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.
Klaske de Vries, Russchenreed 48
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" Hoog bezoek uit Schotland op het
dorpsfeest in Wijnjewoude"!

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 29 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 email deban@wijnjewoude.net
Dit kan tot zaterdag 22 augustus 18.00 uur.
Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 20 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

Zomervakantie 2009
De examens zijn achter de rug, dus de vakantie kan beginnen. Wij feliciteren een ieder
die zijn examen bekroond zag worden met een diploma.
Ook de redactie van de Bân doet even rustig aan. De eerst volgende Bân verschijnt op
zaterdag 29 augustus.
We wensen u allen een fijne vakantie met mooi weer, maar vooral een goede
gezondheid.
De redactie.

Één op de miljoen keer gebeurt er een wonder,
de rest moet het zonder

Berichten van Plaatselijk Belang

Presentatie Ontwikkelingsvisie N381
op 1 september in de Swingel
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen
van de presentatie van de ontwikkelingsvisie N381 voor Wijnjewoude, op dinsdag
1 september om 20.00 uur in de Swingel.
Tijdens de ledenvergadering van 23
maart jl. is gesproken over de kansen die
zich voordoen voor de omgeving van
Wijnjewoude, als gevolg van de verplaatsing van de N381. De aanwezigen kregen
de gelegenheid ideeën aan te dragen,
waarmee de ingestelde werkgroep
gebiedsontwikkeling met deskundige
begeleiding aan de slag zou gaan.
Toegezegd werd de plannen na de vakantie te presenteren.
De afgelopen maanden is de werkgroep
gebiedsontwikkeling N381 met ondersteuning door Noordpeil BV bezig
geweest de tijdens de ledenvergadering
aangedragen ideeen uit te werken tot een
ontwikkelingsvisie voor Wijnjewoude.
Deze visie zal op 1 september worden
gepresenteerd.
Wij stellen uw komst bij de presentatie bijzonder op prijs. Noteert u de datum 1 september daarom al vast in uw agenda.

Kruising Weinterp
In de Bân van april hebben wij u bericht
over de varianten voor de kruising van de
N381 met Weinterp. Op dat moment was
er sprake van dat Gedeputeerde Staten
op 21 april een keus voor één van de varianten zou maken, waarna Provinciale
Staten op 24 juni een definitief besluit zou
nemen.
Inmiddels is bekend geworden dat de
besluitvorming is opgeschoven en eind dit
jaar zal plaatsvinden. Zoals eerder aangegeven hebben wij bij provincie, projectgroep en gemeente gepleit voor variant C,
waarbij de N381 verlaagd wordt aangelegd.
Bestuur Plaatselijk Belang

Dorpsfeest 2009 Wijnjewoude
Het dorpsfeest van dit jaar is weer voorbij. We kijken terug op een zeer geslaagd feest
in allerlei opzichten. Een gevarieerd programma, veel bezoekers en de weergoden
lieten het soms regenen maar veel overlast hebben wij hier niet van gehad.
Woensdag in de namiddag en avond kwamen er veel mensen af op de door de VVV
georganiseerde avondrommelmarkt. Tijdens deze markt hebben de muziekband van
CBS Votum Nostrum, het shantykoor de Slûskesjongers, muziekkorps Euphonia en de
leden van de Trekzakgroep uit Wijnjewoude hun muzikale bijdrage geleverd. Het werd
daardoor een gezellige avond.

Donderdagavond maakten 20 volleybalteams van de verschillende buurten zich
op om de competitie aan te gaan. Op 4
uitgezette velden werden de voorronden
gespeeld. Na een soms fanatieke strijd,
kwam het team van de Russchenreed als
winnaar uit de bus. Na de prijsuitreiking
werd er nog lang nagepraat in de tent.
Leden van de volleybalvereniging DWS
bedankt voor jullie inzet en medewerking
op deze avond.
Vrijdag is traditiegetrouw de dag voor de
basisschoolkinderen. Dolf Moed van
“Theaterfiets” bracht de voorstelling “De
Tijdmachine”. Ongeveer 240 kinderen en
hun begeleiders bezochten de feesttent.
Dolf ging met de kinderen een reis maken
door de tijd, terug naar de middeleeuwen
en ook naar de toekomst. Hij was op zoek
naar geluk en de kinderen werden uitgenodigd hem hierbij te helpen. Diverse
kinderen kwamen op het podium en
speelden enthousiast mee. Ook de
andere kinderen in de zaal zongen,
klapten, stampten en zwaaiden uitbundig
mee. We denken dat heel Wijnjewoude dit
wel heeft kunnen horen!
's Avonds om 21.00 uur begon het Duitse
bierfeest. Er waren lange tafels en
banken neergezet. Er waren zelfs bierpullen verkrijgbaar om helemaal in de
stemming te komen. Drive-in show Daylight zorgde voor bijbehorende muziek.
Deze avond werd er ook een wedstrijd
spijkerbroekhangen gehouden. Zes mannen/vrouwen hingen tegelijkertijd aan de
spijkerbroeken die waren opgehangen in
de tent. Wie het langst bleef hangen ging
door naar de volgende ronde. Uiteindelijk
werd Arjan Grondsma de winnaar.
Zaterdagochtend zorgde Teake van der
Meer voor een fleurige morgen in de tent
met veel bezoekers. Teake weet met hele
simpele voorbeelden een ieder een

spiegel voor te houden. Iedereen herkent
wel iets in zijn verhalen die over de dingen
van alle dag gaan. Natuurlijk brengt hij dit
met veel humor en dat was te horen aan
de reacties van de bezoekers.
's Middags streden 12 buurtenteams om
de wisseltrofee van Wijnjewoude. Buurtvereniging Mei in oar ien had vorig jaar
deze trofee veroverd met de optocht. Nu
werd de trofee ingezet bij de “Highland
games”. Jelly, Hanneke, Peter, Jorrit en
Janien hadden leuke spelletjes bedacht
zoals The Tug of War, Roll the Barrel,
Tossing the Caber en natuurlijk een
spannend eindspel. Twee teams moesten naar een oude auto rennen. Daar
moest een overall aangetrokken worden.
Diegenen die de auto over het parcours
gingen trekken, trokken een overall
buiten de auto aan, de andere deelnemers deden dit in de auto. Eenmaal over
de streep moesten alle deelnemers in de
auto plaatsnemen. Maar het valt niet mee
om de deelnemers allemaal in een klein
autootje te proppen. Veel spanning en
strijd en uiteindelijk won de buurt Mei in
oar ien weer de wisseltrofee van Wijnjewoude. Proficiat!!
Voor de kinderen waren er deze middag
twee springkussens neergezet waarop ze
zich konden uitleven.
Zaterdagavond werd het feest afgesloten
met een muziekavond met de band “OFF
LIMITS”. Tot in de late uurtjes werd er
gehost en gezongen en na het opruimen
ging het bestuur met een goed gevoel
over dit feest naar huis.
Elk jaar wordt er door vele bewoners van
ons dorp meegewerkt aan de totstandkoming van dit feest: tentopbouwers –
tentinrichters – leveranciers van materialen – VVV Wijnjewoude – volleybalvereniging DWS – voetbalvereniging ODV –
EHBO Bakkeveen-Wijnjewoude - muziekanten van Wijnjewoude – de spelletjescommissie en omroeper Reinder –
catering Familie de Haan.

Het bestuur wil deze mensen nogmaals
hartelijk bedanken voor hun medewerking.
En natuurlijk bedanken we ook de bezoekers voor hun aanwezigheid, want zonder
gasten geen feest.

Na de vakanties gaat het bestuur weer
aan de slag voor het volgende feest dat
wordt gehouden op 17, 18 en 19 juni
2010.
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

'Highland Games'
Op de zaterdagmiddag van het dorpsfeest hebben 12 buurten gestreden
tijdens de 'Highland Games'. Waar het in
Schotland vooral om de fysieke inzet
gaat, ging het hier om zowel de fysieke als
de mentale inzet. De fysieke inzet kwam
voornamelijk aan bod tijdens het touwtrekken en het boomstamgooien en
daarnaast was de mentale inzet van
belang bij het oplossen van de rekensommen en het beantwoorden van de
vragen bij de quiz. Nadat alle zes spelen
door ieder team waren beoefend, werd de
balans opgemaakt en konden de teams
zich klaar maken voor het eindspel.
Tijdens het eindspel streden telkens twee

teams tegen elkaar en was het de bedoeling om zo snel mogelijk een auto naar de
andere kant te trekken. Drie teamleden
moesten in de auto zitten en de andere
drie moesten de auto trekken. Daarbij
komend dat het gehele team zich in
overals moest hijsen en ze uiteindelijk
met het hele team in de auto moesten
eindigen, zorgde voor leuke plaatjes.
De uitslag:
1. Meiinoar Ien
2. Duerswâld
3. Petersburg
Volgens ons was het zeker een geslaagde middag en wij hopen dat de deelnemende buurten en het publiek dit ook
zo heeft ervaren!
Groetjes Hanneke, Janien, Jelly, Jorrit
en Peter

Prikbord
Mededeling
Een mededeling voor de zomervakantie
van huisartsenpraktijk Wijnjewoude
Wij hebben vakantie van 27 juli tot 17
augustus herhaalrecepten graag voor
dinsdag 21 juli bestellen.
Waarneming voor de zomervakantie
door de huisartsenpraktijk Bakkeveen.

Gevonden
1 zwarte paraplu
Martje Seefat tel. 0516 – 48 12 71

Oproep
Wie is in het bezit van een foto met een
compleet beeld van het oorspronkelijke
café " De Witte Zwaan'.
Nu het gebouw van de Gereformeerde
Kerk Vrijgemaakt.
Reactie graag naar D. v/d Veen.

Achterom-winkeltje
Het Achterom-winkeltje aan de Tsjerkewâl 18 te Bakkeveen houdt van 15 tot 31
juli haar jaarlijkse expositie met verkoop
voor de allerarmsten en de straatkinderen
(een Dorcas-project).
U kunt daar zowel nieuwe als tweedehands artikelen kopen, die op een
creatieve manier zijn uitgestald. Tevens
biologisch geteelde levensmiddelen met
het keurmerk van MAX HAVELAAR,
zoals koffie, thee, rietsuiker, cacao, chocolade, honing, honingkoeken en honingsnoep zonder kleurstoffen.
Heel veel 2e hands boeken, legpuzzels,
sieraden, speelgoed, kindervideo's enz.
Leuke cadeautjes, handgemaakt in een
ontwikkelingsland!
Handgemaakte kaarten uit Sri Lanka en
Thailand en zijden sjaals uit India!
Geopend op woensdag, donderdag en
vrijdag. Na deze periode alleen weer op
vrijdag open.

Op 4 juni stemmen voor het
Europees parlement 2009.

H. Veenstra

Oldtimerclub

De opkomst in Wijnjewoude was
goed, dat is te zien op deze foto.
Wachten voor de stemhokjes.

Op 7 juni jl. is de oldtimerclub voor het
eerst een dag te toeren geweest. Het was
een gezellige middag. Via een toeristische route gingen we naar een veld
vlakbij het ronostrand waar we een
demonstratie kregen van model vliegtuigjes. Daarna hebben we een zomerfair
bezocht in Donderen.
Aan het einde van de middag hebben we
gezellig bij de Stripe nog wat genuttigd.
We zijn van plan om elk jaar het eerste
weekend in juni een tochtje te organiseren.
Heeft u een auto ouder dan 25 jaar ga dan
volgend jaar gezellig mee.
Jannes Bosma.
5.

VVV Duurswoude
Zoek de verschillen
U kunt op 1 aug. tijdens het ringsteken
een briefje met de verschillen tussen
beide foto's inleveren bij een van de
bestuursleden van de VVV (herkenbaar
aan een blauwe bodywarmer met als
tekst VVV). Onder de goede inzendingen
wordt een prijsje verloot.
Dus doe uw best en fiets of loop even naar
de nieuwe borden en schrijf de verschillen
op.
U heeft ze waarschijnlijk al gezien, de
nieuwe borden van de VVV voor het
ringsteken. Er staat een mooie foto van
het ringsteken op gemaakt door Leo
Meerman.
Op twee plaatsen aan het begin van het
dorp staan de borden (vanaf Bakkeveen
en vanaf de verkeerslichten).
De foto op de twee borden is niet
helemaal gelijk

De avondrommelmarkt rondom de feesttent was een succes.
Denk u nog even aan de fietsvierdaagse?
Deze wordt dit jaar gehouden op
Dinsdag
21juli
Woensdag
22 juli
Donderdag 23 juli
Vrijdag
24 juli
Inschrijving en start tussen 18.30 en
20.00 uur bij Café-restaurant De Stripe.
Wij hopen op een grote opkomst voor
zowel de fietsvierdaagse als het ringsteken op zaterdag 1 augustus, aanvang
19.00 uur.

Bericht van ondernemersvereniging
Wijnjewoude - Hemrik
Wijnjewoude timmert aan de weg. Met grote regelmaat vestigen zich nieuwe bedrijven
in ons ondernemende dorp. Uiteraard zijn we hier als ondernemersvereniging erg blij
mee. Hoewel we dit wel zoveel mogelijk proberen, lukt het ons helaas niet om alle
(nieuwe) ondernemers persoonlijk te spreken en te wijzen op de vele voordelen van
een lidmaatschap van de ondernemersvereniging.
Daarom het volgende verzoek: Bent u ondernemer in Wijnjewoude of Hemrik en geïnteresseerd in een lidmaatschap? Neem dan contact op met Frans Pool 0516 – 48 15 97.
Bij voorbaat dank.
Ondernemersvereniging Wijnjewoude - Hemrik

Concours Hippique Hynstedei Wynjewâld
Zaterdag 13 juni jl. werd rond 11.45 uur
het startsein gegeven voor de jaarlijkse
Hynstedei in Wijnjewoude. Er waren 25
rubrieken met aanspanningen die onderling per rubriek allemaal hoopten op een
eerste plaats. De zon stond hoog aan de
hemel, er was een springkussen voor de
kinderen, leuke muziek en volop catering.
Kortom, alle ingrediënten voor een gezellige middag waren in ruime mate
aanwezig. Vervoersmiddelen, variërend
van tractoren met veewagens, luxe wagens met aanhangers of paardentrailers
tot vrachtauto's met of zonder aanhangers, werden geparkeerd achter de
wedstrijdbaan. Naast en achter de parkeerplaats was nog volop ruimte voor de
paarden en hun rijders om in te rijden en
te controleren, of de aanspanning in orde
was.
Na het teken van de ringmeester kwamen
de aanspanningen per rubriek de baan in.
De jury beoordeelde welke aanspanning
de mooiste show gaf. Liep het paard
regelmatig, tilde het de voorbenen mooi
op, kwamen de achterbenen er voldoende onder, was er een goed zweefmoment. De damesrubrieken werden
tevens beoordeeld om in aanmerking te
komen voor het schoonste geheel. Hierbij
ging het om de kleurcombinatie paarddameskar, tuig-vlechtjes, paard-dameskar-kleding dame en de totale indruk van
de aanspanning.
Daarnaast werden de aanspanningen in
de rubriek Young Riders ( 16 tot 26 jaar)
met Friese paarden ook nog beoordeeld
om in aanmerking te komen voor de
stijlprijs. In deze rubriek kwamen 11
Friese aanspanningen, op door hen zelf
uitgekozen muziek, de baan in. De
kleding van de rijders moest wel aan
vooraf vastgestelde eisen voldoen, maar
wel met de mogelijkheid hier enige
variatie in aan te brengen. Het ging
tenslotte om de Young Riders.

Van de 25 rubrieken waren 10 rubrieken
showrubrieken voor tuigpaardrijders
zonder rijvergunning uit Wijnjewoude en
omgeving.
De uitslagen van de showrubrieken:
Algemene plaatsing Enkelspan
KWPN.
Barasja Duerswâldmerwei van Fam.
Clevering uit Wijnjewoude gereden door
Ida v.d. Lei.
Algemene plaatsing Enkelspan Friesras.
Stefan van K. Dijkshoorn uit De Wilp
gereden door R. Dekker.
Enkelspan Friesras gereden door
dames.
Maiko van H. Hobert uit Warten gereden
door Renske Kalfsbeek.
Schoonste geheel: Paula C. van Fam.
Clevering uit Wijnjewoude gereden door
Ida v.d. Lei.
Enkelspan Friesras voor de boerenwagen.
Stefan van K. Dijkshoorn uit De Wilp
gereden door R. Dekker.
Enkelspan KWPN voor de boerenwagen.
Zarijka Duerswâldmerwei van Fam.
Clevering uit Wijnjewoude gereden door
W. Clevering.

De laatste rubriek was het dubbelspan
voor de rijders van Categorie Noord. Tien
aanspanningen kwamen vol bravour de
baan in en na het opstellen brandde de
strijd los.
Vijf aanspanningen moesten nog een
extra show geven alvorens de jury tot een
beslissing kon komen. Jan Muggen met
zijn dubbelspan Zomooi en Mooizo werd
nummer één.
Maar het mooiste moment was toch wel
de prijsuitreiking voor deelnemers in de
jeugdrubriek. 4 pony's werden dapper
met hun wagentje door de baan gestuurd.
Iedereen kreeg een eerste prijs.
Jolanda van Femke en Sanne Greidanus
en Maud uit Wijnjewoude
Max van Jorn Kuipers en Ilse Sytsema uit
Wolvega

Australian van Jan Boonstra uit Wijnjewoude Ariet van Richard en Danielle
Stoker uit Wijnjewoude
Pony Max werd door groom Ilse Sytsema
rijkelijk beloond met liefdevolle klopjes op
zijn hals. Hij mocht ook nog even de
prachtige beker bewonderen.
Mede dankzij de sportieve bijdrage van
de deelnemers, de inzet van vele vrijwilligers, sponsoring door veel bedrijven
uit Wijnjewoude en omgeving en de
verloting (de prijs die gevallen is op
lotnummer 501 is nog niet opgehaald) is
het een succesvolle middag geworden.
Bestuur Hynstedei

In de vorige Bân ontbrak een deel van de tekst, vandaar nog een derde aflevering.

Handjeklap (3)
In plaats van de zegswijze Bij het scheiden van de markt, leert men de koopman kennen, als afsluiting van het Handjeklap verhaal nog één gebeurtenis tussen twee niet
plaatselijke koopmannen.
Vooral langs de Bûtewei en de Heawei
toen deze nog in hun oude staat waren,
onverhard en mooi afgelegen, kon het
gebeuren dat er zomaar een paar paarden in een weiland liepen. De boer van
wie het land was wist van niets en zolang
hij dit niet merkte deden die paarden daar
de kost op. Kwam hij tot de ontdekking
dan sprak hij de eigenaar daarop aan en
liepen de paarden een paar dagen daarna
in een ander stuk land in de buurt. Tot ook
daar enz.enz. Met deze tactiek trachtte
handelaar Kees de Hoop, want dat was
de eigenaar, een sobere boterham te
verdienen. Je kwam hem vaak tegen in

deze contreien op zijn oude roestige fiets.
Constant levend in een kredietcrisis zo op
het oog, maar wie weet, schijn bedriegt
wel eens en wie arm leeft kan wel eens rijk
sterven.
Het voorval speelde zich af tijdens een
Gorredijkster jaarmarkt in Café van der
Zee waar op een vaste strategische plek,
de al in de eerste aflevering van dit
verhaal genoemde, Jan (bleatekop) de
Vries gezeten was. Toen deze op een
gegeven moment zijn collega/concurrent
in het vizier kreeg pakte hij zijn koopmansstok en haakte met de kromming
daarvan Kees de Hoop naar zich toe.
Voordat anderen het konden voorkomen
gaf hij deze een paar flinke meppen op
zijn magere lijf. De oorzaak van de
uitbarsting van geweld had zeker met
geld te maken. Er moest waarschijnlijk
nog een rekening vereffend worden, want
het commentaar van de gestrafte was
naderhand met een pijnlijke grijns It die
wol sear, mar it kosse gjin sinten!.
Blijft nog steeds over de prangende vraag
aan het begin gesteld, waar komt het
handjeklap of liever gezegd het hântsjebakken vandaan.
Durk.

Op mest gedijt de natuur het best

Volleybalvereniging DWS
-

Wist U dat : Op 18 juni volleybalvereniging D.W.S een stratenvolleybaltoernooi heeft gehouden ?
- Wist U dat : Het weer ons niet in de steek heeft gelaten
- Wist U dat : De opkomst super was !
- Wist U dat : Er zich 20 teams hadden aangemeld !
- Wist U dat : Iedereen een aardige strijd moest leveren om een plaats
bij de eerste drie te veroveren.
- Wist U dat : het deze drie teams zijn :
1ste plaats : Russchenreed 1
2de plaats : Trambrége
3de plaats : Weinterp
- Wist U dat : De Russchenreed ook met de wisselbeker naar huis ging.
- Wist U dat : De eerste drie een heerlijke slagroomtaart mee naar huis
kregen, maar deze op het veld al verorberd is !
- Wist U dat : We iedereen van harte willen feliciteren met de behaalde
prestatie.
- Wist U dat : We iedereen langs deze weg willen bedanken voor de
medewerking in welke vorm dan ook!
- Wist U dat: Het een zeer geslaagde avond was en dat er zeker nog
meer georganiseerd zullen worden dus: Tot de volgende
keer !
Vriendelijke groeten van het bestuur
D.W.S.
P.S De trainingstijden voor het nieuwe seizoen zijn:
Maandagavond: Dames 2 20.30 tot 21.15 uur
Dames 1 21.15 tot 22.00 uur
Dinsdagavond: Heren 1 19.30 tot 20.45 uur
Heren 2 20.45 tot 22.00 uur

Het winnende team.

Geef de pen door.
Geef de pen door aan….. en tja dan is het even nadenken over wat wij
zullen schrijven. Misschien iets over ons zelf? Wij zijn Ulco en Linda de
Boer. Als “kersverse” inwoners van Wijnjewoude stellen wij elkaar aan
jullie voor.
Ulco is geboren en getogen in Wijnjewoude. Samen met zijn ouders en twee
zussen woonde hij het grootste deel van
zijn leven aan de Tjalling Harkeswei.
Sinds maart 2008 werkt Ulco bij Verkley in
Drachten. Daarvoor was hij dagelijks te
vinden op vakantiecentrum 't Hout in
Bakkeveen. Hier werkte hij met veel
plezier, maar in de zomervakantie
draaide Ulco veel overuren en zat Linda
alleen thuis.
Linda heeft als leerkracht namelijk
redelijk wat weekjes vrij in de zomervakantie. En dat is samen toch veel
leuker? Nadat Ulco van baan is veranderd vieren we gezamenlijk vakantie.
Heerlijk! Linda zette haar eerste stapjes in
Oosterwolde en verhuisde op haar vierde
samen met haar ouders en jongere zusje
naar Donkerbroek. Als leerkracht aan een
basisschool in Haulerwijk, geeft Linda les
aan de combinatiegroep 5/6.
In 1998 liep Linda, tijdens een avondje
stappen, Ulco tegen het lange lijf en
sindsdien zijn we onafscheidelijk. In
oktober 2003 zijn we gaan samenwonen
in Donkerbroek en in april 2006 zijn we
getrouwd.
Sinds september 2008 wonen we aan de
Loksleane 38. Daarvoor woonden we vijf
jaar in Donkerbroek. We woonden daar in
een huurhuis met een groot stuk grond.
Heerlijk wonen, maar we wilden graag
een eigen huis.

We hebben lang om ons
heen gekeken naar een
mooie en geschikte koopwoning. Uiteindelijk kregen we via een familielid een
tip over een woning die op de Loksleane
te koop stond. Daarna ging het allemaal
heel snel. Een bezoek aan de woning met
de makelaar, onderhandelen en uiteindelijk de koopcontracten tekenen. Klaar
om te verhuizen.
Toen moesten we nog wel nieuw onderdak zoeken voor onze drie landgeiten. Op
ons stukje grond in Donkerbroek liepen
namelijk drie landgeiten. Prachtige beesten, maar helaas konden ze niet mee
verhuizen naar Wijnjewoude. Voor onze
geiten hebben we gelukkig nieuw onderdak gevonden.
Uiteindelijk zijn we eind september 2008
verhuisd. Tot op heden hebben we niet stil
gezeten. Gezamenlijk met de buren
hebben we alle coniferen vervangen door
mooie schuttingen met betongaas, de
graszaden zijn uitgegroeid tot een grasveldje en een tuinhuisje maakt het buitenshuis helemaal af.
Zo! Nu weten jullie wel weer genoeg over
huize de Boer. Nu nog even met zijn
tweetjes en vanaf september met zijn
drietjes.
De pen wordt doorgegeven aan Dickey
Gardenier.
Ulco en Linda.

Liefdadigheid is ook een recht

Met de Plusbus naar: “Froukjes Tuin”!
Op zondag 26 juli organiseert de Plusbus een uitstapje naar Froukjes Tuin in
Lippenhuizen.
U hoeft geen lid te zijn van de Plusbus om mee te kunnen.
De kosten zijn 5 euro, eventuele consumpties zijn voor eigen rekening.
Wilt u mee, dan kunt u zich opgeven bij Alie Blaauwbroek-tel.nr.0516 481307- en
natuurlijk bij het Dorpssteunpunt-tel.nr. 06-12 548 683- of bij dhr. H. Moddermantel.nr.0512-382101.
Wacht u niet te lang met opgeven, het aantal plaatsen is beperkt!
Wat is de Plusbus?
De Plusbus is er speciaal voor inwoners van Opsterland van 60 jaar en ouder die
minder goed gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer en voor
gehandicapten van alle leeftijden.
De Plusbus is uitgerust met een liftinstallatie en vervoert u van deur tot deur.
Ook kunt u met de Plusbus naar het ziekenhuis of verpleeghuis op bezoek.
Om te kunnen reizen met de Plusbus moet u donateur zijn. Dat kan voor 7 euro
vijftig per persoon per jaar.
Bij het Dorpssteunpunt kunt u hiervoor formulieren krijgen.
Ook heeft de Plusbus een internet site, kijk eens op www.pakdeplusbus.nl
Verandering openingstijd Dorpssteunpunt.
Met ingang van 1 september as. is het Dorpssteunpunt iedere Woensdag geopend
van 10.00 tot 12.00 uur.
Een goede zomer gewenst en tot ziens in de Swingel.
Alie Blaauwbroek.

Willedei 2009
Op 5 september a.s. wordt de 6e Willedei georganiseerd en het
programma ziet er veelbelovend uit. Een keur van artiesten zal op 3
verschillende podia te beluisteren zijn en daarnaast zult u verrast
worden door het optreden van straatartiesten en verschillende
koren. Het totale programma van de Willedei 2009 kunt u lezen in
het programma-boekje wat u op 5 september kunt kopen.
Kinderactiviteiten
Voor de kinderen tot 10 jaar is er een
springkussen en voor de groep van 10 –
14 jaar een stormbaan/jungle. Clown
Bogus komt ballonnen modelleren en je
kunt geschminkt worden.
Net als voorgaande jaren is er weer een
vrijmarkt waar de basisschoolkinderen
spulletjes kunnen verkopen.
Gezellige markt/braderie
Op deze gezellige markt/braderie zult u
een gevarieerd aanbod tegen komen van
ondernemers die zich presenteren en het
nodige te koop aanbieden. Het bekende
dorpswinkeltje van Michiel en Sippy zal
op deze dag ook geopend zijn.
Ook het aanbod van verenigingen komt
op gang: u treft stands van Amnesty
International, Nierstichting, Dorcas en
onze eigen VVV komt met een 7 ½ meter
lange sjoelbak en daar valt, voor de beste
sjoeler, de Willedei sjoelbeker 2009 te
winnen.
Longa laat zich van haar beste kant zien
en ook de afdeling gym van SV
Donkerbroek, onder leiding van Jorrit
Veenstra, komt met een wervelende
show. Ook kunt u kennismaken met
hobbyisten die kaarsen maken en creatief
met sokken zijn. Voor de markt hebben
zich ook een aantal dorpsgenoten gemeld

die een mooie oldtimer hebben, deze aan
het publiek willen tonen en er veel over
kunnen vertellen. Hebt u ook een oldtimer
en wilt u hiermee op de Willedei aanwezig
zijn dan kunt u zich aanmelden bij Jan de
Haan, Noormanstrjitte 22, tel. nr. 0516480520 of via jan.de.haan50@hetnet.nl
Openingskoor/orkest
De oproep in de vorige Bân voor een
gelegenheidskoor/orkest heeft niet alleen leuke reacties opgeleverd maar ook
dorpsgenoten die zich hebben aangemeld. Over een aantal weken zullen we
starten met de eerste bijeenkomsten/
repetities.
Lijkt het u leuk om mee te doen, meldt u
dan alsnog aan bij Grietje Rooks, Loksleane 46, tel.nr 0516-491350 of 0651070901.
Vrijwilligers
Voor het goed laten verlopen van de
Willedei zijn veel mensen nodig en
daarvoor doen we een beroep op u om
ons te helpen met bijvoorbeeld de
verkoop van programmaboekjes en het
rondbrengen van koffie en broodjes aan
de standhouders.
U kunt zich als vrijwilliger aanmelden bij
Jan de Haan, Noormanstrjitte 22, tel. nr.
0516-480520 of via
jan.de.haan50@hetnet.nl

In de Bân van 29 augustus hoort u verder van ons.
Uw tips en ideeën zien wij nog steeds graag tegemoet via: kees.hiemstra@hetnet.nl of
op tel.nr 0516-471426 of bij een van de andere bestuursleden.

Unieke Expositie in Siegerswoude
Zaterdag 29 en zondag 30 augustus vindt er een unieke expositie plaats aan de
Beakendyk in Siegerswoude. Er worden beelden, schilderijen en
keramiek
tentoongesteld. De makers ervan komen uit verschillende delen van ons land. Het zijn
er in totaal 24. Wat ze met elkaar gemeen hebben is dat ze bijna allemaal cursisten zijn
van Toos Schellart-Drost, of op een andere manier met haar te maken hebben gehad.
Toos Schellart-Drost is lerares tekenen en
handvaardigheid en doet zelf aan
beeldhouwen, schilderen en keramiek. In
Siegerswoude organiseert ze in het
zomerseizoen beeldhouwweekenden en
weken en geeft incidenteel schilderles en
les in raku stoken. Zelf heeft ze het
beeldhouwen geleerd van Frans Kokshoorn. Frans woont en werkt in Voorburg
en is daar een bekende beeldhouwer. Hij
heeft beelden staan in Den Haag,
Voorburg, Woerden en de V.S. De laatste
jaren heeft hij ook opdrachten in
Groningen gekregen o.a. in de stad
Groningen, in Ten Boer en in Delfzijl.
Hij exposeert in veel plaatsen in Nederland, een paar Oost-Europese landen en
in de V.S. 5 Jaar geleden hebben Frans
en Toos samen met 2 andere kunstenaars
Atelier 2 in Voorburg opgericht waar
beeldhouw- schilder- en keramieklessen
gegeven worden.

De organisatoren zijn blij dat Frans
aanwezig is bij de opening. Wij zien hem
als onze eregast. Hij is de grote inspirator
en onder zijn bezielende leiding is menig
mooi beeld gemaakt en heeft de creativiteit zich als een inktvlek uitgebreid tot in
Siegerswoude toe!
De beelden, schilderijen en de keramische voorwerpen zijn te zien in het atelier,
de garage en de tuinen in en rondom de
boerderij. De expositie wordt zaterdagmiddag 13.30 uur geopend door Klaas de
Boer: Wethouder van Cultuur van
Opsterland.
Daarnaast zal Frank Mommersteeg,
schrijver en beeldend kunstenaar woonachtig in Wijnjewoude, iets over de
kunstwerken vertellen en wat achtergronden schetsen.
Tijdens het rondlopen en kijken kunt u
genieten van de muziek van de
Lendetrekkers en zal Ypie de Jong van

het centrum "Ont-moet" uit Hemrik
aanwezig zijn om vermoeide kijkers een
voetmassage te geven (Wel tegen een
vergoeding!) Ook zullen 2 cursisten
beeldhouwen zodat u een beetje idee
krijgt hoe een beeld gemaakt wordt.
De expositie wordt mede gesponsord
door Atelier Aarde Wereld te Siegerswoude, het Chinees restaurant You-Yi te
Ureterp, de Pizzeria Shaam ook te
Ureterp en de Snackbar Foodplanet te
Bakkeveen.

De expositie is geopend op zaterdag 29
augustus van 13.00 u tot 17.00 uur en
zondag 30 augustus van 11.00 u tot 17.00
uur.
De officiële opening is zaterdag 29 aug.
om 13.30 uur.
De toegang is gratis.
Veel van het geëxposeerde werk is te
koop en alle makers zijn de gehele
expositie aanwezig zodat ze u alles over
hun werk kunnen vertellen!

Iedereen is van harte welkom!!
Het adres is Beakendyk nr. 6 in Siegerswoude
De organisatoren zijn Toos Schellart-Drost (inwoonster Siegerswoude) en
Liesbeth Kradolfer (inwoonster Wijnjewoude)

Looft den Heer
Zangvereniging Looft den Heer is van plan op de Willedei aanwezig te zijn met hun
boeken-platen-cd's-dvd's en video's
Hebt u nog boeken-platen e.d. over, of gaat u de boekenkast eens opruimen, dan willen
wij, wat over is graag van u overnemen.
Als u ons belt dan komen wij ze ophalen. Tel. 481584
Aukje Veenstra

Trekzak spelen voor beginners
De inschrijftermijn hiervoor is verlengd tot 01-08-2009.
Enkele punten uit de Bân van mei 2009. Docent is Paul Hanraads.
Kosten € 75,00 voor 15 lessen, bij de eerste les te voldoen.
Overheadkosten per les € 2,00
Start lessen eind september op een maandagavond.
Opgave bij Sybout Posthuma Linthorst, telefoon 0516-481646 of
e-mail werkgroep.wijnjewoude.gmail.com
Tegen het plafond groeit geen koren

EHBO-vereniging
Bakkeveen/Wijnjewoude
Voorzitter
Sjoukje v.d. Ley
Binnenwei 4, Hemrik
Vice-Voorzitter Alex Riddersma
J. vd Wielenwei 11, Bakkeveen
Secretaris
Jacqueline Kuipers J. vd Wielenwei 7, Bakkeveen
Penningmeester Fokje Kroese
Kuipenstreek 23, Oosterwolde
Lid
Diana Teijema
Smidte 43, Terwispel
E-mail ehbo_benw@hotmail.com
Contactpersoon Evenementen: Sjoukje van der Ley

471446
426391
541035
520508

tel: (0516) 471446

Wereld Eerste Hulp dag: studiedag
12 september a.s. is het zover: de jaarlijkse studiedag van Het
Oranje Kruis in het Spant in Bussum. Dit jaar is het een
feestelijk studiedag in verband met het jubileum van Het Oranje
Kruis. Onder-werpen die zeker aan bod komen zijn: AEDvaardigheden, brandwonden, alcohol en drugs, nazorg, Eerste
Hulp op maat, allergieën en infectieziekten.
Indien u geïnteresseerd bent kunt u zich abonneren op de studiedagnieuwsbrief
http://www.ehbo.nl/nieuwsbriefstudiedag/aanmelden_studiedag.html.
AED/reanimatie bij kinderen
Net zoals bij het Diploma Eerste Hulp
wordt het onderdeel reanimatie in de
leerstof van het certificaat Eerste Hulp
aan Kinderen per 1 september 2009 uitgebreid met het gebruik van de AED
(Automatische Externe Defibrillator). De
AED is per die datum ook opgenomen in
de eindtermen Eerste Hulp aan Kinderen.
Kinderen vanaf 1 jaar mogen op dezelfde
manier gereanimeerd worden als volwassenen. Ook hulpverleners die reanimeren
hebben geleerd in de cursus Eerste Hulp
aan Kinderen, mogen de kinderen toch op
de volwassenen manier reanimeren. Het
gaat er immers om dat zo snel mogelijk
gereanimeerd wordt.
De Automatische Externe Defibrillator
(AED) kan bij iedereen vanaf 1 jaar
worden gebruikt. Bij kinderen van 1 tot 8
jaar worden bij voorkeur kinderelektroden
gebruikt. Sommige AED's hebben aparte
mogelijkheden voor kinderen. Zijn de
aanpassingen niet aanwezig dan moeten

de elektroden voor volwassenen worden
gebruikt. Er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs om het gebruik van een AED
bij kinderen onder 1 jaar aan te bevelen.
Tuinieren: jaarlijks goed voor 5000
ziekenhuisopnames
Momenteel wordt er weer volop gemaaid,
gesnoeid, gespit en geschoffeld. Naast
een ontspannende bezigheid schuilt er
ook gevaar in. Gemiddeld worden er
jaarlijks 5000 tuinders behandeld op de
Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis.
Uit onderzoek blijkt dat de mensen in de
leeftijdscategorie tussen de 55 en 74 jaar
de grootste kans lopen op een ongeval bij
het tuinieren. Ook blijkt dat mannen een
groter risico lopen op letsel dan vrouwen.
58% van de slachtoffers worden behandeld voor de gevolgen van een ongeluk
met een scherp voorwerp, zoals een
snoeischaar of een ongeluk met een

elektrisch tuingereedschap, zoals een
heggenschaar of een grasmaaier.
3/10 slachtoffers raken gewond door een
val van een trap of een ladder. 5% van de
slachtoffers loopt een grote splinter of iets
in het oog op. Dus wees voorzichtig
wanneer je gaat tuinieren.
Malaria!
De wereld wordt steeds kleiner. Bleven
vroeger de vakanties vooral beperkt tot
Europa, nu gaan veel mensen naar verre
exotische oorden als Thailand, ZuidAfrika en Brazilie. Aan het veel zien van de
wereld en ver te reizen zitten ook nadelen. Steeds meer Nederlanders worden
geconfronteerd met tropische ziekten
zoals malaria.
Malaria is een infectieziekte, die wordt
veroorzaakt door parasieten. Er zijn drie
vormen van malaria. De malaria tropica is
de gevaarlijkste vorm. Wanneer een
patient niet wordt behandeld, kan dit
binnen enkele dagen tot de dood leiden.
De andere twee vormen de Malaria
tertiana en quartana zijn “goedaardig”.
De belangrijkste symptomen zijn koorts,
rillingen en bloedarmoede. Ook hoofdpijn,
spierpijn en vermoeidheid komen veel
voor.

Malaria is nooit helemaal te voorkomen.
Wel kan het risico op besmetting worden
verkleind door bescherming te zoeken
tegen muggenbeten, lichaambedekkende kleding dragen, onbedekte huid
insmeren met muggenwerende middelen, slaap in een muggenvrije ruimte of
onder een klamboe, slik antimalaria
tabletten en ga ruim voor de vakantie naar
een tropencentrum.
Vanaf 2 september 2009 beginnen onze
herhalingslessen weer en die zullen in
M.F.C. “De Swingel” te Wijnjewoude worden gehouden.

LID WORDEN??? BEGINNERSCURSUS VOLGEN???
?

Als u een EHBO-beginnerscursus wilt volgen kunt u contact
opnemen met een EHBO-vereniging in de buurt. Voor
adressen/telefoonnummers kijk op www.ehbo.nl.

?

Hebt u al een diploma en wilt u lid worden van onze vereniging dan
kunt u contact opnemen met de secretaris van de vereniging
Bakkeveen-Wijnjewoude.
Dit kan telefonisch 0516-541035 of per mail
ehbo_benw@hotmail.com.
Om u aan te melden hebben wij u naam, adresgegevens, telnr,
diplomanummer/ datum en geboortedatum nodig.

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.
Juli
5

9.30 uur.
14.00 uur.
12
9.30 uur.
14.00 uur.
19
9.30 uur.
14.00 uur.
26
9.30 uur.
14.00 uur.
Augustus
2
9.30 uur.
14.00 uur.
9
9.30 uur.
14.00 uur.
16
9.30 uur.
14.00 uur.
23
9.30 uur.
14.00 uur.
30
9.30 uur.
14.00 uur.

Ds. W.B. van der Wal.
Ds. L.G. van der Heide
Leesdienst
Ds. W.B. van der Wal.
Ds. W.B. van der Wal.
Ds. L.G. van der Heide
Leesdienst
Leesdienst
Leesdienst
Leesdienst
Ds. Cnossen
Leesdienst
Ds. W.B. van der Wal.
Ds. De Boer
Ds. Breen
Ds. W.B. van der Wal.
Ds. W.B. van der Wal.
Ds. A. Schipper

Gereformeerde Kerk
Juli
5
12
19
26

09.30 uur.
13.45 uur.
09.30 uur.
13.45 uur.
09.30 uur.
13.45 uur.
09.30 uur.
13.45 uur.

Augustus
2
09.30 uur.
9
16
23
30

dhr M. Kok, Schiermonnikoog, gezamenlijk met Hemrik.
Koffie drinken na de dienst.
ds. F. de Jong, Drachten.
ds. G. Douma, Beilen, gezamenlijk met Hemrik.
ds. J. van der Veen, Heerenveen, gezamenlijk met Herv.
dhr. H. J. Brouwer, Rouveen, gezamenlijk met Hemrik.
ds. J. H. Dekkers, Wierden, Herv. Kerk Weinterp.
ds. W. H. D. Pastoor, Steenwijk, gezamenlijk met Hemrik.
ds. W. H. D. Pastoor, Steenwijk, gezamenlijk dienst.

13.45 uur.
09.30 uur.
13.45 uur.
09.30 uur.
13.45 uur.
09.30 uur.
13.45 uur.

ds. K. J. Bijleveld, Boornbergum, gezamenlijk met Hemrik.
Koffie drinken na de dienst.
ds. J. H. Dekkers, Wierden, Herv. Kerk Weinterp.
ds. A. Elverdink, Jistrum, gezamenlijk met Hemrik.
ds. G. Douma, Beilen, gezamenlijke dienst.
dhr. H. J. Brouwer, Rouveen, gezamenlijk met Hemrik.
ds. T. A. Eijsenga, Kampen, Herv. Kerk Weinterp.
dhr. M. Kok, Schiermonnikoog, gezamenlijke dienst met Hemrik.
ds. A. Elverdink, Jistrum,

09.30 uur.
13.45 uur.

dhr. H. J. Brouwer, Rouveen, voorber. H.A. gezamenlijk met Hemrik.
ds. A. Elverdink, Jistrum.

Hervormde Gemeente
Juli
5

09:30
13:45
09:30
09:30
13:45
09:30

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Weinterp
Weinterp
Duurswoude
Weinterp
Weinterp
Duurswoude

Ds. T.A. Eijsenga
Dhr. J.A. Duijster
Ds. J.H. Dekkers
Dhr. A. Lowijs
Ds. J.H. Dekkers
Ds. J.H. Dekkers

Kampen
Ens
Wierden
Hoogeveen
Wierden
Wierden

Augustus
2
09:30
13:45
9
09:30
16
09:30
13:45
23
09:30
19:30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Ds. J.H. Dekkers
Ds. J.H. Dekkers
Ds. G.J. Otter
Ds. J.H. Dekkers
Ds. T.A. Eijsenga
Ds. F. Stevens
Ds. J. Korf

Wierden
Wierden
Emmeloord
Wierden
Kampen
Hoogenveen
Urk

09:30 uur
13:45 uur

Weinterp
Weinterp
Duurswoude
Weinterp
Weinterp
Duurswoude
Duurswoude
Zangdienst
Weinterp
Weinterp

Dhr. J.M. van Wijk
Ds. A. Meiling

Een
Damwoude

September
6
09:30 uur
13:45 uur

Duurswoude
Duurswoude

Ds. J.H. Dekkers
Ds. J.H. Dekkers

Wierden
Wierden

12
19
26

30

Dorpsagenda
Juli
15
Extra avondrommelmarkt
21-22-23-24 Fietsvierdaagse
26
Met de plusbus naar Froukjes tuin in Lippenhuizen
Augustus
1
VVV Ringsteken
5
Rommelmarkt
19
Extra avondrommelmarkt
29+30 Expositie in Siegerswoude
September
1
Presentatie ontwikkelingsvisie dorp in de Swingel, aanvang: 20.00 uur
3
Pakketten inleveren voor Polen van 18.00 tot 22.00 uur.
5
Willedei

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.
Herhaalrecepten kunnen ook via de site besteld worden
www.lewin.praktijkinfo.nl
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.
Verder nog een mededeling voor de zomervakantie.
Wij hebben vakantie van 27 juli tot 17 augustus
herhaalrecepten graag voor dinsdag 21 juli bestellen.
Waarneming voor de zomervakantie door de huisartsenpraktijk Bakkeveen.

Op ieder antwoord past weer een vraag

