Een praatje bij het
plaatje

Van de redactie
Redactie "de Bân”
Jan Lammert Sijtsema jr.,
Merkebuorren 39a
Annie Posthumus, Weinterp 40.
Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10,
Durk van der Veen, Merkebuorren 127.
Klaas Greidanus, Bremerheide 20.
Roelie Aardema, Mr. Geertswei 45
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48 14 28
48 07 07

'" Op een mooie zomerdag,
genieten in het centrum
op de eerste Rang".

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.
De volgende Bân verschijnt op zaterdag 25 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 via email deban@wijnjewoude.net
Dit kan tot zaterdag 18 augustus 18.00 uur. Kopij wat niet via e-mail gaat moet op
donderdag 16 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.
Dit is de laatste Bân voor de vakantie.
I.v.m. de Willedei op zaterdag 1 september, komt het septembernummer uit op
zaterdag 25 augustus.
Wij als redactie wensen iedereen een genoeglijke vakantie met mooi weer.
De redactie wenst u veel leesplezier toe.
De redactie.

Berichten van Plaatselijk Belang

Presentatie plannen werkgroepen
Idop
Zo'n 50 mensen, vertegenwoordigers van
de werkgroepen, gemeente, Timpaan en
andere belangstellenden, waren op 30
mei aanwezig bij de presentatie van de
plannen van de werkgroepen in het kader
van het Integraal Dorps Ontwikkelings
Plan (Idop). De bedoeling van de avond
was een presentatie van de plannen op
hoofdlijnen, voor de korte termijn (een
jaar) en de langere termijn (4 jaar).
De werkgroepen kregen per werkgroep
10 minuten de tijd om hun plannen te presenteren. Daarna kon worden gereageerd op de plannen. Samengevat treft u
hierna de gepresenteerde plannen aan.
De aankleding van het dorp
De werkgroep heeft voor de korte termijn
plannen gemaakt voor het evenemententerrein, het parkeren bij de sportvelden/evenemententerrein, het parkeren bij
de scholen (Welfingstrjitte) en het parkeren aan de Loksleane. Voor het evenemententerrein ligt er al een plan wat in
2003 is geschreven; dit plan zou moeten
worden uitgevoerd. Er zijn te weinig parkeerplaatsen; uitbreiding kan bij de sportvelden en de Loksleane worden gerealiseerd door middel van half open verharding op de groenstroken. Bij de scholen
wordt gedacht aan insteek parkeerplaatsen. Aangegeven wordt dat parkeren ook met veiligheid te maken heeft.
Vooral veiligheid rond de scholen is een
punt van aandacht.
Voor de langere termijn zijn er plannen
gemaakt voor de verfraaiing van het

gebied rondom de muziekkoepel/het parkeren aan de Merkebuorren, de wijziging
van de N381, verbetering van de eenheid
van de dorpsbebouwing en verfraaiing
van het geheel en oude en nieuwe paden.
De toegankelijkheid van de muziekkoepel
moet worden verbeterd zodat er meer
gebruik van kan worden gemaakt. De verlegging van de N381 zal veel gevolgen
voor de leefbaarheid van het dorp hebben; voorkomen moet worden dat de
dorpskern een racebaan wordt. De eenheid van de dorpsbebouwing kan worden
verbeterd door o.a verbindingspaden tussen de dorpsdelen, waarbij ook wordt
gedacht aan een wandel/fietspad vanaf
de Gentiaan richting Klein Groningen en
het eventueel aanleggen van een park zuidelijk van de hoofdstraat.

Natuurlijk Wijnjewoude
De werkgroep heeft plannen gemaakt
met als doel hoe we meer kunnen
genieten van de natuur en het landschap
rondom Wijnjewoude.
Voor de korte termijn wordt gedacht aan
een stuk bos voor loslopende honden,
banken en picknicksets langs wandel en
fietspaden, een fietsaansluiting vanuit het
dorp naar de Finne (in het kader van een
veilige fietsroute) en een aanlegsteiger bij
Feldersbos en Tsjerkereed, in het kader
van het opwaarderen van de Turfroute.
Voor de langere termijn wordt gedacht
aan een fiets- en wandelpad langs het
Koningsdiep (Mounleane-Oude bos), het

vergroten van de parkeerplaats aan de
Mounleane, het realiseren van visplekken, een parkeerplaats bij het Oude bos
(Jan Anneleane), een nieuwe bestemming van de werkschuur van Staats Bos
Beheer, een schaapskudde op de heide,
een passantenhaventje bij Klein Groningen en het herstel van een oud
wandelpad langs de Russchenreed.

Jong en oud moet op het dorp
blijven wonen:
Voor de korte termijn wil de werkgroep in
overleg met de gemeente over de wooncontingenten en nieuwe bouwkavels,
omdat in het kader van de uitbreiding van
Wijnjewoude slechts een zeer beperkt
aantal woningen is toegewezen. Er zal
worden deelgenomen aan een project
zelfstandig wonen voor jongeren tot 30
jaar van woningcorporatie Welkom en willen betrokken worden bij de plannen met
betrekking tot de Welfingstrjitte en de
Zorgboerderij.
Voor de langere termijn wordt gedacht
over overleg met de gemeente Opsterland over ontwikkelingen inzake het
wonen in Wijnjewoude (type woningen,
aantallen, plek, koop/huur) en de locatie
Klein Groningen. Het woonwensenonderzoek (enquetes WOBOF) wil men mede
gebruiken om duidelijk te krijgen wat het
leven en wonen in Wijnjewoude zo aangenaam maakt, wat er wordt gemist in
Wijnjewoude, hoe de jeugd en ouderen in
Wijnjewoude kunnen worden behouden
en hoe initiatieven vanuit inwoners, ontwikkelaars en ondernemers kunnen worden ondersteund.

maken dat inwoners van Wijnjewoude
(jong en oud) zo lang mogelijk zelfstandig
in eigen dorp kunnen blijven wonen. De
rol van het dorpssteunpunt is informatie in
het eigen dorp te verstrekken (laagdrempelig), mensen en/of organisaties met
elkaar in contact te brengen, het signaleren wat er speelt in het dorp en het doorverwijzen naar professionele instanties.
Het dorpssteunpunt moet in het dorpshuis
worden gevestigd en eens per week en
dagdeel open zijn. Het zal door vrijwilligers worden bemenst.

Een breed plan voor de jeugd van
0-12 jaar en van 12-16 jaar
Doel van de werkgroep is om in het kader
van het jeugdbeleid te zorgen voor een
goede doorgaande lijn in de leeftijd van 0
tot 23 jaar. Voor de groep van 0-4 jaar zijn
consultatiebureau en peuterspeelzaal
belangrijk, waardoor onder meer de busverbinding naar Ureterp moet blijven
behouden. Voor de groep van 4-12 jaar
moet de buitenschoolse opvang goed worden geregeld, moet een buurtnetwerk worden ingesteld en moeten de speeltuinen
op peil worden gehouden. Voor de langere termijn denkt men aan een kwaliteitsimpuls van het onderwijs. Voor de groep
12+ is al een herstart gemaakt van de
jongerensoos en wordt gedacht aan herinrichting van het evenemententerrein
met sport en speelvoorzieningen. Voor de
langere termijn denkt men aan een jongerensoos in de voetbalkantine en een
steunpunt dorp/vrijwilligers, ook voor jongeren.

Ondernemend Wijnjewoude
Zorg dichtbij huis (oprichten van
dorpssteunpunt)
De werkgroep heeft zich beziggehouden
met de opdracht om een dorpssteunpunt
op te richten, met als doel het mogelijk te

Door de werkgroep ondernemend Wijnjewoude wordt aangegeven dat de groep
later is gestart en nog geen concrete plannen kan presenteren. De werkgroep gaat
verder met het maken van plannen.

Na de presentaties werd volop gebruik
gemaakt van de gelegenheid om te reageren op de plannen van de werkgroepen.
Voor een uitgebreid verslag van de presentaties van de werkgroepen en de naar
aanleiding van de presentaties gestelde
vragen/opmerkingen verwijzen wij u naar
www.wijnjewoude.net, onder IDOP actueel.

Overleg 20 juni
Op 20 juni was de voorlopig laatste bijeenkomst inzake het Idop. Lieuwe
Bergstra, gemeenteambtenaar en coördinator van het Idop gebeuren, had een
overzicht gemaakt van de door de werkgroepen voorgestelde plannen, zoals
gepresenteerd aan de inwoners op 30
mei j.l. Met dat overzicht als leidraad zijn
zoveel mogelijk overlappingen in de plannen van de diverse werkgroepen bij de
juiste groep geplaatst. Ook zijn er keuzes
gemaakt wat betreft de tijdslijn voor uitvoering van de haalbare plannen op lange
of korte termijn.
Willie Oldengarm van Timpaan zal de
komende tijd in samenspraak met de trekker van elke groep een totaalverhaal
schrijven van de plannen. Het resultaat
hiervan zal op 27 augustus besproken
worden in de werkgroepen en zonodig
worden aangepast. Daarna worden de
plannen in een boekwerkje gepresenteerd aan zowel de inwoners van
Wijnjewoude als het gemeentebestuur
van Opsterland. Vervolgens gaan we
verder met de uitwerking, eventueel met
de hulp van deskundigen.

Herstel wegen
De Mr.Geertswei zal vanaf de Loksleane
tot het Plein herstraat worden nadat de riolering vernieuwd is. Ook de Welfingstrjitte
zal worden herstraat vanaf de Merkebuorren tot en met de bocht naar links. De
aanbesteding van dit werk zal nog voor de
bouwvak vakantie plaatsvinden. Getracht
zal worden bij dezelfde aanbesteding een
parkeergelegenheid te realiseren, voor
een achttal auto's, op het terrein achter de
Swingel.

Muziekkoepel
In het kader van het promoten van de
muziekkoepel doet Plaatselijk Belang
actief mee aan de Willedei op 1 sept a.s.
door middel van een fotopresentatie in de
koepel, onder het motto “Zonder verleden
geen heden voor Wijnjewoude”.
Het optreden van onze plaatselijke
Trekzakformatie op 1 juni j.l. was een succes en verdient navolging.

Het Plein
Het plein met ons kunstwerk aan de Mr.
Geertswei nadert de voltooiing na het
plaatsen van de banken. Wanneer de verlichting ook nog eens aangepast gaat worden benadert dit stukje Wijnjewoude het
ideale.
De cirkel voor de banken is niet bedoeld
om er auto's te parkeren. We gaan er vanuit dat dit niet aangegeven hoeft te worden door middel van een ontsierend verbodsbord.
Bestuur Plaatselijke Belang

Roddel en geheimen zijn boze geesten,
hou ze buiten de deur.

Bedrijfsreportage
V.O.F. J. Meinsma & Zoon
'Even naar Meinsma'. Een zin die in veel huizen gehoord zal worden. Meinsma, een
begrip in de regio. U kunt bij hen wel voor héél veel dingen terecht. Voor jong en oud en
alles wat daar tussenin zit heeft Meinsma artikelen. Van speelgoed, huishoudelijke artikelen, gereedschap, tuingereedschap en fietsen tot fietsaccessoires en onderdelen,
het moet raar lopen wilt u het bij hen niet kunnen kopen.
In deze bedrijfsreportage willen wij u een
blik geven in de 'wereld van Meinsma'.
Jaap, Anneke en hun zoon Hans zijn dagelijks in de weer om inhoud te geven aan dit
familiebedrijf dat in 1904 door Hans
Meinsma, de vader van Jaap, werd opgericht.
Als fietsspecialist timmert Meinsma aan
de weg. Dagelijks wordt een beroep
gedaan op hun kennis en vaardigheid als
het om fietsreparaties en -onderhoud
gaat. Ook zijn zij specialist op het gebied
van elektrische fietsen.
De werkdag begint bij de Meinsma's iedere dag hetzelfde. De werkplaats (die na
werktijd als stalling dienst doet) wordt
leeggehaald zodat er ruimte vrijkomt om
te werken. De winkel wordt uitgestald en
de dag kan beginnen.

Het duurt niet lang of de eerste bezoeker
dient zich aan voor een slof pruimtabak.
Die is snel geholpen en het werk kan
beginnen.
Er staan vandaag zo'n 15 fietsen te wachten voor reparatie en onderhoud. Hans
rijdt een Sparta ION naar binnen voor een
onderhoudsbeurt. Deze elektrische fiets
vraagt veel specialistische kennis maar
die is gelukkig ruimschoots aanwezig.
Jaap begint vandaag met onderhoud aan
een 'hobbelfiets', zo'n fiets die gebruikt

wordt bij speciale gelegenheden waar wielen in geplaatst zijn die 'hobbelen' omdat
de spaken ongelijk in het wiel geplaatst
worden.
'Ring ring'… telefoon. Anneke haast zich
en neemt op. 'Meinsma…. jazeker, ik verbind u door'. Het telefoontje van dealer
Gazelle wordt door Jaap voortgezet en al
snel is er weer rust in de werkplaats.
Niet voor lang… 'Tring', de winkelbel. 'Ik
ben op zoek naar een dimmer voor
Halogeen verlichting…' Ja hoor, snel
gevonden. Tevreden gaat de klant de
deur weer uit.
‘Ring ring'… weer telefoon… Nu is het
Anneke die meldt dat de koffie bruin is.
Dat is niet tegen dovemansoren gezegd.
Al snel zit de familie achter een bakkie
troost. 'Tring'… weer een bezoeker. Nu
voor een nieuwe fiets. Hans laat zijn koffie
staan en vakkundig geeft hij uitleg bij de
diverse fietsen waar de dame in
geïnteresseerd is. Tja, die elektrische
fiets hè, dat moet toch wel machtig mooi rijden. Ondersteuning tijdens het trappen,
een minimale inspanning, geen last meer
van tegenwind, haast te mooi om waar te
zijn. Hans biedt een ritje op een demofiets
aan. Enthousiast rijdt de dame weg.
Hans komt weer om koffie. Dan maar een
nieuw bakkie, de vorige was koud geworden. Als de dame terug komt van de
proefrit heeft Hans zijn koffie alweer een

tijdje op. Inmiddels razend enthousiast
over de elektrische fiets wordt er nog even
gesproken over de inruilprijs van de 'oude'
fiets. De dame gaat akkoord met het voorstel van Hans. De fiets kan voor het weekend nog afgehaald worden, wat een mazzel!

Hans heeft het gereedschap nog niet in
zijn handen of de winkelbel gaat alweer.
Jaap is in geen velden of wegen te bekennen. O ja, daar staat hij met een man in de
loods bij de gebruikte fietsen te praten.
Een groep schoolkinderen verdringt zich
in de winkel om het speelgoed heen. Als
ze uiteindelijk iets gevonden hebben,
heeft Hans zijn handen vol om de hebbedingetjes af te rekenen.
Het is al bijna middag als hij weer met zijn
onderhoudsbeurt verder kan…
Zomaar een kleine greep uit het leven van
alledag van familie Meinsma. Ze zeggen
graag: 'tot ziens'. En met betrekking tot
een fiets: nieuw, elektrisch of gebruikt, bij
hen komt u er wel uit!
Namens fam. J. Meinsma
Inge Breedijk.

Om der wille van de vrede mag je een leugentje vertellen,
maar de vrede zelf moet op waarheid berusten.

Terugkom-workshop
Oude paden - Nieuwe wegen, komend najaar
In de loop van 2006 heeft het Steunpunt Monumentenzorg samen met haar partners
het project "Oude paden - Nieuwe wegen" opgezet in zuidoost Friesland. Dit project
heeft tot doel samen met de bewoners het historische padennetwerk in kaart te brengen.
In het najaar van 2006 zijn een drietal
workshops georganiseerd. Tijdens de
workshops hebben de deelnemers historische paden op kaart aangegeven en bijbehorende verhalen aangeleverd. Het
resultaat was overweldigend. Zuidoost
Friesland blijkt zeer rijk te zijn aan historische paden.
Het projectteam is aan de slag gegaan om
alle informatie digitaal te verwerken.
Gaandeweg bleek dat in de jaren zeventig
(1972) door de Provinsje Fryslân eerder
al een inventarisatie van historische
paden is gemaakt. Om een volledig beeld

van het padennetwerk te krijgen, is besloten om de informatie uit de workshops en
deze inventarisatie te combineren.
De consequentie van deze keuze is dat
de verwerking van al deze gegevens
meer tijd neemt dan oorspronkelijk
gepland. Dit betekent dat de aangekondigde terugkom-workshop niet in het voorjaar van 2007 plaats kon vinden, maar in
het najaar. Tijdens deze terugkomworkshop laat het projectteam u de resultaten
zien en worden de mogelijkheden voor
realisatie van paden gezamenlijk verkent.
De datum hiervoor wordt na de zomer
bekend gemaakt.

Willedei Wynjewâld
Feest vol zang, muziek, dans, show en theater
It giet wér oan. Zaterdag 1 sept. 2007 is het zover: 'Willedei Wynjewâld'
Weer hebben we een mooi gevarieerd programma. Dus net als eerder:
Voor Elck wat wils! Vele deelnemers verdeelt over maar liefst 12 podia in
het centrum van Wijnjewoude, zullen ruim 25 acts brengen.
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.
Voor een ieder valt wel wat te beleven!
Afrikaanse Djembétrommelaars zullen u
in een workshop gaan opleiden voor een
echte Afrikaanse trommelaar. Voor de
Rinkel Roairock muziek kun je 'Pierewaayer' beslist niet missen.
Ook de Healers met hun bekende hit
'Hurdsiler' zullen weer songs van hun nieuwe Fryske Blûsrûs CD laten horen. Ook de
enthousiaste zang en shanty's van 'De
Piipegaeltsje Sjongers' zijn het beluisteren
meer dan waard! En nog vele andere
artiesten zullen hun kunsten vertonen
waaronder Gerbrich van Dekken, Gurbe
Douwstra, Fokke Miedema, Jan Kuipers
Alma, Klaas Stienstra etc.
Foeke van Bruggen, bekend als 'De
Solexman' is de lolbroekzanger van het
publiek. Mis hem niet!
De rapper : Grote Beer is met zijn danseressen weer in staat er een leuk optreden
van te maken.
De Jazz groep 'Milestones' mag een liefhebber ook niet missen. Het muziekkorps
'Euphonia' laat van zich horen! De Ger.
Kerk staat open voor bezichtiging en ??
'Face down' komt met een speciaal optreden naar de Willedei.
Robert van der Galien is van de partij met
zijn Coverband!
Drie trekzakdames vermaken u met trekzakmuziek onder de mooie naam:
Willewurk! Prachtig toch?
Voor de kleintjes onder het publiek is er

een optreden van clown 'Bogus' Voor de
kleine springers is er een luchtkussen.
Ook kunnen zij zich laten schminken en
een presentatie ballonvouwen mee
maken.
De jongleergroep 'Skydeskive' op stelten
met hun VUUR show/act kunt u op straat
tegen komen.
Verder komen op dit festival een bijzondere collectie oldtimer tractoren, auto's, motoren en bromfietsen! Het 'Fryske Gea' is
aanwezig met een info. caravan. In de
Vandalisme bus van Arriva kun je zien en
beleven wat vandalisme teweeg brengt.
Op de 'bedrijvenboulevard' kunt u zich vermaken met de ludieke acties en presentaties van de deelnemende bedrijven en
verenigingen. Het ééndags kruideniers
museum is alleen tijdens de Willedei open!
Een wedstrijd palingroken van de 'WâldRikkers' om het Willedei Kampioenschap
zal u doen beleven hoe deze hobby met
veel enthousiasme wordt uitgeoefend!
Een kindervrijmarkt is gepland voor lagere
schoolkinderen.
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 Wijnjewoude
-Hemrik de hoofdsponsor van deze Willedei.
Voor deelname en vermelding in het programmaboekje is aanmelding mogelijk tot
16 juli 2007 bij: Kees Hiemstra (voorzitter)
Weinterp 80, 9241 HG Wijnjewoude
Tel. 0516-471426 Fax. 0516 471639
E-mail: kees.hiemstra@hetnet.nl

Dorpsfeest Wijnjewoude
We kijken terug op een geslaagd feest met een gevarieerd programma met veel bezoekers. Het weer was redelijk goed te noemen behalve op de vrijdagmiddag toen we met
de kinderen van de basisscholen in het bos en op de hei waren.
Donderavond was de aftrap van het
feest met het levend tafelvoetbalspel.
Er deden 12 (soms fraai geklede) teams
aan mee, waaronder 2 damesteams. De
teams waren opgedeeld in 3 poules, de
winnaars hiervan moesten onderling nog
strijden om de prijzen. Impe Stoker als
scheidsrechter en commentator begeleide de wedstrijden op een uitstekende
manier. Hoe verder de wedstrijden vorderden hoe fanatieker men speelde.
Uiteindelijk werd het team van de
Mounleane de winnaar gevolgd door het
team de Kampers. Het team de Voetbalvrouwen kreeg de prijs voor het schoonste geheel.
Vrijdagochtend hebben ongeveer een
110 mooi verkleedde kinderen van groep
1 t/m 4 naar de poppenkast van Fritsie
Duikelaar kunnen kijken en luisteren.
Fritsie vertelde eerst aan de kinderen hoe
je met poppen in de poppenkast speelt.
Daarna beleefden de kinderen een spannend verhaal met Jan Klaassen en de
koning die ziek was. Aan het soms oorverdovend lawaai van de kinderen als het
spannend werd, konden wij opmaken dat
ze het prachtig vonden.
Vrijdagmiddag ontvingen wij ongeveer
100 kinderen van de groepen 5 t/m 8 van
de basisscholen. Deze werden in 10 groepen verdeeld. De kinderen werden met
een piratenwagen naar het bos aan de
Ald Duerswald gebracht. Daar begon de
piratenroute. Aan de hand van foto's
moesten ze de route volgen. Onderweg
moesten ze letters verzamelen en
opdrachten uitvoeren. Het weer zat deze

middag niet mee. Op een gegeven
moment barste er zo'n dikke hoosbui los
zodat iedereen werkelijk door en door nat
werd. Een aantal groepen hebben daardoor niet de hele route gelopen. Aan het
eind van de route werden de kinderen en
de begeleiders weer naar de tent
gebracht met de Piratenwagen bestuurd
door piraat A. de Jong.
De kinderen zijn snel naar huis gestuurd
voor een douche en droge kleren.
Ondanks het slechte weer waren de reacties over de tocht positief.
Vrijdagavond hebben Jan van der Velde
(oud dorpsgenoot) en Jan Klazinga een
muziekavond verzorgd door (verzoek)platen te draaien op hun draaitafels.
Met het bierfietsen hadden we nogal materiaalpech. Met behulp van onderdelen
van de plaatselijke fietsenmaker konden
de fietsen worden gerepareerd. Uiteindelijk kwam Manuel Boer als winnaar uit
de bus.
Er waren veel bezoekers aanwezig en dit
zorgde voor een geslaagde avond.
Zaterdagmorgen kwamen er veel dorpsgenoten naar de tent voor de voorstelling
van conferencier Teake van der Meer.
Wat deze man over de alledaagse dingen, die voor een ieder heel herkenbaar
zijn, kan vertellen en met zoveel
humor…… geweldig. Het was dan ook
een zeer geslaagde ochtend.
Zaterdagmiddag stond de buurtenzeskamp op het programma. Dute en
Hanneke en hun helpers hadden weer

een prachtig kamp opgeslagen. 13 buurtteams wierpen zich in de strijd om uiteindelijk aan het eind van de middag als winnaar uit de bus te komen. Onder begeleiding van Reinder werd het een prachtige
middag met veel spelplezier, zon, gelukkig alleen een paar pleisters van de
EHBO, clown Japio voor de kleine kinderen en een muzikale noot van muziekver.
Euphonia.
Net voor er een dikke bui arriveerde was
alles opgeruimd. Perfect!
Uitslag buurtenspel: 1. de Pirates, 2. De
Draai, 3. Wolverlei/Gentiaan.
En dan… het laatste onderdeel van het
feest. De dans/feestavond met medewer-

king van de top 40 band “ZINNIN”. Een
gezellige avond tot in de late uurtjes met
een record aantal bezoekers.
Het bestuur ging, toen de zon al weer
opkwam, dan ook voldaan naar huis.
We willen iedereen nogmaals hartelijk
bedanken die, op welke manier dan ook,
heeft meegewerkt aan de totstandkoming
van dit feest. En natuurlijk bedanken we
ook de bezoekers voor hun aanwezigheid, want zonder gasten ook geen feest.
Op naar het volgende feest op 18, 19, 20
en 21 juni 2008.
Heeft u nog suggesties voor het volgende
feest? Mail deze dan naar onderstaand
adres.
Namens het bestuur,
Martje Seefat, secr.
Weinterp 31
Tel. 0516 – 48 12 71
e-mail: seefat@hetnet.nl

En dan…… de morning after, we vinden het als bestuur van het Dorpsfeest erg jammer
dat er tijdens/na het feest zoveel vernielingen zijn aangebracht aan andermans spullen
in het dorp. Het was een prachtig feest zonder gedoe, en dan hoor en zie je later wat er
in het dorp vernield is. Heeft u iets gezien van deze vernielingen meldt dit dan bij de
betreffende buurt, het bestuur of de politie zodat mensen er op aangesproken kunnen
worden.

Geef de pen door.
Geef de pen eens door van Regina Ridder
….en zo kregen Arjan en ik, Regina, de pen van familie de Haan die
al jaren onze trouwe oppas is van onze kinderen Layana en Teran
Monsma. Erg leuk en toch spannend.
In ons gezin ben ik degene die dit soort
dingen doet en daarop is deze keer geen
uitzondering. Arjan en ik mogen ons beide
Fries noemen, al zijn mijn ouders geen
Friezen, ik ben wel geboren en getogen in
Friesland. Ik heb tot nu toe mijn leven lang
in Friesland gewoond en zal dat zeer waarschijnlijk ook blijven doen. Ik hou van de
Friese mentaliteit, het eigenwijze, directe
en als er goed contact is, het niet gauw verbroken zal worden. Al zal ik in de ogen van
“echte” Friezen geen echte Fries zijn, het
voelt wel zo.
Wij wonen dit jaar 9 jaar in Wijnjewoude.
We kwamen uit Leeuwarden waar ik
Maatschappelijk Werk gestudeerd heb. Ik
had daar een flat en Arjan is toen bij mij
ingetrokken. Later is Arjan bij Philips in
Drachten als engineer gaan werken, ik
raakte zwanger van Layana en toen werd
onze behoefte om weer in een dorp te
wonen zo groot dat we in de omgeving
van Drachten zijn gaan zoeken en in
Wijnjewoude terechtgekomen zijn via een
geschreven advertentie in de Leeuwarder
Courant. De binnenkomst bij dit dorp
deed prettig aan en ook het huis, aan de
Te Nijenhuiswei 9 aan het speeltuintje
beviel gelijk goed. Met Layana als hele
kleine baby zijn we hier komen te wonen.
Nu negen jaar later werkt Arjan nog
steeds bij Philips, heb ik mijn draai hier
gevonden en zijn onze kinderen helemaal
opgenomen in het dorpsleven door
vriendjes en acro en paardrijden.
Ik ben in de afgelopen jaren af en toe aan
het werk geweest in de reïntegratie. In dit

werk heb ik een heleboel mensen geholpen met werk vinden, houden en leren
van vaardigheden om aan het werk te blijven. Ik vind dit nog steeds leuk om te doen
al merk ik duidelijk dat er een verschil is
met tien jaar geleden. Er was toen meer
aandacht voor de persoon zelf en hun
wensen en gecombineerd met relatief
veel geld leek bijna alles mogelijk. Veel
mensen heeft dit het idee gegeven dat
alles wel komt en dat je er niet zoveel voor
hoeft te doen, niets is minder waar. Naar
mijn idee is het juist andersom. Het is
belangrijk dat je het heft in eigen handen
houdt en actief met doorzettingsvermogen realiseert wat je wil. In mijn werk ben
ik veel mensen tegen gekomen die hun
leven, figuurlijk, in mijn handen legden en
verwachten dat ik daar verantwoordelijk
voor was en dus boos werden als ik wat
vergat. Ik vind dat in de hulpverlening
deze verantwoordelijkheid te vaak is overgenomen. Dat houdt mensen klein en ze
leren dan niet hoe het wel kan. Daar gaat
het juist om. Dat wat je kan benutten en
verder uitbreiden. Nu werk ik bijna een
half jaar bij de Jeugdzorg als jeugdbeschermer met heel veel plezier. Ik kom
ook hier veel mensen tegen die moeite
hebben om zich staande te houden in
onze maatschappij en ik probeer hen de
vaardigheden aan te reiken zodat ze zich
zelf kunnen redden.
Naast mijn werk ben ik actief in het dorp.
De laatste vijf jaar ben ik lid van de medezeggenschapsraad van It Twaspan. Deze
periode was heftig en veelbewogen. Nu is

er rust in de tent mede dankzij de komst
van een nieuwe onderwijsstructuur in de
gemeente en vanuit die structuur een
goede directeur die het team ondersteunt
en coacht om onze kinderen van goed
onderwijs te voorzien. Het plezier in

school is zowel bij de kinderen als het
team weer terug. Daarnaast ben ik vanaf
begin dit jaar bestuurslid van Stichting
MFC de Swingel. Ik hoop samen met mijn
mede bestuursleden de Swingel goed te
laten draaien.

Na deze gedachtegangen over het leven wil ik de pen doorgeven aan een goede vriendin van mij en MR-maatje Baukje Koolhaas die graag wat voor jullie wil schrijven.

Regina Ridder.

Op een afstand kun je anderen voor de gek houden;
dichtbij alleen jezelf.

Speeltuinen in Wijnjewoude: veilig,
leuk én gevarieerd?!
Op 24 april en 4 juni j.l. kwamen leden van de diverse speeltuincommissies in ons dorp
gezamenlijk naar MFC de Swingel. Doel was om te bespreken of men tot een gezamenlijk plan van aanpak wil/kan komen voor het optimaliseren van de speeltuinen in
Wijnjewoude. Dit naar aanleiding van het IDOP, de werkbijeenkomst speeltuinen in
Gorredijk en een overleg dat opbouwwerker Petra Mens van Timpaan met de speeltuincommissie Loksleane had.

Wat is er aan de hand?
In 1997 trad het “ Besluit Veiligheid
Attractie-en Speeltoestellen” in werking.
Deze rijksregelgeving had tot doel de veiligheid van speelobjecten te verbeteren.
Dit had gevolgen voor de levenscyclus
van speelobjecten. Nieuwe speeltoestellen moeten aan strengere (keurings-)
eisen voldoen en bestaande speeltoestellen moeten goed worden onderhouden en
verplicht periodiek worden gecontroleerd.

van de toestellen te laten betalen. De aanschaf van nieuwe speeltoestellen heeft
dus een extra impuls nodig.
Bovendien is speciale aandacht nodig
voor de situatie in Klein Groningen, waar
men momenteel niet eens zicht heeft op
een terrein waar een speeltuin zou kunnen worden gerealiseerd.

Wat is er nodig?
Tien jaar na dato merken de commissies
van de speeltuinen dat de toestellen
steeds meer onderhoud vergen en dat er
weinig geld is voor het aanschaffen van
aantrekkelijk nieuw speelmateriaal. Waar
vroeger een glijbaan door een paar enthousiaste buurtbewoners in elkaar kon
worden getimmerd, kan dat nu slechts
met keuring achteraf, of door plaatsing
van dure –gecertificeerde- nieuwe toestellen. Door de grote prijs stijging (het is
goedkoper om zelf een toestel te maken
dan dat een speeltuinleverancier dat
doet) is de subsidie van de gemeente niet
meer toereikend; klein onderhoud kan
hier nog wel van worden gedaan, maar
afschrijving van de speeltoestellen niet.
De meeste buurtverenigingen dragen al
structureel hun steentje bij, maar het is
onmogelijk om de buurt de vernieuwing

Om toch veilige, gevarieerde en aantrekkelijke speelplaatsen te kunnen bieden,
hebben de commissies geld nodig. Om bijdragen uit andere fondsen te krijgen, is
het belangrijk dat kan worden aangetoond dat de eigen woonomgeving (lees:
buurt of dorp)de plannen steunt. Om te
voorkomen dat alle commissies in de zelfde vijver vissen, met het risico dat plannen het nét niet halen, lijkt samenwerking
een logische optie. Dus kwamen de commissies van Klein Groningen, Noormanstrjitte, Te Nijenhuiswei, Russchenreed
en Loksleane/Heide bij elkaar om te
onderzoeken of samenwerking wenselijk
en mogelijk is.
Petra Mens zat de avonden voor en
Plaatselijk Belang was vertegenwoordigd
door penningmeester Lammert Bouma.

Een project voor veilige, leuke én
gevarieerde speeltuinen in
Wijnjewoude!
De speeltuinen hebben inmiddels overlegd met hun achterban: op 4 juni is besloten dat de samenwerking verder vorm
krijgt in een tijdelijke projectorganisatie.
De huidige situatie in de speeltuinen
wordt nog eens grondig geïnventariseerd,
evenals de wensen van de bewoners van
Wijnjewoude en van de kinderen van
Wijnjewoude in het bijzonder. Vervolgens
wordt een plan van aanpak geschreven
waarin staat hoe men uitvoering en financiering wil realiseren.
Alle deelnemers beseffen dat e.e.a niet in
een paar maanden gerealiseerd kan worden, maar iedereen heeft de overtuiging
dat de kinderen van Wijnjewoude ongeacht hun leeftijd- recht hebben op veilige en gevarieerde speelplaatsen in hun
directe woonomgeving.

Wie helpt er mee?
Heeft u ideeën en/of adviezen en zou u
wat vrije tijd willen steken in het ondersteunen en/of uitvoeren van onze plannenmakerij, dan nodigen we u van harte
uit om contact op te nemen met de speeltuincommissie in uw buurt.
Contactpersonen in uw omgeving zijn:
Wilco Hoekstra, Daan de Jong, Sjouke
Akker, Klaas Postma, Ruurd van der
Woude, Bernhard Visser, Jan de Vegt,
Herman Ozinga, Jurjen Posthumus,
Johan Boonstra, Jantina Doorgeest en
Leontine Vroege.
Namens de speeltuincommissies,
Leontine Vroege
Hagerank 2
De volgende keer: Wat vinden kinderen
belangrijk? Wat wil de jeugd?

Diplomazwemmen in Zwembad Dúndelle.
Op vrijdag 29 juni was het weer zover, er kon voor de eerste keer dit seizoen diploma
zwemmen georganiseerd worden. In totaal waren er 21 kandidaten die konden
afzwemmen. Dit gebeurde onder toeziend oog van de beoordelingscommissie
bestaande uit Marinus Frieswijk en Engel Nijholt en de organisatie was in handen van
Johanna van Wijngaarden.
Tevens was van de Nationale Raad zwemdiploma's Mevr. v. Stijn aanwezig.
De geslaagden voor diploma A: Ester v.d.
Veen, Laura Kiers, Rieuwert de Vegt,
Priscilla Hilberts, Chantal Boersma,
Miriam de Jong, Tjerk Adema, Teran
Monsma, Thijs Terwisscha van Scheltinga, Femke Bruining, Robin Kiers.

Diploma B: Laure de Vries, Frederike
Bouma, Foekje Broekert, Eise Tolsma,
Irfan Arshad, Remmelt de Vries, Anna
Ekas, Famke Jongstra, Hein v.d. Veer,
Wietske Postma.
Wij wensen de kinderen heel veel
zwemplezier met hun diploma.
Zwembad Dundelle.

Tennisvereniging Weningewalde
Weningewalde winnaar vierdorpencompetitie jeugd.
Middelbare scholieren van de tennisclubs uit de dorpen Bakkeveen, de Wilp, Haulerwijk en Wijnjewoude hebben de afgelopen maanden met veel passie en inzet getennist
om de vierdorpenbokaal.
De afsluiting van de vierdorpencompetitie op tennisbaan 'de Hichte' in Haulerwijk vond
plaats met de finale wedstrijd tussen Bakkeveen en Wijnjewoude. Na een spannende
wedstrijd, met een beslissende 3-de set, kon het team van Wijnje-woude gefeliciteerd
worden met de overwinning.
Het team van Wijnjewoude bestond uit Niels Bernving, Rik Haven, Renske Veninga,
Rein Velsma, Evert Prummel en Rick v.d. Wal.

Maak kennis met tennis.
Heb je ook zin in tennis en niet de ambitie over een aantal jaren op Wimbledon te staan,
probeer dan ook eens gezellig een balletje mee te slaan. Er zijn daarvoor twee
prachtige gravelbanen op het sfeervolle tennispark beschikbaar.
Regelmatig vinden er proeflessen plaats voor startende tennissers om kennis te maken
met de prachtige tennissport.
Kom eens een kijkje nemen op het tennispark van Tennisclub Weningewalde.
Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Lenny Overbeek
(lennyoverbeek@introweb.nl).

Longa
De trainingsinzet beloond!!
Nadat we u in het meinummer van De Bân al hebben gewaarschuwd
voor komende successen, kunnen we hier nu met trots verslag van
doen.

Zaterdag 28 april heeft Longa deelgenomen aan districtwedstrijden C/D/E lijn
acro met 2 C-lijn teams en 8 D/E-lijn
teams.
In de C-lijn zijn 2 teams uitgekomen. Zij
konden zich plaatsen voor de ½ finale in
Vaassen. Trio pupillen Anneke en
Margreet de Jong met Rinette v.d. Wal
werden toch nog 5de ondanks de gebroken teen van Rinette. Het mix-pair
Armando Haverkamp en Myrthe Roffel
kreeg het brons omgehangen.
In de D/E lijn werd duo Hilma Bernving en
Anna Jongsma, niv. Pup. districtkampioen, een zilveren medaille werd gewonnen door duo E-lijn sen. Gerry Boonstra
en Tessa v.d Horst., mix-pair E-lijn jun.
Sem en Luna Janssen werd 3de, Trio
Myrna v.d. Wolfshaar, Tiana Schouten en
Trienke v.d. Ley werd gedeeld 3de. Duo
D-lijn jun. Team Vera ten Hoor en Lieke
Dijkstra werd vroegtijdig uitgeschakeld
door een hamstring blessure. De EHBO
moest er aan te pas komen en de dames
moesten de wedstrijd staken. Trio E-lijn
jun. Danielle Bijma, Lianne v.d. Lei en
Anne Dijkstra werd verrassend 4de, Duo
E.-lijn jun. Marije de Boer en Gienke
Jongsma werd 6de, Trio D-lijn jun. Lotte
Langhout, Laura Kiers en Nicky Bouma
werd 9de.
Op 12 mei hebben 2 mixteams acro meegedaan aan de 3e pl.wedstrijd B-lijn in
Veldhoven. Helaas wist het duo Ruben
Haverkamp en Janine Brouwer zich door
een blessure niet voor het NK te plaatsen,
maar ze behaalden wel een geweldige 5e

plek. Als je op landelijk niveau zo presteert, dan tel je mee. In hetzelfde sterke
deelnemersveld behaalde het duo John
Bolt en Marrit Oenema de 3e plaats en
bovendien de limiet voor het NK.
CIOS-studenten hadden op 19 mei als stage-opdracht opnieuw een turnwedstrijd
georganiseerd, ditmaal in Sportstad
Heerenveen. Longa is al jaren bij deze
wedstrijd van de partij en ook nu met succes. Renske Veninga kwam in Junior niv.
9 als winnaar uit de bus. Hilma Bernving
en Marrit Oenema zijn al jaren vriendinnen en hebben daarom in jeugd niv.7 de
2e plaats maar gedeeld. Maar dat liet
Anna Jongsma niet zomaar aan zich voorbij gaan en behaalde in niv Instap 10 eveneens de 2e plaats. Janine Brouwer eindigde in haar niveau als 5e, Tialda Brouwer
werd 9e en ook Marlies Veenstra heeft
met haar 12e plaats uitstekend gepresteerd.
Dezelfde dag werd er in Vaassen gestreden om de prijzen in de halve finale acro
C-lijn. Het mixpair Myrthe Roffel en
Armando Haverkamp bereikten de 4e
plaats en gingen daarmee door naar de
landelijke finale. Ook ons welbekende trio
Rinette van der Wal en Anneke en
Margreet de Jong deed het super. Als je
van de 30 teams de 9e plaats behaald,
dan kun je tevreden zijn. Helaas voor hen
geen plek in de landelijke finale.
Bij de Friese Toestelkampioenschappen
op 26 mei in Drachten was het de hele dag
weer feest. Maar liefst 4 sporters gingen
met de hoogste eer naar huis. Froukje de

Graaf en Rinette van der Wal op vloer,
Trientsje Brouwer was top op de balk en
Renske Veninga haar sprongoefening
was ook helemaal goud. Ook de andere
deelneemsters, Baukje de Vos, Tialda
Brouwer, Rianne Jansma, Anke van der
Veen, Janine Brouwer, Fokelien Broekstra en Ester van der Veen deden mee
aan diverse toestellen en lieten zien dat
ze bij Longa thuis horen.
In Lemmer was het op 2 juni aan de
springgroep om te proberen hun lijn van
het Fries Kampioenschap voort te zetten.
Ondanks dat het team zich kranig heeft
geweerd werd het podium deze keer niet
gehaald. Maar dat hun prima prestatie
opviel werd wel duidelijk toen de broers
Epke en Herre Zonderland met hen op de
foto wilde. De heren werden zelfs verlegen van zo'n bijzondere springroep.
Op 9 juni werd 's ochtends de auto weer
gestart, dit keer naar de districtsfinale toestelkampioenschappen in Vries. Met een
strakke oefening wist Marrit Oenema zich
ook dit keer in het sterke deelnemersveld
in de categorie jeugd nivo 7, uitstekend te
handhaven. Dit keer liet ze ook sporters
die eerder boven haar eindigden haar hielen zien en bereikte de verdiende 3e
plaats op vloer. Een sterk optreden.
De auto's reden die dag ook naar
Naaldwijk waar Hilma Bernving en Anna
Jongsma in de landelijke finale acro aan
de slag moesten. Helaas ging het die dag
wat minder en moesten ze duo's waar ze
anders van winnen, voor laten gaan. Maar
als je meedoet aan een landelijke finale

en je bereikt dan ook nog eens de 5e
plaats, dan mag je toch supertrots zijn.
Als sluiting van het seizoen op 23 juni nog
één wedstrijd en wat voor één. In
Landgraaf werden de landelijke finales
acro gehouden. En wat waren we al heel
dik tevreden toen Armando Haverkamp
en Myrthe Roffel door hun perfecte oefeningen de 3e plaats in de C-lijn behaalden. De 3e plaats in hun eerste seizoen,
helemaal top.!
Daarna de finale B-lijn, spanning en sensatie! Bij de mixpairs deden 4 teams mee
die zeer aan elkaar zijn gewaagd. Twee
teams van de organiserende vereniging
hadden de beste papieren, maar
………….. ze waren niet opgewassen
tegen het Longaduo Marrit Oenema en
John Bolt. Dit topduo van de club heeft
aldaar het Nederlands Kampioenschap
behaald. Een prestatie waar we niet over
uitgesproken raken, een prestatie waar
zo'n kleine club gigantisch trots op is.
Supertrots!
Maar we zijn niet alleen trots op hen die in
de wedstrijden staan, want we hebben
ook heel veel peuters en kleuters, recreanten en streetdancers/aerobics, trainers, ouders en vrijwilligers waar we
supertrots op zijn. Tijd om ook hen eens in
het zonnetje te zetten. U weet toch dat u
heel veel nieuws en vele foto's kunt volgen op onze site:
www.longawijnjewoude.nl .
Met z'n allen gaan we genieten van een
welverdiende en fijne vakantie en dat wensen we ook u toe.
Eelke Oenema

Schoolviskampioen
Op woensdagavond 30 mei werd er in de Opsterlandse Compagnonsfeart bij de
Trambrug te Wijnjewoude de jaarlijkse viswedstrijd gehouden voor de basisschoolleerlingen.
Ze kwamen uit de dorpen Lippenhuizen, Hemrik en Wijnjewoude. De opkomst was
goed,een 50 tal jeugdvisser kwamen opdagen. Ze kregen van onze vereniging een
jeugdvergunning van dit jaar en een versnapering zodat de stemming er goed in bleef.
Om 18.00 uur werd er begonnen en de wedstrijd eindigde om 19.45 uur. Na veel
gereken van de wedstrijdcommissie kwam de volgende stand eruit :
1.
2.
3.
4.
5.

Sil Veenstra
Sjoerd Visser
Reina Meetsma
Bart de Jong
Kim Aans

121 cm
106
81
77
70

6.
7.
8.
9.
10.

Judith Kampen
Hanna van Buuren
Jelmer Meestringa
Jurjen van der Lei
Marte Marra

55,5 cm
55,5
51,0
44,5
44,0

Omdat Sil de wedstrijd won gaat de
wisselbeker voor scholen dit jaar naar “It
Twaspan” Wijnjewoude.

Nederlandskampioenschap
Afgelopen zaterdag 2 juni is er in
Leeuwarden, in het van Harinxmakanaal,
de Friese kampioenschap witvissen
gehouden voor de jeugd van 10 t/m 18
jaar. Er is in twee categorieën gevist. De
A-jeugd van 14 t/m 18 jaar en de B-jeugd
van 10 t/m 13 jaar. Onze vereniging deed
mee met 2 leden in de A-jeugd en 4 Leden
in de B-jeugd. Ze vielen allemaal in de
prijzen.
In de A-jeugd werd Douwe Seefat 2e en
Arjan Grondsma, nadat hij 3 keer op rij
Fries kampioen is geweest, werd 4e.
Beide jongens komen uit Wijnjewoude en
mogen meedoen met het Nederlandse
kampioenschap.
Bij de B-jeugd werd Tjesse Minkes 3e,
Binne Jan Visser 6e, Sjoerd Visser 8e en
Fimme Marra 10e. Al deze jongens

komen uit Hemrik. Tjesse en Binne Jan
mogen ook meedoen met het Nederlands kampioenschap.
Het Nederlandskampioenschap wordt
gehouden op zaterdag 1 september in
de Arkervaart te Nijkerk.
Programma visclub in Juli en
augustus :
Algemene wedstrijd 3 juli,
Compagnonsfeart te Lippenhuizen
van 18.30 uur t/m 21.30 uur.
Algemene wedstrijd 26 aug.,
Bootjewedstr. Tacozijl te Lemmer van
6.30 uur t/m 13.00 uur
Voor vragen kunt u terecht bij :
hengelsportvereniging “It
Stikelbearske” Wijnjewoude e.o.
R. Seefat, secretaris
0516 - 481271

Vissen!
Streekmuseum Opsterland is vanaf 9 juni veranderd in een groot vissenparadijs. Een
bijzondere beleeftentoonstelling voor het hele gezin toont alle facetten rondom het
thema “vis”. Met behulp van vele moderne presentatietechnieken is de tentoonstelling
zeer afwisselend. Aan de hand van een meer dan levensgroot diorama wordt de bezoeker de fascinerende leefwereld van de vis ingetrokken.
Bij binnenkomst van de zalen ontdekt u
hoe vissen zich door de eeuwen heen ontwikkeld hebben en hoe een vis anatomisch in elkaar zit. Levensgrote foto's en
filmpjes vertellen u alles wat u wilt weten
over zoetwatervissen in Nederland. De
vissen die in de Opsterlandse wateren
rondzwemmen worden op ware grootte
getoond.
Huidige vistechnieken van de beroepsvissers worden toegelicht. U leest het verhaal van de familie Stuiver, de laatste
generatie beroepsvissers (tot 1950) in
Opsterland. Er zijn natuurlijk ook echte
vissen te bekijken.
Naast vissen leven er in en om het water
vele andere dieren. Deze zijn in opgezette
vorm van dichtbij te bewonderen. Een
muskusrat mag zelfs bevoeld worden.
Voel hoe zacht zijn velletje is. Voel ook
eens aan de tanden van een grote snoek!
Hij hapt met zijn scherpe tanden graag in
de hand van de bezoeker om te tonen hoe
scherp deze tanden zijn.
Een maquette en een cd-rompresentatie
laten zien hoe het water in Opsterland
schoon wordt gehouden. U krijgt informatie over de leefomgeving van de vis.
Om bij te komen van alle indrukken kan de
bezoeker plaatsnemen op een viskrukje
en kijken en luisteren naar een meer dan

levensgroot diorama. Er wordt een verhaal verteld over de bewoners van de
sloot. De vissen, kikkers en de visser
komen aan het woord. Vergeet de wereld
om u heen en wordt samen met de kikkers, vissen en reigers ook bewoner van
een sloot in Opsterland.
Voor de basisschool en het voortgezet
onderwijs zijn er verschillende lesprogramma's ontwikkeld. Op afspraak kunnen er kinderfeestjes gehouden worden
met als thema “blub”.
In de zomervakantie zijn er vele extra kinderactiviteiten. Zo is er iedere dinsdag en
donderdag een knutselactiviteit met rondleiding in de tentoonstelling. 15 September is er een vissendeterminatiedag.
Voor meer informatie over de extra activiteiten kunt u contact opnemen met telefoonnummer 0513-462930.

“Vissen”
Van 9 juni tot 30 september
in Streekmuseum Opsterland
Hoofdstraat 59
8401 BW Gorredijk
0513-462930
museumopsterland@planet.nl

Witte Kerk Hemrik deelnemer nieuwe
Tsjerkepaad-route
Hemrik - De Witte Kerk in Hemrik doet deze zomer volop mee aan de nieuwe
Tsjerkepaad Turfroute. Tijdens Tsjerkepaad 2007 staat er in de Witte Kerk een kopje
koffie klaar voor de bezoekers en er is een kleine archeologische tentoonstelling ingericht. Op 18 en 25 augustus mogen de gasten meehelpen met pûstertraapjen (orgeltrappen).
De archeologische tentoonstelling is speciaal voor Tsjerkepaad 2007 samengesteld en toont voorwerpen die tijdens de
restauratie van de Witte Kerk tevoorschijn
zijn gekomen. Tsjerkepaad-bezoekers
mogen op 18 en 25 augustus meehelpen
met pûstertraapjen. De organist kan het
Hemriker orgel, gebouwd in 1940, namelijk niet bespelen zonder de hulp van een
pûstertraper die aan de andere kant van
het orgel zit. Tijdens het orgelspel trapt de
pûstertraper lucht in de blaasbalg van het
instrument. In het sfeervolle interieur van
de kerk zijn verder de preekstoel en het
koorhek, beide uit de Renaissancetijd
(17de eeuw), een bezienswaardigheid.
De Witte Kerk in de huidige vorm stamt uit
1793. In de periode 2000-2002 is de binnen- en buitenkant van de kerk volledig
gerestaureerd. De kerk is gebouwd op de
fundamenten van de stenen van een
oude kapel. In oude geschriften wordt vermeld dat de kapel al in 1315 in Hemricken
stond. Bezoekers van Tsjerkepaad worden ook uitgenodigd een kijkje te nemen
bij de klokkenstoel, waarvan de klok uit
1494 stamt.
Tijdens Tsjerkepaad 2007 is de Witte
Kerk van Hemrik alle zaterdagmiddagen
in juli, augustus en de eerste helft van september geopend van 13.30-17.30 uur,
behalve op 8 september van 14.30-17.30
uur.

Tsjerkepaad Turfroute
In Friesland is in 2004 vanuit de Raad van
Kerken het project Tsjerkepaad opgestart: open kerken op zaterdagmiddagen
in juli, augustus en in de eerste helft van
september. Er is dit jaar weer een nieuwe
route bijgekomen: de Tsjerkepaad
Turfroute. Een werkgroep vanuit de Raad
van Kerken in Gorredijk heeft de organisatie op zich genomen. Drieëntwintig kerken in de buurt van de toeristische
Turfroute hebben zich aangemeld. Na de
routes in de Zuid West hoek van
Friesland, de Noard Westergoaroute rond
Bolsward en Sneek, de Kerspelroute in de
gemeente Achtkarspelen zijn dus nu ook
kerken uit de Zuid Oost Hoek van de provincie vertegenwoordigd. Het zijn kerken
uit Mildam, Katlijk, Bovenknijpe, Oldeberkoop, Oude- en Nieuwe Horne, Terwispel, Gorredijk, Lippenhuizen-Hemrik,
Wijnjewoude, Kortehemmen, Beetsterzwaag, Olterterp, Oosterwolde, Appelscha, Makkinga en (zo mogelijk) Elsloo. In
de Tsjerkepaadgids staan de verschillende routes met de deelnemende kerken
vermeld.

Toenemende belangstelling
Tsjerkepaad mag zich verheugen in een
toenemende belangstelling. Het is voor
de vele vrijwilligers die meehelpen bij de
openstelling van de kerken goed om te
merken dat mensen van buiten interesse
voor het gebouw hebben. Dat zijn recre-

anten die in de buurt verblijven, of mensen met een specifieke cultuurhistorische
interesse. Daarnaast komen mensen uit
de eigen woonplaats, gemeente, of
parochie langs. Ze krijgen in de meeste
kerken een kopje koffie aangeboden, kunnen een praatje maken, of halen herinneringen op. Uit de gastenboeken blijkt dat
de mensen overal vandaan komen, uit het
eigen land en soms ook uit het buitenland.
Zij brengen hun verhalen mee en dat leidt
tot verrassende ontmoetingen.

Opening:
De opening van Tsjerkepaad 2007 zal zijn
op zaterdag 7 juli in Gorredijk. De Tjerk
Hiddes zal om 12.45 uur gaan varen met

aan boord de Hânskrobbers uit Jubbega.
Om 13.30 uur is de opening van
Tsjerkepaad in de Rooms Katholieke
Kerk van Gorredijk. Dat gebeurt met het
presenteren van de nieuwe Tsjerkepaadvlag en het aanbieden van de gids.
Pastoor L.van Ulden uit Sneek houdt een
inleiding over de historie van de Turfroute
en het openstellen van kerken.
Vervolgens is er een fietsroute uitgezet
naar Lippenhuizen/Hemrik, waar de kerken ook geopend zijn. In deze kerken worden een aantal festiviteiten georganiseerd. Iedereen mag zich van harte welkom weten.
Ds. Gerrit Groeneveld,
Jubbega, coördinator van Tsjerkepaad.

Tsjerkepaad 2007
Opening 7 juli 2007 te Gorredijk
Programma:
13.00 uur
Vertrek Tjerk Hiddes bij de van Uldendraai in het centrum van
Gorredijk. Met muziek van de Hânskrobbers
13.30 uur
Officiële opening voor de RK kerk
13.45 uur
Inleiding door Pastoor van Ulden
Koffie/ thee
14.30 uur
Start fietstocht cq. autorit door Opsterland
15.15 uur
Bezoek aan de Hervormde kerk te Lippenhuizen met zang van het
Kerkkoor Lippenhuizen Hemrik
16.00 uur
Bezoek aan de Gereformeerde kerk te Hemrik met koffie/ thee
16.30
Bezoek aan het Witte Kerkje te Hemrik
17.30 uur
Afsluiting van de opening
Ieder kan op eigen gelegenheid huiswaarts gaan.

De opening van Tsjerkepaad 2007 in Gorredijk is mede mogelijk gemaakt door
financiële steun van de Rabobank Gorredijk-Haulerwijk.

Pinksterfeest 2007 Vernieuwend Vuur
Het is al weer een poosje geleden, maar wat kunnen we met een goed gevoel terug
kijken op het pinksterfeest! Wat hebben we weer kunnen genieten van alles wat het
programma ons te bieden had. Fijne muziek, nummers die je raakten, gesproken
woorden die je tot nadenken zetten, gesprekken. Geweldig!
Een grote groep mensen heeft op wat voor manier dan ook hulp geboden, daarom
even een woord van dank! Maar ook, beseffen we, we kunnen het als mensen niet
alleen al zijn we met zo velen. Daarom danken we vooral de Heer die Zijn zegen er
over gaf.
Namens de kerngroep,
Johanna Klooster

Hondsdagen
De dagen van omstreeks 20 juli tot rond 20 augustus worden de "Hondsdagen"
genoemd. In deze periode, die soms ook wel eens iets eerder of later begint, komt de
heldere ster "Sirius" van het sterrenbeeld "De Grote Hond" gelijk met de Zon op. In deze
tijd van het jaar is "Sirius" dus niet zichtbaar.
De Grieken en Romeinen zagen de "Hondsdagen" als de periode van de grote hitte.
Ook voor ons land gaat dat op: de tijd van de "Hondsdagen" is de warmste van het jaar.
Het etmaalgemiddelde van de temperatuur is dan 17 graden en 's middags is 19 tot 24
graden heel normaal.
Voor de oude Egyptenaren vielen de
"Hondsdagen" samen met de de jaarlijks
terugkerende overstroming van de Nijl.
Deze overstromingen, toen het Nassermeer nog niet bestond, waren het gevolg
van seizoensregens in Ethiopië, de zuidelijke Soedan en vooral de omgeving van
het Victoriameer. In Egypte zelf valt het
hele jaar door nauwelijks regen. Een overstromingsperiode, waarbij rivieren buiten
hun oevers treden, is het bij ons niet, maar
de warmte kan wel gemakkelijk voeding
geven aan onweersbuien met veel regen
in korte tijd en lokale wateroverlast. Een
vochtig warm, broeierig weertype met zo
nu en dan een paar stevige buien is karakteristiek voor de "Hondsdagen". Voor

onze voorouders, die nog niet over koelkasten beschikten, was dat ook de tijd
waarin eten en melk sneller waren bedorven.
In verscheidene landen had men vroeger
de gewoonte om honden tijdens de
"Hondsdagen" muilkorven om te doen uit
vrees voor hondsdolheid. Maar de
"Hondsdagen" hebben verder niets te
maken met honden, al kan het tijdens een
onweer hondenweer zijn. Het woord "honde(n)weer", dat er volgens de nieuwe
spelling een "n" heeft bijgekregen, is afgeleid van het oud-Nederlandse woord "ondeweer", dat slecht weer betekent. In het
fries bestaat het woord 'ungetiid',dat was
de zomerperiode tijdens de hooioogst.

Prikbord
Gevonden voorwerpen.
Gevonden 2 fietssleutels aan een ringetje, 1 losse fietssleutel en een paraplu op het
feestterrein op 16 juni 2007
Martje Seefat tel. 0516 – 48 12 71
Op 13 juni is er op de begraafplaats van Duurswoude een dameshorloge gevonden.
Is het van u dan kan het afgehaald worden op de Welfingstrjitte 7, in Wijnjewoude.

65 jaar getrouwd.
1942

Soli Deo Gloria

2007

Op D.V. maandag 23 juli a.s. hopen wij met onze ouders

Rijkele Hooijsma
&
Hendrikje Hooijsma-Braam
hun 65ste huwelijksdag te vieren
Wij zijn dankbaar dat de Here hen zolang voor elkaar en ons heeft gespaard.
Zij die onze ouders hiermee willen feliciteren zijn van harte welkom van 15.00 tot
17.30 uur in Hervormd gebouw Merkebuorren 3 te Wijnjewoude.
Bram & Annie
Jan & Grietje
Poppe & Thea
Martin & Tinie
klein- en achterkleinkinderen
Welfingstrjitte 21, 9241 GM Wijnjewoude

Bedankt
Leef je leven zo, dat je herinneringen deel uitmaken van je geluk
Dankbaar zijn wij voor de 60 jaar die wij samen zijn.
Wij willen u hartelijk bedanken voor de vele felicitaties die wij hebben mogen
ontvangen tijdens ons huwelijksjubileum
Fokke & Pietje Donker

Meer bewegen voor ouderen.
Hoera, we zijn er in geslaagd een nieuwe lerares te vinden. Mevrouw Postma uit
Ureterp is bereid les te gaan geven aan onze M.B.v.O.
De les begint op 3 september a.s. op maandagmiddag van 2.15 tot 3 uur.
Nieuwe leden van Harte welkom.!
Tot ziens.

Belangrijke mededeling van uw warme bakker,
Wegens vakantie is Bakkerij G van der Molen van:
Maandag 23 juli t/m woensdag 8 augustus gesloten.
Donderdag 9 augustus zijn wij weer open.

It Twaspan is trots op haar Nederlands
Kampioen.
Bij Basisschool It Twaspan ging de vlag uit.
Een Nederlands Kampioen binnen de school, dat moest gevierd worden. Op het plein
werd Marrit Oenema onder groot gejuich gehuldigd. Marrit behaalde de titel
Nederlands Kampioen Acrogym samen met John Bolt op zaterdag 23 juni in Landgraaf.

Uitje Buurtvereniging Welfingstrjitte
30 juni jl. was er een uitje voor de Buurtvereniging Welfingstrjitte georganiseerd.
Dit keer gingen we met 27 mensen naar het Gevangenis Museum in Veenhuizen.
Om 13.00 uur verzamelden we ons allemaal in de straat, en toen iedereen een plekje
had in de auto , vertrokken we rustig naar Veenhuizen. Het was mooi weer, de zon
scheen en we hadden er allemaal zin in. Het beloofde een leuke middag te worden.
We arriveerden om 13.30 uur. De rondleiding begon iets later dan gepland, maar dit
mocht de pret niet drukken. De rondleidster vertelde ons over hoe het vroeger ging en
welke belangrijke personen er in de gevangenis hadden gezeten. Zo ook de 3 van
Breda. Alle soorten werkmaterialen, kleding en ook hoe de gedetineerden werden
gemarteld, werd ons verteld .
Ook werden er verschillende cellen getoond. We mochten er een kijkje in nemen, zo
had je een beetje idee hoe een cel er eigenlijk uit zag.
Na de rondleiding konden we door het mooie weer lekker buiten op het terras een kop
koffie, thee of iets anders drinken. Nadat we hadden gepauzeerd gingen we onder
leiding van een gids in de “ boevenbus “. We maakten een mooie rondrit langs o.a.de
huizen van zowel arbeiders als de directie, cellencomplexen, slachthuis enz.
Na een uur in de bus gezeten te hebben, keerden we vermoeid maar wel voldaan
richting Welfingstrjitte. Naar mijn gevoel voor herhaling vatbaar !
Rosita da Lima-Mulder
Namens Buurtverening Welfingstrjitte

Uitslagen CH Wijnjewoude. Hynstedei 2007
Het was een dag met regen en zonneschijn, de Hynstedei 2007.
De rubrieken waren goed gevuld en ook om de ring stonden vele toeschouwers om
hun favoriet(en) aan te moedigen. De dag werd afgesloten met een fantastisch
optreden van Griet Wiersma.
Uitslagen Hynstedei 2007
Enkelspan Friesras.
Paula C van Fam. W. Clevering uit Wijnjewoude.
Enkelspan KWPN.
Zaryka C van Fam W. Clevering uit Wijnjewoude.
Enkelspan Friesras gereden door dames.
Jesler C van Fam W. Clevering uit Wijnjewoude.
Schoonste geheel: Jesler C van Fam. W. Clevering gereden door Wietske Clevering
Enkelspan KWPN Landbouwwagen.
Ulex van Sj.Tjoelker uit Rottevalle, gereden door J. Kuperus.
Enkelspan Friesras Landbouwwagen.
Maaike Biene D van R. Dekker uit Bakkeveen.
Schoonste geheel: Paula C van Fam. W. Clevering gereden door Ida van de Lei.
Dubbelspan KWPN Landbouwwagen.
Ulex en Olga van Sj. Tjoelker uit Rottevalle, gereden door J. Kuperus.
Dubbelspan Landbouwwagen-marathonwagen.
Iemkje en Ytje fan Bartlehiem van A.J. Visser uit Twijzel.
Aangespannen pony's gereden door jeugd.
(omdat ze allemaal eerste zijn geworden, in willekeurige volgorde)
Carolien van Tjalling Dekker uit Bakkeveen
Falco van Ilja van der Meulen en Nelske Holtrop.
Australian van Jan Boonstra uit Wijnjewoude.
Ariet van Danielle Stoker uit Wijnjewoude
Fenna Russchen uit Wijnjewoude.
Sanne Welling.

V.V.V. “Duurswoude'' Wijnjewoude
De eerste avondmarkt is geweest, deze is matig bezocht. Aan het weer lag het niet, wij
denken aan de halve finale van jong Oranje. Er volgen nog twee avondmarkten n.l. 18
juli en 15 augustus. We hopen op meer publiek.
De benen kunnen ook weer in beweging komen, de fiets
vierdaagse staat voor de deur. Op 9, 10, 11 en 12 juli wordt deze
gehouden (de start is op maandag!). Jullie kunnen starten vanaf
18.30 uur tot 20.00 uur als vanouds bij Rest. De Stripe. Wij
wensen jullie veel fietsplezier en mooi weer.
In de Bân van maart dit jaar stond vermeld dat het ringrijden op zaterdag 4 aug.
gehouden wordt. Deze datum is veranderd in zaterdag 25 aug.
Er kunnen 25 deelnemers mee doen. Paardenliefhebbers noteer deze datum alvast.

Dit jaar viert de V.V.V. “Duurswoude” te Wijnjewoude haar 50 jarig jubileum.
Om dit met de leden van de Vereniging Voor Volksvermaken te vieren nodigen
wij de leden uit voor een barbecue met live muziek op zaterdag 15 september.
U kunt zich voor deze avond opgeven bij:
Griet van Veen
0516-481432
Willy Ykema
0516-481755
Voor 2 gezinsleden is dit gratis.
Komt u met meerdere personen dan zijn de kosten € 7,50 p.p.
Consumpties zijn deze avond voor eigen rekening.
De lokatie waar we het hopen te houden is bij Kees Bouma.
Duerswâld 5 Wijnjewoude.
Opgeven moet voor 25 augustus dit is de uiterste datum i.v.m. bestellingen.
Het bestuur.

Kerkdiensten
Hervormde Gemeente
Juli
8 Weinterp
Geref. Kerk
15 Duurswoude
Geref. Kerk
22 Weinterp
Geref. Kerk
29 Duurswoude
Geref. Kerk
Augustus
5 Weinterp
Geref. Kerk
12 Duurswoude
19 Weinterp
26 Duurswoude

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

Ds. J.A. van den Berg, Stedum
Ds. Van Vliet, Leeuwarden. Gez. Dienst met Ger. Kerk
Dhr. H. Lowijs, Noordscheschut.
Dhr. H. Lowijs, Noordscheschut. Gez. Dienst met Ger. Kerk
Dhr. J.W. van de Kamp, Beverwijk.
Ds. J.G. Arensman, Gerkesklooster. Gez. Dienst met Ger. Kerk
Dhr. T. Lucas, IJsselmuiden
Ds. J. Noordam, Drachten. Gez. Dienst met Ger. Kerk

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

Ds. T. Sijtsema, Assen
Ds. H.H. Lageveen, Nieuw Weerdinge Gez. Met Ger. Kerk
Dhr. F. Verkade, Hoogeveen.
Dhr. F. Verkade, Hoogeveen. Gez. Dienst met Ger. Kerk
Ds. J. Hannessen, Sint Johannesga.
Ds. J.A. van den Berg, Stedum.
Dhr. J. Duijster, Ens.
Dhr. J. Duijster, Ens

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.
Juli
8

9.30 uur. Dienst
14.00 uur. Ds. W.B.van der Wal
15 9.30 uur. Ds. R.A. Schipper
14.00 uur. Ds. W.B. van der Wal.
22 9.30 uur. Dienst
14.00 uur. Ds. W.B. van der Wal.
29 9.30 uur. Dienst
14.00 uur. Dienst

Augustus
5 9.30 uur. Dienst
14.00 uur. Dienst
12 9.30 uur. Dienst
14.00 uur. Dienst
19 9.30 uur. Dienst
14.00 uur. Ds. W.B. van der Wal.
26 9.30 uur. Ds. W.B. van der Wal.
14.00 uur. Ds. L.G. van der Heide

Gereformeerde Kerk
Juli
1
8
15
22
29

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

Augustus
5
9.30 uur.
13.45 uur.
12
9.30 uur.
13.45 uur.
19
9.30 uur.
13.45 uur.
26
9.30 uur.
13.45 uur.

Ds. H. E. Wijnja, Emlichheim. Koffie drinken na de dienst.
Ds. J. v.d. Veen, Heerenveen
Ds. S. Boukes, Damwoude
Ds. A. J. J. van Vliet, Leeuwarden. Gezamenlijke dienst
Ds. C. G. van Rheenen, Drachten
Dhr. H. Lowijs, Hoogeveen. Gez. dienst in de Herv. Kerk Weinterp
Ds. J. G. Arensman, Gerkesklooster
Ds. J. G. Arensman, Gerkesklooster Gez. dienst
Ds. J. Knol, Smilde
Ds. J. Noordam, Drachten Gez. dienst in de Herv. Kerk Weinterp

Ds. H. H. Lageveen, Nieuw Weerdinge. Koffie drinken na de dienst
Ds. H. H. Lageveen, Nieuw Weerdinge. Gez. dienst
Ds. B. van Oeveren, Steenwijk
Dhr. F. Verkade, Hoogeveen. Gez. dienst in de Herv. Kerk Weinterp
Ds. B. van Oeveren, Steenwijk
Ds. P. Rozeboom, Wolvega
Ds. J. A. Dekker, Zwartsluis
Ds. H. F. de Vries, Ternaard

September
2
9.30 uur. Da. M. J. M. Sytsma van Oeveren, Kampen
Voorber. H.A / Koffie drinken na de dienst
19.30 uur. Evangelisatie dienst

Dorpsagenda
Juli
9,10,11 en 12 Avondfietsvierdaagse
12 Pakketten inleveren voor Polen.
18 Avondrommelmarkt
Augustus
1 Rommelmarkt
15 Avondrommelmarkt
18 Witte Kerk pûstertraapjen (orgeltrappen).
25 Witte Kerk. pûstertraapjen (orgeltrappen).
25 Ringrijden
26 Algemene wedstrijd, Bootjewedstr. Tacozijl te Lemmer van 6.30 uur t/m 13.00 uur
September
1 Willedei
5 Rommelmarkt
6 Pakketten inleveren voor Polen
15 Feestavond voor leden van de vvv
Witte Kerk Hemrik open tijdens Tsjerkepaad Turfroute 2007, alle zaterdagmiddagen in
juli, augustus en eerste helft september van 13.30-17.30 uur, behalve op 8 september
van 14.30-17.30 uur.
Activiteiten: doorlopende archeologische tentoonstelling
Gratis toegang

Hoogmoed en een lege portemonnee
zijn geen goed koppel

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

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

