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Van de redactie

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 30 augustus
De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? 
Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in 
lettertype arial 11, via e-mail  
Dit kan tot zaterdag 23 augustus 18.00 uur.
Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 21 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

deban@wijnjewoude.net

Een praatje bij het 
plaatje

"100 jaar gereformeerde kerk" 

Best de moeite waard voor een 
plaatje op het omslag!

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De redactie feliciteert alle geslaagden van de diverse scholen, een spannende tijd is 
voor velen even verleden tijd. Nu is het tijd voor zorgenloos vakantie vieren en ook de 
Bân gaat er een maandje tussen uit. 

Wij wensen een ieder veel leesplezier, een goede vakantietijd met mooi weer.

I.v.m. met de Willedei komt de volgende Bân een week eerder uit dan normaal.

De Redactie.

Zomervakantie

mailto:deban@wijnjewoude.net


Berichten van Plaatselijk Belang

Stand van zaken uitwerking plannen “Wijnjewoude op koers”
Het is al weer een paar maanden geleden dat wij u voor het laatst hebben geinformeerd 
over de uitwerking van de in het kader van het Idop opgestelde plannen in 
“Wijnjewoude op koers”. De diverse werkgroepen zijn ondertussen druk bezig, met 
ondersteuning van de gemeente, de plannen verder uit te werken. De werkgroep 
Natuurlijk Wijnjewoude heeft voor een tussenstand gezorgd, zoals u hierna kunt lezen. 
Ter herinnering eerst een beknopt overzicht van de plannen waar aan wordt gewerkt:

Natuurlijk Wijnjewoude.

De werkgroep is bezig met de uitwerking 
van de plannen voor een fietsaansluiting 
van de Finne naar het dorp en het 
realiseren van een passantenhaven bij 
Klein Groningen, mogelijk gekoppeld aan 
de opwaardering van de omgeving. 

Aankleding dorp.
De werkgroep is bezig een visie te 
ontwikkelen met een globaal plan voor de 
aankleding van het dorp in verband met 
de verplaatsing van de N381. 

Evenemententerrein.

Het project evenemententerrein wordt 
gecombineerd met de plannen voor een 
jeugdaccommodatie/voorzieningen
(plannen om jeugdhonk onder te brengen 
bij kantine ODV) en het parkeren. 

Ondernemend Wijnjewoude.

De werkgroep is bezig met een wel-
komstpakket voor nieuwe bewoners. Het 
is de bedoeling nieuwe inwoners van 
Wijnjewoude vanaf september a.s. een 
welkomstpakket te bezorgen, met daarin 
een informatieboekje over Wijnjewoude, 
aanbiedingen, kortingen en attenties van 
ondernemers, informatie van vereniging-
en en de gemeentegids. 

Zorg dichtbij huis.
Het dorpssteunpunt is iedere woensdag-
morgen geopend. Hier heeft u in de Bân al 
meerdere keren over kunnen lezen. 

Natuurlijk Wijnjewoude.

Fietspad.
Het plan een recreatieve- en veilige 
fietsroute richting Drachten te verwezen-
lijken lijkt haalbaar. De nog aanwezige 
aloude ingang van de Bûtewei naast de 
muziekkoepel is de poort van dit pad dat 
dan langs de rand van het weiland 
aansluit op de Finne. Via het Skjer sluit dit 
weer aan op een nieuw aan te leggen 
fietspad door de landerijen en over het Âld 
djip naar de Merskenreed in Ureterp.

SBB en Landinrichting.
De werkgroep is nog in overleg met 
Staatsbosbeheer voor het plaatsen van 
banken en picknicksets op diverse 
plekken in bos en heide evenals over een 
stuk bos om de honden uit te laten. Het 
plan om de werkschuur van Staatsbos-
beheer als een soort infocentrum en 
theehuis om te vormen is geen optie voor 
deze organisatie.
Aangekaarte plannen betreffende het Âld 
djip wachten op uitvoering van de 
landinrichting in de toekomst.



De turfroute.
De heer Jack van der Berg van de 
Marrekrite zal een schetstekening maken 
van aanlegsteigers gelegen in de 
binnenbocht van de vaart op Klein 
Groningen. Met een dergelijke tekening 
als uitgangspunt kunnen we met ge-
ïnteresseerden van de buurtschap pro-
beren een haalbaar plan op te stellen voor 
een passanten haven. 
In februari is al een eerste overleg 
geweest met de buurtvereniging en daar 
bleek toen dat men  niet negatief 
tegenover het plan van de werkgroep 
stond. Om ook de oude zuivelfabriek in 
het plan te betrekken lijkt vooralsnog te 
hoog gegrepen.
Alle instanties, de gemeente Opsterland, 
stichting “De Nije Kompanjons”, Platte-
landsprojecten en Marrekrite, die bena-
derd zijn over de mogelijke aanleg van 
een passantenhaven in de turfroute bij 
Wijnjewoude zijn zeer positief. De 
turfroute staat hoog in het vaandel voor 
een opwaardering.  

Over de ook gewenste eenvoudige 
aanlegplaatsen bij de Tsjerkereed en 
tussen de Trambrug en Sluis bij Velde's 
bos het volgende. Bij eerstgenoemde is 
de ruimte in de berm tussen vaart en 
openbare weg te smal. De Marrekrite wil 
niet de verantwoording op zich nemen bij 
eventuele ongelukken. De tweede moge-
lijkheid is ideaal en hier zullen de aan-
legvoorzieningen zeer waarschijnlijk 
geplaatst worden door de Marrekrite.

Inzameling groenafval.

Wij hebben klachten gekregen over het 
storten van afval in de bosjes aan de 
Loksleane. Dit is natuurlijk niet de 
bedoeling. Laten we er met zijn allen voor 
zorgen dat Wijnjewoude schoon blijft.
In dit verband wijzen wij u er op dat het 
tegenwoordig ook mogelijk is uw groen-
afval naar Ureterp te brengen. Iedere 
zaterdagochtend  kunt u hiervoor bij de 
gemeenteopslag aan de Mounleane 
terecht. Maak er gebruik van.

Bestuur Plaatselijk Belang



Dorpsfeest 2008 Wijnjewoude

We kijken terug op een geslaagd feest met een gevarieerd programma en veel 
bezoekers. De weersomstandigheden waren ideaal.
Donderdagavond begonnen we met het kegelvoetbalspel. De deelnemers kregen een 
soort van kegelrok aan waardoor het  moeilijk was tegen de bal te schoppen omdat ze 
deze niet meer zagen. 9 teams van 3 personen streden in 2 poules. De winnaars 
hiervan moesten onderling nog strijden om de prijzen. Reinder de Vries en Manuel 
Boer leiden de wedstrijden op uitstekende wijze. Hoe dichter men bij de prijzen kwam 
hoe heftiger de strijd werd. Uiteindelijk werd het team van de Sleurhut I de winnaar 
gevolgd door het team ZM II, de Bikkels werden derde.

Vrijdagochtend hebben ongeveer een 
120 mooi verkleedde kinderen van groep 
1 t/m 4 naar de theatervoorstelling “Het 
geheim van de nacht” van ITHAKA 
gekeken en geluisterd. Sommige kin-
deren mochten meespelen in de drie 
verhalen die werden verteld. 
Vrijdagmiddag werd de voorstelling, in 
aangepaste versie, herhaald voor on-
geveer 100 kinderen van de groepen 5 
t/m 8. 

Om 18.30 uur stelden de versierde 
wagens en mooi uitgedoste personen 
zich op voor de optocht door het dorp.
Wijnjewoude kan trots zijn op haar 
inwoners, zoveel inzet om zo'n prachtige 
optocht te maken. Geweldig!!
Muziekvereniging Euphonia zorgde voor 
de muzikale bijdrage.
De uitslag van de optocht en het verslag 
van de jury volgt hierna. Froukje, Sip en 
Michelle jullie hebben een moeilijke taak 
volbracht, nogmaals bedankt hiervoor.

's Avonds werd de muziek verzorgd door 
Yogibeer. Een verscheidenheid aan 
plaatjes passeerden de revue.
Deze avond werd er ook bierpulschuiven 
georganiseerd. Er waren heel wat 
deelnemers die probeerden de bierpul 
zover mogelijk over de baan (een soort 
van sjoelbak) te schuiven. Echter mocht 
hij niet te ver schuiven want dan viel deze 
van de baan, en was de schuifpoging niet 
geldig. Johannes Jongsma had de 

meeste punten van de dik 60 deelnemers 
en ging er met de prijs vandoor.
Er waren veel bezoekers aanwezig en dit 
zorgde voor een geslaagde avond.

Zaterdagmorgen kwamen er ongeveer 
140 dorpsgenoten naar de tent voor de 
voorstelling van Rense Westra en 
Meriyem Manders met de voorstelling 
Baas boppe baas. Genoemd naar de 
gelijknamige tv-serie. Het was een 
prachtige voorstelling over de tegen-
stellingen van een ”oude” Friese platte-
landsman en een nuftige Amster-damse 
jongedame. Dit werd met veel humor en 
zelfspot gebracht. 
Beetje teleurstelling voor ons, we hadden 
eigenlijk meer mensen verwacht….maar 
verder was het een zeer geslaagde 
ochtend.

Zaterdagmiddag werd er door het 
brandweerkorps van Ureterp een demon-
stratie gegeven hoe, na een verkeers-
ongeluk, een auto uit elkaar wordt geknipt 
om slachtoffers te bevrijden.
Ook de heer Jelle Batema was aanwezig 
met een aantal zeer oude brandweer-
wagens. 
Clown Japio maakte voor de kleine 
kinderen leuke ballonfiguren. 
Houtzager Rolf zaagde, met verschil-
lende motorzagen, uit een groot blok 
hout, een steigerend paard. Het paard uit 
het dorpswapen van Wijnjewoude. Deze 
trofee gaat dienen als wisselprijs van het 



dorpsfeest Wijnjewoude. Dit jaar gaat hij 
naar buurt Mei Inoar Ien omdat zij de 
eerste prijs met de optocht hebben 
gewonnen.
Rolf maakte daarna ook nog een uil van 
hout, ook kon men nog andere werk-
stukken bezichtigen. 
Er was deze middag veel publieke 
belangstelling.
Om 16.00 uur volgde de prijsuitreiking 
van de optocht.

Om 18.30 uur stelde de optocht zich voor 
de tweede keer op. Nu met nog blijere 
gezichten omdat men een prijs had 
gewonnen.
Showband Oerterp liep deze avond 
voorop voor de muzikale noot en de 
mooie showdames gaven het tempo aan.
Ook muziekvereniging Euphonia was 
weer van de partij. Bedankt voor jullie 
bijdrage aan het feest.
Aan het eind van de tocht werd een 
vaantje als herinnering aan het dorps-
feest uitgedeeld.

En dan… het laatste onderdeel van het 
feest, de zaterdagavond. Nederland 
moest voetballen… en wat moet je dan 
als bestuur. Een groot scherm in de tent 
met een beamer erbij en samen voetbal 
kijken. Een hele klus om het donker te 
krijgen in de tent op de langste dag, maar 
jongens het is fantastisch gelukt. Een 
groot aantal inwoners hebben de 
wedstrijd gevolgd in de tent, het resultaat 
weet iedereen……………… gauw ver-
geten en maar weer vooruitkijken. De 

band “LANDSLIP” verwoorde het goed, 
even een heavy nummer om de frus-
traties van ons af te schudden en dan 
maken we er een gezellige avond van. En 
dat werd het. Ook mede dankzij het 
geweldige optreden van onze dorpsge-
noot TIM.
Nu hoor ik jullie zeggen de band 
“LANDSLIP” er zou toch een andere band 
zijn? Ja, mededorpsbewoners soms zit 
het wel eens tegen, maar gelukkig kon 
deze band voor ons optreden. Enkele 
bandleden van Mellon Balls zaten in 
Rusland en konden door omstandig-
heden niet op tijd voor hun optreden in 
Wijnjewoude terugkomen!!
Een gezellige avond tot in de late uurtjes.
Het bestuur ging, toen de zon al weer 
opkwam, dan ook moe maar 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 aanwezig-
heid, want zonder gasten geen feest.

Op naar het volgende feest op 18, 19 en 
20 juni 2009. 
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

mailto:seefat@hetnet.nl


Uitslag optocht:

1e prijs + wisseltrofee: De Romeinen 
– Buurtver. Mei Inoar Ien
Volmaakte wagen en een prachtige 
voorstelling, waaraan de hele buurt 
meedeed. De inzet is enorm geweest. 
Een originele keuze. Theater op straat! 
Leuk de interactie met het publiek.

2e prijs: World Wide Web – Buurtver. 
De Draai
Op en om de wagen., het zag er 
fantastisch uit. Indrukwekkend zoals de 
olifant je bijna levensecht tegemoet 
kwam. Deze wagen scoorde hoog door 
de harmonische sfeer en plezierige 
stemming. Met veel aandacht voor de 
kleding en de dieren.

3e prijs: Fan ferfier oan't fertier – 
Buurtver. Duerswald
Verrassende groep, jong en oud deed 
mee. Veel aandacht voor attributen en 
kleding. Een fris, oorspronkelijk idee, 
waar veel aan te beleven was.

4e prijs: De sanitaire revolutie – 
Buurtschap Klein Groningen
Tot in de details afgewerkte wagen, goed 
passend bij het thema en met oog voor 
onze menselijke behoeftes.

5e prijs: Is de straf nu beter af? – 
Buurtver. Mounleane
Een actueel thema, goed uitgebeeld met 
attributen, kleding en omgeving.

6e prijs: De Zeppelin – buurtver. 
Weinterp
Een gigantisch luchtschip. Prachtige 
kleding bij deze elitegroep. Een mooi 
geheel.



C.B.S. Votum Nostrum

Laatste schooldag/afscheid groep 8

"Votum Nostrum got Talent",was het thema van het afscheid van groep 8.
Op donderdag 26 juni is de laatste schooldag van de 23 kinderen van groep 8 van 
Votum Nostrum gevierd. Alle kinderen en ouders van de basisschool waren 
uitgenodigd bij Kampeerboerderij "De Twa Bûken" in Wijnjewoude. De leerlingen van 
groep 8 werden met een prachtige oldtimer van J. Hofstra reizen uit Drachten 
opgehaald.

Na een rondrit door het dorp werden ze 
afgezet bij de Kampeerboerderij, waar ze 
werden verwelkomd door de andere 
kinderen. 
Met het thema van de ochtend konden de 
kinderen goed uit de voeten. Menigeen 
had er werk van gemaakt om zich uit te 
dossen als een echt talent. Zo hadden zij 
zich verkleed als beroemde zanger, als 
prinses, piraat of voetballer. De ouders 
waren ook fraai uitgedost. Er liepen onder 
anderen een Irma en Ingrid met postbode 
Siemen rond. Zelfs aan de bijpassende 
fiets was gedacht. Op het gebied van 

behendigheid, balsport, creativiteit dans 
en zang konden de kinderen hun talent 
nogmaals tonen. De kinderen zowel als 
de leerkrachten hadden een afscheidslied 
voor elkaar geschreven en gezongen.
Aan het eind van de ochtend kwam er als 
verrassing een spetterend optreden van 
dorpsgenoot Tim Douwsma. Tim had de 
sfeer er goed in. Na een aantal mee-
zingers werd met een extra toegift het 
afscheid van groep 8 een feit. We kunnen 
terug kijken op een geslaagde ochtend 
waarbij de weergoden ons goed gestemd 
waren. 

W.d.H.

Met geduld boor je een gaatje in een kiezelsteentje.



OBS it Twaspan op Koers

Heeft u hem gezien? Deze foto heeft een paar weken geleden op de voorpagina  van 
de Woudklank gestaan. Op de foto ziet u de ballonnetjes die door de leerlingen van 
OBS it Twaspan uit Wijnjewoude net losgelaten zijn. Hiermee werd gevierd dat de 
school niet langer te boek stond als zeer zwak. 

Het was wel even schrikken toen ik een 
paar jaar geleden hoorde dat it Twaspan 
een zeer zwakke school was. Ik dacht dat 
mijn kinderen op een leuke school zaten; 
Ze hadden het er naar hun zin, en ze 
leerden er ook nogal het een en ander, te 
oordelen naar de verhalen waarmee ze 
thuiskwamen. Op ouderavonden merkte 
ik bovendien steeds dat de leerkrachten 
ontzettend betrokken waren bij hun 
leerlingen.
Het fenomeen zeer zwakke school 
associeerde ik met verhalen over scholen 
in de Randstad, waar men in bepaalde 
wijken te maken heeft met een complex 
aan problemen. Maar hier, in Wijnje-
woude, de school waar mijn eigen 
kinderen op zaten?

De onderwijsinspectie kwam dus indertijd 
wel tot de genoemde conclusie, maar dat 
zat hem vooral in dingen die voor mij en 
mijn kinderen minder zichtbaar waren. 
Het had te maken met hoe de gehan-
teerde onderwijsmethoden doorliepen 
van groep 1 tot 8, en hoe de administratie 
hieromheen geregeld was. Hoe de 
leerlingen gevolgd werden in hun 
ontwikkeling. 

Wat er nou precies zo heel erg zwak was 
heb ik nog steeds niet helemaal be-
grepen, maar wel duidelijk is dat het 
stempel van de inspectie als een grote 
druk door het onderwijzend personeel is 
ervaren. De inspectie heeft aangegeven 
op welke punten er verandering moest 
komen, en daar is keihard aan gewerkt. 
Nieuwe methoden zijn aangeschaft, de 
onderwijzers zijn regelmatig op cursus 
geweest en ze hebben het geleerde toe 
moeten passen in hun dagelijks werk. Er 
is meer samenhang in het onderwijs-
programma  gecreëerd, en het meten van 
de ontwikkeling van de kinderen is 
verbeterd. Ondertussen is het onderwijs 
natuurlijk gewoon door gegaan, met alle 
aandacht voor de leerlingen. Het is, 
kortom, een hectische periode geweest.
Dat er in april een rapport van de 
onderwijsinspectie kwam waar in stond 
dat de school op de goede weg is en niet 
langer op de lijst van zeer zwakke scholen 
voor zou komen was dan ook een enorme 
opluchting voor de leden van het team: ze 
hebben het gered!

De ballonnen zijn in Noordelijke richting 
vertrokken. Later komen er kaartjes 
binnen uit Leens, Oldehove en Warf-
huizen. Net als de school hadden ze hun 
koers gevolgd, en een lange weg 
afgelegd.

Lieuwe Dijkstra

Bij geld past geen hooghartigheid, 
je bent het zo weer kwijt.



Jongerenwerk Wijnjewoude.

Een jaar vliegt zo voorbij.
Dit geldt ook voor de vrijwilligers van Jongerenwerk Wijnjewoude. Voor de vrijwilligers 
was dit een leuk en leerzaam jaar. Dit was voor ons helemaal nieuw en er waren dus de 
nodige ups en downs. 

Jongerenwerk Wijnjewoude heeft in 
september de keuze gemaakt om niet 
meer vanuit de Soos actief te zijn, maar 
om maandelijks verschillende activiteiten 
te doen met de jeugd van Wijnjewoude. 
Achteraf is dit een goede keuze geweest 
en er was genoeg animo voor de 
activiteiten die wij bedachten. De meiden-
avonden, disco en filmavond waren een 
groot succes. 

Zoals iedereen willen de vrijwilligers ook 
een keer op vakantie na zo´n drukke 
periode. Daarom lassen wij een zomer-
stop in en beginnen wij in september 

weer. Er zullen dan weer een aantal data 
op de agenda staan waarin leuke dingen 
gepland worden. Dit zal in de Bân komen 
te staan maar ook zullen wij actief zijn 
tijdens de Willedei. 

Wij hopen dat de jeugd het leuk vond dat 
er af en toe wat voor ze georganiseerd 
werd. Wij willen ze daarom erg bedanken 
en zien ernaar uit dat ze volgend jaar weer 
gezellig meedoen. 

Jongerenwerk Wijnjewoude wenst ieder-
een een fijne vakantie toe, en tot volgend 
jaar!!

Met andermans hersens kan je niet denken.

Mozes een muzical.

Stand van zaken:
Na een tweetal bijeenkomsten in maart en april, zijn ondertussen de hoofdrollen 
verdeeld.
Het is een bijzonder enthousiaste groep mensen bij elkaar, van jong tot iets ouder en 
met heel veel inzet en plezier werd aan alle opdrachten, die onze regisseur Hans ons 
gaf,  meegewerkt. Zo kwam het dan uiteindelijk tot een verdeling van de grotere rollen.
Na de zomervakantie, op zondagavond 24 augustus, komen de zangers en 
toneelspelers weer voor het eerst bij elkaar en vanaf deze dag wordt er wekelijks 
geoefend.
Het combo gaat iets later beginnen, met als doel natuurlijk om in het eerste weekend 
van april met z'n allen een prachtige musical neer te zetten.
Tot zover, iedereen een prachtige zomervakantie toegewenst!

Namens de werkgroep: 
Bertha en Jeannet.



A Sister's Hope

Beste dorpsgenoten,

Mijn naam is Marlene van der Leeuw-van der Werff en ik woon op de 
Tolleane. Mijn moeder is op 2 oktober 2007 overleden en zij leed 
aan kanker. Ter ere van mijn moeder, Mom, heb ik besloten iets te 
willen doen tegen de strijd “kanker”. Hierin denk ik aan iedereen die 
te maken heeft met kanker. 

Ik heb daarom besloten op 11 en 12 
oktober 2008 mee te lopen in A Sister's 
Hope 60K, een tweedaagse 60 km. 
wandeling tegen de strijd van kanker. Het 
doel is samen een groot bedrag op te 
halen om meer onderzoek naar borst-
kanker te realiseren. Om mee te mogen 
lopen moet ik minimaal een bedrag van   
€ 1500,00 aan sponsorgeld bij elkaar zien 
te krijgen. Daarom wil ik jullie, de 
inwoners van Wijnjewoude, vragen of 
jullie deze tweedaagse wandeling en 
daarmee onderzoek naar borstkanker 
zouden  willen ondersteunen. 

In de maanden juli, augustus en septem-
ber 2008 ben ik van plan huis aan huis in 
Wijnjewoude u te vragen mij te spon-

seren. Hierbij zal ik ook de bedrijven in en 
om Wijnjewoude persoonlijk benaderen 
voor een donatie. Mochten we elkaar 
mislopen dan kunt u ook uw donatie in de 
collectebussen achterlaten bij Restaurant 
De Stripe, Bloemen en Kadohuis Wilma of 
bij Drogisterij Piek te Ureterp.  

Is het onduidelijk, heeft u nog vragen of 
wilt u meer informatie, stuur mij een mail 

. of bekijk de volgen-
de sites;  of  

Alvast bedankt voor u bijdrage op welke 
manier dan ook tegen de strijd die 
“KANKER” heet. 

Met vriendelijke groeten,
Marlene van der Leeuw

leeuw63@hetnet.nl
www.asistershope.nl

http://teammom.web-log.nl/

Ouderensoos nieuws

Ons winterprogramma hebben we weer klaar. Als vanouds beginnen we weer met een 
reisje in de bus van Wiebenga. Deze keer gaan we naar Zuidlaren. 
We maken een rondvaart over het Zuidlaarder meer. Aan boord wordt gezorgd voor 
koffie of thee met gebak. Na afloop van deze rondvaart gaan we naar Eelde. Hier is een 
klompenmuseum, klompenmakerij. Als we hier zijn uitgekeken vertrekken we naar de 
Piramide in Surhuisterveen. Hier zal een heerlijk diner voor ons klaar staan. Bij 
voldoende deelname gaan we op donderdag 11 september om 12.45 uur vanaf het 
Wâldhûs op reis. We verwachten rond 20.00 uur weer thuis te zijn. De kosten zijn           
€ 39,00 per persoon. We hopen elkaar in goede gezondheid en met mooi weer aan te 
treffen.

Het bestuur

mailto:leeuw63@hetnet.nl
http://www.asistershope.nl
http://teammom.web-log.nl/


Willedei Wynjewâld

Op de eerste zaterdag van sept. 2008 is het alweer voor de vijfde keer ”Willedei 
Wynjewâld” met tal van activiteiten en spectaculaire shows van zeer verschillende 
artiesten, bedrijven, hobbyisten, verenigingen en een ieder die ook eens voor het 
voetlicht wil treden. 

Vanaf half vier  tot 's avonds negen uur is 
een ieder welkom in het centrum van 
Wijnjewoude. Entreegeld wordt er niet 
gevraagd. Wel is het raadzaam een 
programmaboekje te kopen, hier uit kunt 
u dan een keuze maken uit de optredens 
van verschillende acts. 
Succesvolle artiesten treden op, zoals 
Gurbe Douwstra, The Frisian Harmoni-
zers, Direct, Thorium, Swart Wyt, Grote 
Beer, Adri de Boer, Tim Douwsma, Lute 
Stoelwinder, Synergus, Jelle B, Bouke 
Wier, MileStones, Slûske Sjongers, Lynx 
en de spectaculaire acro show  van SV 
Donkerbroek en  demo van Longa. 
Zij zorgen net als vorige edities van dit 
laagdrempelige straatfestival voor 
geweldige optredens. Jelle B zal spelen 
en zingen wat u van hem vraagt! Rapper: 
Grote Beer, Zanger Bouke Wier en Adrie 
de Boer zullen acte de presence geven. 
Swart Wyt zal het publiek vermaken met 
hun steds-fryske liedjes. Gurbe Douwstra 
zal zijn bekende 'Friezen lit jim gean' vast 
weer laten horen.
De slot act zal verzorgd worden door de 
bekende plaatseli jke zanger Tim 
Douwsma, die regelmatig te horen is op 
radio en TV. 
The Frisian Harmonizers met hun 
barbershop songs wilt u vast niet missen. 
De Jazz liefhebbers zullen genieten van 
de klanken van de MileStones. Feest en 
coverbands kun je beluisteren zoals: 
Thorium, Lynx en Synergus. 
Het dirigentenkoor 'Direct' zal een 
concertoptreden verzorgen. Ook specta-
culair en bekend van TV is het optreden 
van 'Totally Differents by Hollands Got 
Talent' met hun breakdance en acroba-
tische kunsten ! 
Als straat artiesten zullen optreden 

komisch duo 'De Dikkertjes', Henk Bijlsma 
als 'Straat artiest' en jongleur van 
Skydeskive met zijn vuurspuwende act op 
stelten. Het 'Runaway Circusorchestra' 
zullen als straatmuzikanten hun ludieke 
bijdrage leveren. De jongleurs van NizNO 
komen met hun schitterende straatact 
aan u voorbij. 
Ook kunt u genieten van een Duitse mini 
draaimolen die aangedreven wordt door 
fietskracht en muzikaal bijgestaan door 
een 'trekzak'. Er is voor 'elck wat wils'. De 
plaatselijke Ger. Kerk is opengesteld voor 
bezoekers. De kinderen worden getrak-
teerd op o.a. 2 luchtkussens, Clown 
Bogus, een Kindervrijmarkt en ballon-
vouwen en schminken. Als start van dit 
jubileumfestival mogen kinderen mee-
doen met een wedstrijd ballon oplaten om 
half vier. Verder zijn er op de braderie 
verschillende bedrijven en organisaties 
present, o.a. Autobedrijf de Vries, Aforum, 
Pronamic, Bos Makelaardij, Boomver-
zorging Bouma, WABE, Café: De Alde 
Merke, Hytex, Kapsalon Anna, De 
Swingel, Zorgboerderij: De Twa Bûken, 
Boeren ijs van G. de Haan. Drukkerij Pool, 
K. de Vries met landbouwminiaturen. JW 
Autoschade, Bosch Sparwinkel, Vlees-
handel van der Heide, Hondenschool 
Cosmo met een demonstratie Flyball, 
Peuterspeelzaal, en Speel-o-theek: 
Hakkepuf, WAW, Dorkas, Looft de Heer. 
Informatie over vandalisme in de Anti-
vandalismebus van Arriva.



Een bezoek aan Galerie 'De Wouden' is 
bezienswaardig net zoals het 1 daags 
kruideniersmuseum van de Fam. Postma 
dat alleen open gesteld wordt tijdens dit 
festival. Fotografe Michelle Hamstra 
verleent prodeo haar medewerking, door 
het maken van een fotopresentatie van dit 
festival. Van der Lei Transport bedrijf stelt 

ook deze keer weer prodeo de podia 
beschikbaar! Ook krijgen wij deze keer 
bezoek van de 'Para Motor Gliding 
Fryslan'. Hou de lucht in de gaten! Ook de 
Oldtimers zijn weer aanwezig met hun 
schitterende voertuigen. Veilig Verkeer 
Nederland (afd. Drachten) komt met een 
football luchtkussen. 

Samen proberen wij van dit jubileumfestival weer wat moois te maken. 
Doet u ook mee? Aanmelden voor deelname is nog mogelijk! Tel. 0516 471426.                                              
Informatie is ook te vinden op de website: www.wijnjewoude.net  (onder kopje Willedei)

Tennisvereniging Weningewalde

Jongensteam Weningewalde kampioen.

Voor het eerst dit jaar deed er een jongensteam (leeftijd t/m 17 jaar) mee aan de KNLTB 
competitie. Het waren Rik Haven, Bart Tuinder, Rick van der Wal en Niels Bernving die 
de competitie aangingen met tennisteams uit Oldeberkoop, Gorredijk en Gasselte

Rik Haven wist iedere keer weer zijn 
tegenstander te verrassen door gewoon 
maar door te gaan en niet op te geven. 
Zoals die ene keer dat hij met 4-0 achter 
kwam en de setwinst en later ook de 
match winst wist te pakken. Waar zijn 
tegenstanders vaak met zichzelf in de 
knoop kwamen ging hij gewoon door en 
wist al zijn enkelspelen in de competitie te 
winnen.
Bart speelde regelmatig tegen oudere 
tegenstanders, maar wist belangrijke 
puntjes binnen te halen voor het kam-
pioenschap.
Niels was de krachtpatser van het team. 
Hij mepte bij tijd en wijle de ballen zo hard 
dat de tegenstander er alleen maar naar 
kon kijken.
Rick was de man van de geplaatste 
ballen. Rick plaatste de ballen op de 
plaatsen waar de tegenstanders er net 
niet bij konden.

Samen vormden ze een hecht team dat 
leidde tot het kampioenschap. 

Stand: Jongens t/m 17 jaar
(2e klasse vrijdagmiddag)
1 WENINGEWALDE 1 12
1 BROCOPE 1 12
3 G.K.T.C. 1 8
4 GORREDIJK 1 4

Tennisvereniging Weningewalde



Dorpssteunpunt.

In februari is ons Dorpssteunpunt geopend. U kunt op woensdagen tussen 10.00 en 
12.30 uur bij ons binnenlopen met uw vragen, maar ook als u even een praatje wilt 
maken bij een kopje koffie of thee.
U kunt dan eens kijken wat we zoal aan folder materiaal hebben liggen, bijvoorbeeld 
over maaltijdvoorzieningen, vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Deze keer maken we u attent op het 
volgende: de gemeente Opsterland  
introduceert twee nieuwe regelingen voor 
minima: de Schoolkostenregeling en de 
Regeling voor ouderen, chronisch zieken 
en gehandicapten.

Schoolkostenregeling.
Ouders met kinderen die van het 
basisonderwijs naar het voortgezet 
onderwijs gaan krijgen te maken met 
extra kosten. Denk hierbij aan de kosten 
voor schoolmateriaal, ouderbijdrage, 
fiets, bureau, computer e.d. Er is 
weliswaar een landelijke tegemoetko-
mingregeling in de studiekosten maar 
deze is vaak niet voldoende om de 
bijkomende kosten te kunnen betalen. 
De gemeente Opsterland heeft besloten 
om voor minima een Schoolkosten-
regeling in het leven te roepen voor deze 
extra schoolkosten. Dat betekent dat 
mensen met een laag inkomen en 
vermogen eenvoudig een bedrag van 200 
euro per schoolgaand kind kunnen 
ontvangen.

Dit kind moet tussen de 12 en 18 jaar zijn 
en naar het voortgezet onderwijs gaan. Is 
het kind in september 2007 van het 
basisonderwijs naar het voortgezet 
onderwijs gegaan, dan kan voor dit kind 
eenmalig een extra vergoeding worden 
ontvangen van 400 euro. Deze ver-
goeding geldt voor het schooljaar 2007-
2008. Aanvragen voor deze regeling 
moeten uiterlijk 31 juli 2008 ingeleverd 
zijn.

Regeling voor ouderen, chronisch 
zieken en gehandicapten.
Soms hebben mensen door omstandig-
heden extra kosten die ze nergens anders 
vergoed kunnen krijgen.
Daarom heeft de gemeente Opsterland 
besloten om een aantal groepen in 2007 
en 2008 een vergoeding te geven voor 
deze extra kosten.
Hebt u een laag inkomen en vermogen en 
bent u ouder dan 65 jaar of hebt u een 
geldige Wmo-of AWBZindicatie? Dan 
behoort u tot de doelgroep van deze 
nieuwe regeling. Dat betekent dat u 



eenvoudig een bedrag van 150 euro 
(eenpersoonshuishouden)of  250 euro 
(meerpersoonshuishouden)kunt ont-
vangen. En omdat de vergoeding geldt 
voor het jaar 2007 en 2008 kunt u in ėėn 
keer een dubbele vergoeding  krijgen.
Daarom heeft de gemeente Opsterland 
besloten een aantal in 2007 en 2008 een 
vergoeding te laten aanvragen. Deze 
regeling is niet van toepassing op mensen 
die in een AWBZ-instelling verblijven. 
Aanvragen voor deze regeling moeten 
uiterlijk 31 december 2008 ingeleverd 
zijn.

Aanvragen?
Heel veel mensen, die daarvoor in 
aanmerking komen, zijn bij de gemeente 
bekend en hebben al een brief en 
aanvraagformulier ontvangen. Maar niet 
iedereen met een laag inkomen is bij de 
gemeente bekend. Als u denkt dat u wel in 
aanmerking komt voor ėėn van beide 
regelingen, dan kunt u een aanvraag-
formulier halen: bij het Dorpssteunpunt in 
Wijnjewoude , of het Informatiepunt Wmo, 
of u kunt het telefonisch aanvragen bij de 
afdeling Sociale Zaken van de gemeente 
Smallingerland, via telefoonnr: 0512 58 
1234. Het aanvraagformulier is ook te 
downloaden op www.opsterland.nl.

Ook tijdens de zomervakantieperiode is 
het dorpssteunpunt iedere woensdag 
open van 10.00 tot 12.30 uur!

Alie Blaauwbroek.

Geef de pen door.

Ellen, bedankt voor de pen. Dan zal ik nu een stukje over mijzelf schrijven:

Ik ben Ina Homminga Zandberg. Getrouwd met Eling Homminga. We 
hebben een zoontje van 2 jaar en hij heet Brent. De meeste zullen mij 
kennen als schoonheidsspecialiste of kraamverzorgster. Mijn man is 
overigens wiskundeleraar op het Stellingwerf College in Oosterwolde. 
Ik ben opgegroeid in Bakkeveen. Kom uit een gezin met één broer en 
één zus. Mijn ouders hadden in Bakkeveen een pluimveebedrijf. 

Door de grote bedrijvigheid heb ik daar 
een fantastische jeugd gehad. Ik woon 
sinds 1990 in Wijnjewoude. 16 jaar heb ik 
bij Thuiszorg de Friese Wouden gewerkt 
als kraamverzorgster. Het werk als 
kraamverzorgster is een prachtig beroep. 
De kraamvrouwen verzorgen en de 
baby's vertroetelen. Kortom het hele 
gezin verzorgen. Een heel bijzonder 
moment voor een gezin als ze een baby 
krijgen en jij staat er als kraamverzorgster 
midden in. Heel speciaal! Nadat ik 5 jaar 
als kraamverzorgster had gewerkt, ben ik 
in Groningen met een opleiding voor 

schoonheidsspecialiste begonnen. Nadat 
ik mijn diploma had behaald, ben ik gelijk 
begonnen met een schoonheidssalon. Zo 
nu en dan volg ik cursussen om bij te 
blijven. Dit jaar bestaat mijn salon in 
augustus overigens 12 ½ jaar.

We genieten in deze omgeving volop van 
de mooie natuur. Maken veel wande-
lingen en fietstochten. We hopen nog met 
veel plezier in dit dorp te blijven wonen.

Dan geef ik nu de pen door aan onze 
buurvrouw Geartsje Seinstra



Concours Hippique Hynstedei Wynjewâld

14 juni jl. was het zover. De borden langs de invalswegen van Wijnjewoude leidden 
deelnemers en belangstellenden naar het concoursterrein aan de Merkebuorren. Het 
was heerlijk concoursweer, niet te warm en geen regen. Het terrein lag er prima bij. 
Kortom alle ingrediënten voor een spannend concours waren aanwezig. Het enige 
minpuntje werd gevormd door de vele andere activiteiten (Slachtemarathon, concours 
van de Fjildrûters, etc.) in Wijnjewoude en omgeving waardoor het bezoekersaantal 
enigszins tegen zou kunnen vallen. Aan het einde van de dag zou echter blijken dat dit 
weinig invloed had gehad. 

Niet alleen de leden van Taveno categorie 
4 Noord hebben onderling gestreden om 
de 1e prijs in de diverse rubrieken, ook de 
regionale Friezen lieten zich van hun 
beste kant zien. Daarnaast waren er vele 
showrubrieken die door de locale rijders 
uit Wijnjewoude en omgeving verzorgd 
werden met als jaarlijks hoogtepunt de 
strijd om de Harke Nijboerbokaal.
Ook de rubriek 'aangespannen pony's 
gereden door de jeugd' mag niet 
onvermeld blijven. Natuurlijk hadden nog 
veel meer aanspanningen mee kunnen 
doen, maar de drie die er waren, deden 
hun uiterste best, soms onder begeleiding 
en soms zelfs geheel zelfstandig. Erg leuk 
om te zien hoe de jeugd ook al 
belangstelling heeft voor het aangespan-
nen rijden.
Zo'n concours brengt uiteraard de nodige 
kosten met zich mee. De lokale midden-
stand uit Wijnjewoude en ook sponsors 
van buiten Wijnjewoude hebben niet 
alleen royaal in de beurs getast om dit te 
realiseren, maar ook een belangrijke 
bijdrage in natura geleverd (o.a. prachtige 
boeketten, Friese kruidrepenkoeken, 
paardendekens, prijzen voor het schoon-
ste geheel, etc.) voor de deelnemers   
waarvoor zeer veel dank.

Uitslagen 

Algemene plaatsing KWPN enkelspan
Natasja van  J. de Jong uit Bakkeveen.

Algemene plaatsing Friesras enkel-
span
Riemkje van Noordwijk van E. Visser uit 
Noordwijk gereden door R. Dekker.

Dames enkelspan Fries ras.
1e Luk van 't Lansink van F. Nijdam uit 

Leeuwarden.
2e Paula C van Fam Clevering uit 

Wijnjewoude gereden door Ida van 
der Lei.

Enkelspan KWPN landbouwwagen.
1e Wico  van J. Huis uit Wachtum
2e Zarijka C van W. Clevering uit 

Wijnjewoude
3e Alfonzo van J. de Jong uit Bakke-

veen.

Aangespannen pony's gereden door 
jeugd.
Allemaal de 1e prijs!!
Loekie van Jorn en Koen Kuipers uit 
Wolvega
Australian van Jan Boonstra uit Wijnje-
woude
Ariet van Daniëlle en Richard Stoker uit 
Wijnjewoude.
 

De datum voor 2009 kunt u alvast in uw agenda noteren, zaterdag 13 juni. 
Iedereen is wederom van harte welkom.

Bestuur Hynstedei Wynjewâld



Bedrijfspresentatie

 kantoor Mr. N.A. Veninga FB

'Kantoor Mr. N.A. Veninga FB gaat verder als kantoor Mr. N.A. Veninga FB'. Dit 
schreven wij ruim een halfjaar geleden om de verhuizing van ons kantoor van 
Wijnjewoude naar Drachten aan te kondigen. Doarpskrante de Bân heeft gevraagd om 
ons kantoor aan u voor te stellen. Wie zijn we, wat doen we en wat willen we? 

Als recalcitrante scholier had ik na het 
afronden van de middelbare school een 
missie. Nooit meer studeren, altijd op een 
tractor rijden en daar ook nog geld mee 
verdienen, dat was wat ik wilde. Na twee 
jaar bleek deze roeping toch niet geheel 
de mijne. Via omzwervingen langs de 
belastingdienst en een groot landelijk 
accountantskantoor, na het volgen van 
diverse opleidingen, werd het mei 2001. 
Mijn dienstverband bij een accountants-
kantoor in Heerenveen bekoorde niet 
meer. Er stonden daar managers op die 
het beter wisten dan een ieder.  Tijdens 
een wandeling in een slapeloze nacht 
ontstond het idee voor een eigen 
administratie- en belastingadvieskantoor. 
De volgende dag kreeg dit idee handen 
en voeten. Juni 2001 was Wijnjewoude 
een ondernemer rijker.

Het kantoor is van lieverlee gegroeid. 
Begonnen als eenmansbedrijf werken we 
nu met vier personen. Bij drukte is er 
aanvulling van een freelancer. Onze 
brede administratieve en fiscale dienst-
verlening beperkt zich tot ondernemers in 
de gezondheidszorg. Vaak krijgen wij de 
vraag waarom we ons uitsluitend hebben 
gespecialiseerd in deze branche. Als 
relatief klein kantoor geloven wij dat het 
goed is om ernaar te streven om van iets 
alles te weten. Het tegenovergestelde, 
van alles (bijna) niets weten heeft voor 
een cliënt geen toegevoegde waarde. 
Een agrariër doet er goed aan gebruik te 
maken van een financieel adviseur die 
goed thuis is in die branche. Zo ook een 

MKB ondernemer. Regelgeving is immers 
zo specifiek.  Een arts heeft baat bij een 
accountant die de ins en outs van de 
actualiteit van de gezondheidszorg goed 
kent. Artsen hebben vaak onvoldoende 
inzicht in de eigen financiële situatie. 
Vaak is een ondernemer in de gezond-
heidszorg voorheen in loondienst ge-
weest. Het netto besteedbare inkomen 
valt dan eenvoudig van de loonstrook te 
lezen. Bij een eigen praktijk wordt dat 
ineens heel anders. Het bruto-netto 
traject ligt dan veel complexer. Daarom 
kunnen wij als specialist ondernemers in 
de zorgsector van dienst zijn met onze 
knowhow op dit terrein.  De ons bekende 
actuele omzettrends en andere financiële 
parameters bieden cliënten rust in de 
praktijk, een solide basis. Waar nodig 
kunnen bijsturingen worden geadviseerd.

Adverteren doen we niet, met uitzon-
dering van dorpskranten en sportbladen. 
Een goede referentie over onze dienst-
verlening 'van mond tot mond' functi-
oneert veel beter. Wij werken voor-
namelijk in de drie noordelijke provincies. 
Van de ruim driehonderd en vijftig  Friese 



huisartsen mogen wij 12% tot onze 
cliënten rekenen. Bij de Friese medisch 
specialisten ligt de verhouding ongeveer 
hetzelfde. Bij tandartsen, fysiothera-
peuten en dierenartsen liggen de 
verhoudingen wat lager. In de andere 
noordelijke provincies zijn we minder 
actief dan in Fryslân.
Wij doen ons werk met veel plezier. 
Hoewel er vaak anders tegenaan wordt 
gekeken is het belastingvak zeker een 
dynamisch vak. Dat was ook vroeger al 
het geval. Toen kon een belastingad-
viseur gemakkelijk veel geld voor zijn 
cliënt verdienen. Als het ging om de invoer 
van een partij schoenen, dan adviseerde 
hij om de linkerschoenen bij grenskantoor 
1 en de rechterschoenen bij grenskantoor 
2 het land in te brengen. Bij invoer ging het 
bij de vaststellen van de te betalen 
rechten namelijk om de vraag wat iets 
waard was. Helaas was het succes van 
deze grap een kort leven beschoren. De 

toenmalige wetgever bepaalde dat in een 
zodanig geval de schoenen eenvoudig de 
grens niet over mochten. De huidige 
belastingwetgeving geeft niet zoveel 
speelruimte meer voor eenvoudige belas-
tingontwijking zoals hiervoor beschreven. 
Een goede en duidelijke wetgeving is in 
het belang van ieder. Toch betekent dit 
niet dat er vandaag de dag niets meer te 
adviseren valt. Door de ingewikkeldheid 
van regelgeving zien velen door de 
bomen het bos niet meer. Tussenkomst 
van een ter zake kundige belasting-
adviseur is in een woud van regels thans 
meer nodig dan ooit.

Kantoor Mr. N.A. Veninga FB
Dopheide 8c-2
9202 PB  Drachten

 0512 54 66 35
berichten@veningabelastingadvies.nl

Met vriendelijke groet,
Nico Veninga

?

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

Nog even, en de beenspieren kunnen weer aan de slag. Op 14, 15, 16 en 17 juli wordt 
de fiets vierdaagse gehouden. De start is vanaf 18.30 tot 20.00 uur bij Rest. De Stripe.
We hopen op veel deelnemers en mooi weer.

Een week later, op 23 juli is onze tweede avondmarkt alweer aan de 
beurt. De eerste is misgelopen vanwege het wisselvallige weer.
Het is vakantietijd dus hopen we op een gezellige markt.

Dan is het alweer augustus, het gaat zo snel. Op de laatste zaterdag 
van de schoolvakantie n.l. 9 augustus word het ringrijden voor de 
22ste keer gehouden op de Merkebuorren. Deze begint om 19.00 
uur. Wilt U de route autovrij houden.

                                                                                 Het bestuur



Nieuw cursusseizoen WAW.
  
Zoals u sinds de zomer van 2002 van ons 
gewend bent, bieden we u ook komend 
seizoen weer boeiende en leerzame 
cursussen aan. De afgelopen weken 
heeft het bestuur hard gewerkt om voor u 
interessante cursussen en workshops te 
organiseren. We lichten graag een tipje 
van de sluier op. Dit najaar kunt u zich o.a. 
inschrijven voor: terrastafel mozaïeken, 
conversatie Engels, wijn maken, portret-
schilderen, een workshop rap & hip-hop 
van Remon de Jong. Of wat dacht u van 
een workshop maskerade of mannen 
achter aan de pannen? Daarnaast komen 
ook een aantal succes nummers zoals de 
computercursussen, djembé en line-
dance weer terug. Nieuwsgierig gewor-
den? Bekijk dan ons programma voor dit 
najaar.   

Complete programma.

De afgelopen jaren ontving u rond eind 
augustus een programmaboekje van de 
WAW. Dat gaat dit jaar veranderen. Ons 
complete programma wordt in nauwe 
samenwerking met de redactie van  

  op de website van 
ons dorp gepubliceerd. Vanaf 15 augus-
tus treft u daar ons programma aanbod 
aan. Daarbij heeft de WAW er voor 
gekozen om het programma te splitsen in 
een najaars- en voorjaars-versie. Het 
programma voor komend voorjaar 
publiceren we voor het einde van dit jaar. 
Wanneer u niet over een computer 
beschikt, let dan op de publicaties in De 
Woudklank en het maandelijkse bericht in 
De Bân. Daarnaast kunt u natuurlijk ook 
altijd via 0516-481878 telefonisch contact 
opnemen met WAW-bestuurslid Siebo 
Groenewold voor meer informatie.  

www.wijnjewoude.net

We hopen u komend seizoen als onze cursist te mogen begroeten!
Bestuur Werkgroep Activiteiten Wijnjewoude. 

Met andermans pook por je vlugger het vuur op.

http://www.wijnjewoude.net


Museum Opsterlân in Gorredijk opgenomen in 
het Museumregister

Museum Opsterlân in Gorredijk heeft van de Stichting Het Nederlands Museumregister 
de erkenning gekregen van officieel geregistreerd museum.
Het museum mag het schildje, behorende bij dit officiële keurmerk, aan de buitenmuur 
bevestigen  en is daarmee het 36e  erkende museum in Fryslân.
De landelijke adviescommissie voor museumregistratie is na analyse van de door het 
museum verstrekte informatie tot de conclusie gekomen dat het museum aan alle 
basisvoorwaarden voor officiële erkenning voldoet.

Daarbij is ondermeer gekeken naar 
collectiebeheer en -behoud, publiekstoe-
gankelijkheid, deskundigheid en beleids-
voornemens.
In een reactie verklaarde voorzitter Roel 
v.d. Heide van het museumbestuur ont-
zettend blij te zijn met deze waardering en 
erkenning.

“We hebben er jarenlang voor geknokt 
om het zover te krijgen. Vaak hadden 
we de wind tegen. Daarom is het zo 
ontzettend fijn dat het nu eindelijk wel 
gelukt is. Het is tevens een felicitatie 
waard aan de medewerkers/vrijwil-
ligers van het museum die heel veel 
geïnvesteerd hebben in tijd en energie 
om de registratie in de wacht te kunnen 
slepen.
Bovendien zien bestuur en mede-
werkers nu betere mogelijkheden om 
hun aspiraties om het museum naar 
een hoger plan te tillen waar te kunnen 
maken.
Het geeft het museum een enorme 
”boost”.

Aldus voorzitter van der Heide  

Museum Opsterland, 
Herinneringen voor de toekomst.

Leerlingen van het basisonderwijs 
kunnen vanaf september 2008 in de huid 
van een archeoloog kruipen. Museum 
Opsterland heeft, in samenwerking met 
de Noordelijk Hogeschool te Leeu-
warden, een archeologisch programma 
ontwikkeld. Drie studenten, Joanneke 

Koster, Simone Post en Willemien Leguijt 
hebben zich het afgelopen half jaar 
verdiept in de belangrijke archeologische 
collectie van Museum Opsterland. Zij 
hebben een educatief programma ont-
wikkeld met lesmateriaal voor gebruik op 
school, een museumbezoek en een 
verwerkingsles. Door dit educatieve 
programma ervaren kinderen hoe de 
archeoloog belangrijke vondsten op-
graaft. Niet alleen uit een ver verleden 
maar ook vondsten van nu. Een onder-
zoek naar de waarheid vindt plaats, de 
leerling gaat onderzoeken welke waarde 
het gevonden voorwerp heeft of mogelijk 
krijgt in de toekomst.

Educatief programma.

Het educatieve programma: “ Herinnerin-
gen voor de toekomst” bevat allerlei on-
derdelen waaronder een leskist in de 
klas. Deze bevat een oud doosje met 
inhoud, zoals onder andere een klassen-
foto, knikkers, een bril, scherven, een 
griffel. Een bijbehorend artikel vertelt het 
verhaal over de vinder van het oude 
kistje. Daarnaast bevat de leskist een 
docenten-handleiding waarin de les-
mogelijkheden worden uitgelegd. Zo kun 
je onderzoeken welke voorwerpen waar 
vandaan komen, hoe bepaal je de 
museale waarde en hoe kom je achter het 
verhaal van het voorwerp. Scholen die 
meedoen aan dit educatieve programma 
kunnen gebruik maken van de moge-
lijkheid van bezoek van een archeoloog in 



de klas. In de museumles stapt de leerling 
in de schoenen van de archeoloog. Zij 
mogen graven aan de hand van instruc-
ties, onderzoeken welke waarde, tijd en 
kenmerken een opgegraven voorwerp 
heeft. Na het museumbezoek kan de 
leerling nog eenmaal op school met de 
leskist aan de slag. Zij nemen een 
voorwerp mee naar school en maken een 
eigen verpakking voor het voorwerp. Dit 
voorwerp wordt begraven op een plek bij 
de school en zo liggen de herinneringen 
voor de toekomst te wachten om opnieuw 
ontdekt te worden in de toekomst. En wie 
weet komt jouw herinnering voor de 
toekomst ooit in een museum te liggen 
met de vraag: “Weet jij wat dit is?”
Basisschool De Paedwizer uit Beetster-

zwaag heeft enthousiast en met succes 
als pilot school aan dit programma 
deelgenomen. Herinneringen voor de 
toekomst, een educatief programma voor 
groep 7 en 8 wordt met ingang van het 
nieuwe schooljaar september 2008 
aangeboden.Voor meer informatie en 
reserveringen kunt u contact opnemen 
met:
Museum Opsterland tel: 0513 - 46 29 30
Hoofdstraat 59
8401 BW Gorredijk

Openingstijden: 
Dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 
17.00 uur, zaterdag van 13.00 uur tot 
16.00 uur

museumopsterland@planet.nl

Uitagenda Museum Opsterland

WASDAG – GEHAKTDAG – BOENDAG
Tentoonstelling over de jaren vijftig in Opsterland
Te zien tot en met 23 augustus 2008
Museum Opsterland 
Hoofdstraat 59 in Gorredijk tel: 0513- 46 29 30

EXTRA  ACTIVITEITEN 

Zaterdag 5 juli, 13.30 uur – 16.00 uur 
Dorpsfilms uit Opsterland In het 
museumcafé draaien de dorpsfilms uit 
de jaren vijftig van onder andere 
Beetsterzwaag, Tijnje en Gorredijk. 
Hebt u als bezoeker iets te vertellen 
over een fragment van de film, dan 
zetten we de film stop om te luisteren 
naar uw anekdote of persoonlijke 
beleving. Het museum is op zoek naar 
nog meer filmmateriaal uit de jaren 
vijftig, misschien heeft u nog iets? U 
kunt contact opnemen met Museum 
Opsterland.
Plaats: In het museumcafé van 
Museum Opsterland  Hoofdstraat 59 
in Gorredijk tel: 0513- 46 29 30

Zaterdag 27 juli, 13.30 uur tot 16.00 
uur Gezelschapsspelletjes Rondom 
de tafel, gezellig oude spelletjes 
spelen, Zowel binnen als buiten. Voor 
kinderen, ouders en grootouders.
Plaats: In, voor en achter Museum 
Opsterland Hoofdstraat 59 in Gorre-
dijk tel: 0513- 46 29 30
Zaterdag 16 augustus, 13.30 uur. 
Muziek uit de fifties in combinatie met 
een rondleiding, waarbij de poets-
dames Pien en Fien u de wetens-
waardigheden over de jaren vijftig 
vertellen.
Plaats: In het museumcafé van 
Museum Opsterland Hoofdstraat 59 in 
Gorredijk tel: 0513- 46 29 30

mailto:museumopsterland@planet.nl


Touwtrekken

Om de touwtreksport wat meer bekendheid te geven heeft touwtrekvereniging 
Bakkeveen samen met eetcafé De Vosseheer, muziekcafé Ma Kelly en café de Âlde 
Merke een drietal toernooien georganiseerd voor recreanten. Het begon iedere avond 
om acht uur en rond klok van half tien hadden alle teams een keer tegen elkaar 
getrokken. Soms bleek dat meerdere teams het zelfde aantal punten hadden behaald. 
Dan moesten deze nogmaals tegen elkaar trekken, waarna de eindklassering tot stand 
kwam. De caféhouders hadden iedere avond een drietal prijzen beschikbaar gesteld.

De eerste wedstrijd was op 2 mei bij 
eetcafé Vosseheer in Donkerbroek. Voor 
deze avond hadden zich 9 ploegen 
opgegeven. Het team van de Trekdropjes 
uit Zuidbroek was deze avond de winnaar.
De tweede wedstrijd was op 16 mei bij 
muziekcafé Ma Kelly in Frieschepalen. 
Op deze avond deden er 10 ploegen mee, 
het team van de Wrotters uit Hemrik e.o. 
wist de meeste punten te behalen. 
De derde en laatste avond was op 30 mei 
bij café „de âlde merke“ in Wijnjewoude. 
Op deze avond deden er 9 teams mee, 
het team de Trekdropjes was deze avond 
wederom de sterkste. Omdat het team de 
Trekdropjes de tweede avond niet 
aanwezig was en de Wrotters uit Hemrik 

e.o. alle avonden wel, kregen zij de 
hoofdprijs van 3 kratten bier mee naar 
huis.

Naast de herenteams waren er ook twee 
damesteams aanwezig. We hebben alle 
avonden mooi weer gehad en de deel-
nemers hebben met hun sportieve inzet 
er voor gezorgd dat het een geslaagde 
competitie was. Tot slot willen we dhr. 
Nieuwland uit Jubbega nog bedanken 
voor de wedstrijdleiding.

Op de website: ttvbakkeveen.nl staan alle 
uitslagen.

Namens TTV Bakkeveen,
Frans Pool



Mantelzorgers in Opsterland 
worden in het zonnetje gezet!

De gemeente Opsterland deelt complimenten aan mantelzorgers uit! We vragen u om 
uzelf of andere mantelzorgers in de gemeente aan te melden. Het gemeentelijk 
compliment bedraagt tussen de € 150,- en € 250,- per persoon en heeft slechts als 
voorwaarde dat:
- de mantelzorger inwoner is van de gemeente Opsterland (degene die wordt 

verzorgd, mag wel in een andere gemeente wonen);
- hij / zij in 2008 langer dan 3 maanden en meer dan 8 uren per week zorgt / zorgde 

voor een naaste, op vrijwillige basis.
Mantelzorgers die in aanmerking willen komen voor het compliment, kunnen zichzelf 
nomineren. Men kan ook door een ander worden voorgedragen zoals vrienden, buren, 
familie, de kerk, Thuiszorg, een dorpssteunpunt of vrijwilligersorganisaties. De eerste 
300 aanmeldingen ontvangen het gemeentelijk compliment op hun bankrekening op 
de Dag van de Mantelzorg (10 november a.s.).

Uitgave van een boekwerkje.

Op de Dag van de Mantelzorg willen wij 
bovendien 5 mantelzorgers extra in de 
schijnwerpers zetten door ze een extra 
compliment uit te delen. We zijn op zoek 
naar verhalen die dit extra compliment 
verdienen. Een jury kiest 5 verhalen uit de 
aanmeldingen en de winners krijgen de 
prijs uitgereikt op de Dag van de 
Mantelzorg. De verhalen worden in een 
boekwerkje uitgegeven. Alle mantel-
zorgers die een gemeentelijk compliment 
kijgen, ontvangen dit boekwerkje ook.

Hoe worden mantelzorgers 
aangemeld?

Mantelzorgers die bekend zijn bij de 
gemeente krijgen automatisch een 
aanmeldingsformulier met begeleidend 
schrijven toegestuurd. Wilt u een ander 
nomineren of zelf een aanmeldings-
formulier aanvragen, dan kunt u contact 
opnemen met:
Informatiepunt Wmo (telefoon 386386) of 
Timpaan Welzijn (telefoon 0512-384040).
De ingevulde formulieren moeten voor 
1 september a.s. worden ingeleverd bij  :
Timpaan Welzijn / locatie Beetsterzwaag
Postbus 40
9244 ZN Beetsterzwaag.



Prikbord

Gevonden een zwart colbertjasje naast 
het fietspad tussen Bakkeveen en 
Wijnjewoude. 
Af te halen bij A. Monderman te Wijnje-
woude telefoon 0516 481256.

Gevonden tijdens of na afloop van het 
dorpsfeest : 1 beeldschermpje van fiets-
kilometerteller, een trui, spijkerjack en 
trainingsjack en een koord rood wit blauw 
en gele vlagjes. 

Martje Seefat

Vakantie tijden
 Bloemen & Kadohuis Wilma

 
In de schoolvakantie zijn wij geopend 

vanaf 9.00 uur. 
 

Van 29 juli t/m 4 augustus zijn wij 
gesloten.

 
 Bloemen & Kadohuis Wilma

0516 480668

Op 6 september 2008 is er weer 
WILLEDEI!! 

Ook deze keer kun je weer je spulletjes 
verkopen op de vrijmarkt! 
Je mag vanaf 15.30 uur 

een leuk plekje uitzoeken 
waar je gaat zitten. 

We zien je graag op de WILLEDEI.

Tot 6 september.

Met liegen kom je een heel eind, 
maar niet meer terug.



'Kom in beweging voor Multiple Sclerose!'  

 'Kom in beweging voor Multiple Sclerose!' Met deze slogan vraagt het MS Fonds 
aandacht voor de ruim 16.000 MS patiënten in Nederland. Iedereen met twee uurtjes 
tijd over kan al helpen, door collectant te worden!

MS is een ziekte van het centrale 
zenuwstelsel. Het is de meest invalide-
rende aandoening onder jonge mensen. 
Ook kinderen kunnen MS krijgen. Het 
aantal MS patiënten groeit elk jaar, omdat 
er nog geen medicijn voor de ziekte 
gevonden is. Pamela Zaat, landelijk 
coördinator MS Fonds: “Omdat MS in vele 
soorten en maten voorkomt en MS niet 
altijd heel zichtbaar is voor de buiten-
wereld, is er soms veel onbegrip voor MS 
patiënten. Wat we wel weten is dat de 
ziekte het bewegen en daardoor het 
functioneren in de maatschappij sterk 
vermindert. Het MS Fonds helpt MS 
patiënten met coaching en voorlichting en 
financiert wetenschappelijk onderzoek. 

Het MS Fonds zoekt nieuwe collectanten 
voor de Nationale MS Collecteweek in 
november. “Kom ook in beweging voor de 
MS patiënten! Beweeg voor de MS 
patiënten die door hun ziekte soms 
noodgedwongen moeten stoppen met 
bewegen! Door te collecteren, al is het 
maar twee uurtjes, kunnen we al zoveel 
meer patiënten helpen”, aldus Pamela 
Zaat, landelijk coördinator van het 
Nationaal MS Fonds. 

Wilt u zich opgeven als collectant in uw 
woonplaats of wilt u meer informatie? 
Neem dan contact op met Pamela Zaat 
via (010) 591 98 39 of surf naar 
www.nationaalmsfonds.nl

GRIEPVACCINATIE

Zoals elk jaar is het in het najaar tijd voor de 'griepprik'.

Waarom geeft uw huisarts jaarlijks een griepprik?
Dit is om de 'echte' griep (influenza) bij vatbare mensen te voorkomen. Elk jaar 
verandert het influenza virus een beetje, zo ook de samenstelling van het 
griepvaccin.

Wanneer komt u in aanmerking voor de griepprik? 
 - Wanneer u 60 jaar of ouder bent
 - Wanneer u lijdt aan een hart- of vaatziekte
 - Wanneer u lijdt aan een longziekte
 - Wanneer u lijdt aan suikerziekte
 - Wanneer u nierpatiënt bent
 - Wanneer uw afweer verlaagd is door een bijzondere ziekte of bepaalde soorten 

medicatie

http://www.nationaalmsfonds.nl


Help de hersenen!

Jaarlijks organiseren wij, Hersenstichting Nederland en Fonds Psychische 
Gezondheid, een huis-aan-huis collecte. De hoofdcollecte van 2009 is van 2 februari 
t/m 7 februari. De opbrengst gaat naar wetenschappelijk onderzoek, verbetering van 
zorg en voorlichting op het gebied van hersenaandoeningen en psychische ziekten. 

Onze hersenen hebben hulp nodig. 
Ongeveer één op de vier Nederlanders 
krijgt in zijn leven te maken met een defect 
in de hersenen, hetzij neurologisch, hetzij 
psychisch. Dat zijn bijna 4 miljoen 
mensen! Enkele voorbeelden zijn 
aandoeningen als beroerte, Parkinson, 
ADHD, hersentumor en autisme. Ook 
aandoeningen als fobieën, depressie en 
schizofrenie horen daarbij.

Alle inspanningen van de Hersenstichting 
Nederland en het Fonds Psychische 
Gezondheid van de afgelopen jaren, laten 
zien dat meer mensen genezen of een 
waardig bestaan kunnen leiden. Dankzij 
onderzoek wordt steeds meer bekend 
over de oorzaken van hersenaan-
doeningen en kan door preventie veel 
leed worden voorkomen. Dankzij goede 
voorlichting wordt sneller hulp inge-
schakeld.

Voor onderzoek en voorlichting is veel 
geld nodig! Daarom hebben wij mensen 
nodig om de collecte tot een succes te 
maken! Mensen die een uurtje over 
hebben om in hun eigen buurtje te 
collecteren. Ook zoeken wij mensen die in 
hun eigen woonplaats of wijk de collecte 
willen helpen organiseren. Misschien 
hebt u altijd al iets willen doen, maar bent 
u nooit gevraagd. Of u collecteert al voor 
een andere organisatie en hebt nog best 
een paar uurtjes over.
Meldt u dan aan bij Akke Hornstra, tel. 
06-13778491 of per email: 
akke.hornstra@hoofdcollecte.nl

Voor meer informatie kunt u terecht op 
de volgende sites:
www.hersenstichting.nl; 
www.fondspsychischegezondheid.nl; 
www.hoofdcollecte.nl



Kerkdiensten
Hervormde Gemeente

Juli
6        9.30 uur. Weinterp Ds. J.W. Slok, Drachten

        13.45 uur. Dhr. F. Verkade, Hoogeveen
13      9.30 uur. Duurswoude Ds. T.A. Eijsenga, Kampen
        13.45 uur. Ds. H. Arensman, Gerkesklooster
20      9.30 uur. Weinterp Dhr. F. Verkade, Hoogeveen. Gez. dienst
        13.45 uur. Ds. W. van der Wind, Onstwedde
27      9.30 uur. Duurswoude Ds. T. Sijtsema, Assen
        13.45 uur. Ds. F. de Jong, Drachten. Gez. dienst
Aug.

3        9.30 uur. Weinterp Dhr. H. Lowijs, Noordscheschut.
        13.45 uur. Ds. J. den Admirant, Hoogeveen. Gez. dienst
10      9.30 uur. Duurswoude Ds. F. Stevens, Hoogeveen.
        13.45 uur. Ds. H.J. Arensman, Gerkesklooster. Gez. dienst
17       9.30 uur. Weinterp Ds. A. Meiling, Damwoude
         13.45 uur. Ds. H. Poot, Oldemarkt. Gez. dienst
24       9.30 uur. Duurswoude Ds. J. W. Slok, Drachten
         13.45 uur. Ds. C. Hoek, Twijzelerheide
31       9.30 uur. Weinterp Ds. D. van Duivenbode, Urk
         19.30 uur. Ds. G.C. Buis, Haulerwijk. Zangdienst
Sept.

7         9.30 uur. Duurswoude Ds. F.J.K. van Santen, Noordhorn
         13.45 uur Ds. T.A. Eijsenga, Kampen.

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.

Juli
   6  9.30 uur  Ds. W.B. van der Wal.

14.00 uur. Ds. J.J. Verwey
13  9.30 uur. Dienst

14.00 uur. Ds. W.B. van der Wal.
20  9.30 uur. Ds. W.B. van der Wal.

14.00 uur. Ds. L.G. van der Heide
27  9.30 uur. Dienst

14.00 uur. Dienst

Aug.
3   9.30 uur. Dienst

14.00 uur. Dienst
10   9.30 uur. Dienst

14.00 uur. Dienst
17   9.30 uur. Ds. L.G. van der Heide

14.00 uur. Ds. W.B. van der Wal. 
24   9.30 uur. Dienst

14.00 uur. Ds. W.B. van der Wal.
31   9.30 uur. Ds. W.B. van der Wal.

14.00 uur. Ds. G. Roorda

Met de jaren gaan je tanden en geheugen 
steeds minder deugen



Gereformeerde Kerk
Juli
6   9.30 uur. dhr. M. Kok, Schiermonnikoog, koffie drinken na de dienst

13.45 uur. dhr. F. Verkade, Hoogeveen, Herv. Kerk Weinterp
  13       9.30 uur. ds. J. G. Arensman, Gerkesklooster, 100 jaar Kerkgebouw

      koffie drinken na de dienst , gezam. met Hemrik                                                       
13.45 uur. ds. J. G. Arensman, Gerkesklooster,  Herv. Kerk Weinterp

  20   9.30 uur.  ds. H. H. Lageveen , Nieuw Weerdinge, gezam. met Hemrik
13.45 uur. ds. W. v.d. Wind, Onstwedde, Herv. Kerk Weinterp

  27   9.30 uur. dhr. H. J. Brouwer, Rouveen, gezam. met Hemrik 
13.45 uur. ds. F. de Jong, Drachten

      
 Aug.
 3  9.30 uur. ds. K. J. Bijleveld, Boornbergum, gezam. met Hemrik

      koffie drinken na de dienst
13.45 uur. ds. J. den Admirant , Hoogeveen, Herv. Kerk Weinterp      

10 9.30 uur. ds. J. G. Arensman, Gerkesklooster, gezam. met Hemrik
13.45 uur. ds. J. G. Arensman, Gerkesklooster  

   17  9.30 uur. ds. J. Bakker , Ten Boer  
13.45 uur. ds. P. Rozeboom, Wolvega, 

24   9.30 uur. ds. G. Douma, Beilen
13.45 uur. ds. H. F. de Vries, Ternaard

  31   9.30 uur. ds. J. Knol, Smilde, voorber. Heilig Avondmaal
19.30 uur. ds. G. C. Flobbe, Marum, Evang. dienst,                                                     

      M.m.v. Bliid boadskipsjongers, Berlikum.

Sept.
 7    9.30 uur. ds. J. G. Arensman, Gerkesklooster, Heilig Avondmaal

13.45 uur. ds. J. G. Arensman, Gerkesklooster, Nabetr. H.A. 



Dorpsagenda

Juli
10 Pakketten inleveren voor Polen
14,15,16 en 17 Avondfietsvierdaagse
22 Rondje Wijnjeterp
23 Avondrommelmarkt
29 Rondje Duerswâld

Augustus
  6 Rommelmarkt
  9 Ringrijden
11 Trainingen bij volleybalvereniging DWS beginnen weer.
20 Avondrommelmarkt

September 
  3 Rommelmarkt
  6 Willedei
11 Pakketten inleveren voor Polen

Rondje Wijnjeterp

Op dinsdag 22 juli is er voor de thuisblijvers en toeristen een fietstocht georganiseerd 
door het voormalige Wijnjeterp. Tijdens deze fietstocht zal het een en ander verteld 
worden over het verleden en het heden van dit dorpsdeel. Liefhebber kunnen zich 
opgeven bij Frans Pool, tel. 48 15 97 graag voor vrijdag 18 juli.
We beginnen om 19.00 uur bij de muziekkoepel en rond een uur of 21.00 zijn we weer 
terug. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Rondje Duerswâld

Op dinsdag 29 juli is er voor de thuisblijvers en toeristen een fietstocht georganiseerd 
door het voormalige Duerswâld. Tijdens deze fietstocht zal het een en ander verteld 
worden over het verleden en het heden van dit dorpsdeel. Liefhebber kunnen zich 
opgeven bij Frans Pool, tel. 48 15 97 graag voor vrijdag 25 juli.
We beginnen om 19.00 uur bij de muziekkoepel en rond een uur of 21.00 zijn we weer 
terug. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Frans Pool



Doktersdiensten

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

Door de week overdag tel. 48 12 50 spoedlijn (0516) 48 08 08
Na 17.00uur en in het weekend dokterswacht Friesland tel. 0900 1127112
Na 17.00uur en in het weekend voor zwangeren: tel.06-27513698 (verlostelefoon)

Tijden 
maken van afspraken voor het spreekuur of een visite 08:00 - 10:30 uur
- aanvragen van herhalingsrecepten, 09:00 - 10:30 uur
- koffiepauze met aansluitend verpleegkundig spreekuur 10.30 - 11.45 uur
- bellen voor uitslagen 11.45 - 12.15 uur
- medicijnen afhalen 16:00 - 17:00uur
- wrattenspreekuur: in overleg met assistente 

Herhalingsrecepten aanvragen: het liefst d.m.v. lege medicijndoosjes 
of op een briefje in de daarvoor bestemde brievenbus.

Herhalingsrecepten kunnen de volgende werk dag tussen 16.00 uur 
en 17.00 uur afgehaald worden.

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

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

Iemand met alleen maar goede eigenschappen 
moet nog geboren worden


