
Redactie "de Bân”

Jan Lammert Sijtsema jr., 
Merkebuorren 39a tel:  48 12 00
Annie Posthumus, Weinterp 40.                  tel:  48 13 81
Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10,    tel:  48 13 91
Durk van der Veen, Merkebuorren 127.      tel:  48 13 98
Klaas Greidanus, Bremerheide 20.            tel:  48 14 28
Roelie Aardema, Noormanstrjitte 24 tel:  48 07 07

Van de redactie

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 7 juni

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 of doc bestand via email deban@wijnjewoude.net 
Dit kan tot zaterdag 31 mei 18.00 uur.
Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 29 mei  binnen zijn bij Klaasje 
van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas 
niet meer plaatsen.

Leesbevestiging:  Sinds kort krijgt u geen bericht meer dat uw kopij wordt 
doorgestuurd naar de Dorpskrant. Wilt u zeker weten of uw kopij is aangekomen 
vraag dan zelf om een leesbevestiging. Klik in de bovenste balk op extra en dan 
kunt u leesbevestiging aanvragen aanklikken. U krijgt dan van Jan Lammert of 
van Klaasje van der Woude een bevestiging.

Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie Posthumus tel. 481381

Een praatje bij het 
plaatje

"alle eendjes zwemmen
inmiddels in het water" 

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

Een misverstand?

Steeds vaker zien wij als reactie op “Geef de pen door” wat moet ik nou over mijzelf ver-
tellen? U bent helemaal niet verplicht om iets over uzelf te vertellen.
Misschien kunt u wel een mooi verhaal vertellen wat verzonnen is, of misschien hebt u 
wel een mooi gedicht geschreven, het mag allemaal als het maar leuk is om te lezen. 
Het mag natuurlijk wel over uzelf gaan maar dat hoeft dus niet. Het mag van alles zijn 
als het maar niet kwetsend of beledigend is.

Wij zouden zeggen doe je best en laat maar eens wat anders zien.

De  redactie.



Berichten van Plaatselijk Belang

Dodenherdenking

Tijdens de dodenherdenking op 4 mei zal het gedicht “oorlogsbeelden” door kinderen 
van de beide basisscholen worden voorgedragen. Het is een gedicht van de 15-jarige 
Jennifer Zuiderduin. Jennifer zit in 4 VWO van het Fioretticollege in Lisse. Het gedicht 
werd door haar voorgedragen tijdens de finale van 'Dichter bij 4 mei'.

Zelf zegt Jennifer over het ontstaan van het gedicht: “Mijn 4 mei gedicht is ontstaan 
door te kijken naar de andere gedichten van de schoolopdrachten. De eerste strofe is 
mijn SMS-gedicht, de rest is er eigenlijk vanzelf bij gekomen, door te kijken naar wat 
ikzelf bij herdenken en vrijheid denk en voel. Vrijheid betekent voor mij dat iedereen 
hetzelfde wordt behandeld, en niet beoordeeld wordt op uiterlijk, geslacht of ras. Zelf 
wordt/werd ik nog wel eens gepest met mijn uiterlijk: stel je eens voor als een veel 
grotere groep jou echt onderdrukt om wie je bent! Dat zou toch nog veel erger zijn!'

Oorlogsbeelden

Het flitst
Aan je ogen voorbij.
De beelden branden

Op je netvlies.
Je hart wil helpen

Maar alles daar omheen
Werkt niet mee.

Twee minuten stilte
Geen woord

Hangt in de lucht.
Je hoort niks

Alleen maar de kille stilte.
Je gedachten gaan naar alle 
slachtoffers die gevallen zijn,

En daarna.
Maar met die twee minuten stilte
Krijg je die slachtoffers niet terug.

Stiekem
Hoop je

Dat die twee minuten
Niet nodig waren geweest,

Maar ondertussen
Gaan de beelden op TV

Gewoon door.



Functie- en taakverdeling bestuur

Na de ledenvergadering van 11 maart zijn de bestuursfuncties en taken weer onderling 
verdeeld. De functies en taken zijn als volgt verdeeld:

Jan Bakker, tel. 481359: 
voorzitter, projectgroep wonen, 
dodenherdenking, slapend lid filmcom-
missie

Meintsje Nust, tel. 481552: secretaris

Joop Miedema, tel. 481305: 
vice-voorzitter, projectgroep aankleding 
dorp, wegen en verkeer en muziekkoepel.

Lammert Bouma, tel. 481457: 
penningmeester, notuleren, projectgroep 
ondernemend Wijnjewoude, speeltuinen.

Henk van der Wal, tel. 481385: 
lid, contact ondernemersvereniging, 
projectgroep jeugdbeleid.

Aldert Voolstra, tel. 481953: 
lid, N381, projectgroep dorpssteunpunt.

Durk van der Veen, tel. 481398: 
lid, ROM-project, N381, de Bân, 
wegen en verkeer en projectgroep 
Natuurlijk Wijnjewoude

Hilly Renkema, tel. 481465: 
lid, projectgroep aankleding dorp, 
dodenherdenking

Janny Copeland, tel. 541862: 
lid, projectgroep jeugdbeleid.

Optredens in de muziekkoepel

Zomerseizoen 2008

Omdat we in Wijnjewoude een prachtige muziekkoepel hebben zijn alle muziek- en 
zangverenigingen benaderd om een optreden te verzorgen in de muziekkoepel. 
Tevens is een oproep in de Bân geplaatst.

De volgende muziekgroepen hebben zich aangemeld.

6 juni Trekzakspelers
27 juni Slúskesjongers
26 september Muziekvereniging Euphonia
n.t.b. Zangvereniging Looft den Heer

Alle optredens beginnen om 19.30 uur.

We hopen dat veel dorpsbewoners en andere belangstellenden bij deze optredens aan-
wezig zullen zijn. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Joop Miedema, bestuurslid plaatselijk 
belang. Telefoon 0516 - 481305

Bestuur Plaatselijk Belang



Dorpsfeest 2008

Beste dorpsgenoten,

Hierbij weer enkele mededelingen over het dorpsfeest, dat van 19 t/m 21 juni 2008 
wordt gehouden. Het thema van dit jaar is:

“Keerpunten in de geschiedenis” 

We beginnen dit jaar weer met een sportief treffen:

Kegelvoetbal
Op de donderdagavond (19 juni) zal er in de tent een “kegelvoetbal” competitie gehou-
den worden. De competitie start om 19.00 uur en bij deze wordt iedereen die mee wil 
doen uitgenodigd een team van 3 personen op te geven. Dat kan een team zijn per 
buurt, maar dat hoeft niet. Er zijn prijzen voor de beste teams. 
Deelname kosten: € 7,50 per team
Opgave: voor 14 juni 2008
per E-mail:  dorpsfeestwijnjewoude@home.nl 
of per telefoon: 48 12 71 (Martje Seefat)

Kinderochtend
Op vrijdag 20 juni verzorgt Kindertheatergroep “ITHAKA” voor de schooljeugd de voor-
stelling “Het geheim van de nacht”.

Versierde wagens
Op vrijdag & zaterdagavond zullen de versierde wagens door de straten van Wijnje-
woude rijden. 
De starttijd voor beide avonden is 19.00 uur, het opstellen zal vanaf 18.30 uur plaatsvin-
den in de Welfingstrjitte.
Opgave: voor 10 mei 2008
per E-mail: dorpsfeestwijnjewoude@home.nl 
of per telefoon: 48 12 71 (Martje Seefat)

Vrijdag muziekavond
Na afloop van de tocht met de versierde wagens zal een muzikale avond starten 
(± 21.00 uur) in de feesttent. Deze avond zal onder andere worden opgeluisterd door 
een optreden van “Yogibeer”. 

Feestmorgen
Op zaterdagmorgen beginnen we met de theatershow “Baas Boppe Baas”, bekend van 
de gelijknamige TV serie. De rollen worden vervuld door Rense “Beant” Westra en 
Meriyem “Talieta” Manders, het bekende, op gespannen voet levend paar (schoonva-
der/dochter) uit de TV serie. De show krijgt een cabareteske sfeer vol humor in thema, 
dialoog en lied. 
De tent zal open gaan om 9.30 uur en de ochtend vullende show start om 10.00 uur. 



Zaterdagmiddag
Vanaf 13.30 uur wordt een demonstratie door de Brandweer gegeven.
Ook wordt er een demonstratie “Beeldhouwen met Motorzagen” gegeven.
Dit alles zal plaatsvinden op het feestterrein.
 
De zaterdag feestavond
Op zaterdagavond 21 juni zal het dak van de feesttent kunnen gaan door het optreden 
van “Mellon Balls”.

Verzoek
Voor de verspreiding van het programmaboekje gebruiken we de contactpersonen uit 
de verschillende buurten zoals die bij ons bekend zijn en zoals deze geregistreerd 
staan op www.wijnjewoude.net bij de buurtverenigingen.
Daarom bij deze het vriendelijke verzoek eventuele wijzigingen tijdig door te geven.

Namens Stichting Dorpsfeest Wijnjewoude,

Manuel Boer
0516 – 48 05 09

In februari is ons Dorpssteunpunt geo-
pend. U kunt op woensdagen  tussen 
10.00 en 12.30 uur bij ons binnenlopen 
met uw vragen maar ook als u even een 
praatje wilt maken bij een kopje koffie of 
thee. 
U kunt dan ook eens kijken wat we zoal 
aan folder materiaal hebben liggen, bij-
voorbeeld over maaltijdvoorzieningen, 
vrijwilligerswerk en mantelzorg.
Sinds de opening zijn we 12 keer open 
geweest. In die tijd hebben we 6 vragen 
gehad. Deze betroffen onder andere klus-
jes rond huis en tuin. We hebben ze, 
mede dankzij enkele dorpsbewoners, 
ook op kunnen lossen.

Begin mei houden we een voorlichtings-
ochtend in het Wâldhûs, waarbij ook de 
adviseur van het Informatiepunt Wmo uit 
Ureterp aanwezig zal zijn.
Ook voor uw organisatie of vereniging 

Dorpssteunpunt Wijnjewoude.

kunnen we informatie ochtenden (of 
andere tijdstippen) gaan organiseren, bij-
voorbeeld over de Wmo of wat er verder 
mogelijk is aan hulp, maar ook over ande-
re zaken.
Hebt u ideeën laat het ons weten!

We gaan de buurtverenigingen uitnodi-
gen voor een informatieavond, die we in 
oktober willen gaan houden. Deze uitno-
diging zullen we tijdig versturen zodat u 
daar rekening mee kunt houden.

Nogmaals: kom eens bij ons langs in 
MFC De Swingel, in de grote zaal bene-
den!
Woensdag van 10.00 tot 12.30 uur
Tel. Tijdens openingstijden: 06-12 548 
683

Alie Blaauwbroek..



Autoschadebedrijf Bruinsma in andere handen.

Pas een week zijn ze de nieuwe eigenaar, Joost van der Woude en Sybina Kracht uit 
Drachten.Onder de naam J.W.Autoschade zal men het bedrijf voortzetten.

?In nieuwe auto's wordt tegenwoordig 
ander staalwerk gebruikt, bij het herstel-
len van blikschade en het richten van de 
auto heb je daarvoor ook nieuwe technie-
ken en apparatuur nodig?. Joost heeft  
daarvoor de benodigde kennis in huis en 
zal dit ook in de praktijk toepassen.
Sybina die als kapster de kost verdient, en 
dagelijks kleurtjes mengt voor allerlei kap-
sels, ziet wel overeenkomsten met het 
vak van Joost. ?Hij is ook steeds bezig met 
kleuren, maar dan om auto´s mooi op te 
spuiten? zegt ze. Meteen bij binnenkomst 
ziet men dat Joost en Sybina iets met 
kleur hebben. Een frisse groene kleur op 
de deuren en in het kantoor stralen je tege-
moet. Jeugdig en fris. Het is de inbreng 
van Sybina. Zij zal de administratie op 
zich nemen. De kneepjes van het vak 
moet zij nog leren, maar Greetje begeleidt 
haar inwerk periode. Waarna ze haar tijd 
zal verdelen tussen kapster en admini-
stratief medewerkster.

De redactie wenst jullie succes en hoopt 
dat deze onderneming zal slagen 

Annie

Joost was al 10 jaar in het vak van scha-
dehersteller werkzaam bij een groot 
bedrijf. 
Maar in zijn achterhoofd broeide altijd het 
verlangen om ooit zelf een zaak te begin-
nen.
Al enkele jaren kende hij het bedrijf van 
Bruinsma. En soms maakte hij gebruik 
van Bruinsma's werkplaats voor zijn privé 
klusjes.
Zo leerden de mannen  elkaar beter ken-
nen en werd er ook wel eens over wensen 
en verlangens gesproken. Haaije en 
Greetje wilden het na 30 jaar wel eens wat 
rustiger aan gaan doen. Voor Joost van 
der Woude is het een mooie kans om klein 
te beginnen. 
Wederzijds groeide het vertrouwen en zo 
werd voor Haaije Bruinsma, Joost de 
geschikte overname kandidaat. 
Na alle voorbereidingen is nu per 15 april 
het stokje of sleuteltje overgedragen.
Voorlopig is er één werknemer in dienst. 
Joost is zich bewust dat zijn werkweek nu 
wat langer zal duren. Ook vanavond moet 
er nog wat spuitwerk worden gedaan.                                                     
? In de branche verandert er veel?  vertelt 
Joost. 

Nieuws van de Werkgroep Amnesty 
International Ureterp e.o.

Pinkstermarkt /  China-actie
Op zaterdag 10 mei aanstaande vindt u de stand van de werkgroep Amnesty op de 
hobby en goede-doelenmarkt van het Pinksterfeest in Wijnjewoude. U kunt daar 
informatie krijgen over het werk van Amnesty International en de werkgroep. In het 
kader van de China-actie voeren we die dag actie voor Huang Jinqiu. Huang Jinqiu 
raakte tijdens zijn studie journalistiek in Maleisië geïnteresseerd in de politiek. Hij 
schreef op internet over zijn plannen om een politieke partij op te richten. Toen hij 
terugging naar China werd hij constant door de politie in de gaten gehouden. Op 10 
september 2003 verscheen zijn laatste artikel op internet. Daarna werd hij opgepakt. 



Tijdens een geheim proces werd Huang veroordeeld. De reden: zijn plannen voor de 
oprichting van een politieke partij. Dat is in China niet toegestaan. En hoewel de partij er 
nooit is gekomen, kreeg Huang twaalf jaar gevangenisstraf. Huang Jinqiu is gemarteld. 
Hij werd uit zijn slaap gehouden en moest dagenlang hardlopen op de binnenplaats van 
de gevangenis - als hij stopte werd hij geslagen. Waarschijnlijk wordt hij op dit moment 
beter behandeld. Dat is mooi, maar volstrekt onvoldoende. Huang heeft immers niets 
misdaan. 
Komt u ook langs om de petitie aan de minister van Justitie in China te ondertekenen?!

Namens de werkgroep Amnesty International, 
Hendrik Jan Haanstra (0594-664305)

Statiegeldactie voor superspeeltuinen!

Vrijdag 9 mei statiegeldactie voor superspeeltuinen!

Voor de kinderen in Wijnjewoude willen 
we leuke, veilige en gevarieerde speel-
plaatsen. 
Speeltoestellen vergen echter steeds 
meer onderhoud en het aanschaffen van 
aantrekkelijk nieuw speelmateriaal is 
duur, omdat aan strenge keuringseisen 
moet worden voldaan. Voor de aanschaf 
van nieuwe speeltoestellen hebben we 
dus veel extra geld nodig. Om dit bij elkaar 
te krijgen organiseren we in 2008 ver-
schillende acties voor en door kinderen.
Op vrijdag 9 mei a.s. komen onze vrijwilli-
gers en kinderen vanaf 17.30 uur bij u 
langs om statiegeldflessen in te zamelen. 
Het zou mooi zijn als u nu al zou beginnen 
met sparen! 

Mocht u onverhoopt uw lege flessen al 
hebben ingeleverd, dan nodigen we u van 
harte uit om een vrijwillige financiële 
bijdrage aan onze mensen mee te geven. 
Wellicht is het goed om te weten dat 
Plaatselijk Belang een bankrekening ter 
beschikking stelt, waar komend jaar 
schenkingen voor onze speeltuinen 
welkom zijn. Timpaan Welzijn levert 
projectondersteuning via hun medewerk-
ster Petra Mens. 
Over het hoe en wanneer van andere 
acties - zoals een sponsorloop-  vertellen 
we in een volgende Bân. We rekenen 
graag op uw medewerking!

Namens de gezamenlijke speeltuincom-
missies Wijnjewoude,

Bernhard Visser, Jurjen Posthumus, 
Johan Boonstra, Jantina Doorgeest en 

Leontine Vroege  



Tweede Kamer wijst 120.000 
digitale handtekeningen van vroegopstap af

Siegerswoude / Den Haag --- De verzoekschriftencommissie heeft op 17 april 2008 
het verzoekschrift van VroegopStap voor het burgerinitiatief afgewezen, omdat het 
initiatief niet voldoet aan één van de voorwaarden: de schriftelijke handtekeningen.
 
De actiegroep vindt de uitslag teleurstel-
lend, wij leven tegenwoordig in het digita-
le tijdperk van internet, email en MSN. In 
Friesland werd vorig jaar namelijk niet kin-
derachtig gedaan over de digitale handte-
keningen toen het provinciaal burgeriniti-
atief werd ingediend. De Kamer zal dan 
ook binnenkort de regeling voor het 
Burgerinitiatief evalueren; daarin zal de 
vraag aan de orde komen of de huidige 
voorwaarden moeten worden gehand-
haafd.
Het oordeel van de commissie voor de 
Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven 
stelt dat dit burgerinitiatief niettemin de 
wens van velen voor een landelijke rege-
ling van de vervroeging van de sluitingstij-
den van horecagelegenheden tot uiting 
brengt. Het voorstel van de Commissie 
aan de Kamer is dit burgerinitiatief te 

behandelen als een brief en in handen te 
stellen van de vaste commissie voor 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Tevens wordt de commissie verzocht 
deze brief te betrekken bij de behandeling 
van het alcoholbeleid in een algemeen 
overleg op 22 mei 2008.
 
De twee Friese moeders zijn in 2007 een 
handtekeningenactie op internet gestart. 
De actie kan intussen rekenen op brede 
steun uit de samenleving bij jong en oud. 
VroegopStap wil in alle Nederlandse 
gemeenten de vervroeging van openings- 
en sluitingstijden in de horeca tot uiterlijk 
02.00 uur 's nachts om concurrentie en 
alcoholtoerisme tegen te gaan. 
VroegopStap geeft de moed niet op en 
gaat voor 22 mei alle fracties in Den Haag 
weer een bezoekje brengen.

De Zonnebloem
Onze jaarlijkse dagboottocht was op 9 
april j.l. 123 gasten en vrijwilligers hebben 
een mooie zonnige dag gehad. De boot 
lag in de Helomavaart bij Oldelamer. In 
Lemmer konden we even van de boot. 's 
Middags de verloting met mooie prijzen 
die beschikbaar waren gesteld door de 
middenstanders/ondernemers uit de dor-
pen Ureterp – Frieschepalen – Bakke-
veen – Wijnjewoude. Alle gevers hartelijk 
dank. Ook hartelijk dank voor de vele gif-
ten die wij mochten ontvangen.
Dit alles wordt zeer op prijs gesteld.
In juni gaan wij als vrijwilligers op pad om 
loten te verkopen. De opbrengst wordt 
besteed aan tal van vakanties, excursies 

en andere uitstapjes, zowel plaatselijk als 
landelijk. Activiteiten, waarvan jaarlijks 
tienduizenden langdurig zieken, lichame-
lijk gehandicapten en hulpbehoevende 
ouderen en jongeren deelnemen. Wij 
hopen dan ook op een goede verkoop.
Zou u bezoek willen ontvangen van een 
vrijwilliger van de Zonnebloem? Dan kunt 
u contact met ons opnemen. Op 18 juni 
hebben wij een autotocht. Hebt u belang-
stelling om mee te gaan? Dan graag even 
bellen. Zou u ons als vrijwilliger willen hel-
pen bij het organiseren van onze activitei-
ten dan bent u van harte welkom tel. 
0512-302086 of 0512-302489.

Het bestuur afdeling Ureterp



Dorcas project Straatkinderen Soedan

Opvang straatjongens in Khartoem

In Khartoem, de hoofdstad van Soedan, 
leven talloze kinderen structureel op 
straat. Sommige van hen zijn naar de stad 
gekomen om werk te zoeken, zodat ze 
hun arme familie kunnen ondersteunen. 
Anderen zijn door de oorlog wees gewor-
den of zijn vanwege familieproblemen 
van huis weggelopen. Een deel van de 
straatkinderen is tijdens de oorlog onder 
dwang ingezet als kindsoldaten, waard-
oor ze getraumatiseerd zijn en eigenlijk 
niet meer in een gezin en in de samenle-

ving kunnen functioneren. De stad telt 
maar vier opvangcentra voor deze groe-
pen, waar maximaal honderd kinderen 
kunnen worden geholpen. 

Dorcas ondersteunt al jaren een opvang-
huis voor straatjongens in Khartoem. Het 
centrum vangt op dit moment 45 kinderen 
op, die via het project onderdak, kleding, 
onderwijs en voedsel krijgen. Daarnaast 
is er in het gebouw een basisschool 
gevestigd, waar 118 kinderen, zowel 
bewoners van het huis als arme kinderen 
uit de omgeving, les krijgen.  

Het was maar een mager ventje, schamel gekleed en ondervoed.
Bezat waarschijnlijk geen centje, maar die ene dag was goed.

Een oud stuk brood, niet gekregen, maar gevonden op de vuilnisbelt
Was voor hem een zegen voor zijn leven meer dan geld.

Voor `t jochie begon te eten vouwde hij z`n handjes voor gebed,
Dat had hij niet vergeten,`t Heeft mij aan `t denken gezet

Wij hebben hier genoeg te eten en zeker wel driemaal per dag.
Zijn wij niet vaak vergeten, dat je daar voor danken mag?
Zo vaak sluiten wij de ogen en vouwen de handen saam,

Maar innerlijk onbewogen, dat is `t, waar ik me voor schaam.

Op de pinksterhobbymarkt willen wij als sorteergroep ons voor dit project inzetten
Met rommelmarkt spulletjes, kinderkleding enz., helpt u mee??

Kom ook in actie!! Giro 2500 t.n.v.Dorcas hulp Nederland Andijk

Dorcas depot fam. B.Karssen    481758
Voorraadkist  fam. J Bruinsma   481372



N381 Ja Graag - Hoe lang nog

Hoe lang moeten we nog wachten op de nieuwe N381 of beter gezegd de N381 op een 
andere plek? De N381 weg van de huizen, weg van de bewoners in Klein Groningen. 
Weg met de weg, het is er hoog tijd voor. Weg met het langsrazende verkeer op 5 meter 
van de 3-zits in de woonkamer. Weg weg zodat gesprekken in de tuin gewoon door kun-
nen gaan en niet hoeven te wachten tot de vrachtwagens voorbij zijn gereden om weer 
verstaanbaar te kunnen zijn. En dat al die nare stoffen uit auto's op afstand mogen ver-
vluchtigen en niet tussen de huizen blijven hangen. Weg met de weg.

Hoe veel doden en gewonden moeten er 
nog vallen voordat het onze vertegen-
woordigers op het pluche in Leeuwarden 
duidelijk wordt dat het kalf allang verd-
ronken is? Dat het nu echt tijd wordt de put 
te dempen. 15.000 verkeersbewegingen 
per etmaal. Dat zijn 15.000 auto's, busjes, 
vrachtwagens en lijndienstbussen per 
dag. Richting Oosterwolde, Appelscha en 
Drenthe. Richting Drachten, Heerenveen, 
Leeuwarden en Groningen. 15.000 x 
metaal, glas en plastic ter bescherming 
van de inhoud. En de voertuigen en goe-
deren tellen het minst als er weer eens 
wat gebeurt. Levens die ingrijpend veran-
deren, dat is het ergste. Niet alleen van de 
inzittenden, maar ook van de mensen 
eromheen. Elke bestuurder en elke pas-
sagier heeft familie en vrienden of kennis-
sen, vaak ook collega's, misschien sport-
maatjes. Iedereen heeft iemand. Daarom 
is elke dode en elke gewonde er één 
teveel, helemaal als het niet hoeft.

Hoe vaak rij ik nog langs de monumentjes 
aan de N381? Het witte kruis in de bocht 
bij de drukkerij, het knuffelbeertje aan de 
boom bij Ontwijk en de oplichtende vlin-
der op het viaduct over de vaart. Af en toe 
liggen er verse bloemen. Hoe vaak nog 
word ik eraan herinnerd dat het een 
gevaarlijke weg is en dat daar iemand het 
leven heeft gelaten. Hoe lang nog moet ik 
eraan herinnerd worden dat een beslis-
sing om de route veiliger te maken op zich 
laat wachten. Van Drachten naar Drenthe 
kan veiliger. De plannen liggen klaar. De 
enige vraag die overblijft is hoeveel monu-
mentjes komen er niet meer bij …

Hoezo moet het zo lang duren? De huidi-
ge N381 moet weg. De weg is niet meer 
toegerust op het verkeer en op de ontwik-
kelingen in de nabije toekomst. De plan-
nen liggen klaar. De streek is er klaar voor. 
Knip het plan desnoods in stukken, het tra-
ject leent zich hiervoor. We willen niet lang-
er wachten. Het is tijd voor 3 legendari-
sche woorden: “It giet oan”.

Uw actiecomité 
N381 Ja Graag !!

Reacties zijn welkom en kunnen naar 
n381jagraag@yahoo.com

Met een luie stok jaag je de armoe 
niet de deur uit.



Concours Hippique Wynjewâld

Bericht voor alle liefhebbers van de tuigpaardensport in Wijnjewoude en weide omge-
ving. Het bestuur van CH Wynjewâld heeft wederom de armen uit de mouwen gestoken 
zodat zaterdag 14 juni aanstaande om 13.00 uur op het terrein aan de Merkebuorren 
het tuigpaarden evenement weer los kan barsten. Bedrijven uit Wijnjewoude en 
omstreken hebben zich van de beste kant laten zien door diep in de buidel te tasten om 
dit evenement mogelijk te maken.

Voor de actieve tuigpaardensportliefheb-
ber is er weer volop werk aan de winkel. 
De lente heeft zich al aangekondigd. 
Hoogste tijd dus om de tuigen te voor-
schijn te halen, de trainingskarren uit het 
vet en oefenen, oefenen en nog eens oefe-
nen.
Want op de Hynstedei moet het gaan 
gebeuren. Altijd weer spannend wie win-
naar zal worden in één van de vele rubrie-
ken. Naast de showrubrieken voor de loka-
le rijders, zijn ook de rubrieken, gereden

door leden van Taveno en de regionale 
Friezen meer dan de moeite waard om 
bezichtigd te worden. 
Kortom een prachtige sport om naar te kij-
ken, om te zien hoe paard en rijder samen 
hun uiterste best doen een geweldige 
prestatie neer te zetten, waar de toe-
schouwers volop van kunnen genieten.

Het bestuur van CH Hynstedei 
Wynjewâld

was weer een groot succes dank zij alle deelnemende bedrijven en vrijwilligers.

Het Roefelcomité bedankt:

Bakkerij v/d Molen 
Basisschool de Bôge
Bloemen & Kadohuis Wilma
Boerderij H. Drenth
Boerderij R.Klaver
Bouwbedrijven SHP
Drukkerij Pool
Eetcafé-Restaurant de Stripe

Illustraties en Vormgeving Henk Akker
Internet, Vormgeving en Software Pronamic
Kapsalon it Leantsje.
Meubelmaker Joost.
Peuterspeelzaal de Telle. 
Project Management Support R&W
Reparatiebedrijf Klein Groningen
Spar Supermarkt Bosch

Anja, Bertha, Froukje, Irma, Jannie, Ken,Leni, Marian, Marieke en Michelle, hebben 
ervoor gezorgd dat de kinderen op hun plaats van bestemming kwamen.

De foto's, genomen door René Seefat, kunt u bekijken op www.wijnjewoude.net.



Met 4 gratis tennislessen bij tennisvereni-
ging Weningewalde kan geheel vrijblij-
vend kennis gemaakt worden met de 
prachtige tennissport. Beschik je niet over 
een tennisracket, dan kan deze bij de ten-
nisvereniging geleend worden. Ben je na 
4 proeflessen enthousiast dan kun je 
natuurlijk het lesseizoen afmaken en lek-
ker een balletje blijven slaan.

Het berouw is meestal de 
zonde niet waard

Aanmelding voor de proeflessen kan bij
Tea Bergsma, 0516-481935 of andre.tea@home.nl.

Meer informatie van tennisvereniging Weningewalde vindt je op onze website. 
De website is te bereiken via www.wijnjewoude.net.

:

Gratis proeflessen bij tennisvereniging 
Weningewalde!

Tennisclub Weningewalde heeft gescoord tijdens de opendag van 19 april jongstleden. 
Nu niet met punten, maar met nieuwe leden. 
Het was stralend weer tijdens de open dag en er waren volop activiteiten 
georganiseerd. Zo kon de jeugd meedoen aan de eerste tennislessen van de 
tennisleraren Ate en Kees. De meer ervaren spelers gingen de strijd aan met het 
ballenkanon. Om te laten zien wat je kunt bereiken met tennis gaven de tennisleraren 
Ate en Kees een demonstratiewedstrijd.

Dit alles in een schitterende entourage 
met een hapje (pannenkoeken) en een 
(fris)drankje.
Aan het eind van de opendag werden de 
prijzen uitgereikt van het 'juiste aantal 
ballen' raden. 
De prijzen hiervoor waren beschikbaar 
gesteld door: De Spar, Bakkerij v.d. Molen 
en Intersport Evink.

Tijdens de opendag hebben zich drie 
nieuwe leden aangemeld en gaan er 4 
personen meedoen aan 4 gratis proefles-
sen!

 
Maak kennis met tennis met 4 gratis 
proeflessen.



Volleybalvereniging DWS

Niet alleen de competitiespelers spelen 
wedstrijden, ook de recreanten hebben 
hun eigen recreatiecompetitie waaraan 6 
teams deelnemen. DWS speelt mee met 
1 damesteam en 2 gemengde teams. 
Door de damesrecreanten is hier een eer-
ste plaats behaald. De gemengde teams 
behaalden een 4de en 6de plaats. 
Ook aan het Opsterlandtoernooi werd 

door de damesrecreanten meegespeeld, 
en ook hier wisten zij een eerste plaats te 
behalen. Jammer is wel dat er voor het 
Opsterlandtoernooi niet veel aanmeldin-
gen meer binnen komen. 
In verband hiermee werd door de dames 
een dubbele competitie gespeeld van 6 
wedstrijden, waarvan slechts 1 werd ver-
loren met 1 punt verschil.

Hengelsportverening
It stikelbearske

Basisschool vissen

Hengelsport Vereniging “It Stikelbearske” 
te Wijnjewoude houdt op woensdag-
avond 28 mei haar jaarlijkse witviswed-
strijd voor basisschoolleerlingen. Alle kin-
deren die in de dorpen Wijnjewoude, 
Hemrik en Lippenhuizen wonen en op 
een basisschool zitten mogen meedoen.
De wedstrijd begint 's avonds om 18.30 
uur en eindigt om 20.00 uur. Na de wed-
strijd krijgt iedere deelnemer een versna-
pering. Als je hengel nog niet in orde is 
kan je die woensdagmiddag, bij de firma 
Visser te Hemrik, in orde laten maken. De 
kosten zijn € 3,- . Je krijgt dan ook maden 
en lokvoer mee. Het begint om 14.00 uur. 
Wil je komen geef je dan op, voor 17 mei, 
bij René Seefat, 0516 – 481271.
Fries kampioenschap witvissen voor juni-
oren. Op zaterdag 7 juni wordt er in de 
Opsterlandse Compagnonsfeart gestre-
den om de beste witvisser van Friesland. 

De beste witvissers van de verenigingen 
in Friesland strijden dan om deze titel.
Er wordt gevist vanaf 10.00 uur tot 13.00 
uur. Prijsuitreiking is na afloop in “de 
Bining” te Hemrik. Federatie Friesland 
organiseert in samenwerking met onze 
vereniging dit kampioenschap. Enkele vis-
sers uit ons dorp en uit Hemrik doen mee. 
Er wordt gevist op het zandpad vanaf de 
Trambrug tot aan de sluis Wijnjewoude 
en/of op het zandpad tussen Sluis Hemrik 
en Sluis Lippen-huizen. Voor meer infor-
matie zie onze website www.stikelbears-
ke.nl.

Kom allen kijken en aanmoedigen.

René Seefat, secr.
h.s.v. “It Stikelbearske”Wijnjewoude e.o.



Ik geef de pen door aan….. en dan zit je er aan vast. Maar dat is toch niet zo gemakke-
lijk, want wat moet je nu over jezelf schrijven, wat voor een ander interessant zal zijn. 
Toch maar beginnen. Ik ben Andries Monderman, geboren in 1932 in toen nog 
Wijnjeterp ten zuiden van de Weinterp ter hoogte van Garage Jansma, waar toen nog 
parallel aan de hoofdweg een binnenpad lag met hier en daar een woning, waarvan er 
nu nog een aantal staan. 
Mijn vader had daar een klein boerderijtje met een paar koeien en wat kleinvee en we 

hadden er een grote boomgaard bij. Ik 
ging naar school naar waar nu garage 
Jansma staat en heb daar 8 klassen 
doorlopen om daarna de lagere land-
bouwschool te bezoeken. In 1946 zijn wij 
verhuisd naar Duurswoude naar een wat 
grotere boerderij aan Merkebuorren 90 
waar nu de fam. Barf woont. Later zijn 
beide dorpen samengevoegd dus kan ik 
gerust van hier geboren en getogen 
spreken. In 1961 ben ik getrouwd met 
Jantje de Jong uit Fochteloo en samen 
hebben wij de boerderij van de familie 
overgenomen. We kregen 5 kinderen en 
zijn daar blijven boeren tot 1983. Toen 
ben ik wegens ziekte afgekeurd en heb ik 
het geluk gehad om lichter werk te vinden 
als portier bij ziekenhuis Nij Smellinghe in 
Drachten, waar ik nog 10 jaar met veel 
plezier heb gewerkt. Als ik zo het werkza-
me deel van ons leven eens naga, dan 
valt wel op, dat wij altijd actief hebben deel 
genomen als lid, maar ook als bestuurslid 
van nogal wat dorpsverenigingen en 

mede daardoor kunnen wij terug zien op 
een toch wel rijk leven, in sociale zin. 
Wij zijn nu A.O.W.ers en genieten volop 
van hobby's als biljarten, kaartspelen o.a. 
klaverjassen en schutjassen en wat 
Jantje betreft volksdansen en vrijwilligers-
werk in de Lijte in Ureterp, terwijl we 
samen koersballen en lid zijn van een 
bejaardenkoor in Appelscha. Passief heb 
ik altijd intensief de verrichtingen van 
onze plaatselijke voetvalclub gevolgd, 
zowel de zaterdag als de zondagsafde-
ling. We mogen beide ook graag fietsen 
en dan vooral in de zomer de meerdaagse 
fietstochten. Jantje gaat dagelijks met de 
hond te wandelen en ik heb een moestuin, 
kippen en een volière met nogal wat 
vogeltjes, dus hoeven we ons niet te 
vervelen. In het voorjaar heb ik nog een 
hobby, n.l. de kwitanties van Plaatselijk 
Belang innen. De penningmeester heeft 
me de kwitanties weer gebracht, dus kan 
de rondgang weer beginnen.

Geef de pen door

De beste arts redt het niet 
zonder een engel

Rest mij nog een ding en dat is… Ik geef de pen door aan Ellen de Jager, Loksleane 15



Vleermuizenopvang

Ik wilde jullie even laten weten dat ik vanaf begin april gestart ben met de vleermuize-
nopvang Fryslân.
Mensen die vragen hebben over vleermuizen of een gewonde, zieke, of een jonge 
vleermuis vinden kunnen voortaan terecht bij vleermuizenopvang Fryslân.
We zijn een officiële instelling die aan deze bijzondere en bij de wet beschermde zoog-
diertjes een warm hart toedragen. Wij van vleermuizenopvang Fryslân streven naar 
een beter leefmilieu voor deze dieren, daar zij onze hulp dringend nodig zijn.

 Vleermuizen eten namelijk veel schadelijke insecten. Eén vleermuis eet in één avond 
300 insecten, waarvan spinnen, oorwormen, motvlinders, steekmuggen, gaasvliegen 
etc. Ook mensen die vleermuizen kolonies in huis hebben kunnen voor informatie bij 
ons terecht. Tel. 0516-480645 
Wij zijn ook te vinden op http://unicornis64.spaces.live.com

Hopend jullie voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groeten,
S. Bouma



Prikbord

Collectes

Reumafonds

Het Reumafonds heeft tussen 10 en 15 
maart 2008 €1.159,67 opgehaald tijdens 
de jaarlijkse collecteweek. Iedereen die 
hieraan heeft bijgedragen, via gift of als 
collectant, hierbij hartelijk dank!

Namens het Reumafonds
Daan de Jong

Hartstichting

De collecte voor de Nederlandse Hart-
stichting heeft een bedrag van € 1.262,85 
opgebracht.
Alle gevers en collectanten bedankt 
namens de Hartstichting.

Anneke Brouwer
Dirkje de Jong

Te koop

Te koop in de Roemeniëloods een compleet weefgetouw. Tel. 541202 of 541379

Gospelkoor Sola Gratia uit Wijnjewoude 
organiseert op zaterdag 10 mei a.s. 
weer een kleurige bloemenmarkt.

Er is volop keus uit vele soorten planten en bloemen.

De sfeervolle markt wordt gehouden in de Pinksterfeesttent 
van 's morgens 10.00 tot 's middags 16.00 uur

U bent hartelijk welkom bij de Pinksterfeesttent 
aan de weg tussen Bakkeveen en Wijnjewoude!



60-plus dames aan de slag. 
Op een heerlijke voorjaarsdag  gaan de 
dames op pad, het is even wennen  aan 
het bospad en  de boomwortels maar dan 
hebben ze de smaak te pakken.  Ze kun-
nen veel meer dan ze denken, het is  
genieten van het mooie weer, het ontlui-
kende  bos en de sport die veel te bieden 
heeft. 

Kennismakingslessen 
Tijdens een 1,5 uur durende introductie-
les maakt u op een ontspannen manier 
kennis met Nordic Walking. U begint met 
een warming-up, daarna gaat u wandelen 
met poles en krijgt u uitleg over cursusop-
bouw, materiaal en  gezondheidsaspec-
ten. 
vrijdagochtend    
16 mei  10.30-12.00 uur
zaterdagmiddag  
17 mei  13.30-15.00 uur 
dinsdagavond    20 mei   
19.00-20.30 uur. 
Start : Parkeerterrein bij Landgoed 
“De Slotplaats”, Foarwurkerwei 3 in 
Bakkeveen. 

Voorzitter John Verwey Tel:431331 

Secretaris Peter Chom Tel:480555 

Penningmeester Hans te Loo Tel: 542022 

Instructeur Annemarie Bongers Tel: 541510 

internet www.nwvdefriesewouden.nl  

correspondentieadres Lange Singel 14  Bakkeveen   

 

Bij een strippenkaart gaat u onder leiding 
van een Nordic Walking begeleider een 
uur lang Nordic Walken. De Strippenkaart 
is geschikt voor iedereen die een tech-
niekcursus heeft gevolgd en de conditie 
onder leiding van een deskundige wil ver-
beteren. 
Elke vrijdagmiddag  13.30 -14.30 uur  en 
op maandagavond  van 19.00-20.00 uur
Aanmelden voor de kennismakingsles-
sen of voor strippenkaart Nordic Walking: 
telefonisch: 0516-541510 na 18.00 uur of 
u vult het aanmeldformulier  op de site in: 
www.nordicwalkingfriesewouden.nl 

Nordic Walking Friese Wouden



 Met zuchten betaal je 
je schulden niet af.

Stichting Pinksterfeest Wijnjewoude. 

Organiseert dit jaar voor de vijfde keer
wandeltochten in deze prachtige omgeving.

Op zaterdag 10 mei 2008 starten er, vanuit de 
pinkstertent aan de Duerswâldmerwei tussen 

Wijnjewoude en Bakkeveen, weer drie tochten.

10 km. : starten 9.00 uur – 11.30 uur

15 km. : starten 9.00 uur – 10.30 uur

25 km. : starten 9.00 uur – 10.30 uur

 Inleg : € 5,00 p/p

     TOT ZIENS OP 10 MEI!

Een Hemel op Aarde ?

Dit thema voor de kerkdienst is gekozen n.a.v. de bekende Zweedse film 
“As it is in heaven”.

Hierin zie je een kleine dorpsgemeenschap, waar mensen denken dat ze over iedereen 
een mening mogen hebben! Vooral de mensen in en rond het dorpskoortje spelen een 
grote rol.
In navolging van de film is het ook ons gelukt een groeikoor te vormen.
Ongeveer 20 gastzangers uit Wijnjewoude en omgeving hebben vanaf april met ons 
koor meegezongen. Als muziek liefhebbers is het plezierig om met zoveel mensen te 
zingen.
De Gabriellas sang, het sleutelmoment in de film, is ingestudeerd in twee bewerkingen.
Corine Gaastra zingt de prachtige solo partij in de Zweedse uitvoering.

Het koor  “Looft den Heer” nodigt u/jou uit om met ons te luisteren, te zingen,
en na afloop van de dienst een kop koffie of thee te drinken.

Plaats Geref. Kerk, Merkebuorren 34 te Wijnjewoude. 
Datum: 18 mei 2008
Tijd : 19.30 uur



Wervelband op jongerenavond
Meeting&Message op het Pinksterfeest

                    

Op vrijdagavond 9 mei wordt er een M&M georganiseerd in de pinksterfeesttent van 
Wijnjewoude. M&M heeft de laatste jaren een aantal ontmoetingen voor jongeren geor-
ganiseerd in het atrium van CSG Liudger in Waskemeer en nu voor de 3e keer op pink-
sterfeest in Wijnjewoude. Het initiatief voor M&M is genomen door Hervormde en/of 
Gereformeerde kerken uit Bakkeveen, Donkerbroek, Haule, Haulerwijk en Waske-
meer, Oosterwolde en Wijnjewoude, waarbij ontmoeting centraal staat en  het evang-
elie op eigentijdse manier wordt gebracht. 
Je kunt informatie en foto`s vinden op onze website: www.meeting-message.nl

Het thema van het pinksterweekend is:  4 
feest met Mij  en dat gaan we deze avond 
doen, samen met de bekende WERVEL-
BAND.
De WERVELBAND staat garant voor een 
frisse praise wind, met  up-tempo num-
mers, geweldige muzikale arrangemen-
ten maar ook gevoelige aanbidding.
Alle bandleden hebben een warm hart 
voor God en 10-ers, zij brengen dat op 
deze avond naar voren in zang en muziek

De feest vreugde wordt verhoogd door de 
veelbelovende stoere mannen van 
DRUM-ZOOI, onder leiding van Johan 
van der Meer, zij zullen hun energieke 
drumprestaties laten horen op deze 
avond.

Verder zullen een aantal studenten van 
de Evangelische Hogeschool te Amers-
foort hun medewerking verlenen.

Deze ontmoeting is natuurlijk voor de jon-
geren bedoeld, maar ook voor  iedereen 
die zich nog jong voelt en wil genieten van 
een avond met geweldige drumacts, 
inspirerende muziek, meezingers  en een 
groots lichtspektakel.   
De entree prijs bedraagt 3 euro maar dan 
ontvang je ook een consumptiebon. 
In de pauze tijdens de bijeenkomst en na 
afloop heb je tijd om gezellig wat bij te klet-
sen onder het genot van een drankje en 
wat lekkers.  

Kortom: Doe mee en 4 feest

Vrijdag 9 mei  Pinksterfeesttent 
Wijnjewoude aanvang 20.00 uur. 



Gemeente Opsterland legt oor te luister 
bij mantelzorgers

De gemeente Opsterland wil in gesprek komen met de mantelzorgers uit haar gemeen-
te. Sinds de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft de gemeente 
Opsterland de ondersteuning van de mantelzorgers als nieuwe taak erbij gekregen. De 
gemeente heeft hiervoor extra geld beschikbaar en wil graag weten wat hun wensen 
zijn.

De gemeente nodigt alle mantelzorgers 
dan ook graag uit voor de bijeenkomst 
van woensdag 14 mei a.s. die wordt geor-
ganiseerd door de gemeente Opsterland 
in samenwerking met Timpaan Welzijn. U 
bent vanaf 19.45 uur welkom in de 
Buorskip te Beetsterzwaag. De gemeente 
wil dan graag van u horen aan wat voor 
soort ondersteuning u behoefte heeft en 
wat u van het aanbod van de gemeente 
vindt. Ook wil men u vragen of nieuwe 
plannen, bijvoorbeeld via email, aan u kun-
nen worden voorgelegd.

Wanneer ben je mantelzorger?
Mantelzorgers zijn mensen die langdurig 
en/of intensief zorgen voor een hulpbe-
hoevende partner, ouder(s), kind(eren), 
vriend(in) of iemand anders met wie zij 
een persoonlijke band hebben. Volgens 
landelijke gegevens is op elk willekeurig 
moment circa 13 tot 14% van de inwoners 
mantelzorger. Op jaarbasis is gemiddeld 
19% van de inwoners mantelzorger. Veel 
mensen zijn zich er niet van bewust dat 
men mantelzorger is
Ook weet niet iedereen waar men terecht 
kan voor hulp.

Problemen met vervoer? 
Respijtzorg nodig?
Heeft u thuis ondersteuning nodig zodat u 
naar de bijeenkomst van 14 mei kunt? 
Heeft u problemen met vervoer? Neemt u 
dan contact op met Timpaan Welzijn / loka-
tie Beetsterzwaag. U kunt bellen naar 
0512-384040 of mailen naar 
w.oldengarm@timpaanwelzijn.nl  

Het Informatiepunt Wmo is er ook voor 
mantelzorgers!
In Opsterland is het Informatiepunt Wmo 
voor mantelzorgers hét centrale punt. Bij 
het Informatiepunt Wmo is ruime kennis 
over ondersteuningsmogelijkheden, 
zowel op fysiek, emotioneel als financieel 
gebied. Zo kan men de mantelzorger hel-
pen bij het vinden van de voorziening of 
hulp die bij hun situatie past. Daarbij wordt 
zoveel mogelijk rekening gehouden met 
de wensen van de mantelzorger en zijn of 
haar verzorgende. Een belangrijk uit-
gangspunt hierbij is dat de gemeente de 
mantelzorger zo goed mogelijk wil helpen 
de mantelzorgtaken zo goed mogelijk uit 
te (blijven) voeren zonder dat men over-
belast raakt.

De nieuwsbrief voor mantelzorgers is uit!
Timpaan Welzijn geeft in opdracht van de 
gemeente drie keer per jaar een nieuws-
brief voor mantelzorgers uit. De eerste 
nieuwsbrief van 2008 is onlangs uitgeko-
men. Deze wordt automatisch naar u ver-
stuurd wanneer u als mantelzorger bij 
Timpaan Welzijn staat geregistreerd. Wilt 
u dat u er een krijgt toegestuurd? Neemt u 
dan contact met Timpaan Welzijn op. 
Kent u een mantelzorger die de nieuws-
brief ook wil ontvangen, dan kunt u dit ook 
door geven. 
U kunt bellen naar 0512-384040 of mailen 
naar w.oldengarm@timpaanwelzijn.nl 
U kunt de nieuwsbrief ook ophalen bij de 
Informatiepunten Wmo te Beetster-
zwaag, Ureterp en Gorredijk of bij het 
dorpssteunpunt Wijnjewoude (woens-
dagochtend van 10.00 tot 12.30 uur in de 
Swingel).



Willedei Wynjewald

De organisatie van het straatfestival “Willedei Wynjewald” viert dit jaar op de eerste 
zaterdag in Sept. 2008  haar eerste lustrum. Alweer voor de vijfde keer sinds 2004 is dit 
laagdrempelig festival een groot succes zowel voor het publiek als de deelnemers. 
Door verschillende activiteiten, straatacts en deelname van amateurs en professio-
nals op dit festival genieten duizenden liefhebbers hiervan. 
Willedei wordt gehouden in het centrum rondom de kerk. 
Dit centrum wordt afgesloten voor verkeer van 12:00 tot 21:00 uur zodat op straat ter-
rassen en podia kunnen worden opgesteld. Met een drankje en hapje erbij is het genie-
ten van de voorbijtrekkende artiesten, de vele muzikanten en meestal van de zon! 

Feest voor iedereen.
Dankzij nationaal vermaarde straatarties-
ten als onder anderen Jan Trien & de 
Buuf, Marco Bonissimo, Skydeskive, 
Henk Bijlsma, Theater NizNo, De Swal-
kers, Badmutsen, Saxy Ladies en Nos-
talgie met mini draaiorgels staat Willedei 
op een hoog peil en is ook zeker geliefd en 
een begrip bij de artiesten. Dans groepen, 
Street- en Linedancers. Er is voor elck wat 
wils! De geheel uit vrijwilligers bestaande 
organisatie heeft inmiddels een fijne neus 
gekregen voor het opsporen van straat-
acts. Je komt werkelijk ogen en oren te 
kort en Wijnjewoude staat die dag in het 
teken van het festival. Clowns, jongleurs, 
vreemd uitgedoste figuren die je al even 
vreemd aankijken, het dorpshuisplein met 
het grote podium, waar ook de gymshow 
van LONGA telkens weer een succes is. 
De kinderen kunnen prachtig geschminkt 
worden. Boven-dien is er kindertheater, 
luchtkussens, een clown, poppentheater 
en een heuse vrijmarkt. 

Troubadours en muzikanten.  
Op de verschillende podia is er een door-
lopend optreden van zeer verschillende 
troubadours en muziek in vele genres. 
Voorgaande edities traden o.a. op: Gurbe 
Douwstra, Healers, Beand Baes en 
Smarige Skep, Pierewaayer, Grote Beer, 
Gerbrich van Dekken, Foeke van Brug-
gen, Euphonia, Sola Gratia, Sluske Sjon-
gers, The Frisian Harmonizers, Dúns-
jongers, Paulus Jakje, Adrie de Boer, 

Swart-Wyt, Reinder Jelsma, Djembe 
Kadung, Synergus, Pigmeat,  Compag-
nonsVrouwlu, Turbo M en vele anderen.

Palingrookwedstrijd. 
Tijdens Willedei wordt door vele palingro-
kers gestreden om het Willedei kampi-
oenschap palingroken. Voor de liefheb-
bers om te smullen en een must om te 
beleven.

Oldtimers.
De oldtimer liefhebbers presenteren weer 
hun prachtige hobby, waar ook het 
publiek tijdens de Willedei van kan genie-
ten.

Bedrijven en verenigingen.
Op de bedrijfsboulevard staan diverse 
bedrijven en verenigingen met hun zaken.  

Gratis festival.
Dankzij sponsoring van het bedrijfsleven, 
de provincie Fryslân, de giften van cul-
tuurliefhebbers en de verkoop van het pro-
grammaboekje is de toegang op Willedei 
gratis. Als 's avonds de buitenactiviteiten 
zijn afgesloten, kunt u in de horecagele-
genheden nog genieten van muziek 
bands, swingen dus. Zo kan het festival-
bezoek voor veel mensen een onge-
dwongen, gezellig en een onvergetelijk 
en ontspannen dagje-uit worden.
Aanmelden en info.  Dit kan weer via tel. 
melding op 0516-471426 of via .
www.wijnjewoude.net/willedei  



Kerkdiensten
Hervormde Gemeente

Mei
   4 9.30 uur Duurswoude Dhr. H. Lowijs, Noordseschut

13.45 uur Duurswoude Dhr. F. Verkade, Hoogeveen
11 9.30 uur Weinterp Ds. J. W. Slok, Drachten. 1e Pinksterdag.

13.45 uur Weinterp Ds. D. van Duijvenbode, Urk
12 Geen dienst
18    9.30 uur Duurswoude Dhr. F. Verkade, Hoogeveen

      19.30 uur Ds. K. de Graaf, Kallenkote. Zangdienst
25    9.30 uur Weinterp Ds. H. Poot, Oldemarkt

       13.45 uur Ds. G.C. Buis, Haulerwijk 
Juni

1      9.30 uur Duurswoude Ds. J. den Admiraal, Hoogeveen
      13.45 uur Kand. J. Telgenhof, Dorkwerd

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.

Mei
    4 09.30 uur Ds. W.B. van der Wal

14.00 uur Ds. R. van Wijnen
   11 09.30 uur

14.00 uur Ds. W.B. van der Wal
   18           9.30 uur Ds. W.B. van der Wal.
                14.00 uur Ds. L.G. van der Heide
   25           9.30 uur Ds. R. van Wijnen
                15.30 uur Ds. W.B. van der Wal.
Juni 
    1            9.30 uur Dienst
                15.30 uur Ds. W. Wieringa

Gereformeerde Kerk

Mei                                                                     
  4 09.30 uur ds. F. Boon, Hoogeveen, Koffie drinken na de dienst

13.45 uur ds. J. A. Dekker, Zwartsluis.
9 20.00 uur Pinksterfeest tent ; Meeting & Message, Waskemeer

10 19.30 uur ds. G. Lolkema, Buitenpost 
      Massale samenzang m.m.v. Lemster mannenkoor
      en koperblazers Wagteveld

11   9.30 uur ds. F. de Jong, Drachten, bevestiging ambtsdragers.  
                        1ste  pinksterdag
                14.00 uur gezinsdienst in de tent, m.m.v. Simon en Zo: “ergens in de verte”
                16.00 uur Cabaretier Ruud Wallinga met De Doe – Het - Zelver                
                19.30 uur ds. K. J. Bijleveld,  Boornbergum, Praise- en Gospelavond,                                            

     m.m.v. Euphonionsingers uit Wilsum.
12 10.00 uur ds. S. van Deventer, Mijdrecht, m.m.v. Combo “WYN “ Wijnjewoude  2de Pinksterdag

               10.00 uur Kinderdienst: “Wegwijzer in je hart “
18   9.30 uur ds. J. R. Zijlstra, Amsterdam

                19.30 uur Themadienst  Zangkoor Looft den Heer 
                Thema “Een Hemel op Aarde ?
25   9.30 uur ds. J. G. Arensman, Gerkesklooster,

                 voorber. H.A. en belijdenis dienst
                 13.45 uur ds. J. Knol, Smilde
Juni

1   9.30 uur ds. J. G. Arensman, Gerkesklooster, Heilig Avondmaal,
                  koffie drinken na de dienst
                13.45 uur ds. J. G. Arensman, Gerkesklooster, Nabetr. H.A. / kinderdienst

8    9.30 uur ds. C. v.d. Woude, Beetsterzwaag
                13.45 uur ds. J. v.d. Veen, Heerenveen.



Dorpsagenda

Mei
2
6 BvPF. Excursie naar het Culinair Historisch Kookmuseum De Vleer
7 Rommelmarkt
9 Inzamelactie lege flessen t.b.v. de gezamenlijke speeltuinen
14 Bijeenkomst van Mantelzorgers in de Buorskip te Beetsterzwaag
15 Pakketten inleveren voor Polen
16 Touwtrekcompetitie  in Frieschepalen bij muziekcafé Ma Kelly
28 It Stikelbearske. Basisschool vissen
30 Touwtrekcompetitie in Wijnjewoude bij café de Alde Merke

Juni
4 Rommelmarkt
6 Trekzakspelers spelen in de Muziekkoepel
7 It Stikelbearske. Kampioenschap witvissen
11 Avond rommelmarkt
12 Pakketten inleveren voor Polen
18 Autotocht van de Zonnebloem
27 De Slúskesjongers spelen in de Muziekkoepel

Touwtrekcompetitie  in Donkerbroek bij café De Vosseheer



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 17.00uur en in het weekend dokterswacht Friesland tel. 0900 1127112
Na 17.00uur 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 de volgende werk dag tussen 16.00 uur 
en 17.00 uur afgehaald worden.

Wij hebben lunchpauze van 12:30 tot 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.


