieve en onafhankelijke manier (los van zorginstellingen) 
mee te doen in de samenleving. Voor onderling Sterk 
Opsterland worden vrijwillige coaches gezocht.

Wat doet de coach?
Coaches ondersteunen mensen met een 
verstandelijke beperking tijdens vergade-
ringen, bij de organisatie van themada-
gen en bij het opkomen voor hun belang-
en.

Coaches (circa twee of drie per vereni-
ging) binden zich voor een bepaalde peri-
ode aan een Onderling Sterk vereniging. 
De coaches die wij zoeken zijn mensen:
  - Die affiniteit hebben met mensen met 

een verstandelijke beperking;
  - Die het een uitdaging vinden om men-

sen met een verstandelijke beperking 
dingen zelf te laten doen, hun grenzen 
te verleggen en actief te laten mee-
doen in de samenleving;

  - Die kwaliteiten en mogelijkheden zien 
en deze stimuleren;

  - Die in begrijpelijke taal voor mensen 
met een verstandelijke beperking pra-
ten.

Ondersteuning van de coach?
Coaches worden vanuit de Landelijke 
Federatie Belangenbehartiging Noord-
oost (LFB) regionaal en/of het provinciaal 
steunpunt ondersteund en begeleid. 
Coaches kunnen altijd terugvallen op een 
contacpersoon bij de LFB. De LFB biedt 
o.a. reiskostenvergoeding, reisverzeke-
ringen en eventueel scholing aan.

Belangstelling?
Heeft u belangstelling en wilt u meer 
weten, neem dan contact op met de LFB, 
telefoon: 0561-610010 e-mail: noord-
oost@lfb.nu

Waar staat de dikste boom van Wijnjewoude?

Een leuke wedstrijd voor jong en oud.
Wie meet de dikste boom van Wijnjewoude?

Wat moet je doen: Meet de stam omtrek op de hoogte van 1 meter. Vermeld de stand-
plaats en geef de omtrek van jouw dikste boom door aan deban@wijnjewoude.net  of 
schriftelijk bij één van de redactie leden, opgave voor 20 augustus. Elke boom in tuinen, 
langs de wegen  of in de bossen met een omtrek van meer dan 2,5 meter doet mee. De 
winnaar belonen wij met een lekkere taart.

De redactie.
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UITVAART VER. E.D.D.  Wijnjewoude e.o.
Voor crematie en begrafenis

0516 - 

0516 - 48 18 80

48 13 05J. Miedema

G. v.d. Wier-v.d. Meulen

 

Voorzitter:

Penningmeesteres:

Inlichtingen:

Weinterp 40

9241 HE  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 13 81

Fax: 0516 - 48 13 62

Tjalling Harkeswei 75

9241 HL  Wijnjewoude

tel./fax: 0516 - 47 16 88

e-mail: info@kirtan.nl

website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen

op het gebied van:

* meditatie

* yoga

* massage

* stresspreventie

* emotioneel lichaamswerk

BOUWBEDRIJF
J . POSTHUMUS

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen
Tel. 0513-622 339

k     i     r     t     a     n

m e d i t a t i e s c h o o l

dorpshuis

De Swingel
Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude

Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders:
Erik en Anja van der Veen

Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 31 97 96 91
b.g.g.: 0516 - 78 50 39

Weverswâl 3B

9243 JL  Bakkeveen

Tel.: 0516 -  54 13 25

Slotemaker de Bruineweg 2

8433 MB  Haulerwijk

Tel.: 0516 - 42 12 81

Herenweg 19

8435 WT  Donkerbroek

Tel.: 0516 - 49 21 28

Merkebuorren 16

9241 GG  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 12 74
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Studiekringen van en voor ouderen in 
Opsterland

Het Ouderenwerk van Timpaan Welzijn organiseert bij voldoende deelname  studie-
kringen in Opsterland. Een studiekring is er voor 55 plussers die het prettig vinden om 
samen met leeftijdsgenoten eens uit te zoeken hoe bepaalde zaken in elkaar zitten. Het 
gaat om onderwerpen aan eigen inzicht en ervaring te toetsen, informatie te verzame-
len en nieuwe gegevens te bestuderen.

Een studiekring van en voor ouderen is 
een min of meer permanente groep, die 
eens per week of twee weken bij elkaar 
komt, om een gezamenlijk gekozen 
onderwerp uit te werken en zo mogelijk 
met het resultaat wat te doen.
Het is geen cursus met een docent, geen 
vrijblijvende gespreksgroep en ook geen 
lezing met toehoorders.

Een keer per week of per 14 dagen is er 
een bijeenkomst, ongeveer 12 tot 24 bij-
eenkomsten per jaar. In een ronde aan 
het begin van iedere bijeenkomst komen 
actuele onderwerpen aan de orde. 
Bijvoorbeeld over voeding, veiligheid, 
zingeving, geschiedenis, wonen, milieu, 
reizen, inspraak van ouderen, wereld-
godsdiensten, poëzie, gezondheid, litera-
tuur enz. Gezamenlijk kiezen de leden 
voor een onderwerp. Vervolgens gaan de 
leden informatie verzamelen  over het 
gekozen onderwerp, en daarna is er een 
gedachtewisseling en een discussie. 
Eventueel kan men een bezoek of excur-
sie organiseren.

Een studiekring biedt u:
  · Een uitdaging,  
  · Leren luisteren en ervaren wat het is 

wanneer er naar u geluisterd wordt
  · Meer dan oppervlakkige contacten 

met leeftijdsgenoten en een kans om 
eigen talenten productief te maken

  · Ontspanning en gezelligheid
  · Het toevoegen van kennis en inzichten 

bij al uw ervaringen

Uiteindelijk gaat het om leren van elkaar 
over onderwerpen van gemeenschappe-
lijk belang of gezamenlijke interesse. 
Bezig zijn met zaken die deelnemers als 
waardevol ervaren. Door regelmatige 
kringbijeenkomsten kunnen nieuwe con-
tacten ontstaan. Leervolle ervaringen, 
kennis en inzichten uitdragen naar jon-
gere generaties.

De Studiekringen willen bevorderen dat 
ouderen serieus genomen worden door 
de hele samenleving en vooral zichzelf 
serieus nemen.

De kosten van deelname zijn per studie-
kring verschillend. Een kleine bijdrage 
voor koffie en afhankelijk van de locatie 
een bijdrage in de zaalhuur.

Voor meer informatie en aanmelding:
Korrie Kooistra Timpaan Welzijn Tel. 06 
46112664 
Email: k.kooistra@timpaanwelzijn.nl
Geertje Miedema Timpaan Welzijn tel. 06 
46073968
Email: g.miedema@timpaanwelzijn.nl
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Wie vlot belooft vergeet ook vlot. 

Geef de pen door.

Hallo Wienjewoldigers (zeg je dat zo?),

Tja, ik ben stiekem een beetje een 'nep'friezin, dus vergeef me als ik het 
niet goed uitspreek. Zoals Sam al had gezegd, ik, Bianca Rust, neem de 
pen van hem over en woon vlakbij hem op nr 17 van de Welfingstrjitte. 

Misschien hebben jullie mij al weleens 
voorbij zien rennen op mijn hardloop-
schoenen richting de heide. Door weer en 
wind geniet ik ervan om daar langs de 
schaapjes en watervogels te lopen.

Uit Friesland kom ik dus niet, zover waren 
jullie nu inmiddels. Mijn ouders zijn in Delft 
geboren en zijn vandaar naar de 
Noordoostpolder verhuisd. Daar zijn mijn 
zus, broertje en ik 'uit de klei getrokken'. 
Er volgde helaas een scheiding, maar 
beide ouders zijn weer 25 jaar gelukkig 
getrouwd met hun tweede partner. 
Voordeel waren twee leuke feestjes vorig 
jaar. Wij gingen met mijn moeder mee en 
uiteindelijk waren we in het nieuwe gezin 
met 6 kinderen. Samen zijn we veel door 
het noorden van het land getrokken en 
daardoor heeft het ABN dat ik sprak hier 
en daar een Gronings, Drents en nu Fries 
vleugje accent verworven. 

Reden van mijn verhuizing naar dit mooie 
dorpje was een opleiding tot doktersas-
sistente in Leeuwarden. Ik woonde in 
Groningen en besloot anti-kraak te gaan 
wonen om zo naast mijn dure opleiding 
nog wat te kunnen genieten van de echt 
leuke dingen. Inmiddels ben ik omge-
schoold en werk ik in het ziekenhuis als 
doktersassistente. Ik ben weleens jaloers 
geweest op mensen die tijdens het keuze-
moment op erg jonge leeftijd al precies 
weten waar ze werkzaam in willen zijn. 
Dat geluk had ik helaas niet en ben eigen-
lijk nog steeds zoekende op mijn 33e. 
Maar langs de weg van het op zoek zijn 
heb ik heel veel leuke ervaringen opge-

daan, zo was ik ook eens in een bar in 
Oostenrijk en Griekenland aan het werk, 
was ik daar aan het raften en liep ik met 
mijn hardloopschoentjes uren door de ber-
gen. Wat ik van mijn route door  't leven 
wel heb geleerd is dat je niet altijd op de 
veilige hoofdweg moet blijven lopen, sla 
eens een zijweggetje in en moet je eens 
kijken wat je allemaal kunt beleven. Het is 
allemaal wat je er zelf van maakt, het hele 
leven. Blijf niet hangen in iets waar je 
eigenlijk stiekem niet gelukkig van wordt. 
Maar geef ook zeker niet TE snel op.
Ik ben nu met mezelf in beraad over een 
eventuele opleiding in de pedagogiek met 
als doel in de jeugdzorg te gaan werken of 
bij een activiteitencentrum en wie weet 
om eens te gaan helpen bij een weeshuis 
in de Filipijnen. 

Oh ja, wat heb ik nu overgehouden dank-
zij de besparing van het anti-kraak-
wonen?! Ik heb een heerlijke vakantie 
naar de Filipijnen gemaakt met familie 
aangezien mijn vaders tweede vrouw 
daar vandaan komt. En mijn nieuwste 
trots: een kano waar ik eindeloos het 
Koningsdiep mee af kan en onderweg 
kom ik zwanen, ooievaars en buizerds 
tegen, daar kan ik echt blij van worden 

Tot slot wil ik nog even kwijt dat ik het erg 
fijn vind een tuintje te delen met een paar 
buurtjes, dat was een erg leuk idee. Ook 
erruuug handig en lief is dat mijn afvalbak-
ken altijd weer geleegd zijn als ik het weer 
eens vergeten ben of niet thuis ben. Of 
een leuk praatje op straat vind ik altijd wel 
even gezellig.

J 
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Samen uit.

Het ouderenwerk van Timpaan Welzijn organiseert sinds enkele jaren 'Samen Uit'. 
De activiteit  'Samen Uit' biedt de mogelijkheid om op een ongedwongen manier nieu-
we contacten te maken, eenzaamheid te doorbreken en het leven door eigen inzet te 
veraangenamen. Via 'Samen Uit' kunt u in contact komen met anderen om samen iets 
te ondernemen of zomaar gezelligheid te delen. 

‚Samen Uit' is bedoeld voor (alleenstaan-
de) mannen en vrouwen in Opsterland die 
55 jaar of ouder zijn. 'Samen Uit' is voor 
een ieder die door omstandigheden wei-
nig of geen sociale contacten heeft. 
Alleen is niet hetzelfde als eenzaam,  
maar soms zoekt u gezelschap om bij-
voorbeeld uit eten te gaan, een concert of 
een museum te bezoeken of u bent op 
zoek naar iemand waarmee u uw hobby, 
bezigheid of belangstelling wilt delen.

Aanmelding en informatie
Telefonische aanmelding bij ouderenwerk 
Timpaan Welzijn, Korrie Kooistra of 
Geertje Miedema. Bereikbaar op dinsdag 
en donderdag.  Tel 0512-303221 of 0512-
384058. 
U kunt ook een email sturen naar k.kooi-
stra@timpaanwelzijn.nl  of g.miede-
ma@timpaanwelzijn.nl 

Soos 55+ Wijnjewoude 2011-2012

Dinsdag 6 september beginnen we met een reisje. Deze keer geen busreis maar een 
boottocht.
We vertrekken om 12.45 uur vanaf het Wâldhûs. Het is de bedoeling dat de chauffeur u 
van huis haalt om met elkaar naar Eernewoude te rijden. Daar brengen we een bezoek 
aan het landbouwmuseum en / of expositie van It Fryske Gea. Vandaar gaan we op de 
boot de “Wetterprinses” van de Princehof. Op de boot is er koffie of thee met gebak. 
Tijdens de rondvaart kan op eigen kosten een consumptie genomen worden. Daarna 
kunnen we nog genieten van een warme maaltijd aan boord. We worden weer aan wal 
gebracht waar de auto's staan en hopen ± 19.00 uur weer thuis te zijn. Voor deelname 
graag opgeven voor 15 augustus bij het bestuur. De kosten voor deze middag zijn        
€ 43,- per persoon. Volgens ons een reis voor iedereen toegankelijk. We hopen op een 
goede deelname.

Het bestuur.

En wat vinden jullie van de twee mooie 
jonge zwaantjes langs de weg door ons 
dorp? Ik rijd er nu elke dag voor om, om 
even een blik te werpen. Laatst kwam 
mijn vriend uit Groningen opeens van de 

andere kant de straat in rijden, hij vindt ze 
dus ook leuk.

Bianca.

Ik geef de pen door aan Geert Jan Kraak.

Waarzeggen is eenvoudiger dan de waarheid zeggen. 
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.

(0516) 48 12 93 of 48 16 12
06 - 51 33 95 55
(0516) 48 17 05

BEMIDDELING EN VERVOERSADVIES 

BV

TAXI

Merkebuorren 72

Tel.: 
Mobiel:
Fax: 

9241 GH  Wijnjewoude

Geldautomaat en 
chipknipoplader 
aan de Merkebuorren 

Tel: 0512-587777 

Al meer dan veertig jaar verzorgen wij

 zittend ziekenvervoer.

Daarnaast zijn wij gespecialiseerd 

in “W.M.O. Vervoer”.

W.M.O. Is een vervoersvergoeding 

voor ouderen of gehandicapten 

die zich moeilijk verplaatsen.

Mogelijk komt u hiervoor in aanmerking!

Bel dan gerust,

wij verzorgen alle papieren voor u!

Rabobank

 

Drachten -Ureterp

De Buorren 73 - 8408 HK  Lippenhuizen

Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683

Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

Klein Groningen 22 

9241 HS  Wijnjewoude

Tel.:  (0516) 491277

Fax: (0516) 491479

Internet:  www.garagedevries.nl

E -mail: info@garagedevries.nl
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Speeltuincomité en Longa 
organiseren kindercircusfeest op 9 juli!

Zaterdag 9 juli belooft een prachtige dag te worden voor de kinderen uit Wijnjewoude. 
Op deze dag viert het speeltuincomité de heropening van de opgeknapte speeltuinen 
en viert Longa haar 65 jarig jubileum!

‘s Morgens om 10.30 uur zorgt wethouder 
Wietze Kooistra van de gemeente 
Opsterland voor een knallende “herope-
ning” van de speeltuinen aan de Lokslea-
ne-Heide. Met een huifkar wordt vervol-
gens een tour langs alle speeltuinen 
gemaakt. 

Van 11.00 tot 13.00 uur worden in alle 
speeltuinen kinderactiviteiten met het 
thema “circus” georganiseerd. In elke 
speeltuin is wat anders te beleven. In de 
Speeltuinen Noormanstrjitte, te Nijen-
huiswei, Russchenreed en Loksleane-
Heide kunnen de kinderen een stempel 
verdienen. Met vier verschillende stem-
pels kunnen de kinderen en traktatie opha-
len in de “Willy Wonka”speeltuin aan de 
Noormanstrjitte. Ook zijn er zijn er leuke 
prijzen te winnen voor die kinderen die het 
vrolijkst verkleed zijn als “circusartiest”!

's Middags komt circus Witova speciaal 
naar Wijnjewoude om het 65 jarig jubi-
leum van Longa tot een feest te maken. 
Het circus verzorgt 's middags in MFC de 

Swingel activiteiten zoals een dansclinic 
en een clinic waarbij de kinderen verschil-
lende circusonderdelen mogen uitprobe-
ren. De kinderen kunnen een T-shirt ver-
sieren en een act instuderen. De clinic 
begint om 14.30 uur en duurt tot ongeveer 
17.30 uur. Daarna is er tijd om thuis even 
snel te eten, te verkleden en te schmink-
en, want: om 18.30 uur geven de kinderen 
een heus optreden voor publiek!  Na de 
pauze met verloting geeft het circus zelf 
ook een bijzondere voorstelling.
Kaartjes voor de avondvoorstelling 
(€3,50) en kaartjes voor de Circus Clinics 
inclusief avondvoorstelling(€6,-) kunnen 
gekocht worden aan de kassa van Longa 
in MFC de Swingel.
De komen de week informeren wij jullie 
met aanplakbiljetten bij de winkels in Wijn-
jewoude

Graag allemaal tot ziens op 9 juli!

Namens de Gezamenlijke Speeltuinen 
Wijnjewoude en gymnastiekvereniging 
Longa

Met vriendelijke groet,
Leontine Vroege en Dute Faber

NB.
Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Opsterland, de Provincie 
Fryslân, het VSBfonds, NLdoet, Plaatselijk Belang, de Ondernemersvereniging en 
giften uit het dorp.



Record aantal hardlopers bij 31ste ODV loop 
in Wijnjewoude.

31 jaar lang organiseert de VV ODV in Wijnjewoude een prestatieloop. 
In de beginjaren in de winterstop van het voetbal maar later werd er wel geschoven met 
de datum.

Dit jaar zou men op verzoek van SV 
Friesland naar een zaterdag gaan in juni, 
maar toen men er achter kwam dat het 
dan Pinksterzaterdag is heeft men daar 
van af gezien in verband met het grote 
pinksterfeest wat dan in Wijnjewoude 
plaats vindt.

Woensdag de 25e leek een gunstige 
datum en dat bleek ook zo te zijn.
Het was prachtig weer om te gaan hardlo-
pen en een aantrekkelijke route plus ver-
zorging onderweg en na de finish.

SV Friesland die al weer 14 jaar met ODV 
samenwerkt verzorgde het geluid, eind-
verzorging en speakeren bij de finish en 

hielp de ODV schrijfsters met het bijhou-
den van de eindtijden en startnummers 
opschrijven. Deze uitslag komt op de site 

 te staan compleet met 
verslag en foto's.

Ook nu waren er 18 broodpakketten 
beschikbaar voor de snelste op elke 
afstand beschikbaar gestel door Nico 
Veninga Fiscale en administratieve 
dienstverlening uit Drachten. Nico kreeg 
de eer om het startschot te lossen en liep 
zelf ook de 10 km loop mee.

214 deelnemers schreven zich in voor 5-
10 of 16 km. De loopgroepen uit Opeinde, 
Drachten en Heerenveen waren aanwe-

www.svfriesland.nl
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Tijd Programma zaterdag 9 juli:
10.30 uur: Knallende "heropening" van de speeltuinen door wethouder 

Wietze Kooistra van de gemeente Opsterland.
11.00 uur "Officials" en de eerste groep kinderen vertrekken met huifkar voor 

een ritje langs de speeltuinen. Kinderen kunnen in- en uitstappen 
om deel te nemen aan de activiteiten per speeltuin. 

11.00 -13.00 uur: Kinderactiviteiten met het thema "circus" in de Speeltuinen 
Noormanstrjitte, te Nijenhuiswei, Russchenreed en Loksleane-
Heide. In elke speeltuin is wat anders te beleven. Kinderen kunnen 
met hun bezoekje per speeltuin een stempel verdienen, vier ver-
schillende stempels is een traktatie! Ook zijn er zijn er leuke prijzen 
te winnen voor die kinderen die het vrolijkst verkleed zijn als "circu-
sartiest"!

14.30 -17.30 uur Circus: dansclinic en een clinic waarbij de kinderen verschillende 
circusonderdelen mogen uitproberen. De kinderen kunnen een T-
shirt versieren en een act instuderen.

17.30 -18.30 uur: Tijd om thuis even snel te eten, te verkleden en te schminken.
18.30 - 20.30 uur Kinderoptreden voor publiek

Pauze met verloting
Slotvoorstelling circus Witova

19.30-20.30 uur Pauze met verloting. Slot van deze avond geeft circus Witova zelf 
ook nog een voorstelling

http://www.svfriesland.nl


25.

De uitslagen:
16.1 km (10EM)  1.Riekele Kobes  Oudehaske 56.40 2. Willem de Boer Exmorra 58.36  3. René 
Jaarsma Drachten 1.01.22  4. Sieds Wiersma Drachten 1.02.18  5. Harmen Jorritsma Joure  
1.02.34

Vrouwen;  1. Marian v.d.Hoek Boornbergum  1.22.32  2.Hetty Vossen Boornbergum 1.27.25  
3. Annie Sibma Sneek 33.58  4. Minke Oord Joure 1.36.02  

10 km.  1. Ate Bijlsma Garyp 36.30  2. Jan de Vries Drachten 36.39   3. Harie Pot Bakkeveen 
36.59   4. Eelco Hoogeveen Blija  37.30  5. Pieter Talsma Warten  37.32

Vrouwen;  1. Liesbeth  Steenbergen  Sneek 43.23   2. Rona Aal  Drachten  46.30  3. Tracy 
v.d.Ploeg Damwoude 46.32   4. Janny Hofman Ureterp  48.47  5. Afien Toering Earnewâld 
49.06

5.7 km:  1. Jappie Doller Waskemeer 23.51  2. Bob v.d.Weg Ouwsterhaule  24.15  3. Harold 
Brouwer Heerenveen 24.56  4. Gearard Posthumus Heerenveen  25.10   5. Ronald Molog 
Echtenerbrug 28.33

Vrouwen: 1. Sietske v.d. Wal Eastermar 33.26  2. Evelien Mandemaker Nieuwehorne 33.57  3. 
Inge Helder De Knipe 34.11  4. Anouk de Vries Franeker  35.21  5. Lies ter Beek  Beetsterzwaag 
36.02

zig om deel te nemen. Dit was hun trai-
ningsavond en wat is er leuker dan nu een 
keer deel te nemen aan een loopje in de 
buurt, met z'n allen en begeleiding van de 
trainer die zelf ook meeliep. Het was dan 
ook een gezellige ontspannen sfeer in de 
kantine en buiten op het sportveld.

Om precies half acht schoot Nico Veninga 
de grote groep weg, een pracht gezicht, 
voorzitter Eize Linstra stond te genieten, 
immers hij had er voor gezorgd dat men 
na de 25e keer door ging met de loop 
ondanks dat er niet meer dan honderd 
lopers kwamen. Nu stond het dubbele 
aantal aan de start.

De vrouwen die de nummers en tijden 
moesten noteren hadden het goed voor 

mekaar, achter de tafel lekker in de zon en 
ieder voor zich noteren, iedereen stond 
op papier zodat na afloop een complete 
uitslagenlijst op internet kon worden 
gezet. Meer dan 600 mensen bekijken 
dagelijks de site van sv friesland. Met pie-
ken bij de duizend bij de Berenloop en 
Oerpolderloop etc.

Nadat iedereen de finishlijn was gepas-
seerd ging voorzitter Eize Linstra samen 
met Jan Kooistra de prijzen uitreiken in de 
kantine. Deze zat helemaal vol en er klonk 
applaus voor de vrijwilligers, sponsor en 
de prijswinnaars.

Het bestuur en organisatoren van ODV en 
SV Friesland kunnen terugzien op weer 
een geslaagde loop.
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www.schoonheidssalonanita.com

Weinterp 22 a

9241 HD  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 16 00

Dopheide 8c-2
9202 PB  Drachten

0512 - 54 67 10
0512 - 54 66 35

Duerswâld 23

9241 GW  Wijnjewoude

Tel.: (0516) 54 12 15

Fax: (0516) 54 19 34 www.destripe.nl

Mobiel: 06 -21 67 10 24

Alle dagen geopend

van 9.00 uur t/m. 20.30 uur

Eet   café Restaurant

Mr. Geertswei 39

9241 GK  Wijnjewoude

0516 - 48 17 81

06 - 504 88 016

Ÿ In- en verkoop occasions

Ÿ In- en verkoop classic cars 

Ÿ In- en verkoop USA cars

Ÿ APK keuringsstation

Ÿ Onderhoud en reparatie; alle merken

Ÿ Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.)
Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

FB

Gitaarles in Wijnjewoude?
Dat kan: 

Bel voor info met 
Eddie Mulder

Tel. 0516-542450

AUTORIJSCHOOL
Tel: 0516-480509

Gsm: 06-23005505

 www.autorijschoolmanuel.nl    info@autorijschoolmanuel.nl 

Klein Groningen 16

9241HS  Wijnjewoude
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Laat je nooit zo meeslepen door het buitengewone dat je het gewone vergeet. 

Van Händel tot Lloyd Webber in De Witte Kerk Hemrik

Leerlingen van zangpedagoge Claartje van Dokkum verzorgen op dinsdagavond 5 juli 
een feestelijk concert in de Witte Kerk in Hemrik.

In het gevarieerde programma zullen vele 
muziekstijlen de revue passeren: pop, 
musical, klassieke liederen en aria´s uit 
opera en operette. Voor liefhebbers van 
de diverse genres valt er dan ook altijd 
wat te genieten.

De vaak nog jonge zangers leggen hierbij 
al een bijzonder talent aan de dag, maar 
ook de oudere en meer gevorderde leer-
lingen weten het publiek mee te voeren op 
een muzikale reis door de oude en nieuwe 
wereld van de muziek.

Claartje van Dokkum, zangpedagoge en 
inspirerend en gepassioneerd dirigent 
van onder andere Femmes Vocales in 
Gorredijk, Cantica Sacra uit Steenwijk en 
Capriccio van muziekschool Scala uit 
Meppel, weet in haar leerlingen de liefde 
voor muziek bij te brengen en dat is te 
horen in hun optreden.

Het Concert begint om 19.30 uur en de 
toegang is gratis.
Van u wordt een kleine gift na afloop 
gevraagd om de kosten dekken. 
De organisatie is in handen van Stichting 
muziek en meer Ars Musica.

Kunst in Opsterland zoekt Kunstenaars 
voor Kunstmarkt

Kunst in Opsterland organiseert op zon-
dag 11 september 2011 voor de tweede 
keer een kunstmarkt. Speelbos Sparje-
bird bij Hemrik is dit jaar de locatie voor de 
markt. Een prachtige, sfeervolle plek in 
het bos, centraal gelegen in Opsterland. 
Kunstenaars van alle disciplines zijn wel-
kom om zich aan te melden. De ballotage 

zal gericht zijn op kwaliteit en eigenheid. 
Daarnaast streeft de commissie naar 
diversiteit in het aanbod. Er is plaats voor 
zo'n 50 marktkramen. Nieuw dit jaar is de 
aanwezigheid van een open podium in de 
vorm van een platte boerenwagen. 
Hiervoor zoekt de werkgroep podiumkun-
stenaars, performers, dichters, muzikan-
ten, levende standbeelden, etc. In ver-
band met de vergunning is alleen akoes-
tisch geluid toegestaan.
Op de website www.kunstinopsterland.nl  
is een inschrijfformulier en verdere infor-
matie te vinden. De inschrijving sluit op 23 
juli 2011. 



Prikbord
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Bedankt
Wij willen iedereen dank zeggen voor 

het medeleven na het plotselinge 
overlijden van mijn lieve man, onze heit 

en pake
Kornelis Hiemstra

Kees

De kaartjes, een handdruk, een 
persoonlijk woordje, een telefoontje of 
een bezoekje, dit alles heeft ons goed 

gedaan.

Henny Hiemstra-Westra
Klazina en Carlo
Jantsje en Jakob

Hilbrand
Kleinkinderen

Tankwurd

Foar de waarme belangstelling en it 
meilibjen tidens it siikwêzen en by it 

ôfskie fan myn leave man, 
ús heit en pake

Wiebe Hoekstra

wolle wy jimme hertlik tanksizze
foar al it kommen foar in lêste groet en
ek de folle kaarten wienen ús ta stipe.

It hat ús sa goed dien.

Wimke Hoekstra Jansma
Luitzen en Aaltsje
Foppe en Sjoukje

en pakesizzers

Bedankt
Langs deze weg willen we iedereen 

bedanken voor de steun en medeleven 
tijdens het verlies van ons zoontje en 

broertje. Wat een kaarten, 
dat deed ons goed!

Ulco, Linda en Kim de Boer

Hjerst Rintocht 

in de mooie omgeving 
van Waskemeer op 1 oktober 2011

De start is bij het dorpshuis 
't Ald Leger. De 25 km. start 
tussen 09.00 en 10.00 uur

12,5 km start 
tussen 09.30 en 10.30 uur

Kosten € 4,- 

Vermist

Wie heeft zaterdagavond na het 
dorpsfeest een verkeerd windsurfjack 
zwart meegenomen, merk cedar creek 
maat xxl of xl en in een v/d zakken zat 

een armband zwart met zilver.
Zelf heb ik een ander zwart windsurfjack 

meegenomen met groene letters en 
groen labels aan de ritsen, maat L en 

merk trackwear, ik denk dat we kunnen 
ruilen want ik kan me voorstellen dat 

deze jack's verwisseld zijn.

Agatha Witteman,  Weinterp 63 
Wijnjewoude, Tel:06-12427936
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Bedankt

Bij deze willen wij iedereen dank zeggen 
voor de grote belangstelling in de vorm 
van bloemen, kaarten, cadeaubonnen, 

een heel leuk herinneringsboek en 
vooral ook de donaties voor Kika en 

Cliniclowns enz.
We kunnen op een fantastische avond 
terug kijken. Dit heeft ons zeer ontroerd 

en we houden hier dan ook een hele 
fijne herinnering aan over.

Heel veel dank aan al deze mensen die 
dit mogelijk hebben gemaakt.

Nico en Geesje de Haan.
Kruiwagen gezocht

Vrijdag 3 juni was het in Wijnjewoude 
oud papier ophalen. Wij verzamelen het 
papier en dozen enz. bij de bejaarden.

De bewuste ophaaldag was het de 
bedoeling  het papier vanuit de 

fietsenberging naar de weg te brengen 
met de daar altijd aanwezige kruiwagen. 
Maar deze keer was dit niet het geval, 

de kruiwagen was weg. 
Als iemand hem heeft gebruikt zet hem 

dan ook weer terug . Als iemand de 
kruiwagen ziet, hij is te herkennen aan 

een opgelaste scharnier aan de 
bovenkant . Graag hadden wij hem 

terug, alles naar de weg dragen is geen 
optie. En zo niet jammer dan.

Sponsoractie

Beste dorpsbewoners,
De sponsoractie van de Poiez ligt al 

weer een tijdje achter ons maar toch, bij 
deze willen we u /jou laten weten dat de 

actie een enorm succes was! We 
hebben maar liefst  € 977,- opgehaald 

voor ons kinderkoor!!!
We willen bij deze u/jou dan ook hartelijk 
bedanken voor de inzet en uiteraard ook 

de pakes en beppes en alle overige 
familieleden die meegeholpen hebben. 
Namens kinderkoor  "Lyts sola gratia" 

van harte bedankt!!!

De leiding van het kinderkoor Opbrengst collecte

De collecte voor het Epileptiefonds 
heeft opgebracht € 996,30.

Alle collectanten en gevers bedankt.
namens het epilepsiefonds 

Aukje Veenstra
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Tel.:
Mobiel:
E-mail:

0516 - 85 08 62
06 - 536 740 98
loksleane@home.nl 

Voor alle tegelwerk

badkamers & toilet

keukens & vloeren

Wijnjewoude 

Lid van:

Voetverzorging Marijke

M.G.A. de Bruin

Te Nijenhuiswei 27

9241 EA  WIJNJEWOUDE

Tel. mobiel: 06 29 211 470

Zorgboerderij De Twa Bûken  

”Living & Growing” 

Dagbesteding

Winkeltje

Logeeropvang

Mini-camping

Duerswâld 9

9241 GW  Wijnjewoude

0516 - 54 18 62

www.twabuken.nl

Hendrik van der Heide

06 - 46 18 12 04

info@aforum.nl    aforum.nl

 

Gediplomeerd pedicure

Aantekening : diabetes

Aantekening : reuma

Ook bij u thuis
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  Dorpssteunpunt.

Tijdens de zomervakantie is het Dorpssteunpunt gesloten op de volgende woensda-
gen: 3, 10 en 17 augustus! Vanaf woensdag 24 augustus staan we weer voor u klaar op 
de woensdag ochtend van 10 uur tot 12 uur in de Swingel.

Graag tot ziens!
Alie Blaauwbroek.

Bezoek- en postadres

MFC “De Swingel”

Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur

Tel. tijdens openingstijd: 06 - 12 548 683

Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies:

 

- vragen over het dorp

- activiteiten

- hulpmiddelen 

- thuiszorg

- woningaanpassing 

- kleine klusjes

 

Zwembad in Hemrik !!!

Wij willen u en jullie van harte uitnodigen om eens een keertje te komen zwemmen 
en/of spelen in ons mooi opgeknapte openluchtzwembad te Hemrik. Het bestaat al 
75 jaar !!
We zijn een kleinschalig, gezellig en onverwarmd natuurbad. Het bad wordt gerund 
door vrijwilligers uit ons dorp die of EHBO'er of Reddend Zwemmer zijn.
Er is een mooi en overzichtelijk pierenbad met grote zandbak waar de kleintjes (ook 
de groteren) naar hartenlust met passend speelgoed in kunnen spelen. Verder is er 
een duikplank in het diepe gedeelte en een loopmat tussenin waar veel plezier op 
gemaakt kan worden.
We hebben geen voedingswaren te koop in het zwembad.
Openingstijden:                      Entree:
Elke middag    15.00 uur- 17.00   Dagkaartje volwassenen       € 1,50  
Elke avond      19.00 uur-20.30 uur Dagkaartje kinderen (tot 14 jaar) € 1,20 
Zondagavond gesloten                   Niet zwemmende bezoeker     € 0,40  

Nog even het adres: Compagnonsfeart 38  8409 CR Hemrik (achter de âlde molkfabriek).



Museum Opsterlân – Schoolplaten komen tot leven.
Tentoonstelling: Uit de schoolplaat gestapt.

Museum Opsterlân is gevestigd in een voormalig schoolgebouw uit 1887. De wanden 
van de klaslokalen hingen vol met schoolplaten. Tegenwoordig hangt er een digibord in 
het klaslokaal, foto's en filmpjes zijn alledaagse middelen in het onderwijs. 

100 jaar geleden werd de schoolplaat of 
een plaat voor het aanschouwingsonder-
wijs gebruikt als illustratie bij de verhalen 
die de schoolmeester vertelde. Het aan-
schouwingsonderwijs was een leermet-
hode die ontwikkeld is in de negentiende 
eeuw, waarbij lagere - schoolkinderen 
door zien, horen, ruiken, tasten of voelen 
vertrouwd raakten met de dingen om hen 
heen. De platen werden gemaakt naar 
tekeningen, schilderijen of aquarellen en 
op linnen of karton geplakt. Bekende illu-
stratoren, schilders en tekenaars zoals 
Jetses, Koekoek en Issings hebben vele 

afbeeldingen op hun naam staan. Tijdens 
de tentoonstelling: uit de schoolplaat 
gestapt, hangen de wanden van de voor-
malige klaslokalen op de benedenverdie-
ping weer vol met een grote collectie oude 
schoolplaten. Geschiedenisplaten, het 
stelonderwijs en de zuivelplaten, aang-
evuld met orgineel filmmateriaal  en 
objecten waarin oude tijden herleven.  
Voor jongeren tot 12 jaar is een ontdek-
tocht gemaakt door de tentoonstelling. 
Aan de hand van noot, gijs en mies leer je 
veel over de school van 100 jaar geleden 
met de schoolplaten en waarin zeehel-
den, kastelen en ridders een grote rol spe-
len.

Tentoonstelling tot en met 30 september. 
Openingstijden Museum Opsterlân van dinsdag t/m zaterdag van 11 - 17  uur

en iedere eerste zondag van de maand, van 11 - 17 uur.
Museum Opsterlân, Hoofdstraat 59, 8401 BW Gorredijk, Tel. 0513 – 462930

info@museumopsterland.nl  -  www.museumopsterland.nl 
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ijnjewoude   Tel.: 0516 - 471415

Tolleane 8 - 9241 WH  Wijnjewoude
Fax: 0516 - 47 15 93

Weinterp 44a  *  9241 HE  Wijnjewoude

Opper Haudmare 32
9241 HR  Wijnjewoude

zaak
mobiel
e-mail

 (0516)  48 10 17
 06 - 55 17 83 59

roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

Roelof de Jong

website: www.dejongautosenmachines.nl

:
:
:

de jong auto’s      machines&

Kraanwerk

J.R. Bouma

Voor alle grond- en water werken

www.kraanwerkjrbouma.nl

Weinterp 44* Wijnjewoude*Tel. 06-11292116

aannemer - en timmerbedrijf

Bremerheide 20   Wijnjewoude    Tel.: 0516 - 481383

ook voor kunststofkozijnen 

gevelbekleding en windveren
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Kerkdiensten

Hervormde Kerk

  Juli
3   9.30 uur Weinterp Ds. J.H. Dekkers Wierden

13.45 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen    Dorkwerd
10   9.30 uur Duurswoude Ds. H.H. Lageveen Nieuw Weerdinge  

13.45 uur Duurswoude Ds J.A.L Duijster Zwartsluis  
17   9.30 uur Weinterp Ds. J.H. Dekkers Wierden

13.45 uur Weinterp Ds. J.H. Dekkers Wierden
24   9.30 uur Duurswoude Dhr. M. van Heijningen     Dorkwerd

13.45 uur Geref. Kerk geref voorganger 1e Gez.dienst 
31   9.30 uur Weinterp Ds. G. Oberink Urk

13.45 uur Weinterp De heer H. Lowijs Noordscheschut 
2e Gez. dienst

Augustus
7   9.30 uur Duurswoude Ds J. den Admirant Hoogeveen

13.45 uur Geref. Kerk geref voorganger 3e Gez. dienst 
14  9.30 uur Weinterp Ds. J.H. Dekkers Wierden

13.45 uur Weinterp Ds. J.H. Dekkers Wierden 4e Gez. dienst
21   9.30 uur Duurswoude Ds. A. Lagendijk Westerbroek

13.45 uur Geref. Kerk geref voorganger 5e Gez. dienst
28   9.30 uur Weinterp Ds. J.H. Dekkers Wierden

13.45 uur Weinterp Ds. J.H. Dekkers Wierden 6e Gez. dienst

Juli.
3 09.30 uur. Ds. H. van Heijst, Drachten. Voorber. H.A. Gezam. met 

Lippenhuizen / Hemrik.
13.45 uur. Ds. A. Elverdink, Jistrum, kinderdienst.

10 09.30 uur. Ds. T. Deelstra, Opeinde, Heilig Avondmaal. Gezam. met 
Lippenhuizen / Hemrik.  

13.45 uur. Ds. F. de Jong, Drachten, Nabetr. H.A.                                            
17 09.30 uur. Dhr. M. Kok, Schiermonnikoog, gezam. met Lippenhuizen /  Hemrik                                                                                                                                                   

           19.30 uur. Thema dienst.           
24 09.30 uur. Ds. H. van Heijst, Drachten.  gezam. met Lippenhuizen / Hemrik.                                   

13.45 uur. Ds. T. J. Oldenhuis, Emlichheim, gezam. dienst.
31 09.30 uur. Ds. F. de Jong, Drachten. gezam. met Lippenhuizen / Hemrik.           

13.45 uur. Dhr. A. Lowijs, Noordscheschut, gezam. Herv. Kerk
Weinterp

Augustus          
7 09.30 uur. Dhr. H. J. Brouwer, Rouveen. gezam. met Lippenhuizen / Hemrik.           

13.45 uur. Ds. T. J. Oldenhuis, Emlichheim, gezam. dienst.
14 09.30 uur. Ds. W. H. D. Pastoor, Steenwijk, gezam. met Lippenhuizen / Hemrik.                                                                                                                                                   

13.45 uur. Ds. J. H. Dekkers, Wierden. gezam. Herv. Kerk  Weinterp 
21 09.30 uur. Dhr. M. Kok, Schiermonnikoog, gezam. met Lippenhuizen / Hemrik.                                                                                                                                                   

13.45 uur. Ds. J. Knol, Smilde, gezam. dienst.
28 09.30 uur. Dhr. M. Kok, Schiermonnikoog. gezam. met Lippenhuizen / Hemrik.                                                                                                                                                   

13.45 uur. Ds. J. H. Dekkers, Wierden, gezam.  Herv. Kerk  Weinterp

Gereformeerde Kerk
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Juli
3 Kennismakingsavond Musical Noömi. In het Trefpunt om 19.30 uur
5 Rondje Duurswoude, start 19.00 uur bij de muziekkoepel
5 Witte Kerk: feestelijk concert aanvang 19.30 uur
6 Rommelmarkt op het evenemententerrein 14.00 tot 18.00 uur
7 DWS Stratenvolleybaltoernooi.
9 Groot kinderfeest. Organisatie: Speeltuincomité en Longa

11 Rondje Weinterp, start 19.00 uur bij de muziekkoepel
12 Start fietsvierdaagse georganiseerd door de VVV. Start: 18.30 Restaurant de 

Stripe.
20 Extra avondrommelmarkt op het evenemententerrein

Augustus
3 Rommelmarkt op het evenemententerrein

17 Extra avondrommelmarkt op het evenemententerrein

September
3 Willedei
6 Soos. Bootreisje
7 Rommelmarkt op het evenemententerrein
8 Pakketten inleveren voor Polen

Dorpsagenda

Onvolmaaktheid doet niets af aan het nut, 
je kunt best drinken uit een beker met een barst.



 Medicatiebezorging

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude

Patiënten van 70 jaar en ouder en patiënten die minder goed ter been zijn, kunnen de 
medicijnen en verbandartikelen thuis laten bezorgen. Indien u voor maandag 10.00 uur 
bestelt wordt het pakket op dinsdagmorgen bij u thuis bezorgd. Hier zijn geen kosten 
aan verbonden. Uiteraard kan er in geval van verhindering/afwezigheid met ons 
overlegd worden.

Met vriendelijke groet,
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude 

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 dokterswacht Friesland tel. 0900 1127112
Na 17.00 uur en in het weekend voor zwangeren: tel.06-27513698 (verlostelefoon)

Tijden
- maken van afspraken voor het spreekuur of een visite 08:00 - 10:30 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: in overleg met assistente 

Herhalingsrecepten aanvragen: het liefst d.m.v. lege 
medicijndoosjes of op een briefje in de daarvoor bestemde 
brievenbus. Herhalingsrecepten kunnen ook via de site besteld 
worden. www.lewin.praktijkinfo.nl
Herhalingsrecepten kunnen de volgende werkdag tussen 16.00 uur 
en 17.00 uur afgehaald worden.
Wij hebben lunchpauze vanaf 12:30 - 13:30 uur. Uiteraard zijn we 
dan wel voor spoedgevallen bereikbaar. 

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.

36.
Niet het oog is belangrijk, maar wat het ziet. 


