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evenementen in de juni maand.
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De volgende Bân verschijnt op zaterdag 28 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 97 document (geen docx) en dan in lettertype arial 11, via
de e-mail deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 21 augustus.
Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 19 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 Klaas Greidanus
greidanus@zonnet.nl.

Vakantie
Voor u ligt de laatste Bân voor de vakantieperiode.
Namens de redactie van de Bân wensen wij iedereen een fijne vakantie toe.
Ook een felicitatie aan alle geslaagden. Her en der hebben wij tassen aan een vlaggenstok zien hangen. Veel succes bij een verdere studie of het zoeken van een baan.
De redactie

Openbaar vervoer
Naar aanleiding van een opmerking, in
het kader van de dorpsspiegel, over de
busverbinding richting Leeuwarden heeft
Pl.Belang Qbuzz om inlichtingen gevraagd. Onderstaand kunt u de volledige
tekst van de Qbuzz reactie lezen;
Bedankt voor uw opmerking. Omdat lijn
19 rechtstreeks doorrijdt naar Leeuwarden is de aansluiting vanuit de richting
Oosterwolde en dus vanuit Wijnjewoude
op een andere lijn naar Leeuwarden op de
achtergrond geraakt. Qbuzz is druk bezig
om voor het dienstregelingjaar 2011 een
nieuwe dienstregeling te maken.
Tussentijdse wijzigingen zijn op dit
moment helaas niet mogelijk
De situatie is als volgt;
In de huidige dienstregeling sluit lijn 19,
aankomst 7.34 uur Drachten, Van
Knobelsdorff plein aan op de 7.37 vertrekkende Qliner 320, die om 7.37 naar
Leeuwarden vertrekt en om 8.12 uur aan
komt. Deze aansluiting wordt alleen in de
normale dienstregeling, dus buiten de
vakanties gegeven.
De volgende situatie wordt in de vaststelling van de nieuwe dienstregeling meegenomen.
In de dienstregeling vanaf december zal
de eerste rit op lijn 19 uit patroon worden
gelegd, zodat de aankomsttijd op
Drachten, Van Knobelsdorffplein 7.13
uur is.
Om 7.15 vertrekt sneldienst lijn 14 vanaf
deze halte naar Leeuwarden, waar die om
7.15 uur aankomt. Lijn 14 heeft haltes bij
het industriegebied De Haven en de westkant van Drachten. Bij de halte Drachten,
Vallaat komt lijn 19 dan om 7.07 voorbij,
Qliner 320 gaat daar dan om 7.11 uur voor-

bij in de richting Leeuwarden, dus 4 minuten om over te stappen, de Qliner komt
om 7.42 uur in Leeuwarden aan.
Mogelijk vindt ten opzichte van het bovenstaande nog verschuiving met enkele
minuten plaats, maar doel is in Drachten
een overstap op de sneldiensten naar
Leeuwarden te creëren.
Overigens is afstemming met Arriva en/of
Connexxion niet nodig. Van deze twee
maatschappijen rijdt er geen op de relatie
Drachten-Leeuwarden.
Aldus Ed van der Zee, vervoerkundige
Qbuzz.

Veilige fietsroute naar Drachten
Als onderdeel van een veilige fietsroute
naar Drachten zijn er flinke vorderingen
gemaakt voor het realiseren van het fietspad vanaf de Muziekkoepel naar de
Finne.
Welke besluitvorming reeds door de
Gemeente heeft plaatsgevonden, is met
de werkgroep Natuurlijk Wijnjewoude
besproken. Dit zijn; A. Grondverwerving
en B. Subsidieaanvraag, middelen
beschikbaar gesteld door Gemeente.
De stand van zaken;
- Aankoop grond heeft inmiddels plaatsgevonden.
- Beschikking van subsidie is door provincie aan gemeente afgegeven.
- Gemeente is van start gegaan met planologische procedures.
- Tijdpad procedures, bestek, aanbesteding en uitvoering opgesteld door gemeentebedrijf.
- Realisatie: eerste helft van 2011.

Muziekkoepel

Wijkagent

Een voorzichtig begin van optredens in de
muziekkoepel afgelopen twee jaar wordt
niet voortgezet. Er is dit jaar helaas geen
animo van plaatselijke muziek, zang en
andere verenigingen om hun kunsten op
het podium midden in het dorp te presenteren.

Als opvolger van de heer Elzinga is de
heer Luuk Westerhof als nieuwe wijkagent aangesteld.
Bestuur Plaatselijk Belang.

CBS Votum Nostrum krijgt predicaat
'veelbelovend'
Votum Nostrum heeft tijdens de eindcontrole van het programma
VTB (Verbreding Techniek Basisonderwijs) het predicaat 'veelbelovend 'gekregen.
Wetenschap en techniek kan nu met ingang van het nieuwe schooljaar van start gaan
met nieuwe materialen, leerlijnen en zelfs een buitenspeelontdekplek, gesubsidieerd
door het rijk met een bedrag van €12000,-.
In de pas verbouwde school zullen de leerlingen zich kunnen uitleven in het technolokaal, waar heel wat zal zijn te ontwerpen, te onderzoeken en te evalueren. Ook voor in
de eigen klassen zijn nieuwe materialen aangeschaft.
Ze kunnen dingen uitproberen, vragen stellen, evalueren en actief aan de slag gaan.
Techniek sluit dus prachtig aan bij de nieuwsgierigheid, creativiteit en het oplossend vermogen van kinderen.

Goedemorgen
Wat zeg ik dat vaak als (goede) gewoonte. Soms is dat anders, bijvoorbeeld na de dag
van het open podium in de Swingel. Een groot succes, verschillende optredens waren
hartstikke goed, veel talent in ons dorp. Ook konden we weer genieten van de jaarlijkse
Hynstedei en het dorpsfeest, wat een organisatie. Heel goed voor de onderliggende
contacten. Op 23 juni was er een dameskoor, Femmes Vocales, op het terras van de
Stripe. Wat mag je daar nu van verwachten? Zo'n 25 dames onder leiding van Claartje
van Dokkum zagen kans om met ± 200 bezoekers er een groot koor (4 stemmen) van te
maken, perfect, een aanrader! Kom ik nu andere bezoekers tegen is mijn goedemorgen meer als een goede gewoonte.
Job

Alies van der Wal, jongste raadslid van de
gemeente Opsterland
Het gebeurt niet vaak dat iemand op 23-jarige leeftijd raadslid is. Je kunt niet solliciteren
naar een functie van raadslid maar je wordt door de bevolking gekozen. Om de vier jaar
zijn er raadsverkiezingen en worden de raadsleden gekozen. Dit jaar was de gemeenteraadsverkiezing op woensdag 3 maart. Alies stond voor het CDA op nummer 5 van de
verkiezinglijst. Dit was een spannende dag voor het CDA, maar vooral voor Alies. Word
ik raadslid of haal ik het net niet. De uitslag was dusdanig positief dat Alies op 10 mei jl.
beëdigd is tot raadslid van de gemeente Opsterland.
Ik heb Alies gevraagd hoe zij er toe gekomen is zich beschikbaar te stellen voor de
politiek. Zij geeft aan dat dit niet van de
ene dag op de andere dag gaat. Het is
begonnen toen pake Van der Wal tijdens
een taxirit vertelde over zijn tijd als raadslid en wethouder in de gemeente
Opsterland. De verhalen van pake vond
ze interessant. Als raadslid heb je met
veel onderwerpen te maken. Je bent
breed georiënteerd. Ook de gemeentefinanciën spreken Alies aan, mede door de
HBO studie accountancy en het werk bij
Nicolai & Tabak accountants in Groningen. Na inmiddels een vergadering te hebben bijgewoond met de jaarrekening op
de agenda is het Alies wel duidelijk dat
deze anders is dan die van een bedrijf.
Ook de begroting van een gemeente is
erg complex. Maar ze durft het aan.
Waarom het CDA? Is dat ook om pake?
Alies geeft aan dat het misschien wel
heeft meegespeeld maar dat ze achter
het programma van het CDA staat. Het is
de eigen keuze geweest.
Alies geeft aan gemiddeld circa 12 uur per
week te besteden aan het raadswerk. Het
gaat om het bijwonen van fractievergaderingen, commissievergaderingen en
raadsvergaderingen. Ter voorbereiding
op deze vergaderingen moeten er vele
stukken worden doorgespit. Vooral in het
begin vraagt dit veel tijd. Ze geeft aan dat
de commissie- en raadsvergaderingen
gestructureerd verlopen. Er wordt niet

door elkaar gesproken. Degene die het
woord wil voeren geeft dit aan. Op een
gegeven moment kunnen raadsleden op
elkaar reageren. Het woord vragen
gebeurt via de voorzitter. Je kunt niet
zomaar wat zeggen.
Tegenwoordig is er veel discussie over
het samenvoegen van gemeenten. Alies
geeft aan dat samenwerken als gemeente belangrijk is. Sommige onderwerpen
zijn zo complex dat het efficiënter is dit
gezamenlijk aan te pakken. Maar Opsterland moet wel zelfstandig blijven en
niet gaan fuseren met een grote buurgemeente. Het is niet de gemakkelijkste periode om raadslid te zijn. Er moet veel worden bezuinigd. Hoeveel dat is hangt ook
weer af van de uitslag van de landelijke
verkiezingen van 9 juni.
Is er tijd voor iets anders? Dat is er zeker.
Een grote hobby is het wielrennen.
Regelmatig doet Alies mee aan het rijden
van criteriums (ronden door een dorp)
maar ook aan klassiekers (circa 130 km.).
Het laatst criterium was 23 mei in
Oudenbosch. Een andere hobby is paardrijden. Helaas moet het paard voor de
raad wijken.
Accountantmedewerker, raadslid, wielrenster, dat is het leven van Alies.
Wijnjewoude mag trots zijn op het jongste
raadslid. Alies geeft aan zich zeker sterk
te zullen maken voor Wijnjewoude.
Klaske.

Beste Dorpsgenoten,
Het dorpsfeest van 2010 zit er weer op! Bij deze een kort verslag van de verschillende
festiviteiten.
Nieuwe locatie
Anders dan voorgaande edities werd het feest dit jaar gehouden op het terrein van de
Hynstedei. In de aanloop naar het feest zorgde het uitwijken naar dit terrein voor de
nodige organisatorische uitdagingen, maar ik denk dat we met elkaar op een erg
geslaagd feest kunnen terugkijken.
Vrijwilligers
Ook dit jaar hebben we weer veel hulp gekregen van diverse vrijwilligers uit het dorp,
waarvoor bij deze nogmaals hartelijk dank. Zonder de hulpvaardigheid van alle
vrijwilligers is een dergelijk feest eigenlijk niet te organiseren. Ook kunnen we altijd
rekenen op de bereidwilligheid tot het uitlenen van allerhande spullen en apparatuur
door diverse personen en bedrijven. Ook hiervoor onze hartelijke dank. Zo hebben we
in feite met elkaar het dorpsfeest kunnen laten slagen.
Op woensdagavond begonnen de festiviteiten met de rommelmarkt in samenwerking
met de VVV. Het weer werkte mee en er waren gezellig veel bezoekers. Op
donderdagavond traden de Heidedoosjes op in de tent; hier hadden nog een paar
bezoekers bij gekund....Vrijdagochtend trad Dolf Moed op voor de kinderen van beide
basisscholen. Net als vorig jaar slaagde Dolf er ook dit jaar weer in om allerhande
kinderen te boeien met zijn voorstelling “naar zee”. “Doe dan net als ik, doe dan net als
ik, doe dan net als ik doe als ik schrik!”
Op vrijdagavond traden eerst een aantal kinderacts op in de spetterende
playbackshow. Het was overduidelijk dat er flink was geoefend en dat iedereen ook
veel werk aan de aankleding had besteed. Na de kinderen was het de beurt aan de
volwassenen; opnieuw een bonte verzameling aan acts. Ook de volwassenen hadden
duidelijk tijd en energie in de uitvoering van de acts gestoken; tot en met prachtige
kostuums en ingewikkelde danspasjes aan toe. Alle acts werden vakkundig
aangekondigd door de Alpenzusjes in Tiroler klederdracht; juf Marjolein en juf
Zwanetta. Elke act werd na afloop beoordeeld door de jury. Bij de kinderen bestond de
jury uit Tim Douwsma, Mega Mindy en de Paashaas. Bij de volwassenen voorzagen
Roel van der Heide, Ymkje de Vries en de Paashaas de acts van kritiek.
Hieronder de uitslag van de playbackshow:
Bij de kinderen:
1e prijs Janneke v/d Meulen
K3 met 'Mama se”
Dorieke Jongsma
Tineke Kamminga
e
2 prijs Regina Hendriks
Cindy Lauper met 'Girls just wanna Have fun”
Geerte v/d Molen
Martha Hof
Jente v/d Velde
e
3 prijs Esther van Veen
met het nummer 'druk' van ???
Marissa v/d Ploeg

Bij de volwassenen
e
1 prijs Lotte Langhout
Femke Postma
Helen Jakobs
Myrthe Roffel
Baukje de Vos
Vera ten Hoor
Anke v/d Veen
Renate Bouwers
Gienke Jongsma
2e prijs Bitterballs

De Leeuwenkoning met 'Hij leeft in jou”

met 'Umbrella'

e

3 prijs Kim Lian & Co met 'Waar zijn de mannen' uit de musical Footloose
Op zaterdagochtend stond de Zeskamp op het programma. Het vriendenteam van
Gerard, Hanneke, Janien, Jelly, Jorrit, en Peter was er weer in geslaagd een spannende Zeskamp te organiseren, vakkundig aan elkaar gepraat door Reinder de Vries.
Dit jaar streden de deelnemers om de winst tijdens de “Fout Hollandse Winterspelen”.
Na een spectaculaire finale stond onderstaande uitslag op het bord:
e

1 Op de Pôle team 2, winnaar van de wisseltrofee; het houten paard
e
2 Op de Pôle team 1
e
3 De Draai
e
4 Petersburg/Moskouwei en Leidijk
e
5 Klein Groningen
e
6 Merkebuorren Centrum
e
7 Mei inoar ien
e
8 Trambrêge
e
9 Duerswâld
e
10 Tentfeestvierders
e
11 Weinterp
e
12 De Witte Zwaan
De zaterdagavond werd afgesloten met
het live optreden van de band “Usual
Suspects”. Deze avond was traditioneel
het best bezocht met ook dit jaar opnieuw
een verbetering van het aantal bezoekers.
Gevonden voorwerpen tijdens het
feest:
2 vestjes, een fleecejack, een zwart tshirt met opdruk, 2 jassen,
4 paraplu's, een K3 beursje, diverse
sleutels en een MP3 speler.
Voor informatie bel 0516 – 48 12 71

Nieuwe bestuursleden
Het bestuur van Stichting Dorpsfeest
Wijnjewoude is op zoek naar nieuwe
bestuursleden. Heb je zin om mee te
helpen met het organiseren van het
dorpsfeest, neem dan contact op met
Jeroen Malewicz, 0516 – 480 820
Al met al kunnen we terugkijken op een
zeer geslaagde editie van het Dorpsfeest.
Op naar het feest van 2011!
Namens Stichting Dorpsfeest
Wijnjewoude,
Jeroen Malewicz

Willedei 2010
e

Op 4 september a.s. wordt de 7 Willedei georganiseerd en van
15.00 uur tot 20.00 uur wordt u een gevarieerd programma aangeboden. Een keur van artiesten zal op 3 verschillende podia te beluisteren zijn en daarnaast zult u verrast worden door het optreden
van straatartiesten en het optreden van verschillende koren.
Het totale programma van de Willedei
kunt u lezen in het programmaboekje wat
u op deze dag op verschillende plaatsen
kunt kopen.
Kinderactivteiten
Voor de kinderen tot 10 jaar is er een
springkussen van 5 bij 5 meter en voor de
groep van 8–16 jaar is er een skelterparcours. Op deze skelterbaan wordt 3 x een
wedstrijd verreden en daarmee zijn leuke
prijsjes te winnen. Uiteraard zal de clown
niet ontbreken en kunnen de kinderen
weer gratis 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 zullen
diverse ondernemers zich presenteren.
Het bekende dorpswinkeltje zal op deze
dag de deuren weer openen.
Ook het aanbod van verenigingen komt
op gang. De VVV Wynjewald komt
opnieuw met de 7 ½ lange sjoelbak en
daar valt, voor de beste sjoeler, de
Willedei sjoelbeker 2010 te winnen.
Longa zal zich met drie keer een optreden, van haar beste kant laten zien en ook
de afdeling gym van SV Donkerbroek,
onder leiding van Jorrit Veenstra, komt
met een wervelende show.
Op deze markt/braderie kunt u ook kennismaken met de rijsimulator van Veilig
Verkeer Nederland.
Tevens showen een aantal dorpsgenoten
hun mooie oldtimer en zij kunnen u er veel

over vertellen. Omringd door een klein terrasje en in de buurt van een muziekbak,
wordt het volop genieten.
Nieuw is de stand van de Willedei: bij
deze stand kunt u programmaboekjes
kopen en informatie inwinnen over alles
wat met de Willedei te maken heeft. In de
volgende editie van De Bân leest u hierover meer.
Willedei koor / orkest: wie zingt en
speelt er mee?
Net als vorig jaar is het opnieuw de
bedoeling om de Willedei te openen met
een spetterend optreden van het Willedei
koor/orkest.
Vind je zingen of spelen leuk en dat ook
nog in eigen dorp, meld je dan aan bij
Grietje Rooks via: grietjerooks@planet.nl
of via tel.nr. 0516-491350 of 0651070901.
De eerste aanmeldingen zijn al binnen
maar u doet toch ook mee?
Na de aanmeldingen zal er onder leiding
van een ervaren dirigent geoefend worden om de openingsact weer tot een succes te maken.
Vrijwilligers gevraagd
Voor het optimaal slagen van de Willedei
zijn veel vrijwilligers nodig en daarvoor
doe ik opnieuw een oproep.
Bent u bereid om mee te helpen om de
Willedei tot een goed geslaagde dag te
maken meldt u dan aan bij Grietje Rooks
via: grietjerooks@planet.nl of via tel.nr.
0516-491350 of 06-51070901.
Ik zie uw aanmeldingen graag tegemoet.

In de Bân, die eind augustus verschijnt hoort u weer van ons. Uw tips en ideeën
zien wij ook graag tegemoet via: www.wijnjewoude.net/willedei.

Succesvol open podium toplocatie de Swingel
Op vrijdag 4 juni jl. is in de Swingel ons nieuwe podium met beeld en geluid feestelijk in
gebruik genomen.
Tijdens de officiële onthulling van de TOPlocatie plaquette voorafgaand aan het
open podium was Penelope van der Sluis
het stralende middelpunt in haar felgroene robe. Geassisteerd door stagiaire
Joost de Hoost, verrichtte de kersverse
wethouder Rob Jonkman de openingshandeling. Zijn onervarenheid in het doorknippen van linten werd pijnlijk duidelijk,
maar de heer Jonkman toonde zich een
snelle leerling. De plechtigheid werd bijgewoond door vele oud-bestuursleden en
Swingel-vrijwilligers van het eerste uur.
Het programma van de open podium
avond was een mooie mix van wat
Wijnjewoude 'tussen de schuifdeuren' te
bieden heeft. Gepresenteerd door
spreekstalmeester Johan van theater
Quatsch viel de volle zaal van de ene verbazing in de andere.
Er was een mooie openingsvoorstelling
van acht meiden van Longa. Deze werd
gevolgd door de trekzakgroep Wijnjewoude, een grote groep enthousiaste trekzakspelers die hun noeste oefenarbeid
gehonoreerd zagen in een mooi optre-

den. Het werelduurrecord trekzakken
ging er net niet aan, maar het bij vlagen
enthousiast meezingende publiek vermaakte zich prima.
Marissa van de Ploeg kreeg de handen op
elkaar voor de playback act 'ik ben een rocker', waarna Combo Wyn verraste met
een aantal spetterende liederen. Johan
van der Voort lardeerde de optredens met
korte muzieksketches op de blokfluit en
testte de nieuwe brandmelders met een
vlammend optreden.
Een swingend optreden van Euphonia
sloot het deel voor de pauze af. Bij de 60er-jaren medley ging een golf van herkenning door de zaal, vooral bij de oudbestuursleden. Luna, Marissa, Robin en
Josephine toonden nog hun kunsten met
een paar dansjes van geheel eigen choreografie.
Na de pauze was het muisstil bij het optreden van het koor 'Looft den Heer' met het
ontroerend mooie optreden van Corine
Gaastra als soliste in 'Gabriëla's song'.

De djembé groep Kadung, begonnen als cursisten van de WAW, wist de zaal op te zwepen met haar aanstekelijke ritmes. In combinatie met de mooie kostuums een indrukwekkend optreden.
Het vieren van het 10 jarig bestaan van de Swingel werd door Marion Bos aangegrepen
om Nico en Geesje de Haan in het zonnetje te zetten, als het inmiddels ook 10-jarig
beheerderpaar van de Swingel. Terecht waren zij als 'het gezicht van de Swingel' even
het stralende middelpunt.
Na nog een open doekje voor geluidsman André Bergsma en lichttechnicus Sem
Janssen, en een roos voor alle vrijwilligers, werd de avond swingend afgesloten met
een optreden van Sip Visser & friends.
Het bleef nog lang onrustig in Wijnjewoude.
Henk Jansen.

Maak van je leven een huis waarin je hart kan wonen
met een deur die open staat voor als je vrienden komen.

Concours Hippique Hynstedei Wynjewâld
Zaterdag 12 juni jl. werd rond 11.45 uur het startsein gegeven voor de jaarlijkse
Hynstedei in Wijnjewoude. Er waren 24 rubrieken met aanspanningen die onderling
per rubriek allemaal hoopten op een eerste plaats. De grote regenbuien van de voorafgaande dagen waren voorbij. Het was echt concoursweer. Droog en niet te warm. 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.
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 5 Friese
aanspanningen, op door de Young Riders
uitgekozen muziek, de baan in.
Van de 24 rubrieken waren 9 rubrieken
showrubrieken voor tuigpaardrijders zonder rijvergunning uit Wijnjewoude en
omgeving.

De uitslagen van deze rubrieken luidden
als volgt:
Enkelspan KWPN
1 Barasja C, fam W. Clevering. Makkinga
2 Calimero, J.Eisses. Marum
3 Tarola, J. Boonstra. Wijnjewoude.
Enkelspan Friesras.
1 Ulco v.h. Kroesebeamke, A. Dekker.
Bakkeveen.
2 Geartsje C, Fam. W. Clevering.
Makkinga
3 Volmer, J. Holwerda. Siegerswoude.
KWPN landbouwwagen.
1 Barasja C, Fam . W. Clevering.
Makkinga
2.Tarola, J. Boonstra. Wijnjewoude
3. Wandra, E. de Vries. Beetsterzwaag.
Fries landbouwwagen.
1.Ulco v.h. Kroesebeamke, A. Dekker.
Bakkeveen.
2. Watze, R. Dekker. Bakkeveen.
3.Volmer, J. Holwerda. Siegerswoude.
De jeugdrubriek met 6 aanspanningen in
de baan, was een bijzonder moment op
deze Hynstedei. De karretjes zaten vol
met broertjes, zusjes en vriendinnen.
Pony Sjors met de jonge dametjes
Reitsma uit Ureterp waren al helemaal in
de stemming voor het WK voetbal met
hun oranje versiering. Judith, Anneke en
Lisette uit Wijnjewoude hadden pony
Shakira prachtig getoiletteerd, een plaatje!!

Tjalling Dekker met zijn tweespan Joris en Floris van het Kroesebeamke mocht ook
zeker gezien worden, evenals pony Jolanda met Femke en Sanne Greidanus, pony
Australian met Jan en Anne Boonstra en pony Max met Jorn Kuipers en Ilse Sytsema.
Deze jeugdrubriek gaf het bestuur vertrouwen dat de tuigpaardensport ook in de toekomst op veel belangstelling kan rekenen.
Mede dankzij de sportieve bijdrage van de deelnemers, de inzet van vele vrijwilligers en
sponsoring door veel bedrijven uit Wijnjewoude en omgeving is het een succesvolle
middag geworden.
Bestuur Hynstedei
Tijdens de verloting op de Hynstedei, zijn de volgende prijzen nog niet opgehaald:
4e prijs: 276
6e prijs: 293
8e prijs: 368
10e prijs: 896
De prijzen zijn op vertoon van het lot op te halen bij Geke Meestringa, 481684.

Oldtimerrit succesvol
Eindelijk was het zover , spannend wat en
wie zou er mee gaan. De opkomst was
goed er deden 11 auto's en 1 motor mee.
De rit was uitgezet door Jannes Bosma,
die dit al jaren doet en alle leuke plekjes
en weggetjes weet te vinden. Deze keer
www.schoonheidssalonanita.com
richting
Frederiksoord. Vanaf 1 uur start
bij de Stripe na eerst een bakje koffie en
kennismaking met de “nieuwen”. Half 2 rijden en langs slingerweggetjes en mooie
stekjes. ( o.a. G. J. Verbeek) kwamen wij
bij een kennis van Jannes waar we een

super ontvangst hadden met koffie, thee
en broodjes. Na daar wel een uur lekker te
hebben gezeten gingen we verder richting Frederiksoord. Helaas hadden we te
weinig tijd om daar bij de tuinen te kijken,
toen zijn we toch maar via een verkorte
route naar de Stripe gereden waar we met
een bakje koffie of iets anders het nog
even over de route hebben gehad. Al met
al een succes en zeker een vervolg voor
volgend jaar (het eerste weekend in juni).
Tsjitske Roffel.

Volleybalvereniging DWS
Het was een bijzonder seizoen voor DWS .
Voor het eerst in onze geschiedenis werd dames 1 beker winnaar. Ook zijn we gestart
met CMV ( Cool Moves Volley) voor de jeugd. Dit loopt hartstikke leuk en we gaan in
het nieuwe seizoen meedoen aan toernooien. Omdat het allemaal zo goed gaat, hebben we besloten de leeftijdsgrens te verlagen zodat de allerjongste jeugd vanaf 6 jaar al
lid bij ons kan worden.
Op die leeftijd kunnen ze al meedoen in
CMV nivo 1 wat neerkomt op vangen en
gooien van de bal. En hoe ouder je wordt,
hoe meer volleybal technieken er aan te
pas komen. Maar bovenal is het de
bedoeling dat je lekker beweegt en er plezier in hebt.
We trainen met de jeugd nog door tot en
met 1 juli en gaan dan genieten van een
heerlijke vakantie! Waarna we op donderdag 26 augustus weer starten.
Ook willen we graag starten met volleybal
voor de oudere jeugd (vanaf 13, 14 jaar tot
18 jaar) Dit gaan we uitproberen vanaf het

nieuwe seizoen op de vrijdagavond om
19.00 uur. Om te bekijken of er genoeg
animo voor is kun je eerst 4x kosteloos
langskomen om het te proberen. Dit gaan
we doen op vrijdag 3 sept, 10 sept. 17
sept. en 24 sept. Deze trainingen zullen
eerst worden gegeven door Gerard Langhout.
Voor onze recreanten en dames teams
geldt dat we op maandag 23 augustus
weer starten met de trainingen en de
heren starten weer op dinsdag 24 augustus. Ook hierbij kunnen we nog nieuwe
leden gebruiken. Kom op Willedei naar
onze stand en laat je informeren over
onze mogelijkheden.
Graag tot ziens, namens DWS,
Bertha Langhout

Plantarium in Boskoop
Op het Plantarium in Boskoop presenteren zo´n 300 deelnemers uit verschillende landen een enorm assortiment boomkwekerijproducten voor de consumentenmarkt in pot
en container en als vollegronds product. Ook toeleverende bedrijven tonen de nieuwste ontwikkelingen. Plantarium is een belangrijk platform voor alle kanalen die betrokken zijn bij de afzet van boomkwekerijproducten. Deze vakbeurs is normaliter alleen
voor bedrijven toegankelijk. Voor leden van Groei & Bloei is echter een uitzondering
gemaakt. Zij mogen op zaterdag 28 augustus 2010 exclusief het Plantarium bezoeken.
Een unieke gelegenheid om kennis te maken met het nieuwste aanbod en desgewenst
iets aan te schaffen of te bestellen.
Groei & Bloei afdeling Drachten en omgeving organiseert een busreis naar het
Plantarium op deze zaterdag. De kosten
zijn inclusief de entree en bedragen voor
leden van Groei & Bloei € 22,-- en voor
niet-leden € 32,-U kunt zich tot 15 juli aanmelden bij
Sietske van der Meulen in Wijnjewoude,
ook kunt u bij haar terecht voor eventuele
vragen.
Zij is bereikbaar via tel. 0516-480639 of
email: dirkvandermeulen@hetnet.nl
Betaling van het bedrag, uiterlijk 15 juli, op
bankrekening 47.08.42.946 ten name van
K.M.T.P. afdeling Drachten o.v.v. uw

naam, uw lidmaatschapsnummer en
“Plantarium”, niet-leden vermelden uiteraard alleen “Plantarium”, maakt u uw aanmelding definitief.
De plaats van vertrek is het parkeerterrein
bij Seats en Sofas aan de Maarten Luther
Kingsingel in Drachten. U wordt verzocht
daar uiterlijk 07.30 uur aanwezig te zijn.
We verwachten om 19.00 uur terug te zijn.
Voor de inwendige mens moet u zelf zorgen. U kunt natuurlijk een en ander meenemen, maar er zijn vermoedelijk op het
beursterrein ook mogelijkheden om eten
en drinken te kopen.
Groei & Bloei afdeling Drachten en omgeving.

Helpt u mee om MS op de kaart te zetten?
Balkons gezocht!
Het Nationaal MS Fonds zoekt mensen met een balkon die hieraan, tijdens de collecteweek in november, een spandoek willen ophangen. Het Nationaal MS Fonds is een
organisatie voor mensen met Multiple Sclerose (MS). MS is een sluipende ziekte en
heeft een onomkeerbaar ziekteverloop. Een medicijn om MS te genezen is er helaas
nog niet. Leven met MS is zwaar en ingrijpend, geen enkele dag is hetzelfde. Mensen
met MS leven dagelijks met deze onzekerheid! Helpt u mee op MS op de kaart te zetten? Het spandoek is 3 meter breed en 80 centimeter hoog. Uiteraard bent u als collectant ook meer dan welkom!
Neem contact op met het Pamela Zaat van het Nationaal MS Fonds, 010-591 98 39 of
via www.nationaalmsfonds.nl of doe een donatie op giro 5057

In de ban van de hobby
Deze keer ben ik op bezoek bij Jan de Vries, zijn hobby is het bouwen van woonwagens. Onlangs was hij nog te zien in het TV programma Hea van Omrop Fryslân.
Ergens moet een dergelijk hobby beginnen, dus stel ik hem de vraag; Hoe kom je ertoe
om een woonwagen te bouwen?
Getrokken door de nostalgie van vervlo- Engels model, het specifieke daarvan is
gen tijden liepen Jan en Geertje heel wat dat de ingang op de zijkant van de wagen
Friese evenementen af. Het oog van Jan zit.
viel meestal op kleine trekkertjes maar Ondertussen werd er gezocht naar een
vaak was er ook wat anders te zien. Zo geschikt onderstel, dit wilde aanvankelijk
kwamen ze eens oog in oog te staan met niet slagen.
een serie oude woonwagens. De deuren Na lang zoeken vond hij aan de Weinterp
stonden uitnodigend open zodat zij ze ook een geschikt bouwkeetje. Het onderstel
was in goede staat maar veel te kort. Door
van binnen mochten bekijken.
Meteen was Jan in de ban van de woon- er een stuk tussen te lassen verkreeg de
wagens. “ Zo'n ding wil ik zelf nog eens wagen de gewenste lengte. Nu kon er een
maken” zei hij tegen zijn vrouw. Geertje nieuwe bodem van 6x 2.10m gelegd worhad veel herinneringen aan het woonwa- den en de opbouw beginnen. Anderhalf
jaar was hij bezig met het opbouwen en
genkamp in Hemrik.
Het boeide haar dat die kinderen soms inrichten van hun woonwagen.
zomaar op hun school kwamen en soms Jan, van beroep timmerman, voerde alle
ook zo maar weer vertrokken met hun werkzaamheden zelf uit. Het was lassen,
huisje op wielen. Zo was voor hen beide timmeren, isoleren, verven, lakken, het
aanleggen van elektrisch en waterleiding.
de droom begonnen.
Om het glas in de ramen wat te verfraaien
De ideeën werden uitgewerkt in een teke- legde Jan zich toe op het zandstralen.
ning. Jan noemt zijn eerste ontwerp een Met overgave werd er aan gewerkt en het
resultaat mocht er zijn.

Buurtverenigingen opgelet!
Op zaterdag 25 september is het weer zover: Burendag. Het Oranje Fonds stimuleert
buurtbewoners om met elkaar op die dag een activiteit te organiseren en stelt daarvoor
een bijdrage van maximaal € 500 ter beschikking. In voorgaande jaren hebben al twee
buurtvereniging in Wijnjewoude van deze subsidie gebruik gemaakt, beide om tuinversieringen voor het dorpsfeest te maken. Heeft jullie buurt ook een goed idee? Meldt dat
dan via de website van het Oranje Fonds en vraag die subsidie aan! Je kunt ook eerst
met de buren brainstormen over een idee. Hiervoor is door het Oranjefonds een Buurt
Brainstorm Pakket ontwikkeld, bestaande uit posters, pennen, ideeënschijf en zelfs koffie en bekers! Eén exemplaar van het Buurt Brainstorm Pakket ligt bij Nico en Geesje de
Haan en kan door een geïnteresseerde buurtvereniging in de Swingel worden opgehaald. Wie het eerst komt, die het eerst maalt!
Henk Jansen.

In 2002 ging men voor het eerst met de
woonwagen op vakantie. De wagen werd
geladen en het oude trekkertje kwam er
voor. Jan moest het perceel land naast de
woning oversteken om de weg te bereiken. Op zich geen probleem, maar de
grond was zo drassig dat hij al snel vast
kwam te zitten. Zijn tractor had niet de
power om de woonwagen weer vlot te trekken. Dan maar naar de buurman die met
wat meer Pk de woonwagen behouden op
de weg zette en zo vertrok het gezin naar
Overijssel. Nabij Wolvega blokkeerde
een automobilist Jan de doorgang. De
man sprong uit de auto en riep "dat ding
wil ik van je kopen". "Ga weg man", riep
Jan, "ik heb er zelf nog niet in geslapen".
De belangstelling van voorbijgangers en
kampeerders bleef. Op de campings is de
woonwagen altijd een bezienswaardigheid tussen de caravans. Ze bezochten al
campings in Groningen en Friesland en
maakten een trektocht door Drenthe.
Evenementen waar woonwagens te
bezichtigen waren, gingen Jan en Geertje
graag naar toe.
Steeds raakten ze gefascineerd door de
schoonheid van de antieke woonwagens
met prachtige balkonnetjes en kunstig
houtsnijwerk. Jan kon het dan ook niet
laten om met de ervaring die hij had opgedaan, opnieuw een woonwagen te bouwen maar nu in een ouderwetse stijl.
Opnieuw werd er een tekening gemaakt.
Nu werd de ingang op het balkon gecreëerd en de indeling werd anders. Van verschillende antieke woonwagens fotografeerde hij specifieke details, die in de tweede wagen verwerkt werden. De raampjes
kregen een speelse vorm. Vormen die binnen op de deurpanelen weer terug
komen.

Foto's van houtsnijwerk werden uitvergroot en op hardhout overgebracht. Het
uitbeitelen, waar Jan nog geen ervaring
mee had, kon beginnen. Het houtsnijwerk
wat alleen op rustige dagen werd gedaan,
gaven hem een kick. “Dat wie prachtich
wurk” zegt Jan
Zes panelen en de trap kregen een kunstige bewerking. Al met al werd het gewicht
van de tweede wagen nogal wat zwaarder
dan de eerste. Jan had hiermee rekening
gehouden door er speciale hoge druk banden onder te zetten. De 5 bar is hard nodig
om het gewicht te dragen
Voor het zandstralen van de ramen, werden authentieke patronen overgenomen.
De motieven werden op plakplastic gekopieerd en nauwkeurig uitgesneden.
Oefening baat kunst, dat is in dit werk duidelijk te zien. Voor het interieur werd nog
eens goed naar de oude woonwagens
gekeken. Met het bed achter de schuifdeuren, een tafeltje langs de kant, antieke
stoeltjes, lampjes en de gordijntjes in een
broekje gehangen doen de gezellige
sfeer van vroeger herleven. Met in de
hoek een radio en teeveetje is Jan de
man. Het aanrecht is voorzien van een
aansluiting op elektrisch en waterleiding,
ook is er een afvoer voor het vuile water.
Met kookgelegenheid en verwarming zijn
ze van alle gemakken voorzien. Verder is
er nog ruimte gevonden voor een toilet en
een kast. Onder de wagen bevinden zich
grote bakken voor de opslag van overige
goederen. Nog twee kleine sierengeltjes
moeten worden gemaakt om het helemaal naar wens te hebben afgerond. In
elk geval heeft deze hobby hen al heel wat
belangstelling opgeleverd, iets waar ze
beide van genieten. Wat voor bod ze ook
krijgen, te koop zijn de wagens niet. Al
kost elke hobby geld, van deze hobby

hopen Jan en Geertje nog jarenlang profijt te hebben. Over enkele weken komt de trekker voor de nieuwste woonwagen en vertrekt het echtpaar met onbekende bestemming. Bij mooi weer zit het vrouwtje ook op de trekker en bij slecht weer blijft ze binnen.
Misschien kunnen de lezers hen nog uitzwaaien.
Op de volgende evenementen zijn de woonwagens van Jan en Geertje de Vries te
bezichtigen. 21-22 augustus, Roel Bottema dagen in Oldehotpade. Hier zijn meerdere
woonwagens te bewonderen en 4 september op de Willedei.
Annie.
Wilt u ook met uw hobby in de Bân, meldt het bij de redactie.

Dorpssteunpunt
Burendag: zaterdag 25 september
Met uw buurt een leuke activiteit organiseren? Dat kan tijdens Burendag 2010! Dit is de
landelijke dag waarop buren in heel Nederland met elkaar in contact komen. Op 25 september nodigen het Oranje Fonds en Douwe Egberts iedereen uit om goede ideeën
voor uw buurt te bedenken en uit te voeren. Doet u ook mee?
Nodig uw buurtgenoten uit en bedenk samen een goed plan voor uw buurt: moet het
gezelliger worden of schoner? Wilt u dan opruimen, bloemen planten of misschien een
buurtbankje plaatsen? Misschien is er behoefte aan speelmateriaal? Het Oranje Fonds
stelt voor ieder goed plan maximaal 500 euro beschikbaar!
Ga naar www.burendag.nl voor het speciale formulier om geld bij het Oranje Fonds aan
te vragen. Hier vindt u ook tips en ideeën van andere buurten in Nederland.
Het Oranje Fonds ondersteunt normaal geen eendaagse activiteiten. Voor Burendag
maken ze een uitzondering. Profiteer hiervan met uw buurt!
Hebt u vragen over Burendag? Mail uw vraag naar: burendag@oranjefonds.nl
Alie Blaauwbroek.

Zorgboerderij De Twa Bûken
In 2008 zijn door Ken en Janny Copeland de voorbereidingen gestart voor het opzetten
van een zorgboerderij. De zorgboerderij De Twa Bûken draait sinds anderhalf jaar en is
aangesloten bij de Nederlandse organisatie Landbouw en Zorg. Inmiddels beschikt de
Twa Bûken over een kwaliteitscertificaat. Binnenkort hopen zij het kwaliteitskeurmerk
te verkrijgen. De zorgboerderij biedt professionele begeleiding aan mensen met een
verstandelijke en/of meervoudige beperking. Het gaat voor deze mensen om een ontspannen zinvolle dagbesteding. Werkdruk past niet bij hen.
Dagbesteding
Op dit moment zijn er vier volwassenen
voor de dagbesteding. De een komt vier
dagen, een ander twee halve dagen en zo
is dit voor een ieder aangepast op de
eigen situatie. Wat zijn zoal de activiteiten
voor de dagbesteding? Dit zijn onder
andere creatieve activiteiten zoals het
maken van kaarten, kettingen, armbanden, sleutelhangers, vlaggenlijnen, luiertaarten, handdoeken verpakt als creatief
cadeau, schilderen en noem maar op.
Maar voor degene die liever buiten wil zijn
is er een taak als het verzorgen van dieren
en het werken in de tuin. Zoals Daniel die
aangeeft dat hij als het echt regent wel
iets creatiefs wil doen maar veel liever de
dieren verzorgt en de tuin onderhoudt.
Maar soms gaan ze ook naar Drachten en
drinken een kop koffie bij de Hema. Even
wat anders en zo is er nog veel meer te
bedenken wat er gezamenlijk wordt
ondernomen. Na de lunch wordt meestal
een wandeling gemaakt. De honden mee
en lekker naar het bos. De middag wordt
afgerond met een kop thee en daarna
gaat een ieder weer naar huis. De een
wordt gehaald en een ander wordt door
Janny weer thuis gebracht.
Logeeropvang
De Twa Bûken biedt logeerplaatsen aan
voor iedereen die extra aandacht en zorg
nodig hebben. Het gaat dan vooral om
jongeren van 4 tot 16 jaar met een psychische kwetsbaarheid. Zij komen dan het
weekend op de Twa Bûken. Janny en Ken
begeleiden deze jongeren zelf niet. Voor
begeleiding wordt deskundige hulp ingehuurd. Er is één begeleider per vier tot vijf

kinderen. Ken en Janny zijn vaak wel in de
buurt aanwezig en kunnen bijspringen als
het nodig is. Ze genieten er ook van. Als
iemand aangeeft wat een fijn weekend hij
of zij heeft gehad en graag terug wil
komen is dit voor hen een stimulans verder te gaan. Ze geven aan dat je zoveel
voor deze kinderen kunt betekenen.
Kinderen die soms uit schrijnende situaties komen.
Sommige kinderen komen iedere twee
weken, anderen één keer per maand. De
kinderen genieten van de logeeropvang
en leven zich helemaal uit. Belangrijk voor
deze kinderen is dat er structuur is. Als de
kinderen op vrijdagmiddag komen zorgt
Ken 's avonds voor het eten. Dat is dan
meestal lasagne, Shepherd's Pie of pasta. Op zaterdag helpen ze mee met het
klaarmaken van het eten. Kinderen worden gestimuleerd zich zelf te ontwikkelen
in een andere situatie met andere mensen. Janny geeft ook aan dat sommige kinderen het woord 'respect' niet kennen. Dit
proberen ze hen dan bij te brengen, maar
dat is niet altijd even gemakkelijk.
Algemeen
Het aantal zorgboerderijen in Nederland
is de laatste jaren enorm gestegen. Het is
een moderne manier van betrokken mensgerichte zorg. Een zorgboerderij is een
warme veilige plek waar mensen zich
thuis voelen. Een plek waar veel valt te
ontdekken en te leren en waar ze zich op
eigen wijze en in eigen tempo kunnen ontwikkelen. Kortom: een plezierige en zinvolle vorm van dagbesteding.
Klaske.

Geef de pen door
Mijn naam is Liesbeth Kradolfer. Ik woon, sinds september 2008, met mijn partner
Frank Mommersteeg in een prachtige oude boerderij aan de Weinterp 50. Zelf ben ik
geboren en getogen in Rotterdam, daar heb ik gewoond en geleefd tot 2008. Frank is
geboren in 's Hertogenbosch maar heeft in vele plaatsen in het land gewoond o.a. in
Amsterdam en Enschede en de laatste jaren in Oude Tonge op Goeree Overflakkee
(Zuid Holland).
Omdat we na en LAT-relatie van 23 jaar
graag samen in een huis wilden wonen
besloten we dat deze woning in Opsterland zou moeten staan. Een gebied
waar we ons, door de vele vakanties en
door de nabijheid van een aantal vrienden
die zich hier hadden gevestigd, thuis voelen! Een prachtig gebied, vreselijk aardige
mensen, rust en ruimte.
De eerste boerderij die we bezochten lag
aan de Weinterp en deze liet ons niet
meer los! Uiteraard hebben we meerdere
huizen in de buurt bezocht om te vergelijken. Uiteindelijk is het toch de Weinterp
geworden.
Frank is schrijver, beeldend kunstenaar
en psycholoog, hij heeft in het verleden
lesgegeven aan de HEAO te Enschede.
Ik werk 3 dagen per week aan de
Hogeschool Rotterdam. Aanvankelijk als
docent/hoofd studentzaken bij de Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, de laatste jaren als Coördinator
Aansluiting VO/HBO.
Ik vertrek op maandagavond naar Rotterdam en kom op donderdagavond weer
thuis. Gelukkig heb ik een goed logeeradres in Rotterdam bij mijn oudste zus.
Het is iedere week weer een geweldige
ervaring om terug te komen in het Friese
land.
In december 2010 ga ik, na 45 jaar werkzaam te zijn geweest met pre-pensioen.

Omdat we beiden aan kunst doen: Frank
maakt schilderijen en ik maak beelden uit
allerlei materialen, wilden we heel graag
een atelier op ons terrein bouwen waar
we onze kunstwerken ook aan derden
kunnen laten zien. Nadat we drie jaar geleden de boerderij gekocht hebben is het
ons gelukt om deze droom te verwezenlijken en hebben we een prachtig gebouw
laten neerzetten waar we kunnen schilderen, beeldhouwen en onze (en die van
onze vrienden) kunstwerken kunnen exposeren. We zullen dan ook in de toekomst regelmatig openhuis houden en
hopen dan menig bewoner van Wijnjewoude en omstreken te mogen begroeten.
Het is heerlijk om te merken dat je als
Westerling zo opgenomen wordt in een
buurtgemeenschap! We hebben lieve en
aardige buren en merken dat iedereen
voor elkaar klaar staat zonder dat er druk
uitgeoefend wordt om regelmatig bij
elkaar op bezoek te komen. Vrijheid staat
voorop maar er is beslist vriendschap!! En
dat is geheel in evenwicht met de betekenis van het woord Winia (waarvan
Wijnewoude, Weinterp is afgeleid).
Winia betekent, zo leerden wij van de
Friese naamkundige dr. P Sipma, vriendschap.
Wynja is ook de naam van een Noors
Runeteken en wordt omschreven als alles
wat mooi is om van te houden! Vandaar
dat wij ons Atelier Wynja zullen noemen.
U hoort nog van ons!
Liesbeth Kradolfer.

Timpaan Welzijn organiseert in samenwerking met Sport Fryslân op woensdag 22 september 2010 een fittest in MFC 'De Wier', De Telle 21 te Ureterp. Alle inwoners in de
leeftijd van 60 t/m 75 jaar uit Ureterp, Frieschepalen, Siegerswoude, Bakkeveen en
Wijnjewoude kunnen hun fitheid laten meten aan de hand van deze fittest. Zij worden
persoonlijk uitgenodigd om deel te nemen aan deze fittest. In het bijzonder 60-plussers
die op dit moment weinig sporten en bewegen, worden opgeroepen deel te nemen aan
deze fittest.
Advies
Aan het einde van de fittest wordt een
gesprek aangegaan met de deelnemers
door een deskundige. In dit gesprek krijgen de deelnemers advies over de voor
hen geschikte vormen van sport en bewegen. Deelnemers aan de fittest kunnen
meedoen aan het kennismakingsprogramma 'Beweeg u Fit' met verschillende
sportieve activiteiten
o.a. Sportief
Wandelen, Jeu de boules, Badminton,
Nordic Walking, Volleybal, Tennis,
Handbal, Hockey, Koersbal, Stuitbal,
Basketbal, Aangepaste Rugby, Korfbal.
Gezondheidsmarkt
Naast de fittest op 22 september 2010 is
er een gezondheidsmarkt.
Sportverenigingen worden uitgenodigd
om zich te presenteren.
Ook zullen enkele organisaties uit de zorg
aanwezig zijn.
Deze gezondheidsmarkt zal samen met
de fittest gehouden worden in sporthal
MFC 'De Wier'.
De fittest en de gezondheidsmarkt duren
van 13.00 tot 20.00 uur.

Vrijwilligers gevraagd voor de Fittest 22
september 2010
Voor de fittest vragen wij vrijwilligers.
Vrijwilligers gaan in tweetallen een test
afnemen bij de deelnemers o.a. een
oog/hand coördinatie test, reactietest,
knijpkracht, meten van schouderlenigheid, zit- en reiktest, lengte- en gewichttest en een wandeltest.
Vrijwilligers krijgen van te voren een
instructie. Iedereen kan vrijwilliger worden. Een goede wil is voldoende.
I.v.m. de voorbereiding graag opgeven
voor 12 juli a.s.
Meer informatie of aanmelding vrijwilligers. Wanneer u vragen of opmerkingen
over de fittest, gezondheidsmarkt of het
vrijwilligerswerk heeft, neemt u dan
gerust contact op met Timpaan Welzijn .
Ons telefoonnummer is 06-46112664 of
b.g.g. 0512-384040.
U kunt ook een e-mail sturen naar
k.kooistra@timpaanwelzijn.nl
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Als het tegenslagen regent
gebruik dan je glimlach als regenscherm.

Prikbord
Collecte Hartstichting
De collecte van de Nederlandse
Hartstichting heeft een bedrag van
€ 1226,35 opgebracht.
Alle gevers en collectanten bedankt
namens de hartstichting.
Anneke Brouwer
Dirkje de Jong

Dankbetuiging
Wij willen iedereen die onze 50 jarige
trouwdag op welke manier dan ook tot
een onvergetelijke dag hebben gemaakt
hartelijk bedanken.
Verder willen we iedereen bedanken
voor de vele kaarten en reacties daarna
bij mijn verblijf in het ziekenhuis.
Koop en Gjilke Koopstra.

Disco en kinderdisco!
Siegerswoude
Terug van waar ze zijn gebleven!
Vanaf september zijn ze er weer! De
disco's en de kinderdisco's! Elke derde
vrijdag van de maand zal er een disco
plaatsvinden in: “De Uthof” in
Siegerswoude.
Voor de kinderen die op de basisschool
zitten worden er kinderdisco's
georganiseerd op:
Vrijdag 17 september
Vrijdag 19 november
Aanvang: 19.00 -20.30 uur
Voor de jeugd vanaf 12 jaar zijn er
gewone disco's op de volgende data:
Vrijdag 17 september
Vrijdag 15 oktober
Vrijdag 19 november
Vrijdag 17 december
Aanvang: 21.00-24.00 uur.
Het wordt weer ouderwets gezellig en vertrouwd om de jeugd een leuke avond te
bezorgen.
Bestuur en exploitatiecommissie De
Uthof Siegerswoude

Hoe beter je als mens bent, hoe moeilijker het is,
om anderen van slechtheid te verdenken.

Metershoge klok in Zwarte Woud
Koekoek schalt door het dal
SCHONACH – Twee jaar van zijn nu 55-jarige leven heeft Josef Dold in het Untertal aan
zijn koekoeksklok gebouwd. Samen met zijn vrouw en kinderen. En toen deze klaar
was had het vriendelijke Schonach, in het Zuid Duitse Zwarte Woud, plotseling de
grootste koekoeksklok ter wereld tussen de woonhuizen staan.
'Ik wilde eens wat anders', zegt Josef Dold
bescheiden. Met een stofjas aan rommelt
hij wat in zijn werkplaats en wijst hij de
vele dieren aan op de tientallen koekoeksklokken rondom. 'Auerhanen, uilen,
herten, hazen en fazanten; allemaal
vrienden van de koekoek zegt Josef, die
net als zijn grootvader en vader tussen de
uurwerken is grootgebracht en er zijn
beroep in heeft gevonden. Hij loopt me
door de versgevallen sneeuw voor naar
zijn koekoekshuis; bijna zeven meter
hoog in onvervalste Schwarzwaldstijl. Ik
dacht wat gebeurt er als je een gewone
koekoeksklok vijftig maal vergroot? Twee
jaar duurde het voor hij en zijn gezin het
antwoord op die vraag in werkelijkheid
voor zich zagen.
In het koekoekshuis bevindt zich behalve
een winkel werkplaats ook het metershoge uurwerk van de klok. Alles uitgevoerd
in hout. Raderen als wagenwielen; sommige met een doorsnee van bijna twee
meter.

Alleen de slinger is met zijn twee meter
zeventig niet helemaal op schaal. Maar
voor een acht meter lange slinger had ik
een diepe kelder moeten bouwen, nou ja,
en dat werd me net iets te gortig, vergoelijkt Dold. Aan de voorgevel van het huis
zit de wijzerplaat met een doorsnee van
1.65 meter. De grote en kleine wijzer zijn
respectievelijk negentig en tachtig centimeter lang van plexiglas.
Een verbazingwekkend stukje huisvlijt
met als bekroning die koekoek op zolder.
Een kolossale vogel van bijna een meter
lang, die in het (toeristen) seizoen elk half
uur zijn kop naar buiten steekt om zijn
vriendelijke maar oorverdovende roep te
laten horen. Het geluid van de vogel is in
het hele dal te horen.
Ik sta in het Guinness Book of Records,
vertelt Josef Dold nog terwijl we buiten
onder de wijzerplaat staan. Uit zijn zak
haalt hij een klein flesje Klokkenolie, heet
het kruidenlikeurtje: tegen de kou en goed
voor de maag.

U kunt deze klok zien op de navolgende website www.klokhus.nl bij diverse sites klokken & verzamelaars of direct naar www.klokhus.nl/koekkoeksklokSchonach.htm .
Als u deze pagina bezoekt kunt u doorgaan naar nog een grote koekoeksklok die staat
in Triberg welke van de twee de grootste ter wereld is laat ik ter beoordeling aan u over.
Veel kijk plezier Peter Tilkema.

Open huis zorgboerderij Duurswoude
Na al eerder een bericht via de Bân
gedaan te hebben d.m.v. de rubriek “Geef
de pen door..”, dat wij bezig waren met het
opzetten van dagbesteding/dagopvang
voor ouderen, willen we u op de hoogte
brengen van de stand van zaken.
Na maanden van verbouwen en inrichten
is de ruimte klaar en zijn wij supertrots op
het resultaat.
We hebben een mooie, aangepaste ruimte en inmiddels ook al wat scharrelvee om
de deur, echter zonder cliënten kunnen
we deze ruimte niet benutten.
Vandaar dat wij op zaterdag 28 augustus
van 13.00-17.00 uur voor alle belangstellenden Open Huis willen houden.
Vanaf 1 september starten wij met het bieden van dagbesteding/dagopvang op de
maandag en vrijdag van 9.30-17.00 uur.
Doelgroep is ouderen, die het prettig vinden om een aantal dagen of dagdelen op
en rond de boerderij te willen doorbrengen.
Uitgangspunt is dat we kijken naar de wensen en mogelijkheden die de oudere heeft
en dan samen kijken wat daarin mogelijk
is.

Voor partners kan het prettig zijn een dag
minder zorg voor de man/vrouw te hebben.
Naast het bezichtigen van de ruimte,
geven wij u graag informatie over hoe u in
aanmerking kunt komen voor de dagbesteding, en het aanbod van activiteiten
dat wij hebben.
Op deze dag zullen er tevens diverse
stands staan die betrekking hebben op
landbouw, zorg en welzijn.
Langs deze weg willen wij ook een oproep
doen voor vrijwilligers die ons willen
ondersteunen in het begeleiden van de cliënten.
Graag zien wij u op zaterdag 28 augustus!!!
Zorgboerderij Duurswoude
Jos en Henriëtte Droogh
Finne 5
9241 WE Wijnjewoude
0516-481512
zorgboerderij.Duurswoude@gmail.com

Gereformeerde Kerk
Juli
4
11
18
25

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
1
09.30 uur.
13.45 uur.
8
09.30 uur.
13.45 uur.
15
09.30 uur.
13.45 uur.
22
09.30 uur.
13.45 uur.
29
09.30 uur.
19.30 uur.

ds. A. Elverdink, Jistrum, doopdienst.
gezamenlijk met Lippenhuizen / Hemrik.
geen dienst.
dhr. H.J. Brouwer, Rouveen, gezamenlijk met Lippenhuizen/Hemrik
ds. J.G. Arensman, Drachten, gezamenlijk met Hervormden
ds. F. de Jong, Drachten, gezamenlijk met Lippenhuizen/Hemrik
ds. J.H. Dekkers, Wierden, Herv. Kerk Weinterp.
ds. E.A. van Gulik, Drachten, gezamenlijk met Lippenhuizen/Hemrik
ds. F. de Jong, Drachten, gezamenlijk met Hervormden
dhr. M. Kok, Schiermonnikoog, gezamenlijk met Lippenhuizen/Hemrik
ds. J.H. Dekkers, Wierden, Herv.Kerk Weinterp.
dhr. H.J. Brouwer, Rouveen, gezamenlijk met Lippenhuizen/Hemrik
ds. L. Kramer, Zwaagwesteinde, gezamenlijk met Hervormden.
ds. A. Elverdink, Jistrum, gezamenlijk met Lippenhuizen/Hemrik
ds. J.H. Dekkers, Wierden, Herv. Kerk Weinterp.
ds. J.G. Arensman, Drachten, gezamenlijk met Lippenhuizen/Hemrik
geen dienst.
dhr. H.J. Brouwer, Rouveen, voorber. Heilig Avondmaal,
gezamenlijk met Lippenhuizen/Hemrik
dhr. H.J. Brouwer, Rouveen, dienst in Lippenhuizen/Hemrik

Hervormde Kerk
Juli
4
4
11
11
18
18
25
25

9.30
13.45
9.30
13.45
9.30
13.45
9.30
13.45

Weinterp
Weinterp
Duurswoude
Geref. Kerk
Weinterp
Weinterp
Duurswoude
Geref. Kerk

ds. B. W. Steenbeek
dhr. J. de Vries
dhr. F. Verkade
ds. J.G. Arensman
ds. J.H. Dekkers
ds. J.H. Dekkers
dhr. A. Lowijs
ds. F. de Jong

Ruinen
Urk
Hoogeveen
Drachten 1e Gezamenlijke dienst
Wierden
Wierden
2e Gezamenlijke dienst
Noordscheschut
Drachten 3e Gezamenlijke dienst

Augustus
1
9.30
1
13.45
8
9.30
8
13.45
15
9.30
15
13.45
22
9.30
22
13.45
29
9.30
29
13.45

Weinterp
Weinterp
Duurswoude
Geref. Kerk
Weinterp
Weinterp
Duurswoude
Duurswoude
Weinterp
Weinterp

ds. J.H. Dekkers
ds. J.H. Dekkers
dr. A.A.A. Prosman
ds. L. Kramer
ds. J.H. Dekkers
ds. J.H. Dekkers
ds. A.D. Poortman
ds. A.D. Poortman
ds. J.H. Dekkers
ds. J.H. Dekkers

Wierden
Wierden
4e Gezamenlijke dienst
Hoogeveen
Zwaagwesteinde 5e Gezamenlijke dienst
Wierden
Wierden
6e Gezamenlijke dienst
Veenendaal
Veenendaal Dovendienst
Wierden
Wierden

Fiets mee door Wijnjewoude op
5 juli en/of 12 juli
Na het succes van voorgaande jaren organiseer ik ook dit jaar weer het rondje
Wijnjewoude voor de nieuwe inwoners, toeristen en andere belangstellenden.

Rondje Duurswoude

Rondje Wijnjeterp

Op maandag 5 juli is er een fietstocht van
ca. 15 km. door het voormalige Duurswoude. Tijdens deze fietstocht zal het één
en ander verteld worden over het verleden en het heden van dit dorpsdeel.

Op maandag 12 juli is er een fietstocht
van ca. 15 km. door het voormalige
Wijnjeterp. Tijdens deze fietstocht zal het
één en ander verteld worden over het verleden en het heden van dit dorpsdeel.

We vertrekken `s avonds om 7 uur bij
de muziekkoepel en rond een uur of
negen zijn we weer terug. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel kunt u na afloop
een boekje kopen met daarin de route.

We vertrekken `s avonds om 7 uur bij
de muziekkoepel en rond een uur of
negen zijn we weer terug. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel kunt u na afloop
een boekje kopen met daarin de route.

U hoeft zich niet op te geven.
Frans Pool.

Ouderensoos Wijnjewoude
Ons winterprogramma is weer klaar. We hopen op woensdag 8 september met de
Wiebenga touringcar naar Schoonebeek te gaan. Via een toeristische route vinden we
onderweg een rustig plekje voor koffie – thee met gebak. Om ± 3 uur komen we dan bij
de zandstrooiboerderij, waar we zandstrooifiguren kunnen zien en maken. Vervolgens
over de mooie hondsrugroute naar Zuidlaren. Eventueel onderweg aansteken om wat
te drinken. Dan naar de Sprookjeshof voor een heerlijk diner.
We hopen op een mooie rit, prachtig weer en een gezellige middag. We vertrekken met
voldoende deelname om 1 uur vanaf het Wâldhûs.
De kosten bedragen € 40,- per persoon.

Zoals een zonnestraal een bloem doet opengaan
kan een vriendelijk woord een gezicht doen stralen.

Dorpsagenda
Juli
5
7
12
2 t/m 30
21
27 t/m30

Rondje Duurswoude, aanvang 19.00 uur bij de muziekkoepel
Rommelmarkt
Rondje Weinterp, aanvang 19.00 uur bij de muziekkoepel
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude gesloten i.v.m. vakantie
Extra avond Rommelmarkt
Avondfietsvierdaagse

Augustus
4
7
18
22
28
28

Rommelmarkt
Ringsteken
Extra avond Rommelmarkt
Fittest voor ouderen in de Wier, Ureterp
Groei en Bloei: bezoek aan plantarium
Open dag zorgboerderij Duurswoude

September
1
4
8
16
25

Rommelmarkt
Willedei
Soos: Busreis met Wiebenga tours
Pakketten inleveren voor Polen
Burendag

Medicatiebezorging
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude
Vanaf begin dit jaar kunnen patiënten van 70 jaar en ouder en patiënten die minder
goed ter been zijn de medicijnen en verbandartikelen thuis laten bezorgen.
Indien u voor maandag 10.00 uur besteld wordt het pakket op dinsdagmorgen bij u thuis
bezorgd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Uiteraard kan er in geval van verhindering/afwezigheid met ons overlegd worden.
Met vriendelijke groet,
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude

34.

Kijk om je heen en je zult zien
dat de mooiste dingen gratis zijn.

Doktersdiensten
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude Mr. Geertswei 15 Wijnjewoude tel. (0516) 48 12 50.
Door de week overdag tel. 48 12 50 spoedlijn (0516) 48 08 08
Na 17.00 uur en in het weekend dokterswacht Friesland tel. 0900 1127112
Na 17.00 uur 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 - 17.00 uur
- 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 werkdag 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.
De praktijk is gesloten in verband met vakantie van: 12 juli t/m 30 juli 2010
Denk erom uw medicijnen vroegtijdig te herhalen
Voor medicijnen en spoedgevallen die niet kunnen wachten kunt u tijdens werkdagen
van 8.00 - 17.00 uur terecht bij: Huisartsenpraktijk Bakkeveen
Weverswal 6
9243 JL Bakkeveen
Tel:
0516 - 54 13 50
Spoedlijn: 0516 - 54 14 65

