
Redactie "de Bân”

Haaije Bruinsma, Compagnonsfeart 73. tel:  48 17 12
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, Mr. Geertswei 45 tel:  48 07 07

Stichting Doarpskrante de Bân.
Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 
2 september
De Bân is ook te vinden op 
www.wijnjewoude.net

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de 
Bân inleveren?
Bij voorkeur als rtf bestand via email 
deban@wijnjewoude.net Dit kan tot 
zaterdag 26 augustus 18.00 uur.
Kopij wat niet via e-mail gaat moet op 
donderdag 24 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:
K. Greidanus

In praatsje by it 
plaatsje

Terwijl "Neerlands" elftal faalde,
 bleef "Drenths" volleybalteam fier staande.

Van de redactie

Berichten van 
Plaatselijk Belang.

Merkebuorren

Zoals bekend heeft de gemeente 
toegezegd de Merkebuorren op te knap-
pen, waarbij een rode strook asfalt (kant-
strook) van 85 cm breed aan beide kanten 
van de weg wordt aangebracht. 
We hebben nu bericht gekregen dat de 
werkzaamheden aan de Merkebuorren 
op 11 juli a.s. beginnen. Op woensdag 13 
juli wordt het rode asfalt aangebracht. 
Daarna zullen de molgoten en parkeer-
vakken daar waar nodig aangestraat 
worden.

Kunstwerk op het plein 
van de Meester Geertswei.

Wanneer er aan de inzamelactie voor het 
kunstwerk een referendum gekoppeld 
was geweest dan is de uitslag positief. 
Ongeveer twee derde van de bezochte 
achthonderd adressen gaven een bij-
drage en we gaan er vanuit dat deze 
mensen voor het realiseren van het 
kunstwerk zijn.

Het dorp wordt gedragen door haar 
inwoners; dat is de uitbeelding van het 
beeld en dat word gesteund door een 
breed Wijnjewoudster publiek. Die brede 
steun moest eigenlijk nog wat breder. Eén 
derde van onze inwoners steunen de 
uitvoering van het plan financieel niet 
maar dat is ieders goed recht.                            

Als collectant ("amateur schooier") op 
pad met de intekenlijst was het plezieriger 
om iets te ontvangen dan een nee te 
krijgen. Veel neezeggers wensten hen 
echter, ondanks het nee, toch veel succes 
op hun verdere tocht voor dit goede doel. 



Dit gegeven heeft bij ons de indruk doen 
ontstaan dat bij velen van hen het 
negatieve nog wel kan omslaan naar een 
positieve benadering. 
Zo'n omslag, die b.v. nog een " 
tientjesregen " onder een derde deel van 
onze woonadressen zou kunnen doen 
ontstaan hebben we nog nodig om het 
financiële plaatje voor ons kunstwerk 
rond te krijgen.
Bij deze de oproep aan de neezeggers, 
overweeg het nog eens, of wacht 
desnoods af tot het beeld geplaatst is, wij 
zijn er van overtuigt dat de conclusie zal 
zijn, het valt ons niks tegen.
De stand van zaken; De inzamelactie 
met de intekenlijsten heeft € 4.000,00 
opgebracht en er is een bijdrage van 
€ 500,00 in het vooruitzicht gesteld door 
de ondernemers van Wijnjewoude en 
Hemrik. Een hartelijk dank aan de gulle 
gevers en de collectanten.

Met deze € 4.500,00, de ontvangen 
€ 3.000,00 van de gemeente en de 
€ 4.000,00 van het provinciaal leefbaar-
heids budget hebben we € 11.500,00 
binnen en moet er nog € 3.500,00 op het 
kleed komen om de benodigde 
€ 15.000,00 te halen.

Voor diegenen die niet thuis getroffen zijn 
door de collectanten en graag nog een 
bijdrage willen storten, dit kan op rekening 
nr. 117456063 bij de RABO  ter attentie 

van Kunstwerk Wijnjewoude. Ook hopen 
wij nog op de eerder genoemde
 " tientjesregen ", via hetzelfde nummer.

We gaan er vanuit dat het overbodig is, 
maar op verzoek van degenen die het 
beeld een warm hart toedragen sluiten we 
een verzekering af tegen vernieling of 
vandalisme.

Het blijkt niet haalbaar dat het beeld 
geplaatst is voor de " Willedei " op 2 
september a.s. De onthulling is dan ook 
waarschijnlijk een maand later. 

Werkgroep en Bestuur Plaatselijk 
Belang.         

Laatste nieuws over het IDOP (Integraal Dorpsontwikkelingsplan)

In Wijnjewoude zijn de voorbereidingen begonnen voor het Integraal Dorpsontwik-
kelingsplan (IDOP).  Via de Bân houden we u op de hoogte.

Bewonersgroepen praten met elkaar 
over hun dorp…

De afgelopen maanden  kwamen in het 
dorpshuis De Swingel onder leiding van 
het Opbouwwerk van Timpaan Welzijn 
(voorheen Stichting de Ploeg) allerlei 

bewonersgroepen  bij elkaar. 
Deze groepen waren zeer gevarieerd 
samengesteld. Zo hadden we te maken 
met de volgende bewonersgroepen: de 



senioren, jongeren, groep cultuur, be-
woners buitengebied, vrijwilligers, agra-
riërs /  middenstand/ recreatie en nieuw-
komers. 
Twee uur lang konden de bewoners zich 
uitspreken over datgene wat zij voor hun 
dorp van belang vonden. De volgende 
thema's kwamen aan bod:

1. De voorzieningen voor jeugd, 
jongeren, ouderen en gehandi-
capten;

2. Hoe gaan we in het dorp met 
elkaar om?

3. Hoe zien we de toekomst van ons 
dorp?

4. Wat vinden we van de kwaliteit 
van de openbare ruimte?

Van elke bijeenkomst is een verslag 
gemaakt. Wanneer de deelnemers de 
verslagen hebben goedgekeurd, plaat-
sen we de verslagen op de website van 
Wijnjewoude en de gemeente.

Heel leerzaam…
Heel wat inwoners wisten van te voren 
niet wat hen te wachten zou staan. 
Bij de terugblik gaven de meesten aan het 
erg leerzaam gevonden te hebben met 
elkaar te praten over het dorp en de 
onderwerpen die voor de toekomst van 
belang zijn. Zo zei een van de deelnemers 
: “wanneer ik nu door het dorp loop, ga ik 
heel anders om mij heen kijken”.  Velen 
zijn enthousiast geworden om ook over 
het vervolg mee te denken.

Hoe gaat het nu verder?
Vlak voor de vakantie komen Plaatselijk 
Belang, de gemeente en instellingen nog 
een keer bij elkaar. Dan staat de vraag 
centraal welke rol de diverse instellingen 
(woningcorporaties, thuiszorg, jongeren-
werk, landschapsbeheer) bij de planvor-
ming kunnen gaan spelen.

En dan na de vakantie… komen de 
bewoners weer aan bod: 11 en 25 

september 
Op maandag 11 en 25 september worden 
twee plenaire bijeenkomsten georga-
niseerd voor u als bewoners. Vanaf 19.30 
uur bent u van harte welkom in multi-
functioneel centrum De Swingel om dit 
gebeuren mee te maken. Ook afgevaar-
digden van instellingen en medewerkers 
van de gemeente zullen hierbij aanwezig 
zijn.
Op de eerste bijeenkomst bespreken we 
met elkaar de uitkomsten van de dis-
cussies die over de verschillende thema's 
tot nu toe zijn gevoerd. De tweede keer 
maken we afspraken over het vervolg.

Heeft u informatie of vragen?
Heeft u een opmerking, een idee, laat het 
ons weten. U kunt dan contact opnemen 
met de contactpersoon van Plaatselijk 
Belang voor het IDOP (Jeanet Rozema, 
tel. 0516-541086) of  Willie Oldengarm, 
opbouwwerker (tel. 0512-384040 of e-
mail : w.oldengarm@deploeg.nl).

Bedankt tot nu toe… 
Bij dezen willen we iedereen bedanken 
voor de getoonde inzet tot nu toe aan het 
IDOP. Er zijn veel meningen en ideeën 
over tafel gegaan. De betrokkenheid was 
groot. 
We hopen ook dat u na de vakantie met 
ons dit karwei wilt afmaken zodat er iets 
moois uit kan groeien voor Wijnjewoude 
en omgeving.

Namens Plaatselijk Belang, gemeente 
en het opbouwwerk,

Willie Oldengarm

Beter een goeie vijand dan een slecht vriend.



V.V.V.  '' Duurswoude'' te Wijnjewoude

Helaas is onze eerste avondmarkt letterlijk in het water 
gevallen. Er kwamen nog zo'n tien standhouders. De een 
pakte uit en de ander wachtte rustig af.

We hebben deze volhouders niet laten betalen, alleen maar 
moed ingesproken voor de volgende maand. Ja, de zomer is 
nog niet voorbij, we krijgen nog twee kansen n.l. 19 juli en 16 
augustus van 17.00 tot 21.00 uur. 
We hopen dan op beter weer.
 
Als deze Bân bij U op de mat valt , duurt het nog een week n.l. 15 juli en dan gaan we 

ste
ringrijden in het dorp. Het is onze 20  keer . We hebben zo'n 25 deelnemers die deze 
avond zullen strijden om de beste te zijn, en misschien ook wel de mooiste of 
orgineelste. Hierbij mag het publiek niet ontbreken, deze kan ook een prijs winnen.
Dus met zijn allen op 15 juli om 19.00 uur naar de Merkebuorren.

Een grammetje geluk is meer waard 
dan een pannetje goud.

 
Dan een goede week later kunnen we met 
zijn allen weer de fiets pakken.
Op 24, 25, 26 en 27 juli is de fiets 
vierdaagse aan de beurt.
De kosten zijn voor volwassen € 4,00 en 
kinderen t/m. basisschool € 3,00.
Er zijn weer mooie routes uitgezet en wie 
weet komt U er voor de eerste keer.
De start is om 18.30 uur bij resaurant. De 
Stripe.

Het bestuur.



Dorpsfeest Wijnjewoude

We kunnen terugkijken op een goed geslaagd feest met een gevarieerd programma 
met voor elk wat wils. Donderdag en vrijdag hadden we meer bezoekers kunnen 
ontvangen maar misschien lag dit aan het “miezerige” weer. Zaterdag was een 
prachtige zonnige dag en er kwamen dan ook veel mensen een kijkje nemen op het 
feestterrein.

Op donderdagmiddag verzorgden Cees 
Klarenbeek en Grietje Stamhuis als 
accordeonduo “Fascination” een mooie 
muzikale middag. Sinds 1990 spelen zij al 
samen en hebben heel wat optredens 
verzorgd in binnen- en buitenland. Hun 
repertoire bestond o.a. uit Friese- en 
Nederlandse meezingliedjes en instru-
mentale stukken. Het werd een gezellige 
luister en meezing middag.

's Avonds waren de buurten aan de beurt 
om te strijden om de wisselbeker voor het 
buurtenvolleybal. Er verschenen 11 
buurten in het veld. Na de wedstrijden in 
twee poules gespeeld te hebben, moes-
ten de nummers één en twee van elke 
poule nog weer tegen elkaar. Uiteindelijk 
kwamen de twee ploegen van de buurt 
Russchenreed tegen elkaar uit in een 
spannende finale.
De uitslag van het buurtenvolleybal staat 
elders in dit blad.

Op vrijdag hebben de kinderen van de 
basisscholen genoten van de goochelaar 
en buikspreker Aarnoud Agricola. Deze 
meneer, die zonder hoed op Jan Peter 
Balkenende leek en met hoed op Harry 
Potter, deed de kinderen versteld staan 
met zijn goocheltrucs. Ook de kinderen 
mochten mee helpen met goochelen. En 
aan het einde van de show kwam er zelfs 
een pratende vogel uit de tas, die wel erg 
tegenstribbelde en daarom weer in de tas 
moest. Sommige kinderen vonden dat 
toch wel erg zielig!

De twee muziekkanten van “De WIKO's” 
hebben vrijdagavond opgetreden. Het 
werd een gezellige avond en er was 
genoeg ruimte om te dansen. We hadden 
graag meer bezoekers willen ontvangen!

's Morgens om 11.00 uur konden de 
eerste deelnemers aan de helikopter-
vluchten de lucht in. Door het prachtige 
weer had je een prachtig uitzicht vanuit de 
helikopter. Er hadden zich 63 personen 
opgegeven, uiteindelijk zijn er ±170 
personen de lucht in geweest. Sommige 
deelnemers waren zo enthousiast dat ze 
gelijk weer een ticket gingen kopen. 

Liefhebbers van fietsen konden een 
fietsroute afhalen bij de tent. Deze route 
kwam langs de versierde buurten in ons 
dorp. Als de vragen die tijdens de route 
werden gesteld goed beantwoord waren 
kon je ook nog een prijsje winnen.

ste1  prijs Jelle en Griet Bergsma.

Ook hebben er een tiental duo's 
meegedaan aan de spelletjes die op het 
feestterrein stonden opgesteld. Fiets-
band gooien, doelpunten maken in de 
korfbalkorf, de voetbal door een gaat in 
een bord schieten en eieren gooien. Het 
zaklopen was duidelijk niet de sterkste 
kant van de jongeren. Deze spelletjes 
moeten we vaker doen!! Als laatste moest 
er nog een SUDOKO puzzel opgelost 
worden. Het kampioensduo van Wijnje-
woude is geworden: Jeroen Linstra en 
Jeroen Posthumus.



Aan het einde van de middag kwam Jan 
Kerkstra verslag doen van hun bevin-
dingen over de versierde buurten. Jan 
Kerkstra en Marion Pannekoek hebben 
met veel plezier de buurtenversieringen 
bekeken. Foto's zijn op de Website van 
Wijnjewoude te bezichtigen. De uitslag 
staat elders in dit blad.

En dan… het laatste onderdeel van het 
feest. De dans/feestavond met mede-
werking van de top 40 band “VANGRAIL”. 
Enthousiaste jonge heren die een tent vol 
mensen wel in beweging kunnen krijgen. 
Een gezellige avond tot in de late uurtjes.
Het bestuur ging, toen de zon al weer 
opkwam, dan ook voldaan naar huis. We 
willen iedereen bedanken die op welke 
manier dan ook heeft meegewerkt aan de 
totstandkoming van dit feest.
Op naar het volgende feest op 13, 14, 15 
en 16 juni 2007. 
Heeft u nog suggesties voor het volgende 
feest? Mail deze dan naar onderstaand 
adres.

Uitslag Buurtenvolleybal
1 Russchenreed II
2 Russchenreed I
3 Te Nijenhuiswei
4 Centrum 2

Uitslag versierde buurten 2006
Eerste prijs: 
voor buurt De Draai, met silhouetten die 
zo mooi zijn dat ze als permanent beeld 
zouden moeten blijven staan! Verder 
geven de rode bordjes historie aan en 
duidelijk de buurtgrenzen.

Tweede prijs:
voor buurt Mei Inoar Ien, met vele leuke 
tuinen en de grootste gezamenlijke buurt-
inzet.

Gedeelde derde prijs:
voor buurt Weinterp met zijn opzien-
barende springschans en mooie grens-
vaandels en voor buurt de Trambrêge met 
zijn originele ganzenbord.

Namens het bestuur,
Martje Seefat, secr.

Weinterp 31
Tel. 0516 – 48 12 71

e-mail: seefat@hetnet.nl



Meermarkt Wijnjewoude

Geachte lezers,
graag schrijf ik een stukje in dit dorpsblad, zodat ik u iets kan vertellen over mijn 
persoon en de nieuwe supermarkt die Wijnjewoude straks rijk zal zijn. Mijn naam is 
Johan Bosch, ik ben 43 jaar, geboren en getogen in het Friese Noordwolde. Mijn vrouw 
Ella, met wie ik alweer zeven jaar getrouwd ben, is van oorsprong lerares en wil haar 
beroep in de toekomst weer graag gaan uitoefenen. 

Ruim vijf jaar lang hebben wij een 
gezellige buurtwinkel in het centrum van 
Kampen gerund. Helaas werd deze 
winkel te klein en mogelijkheid voor 
uitbreiding was er niet. Daarnaast was het 
elke dag meer dan twee uur rijden van 
mijn huis naar de winkel. Toen de kans 
zich voordeed om de supermarkt in 
Wijnjewoude over te nemen en te 
verbouwen, hoefden we daar dus zo niet 
lang over na te denken. Doorslaggevende 
reden om 'ja' te zeggen tegen het aanbod 
is dat een MeerMarkt perfect aansluit op 
de wensen van de inwoners van 
Wijnjewoude. Wij komen zelf ook uit een 
dorp en willen graag dat 'buurtsuper-
gevoel' behouden. De slogan 'de Leukste 
Winkel in de Buurt' spreekt ons daarnaast 
ontzettend aan en dat willen we ook echt 
waarmaken! 

Eén van de kenmerken van onze nieuwe 
MeerMarkt wordt dat de versgroepen 
dominant vertegenwoordigd zijn. Brood, 
bake-off, vlees, vleeswaren, koelvers, 
groenten en fruit, u herkent de uitgebreide 
versafdelingen straks niet terug.
Daarnaast wordt de uitstraling en invulling 
van de winkel aangepast aan de heden-
daagse consument. Maar ook leuke 
spaaracties, scherpe aanbiedingen en 
een vriendelijk geprijsd assortiment 
vinden wij heel belangrijk! 

We zitten boordevol nieuwe plannen en 
zijn druk bezig die uit te voeren. Wat er 
precies gaat gebeuren verklappen we 
nog niet, maar we beloven dat u aan-
genaam verrast zult zijn! Vanaf maandag 
10 juli starten we met de werkzaamheden 
op de winkelvloer en van maandag 24 
t/m woensdag 26 juli is de supermarkt 
gesloten. 

Wij hopen u op woensdagavond 26 juli 
vanaf 19.00 uur  te mogen begroeten op 
ons open huis in onze nieuwe MeerMarkt. 
Vanaf 27 juli kunt u volop profiteren van 
een aantal feestelijke aanbiedingen om u 
van harte welkom te heten, let daarom op 
onze openingsfolder.  

Graag tot ziens! 
Johan Bosch

Beter flink bezuren dan schande voor de buren



Willedei  Wynjewald
Feest vol zang, muziek, dans, show en theater

It giet wér oan. Zaterdag 2 sept. 2006 barst de 3e Willedei in alle hevigheid los. We 
hebben weer een prachtig programma en gaan voor een geslaagd festival. Aan het 
programma kan het niet liggen, alleen het weer kan nog tegenzitten. Op maar liefst 12 
podia verdeeld over het centrum van Wijnjewoude, zullen ruim 25 acts vanaf half vier 
voor het voetlicht worden gebracht. In totaal gaat het maar liefst om ruim 300 
deelnemers, jong en oud, die de vele toeschouwers zullen gaan vermaken. Het 
gevarieerde programma is weer groot. Ook nu is het niet overdreven om garantie te 
geven dat het publiek menig genoeglijk uurtje zal beleven. Voor een ieder valt wel wat te 
beleven!

Hou je toevallig niet van een bepaald 
soort vermaak, dan heb je dus vele 
andere alternatieven waar je uit kan 
kiezen. Wat te denken van bijvoorbeeld: 
Een spectaculaire Acroshow van Longa 
en een Line dance uitvoering van WAW. 
Afrikaanse Djembétrommelaars gaan op 
voor een schitterende show met heuse 
oerwoud-muziek! Voor de folkrockmuziek 
kun je de 'Pierewaayers' en 'Between' 
beslist niet missen.
De band Liverish speelt melodic-metal/ 
progressive-rock. Voor de fans een must.
Ook de enthousiaste zang en shanty's 
van 'De Slûskesjongers' zijn het beluis-
teren meer dan waard!
'De Compagnons Vrouwlu' brengen hun 
bekende zang en (zeemans) liedjes ten 
gehore.
Het bekende duo 'PIGMEAT' hoeft geen 
aanbeveling! Hou je van Trekharmonica 
muziek? Dan kan je het optreden van 
'Animato' live meebeleven. Het optreden 
van Reinder Jelsma & Annemarie met dit 
jaar Country Songs is aanstekelijk en On 
the road again! Luister en geniet van hun 
bijdrage. Virtuoos zijn de orgelklanken 
van Jakob de Jager! De Band 'Healers' 
met hun mooie fryske Blûsrûs zal vast hun 
bekende liedje: Hurdsiler laten horen. 
Turbo M zingt met een lach en een traan 
het Hollandse lied, smartlappen, rock & 
roll en skihutliedjes. Foeke van Bruggen, 
bekend als 'De Solexman' is de 
lolbroekzanger van het publiek. 

Mis hem niet! Het duo 'Settle Down' uit 
Frieschepalen speelt en zingt folksongs.  
Voor de kleintjes onder het publiek is er 
een optreden van clown 'Bogus' en de 
Bellenblazers van Vof Pret. Voor de kleine 
springers is er een luchtkussen. Ook 
kunnen zij zich laten schminken en een 
presentatie ballonvouwen mee maken.
De jongleergroep 'Skydeskive' met hun 
VUUR show/act kunt u op straat tegen 
komen.
De Nederlands Kampioen Jongleur: 
Marco Bonisimo zal een ongekend 
spectaculaire act uitvoeren! Komt dat 
zien. 'Jan & Trien & De Buuf' komt u vast 
op straat ook wel tegen. 
Enkele bewoners uit Wijnjewoude komen 
op dit festival met een bijzondere collectie 
oldtimer auto's, motoren en bromfietsen!
Op de 'bedrijvenboulevard' kunt u zich 
vermaken met de ludieke acties en 
presentaties van de deelnemende be-
drijven. 



Het ééndags kruideniers museum is 
alleen tijdens de Willedei open! Een 
demonstratie palingroken  van de 'Wâld-
Rikkers' zullen u doen ervaren hoe deze 
hobby met veel enthousiasme wordt 
uitgeoefend! Een kindervrijmarkt is 
gepland voor lagere schoolkinderen. 

Wie is er Levend Standbeeld? Vanaf half 
vier 's middags tot de slotact, kunt u dit 
alles kosteloos meebeleven in het 
centrum van Wijnjewoude.
Om dit alles mogelijk te maken is de 
Ondernemersvereniging van Wijnje-
woude-Hemrik de  hoofdsponsor van 
deze Willedei.

Bedrijfspresentatie

De bouw timmert altijd aan de weg. Door middel van grote projectborden is het meestal 
snel duidelijk wie de aannemer is. Wij grijpen nu deze gelegenheid aan om iets meer 
van ons bedrijf  BOUWBEDRIJF POSTHUMUS bekend maken.

Ons bouwbedrijf is in 1934 opgericht door 
mijn vader Willem Posthumus de 
standplaats was toen Hemrik. In 1936 
werd door hem ons huidige pand, 
Weinterp 40 gebouwd. Het had toen een 
agrarische bestemming. De eerste 
bewoners waren mijn grootouders en 
oom Ate. Na het overlijden van mijn 
grootouders en later oom Ate, verhuisde 
ons gezin in 1955 van Hemrik naar 
Wijnjeterp. De boerderij veranderde in 
een bouwbedrijf. De boerenschuur bood 
onderdak voor een ruime werkplaats 
houtopslag en bouwmaterialen.

Na de lagere school ging ik drie jaar naar 
de Lagere Technische School, timmeren 
en metselen. Na de LTS opleiding bouw, 
heb ik eerst drie jaar bij een bouwbedrijf in 
Ureterp gewerkt. In 1964 kwam ik bij mijn 
vader in het bedrijf. In de avonduren 
volgde ik de aannemerscursus. Met goed 

degevolg behaalde ik op mijn 19  het 

stevakdiploma AANNEMER.  Op mijn 21  
vormden mijn vader en ik een maatschap. 
Na het overlijden van mijn vader (vijf jaar 
later) ben ik met mijn vrouw als zelf-
standige verder gegaan.

Als we terug kijken is er erg veel 
veranderd. In 1980 is de oude boeren-
schuur afgebroken en de huidige loods 
gebouwd. Waren voorheen de agrarische 
bedrijven een grote werkgever, nu is dit 
door de afname van het aantal boeren 
nog maar een klein deel. Ook de verkoop 
van bouwmaterialen aan de zaak is met 
de opkomst van de bouwmarkten sterk 
afgenomen. Was indertijd de titel 
dorpstimmerman normaal, tegenwoordig 
vinden wij ons werk in een wijde regio. 
Ook is de regelgeving rond het aanvragen 
van bouwvergunningen enorm toege-
nomen evenals arbo wetgeving en 
dergelijke. Hierdoor is er een zeer grote 
uitbreiding van administratieve werk-
zaamheden ontstaan.

Voor vermelding in het programma-boekje is aanmelding mogelijk tot 16 juli 2006 
bij: Kees Hiemstra (voorzitter) Weinterp 80, 9241 HG Wijnjewoude
Tel. 0516-471426  Fax. 0516 471639  



Door de jaren heen zijn er al heel wat 
woningen en bouwwerken door ons 
bedrijf gebouwd.
Zoals winkelpanden (o.a.Lidl in Wolvega 
en Drachten), bungalowpark in Havelte, 
kantoren, stallenbouw en uitbreiding van 
scholen. Naast nieuwbouw houden wij 
ons bezig met verbouw en onderhoud. 
Maar ook voor kleine klussen kunt bij ons 
terecht. 
Ook het meer ambachtelijke werk geeft 
ons veel voldoening, zoals de bouw/ 
restauratie van de klokkenstoel en de 
bouw van de muziekkoepel. Werken van 
vakmanschap en precisie. 
Het fijne van het werken in de bouw 
vinden wij, dat je bouwwerken neer zet 
die meerdere generatie meegaan. Dit is 
meteen ook het bijzondere van ons vak. 
Na jaren kunnen we nog steeds zeggen 
“dit hebben wij met onze mensen 
gebouwd”.

Als erkend leerbedrijf, leiden wij jonge 
mensen op tot allround vakmensen. 
Jongeren die een schoolopleiding moe-
ten kiezen, zouden ook de bouw eens 
moeten overwegen. Het is  een mooi en 
veelzijdig beroep met goede doorstroom 
mogelijkheden. De komende jaren zal er 
veel behoefte zijn aan nieuwe/jonge 
bouwvakkers. 

De klant is bij ons nog steeds koning; uw 
wensen te samen met onze kennis en 
ervaring moet leiden tot een tevreden 
resultaat. Bovendien werken wij steeds 
samen met een vast team van vakbe-
kwame onderaannemers. Zo kunnen we 
een betrouwbaar adres zijn met con-
stante kwaliteit.
Daarnaast is ons bedrijf aangesloten bij 
“BOUW GARANT”, het garantie fonds in 
de bouw wat de klant nog meer 
zekerheden biedt.

Zoals u ziet , bouwbedrijf Posthumus is 
een volop dynamisch bedrijf waarmee wij 
u nog vele jaren van dienst hopen te zijn.

Jeen en Annie Posthumus en 
medewerkers.

Beter één vriend die bereid is te geven 
dan honderd met medeleven.



e10  Hynstedei in Wijnjewoude

Onder prachtige weersomstandigheden werd zaterdag 24 juni jl. de strijd 
aangespannen in veel verschillende rubrieken. Er werd gestreden om de eerste 
plaatsen in de rubrieken van Taveno, de Friese rijders en de Hynstedei.
Er heerste een uitstekende stemming en veel bezoekers hadden de weg gevonden 
naar het concoursterrein aan de Merkebuorren op het weiland van de familie v.d. Ploeg.
Het was indrukwekkend om te zien hoeveel sponsors deze dag mogelijk gemaakt 
hadden en met hoeveel plezier en onderlinge competitie de wedstrijden gereden 
werden.

De lootjes vonden gretig aftrek. Er waren 
ook mooie prijzen te winnen met de 
dinerbon voor twee in Het Witte Huis in 
Donkerbroek als hoofdprijs.
Het hoogtepunt van de dag was de 
huldiging van Harke Nijboer. Harke is 
meer dan 25 jaar omroeper geweest bij dit 
prachtige evenement. Maar, zoals hij zelf 
vertelde: “Er is een tijd van komen en er is 
een tijd van gaan”. Als dank voor zijn 
fantastische inzet kreeg Harke en spiegel 
voorzien van het logo van de Hynstedei. 
Zijn naam zal aan het concours verbon-
den blijven, want de winnaars van de 
showrubrieken kregen de Harke Nijboer-
bokaal uitgereikt. Tot slot werd hij samen 
met zijn vrouw rondgereden in een stijl-
volle aanspanning met twee Friese paar-
den.
De uitslagen van Taveno en de Friese 
rijders kunt u lezen in de daarvoor 
bestemde media. 

De uitslagen voor de Hynstedei rijders 
wordt verder niet vermeld, dus daarom 
bij deze:
Rubriek 11 Hynstedei Enkelspan KWPN
1.Vodoo C.      W. Clevering, Wijnjewoude
2.Wendyweis    J. Eisses, Marum
3.Wadetzky       M. Cazemier, Zevenhuizen
Rubriek 13 Hynstedei Enkelspan Friesras 
1.Peta T.           P. Talma, Oldeberkoop
2.Daan              K. Dijkshoorn
3.Jester C.        W. Clevering, Wijnjewoude  
Rubriek 18 Hynstedei Enkelspan Friesras 
gereden door dames
1.Paula C.         I. v.d. Lei, Wijnjewoude
2.Geartsje C.     W. Clevering, Wijnjewoude
3.Peta T.            A. Talma, Oldeberkoop
Prijs voor het schoonste geheel
Geartsje C.        W. Clevering, Wijnjewoude
Rubriek 20 Hynstedei Enkelspan KWPN 
Landbouwwagen
1.Olga J. Kuperus, Rottevalle
2.Vodoo C.       W. Clevering, Wijnjewoude
3.Tarola             J. Boonstra, Wijnjewoude
Hynstedei Enkelspan Friesras 
Landbouwwagen
1.Paula C.         I. v.d. Lei, Wijnjewoude
2.Johannes D.    R. Dekker, Bakkeveen
3.Geartsje C.     W. Clevering, Wijnjewoude  

Het succesvolle verloop van deze dag zal 
het bestuur dat geheel uit vrijwilligers 
bestaat, ongetwijfeld inspireren om vol 
vertrouwen zich weer voor te gaan 
bereiden op de Hynstedei van 2007. 



Longa nieuws

activiteiten: 
Donderdag, 29 juni hebben we onze koekactie gehad. We willen 
hierbij alle rijders en lopers bedanken voor het verkopen van de 
koeken en natuurlijk alle mensen die een koek hebben gekocht 
We hebben  maar liefst 425 koeken verkocht.  Geweldig!.

Vrijdag, 8 en zaterdag 9 juli organiseert 
het jeugdbestuur van Longa haar jaar-
lijkse Longakamp op het erf van fam. V.d. 
Lei aan de Tj. Harkeswei.
De laatste trainingsles is op 15 juli. 
Zaterdag 2 september doen we weer mee 
aan de Willedei. We hopen op mooi weer 
en veel kijkers.                          
Op 4 november  houden wij onze uit-
voering. Noteert u deze datum in uw 
agenda.

Wedstrijdnieuws turnen:  Op 27 mei zijn 
de toestelkampioenschappen  in Heeren-
veen geweest, waar 6 leden van Longa 
zich voor hadden geplaatst. Rinette v.d. 
Wal, Renske Veninga, Baukje de Vos, 
Bianca Bakker, Vera ten Hoor en 
Margreet de Jong. 
Rinette is Fries kampioen geworden op 
onderdeel vloer bij categorie junior niv. 9. 
en Margreet kreeg de zilveren medaille 
omgehangen op onderdeel vloer bij 
categorie junior niv. 9

Wedstrijdnieuws acro: Ook op 27 mei zijn 
de Nederlandse Kampioenschappen 
Acro B en C lijn geweest in Heerenveen , 
waar 2 teams van Longa zich voor 
hebben geplaatst. John Bolt en Marrit 

deOenema zijn 2  geworden in de B-lijn en 
Ruben Haverkamp en Janine Brouwer 
hebben de bronzen medaille gekregen. 

Van de 8 teams die zich hadden geplaatst 
voor de districtwedstrijd op 3 juni in 
Scheemda hebben  4 teams een medaille 
gehaald. 2x goud en 2x brons. 3 Teams 
gingen door  naar het  NK in Beverwijk op 
17 juni. Met een aantal supporters in een 
busje en 3 personenauto's hebben we 
een geweldige dag gehad in Beverwijk. 
's Morgens moest het D team trio dames 
pupil Rinette v.d Wal, Anneke en Margreet 
de Jong als eerste in actie komen. Zij zijn 

deop een 4  plaats geeindigd.
's Middags werden  duo D-lijn Armando 
Haverkamp en Baukje de Vos beloond 
met een zilveren medaille op 0,003 punt 
verschil met nummer 1 uit Leiden. 



Trio D dames junior  Renske Veninga, 
de

Anke en Ester v.d. Veen hebben een 3  
plaats behaald wat een bronzen medaille 
betekende.

Onze acrotrainsters Margje v.d. Lei en 
Natascha Jamin en wij als bestuur 
kunnen terugzien op een geweldig 
seizoen. Deze dames wil ik hierbij in het 
zonnetje zetten voor hun enthousiaste 
manier van lesgeven en het omgaan met 
de kinderen. Wij zijn heel erg blij met deze 
acrotrainsters (en natuurlijk met alle 
lesgevers) 

Op 4 september beginnen de lessen voor gym. Ver. Longa weer. 

Inlichtingen rooster : Sietske Brouwer, Merkebuorren 73 tel. 0516-481995
Of email:  
Of kijk op onze website:  www.longawijnjewoude.nl

bestuur@longawijnjewoude.nl

Ouderensoos Wijnjewoude

Als bestuur zijn we bezig geweest om het winterprogramma klaar te maken. Als alles 
naar wens verloopt krijgen we het volgende:
We beginnen weer met ons reisje. Met busonderneming Wiebenga hopen we op 14 
september naar een fruitbedrijf in de Noordoospolder te gaan. Vervolgens een busreis 
door mooi Gaasterland. Daarna een diner in Joure. Kosten € 30,- per persoon.
Op 26 oktober komen Tiepstra en Co bij ons met Tjeerdsje  bij de deur langs.
Op 16 november komt de alom bekende Johan Veenstra met voordrachten uit eigen 
werk.
21 December Kerstmiddag met medewerking van het zangkoor Murada uit Appelscha, 
waarna de kerstkoffietafel.
25 januari de Jagermaisters uit Haulerwijk met accordeon en saxofoon.
22 februari hebben we een spelmiddag
22 maart Dhr. E. de Leeuw uit Heerenveen met dia's en een verhaal uit Alberta Canada.
We menen er goed aan te doen dit alvast bij u kenbaar te maken. We hopen naast 
bekende gezichten ook nieuwe welkom te mogen heten.
Een fijne zomer toegewenst en hopelijk tot de komende tijd.

Het bestuur.

mailto:bestuur@longawijnjewoude.nl


Beroep onder de loep
 

50 jaar Van der Wal
 
Met deze titel wordt de lading van dit stuk niet helemaal gedekt. Het is meer het leven, 
zeg maar reilen en zeilen in ons dorp van Job en Rinkje.
Met ons 50-jarig huwelijksjubileum zijn wij ook een halve eeuw bezig met een eigen 
onderneming.

Na mijn diensttijd in december 1953 ga ik 
aan de slag bij Ruurd Boonstra: 
Rijwielhandel, Taxi en Autoverhuur aan 
de Molenlaan waar nu Jack en Ina wonen 
(kapperszaak).
In die tijd hebben wij stevige verkering en 
er worden plannen voor de toekomst 
gemaakt. Verscheidene kinderen van 
Ruurd Boonstra gaan emigreren. 
Dit lijkt mij ook wel wat maar het is 
helemaal niks voor Rinkje. Kort en bondig 
is haar antwoord: Als je dat echt wilt, dan 
ga je, maar wel zonder mij!
Die prijs is te hoog en we besluiten om als 
de kans daar is voor onszelf te beginnen. 
In mei 1956 krijgen wij de mogelijkheid om 
het bedrijf van Ruurd over te nemen. 

De benodigde papieren moeten met 
cursussen nog worden gehaald. Rinkje 
haalt het middenstandsdiploma en ik het 
patroonsdiploma + het diploma voor 
erkend rijwielhersteller.
Het wordt hard werken. Ik herinner mij 
nog een groot reclamelint op de ANETO-
tentoonstelling in 1960: "Een fiets, een 
brommer of een auto van Job van der Wal.
Na een aantal jaren zitten wij met 
ruimtegebrek en in 1964 betrekken wij het 
nieuwe pand aan de Merkebuorren 72. 
Fietsen en brommers worden niet meer 
verkocht, de auto heeft de toekomst. 
Sinds die tijd zijn wij dealer geweest van 
Goggomobiel, Glas, Sunbeam, Chrysler, 
Plymouth, Dodge, Jeep, Scaldia, Jalta, 
Zastava, Lada en Honda.



In de jaren '70 word ik gevraagd voor een 
plek op de lijst voor de gemeenteraad 
Opsterland, destijds voor de ARP.
Om niet helemaal aan auto's verslaafd te 
raken heb ik het raadswerk aange-
nomen. Ik kijk met veel genoegen op die 
tijd terug. Mooi om mee te maken is de 
realisatie van het Waldhûs.
Door de jaren heen veranderen de tijden. 
Eisen van importeurs dat er geen dealers 
meer in kleinere plaatsen actief mogen 
zijn. In 1990 verhuist het garagebedrijf 
naar Drachten waar we een bedrijf met 
dealerschap over kunnen nemen.

In 1996 is het bedrijf aan de Merke-
buorren verkocht om ruimte te maken 
voor een supermarkt.
De taxipoot van het bedrijf is nog wel 
actief in Wijnjewoude. 
Wij kunnen terugkijken op een druk maar 
wisselend leven. Het werk is onze hobby. 
De kinderen nemen het over, wij doen het 
wat kalmer aan maar het taxirijden is nog 
steeds leuk.

Job en Rinkje van der Wal.

Dorcas Hulp

We leven in een wereld die schreeuwt om hulp. En dank zij uw hulp wordt het project 
voor het Dagopvangcentrum Krivoj Rog in Oekraïne geholpen.
Met de opbrengst van de Pinkstermarkt wat € 215,= opbracht, krijgen kansarme 
kinderen hulp en een warme maaltijd. 
Onze statiegeldbon actie bracht in ± een half haar € 117.10 op. Prachtig toch!
Kleine moeite grote opbrengst.
De kledingactie loopt prima, vooral gesorteerde kleding blijft veel vraag naar.
Ook een manier waarop Dorcas fondsen werft voor projecten is het verzilveren van 
supermarkt spaarzegels, koopzegels, waardepunten, tankstations, koffiepunten, 
theepunten margarinezegels, enz.
Deze kunt u ook deponeren in de bekende statiegeldbus, of op onderstaande 
adressen.
Heeft u nog oud geld, ook dat is welkom.

Giro 2018 Darcas Hulp Andijk

Met vriendelijke groet,

Dorcasdepot Fam. B. Karssen, tel. 481758
Voorraadkist Fam. J. Bruinsma, tel. 481372

Liever ouwe wijn dan ouwe koek.



Geef de pen door.

Deze keer viel de pen op ons erf. 
In het jaar 2000 kwamen wij terecht in Wijnjewoude. Tegen 
een aantal van onze vrienden hadden wij gezegd dat we ons 
geluk op het platteland wilden zoeken. Een van hen deed de 
suggestie ons licht eens in Friesland op te steken. Zelf had hij 
een deel van zijn jeugd met zijn ouders doorgebracht in 
Kortehemmen, daar keek hij met veel plezier op terug.
Zo gingen wij op zoek. We hebben eindeloos veel plekken 
bekeken, maar niets kwam maar in de buurt van wat we in 
gedachten hadden. Tot er op een dag een makelaar ons een 
foto toestuurde (toen stond nog niet alles op internet) van een 
Wâldhûs met een zwembad in Wijnjewoude (?). 

Aangezien Anita graag de mogelijkheid 
voor een paard aan huis wilde, leek dit 
huis totaal ongeschikt. “Deze makelaar 
denkt zeker dat ik een zeepaard bedoel.”
Eenmaal op de plek aangekomen overtrof 
deze al onze verwachtingen. Geweldig! 
Dit wilden we graag. En zo geschiedde….
Het werd ons al gauw duidelijk dat 
Biskopsreed 5 toch wel een bijzondere 
plek is. Maar weinig mensen die wij 
spraken – en die toch al het grootste 
zoniet hun hele leven al in Wijnjewoude 
woonden – kenden deze plek. “Ik wist 
helemaal niet dat daar een huis stond.” 
Hebben we vaak gehoord. 

Ook al hadden onze randsteedse 
vrienden ons gewaarschuwd, ons werd 
op de eerste dag al duidelijk dat het geen 
saai leven zou worden op ons platte-
landse erf. Het verhaal van de verhuis-
wagen is inmiddels wel bekend, maar het 
blijft een leuke situatie om kennis te 
maken met de buren. 

Maar er gebeurt natuurlijk van alles, ook 
als je buiten het dorp woont. Op een 
vroege zondagmorgen deed Jarl de 
gordijnen open en wat hij zag geloofden 
wij allebei niet. Zo erg waren we de avond 
ervoor toch niet doorgezakt?  Op ons erf 
waren 50 !! schapen aan het grazen. 

Uiteraard hebben we de eigenaar pas 
gebeld nadat we uitgebreid foto's van dit 
spektakel hadden genomen.
Maar bij schapen bleef het niet. Zo 
hebben we ook eens een verdwaald 
varken op ons erf gehad. Hilariteit alom, 
dat mag duidelijk zijn. 
Verder hebben we regelmatig aanloop-
dieren gehad die bij ons asiel zochten, 
waarvan sommige dringend medische 
hulp nodig hadden. Wij hebben een vrij 
soepel asielbeleid, dus …ze waren van 
harte welkom! Op dit moment hebben we 
een verzorglammetje. Als Dikkie dik 
genoeg is, mag hij weer terug naar zijn 
moeder en zijn zusjes.

In de tussentijd zijn we ook getrouwd. Ook 
dit bleek een grotere verrassing met zich 
mee te brengen dan we hadden gedacht. 
Daags voor de grote dag stond er ineens 
een prachtige bloemenboog compleet 
met trouwbel voor onze voordeur. Dit was 
voor ons wel heel bijzonder en de 
bezorgers hebben we natuurlijk uitge-
breid bedankt.

In de afgelopen 5 jaar hebben we aardig 
wat verrassende situaties meegemaakt, 
genoeg om heel wat anekdotes te 
vertellen. 



Uiteraard hebben we kennis gemaakt met veel mensen en allerlei grote en kleine 
dorpsevenementen, zoals het Dorpsfeest, Ringrijden, Hynstedei, de buurtbarbecue, 
en ach we kunnen er wel eindeloos over schrijven, maar in het kort gezegd: we voelen 
ons gewoon helemaal op onze plek die wij De Biskopshof gedoopt hebben. 

En leven op het platteland is alles behalve saai!

Wij willen graag de pen doorgeven aan Max Cramer, Biskopsreed 7, onze buurman.

Prikbord

Bedankt.

16 maaie wie foar ús in dei mei 
in gouden rântsje.

Geweldich sa't der oan ús tocht is,
yn hokker foarm dan ek, 

doet wy ús 50-jierrige troudei fierden.

Tige tank dêrfoar.

                     Douwe en Trijntje 
Boonstra-Duursma

Oerterp, july 2006

Gevonden

Gevonden sleutels fiets/huissleutels op 
de Merkebuorren na de dorpsfeestavond 
op zaterdag 17 juni 2006. 

Martje Seefat 
tel. 0516 – 48 12 71

Gebouw de Driehoek.

Afscheid

Samen mochten wij met elkaar 13 jaar in 
het gebouw “De Driehoek” voor u klaar 
staan. In Rouw en trouw en het verenig-
ingsleven, muziek en het kerkelijk leven. 
Wij gaan nu afscheid van jullie nemen en 
daarom willen we u hartelijk bedanken 
voor het geschonken vertrouwen.
En met dit schrijven wensen wij u allen 
nog vele jaren van gezondheid en 
tevredenheid toe. Ontvang de hartelijke 
groeten van 

Piet en Aaltje Mulder.

P.S. Tevens bedanken wij voor alle 
lidmaatschappen.

Je vijand kan beter van jou iets goeds overnemen 
dan jij van hem iets slechts.



Kerkdiensten

Hervormde Gemeente
Juli

9  Weinterp       9.30 uur. Ds. A. Slingerland, Ferwerd. Voorber. H.A.
    19.30 uur. Hr. J. Telgenhof, Dorkwerd, Zangdienst

16 Duurswoude    9.30 uur. Ds. G.C. Buijs, Haulerwijk. Viering H.A.
     13.45 uur. Ds. J. Slok, Harkema. Dankzegging

23 Weinterp        9.30 uur. Ds. H. Talsma, Kollumerzwaag
13.45 uur. Hr. F. Verkade, Hoogeveen

30 Duurswoude   9.30 uur. Ds. L.H. Vosschezang, Schoonhoven.
      Ger. Kerk  14.00 uur. Ds. J. v.d. Veen, Heerenveen
Aug
6  Weinterp   9.30 uur. Dr. B.J. Wiegenrad, Reeuwijk.

13.45 uur. Dr. B.J. Wiegenrad, Reeuwijk.
12 Weinterp 19.30 uur. Hr. F. Verkade, Hoogeveen. Zangdienst
13 Duurswoude   9.30 uur. Ds. D. Schreurs, Hogebeintum.
      Ger. Kerk 13.45 uur. Ds. J. Knol, Smilde
20  Weinterp  9.30 uur. Hr. J.W. v.d. Kamp, Beverwijk

13.45 uur. Hr. J.W. v.d. Kamp, Beverwijk
27  Duurswoude  9.30 uur. Ds. D. Schreurs, Hogebeintum
      Ger. Kerk 13.45 uur. Ds. J. Knol, Smilde.
Sept.
3  Weinterp  9.30 uur. Hr. F. Verkade, Hoogeveen

13.45 uur. Ds. H. Poot, Oldemarkt.
    Ger. Kerk 19.00 uur. Evangelisatiedienst.

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.
Juli

02     9.30 uur. Ds. W.B. v.d. Wal
          14.00 uur.   Dienst

09        9.30 uur. Ds. J.H. Tempelman
          14.00 uur. Ds. W.B. v.d. Wal

16        9.30 uur. Ds. W.B. v.d. Wal
          14.00 uur.  Dienst

23 9.30 uur.  Dienst
          14.00 uur. Ds. W.B. v.d. Wal

30 9.30 uur. Dienst
           14.00 uur. Dienst
Aug.

6    9.30 uur. Dienst
 14.00 uur. Dienst

13    9.30 uur. Dienst
 14.00 uur. Ds. S. Cnossen

20           9.30 uur. Dienst
 14.00 uur. Dienst

27    .00 uur. Ds. W.B. v.d. Wal
 14.00 uur. Ds. A.A.J. de Boer

Sept.
3          9.30 uur.  Ds C.J. Breen

  14.00 uur. Ds. W.B. v.d. Wal
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Gereformeerde Kerk
Juli  

9 9.30 uur. Dhr. H. J. Brouwer  Lunteren 
13.45 uur. Ds. L. Kramer, Zwaagwesteinde

16 9.30 uur. Ds. S. Boukes, Damwoude 
13.45 uur. Dhr. M. Kok, Schiermonnikoog

23 9.30 uur. Ds. B. van Oeveren, Steenwijk 
13.45 uur. Dhr. H.J, Brouwer, Lunteren

30  11.00 uur. Da. J.J. Douma v.d. Molen, Frieschepalen 
14.00 uur. Ds. J. v.d. Veen, Heerenveen. Gezamenlijke dienst

Aug. 

6 9.30 uur. Dhr. M. Kok, Schiermonnikoog Koffie drinken na de dienst
13.45 uur. Ds. B. J. Wiegeraad, Reeuwijk. Gezamenlijke dienst in de Herv.Kerk 

Weinterp
13 9.30 uur. Ds. W.H.D. Pastoor, Steenwijk

13.45 uur. Ds. J. Knol, Smilde. Gezamelijke dienst 
20 9.30 uur. Ds. J. G- Arensman,  Gerkesklooster

13.45 uur. Dhr. J. W. v.d. Kamp,  Beverwijk. Gezamenlijke dienst in de Herv. Kerk 
Weinterp, 

27 9.30 uur. Ds. R.R. Maathuis, Werkendam

13.45 uur. Ds. J. Knol, Smilde. Gezamelijke dienst

Sept

3     9.30 uur. Da. A. van Harten –Tip  Smilde. Koffie drinken na de dienst
13.45 uur. Ds. H. Poot,  Oldemarkt   Gezamenlijke dienst in de Herv. Kerk. Weinterp.

Dorpsagenda
Juli
5 Rommelmarkt 14-18 uur.
8 en 9 Open Tuindagen + fietsroute (zie Bân van juni)
13 Pakketten inleveren voor Polen
15 Ringrijden op de Merkebuorren
19 Avondrommelmarkt 17-21 uur.
24-25-26-27  Avondfietsvierdaagse
26 Open huis Meermarkt vanaf 19.00 uur

Aug
2 Rommelmarkt op het evenemententerrein
16 Avondrommelmarkt
26-27 Open tuindagen + fietsroute

Sept.
2 Willedei Wynjewald vanaf 's middags 15.30 uur.

Een straatfestival met veel culturele en promotionele activiteiten. Kom zie en geniet 
wat de Willedei u biedt! 

6 Rommelmarkt op het evenemententerrein
11-25 IDOP: Plenaire bijeenkomsten voor bewoners. Vanaf 19.30 uur bent u van 

harte welkom in multifunctioneel centrum de Swingel 



Doktersdiensten

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude  Mr. Geertswei 15  Wijnjewoude   tel. (0516) 48 12 50.

Door de week overdag tel. 48 12 50 spoedlijn (0516) 48 08 08
Na 17.00 uur en in het weekend tel. 0900 1127112
 TIJDEN
-     maken van afspraken voor het spreekuur of een visite  08:00 - 09:00 uur
- aanvragen van herhalingsrecepten                              09:00 - 10:30 uur
- koffiepauze met aansluitend verpleegkundig spreekuur 10.30 - 11.45 uur
- bellen voor uitslagen 11.45 - 12.15 uur
-     medicijnen afhalen                                                   16:00 - 17:00uur
- wrattenspreekuur: 1x per 14 dagen is er donderdagmiddag vanaf 15:00 uur stikstof 

aanwezig. 

Wij hebben lunchpauze vanaf 12:30  13:30 uur. Uiteraard zijn we dan wel voor 
spoedgevallen bereikbaar. 

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

Beter half gaar dan half bij de tijd


