
Redactie "de Bân”

Haaije Bruinsma, Compagnonsfeart 73. tel:  48 17 12
Annie Posthumus, Weinterp 40. tel:  48 13 81
Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10, tel:  48 13 91
Durk van der Veen, Merkebuorren 127. tel:  48 13 98
Klaas Greidanus, Bremerheide 20. tel:  48 14 28
Roelie Aardema, Mr. Geertswei 45 tel:  48 07 07

Stichting Doarpskrante de Bân.
Bankrekeningnummer 369065182.

Het juli/augustus nummer verschijnt op 
zaterdag 8 juli. De Bân is ook te vinden 
op www.wijnjewoude.net

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de 
Bân inleveren?
Bij voorkeur als rtf bestand via email 
deban@wijnjewoude.net 
Dit kan tot zaterdag 1 juli 18.00 uur.
Kopij wat niet via e-mail gaat moet op 
donderdag 29 juni 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

Het septembernummer verschijnt op 
zaterdag 2 september. 

In praatsje by it 
plaatsje

Sail Wijnjewoude 2006“ ".

Van de redactie

Dorpsfeest 
Wijnjewoude

Nog anderhalve week en dan is het 
de

zover………….het 10  dorpsfeest met dit 
jaar het thema “SPORT en SPEL”.
Nog enkele aandachtspunten:
•Heeft u het programmaboekje al 

ontvangen, zo niet informeer bij uw 
buurtvereniging of bij ondergetekende.

•Heeft u voor de donderdagmiddag 
(accordeonduo Fascination) vervoer 
nodig, bel dan voor 15 juni telefoon-
nummer 48 05 52 en wij regelen dit 
voor u.

•Heeft uw buurt zich al opgegeven voor 
het volleybaltoernooi? Het kan nog tot 
en met 9 juni bij Frits van der Meulen 
tel. 480596 of Theun Kiers tel. 541283

•Heeft uw buurt al iets bedacht voor de 
stratenversiering. Geef het onderwerp 
dan zo spoedig mogelijk door aan on-
dergetekende. Dit in verband met de 
jurering.

•Ook kinderen die naar een basisschool 
buiten Wijnjewoude gaan zijn welkom 
op vrijdag bij de goochelaar/buikspre-
ker Aarnoud  Agricola.
Heeft u nog vragen belt u gerust 
iemand van het bestuur.

Namens het bestuur wens ik een ieder 
nog succes met de voorbereiding van het 
feest en tot ziens op 15, 16 en 17 juni 
2006.

Martje Seefat, secr.
Weinterp 31

Tel. 0516 – 48 12 71
e-mail: seefat@hetnet.nl



De zomermaanden staan voor de deur en 
de verenigingsactiviteiten nemen dan 
normaal gesproken wat af. Voor het 
plaatselijk belang bestuur geldt dat dit 
voorjaar niet. Op het moment van dit 
schrijven zitten we midden in de week van 
de inzamelactie voor het kunstwerk. “ ‘t 
Koe minder, 't Koe better “, is de 
voorlopige niets zeggende conclusie over 
de opbrengst hiervan. In de Bân van juli 
meer duidelijkheid hierover. Een aantal 
men-sen buiten het bestuur helpen mee 
alle adressen in Wijnjewoude te 
bezoeken met een intekenlijst. Een 
hartelijk dank voor deze assistentie is 
zeker op zijn plaats.
Joop van Bergen is al druk doende met 
het beeld. Wie zijn manier van werken 
eens wil beoordelen is van harte welkom. 
Het streven is nog steeds om het beeld te 
plaatsen voor de aanstaande Willedei, 
zodat het kunstwerk dan onthult kan 
worden op de Willedei.
 Of dit haalbaar is, hangt in grote mate af 
van de gieterij, i.v.m. diens vakantie.

Berichten van Plaatselijk Belang.

De vaste berichtenschrijver van plaatselijk belang, Lammert, is even afwezig. Daarom 
geen uitgebreide berichten. Ten eerste wensen we ons bestuurslid Hilly veel moed en 
sterkte toe in de momenteel voor haar moeilijke periode en een voorspoedig herstel 
van de gezondheid.

Het plein aan de Mr. Geertswei is zo goed 
als klaar op de aankleding na. Na een 
vijftal weken overlast voor de buurt zal dit 
zeker een verademing zijn. De meningen 
over het plein zullen wel verschillend zijn, 
maar niemand kan ontkennen dat het 
opgeknapt is.

Misschien een overbodige vermelding, de 
glasbak en kledingcontainer zijn verhuist 
naar het terrein van de Volume winkel aan 
de Merkebuorren.

Het IDOP (Integraal Dorps Ontwikkelings 
Plan) is gestart. Van de zeven gevormde 
focus groepen zijn een drietal al bijeen 
geweest. De animo om deel te nemen aan 
de diverse gespreksgroepen over de 
toekomst van ons dorp is verheugend 
goed. 

Bij de dodenherdenking van vier mei j.l. 
was de opkomst weer groot. Er werd deze 
keer geen gedicht voorgedragen. Graag 
zouden wij reactie willen op het wel of niet 
handhaven hiervan. 

Het bestuur.  

Als je het niet kan vinden met de rabbijn, 
vind je het misschien bij de kastelein!



Iepenloftspul Opsterlân.

Ek dizze maitiid is it smûke teaterke yn Sparjeburd wer it plak foar it Iepenloftspul 
Opsterlân.  

Nei in moaie Shakespearefoarstelling ferline jier, bringe wy dizze simmer in oare 
toanielklassiker: Mem Koeraazje en har bern fan de Dútske skriuwer Berthold Brecht. 
Wy ha de namme ynkoart ta MEM:  koart, mar ek nijsgjirrich!   

De mem dêr't it yn dit stik om draait is Anna Fierling. As merketintster reizget sy efter de 
legers oan. Troch de hannel kin se har trije bern yn libben hâlde. De oarloch is har 
breahear. Mar dyselde oarloch nimt yn de rin fan it stik har bern ek by har wei. In frou dy't 
wurket foar har bern, ta skea fan har bern. 

Regisseur Tineke Broers is tige entûsjast oer it stik. “De mem is in hiele sterke frou dy't 
ek har fouten makket. Dêr wurdt se allinnich ûngenedich foar ôfstraft. It is tige 
nijsgjirrich om te sjen wêrom dy frou docht wat se docht.” De striid dy't in mem foar har 
bern stride moat is in tema fan alle tiden. Oarspronklik spilet it stik rûn 1624. Mar neffens 
Broers kin mei in bytsje fantasy it tema ek op hjoed de dei slaan. “It is fansels net te 
fergelykjen mei in oarloch, mar de wurkjende mem fan hjoed moat ek hieltyd kieze. 
Karriêre, wurkje, relaasje, bern, oppas. De tiid kin mar ien kear bestege wurde. Wêrom 
kieze jo dan sa as jo dogge.”

Data: 6 juny (try-out), 7 juny (premiêre), 9, 10, 13, 15, en 17 juny 2006
Oanfang: 21.00 oere
Reservearring: Kultureel Sintrum De Skâns; 0513 – 46 86 00 of fia info@iepenloft-

opsterlan.nl
Kassaferkeap: De Skâns op 'e Gordyk op wurkdagen fan 9.00-12.00 en 13.30 – 16.00 

oere 
Entree:  € 15,00; bern oant 12 jier € 7,50; 

Foar try-out jildt in spesjale priis fan € 7,50 
Mei de koartingbon út de Ljouwerter Krante of De Woudklank krije jo € 
2,50 koarting
By de tagong krije jo der in konsumpsje op ta.

Graach begroetsje wy jo ek dit jier wer by it Iepenloftspul Opsterlân.

Sjoch ek op www.iepenloft-opsterlan.nl 

Stifting Iepenloftspul Opsterlân



Diamanten echtpaar  Pool- Eringa.

Aan de Merkebuorren hebben we nogal wat vlaggen zien wapperen. Meerdere 
echtparen mochten hun jubileum vieren. Gefeliciteerd. Heel bijzonder is het wanneer 
men het 60 jarige huwelijk mag gedenken. Op 23 mei was het voor Koos Pool en Martje 
Eringa de dag. 

Ze vierden die dag met een receptie en 's 
avonds was het feest met de kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen. 
Koos en Martje hebben een groot deel 
van de felicitatiekaarten uitgestald in de 
kamer, maar voor een deel hebben ze nog 
geen plaats kunnen vinden. Op de vloer 
pronkt een bloemstuk. Twee potten 
verbonden door een boog van bloemen 
symboliseert de liefde en trouw. “Dat 
hebben de kinderen gedaan” vertelt 
Martje en meteen moet ik de omschrijving 
even lezen. Dan is de burgemeester er 
nog geweest. “ wy ha gesellich sitten te 
praten” zegt Koos.
Ook voor hen de speciale felicitatie van de 
Koningin en commissaris Ed Nijpels. Het 
is nu nog even wachten op de foto's en de 
verhalen in de Woudklank en de Bân.

Zestig jaar geleden was het een heel 
andere tijd. De oorlog was voorbij maar er 
was niets te koop. Met moeite sprok-
kelden ook zij hun huisraad bij elkaar.
Kleding voor de bruiloft was bijna niet te 
koop. Martje ging er op uit om stof voor 
haar trouwjurk te kopen.
Er was alleen nog een lap witte stof te 
krijgen. In die tijd was wit niet zo in de 
mode, de meeste bruidjes trouwden in het 
blauw. Tegen de ruil van boter kreeg ze de 
lap stof mee. Het naaien zou ze samen 
met Gerkje Braam doen maar Gerkje was 
er zo handig in, dat Martje er bijna niet 
meer aan te pas kwam. Het werd een 
mooie lange jurk. De schoenen leende ze 
van iemand anders. Om Koos in de kleren 
te helpen ging men naar kleermaker de 
Vroeg in Beetsterzwaag. De man had nog 
een zwart jasje hangen wat Koos paste. 

Van de laatste lapjes zwarte streepjes stof 
kon de man nog een broek maken, zodat 
Koos en Martje op de trouwdag kreas 
voor de dag kwamen. 
Het was in de oorlogsjaren dat ze 
verkering kregen. Voor de jeugd was er in 
de oorlogsjaren niets te doen. Alle activi-
teiten lagen stil. In de eerste oorlogsjaren 
was er nog wel eens iets te doen. Zo rond 
Pasen was er in Drachten een uitvoering 
van de oratoriumvereniging. Een groep 
jongelui uit ons dorp ging er op de fiets 
naar toe.
“Dat was de eerste keer dat ik je thuis 
bracht ' zegt Koos.
Koos geboren in Groningen en opge-
groeid in Drente, kwam op zijn dertiende 
in Wijnjewoude. Waar zijn moeder (wedu-
we) met Taeke Tel trouwde.  Op de boer-
derij werkte Koos mee. Het boerenleven 
trok hem en hij wist al jong dat hij boer 
wilde worden.

In de oorlogstijd werd het leven er niet 
leuker op. Als de Duitser het bevel geven 
dat de Nederlandse soldaten nu in de 
Duitse krijgsmacht moeten treden roepen 
vooral de boeren, dit gaat niet door. Ze 
onderstrepen dit met de melkstaking. De 
melk werd niet meer geleverd aan de 
fabriek. De sfeer werd erg grimmig. In de 
korte stakingstijd van een paar dagen 
kwamen veel mensen om het leven. Op 
“De Haar” nabij Marum werden 13 
mensen doodgeschoten. Waaronder een 
vader met drie zonen en de schoonzoon. 
Ook een dertien jarige jongen werd op de 
vlucht doodgeschoten. Koos vindt het te 
gruwelijk om over te praten.



Elke avond moest men voor acht uur bin-
nen zijn. Thuis slapen werd te riskant. Op 
een hoge zandkop werd een schuilhol ge-
graven. Met andere onderduikers bracht 
Koos hier de nachten door. Alleen als het 
heel erg vroor waagde men het om in de 
boerderij te slapen. Als het veilig was 
werkte hij mee op de boerderij.
Na de oorlog grijpt hij de kans om aan de 
ontginning van de Noord Oost Polder te 
werken.
Zijn aanstaande schoonvader vond dit 
maar niets, als hij arbeider wilde worden 
kon hij ook wel bij hem in dienst komen. In 
1946 trouwen ze en komen in de woning 
tegenover de boerderij aan de Opper-
buorren te wonen. Acht jaar was Koos ar-
beider bij Eringa. 

de
Als Martje op haar 13  van de lagere 
school komt, helpt ze thuis mee op de 
boerderij. Alles is dan nog handwerk, 
wassen, vegen, poetsen, boenen en 

melken. Wanneer haar zus Maaike van 
school komt, gaat Martje uit werken. Vijf 
jaar lang werkte ze bij een oom en tante, 
waar negen kinderen waren. Sokken 
stoppen en katoenen broekjes breien 
voor de kleintjes zijn dingen die Martje 
zich nog goed herinnert.
Want in een tijd zonder plastic broekjes of 
pampers was er heel wat nodig. Bij elk 
plasje waren de pjutten nat. Wanneer 
Martje trouwt begint ze aan haar eigen 
huishouden. Samen krijgen ze vier kinde-
ren.
Het leven aan de Opperbuorren was ge-
moedelijk. De kinderen speelden rondom 
de boerderij. Het heugt Martje niet, dat ze 
ooit één van de kinderen naar school 
heeft gebracht. Zelfs de oudste stuurden 
ze op zijn eerst schooldag met de 
eveneens 6 jarige Willem Kievit naar de 
school. Lopend langs het singeltje wisten 
ze de school wel te vinden.



In 1954 geeft Eringa aan, dat hij genoeg 
heeft van het 'buorkjen”. Koos en Martje  
nemen dan de boerderij over. In dat jaar 
kreeg men aan de Opperbuorren een ver-
harde weg. In 1956 schaft Pool als één 
van de eersten een melkmachine aan. De 
koeien schrokken eerst wel van het geluid 
en nieuwe manier van melken. 
In 1959 werd de waterleiding aangelegd. 
Sjibbe Reitsma spoort hen aan om nu ook 
een douche te nemen. Ook de douche 
komt er. Zo gingen ze beide steeds mee in 
de nieuwe ontwikkelingen. 
In dat jaar stemmen de boeren voor de 
ruilverkaveling. Als in 1964 de ruilver-
kaveling van start gaat komen veel kleine 
boertjes voor de sanering in aanmerking . 
Het land werd samengevoegd tot grotere 
percelen. Jan Hooisma, Taeke Veenstra, 
Steven Rooks en G. Fokkema gingen in 
de sanering. Johannes Kievit verhuisde 
naar een andere boerderij zodat aan de 
Opperbuorren 17 bunder landbouwgrond 
vrij kwam.
Bij de boerderij van Pool was al 17 bunder 
land en nu kregen ze de kans om er nog 
17 bunder bij te kopen.
Dit bood nieuwe mogelijkheden, nieuwe 
kansen. In 1965 verbouwen ze eerst het 

voorhuis. Voor Martje een tijd om nooit te 
vergeten. Toen de bouwvakvakantie 
aanbrak lag het dak open. De hele perio-
de van 3 weken hadden ze te maken met 
slecht weer. Veel regen en wind. Hun 
slaapkamer was met kleden van de 
buitenwereld afgeschermd. Eens kwam 
een goede bekende melden dat het jong-
vee er uit was. De man tilde het kleed op 
en stond naast hun bed. Daar schrokken 
ze wel even van. Ook schaft Koos zich in 
1965 een trekker aan. De opgaande tijd 
breekt aan.

Als zoon Wiep ook boer wil worden, komt 
er in 1970 een ligboxstal. In 1987 trekken 
Koos en Martje zich terug van de 
boerderij.  Al hebben ze het nog zo naar 
de zin aan de Merkebuorren, dagelijks 
fietst Koos nog even naar de boerderij om 
wat klusjes te doen. De eerste die hem 
daar opwacht is de kat. Het dier weet 
precies van wie hij zijn brokjes krijgt. 
Verder vullen ze hun dag met een stevige 
wandeling of bij mooi weer een fietstocht. 
Kwiek en fit als dit echtpaar nog is, 
vergeet je bijna dat ze in de tachtig zijn. 

We wensen hen nog goede jaren toe.  

Annie

Open tuin dagen Ureterp/Wijnjewoude

Op zaterdag 8 en zondag 9 juli a.s. zijn twee tuinen open voor bezoekers van 10.00 - 
17.00 uur. Tussen beide tuinen loopt een mooie fietsroute van ca. 30 km door bos en 
langs heideveld.
Er kan worden gestart in Ureterp bij It Merskenlân, Boerestreek 28A (tel. 0512-303501) 
of in Wijnjewoude bij de tuin van de familie Van der Meulen, Noormanstrjitte 49 (tel. 
0516-480639).
Op 26 en 27 augustus a.s. zijn er weer open tuin dagen. 
 

Dirk van der Meulen

Tegen een bitter hart helpt geen suiker.



Schoolmeesters.

Commentaar op het schoolmeesterverhaal, " Een mens van voorbij " in de vorige Bân, 
was er. Terecht, want de naam van van Eijk's voorganger schrijf je met een g in plaats 
van een ch. Dragstra dus. Voor de echte Duurswoudemers een blunder, die bij deze 
hopelijk recht gezet is.

Als zesjarige heb ik nog een 
gedeelte van mijn eerste klas 
periode les van hem gehad. In 
één lokaal zaten toen alle 
acht klassen. Het was een 
verstandig aangenaam per-
soon die wel de baas was. 
Zijn geheime wapen voor de 
belhamels die buiten hun 
boekje gingen was een klein 
velletje onder hun kin even 
tussen zijn duim en wijsvinger 
klemmen en dan een beetje 
omdraaien. 
Naast de lagere school gaf hij nog 
cursussen Landbouw onderwijs. De net 
afgelopen oorlog zal destijds wel de 
oorzaak zijn geweest dat ook in het 
onderwijs gold, roeien met de riemen die 
je hebt. In de loop van dat eerste jaar 
kwam juffrouw Wieberdink hem assiste-
ren en nam de eerste drie klassen over. 
Meester Aize Dragstra is in 1949 over-
leden op 55 jarige leeftijd.
Een sociaal bewogen mens met oog voor 
de gemeenschap om hem heen. In de 
economische crisistijd van voor de oorlog 
zag hi,j net als vele anderen, wel toe-
komst in de Duitse denkbeelden. Er was 
geld en de werkgelegenheid verdreef de 
armoede en welvaart lonkte.
Als één van de eersten had hij de duivelse 
bedoelingen van de Duitsers door, heeft 
toen de knop omgezet en ook daad-
werkelijk zijn steentje bijgedragen in het 
verzet tegen de bezetter.

Deze laatste link naar het verzet in de 
oorlog verwijst nog naar een andere 
schoolmeester, uit die tijd, van ons dorp.
Meester Geerts, hoofd van de openbare 
lagere school in Wijnjeterp. Zijn naam 
wordt momenteel vaak genoemd in 
Wijnjewoude, maar dan in verband met 
de straat, de Meester Geertswei waarvan 
de kern het visitekaartje van Wijnjewoude 
kan worden.
Als er een straat naar je wordt genoemd 
dan mag je aannemen dat zo'n persoon 
dat ook werkelijk heeft verdiend. Het zou 
heel aardig zijn wanneer er wat meer 
achtergronden over deze man bekend 
zouden worden. 
Het enigste wat ik wel eens opgevangen 
heb is, dat hij vlak na de bevrijding op de 
fiets met een geweer in de hand een 
plaatselijke N.S.B-er voor zich uitdreef  
naar het kamp op Sparjebird.
Bij deze een oproep aan degenen, die er 
ongetwijfeld onder ons nog zijn, om wat te 
vertellen over deze verzetstrijder.

 Durk.  



In de ban van de hobby.

Deze maand een spraakmakende hobby. Verhalen vertellen; het is een talent van 
Baukje Koolhaas. Hoewel ik de kans om haar te horen (buurtver. Weinterp) heb gemist, 
weet ik uit mijn omgeving dat er erg veel bewondering voor haar vertelkunst is. 
Kennelijk prikkelt zij de fantasie van haar toehoorders zo, dat de verhalen echt gaan 
leven en er haast om vragen om tot uitvoering gebracht te worden. Waar dit in onze 
buurt nog eens toe zal leiden? Joost mag het weten.

Zo'n 4 jaar geleden streken Baukje en 
Lieuwe Dijkstra met hun 3 dochters uit het 
Groningse neer aan de Compagnonsfeart 
66. Ze vinden het heerlijk om aan de feart 
te wonen.
Toen Baukje bij de koop van hun woning 
hoorde, dat naast hun pand vroeger een 
herberg had gestaan met de naam ”het 
houten hemeltje” begon in haar fantasie 
de buurt al te leven.
Hier, wijst ze, ( achter die vier bomen) Ik 
ken het verhaal en we wisselen wat 
verhalen uit. 
Gelukkig staan er in de omgeving nog een 
paar oude verveners huisjes die nog iets 
van de sfeer van vroeger laten zien. Maar 
ze beseft maar al te goed dat de tijd nadert 
dat ook de laatste onder de slopershamer 
zal vallen. 
Graag zou ze de verhalen uit dit verleden 
van de feart boven water halen. 
Vragen, wie hebben er gewoond en hoe 
hebben ze geleefd, wat deden ze voor 
werk, houden Baukje erg bezig. Dorpsbe-
woners die nog verhalen weten, kunnen 
haar een heel eind op weg helpen. Eén 
oud verhaal over de Kapellepôlle heeft 
Baukje zich eigen gemaakt. Zij vertelt mij 
dat er twee verschillende versies van zijn, 
één daarvan wordt door Ype Poortinga 
beschreven.

Baukje is erg geboeid door het effect van 
de leefomgeving op de mens. Wat doen 
de omstandigheden met je gedrag. 
Waarom zijn de mensen hier zo! Waarom 
doet de ene mens de dingen anders dan 
de andere. Wat dragen ouders over op 
hun kinderen. Baukje vindt dit een 
boeiend aspect van het menselijke 

bestaan. Het was voor haar ook de reden 
waarom ze voor het onderwijs koos. Nu 
werkzaam aan de Friese Poort, geeft ze 
les aan MBO leerlingen van 16 jaar en 
ouder. Eerder gaf ze Nederlands op de 
Vrije School in Groningen aan leerlingen 
van 14 tot 18 jaar. Daar merkte ze dat ze 
bij het vertellen van verhalen zelfs de 
aandacht van de grootste belhamels vast 
kon houden. “Door het vertellen komt er 
rust van binnen” zegt ze. 
Ik wil van haar graag weten waar ze dit 
talent vandaan heeft?
“Ik ben opgegroeid met Bijbelverhalen, 
die lenen zich prachtig voor het vertellen. 
Mijn moeder vertelde altijd over vroeger, 
hoe het bij haar thuis was. Ook haar 
zuster was sterk in het vertellen, het 
typische was, ze beleefden ook altijd wat. 
Mijn oud oom Wietze stond bekend als 
een grote verteller, als hij op een familie-
feestje het woord nam, ging elk er voor 
zitten”.
Baukje heeft het dus niet van vreemden. 
Toch bleef ze lang worstelen met de 
vraag, wat doe ik er mee? Heb ik het lef 
om ermee naar buiten te komen?

Vorig voorjaar organiseerde ze samen 
met een kennis een vertelmiddag. Om en 
om vertelden de dames een verhaal, 
terwijl een muzikante tussentijds met de 
trekzak de fleur er inbracht. De middag 
werd een groot succes en iedereen wilde 
er een volgende keer beslist weer bij zijn. 
Daarna werd ze vaker gevraagd om een 
avond te vullen.
Baukje past de verhalen zo mogelijk aan 
aan de wensen van degenen die haar 
vragen  Baukje heeft met het ene verhaal 



meer dan met het andere, het moet haar 
eerst eigen worden .
Dat legt ze zo uit. “Er moet eerst een soort 
chemie ontstaan. Voor ik een verhaal 
vertel lees ik het eerst weer door. Elk 
verhaal bestaat uit bepaalde elementen, 
die moet ik vast houden. Dan gaat het 
tijdens het vertellen goed. Vaak ontdek ik 
bij het vertellen zelf ook weer nieuwe 
dingen die ik kan inbrengen. 
Het vertellen gaat automatisch, maar is 
geen routine. De ene keer duurt het zelfde 
verhaal langer dan de andere keer. Ik 
weet van te voren ook niet of het zal 
slagen. Vaak zeggen mensen je zit eerst 
te praten en dan ineens ga je vertellen, 
alsof er een soort magie ontstaat tussen 
de verteller en het verhaal. Dan worden 
ook de luisteraars het verhaal als het ware 
binnengezogen. Het is net als in de sport: 
“ ik moet op het juiste moment pieken”. 
Dan vertelt ze iets over haar favoriete 
verhalen.
“Altijd mooi om te vertellen zijn de ver-
halen uit de Middeleeuwen, daarin zit 
zoveel avontuur en strijd om leven en 
dood. Ze gaan ook over moed en angst, 
over winnen en verliezen, en over eer.  
Over de Vos Reinaert zijn veel verhalen 
opgeschreven, voor ik ze vertel leg ik 
eerst enkele betekenissen uit omdat wij 
die nu niet meer snappen. 

Het sprookje van Geuthe, de groene 
slang is een van mijn lievelingsverhalen. 
Of Koning Arthur, dat  zijn prachtige 
verhalen om te vertellen”.
Grote bewondering kreeg ze voor de 
vertelkunst van Johan Veenstra, hoewel 
die een heel andere aanpak heeft. “Het is 
zo jammer” zegt ze “dat ik ze niet kan 
onthouden, maar soms zitten er dingen in 
waarvan ik denk, dat moet ik onthouden, 
dan sla ik het op in de computer”.

Baukje wil graag fantasie combineren met 
de werkelijkheid. Vandaar haar vraag: 
Zijn er bij de ouderen onder ons nog 
anekdotes, voorvallen of familieverhalen, 
over het leven aan de feart? Deze 
verhalen moeten dan samen weer stof 
opleveren voor een nieuw verhaal over 
het leven aan de feart. Wat is er nou 
mooier dan uw verhaal combineren met 
gegevens uit de historie. 
Mensen; schrijf het op of vertel het nu, u 
vindt bij Baukje een luisterend oor. Dit is 
toch een geweldig idee. Voor Baukje moet 
het vertellen voorlopig een bescheiden 
hobby blijven, anders is het niet te 
combineren met haar gezin en werk. 

Toch hoop ik dat we in de toekomst nog 
volop van haar talent mogen genieten.

Annie

Aan sneeuw, modder en pekel 
heeft de schoenmaker geen hekel.



Tennisclub Weningewalde

Tja, zo verlang je hevig naar de start van het tennisseizoen en zo is het al weer juni en 
liggen al weer veel leuke wedstrijden achter je. 
Op het moment van schrijven zijn de competities van de KNLTB in een vergevorderd 
stadium en op het moment dat u dit leest is deze reeks al weer achter de rug.
Weningewalde heeft erg goed gepresteerd.: Het herenteam 35+ (Nico, Pieter Frits en 
Geert; woensdagavond) is kampioen en mag volgend jaar in de derde klasse uitkomen.    

Het zaterdagteam (Anne, Jan, Bonnie, 
Erna en Annie) zit nog volop in de race 
en strijdt met Opende, ATW (Wolvega) 
en Kollum om het kampioenschap. De 
jongens t/m 12 jaar (Jurre, Barten Rick, 
aangevuld met Thomas en Ruurd uit 
Bakkeveen spelen erg leuk en staan 
trots op een mooie derde plek. Het 
damesteam van de donderdag heeft 
veel progressie gemaakt, maar moet 
toch toezien dat ze soms hele 
spannende partijen nipt verliezen. Ze 
hopen dat hun laatse wedstrijd hun nog 
op de voorlaatste plaats kan brengen.
De teams van de vierdorpenbokaal 

(een onderlinge competitie met Lange-
zwaag, Boyl en Bakkeveen) heeft het 
tweede team van Weningewalde de 
felbegeerde recreatieve trofee opgele-
verd. Els, Annie, Harm, Henk en Sietze 
lopen nu trots door Wijnjewoude. Thea 
deelt ook in de feestvreugde, omdat ze 
mocht invallen.
De lessen draaien weer prima. Onze 
nieuwe jonge trainer Louis neemt de 
lessen van de jeugd op maandag voor zijn 
rekening en Krystyn traint zoals vanouds 
de volwassenen op de vrijdag en 
daarnaast nog een groepje jeugd.

De Ladys Night staat voor maandag 29 
mei op het programma. De lezer mag zelf 
in zijn/haar kennissenkring na gaan of dit 
weer een succes is geworden of mis-
schien wel in het hemelwater is gevallen.      
De tijd voor de toernooien en piramide-
wedstrijden is aangebroken, maar ook 
van even lekker rustig een balletje te 
slaan. De lange zwoele zomeravonden 
liggen voor ons en als je Roland Garros 
en de wedstrijden voor het WK voetballen 
wilt afwisselen met zelf ballen: de banen 
liggen goed en blakend van oranje op je te 
wachten.

GV



Longa nieuws

Komende activiteiten: 
Op donderdag 29 juni a.s. van half zes tot half acht komen wij bij 
u langs met de heerlijke koeken van bakkerij v.d. Molen om onze 
kas te spekken. We hopen dat u massaal koeken koopt om zo 
Longa te ondersteunen. Vrijdag 8 en zaterdag 9 juni organiseert 
het jeugdbestuur van Longa haar jaarlijkse Longakamp op het 
erf van fam. v.d. Lei aan de Tj. Harkeswei.

De laatste trainingsles is op 15 juli. 
Zaterdag 2 september doen we weer mee 
aan de Willedei. We hopen op  mooi  weer 
en veel kijkers.                          
Op 4 november  houden wij onze uitvoe-
ring. Noteert u deze datum in uw agenda.

Wedstrijdnieuws:  Op 27 mei zijn de toe-
stelkampioenschappen in Heerenveen 
waar 6 leden van Longa zich voor ge-
plaatst hebben. Rinette v.d. Wal, Renske 
Veninga, Baukje de Vos, Bianca Bakker, 
Vera ten Hoor en Margreet de Jong.
Ook op 27 mei zijn de Nederlandse 
Kampioenschappen Acro B en C lijn waar 
2 teams van Longa zich voor hebben 
geplaatst. John Bolt en Marrit Oenema en 
Ruben Haverkamp en Janine Brouwer. 
Voor de wedstrijd op 3 juni hebben zich 
maar liefst 8 teams geplaatst voor 
districtwedstrijd acro D/E lijn in Scheem-
da. Zij kunnen hier een plaats bemach-
tigen voor het Nederlandse Kampioen-
schap  acro op 17 juni a.s. 

Oproep:
In de springgroepen is nog plaats voor 
kinderen/jongeren die willen voelen hoe 
het is om een salto te maken, over de kast 
te springen, op de trampoline in de valkuil 
te springen enz. 

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



Liedjes uit de oude doos

Een karretje op de zandweg reed

Een karretje op de zandweg reed,

De maan scheen helder, de weg was breed

Het paardje liep met lusten

'k Wed dat het zelf zijn weg wel vindt:

De voerman lei te rusten.

Ik wens je wel thuis me vrind, me vrind!

Ik wens je wel thuis me vrind!

Een karretje reed langs berg en dal

De nacht was donker, de weg was smal

Het paard liep als met vleugels

De sneeuwjacht zwiept zijn ogen blind

De voerman houdt de teugels

Ik wens je wel thuis me vrind, me vrind!

Ik wens je wel thuis me vrind!

Een karretje keert behouden weer

Het ander heeft er geen voerman meer

Waar mag hij zijn gebleven?

'k Wed dat j'em op de zandweg vindt,

Of moog'lijk wel daar neven

Hij komt niet weer thuis die vrind, die vrind!

Hij komt niet weer thuis, die vrind!

Als er twee zeggen dat je teveel hebt gezopen 
kun je beter naar bed gaan.



Geef de pen door.

Het is vrijdagmiddag.
Groep 5 van een kleine basisschool in Friesland.
Deze middag doet juf Jenny, zoals afgesproken, de intro-
ductie van de opdracht.

Ze vertelt een verhaal waarin veel regen, wind en storm 
voorkomt en ze laat de kinderen zien hoe je met houtskool op 
papier dit kunt verbeelden.
Compositie van zwart op wit, veel structuur, veel beweging.
De kinderen storten zich dan ook met veel enthousiasme op 
deze nieuwe techniek. Ruige strepen en vlakken is het 
resultaat.

Alleen Theo doet niet mee met dit geweld. Hij probeert met het grove houtskool heel 
precies te tekenen. En onder zijn hand verschijnen achtereenvolgens, een paar huizen, 
bomen, een weg, vijvertje, een kerk. Knap moeilijk met zo'n stukje houtskool.
Theo loopt ook met de andere vakken wat achter zegt juf Jenny. Hij begrijpt de dingen 
vaak wat later. Het feit dat hij zo geweldig geconcentreerd bezig is, houdt ons tegen 
hem van verdere instructies te voorzien. We wachten af.

Als Theo klaar is met z'n dorpsgezicht kijkt hij tevreden naar het resultaat. Vervolgens 
neemt hij het houtskool dwars in z'n hand en begint over het hele vel dunne korte lijntjes 
te trekken in een snel tempo.
Het begint te regenen. Steeds sneller laat Theo het houtskool over het papier gaan.
Met woeste streken waait nu ook de wind dwars door z'n dorp. Ruiger en ruiger begint 
het te regenen, te waaien en ook donderslagen worden verbeeld.
Het hele dorpsgezicht gaat ten onder in een enorme weersexplosie.

Als hij uiteindelijk met een zucht van genoegen achterover leunt, is het hele dorp in de 
structuur van het weer verdwenen.

Theo is een creatieve jongen en dat is ie.

Kunstzinnige vorming vinden Ellen en ik belangrijk. Daarom begeleid ik soms ook 
kunstzinnige projecten op basisscholen.
Mijn ideeën worden door Ellen vertaald in goed lesmateriaal. Kinderen zijn heel 
creatief, open en vrij. Het stimuleert mij enorm en het is heel leuk om te doen.

De pen geven we door aan Jarl van Meeteren en Anita van Dijk, Biskopsreed 5.

Ellen en Joop van Bergen

Zo is het op aarde gesteld, 
de een heeft de buidel, de ander het geld



Bezuinigingen nekken de spelweek

In het besluit omtrent de bezuinigingen (opgelegd door de gemeente) bij Timpaan 
Welzijn is vanuit deze organisatie alle ondersteuning komen te vervallen voor een 
spelweek. Hetgeen inhoudt dat er geen subsidie meer wordt verleend om een 
spelweek te organiseren en de kosten van de spelweek op de schouders van de ouders 
komen te rusten.
Dit is nooit de bedoeling geweest van een spelweek. Alle kosten voor de verzekering 
van kinderen, vrijwilligers, vergunningen en dingen die er nodig zijn om een leuke 
spelweek te organiseren, moeten nu zoals gezegd van ouders en eventueel sponsors 
komen. 
Zo wordt het een onmogelijke opgave en zo haalt de gemeente indirect ook deze vorm 
van een leuke vakantieattractie, voor de kinderen die in het dorp blijven, onderuit. 
Helaas, want al was het altijd moeilijk om vrijwilligers voor een spelweek te vinden, we 
kunnen toch terugkijken op leuke jaren, waarin een enthousiaste ploeg de kinderen 
geweldig heeft vermaakt.
Mochten er mensen zijn die, na het lezen van dit treurige bericht, denken wij zien wel 
kans om  zo'n organisatie op te zetten, dan kunnen zij zich rechtstreeks melden tot de 
Timpaangroep (voorheen Stichting de Ploeg). Telefoonnummer 0512-384040 vragen 
naar Sandra Bon.
Maar zoals de zaken er nu voorstaan is de spelweek ten onder gegaan aan de 
bezuinigingen van de gemeente.

Oud papier

Zoals U wellicht weet is de koekfabriek in Wijnjewoude onderdeel van de Modderman-
groep gevestigd te Rotsterhaule. Met de productie van ca. 1.500 ton koek per jaar komt 
veel oud-papier vrij. Als bedrijf moet je dat laten afvoeren. Sportverenigingen en 
scholen doen vaak wel, bij ons tenminste, oud-papier acties waarvoor nog wel 
subsidies beschikbaar zijn. Wie wij daarvoor moeten benaderen in Wijnjewoude en 
omgeving weten we in Rotsterhaule niet; vandaar de volgende vraag: WIE WIL OUD 
PAPIER ?? Een ieder die geïnteresseerd is kan zich dan melden (liefst telefonisch) bij 
de heer Wobbes, voor het gratis afhalen van oud-papier, zolang de voorraad strekt, op 
telefoonnummer 0516 – 481267. Zijn wij het kwijt en kunnen de verenigingen bv. een 
mooi subsidiepotje opstrijken. Als U zelf contactpersonen weet inzake bovenstaande 
mag u deze ook met mij in contact laten brengen op tel.nummer 0513 - 551226

          Wij horen graag van U.
          Met vriendelijke groet,

           Modderman Friese Bakkerijproducten B.V.



Prikbord
Dankbetuiging

Geprezen zij de Heer 
die ons leven draagt.

Met dankbaarheid mogen wij terug zien 
op de 50 jaar dat wij samen één mochten 
zijn  en dat wij een fijn gezin van de Heer 
hebben ontvangen. Wij zijn zeer verrast 
door de vele felicitaties die wij van jullie 
mochten ontvangen, dat heeft ons goed 
gedaan. Ook namens de kinderen en 
kleinkinde-ren onze hartelijke dank.

Jochum en Jantje

Wy wolle eltsenien  tank sizze foar de 
bliken fan belangstelling yn hokfoar foarm 
dan ek dy't wij krigen ha bij ús 45 jierrich 
houwelik     

                                                                                         
Andries en Jantje    

                  

Op deze manier willen we iedereen heel 
hartelijk bedanken voor de grote belang-
stelling die we op ons 60 jarig huwelijks-
feest mochten genieten. Uw grote 
opkomst op onze receptie en de vele 
bloemen en kaarten die we mochten 
ontvangen waren overweldigend. Voor de 
gekregen giften zullen we een passende 
bestemming zoeken. Heel hartelijk be-
dankt! Mede namens onze kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen. 

Het dankbare en rijk gezegende 
diamanten echtpaar Koos en Martje

 

In deze Bân willen we graag onze dank 
uiten voor de grote belangstelling die we 
mochten ervaren bij ons 50-jarig huwe-
lijksjubileum. We danken God en de 
mensen dat we er nog bij mogen horen!

Job en Rinkje van der Wal.

Wijziging secretariaat:

Ik wou bij deze doorgeven dat ik per 1 mei 
2006 het secretariaat op mij heb ge-
nomen van de buurtvereniging de heide-
kneuters.

Met vriendelijke groet, Ciska Betten 
Bremerheide 7 , 9241 EJ Wijnjewoude 
Tel.: 0516480806 

Verhuist:
Mevr. F. de Boer-Kuperus van de Te 
Nijenhuiswei 39 woont per 26 mei 2006: 
op Lijteplein 56, 9247 ES Ureterp

Hierbij bedank ik tevens voor alle lidmaat-
schappen.

Mevr. F. de Boer-Kuperus.

Wij, Fam. J. v.d. Mei, Te Nijenhuiswei 53 
gaan Wijnjewoude verlaten. Wij hebben 
hier met plezier gewoond 28 jaar lang. 
Maar als je ouder wordt komen er pro-
blemen en dus was dit voor ons beter.
Wij bedanken voor alle donateurschap-
pen. Ons nieuw adres is: 
Zorgcentrum Leppahiem, Leppadijk 37, 
App. no. 20,  8490 AA  Akkrum.

Fam. J. v.d. Mei.

Opbrengst collecte:
De collecte van het Astma fonds heeft 
€ 1105.00 opgebracht.
Alle gevers en collectanten hartelijk 
bedankt.

G. Bergsma

De collecte van de Nederlandse 
Hartstichting heeft een bedrag van 
€ 1244.05 opgebracht. Alle gevers en 
collectanten bedankt namens de 
Hartstichting.

Anneke Brouwer en Dirkje de Jong.



V.V.V.  “Duurswoude'' te Wijnjewoude
 
De eerst volgende rommelmarkt is op 7 juni a.s. van 14.00 tot 18.00 uur. De drie 
zomermaanden staan weer voor de deur, dus beginnen we deze maand met de eerste 
avond rommelmarkt. Deze wordt gehouden op woensdag 21 juni van 17.00 tot 21.00 
uur. We hopen op mooi weer, zodat deze markt net als vorig jaar een groot succes 
wordt.
 
Nog een aantal weken te gaan en het ringrijden is weer aan de beurt. Op zaterdag 15 

stejuli om 19.00 uur gaan we van start op de Merkebuorren. Het word voor de 20   keer 
gehouden. Dit vraagt om een feestelijk tintje. Wij vragen de bewoners die aan de route 
wonen om de straat auto vrij te maken en zouden jullie de vlag uit willen hangen. Onze 
hartelijke dank hiervoor.
 

                                                                     Het Bestuur

Nieuws van de Werkgroep Amnesty 
International Ureterp e.o.

Buitenspel

Het WK voetballen begint bijna. In Cambodja betekent “buitenspel staan” soms heel 
iets anders. Door actie van Amnesty veranderde de situatie.

In februari van dit jaar schreven we vanuit Ureterp e.o. brieven aan de autoriteiten van 
Cambodja. We vroegen aandacht voor Cheam Channy, een gekozen parlementslid 
voor een oppositiepartij. Cheam Channy werd veroordeeld tot zeven jaar 
gevangenisstraf voor fraude en het oprichten van een illegale gewapende groepering. 
Tijdens het proces werd er geen overtuigend bewijs voor zijn schuld gepresenteerd. 
Om die reden beschouwde Amnesty hem als gewetensgevangene.

Cheam Channy is vrij snel na de actie van Amnesty vrijgelaten. 'Hij was gevangen 
genomen omdat hij vreedzaam zijn politieke mening uitte,' aldus Zuidoost-Azië 
researcher Brittis Edman van Amnesty International. 'In Cambodja worden 
oppositieleden regelmatig buitenspel gezet door hen een gevangenisstraf op te 
leggen. We hopen dat hier snel een eind aan komt.' 

Op 5 mei werden stickers uitgedeeld met de tekst “Ik heb passie voor voetbal en 
mensenrechten”!

Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o.,  Hendrik Jan Haanstra.



IJs in de zomer??? 
Een Schaakavontuur voor de jeugd

Ooit heb ik de geschiedenis verteld van een “slechte” schaakkoning. Die Koning wilde 
tijdens het eindfeest van de Schaakclub Bakkeveen in mei van dit jaar, op het kasteel 
van Biskop Bauke, Robin Hood slaan, nou ja, vangen bedoel ik. Nou, dat is hem niet 
gelukt, zoals jullie weten. Hij is immers verjaagd door Prins Siebrand! 

De koning was echter wel een doorzetter 
en hij dacht als ik nu even wacht tot in de 
schoolvakantie, dan ga ik het nog eens 
proberen.  Ja, want dan is het warm en  
zijn er natuurlijk geen pionnen, lopers of 
een koningin in het bos om Robin Hood te 
helpen. Die zijn dan natuurlijk ook op 
vakantie.
 
Zo gezegd, zo gedaan. Dus gaf hij zijn 
(s)pionnen, (s)lopers en paarden de 
opdracht om voorzichtig over de hei, door 
het bos, langs de Ganzedobbe in de 
richting van het kasteel van de Biskop te 
sluipen. (Zie je paarden al sluipen, nou op 
een schaakbord kan dat misschien juist 
wel maar in het bos………….?! En dan 
maar hopen dat Robin Hood thuis was. 
Nou die Robin had zoiets natuurlijk al 
verwacht en dus lag hij achter het riet bij 
de Ganzedobbe, je weet wel vlakbij de 
Biskopreed, te wachten op de dingen die 
komen gingen. Nou ligt een dobbe altijd 
dieper dan het omringende land en dat 
had Robin Hood goed gezien. O ja, dat 
moet ik nog even tussendoor vertellen, 
dat ijs, dat aan het einde van het feest bij 
Biskop Bauke werd uitgedeeld, dat kwam 
bij die dobbe vandaan. Ja, want die dobbe 
was ontstaan in de ijstijd, een paar 
miljoen jaar geleden. Toen dat ijs ging 
smelten bleef er een diep gat in de grond 
achter. Er was echter nog heel wat ijs van 
over. Je moest wel weten waar dat ijs 
verborgen zat natuurlijk. Nou, die slimme 
Robin Hood wist dat en had dat oude ijs 
allemaal rond die dobbe neergelegd. 
Daar was het echt spekglad en ijskoud, zó 
koud dat de (s)pionnen, die gewend 

waren om altijd voorop en rechtuit te 
lopen, midden in de zomer stijf bevroren 
raakten. De (s)lopers en paarden gleden 
uit en de koning, ja die doet nooit zoveel 
hè, stond maar een beetje te staan achter 
zijn (s)pionnen, zoals gewoonlijk. Toen 
die zag dat het aan de oever van die 
dobbe helemaal mis ging met zijn 
stukken, nou toen verdween die met zijn 
staart tussen zijn benen, zoals we van 
hem gewend zijn. Heeft een schaak-
koning een staart, nee hoor, een paard 
heeft een staart ook op het schaakbord?! 
Zouden we ooit nog iets van hem horen? 
Ach, wie weet, een volgende keer.

De Schaakclub Bakkeveen begint in 
september weer met schaakcursussen 
voor de jeugd, bij genoeg animo ook voor 
volwassenen (beginnerscursus).
 Natuurlijk kan er na de lessen weer volop 
geschaakt worden door de senioren. Zie 
onze website via:
 www.bakkeveen.nl......sport.......schaken
......eigen website. 

Nu even vakantie. 



Sing-in en ontmoetingsavond 

Zondag 11 juni is er een speciale zang- en ontmoetingsavond in de Gereformeerde 
Kerk te Wijnjewoude. Samen willen we door het zingen van Christelijke liederen God 
loven en prijzen. De sing-in wordt begeleid door een zang - en muziekgroepje. Deze 
avond wordt georganiseerd door de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) te Wijnjewoude 
in samenwerking met de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) te Ureterp.

Na afloop is er koffie, zodat er gelegenheid 
is om met elkaar te praten.    

De avond begint om 19.00 uur. 
Adres : Merkebuorren 34 te Wijnjewoude. 

Iedereen is van harte welkom!

 

Plaats: Sparjeburd (Hemrik)  
Aanvang: 19.30         

Dienst wordt geleidt door:                          
Ds. Dijkstra uit Berlikum

Muzikale begeleiding:
Lighting Stars uit Ureterp

Bij slecht weer wordt de dienst in de blokhut gehouden.

Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee te drinken. Iedereen is van 
harte welkom.

KOMT ALLEN

              Evangelisatiecommissie Wijnjewoude/Hemrik



Willedei  Wynjewald 

Alweer is er een Willedei in aantocht op 2 sept. 2006.
Het belooft weer een groots spektakel te worden, met als deelnemers o.a. het 
waterkantkoor: Compagnons Vrouwlu, Foeke van Bruggen (mis hem niet!) De Healers 
(Fryske Blues rock), Pierewaayer (feestrockband), Clown v.d. Tuuk, Animato 
(accordeongroep), Jan & Trien & de Buuf (wat is dit nou?), Jacob de Jager (orgelman), 
Longa (met een schitterende show), Line dance, Slûske Sjongers (shanty's), Jazz 
groep van SV Hemrik, Pigmeat (wie kent ze niet?) Nederlands kampioen Jongleur: 
Bonisimo, kindertheater PRET (de naam zegt al genoeg) en vele anderen. 

Op de bedrijven boulevard bijzondere 
bedrijven presentaties. Een ééndags- 
kruideniersmuseum. Een hoogte punt 
wordt  zeker ook (onder voorbehoud van 
plaatsing) de onthulling van het dorpsmo-
nument tijdens deze Willedei! 
Ook de ondernemersvereninging van 
Wijnjewoude-Hemrik leverd hieraan een 
bijdrage. Maak dit bijzondere evenement 
mee en zorg dat je er bij bent!           
Er komen spontaan aanmeldingen bin-
nen van 'artiesten' die graag mee doen 
aan de Willedei. 
Om dit festival nog kleurrijker te maken, 
zijn wij van plan om een prijs beschikbaar 
te stellen voor de persoon die het mooist 
is uitgedost! Een sprookjes figuur, een 
heks, een fee, een kabouter, ja alles is wat 
ons betreft mogelijk. Ook proberen wij 
meer straattheater te plannen. 
Onze hoofdsponsor, de Ondernemers 
Vereniging Wijnjewoude-Hemrik  heeft 
een speciale ideeën commissie. De 
contactpersonen hiervoor: Hanneke & 
Frans Pool. Tel. 0516 481597, willen 
graag meedenken en creatieve ideeën 
uitwerken voor en met deelnemers aan de 
Willedei.  
Verenigingen en organisaties kunnen 
zich presenteren/promoten en hun 
bijdrage leveren door o.a. oldtimershow, 
kurkje breien, (poppen) theater, bijen-
houder Zangkoor, Muziek band, Straat-

artiesten etc. 
Op een tiental 'podia' op verschillende 
plaatsen in de Merkebuorren en Mr. 
Geertswei, tussen bakkerij v.d. Molen en 
Joop van Bergen, kan vanaf half vier, bij 
toerbeurt een optreden plaatsvinden van 
de aangemelde deelnemers.
Afhankelijk van het aantal deelnemers/ 
artiesten is het mogelijk om 2 à 3 keer een 
optreden van maximaal een half uur te 
verzorgen. Bedrijven en straatartiesten 
kunnen zich doorlopend presenteren 
tijdens het hele festival! 
Wy sille ús best wer dwaen! Doe ook mee 
en meld je kosteloos aan! 
Dit kan bij/via:
Kees Hiemstra Weinterp 80, 9241 HG 
Wijnjewoude 
Tel. 0516-471426  Fax. 0516 471639  E-
mail: kees.hiemstra@hetnet.nl 

Vraag advies aan wie je maar wil, 
maar handel naar eigen goeddunken.



Volumemarkt Wijnjewoude

Nu de supermarkt in Wijnjewoude is overgenomen willen we langs deze weg afscheid 
nemen van de inwoners van Wijnjewoude. We danken u voor het in ons gestelde 
vertrouwen en de klandizie.
We hopen op een goede voortzetting van de supermarkt.

Met vriendelijke groet,
Fam. v.d. Sluis



Kerkdiensten
Hervormde Gemeente

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Gereformeerde Kerk

Juni
4 Duurswoude     9.30 uur. Ds. M. Heij, IJsselmuiden

    13.45 uur. Ds. D. van Duivenbode, Urk
5 Dienst te Velde

11 Weinterp 9.30 uur. Hr. J.M. Viergever, Genemuiden
19.30 uur. Ds. A. Slingerland, Ferwerd

18 Duurswoude 9.30 uur. Hr. J.K.M. Gerling, Leeuwarden
     13.45 uur. Ds. G. Oberink, Urk

25 Weinterp 9.30 uur. Dhr. J.W. van de Kamp, Beverwijk
13.45 uur. Dhr. J.W. van de Kamp, Beverwijk

Juni
4     9.30 uur.   Ds. C.J. Breen ( Pinksteren )

            14.00 uur.   Ds. W.B. v.d. Wal 
11     9.00 uur.  Ds. W.B. v.d. Wal (avondmaal)

            14.00 uur.   Ds. W.B. v.d. Wal
18     9.30 uur.   Dienst

           14.00 uur.  Ds. W.B. v.d. Wal
25     9.30 uur.   Dienst

           14.00 uur.  Dienst
Juli

7     9.30 uur.   Ds. W.B. v.d. Wal
            14.00 uur.  Dienst

Juni
3 19.30 uur. Massale samenzang in de tent

      o.l.v. Ds. J. Knol
4   9.30 uur. Ds. S. Boukes, Damwoude. Koffiedrinken na de dienst

14.00 uur. Gezinsdienst in de tent m.m.v. Simon en Zo uit Houten
19.30 uur. Praise gospelavond in de tent m.m.v. Remco Hakkert en koor

5 10.00 uur. Ds. H. Esbach, Amersfoort
      Tentdienst m.m.v. Euphonia, en Sinjael uit Donkerbroek

11   9.30 uur. Ds. J. Knol, Smilde. Voorber. H.A.
13.45 uur. Ds. F. de Jong, Drachten. 

18   9.30 uur. Ds. W.H.D.  Pastoor, Steenwijk. Viering H.A.
13.45 uur. Ds. H.F. de Vries, Ternaard, Nabetr. H.A.

25   9.30 uur. Ds. A. Bosscha, Oudega Sm
19.30 uur. Ds. PO. Dijkstra, Berlikum. Evang. dienst Sparjebird Hemrik

Juli
2   9.30 uur. Ds. J.G. Arensman, Gerkesklooster

13.45 uur. Ds. J.G. Arensman, Gerkesklooster Kinderdienst 
      m.m.v. Combo Wyn



Dorpsagenda

Juni
3 Kinderkledingbeurs.
6,7,9,10,13,15 en 17 juni Iepenloftspul Sparjebird.
7 Rommelmarkt 14.00 tot 18.00 uur
8 en 9 Longakamp
8 Pakketten inleveren voor Polen
11 Sing-in Ger. Kerk Vrijgemaakt. Aanvang: 19.00 uur.
15 Dorpsfeest
16 Dorpsfeest
17 Dorpsfeest
21 Avondmarkt 17.00 tot 21.00 uur.
25 Open luchtdienst Sparjebird Hemrik. Aanvang: 19.30 uur

Juli
5 Rommelmarkt 14.00 tot 18.00 uur.
8 en 9 Open Tuindagen
13 Pakketten inleveren voor Polen
15 Ringrijden aanvang: 19.00 uur
19 Avondrommelmarkt 17.00 tot 21.00 uur.



Doktersdiensten

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

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

aanwezig. 

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

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

Bij de grote schoonmaak kom je alles weer tegen. 


