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Van de redactie

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 7 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 30 juni 18.00 uur. Kopij wat niet via e-mail gaat moet op 
donderdag 28 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.

De Bân die in juli uitkomt, is het laatste nummer voor de zomervakantie. 
Het augustus nummer komt te vervallen. 
I.v.m. de Willedei op zaterdag 1 september, komt het septembernummer uit op zater-
dag 25 augustus.

In het apestaart.nl-tijdperk, (waarin we leven) komt het steeds vaker voor dat de 
ingeleverde kopy niet voorzien is van een naam. Als redactie vinden wij het van belang 
en noodzakelijk dat ingeleverde kopy is voorzien van een ondertekening met naam.

De redactie wenst u veel leesplezier toe.

De redactie.

      
                                 

Een praatje bij het 
plaatje

 het praatje " is een vraagje " 
waar stond of staat dit huisje?

Met handel in kleine zaken 
kan je nooit grote winsten maken.



Berichten van Plaatselijk Belang

Verdeling functies bestuursleden
Het is gebruikelijk jaarlijks na de ledenvergadering de functies en taken van de 
bestuursleden opnieuw vast te stellen. Dit jaar zijn er nauwelijks veranderingen ten 
opzichte van vorig jaar. De functies en taken van de bestuursleden zijn als volgt 
verdeeld:
Jan Bakker: voorzitter “slapend” lid filmcommissie
Meintsje Nust: secretaris zorgboerderij
Joop Miedema: vicevoorzitter muziekkoepel, wegen en verkeer 

kunstwerk/plein Mr. Geertswei
Lammert Bouma: penningmeester notulist, informatie de Bân, speeltuinen en 

jeugdbeleid
Durk van der Veen: Rom-project, de Bân, wegen en verkeer, 

N381
Hilly Renkema: dodenherdenking, kunstwerk
Aldert Voolstra: N381, Wmo-steunpunt
Jeannet Rozema: jeugdbeleid,  evenemententerrein
Henk van der Wal: contacten ondernemersvereniging

Dodenherdenking op 4 mei
De dodenherdenking op 4 mei was weer een indrukwekkende gebeurtenis. Voor het 
eerst maakten we dit jaar gebruik van een microfoon met versterker. Hierdoor was het 
gedicht Twee Minuten van Wendeline Braaksma, voorgedragen door Eddy Grondsma, 
voor iedereen duidelijk hoorbaar.  Hij verdient een compliment voor de wijze waarop hij 
het gedicht voordroeg. 

Ledenbestand
In de maand april zijn onze leden voor het innen van de jaarlijkse contributie bezocht 
door de heer Monderman. Er blijken jaarlijks heel wat mutaties plaats te vinden, door 
verhuizingen in en uit het dorp, beëindigingen van het lidmaatschap en de komst van 
nieuwe leden. Per saldo hebben we op dit moment zo'n 600 leden.  

Bestuur Plaatselijk Belang

Van geluk naar ongeluk is maar een heel klein stapje,
van ongeluk naar geluk is een heel lange weg.





Nieuws van speel-o-theek Hakkepuf!

Zoals al in een vorige Bân is gemeld is speel-o-theek Hakkepuf dringend op zoek naar 
nieuwe leden en donateurs. Om te laten zien wat we 'in huis' hebben zal ook de speel-o-
theek een stand krijgen op de Willedei op 1 september. Een mooie gelegenheid voor 
iedereen om al ons speelgoed te bewonderen en natuurlijk voor de kinderen om hier en 
daar iets uit te proberen! Misschien besluit u wel om voor 10 euro lid te worden zodat u 
een jaar speelgoed in alle soorten en maten bij ons kunt lenen!

Op 7 juni zal er voor de laatste keer dit seizoen uitgeleend worden. Drie weken later 
sluiten we tijdelijk de deuren voor de vakantie periode.
Op 6 september starten we weer! 

We hopen u te zien op de Willedei of in de Swingel waar we iedere donderdag in 
schoolweken geopend zijn tussen 15.00 en 16.00 uur!

De werkgroep:
Ingrid Weening, Marjan Doornenbal, Minke de Boer,

 Joke Jakobs en Greethilda van der Velde.



Bedrijfsreportage

Hoveniersbedrijfs M. F. Feenstra

Het is tijd voor ons om ons eens aan u voor te stellen. In 2003 zijn wij begonnen met ons 
hoveniersbedrijf. Wij zijn een jong en dynamisch bedrijf. Als u het zou willen kunnen wij 
uw behoeften en wensen vertalen op tuingebied. Doordat wij maar een klein bedrijf zijn, 
zijn wij zeer flexibel.

Wat doen zij nou precies zult u wel denk-
en. Zoals u wel kunt lezen op onze 
bedrijfswagen verzorgen wij advies, ont-
werp, aanleg en onderhoud van uw tuin. 
Ik zal u dat even wat verder uitleggen.
Advies: Als u goede raad wilt hebben over 
uw tuin b.v. over het snoeiseizoen van 
een bepaalde plant, dan kunt u ons altijd 
even bellen. Door de ervaring en de oplei-
ding die wij hebben gehad kunnen wij u 
veel advies geven.
Ontwerp: Ook kunnen wij een ontwerp 
van uw tuin maken. Eerst komen wij dan 
bij u langs om alle wensen die u heeft te 
bespreken. Op een vervolgafspraak 
komen wij dan weer bij u met een tuinont-
werp. Wat kunt u verwachten van het tuin-
ontwerp? Een tekening op schaal, waar-
op de belangrijkste zaken staan aangege-
ven zoals de woning, de terrassen, de 
belangrijkste planten, de paden, het 
gazon, de vijver, de pergola, verhoging-
en, afscheidingen enz.

Aanleg: Als het ontwerp door u goed 
gekeurd is, kunt u ervoor kiezen om de 
tuin door ons aan te laten leggen. Wij zijn 
gespecialiseerd in grondwerk, sierbestra-
ting, houtwerk en het aanleggen van vij-
vers. Kortom voor heel uw tuin.
Onderhoud: Een goed onderhoud is een 
behoud voor u tuin. Wanneer het gaat om 
wekelijks onderhoud of een voor- of 
najaarsbeurt, bij ons bent u aan het goede 
adres. Het is zeer goed voor een tuin om 
hem minstens één keer per jaar goed te 
verzorgen. Dit alles kunt u door ons laten 
doen. 
Dus voor alle tuinwerkzaamheden kunt u 
een beroep op ons doen!
Wij hopen dat u zo een beetje een beeld 
van ons heeft van wat wij zoal doen. 
Als u vragen heeft over uw tuin mag u ons 
gerust bellen of kom eens langs.

Met vriendelijke groet,

Hoveniersbedrijf M.F. Veenstra
Mark & Elly Veenstra



Jeugdsoos Wijnjewoude baalt hiervan.. 

Beste mensen/jongeren. Wij hebben sinds 24 maart weer de jeugdsoos op het 
evenemententerrein geopend, wat best een succes is. Onlangs heeft er ook al een 
stukje in de Bân gestaan over dit onderwerp, maar blijkbaar heeft het niet geholpen 
helaas.

In en rondom de jeugdsoos worden ding-
en vernield. Ons slot op de voordeur 
wordt steeds vernield door middel van 
stokjes erin te duwen zodat wij niet meer 
in de jeugdsoos kunnen komen. Dus tot 
grote ergernis voor ons (de vrijwilligers) 
en de jeugd die met veel plezier in de soos 
komen. Ook mist het naambordje al van 
het bankje af, dat wij hebben gekregen 
van “Welkom”. Dit bankje staat er voor de 
mensen die even willen gaan zitten. Het is 
dus geen hangplek voor de jeugd. Dus 
jeugd stop alsjeblieft met deze rare stre-
ken, gewoon van andermans spullen 
afblijven. Als dit niet snel ophoudt dan zal 

de jeugdsoos helaas moeten sluiten en/of 
andere maatregelen nemen. Dit zal voor 
niemand leuk zijn. Dus jeugd hou het leuk 
voor ons allemaal. Wil ook de buurt rond-
om de jeugdsoos er een beetje op letten, 
of er jeugd omhangt. Als u iets ziet wat 
niet zo hoort, bel dan de politie. 
Geen spoed, wel politie! 
Kom anders een keer langs op een 
zaterdagavond en kijk hoe leuk het kan 
zijn! 

P.S. i.v.m. zomerstop van de jeugdsoos is 
vanaf 30 juni tot 8 september de 
jeugdsoos gesloten. 

Vr. gr. De Vrijwilligers 
van de jeugdsoos “Us Nust”



Nieuws van It Stikelbearske: 
Gesloten tijd voor het vissen.

Zoals gebruikelijk in de Nederlandse wetgeving is het bij de visserij ook gelukt om iets 
simpels moeilijk te maken.
De gesloten tijd is ook een wetgeving waarvan zelfs de meeste vissers niet weten hoe 
ze dit moeten uitleggen. 

In het boekje “landelijke lijst van viswate-
ren” staat :
Gesloten tijd voor aassoorten en een 
gesloten tijd voor vissoorten.

Gesloten tijd aassoorten: 
Van 1 april tot de laatste zaterdag in mei 
geldt een verbod voor sommige aassoor-
ten. Er mag in die periode niet gevist wor-
den met de worm (of een nabootsing daar-
van), slachtproducten, een dood visje of 
een stukje vis (ongeacht hoe groot), alle 
soorten kunstaas met uitzondering van 
kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm. Voor het 
IJsselmeer geldt dit verbod tot 1juli.

Let op: 
voor een aantal wateren in deze lijst geldt 
een langere gesloten tijd. Dit staat bij de 
betreffende federaties en/of wateren ver-
meld.
Het komt er dus op neer dat je nooit weet 
in welk viswater je wel of niet mag vissen.
Ga je naar een vreemd viswater raad-
pleeg dan altijd het boekje waarin de vis-
wateren beschreven staan.

Gesloten tijd vissoorten:
Voor een aantal vissoorten bestaat een 
gesloten tijd. Vangt u zo'n vis in die perio-
de, dan moet u hem met de grootst moge-
lijke zorg behandelen en levend en onbe-
schadigd direct in hetzelfde water terug-
zetten.

Nu komt het vreemde van de wetgeving. 
Voor verschillende roofvissen geldt ook 
een verschillende gesloten tijd, terwijl je 
ze vangt met dezelfde aassoorten, of je 
deze wel of niet mag meenemen. Voor 
snoek geldt een gesloten tijd van 1 maart 
t/m 30 juni. Voor snoekbaars en baars 
geldt een gesloten tijd van 1 april tot de 
laatste zaterdag in mei. Het vissen op bra-
sem, kolblei en de voorn mag het gehele 
jaar. Voor deze vissoorten bestaat geen 
gesloten tijd.

René Seefat.





Avond-4-daagse Bakkeveen.
 
Van woensdag 6 juni tot en met zaterdagavond 9 juni wordt in Bakkeveen de 
traditionele avondwandel-4-daagse gehouden. De start van de 10 km is tussen 18 en 
18.30 uur en de 5 km. lopers starten vanaf 18.30 uur. Ondanks dat er nog vele groepen 
scholieren meelopen, wordt het aantal senioren deelnemers steeds groter. Men kan 
individueel of in groepen (verenigingen etc.) lopen. Aanmelding kan vanaf een half uur 
voor de start bij 1 van de cafés in het centrum. De start zelf is, weer traditioneel, aan de 
Weverswal, vlakbij het centrum. Kosten voor deelname bedragen € 3,75 pp hierbij is 
inbegrepen 4x een traktatie onderweg, routebeschrijving, een 4-tal muziekkorpsen 
voor de intocht op de zaterdagavond en een herinnering na afloop.
De routes lopen door de natuurlijke omgeving van Bakkeveen. Elk jaar wordt getracht 
weer nieuwe trajecten toe te voegen. Dit jaar zullen we naast Bakkeveen ook de dorpen 
Waskemeer, Siegerswoude en Wijnjewoude aandoen. Naast bossen, heide en 
duingebieden wordt er over terreinen van in totaal 15 particulieren gewandeld. Deze 
particulieren stellen hun terreinen eenmalig beschikbaar voor de avond-4-daagse; de 
organisatie en wandelaars stellen dit zeer op prijs. 
Eventuele nadere informatie is verkrijgbaar via info@bakkeveen.nl of 0516-541287 
(vakantiecentrum 't Hout).

Jan van Dalen.



Dorpsfeest 2007

Beste dorpsgenoten,
Nog een paar weken en dan is het weer zover; dan 
staat de tent bij het sportveld en vieren we van 14 t/m 
16 juni het 11e dorpsfeest met dit jaar als thema 
Piraten.
Programmaboekje
Het programmaboekje is gedrukt en zal vanuit de 
buurten over het hele dorp worden uitgedeeld. Heeft 
u (nog) geen boekje ontvangen? Neem dan even 
contact op met uw buurtvereniging of met 
ondergetekende.

Enkele aandachtspunten:
· Voor het levend tafelvoetbal en de Zeskamp hebben zich al een paar teams 

opgegeven, maar daar kunnen er zeker nog een aantal bij.…. 
Dus wacht niet langer en geef een team op! 
Opgave per E-mail: dorpsfeestwijnjewoude@home.nl of 
per telefoon: 48 12 71 (Martje Seefat).

· Ook kinderen die naar een basisschool buiten Wijnjewoude gaan zijn van harte 
welkom op vrijdag bij zowel de poppenkast als de speurtocht.

· We zoeken nog een aantal vrijwilligers:
Voor de vrijdagmiddag:  
- als begeleider van een groep van ± 10 kinderen  (groep 4 t/m 8) aan de speurtocht of 

- als hulp bij de speurtocht langs de route
Voor de zaterdagmiddag:
- als hulp bij de spelletjes (bijv. tijd waarnemen – punten tellen)

Als u als vrijwilliger mee zou willen werken, heel graag! U kunt dan contact opnemen 
met ondergetekende of een e-mailtje sturen: dorpsfeestwijnjewoude@home.nl

Indien u nog vragen heeft, belt u gerust iemand van het bestuur.

Namens het bestuur van Stichting Dorpsfeest Wijnjewoude wens ik iedereen succes 
met de voorbereiding van het feest en tot ziens op 14, 15 en 16 juni 2007.

Jeroen Malewicz
0516 – 48 08 20

Voor een dokter en een kastelein bestaan geen geheimen



Willedei Wynjewâld.

Op zaterdag 1 sept. 2007 is het weer zover! Voor de 4de keer begint vanaf half vier de 
Willedei weer met tal van activiteiten en shows van zeer verschillende artiesten, 
bedrijven (braderie), hobbyisten, verenigingen en een ieder die ook eens kostenloos 
promotie wil maken. Het programma voorspelt weer een prachtige dag met veel 
amusement, spel, sport en muziek! Ook de aanmelding van meer verenigingen en 
organisaties is verheugend.
Dat dit festival een goede naam heeft in Friesland blijkt wel uit de opmerkingen die wij 
binnen krijgen. Een opmerking zoals: “Jullie organiseren een laagdrempelig festival, 
waar ook de beginnende 'artiesten' en muzikanten mogen mee doen,” is een mooie 
opsteker voor de organisatie. “Houden zo, en niet te groot groeien, zoals in Heeg en 
Drachten” is een opmerking die wij zeer positief willen zien! Ook de vele spontane 
aanmeldingen geven aan dat wij op de goede weg zitten met de organisatie. Wij doen 
ons uiterste best om er weer een geweldig festival van te maken. Uiteraard met uw 
medewerking en ondersteuning en mooi weer zal dit vast wel weer lukken. Aanmelding 
voor deelname is nog steeds mogelijk. Hoe eerder u zich meldt, hoe sneller wij dit 
kunnen gebruiken in onze persberichten! Gratis reklame, wie wil dit nou niet!?! 
Ondernemers en bedrijven kunnen zich evt. via een braderie presenteren en promoten.

Informatie is ook te vinden op de website: www.wijnjewoude.net onder het kopje 
Willedei. 

Kees Hiemstra (voorzitter) Weinterp 80, 9241 HG Wijnjewoude Tel. 0516-471426 Fax. 0516 
471639 E-mail: kees.hiemstra@hetnet.nl 

N381 Ja Graag in de zomer !!

Dit keer geen groot artikel, maar een kort berichtje. De deadline van de Bân was er al 
voor we er erg in hadden. Hier heeft het mooie weer alles mee te maken, als ook de 
feestdagen die we hebben gehad en de activiteiten op en rond deze dagen. Verder nog 
vakanties en natuurlijk de tuin die aandacht eiste. Buiten zijn is heerlijk deze dagen, 
helemaal met de wetenschap dat in de toekomst buiten zijn nog aangenamer zal 
worden. De provincie gaat € 200 miljoen investeren in drie thema's “Minsken, Wurk en 
Omjouwing”. Het lijkt mij dat met het voorgestelde tracé voor de N381 in onze omgeving 
dat wij kwalificeren voor alle drie thema's tegelijk. Dat moet goed komen. Al met al is het 
opeens 24 minuten voor de deadline, dus een vriendelijke en zonnige groet voor de 
komende tijd van uw actiecomité N381 Ja Graag !!

N381jagraag@yahoo.com





Hynstedei in Wijnjewoude.

Als u uw ogen en oren goed de kost gegeven hebt, zal het u zeker niet ontgaan zijn. De 
laatste tijd is er een verhoogde frequentie geconstateerd wat betreft het aangespannen 
rijden met tuigpaarden. Zowel Friese tuigers als bovenlanders. Regelmatig klinkt het 
geluid van hoefijzers door de straten van het dorp. En dat is niet zomaar. Op 23 juni 
vindt vanaf 13.00 uur de Hynstedei plaats. Het concours hypique voor de tuigpaarden 
in Wijnjewoude, met als topattractie het kampioenschap van de tuigpaarden onder het 
zadel voor de rijders van Taveno categorie 4 Noord. Dit is een spectaculaire gebeurte-
nis waar gereden wordt op het scherpst van de snede met tuigpaarden die nauwelijks 
voor elkaar onder doen. 
Wilt u getuige zijn van dit evenement?

Aarzel dan niet en kom genieten op het terrein aan de Merkebuorren. Borden langs de 
weg geven de richting aan.
De toegangsprijs is € 5,-- om de kosten te dekken. Maar voor kinderen tot 12 jaar is de 
toegang gratis. Zij kunnen niet alleen kijken naar de paarden, maar ook zelf een ritje 
maken op een pony en verder kunnen zij hun energie kwijt op een springkussen.
Aan de inwendige mens is ook gedacht want Nico en Geesje verzorgen de catering in 
de tent op het terrein.
Iedereen is van harte welkom. 

Het bestuur van de Hynstedei.



ODV Bosloop Wijnjewoude 
trekt meer lopers dan voorheen

Al 27 jaar organiseert VV O.D.V. in Wijnjewoude een bosloop. Was dat vele jaren een 
activiteit voor de winterstop, nu organiseert de voetbalvereniging deze loop in het 
voorjaar nadat bijna alle wedstrijden zijn gespeeld. Ook heeft men al vele jaren een 
samenwerkingsverband met SV Friesland.
Toch kwamen er meestal te weinig lopers naar deze bosloop. Telkens zat het aantal 
deelnemers onder de honderd. De Bosloop was altijd een loop over 5 en 10 km. Daar 
heeft men nu ook een 10 Engelse mijlenloop van ruim 16 km bijgedaan en dat werpt zijn 
vruchten af.

Op verzoek van SV Friesland is ODV naar 
de woensdagavond gegaan. Nu stonden 
er dan toch zomaar 121 lopers aan de 
start. En er was ook wat te verdienen, 
voor iedereen een medaille en de 
prijzentafel was weer goed gevuld met 16 
broodpakketten, mooi verpakt in rieten 
korfjes. Een traditie van jaren en dit wordt 
zeer op prijs gesteld door de lopers.
Om dit mogelijk te maken heeft ODV een 
sponsor nodig die dit financiert, en die 
vond men in de persoon van Nico 
Veninga. Nico en zijn vrouw Nina liepen 
zelf ook mee. Nina stond zelfs op de 
hoogste plek van het ereschavot, zij 
finishte als eerste bij de vrouwen op de 
ruim 5 km-loop. 
Omdat ODV deze loop niet organiseert 
om er geld aan over te houden is het 
inschrijfgeld laag gehouden, krijgen de 
lopers onderweg en aan de finish 
verzorging, een warme douche na afloop 
en een medaille als herinnering. Er zijn 
heel veel vrijwilligers nodig en de 
organisatie slaagt er ook altijd in om 
genoeg te krijgen.
Vol lof waren de lopers over het mooie 
parkoers. Prima aangegeven met pijlen 
en voldoende verkeersregelaars. Het 
mooie weer maakte het succes compleet.

Uitslagen:
Auke Postma uit Damwoude die onlangs 
de Afsluitdijkmarathon won was ook de 
eerste op de 10 Engelse mijlen in een tijd 
van 1.01.40 voor Erik Bakker Ter Herne 
1.02.50 en Rene Jaarsma Drachten 
1.03.34 Edo v. Uchelen Vledder werd 
vierde 1.04.23 voor Harmen Jorritsma 
Joure 1.04.27
Aleeta Wedzinga Drachten won bij de 
vrouwen 1.14.55 voor Tiny Wouda Kollum 
1.20.14 en Meranda Ackerman Burgum 
1.20.48
Riekele Kobes won net als een week 
eerder in Hemrik ook nu weer op de 10 
km. hij klokte 34.34 voor Sjirk Dotinga 
Norg 36.29 en Henk Hoekman Leeuwar-
den 36.54 Duco Zijlstra Lekkum werd 
vierde in 38.17 voor Tony Ruiter Den Ham 
38.25
Willemien Zandberg Drachten won bij de 
vrouwen 43.37 voor Danielle v.d. Vijver 
Oudehaske 44.19 en Alinda Kiel Wolvega 
47.37
Henk Rozema Bakkeveen won de 5.7 km. 
loop in 26.02 voor Dikkie v.d. Werf 
Bolsward 27.47 en Nina Veninga 
Wijnjewoude 35.12. Zij was de eerste 
vrouw.

Ruurd van de Woude.



Beroep onder de loep.

“Zeg Henk, wat doe jij nou eigenlijk precies en wil je daarover een stukje voor De Ban 
schrijven ? “  Tsja, als Klaasje van der Woude ongeveer 10 meter van je voordeur 
woont ontkom je er niet aan en ga je dus voor de bijl. Maar geen probleem, ik wil met alle 
plezier uit de doeken doen waar ik me zoal mee bezig hou. 
Dat is dus: Henk Akker Illustraties & Vormgeving
Ik ben een typisch geval van iemand die van zijn hobby zijn beroep heeft gemaakt. 
(mede dankzij een hardwerkende echtgenote )

Mijn werk is inmiddels redelijk gevarieerd. 
Zo maak ik strips en cartoons voor diverse 
bladen (oa. de Woudklank en de Zaai-
landkrant ), ontwerp logo's en huisstijlen, 
flyers en brochure's en ontwerp T-shirts 
voor bedrijven, evenementen, clubs en 
verenigingen. Ook voor originele trouw en 
geboortekaartjes kunt u bij mij terecht.
Illustraties, strips en cartoons hebben 
gewoon heel veel mogelijkheden in com-
binatie met tekst en opmaak. Het is ook 
een originele manier om iets duidelijk te 
maken. Zo ontwerp ik bijvoorbeeld voor 
een hele grote luierfabriek in Hoogezand
( SCA ) grote posters om de bedrijfsveilig-
heid onder de aandacht van het perso-
neel te houden. Deze posters worden in-
gelijst en hangen overal op het bedrijfster-
rein. De boodschap daarvan is in 1 keer 
duidelijk en spreekt meer aan dan een 
stuk belerende tekst.
Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de T-
shirts die ik ontwerp. Mensen zijn daar erg 
enthousiast over. Zelf sta ik ook regelma-
tig met “stoere motor-kinder-shirtjes” op 
motorbeurzen in Nederland. (eigenlijk 
omdat naast tekenen motor rijden een 
grote passie van me is).
Ik zou een hele De Bân  vol kunnen schrij-
ven, maar als je iets meer wilt weten over 
mijn werk, mijn projecten en voorbeelden 
wilt zien kun je daarvoor terecht op mijn 
websites:

www.HenkAkker.nl
www.uniekeshirts.nl

Het eigenlijke tekenwerk begint nog 
steeds met potloodschetsen en erg veel 
gum.
Er gaat hier heel wat papier doorheen 
voordat met de uitwerking wordt begon-
nen. Vaak wordt eerst een schets naar de 
opdrachtgever gemaild die aan de hand 
daarvan kan bijsturen. Daarna wordt de 
schets ge-inkt. De zwart-wit lijntekening 
wordt gescand en op de computer verder 
uitgewerkt. Nog niet zo heel lang geleden 
werden alle tekeningen met de hand in-
gekleurd. Maar mijn peperdure markers 
zijn inmiddels in de handen van mijn kids 
gevallen en dan krijg je ze meestal niet 
meer terug. ( of zonder dop )
Elk project is voor mij opnieuw een uitda-
ging. Elke opdracht is anders en het eind-
resultaat is altijd uniek.
Mijn werk is nog steeds mijn hobby. Zelf je 
werktijden bepalen en lekker voor jezelf 
bezig zijn. Bovendien is mijn werk zo per-
fect te combineren met 3 opgroeiende 
handenbinders van dochters en een hard 
werkende echtgenote.
Ik zou niet anders meer willen.
Dus als ik op een doordeweekse dag op 
mijn motor het dorp uitrij is dat niet omdat 
ik toch niks beters te doen heb. Nee hoor, 
dan ben ik gewoon aan het werk en op 
zoek naar “inspiratie” !

Met vriendelijke groet,
Henk Akker

Russchenreed 31
9241 EG  Wijnjewoude



Nieuws van de Werkgroep Amnesty 
International Ureterp e.o.

Vakantie is ook een mensenrecht
Amnesty International baseert haar activiteiten op de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens (UVRM). Dit document werd op 10 december 1948 aangenomen 
door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. In de verklaring zijn de 
rechten vastgelegd die voor iedereen en altijd gelden: van politieke en burgerrechten, 
zoals het recht om voor je mening uit te komen, tot sociaal-economische rechten als het 
recht op onderwijs. 

Artikel 24 van de UVRM luidt: “Een ieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd, met 
inbegrip van een redelijke beperking van de arbeidstijd, en op periodieke vakanties met 
behoud van loon.”

Dit geldt niet voor iedereen. Djajamma is een vrouw uit India. Gedurende de laatste 45 
jaar heeft ze acht uur per dag bakstenen gesjouwd, 500 tot 700 stenen per dag. Ze 
verdiende nooit meer dan vijf roepies per dag, minder bij slecht weer. Ze kon tot twintig 
stenen tegelijk op een plank op haar hoofd torsen. Miljoenen mannen en vrouwen, 
zoals Djajamma, hebben nooit de tijd voor iets anders dan werken. Vrije tijd is geen 
luxe, het is de tijd die we nodig hebben om mens te worden.

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

Waarom schreeuwt de armoe? 
Omdat niemand hem wil horen.



Kerken en Kroegen.

Beide beginnen met een K en staan uitnodigend open voor de gemeenschap neem ik 
aan. Gelukkig staat het een ieder vrij om aan dat uitnodigende deel te nemen.
Ons dorp heeft een rijk heden en verleden aan alle twee. Vooral een rijk verleden aan 
café's, dat ligt toch wat beter in het gehoor dan kroeg. Nog mooier vind ik de benaming 
die wijlen Teun Brouwer meestal gebruikte. Deze sprak van een Herberg  en/of een 
Logement waarover hij mooi kon vertellen.

Op de plaats aan de Merkebuorren waar 
ooit de vermaarde Herberg 
"de Witte Zwaan” van Sieger Kamminga 
stond, staat nu de Maranatha Kerk. 
Vandaar de link naar de titel van dit ver-
haaltje. Dit is niet de enige wisseling van 
de wacht betreffende een gebouw in ons 
dorp van wat betrekkelijk losbandig naar 
religie. Het pand aan de weinterp nr.19, 
waar Pieter en Joukje Kamminga tot voor 
een aantal jaren terug een groente en fruit 
winkel hadden was eertijds café 
Landzicht. Gezien de naam is het aanne-
melijk dat de huizen aan de overkant van 
de straat er toentertijd nog niet stonden. 
Café houder was  Johannes Brandsma. 

Nadat het geen café meer genoemd werd 
is het zaaltje nog lang in gebruik geweest 
als vergaderplaats voor vele vereniging-
en en was dienstbaar als Zondagschool.

De Hervormde Kerk van Wijnjeterp, 
beroemd door de drie klokken in de stoel 
en het verhaal dat dit gebouw ooit via een 
menselijke keten verplaatst is van de 
Heawei naar de huidige plek. Het zal best 
een mooi schouwspel geweest zijn zo'n 
meer dan een kilometer lange rij mensen 
die, met het steen voor steen doorgeef-
systeem, bezig waren. En heeft de naam 
Wijnjeterp ook te maken met de hoogte 
van de ondergrond waar de kerk op 
gebouwd is ?

Wanneer men duikt in het verleden van 
Wijnjewoude dan stuit je steevast op de 
vaart, voorheen een levensader van het 
dorp. Buurt de Draai en buurt de 
Trambrug vormen samen nog de enige 
vanouds bestaande buurtvereniging de 
“Middelbuurt”. Er stond of staat geen kerk, 
alhoewel de doorgeefkerk maar op een 
steenworp afstand is. Er hebben in het ver-
leden drie herbergen gestaan in de 
Middelbuurt toen de scheepvaart nog van 
grote betekenis was. In het gebouw dat er 
momenteel wat troosteloos bij staat 
tegenover de noordelijke oprit van de 
draai was café-winkel Pals gehuisvest, zo 
rond 1915. De keeper van het eerste elftal 
van v.v. ODV dat ongeslagen kampioen 
werd in het seizoen 1928-'29 was H. Pals. 
Zou dat deze herbergier of een zoon van 
hem geweest zijn?
Als clubhuis van ijsclub “Foarút” heeft het 
gebouw nog lang een openbare functie 
gehad, maar toen de ijsbaan aan de over-
zijde van de vaart verhuisde naar de hui-
dige plaats was dit ook voorbij. Na 
gediend te hebben als opslagplaats van 
tweedehands handelswaar en later gara-
gebedrijf zou het pand best nog weer 
eens een herberg aan de Turfroute kun-
nen worden.
Een paar honderd meter westelijker, een 
viertal oude bomen op rij markeren nog de 
plek, stond ook een herberg. De Houten 
Hemel was de naam ervan. In de Bân van 
januari 2001 is deze uitspanning al eens 
uitvoerig beschreven. Gebouwd rond 
1840 door Hindrik Harmens van Seijen 
kreeg het er een belangrijke functie bij in 



1911 toen de Trambaan was aangelegd. 
Bij de brug kwam een wissel wat veel 
bedrijvigheid opleverde. Vee uit de verre 
omtrek dat naar de markt in Leeuwarden 
moest werd afgeleverd door de boeren bij 
deze Herberg, die toen in het bezit was 
van Arend Bergsma. In de schuur wach-
ten zij de komst van de tram af.
Na de eerste wereldoorlog in 1919 zette 
Leffert Blauw een café aan de verharde 
weg en verplaatste de Tramwegmaat-
schappij de wissel ook daarheen. Dat 
betekende het begin van het einde van de 
Houten Hemel.
Waar de derde Herberg van de Middel-
buurt heeft gestaan is voor mij onbekend.    

De volgende halte is letterlijk en figuurlijk 
café de “Leffertshutte”, dat stond tegen-
over de woonboerderij van nu Weinterp 
nr. 60. Helaas zijn alle sporen van dit eer-
tijds markante gebouw uitgewist nadat 
een brand op 9 november 1979 alles ver-
woeste. Op de westgevel stond de aan-
duiding WEG WIJNJETERP .Dat was 
geen vooruitziende kreet dat Wijnjeterp 
nog eens van de aardbodem zou verdwij-
nen. Het wees de passagiers van de tram 
erop dat men in Wijnjeterp aangekomen 
was en moest uitstappen wanneer men 
daar wilde wezen. Omstreeks de begin 
jaren 1950 is het personen vervoer door 
de tram maatschappij afgeschaft. 
Daardoor was de functie waarvoor het 
ooit gebouwd is, tramstation, verdwenen.
In 1962 reed de goederentram voor het 
laatst over het spoor dat maar enkele 
meters vanaf de achterdeur lag. Enkele 
jaren later is het spoor opgeruimd en 
sindsdien is Wijnjewoude spoorloos.
Eind jaren 60 pleegde Anne Jansma een 
flinke opknapbeurt aan en in het café en 
vernoemde het naar de stichter Leffert 
Blauw. Een groot aantal café houders heb-
ben hier met wisselend succes de rol van 
gastheer vervuld. De laatste 7 á 8 jaar van 
het bestaan was het echter meer een 

caféhouders doorgangshuis. 

Tegenover het doktershuis, daar waar 
Steffen v/d Woude woont, was omstreeks 
1900 het café met doorreed van Wietse 
Jongsma. Zou de Tolleane eens een 
belangrijke Noord-Zuid verbindingsweg 
geweest zijn??. Dat er ook gelegenheid 
voor overnachtingen van reizend volk aan-
wezig was, zou ook best kunnen. 
Misschien konden we hier wel spreken 
van een plaatselijke Herberg of Logement 
waarover Teun Brouwer sprak. De 
genoemde doorreed wijst wel in de rich-
ting dat er ook paarden konden uitrusten 
en verzorgd worden. 
  
Het enige café dat is blijven bestaan, “Het 
wapen van Opsterland”,markeert sinds 
jaar en dag een hoek van de Mounleane 
en is niet weg te denken uit het beeld van 
Wijnjewoude. Net als bij de Tolleane was 
hier ook een doorreed bij en dat is nog dui-
delijk te herkennen aan de zijde die grenst 
aan de Mounleane.
Op een foto van 1914 poseert het gezin 
van Engbert Meestringa, die toen eige-
naar was, voor het pand. Een paar voer-
bakken voor paarden zijn daarop ook 
zichtbaar. Meer dan onder de naam 
van”Het wapen van Opsterland”stond het 
café jarenlang bekend in wijde omgeving 
als café Tj. Dijkstra Duurswoude. In eer-
dere artikeltjes in de Bân is dit wel eens 
vaker vermeld. Bijv. de wereldberoemde 
“poeiermolke” van Beppe Meestringa tij-
dens schaatswedstrijden voor de school-
jeugd.
Nog een gebouw dat niet weg te denken is 
uit de kom van Wijnjewoude is de Gere-
formeerde Kerk. Zo oud niet als het café 
want alweer een foto, van 1908, laat zien 
dat de nieuwbouw bijna is voltooid en een 
flink aantal mensen bezig zijn met de 
inrichting en afwerking van het interieur. 
De eerste of eerdere gereformeerde kerk 
heeft gestaan aan de overkant van de 
straat. Nog net aan het begin van de 



Bûtewei. Daar is toen de Christelijke 
school gebouwd. Ook deze is alweer ver-
leden tijd en naar de huidige plek ver-
huisd. Een parkeerterreintje is wat rest na 
geloofsbelijdenis en onderwijs op dit stuk-
je Wijnjewoude.
Of ook het nog bruikbare materiaal van 
deze oude kerk verplaatst is, net zo als 
het eerdere probate doorgeefsysteem bij 
de Hervormde kerk, vermeld de historie 
niet. Er waren in ieder geval dan minder 
mensen nodig geweest.
 
Het oudste gebouw van ons dorp is zon-
der twijfel toch wel het kerkje van 
Duurswoude. Hulde aan de mensen die 
er voor zorgen dat het in zo'n goede staat 
blijft bestaan. Het zal monniken werk zijn 
geweest die het in de twaalfde eeuw heb-
ben gebouwd als Katholiek bolwerk. 
Kenmerkend zijn de dichtgemetselde 
poorten in elke zijgevel één, wat ooit tot 
doel had dat mannen en vrouwen elk een 
eigen ingang hadden om de kerk te betre-
den. Ook zat men gescheiden van elkaar 

in de kerk. 

Op restaurant de Stripe na is de kerk en 
kroegentocht zo'n beetje rond. Deze uit-
spanning is nog wat te jong om in dit ver-
haaltje te passen en ook al eens eerder in 
de Bân ter sprake geweest. We eindigen 
maar weer bij waar het begon. 
De kerk met de mooie naam “Maranatha” 
aan de Merkebuorren. In de volksmond 
de “Artikel 31 Tsjerke” op de plek van de 
Herberg van Sieger Kamminga. Op een 
bepaalt stukje grond kan zich heel wat 
divers dorpsleven afspelen in zo ong-
eveer een eeuw tijd, bewijst dit plekje. 
Kamminga was hier wat boer, handelde in 
paarden, heeft er een mosterd fabriekje 
gehad en de Lijkkoets heeft er herwaarts 
jaren een onderkomen gehad. Zonder 
meer een historisch stukje Wijnjewoude.

Durk.



Avondexcursie op Duurswouderheide.

Geniet van de ondergaande zon op de Duurswouderheide! Op vrijdagavond 8 juni 
organiseert Staatsbosbeheer in samenwerking met het IVN een wandelexcursie in dit 
terrein. Een natuurgids leidt de deelnemers eerst door de aangrenzende bossen om 
vervolgens op het heideterrein terecht te komen. 
Vanaf de uitkijkheuvel heb je een prachtig uitzicht over één van de grootste 
heideterreinen van Fryslân. 

De Duurswouderheide wordt steeds natter. En dat is precies de bedoeling. Het 
verbetert de leefomgeving voor adders, heidekikkers en gladde slangen. Er is een kans 
dat deze dieren tijdens de wandeling worden gezien. Op de grootste heide van Fryslân 
zorgen 50 Drentse heideschapen voor het onderhoud.
De natuurgids van Staatsbosbeheer vertelt er graag meer over tijdens deze wandeling 
bij zonderondergang.
Praktische informatie:
Datum: vrijdag 8 juni
Tijdstip: 20.00 uur
Startpunt: Parkeerplaats Kerkje van Duurswoude. 
Opgave: bij bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer t: 0516 464020
De excursie is gratis en duurt ongeveer 2 uur. Het is aan te raden om een verrekijker 
mee te nemen.

Meer informatie kunt u krijgen bij boswachter Marit Heegstra, 
T: 0516 451575
M: 06-10074496
E: m.heegstra@staatsbosbeheer.nl



Prikbord

Archief Wijnjewoude

Voor het archief van Wijnjewoude zijn gegevens over het jaar 2004 niet verzameld. 
Graag zouden wij in het bezit komen van nog wat wetenswaardigheden over dit jaar. 
Wie ons daaraan kan helpen, graag contact opnemen met Hilly Loopstra, tel. nr. 
481270.
Bij voorbaat dank, namens plaatselijk belang Wijnjewoude.

 

Terrein voor radiografische auto's.
Is er nabij of in Wijnjewoude ook een stuk terrein waarop mag worden gereden(offroad) 
met radiografische brandstof auto's.
a.u.b. bellen of mailen naar Johan Greydanus
tel.: 0516480534
e-mail: 

Sleutel gevonden.
Er is begin mei een sleutel gevonden op het speelterrein bij de Noormanstrjitte.
Te bevragen bij Roos van Dijk, Noormanstrjitte 12.

johan.greydanus@orange.nl

Musical in Wijnjewoude

We gaan ervoor!

Doel is om in maart 2008 een spetterende musical op de planken te zetten.
Er zal natuurlijk veel gerepeteerd moeten worden. 
Waarschijnlijk zal dit 1x per 14 dagen op zondagavond zijn.

Op zondag 30 september zullen we de taken verdelen en een ieder die meedoet verder 
informeren. Noteer deze datum dus alvast!
Locatie en tijdstip worden t.z.t. nog vermeld.

Opgave is nog steeds mogelijk bij één van onderstaande personen:

Ypie Dijkstra - Wolverlei 1 - email: shownieuws@versatel.nl
Bertha Langhout – Merkebuorren 67 - email: bertha_langhout@hotmail.com
Joke Jacobs – Merkebuorren 77 – email: mayo53@home.nl
Hillie Hof – Mr. Geertswei 1 – email : Hilliehot@hotmail.com
Jeannet Rozema – Biskopsreed 1 – email: rozema163@hotmail.com
Gea Boonstra – Dopheide 1 – email: jogebo@hetnet.nl



Speldag zondagsschool

Thema: Wie ie de Sterkste??

Wie gaan er mee?
Kinderen van 6 tot 12 jaar die op de zondagsschool zitten.

Wat gaan we doen?
We luisteren naar het verhaal van Daniël in de leeuwenkuil uit de Bijbel.
We gaan de bossen in voor een spannend spel,
We maken onze eigen button en eten met elkaar patat!

Waar?
Camping “de Ikeleane” van de fam. Kiers.
Duerswaldmerwei 19, Bakkeveen.
Aanvang 13.00 uur.

Op de zondagsschool krijg je deze maand een uitnodiging en kun je je opgeven voor 
deze speldag. Maar je mag je ook telefonisch opgeven bij Anetta van der Heide, tel 
542130.

Tot dan!

Openluchtdienst
Evangelisatie

10 juni a.s.
Plaats: Sparjebird (Hemrik)

Aanvang: 19:30

Medewerking:
Ds. G. Kajim uit Bakkeveen

Thema: Wees dus niet verdrietig

Gospelgroep “Sjir el Sjaddai” uit de Wilp

Na de dienst is er voor iedereen gelegenheid 
om nog een kopje koffie/thee te gaan drinken.



Gospelkoor Sola Gratia zoekt muzikaal talent!

Gospelkoor Sola Gratia heeft een zeer muzikaal en uitgebreid combo wat bestaat uit 
een drummer, gitarist, basgitariste en een pianiste. Helaas gaat onze pianiste na vele 
jaren bij ons te zijn geweest ons verlaten. Wij zijn dus op zoek naar een enthousiaste 
pianist(e). Maar ook zouden wij onze synthesizer (KORG) weer graag bespeelt 
hebben, wie gaat dat voor ons doen? Ben jij diegene of ken je iemand die ons combo 
zou willen versterken?

Of ben jij iemand die liever achter de geluidsknoppen staat, dan kunnen wij jou 
gebruiken! Wij staan altijd open voor vernieuwende ideeën en uitdagingen. We 
repeteren op de woensdagavond in het Trefpunt.

Voor meer informatie kun je terecht bij het bestuur.

Baukje Albada 0512 300750
Geke Meestringa 0516 481684

Het project “Zwaluwen op en rond het erf”.

Landschapsbeheer Friesland is momenteel bezig met de uitvoering van het project 
“Zwaluwen op en rond het erf”, dat zich vooral richt op de boerenzwaluw. 
Een belangrijke doelstelling van dit project is het geven van voorlichting over zwalu-
wen, aan boeren, burgers en buitenlui. Onder andere om de problematiek van de ach-
teruitgang van de zwaluwen bij de mensen bekend te maken, maar vooral ook om dui-
delijk te maken wat men zoal kan doen om het de zwaluwen (weer) naar de zin te 
maken op het (boeren)erf. Zo zijn er diverse simpele, vaak eenvoudig en goedkoop uit 
te voeren maatregelen, die erfeigenaren veelal zelf kunnen treffen om geschikte nest-
plekken voor de boerenzwaluw te creëren. 
Een tweede onderdeel van het project is het daadwerkelijk verbeteren van de situatie 
voor (boeren)zwaluwen op verschillende plekken in Zuidoost-Friesland. Dit doen we 
door het uitvoeren van kleinschalige maatregelen als het (opnieuw) openstellen van 
schuren of stallen en het plaatsen van nestplankjes, waarop de zwaluwen hun nesten 
kunnen maken. 

Meer informatie over het project “Zwaluwen op en rond het erf”, de zwaluwen en de 
maatregelen die men voor deze prachtige vogels kan treffen, is te vinden op de website 
van Landschapsbeheer Friesland (www.landschapsbeheerfriesland.nl). 



De Zonnebloem.

Onze jaarlijkse dagboottocht was op 30 maart j.l. 120 gasten en vrijwilligers hebben 
een leuke dag gehad nadat de zeer dichte mist was opgetrokken. 's Middags hadden 
we een verloting met mooie prijzen die beschikbaar waren gesteld door de middenstan-
ders/ondernemers uit de dorpen Ureterp – Frieschepalen – Bakkeveen – Wijnjewoude. 
Alle gevers hartelijk dank. Ook hartelijk dank voor de vele giften die wij mochten ont-
vangen.Dit alles wordt zeer op prijs gesteld. 

De Zonnebloem afdeling Ureterp stond 
met een stand op de braderie van 9 mei. 
Velen hebben op een mand met bood-
schappen geraden. Hartelijk dank hier-
voor. Het totale bedrag van mand en bood-
schappen was € 55.34. Fam. Wiersma uit 
Ureterp was de gelukkige winnaar.

In juni gaan wij als vrijwilligers op pad om 
loten te verkopen. De opbrengst wordt 
besteed aan tal van vakanties, excursies 
en andere uitstapjes, zowel plaatselijk als 
landelijk. Activiteiten, waarvan jaarlijks 
tienduizenden langdurig zieken, lichame-

lijk gehandicapten en hulpbehoevende 
ouderen en jongeren deelnemen. Wij 
hopen dan ook op een goede verkoop. 
Zou u bezoek willen ontvangen van een 
vrijwilliger van de Zonnebloem? Dan kunt 
u contact met ons opnemen. Op 27 juni 
hebben wij een autotocht. Hebt u belang-
stelling om mee te gaan? Dan graag even 
bellen vóór 15 juni. Zou u ons als vrijwilli-
ger willen helpen bij het organiseren van 
onze activiteiten dan bent u van harte wel-
kom tel. 0516-481012 of 0516-481635 

Het bestuur afdeling Ureterp

Open Tuinen Ureterp/Wijnewoude
“met mooie fietsroute”

Op zaterdag 16 en zondag 17 juni 2007 zijn van 10.30 tot 16.30 uur twee tuinen open 
voor bezoekers: de tuin It Merskenlân van de familie Praamstra in Ureterp, Boerestreek 
28A en de tuin van de familie Van der Meulen in Wijnjewoude, Noormanstrjitte 49.
Tussen beide, zeer gevarieerde tuinen loopt een mooie fietsroute door bos 
en heideveld. Een routebeschrijving is in iedere tuin te verkrijgen. Er kan gestart 
worden in Ureterp, bij de tuin It Merskenlân, Boerestreek 28A (inl. tel. 0512-303501) of 
in Wijnjewoude bij de tuin van familie van der Meulen, Noormanstrjitte 49 (inl. tel. 0516-
480639) (entree).



Activiteiten Nordic Walking Friesewouden   

Kennismakingsles 
Donderdagavond 7 juni om 19.30 -21.00 uur 
Start : parkeerplaats  Restaurant de Slotplaats 
Foarwurkerwei 3 te Bakkeveen. 
Kosten 15,= inclusief de huur van de stokken en 
een kopje koffie/thee na afloop.

Strippenkaart Nordic Walking
Elke maandagavond van 19.00-20.00 uur 
Vanaf 7  september ook op vrijdag middag 13.30- 14.30 uur 

Inhaal- en Opfrisles 
Donderdag  14 juni om  20.00- 21.30  uur   
Start parkeerplaats  Restaurant de Slotplaats   Foarwurkerwei 3 te Bakkeveen 
Voor wie :  alle  oud cursisten  
Kosten:  geen.

Nordic Walking Tocht  
Zaterdag  16 juni    start 10.30 uur
5 en 12 km  in Boswachterij Bakkeveen , 
zie ook site www. nordicwalkingfriesewouden.nl onder “tochten”

Groepsactiviteiten
Nordic walking gezellig  met familie, vrienden of met het werk als sportief uitje.

Meer informatie:
Annemarie Bongers, gecertificeerd I.N.W.A instructeur
Tel. 0516 -541510 (na 18.00 uur) 
 www.nordicwalkingfriesewouden.nl.
          

Beter één diepe bron, 
dan tien keer een regenton.



16 juni Nationale Nordic  Walking  dag in Friesland 

De eerste  Friese Nordic Walking vereniging 
organiseert op 16 juni  haar  eerste Nordic 
Walking tochten door de Friese Wouden. 
De tocht staat open voor alle liefhebbers  en voert door een  tweetal waardevolle 
natuurgebieden van Staatsbosbeheer: Het Oude Bos en de Duurswouder Heide.

  Afstanden: 5 km en 12 km. 

Verzamelen:Café Restaurant De Stripe,  Duerswald 29241 GW Wijnjewoude. 

Wanneer :Zaterdag 16 juni,
Starttijd  10.30 uur, start met een gezamenlijke warming up 
Kosten: € 4,50  te voldoen  bij de start
 
U ontvangt een bon voor een heerlijk kopje koffie/thee/fris zodat u  na afloop gezellig 
met uw wandelgenoten kunt bijkomen in restaurant de Stripe. 
Voor de oud cursisten van Nordic Walking Friese Wouden hopen we dat het een echte 
reünie wordt.

Inlichtingen en/of opgeven: kan tot vrijdagavond 15 juni 20.00 uur.
Telefonisch bij Elly Have: 0516 - 432144 of Annemarie Bongers: 0516 - 541510
Of via info@nordicwalkingfriesewouden.nl 
Onder vermelding van je naam, telefoonnummer en afstand.

De 5 km-wandeling vindt plaats door Het Oude Bos. De 12 km-wandeling loopt over de 
Duurswouder Heide. Beide natuurgebieden liggen in het oostelijk deel van de Friese 
Wouden 
De Duurswouder Heide is de grootste heide van Friesland en is een 
staatsnatuurreservaat sinds 1953. In de heide liggen talrijke vennen (dobben), er 
komen vele zeldzame planten en dieren voor.
Het Oude Bos behoorde bij het Landgoed 'de Slotplaats'. De tocht gaat o.a. langs de 
met rododendrons omzoomde Freulevijver, de romantische plaats van weleer. Het 
Oude Bos wordt nog bewoond door vleermuizen, bosuilen, spechten en boommarters.
Net als de Duurswouder Heide, ook een prachtige omgeving voor een heerlijke 
wandeltocht.

De deelname geschied op eigen risico. De organisatoren: zijn niet aansprakelijk voor 
verlies of diefstal van eigendommen of lichamelijk letsel. Bepaal dus zelf of U fit genoeg 
bent voor deze afstand.

www.nordicwalkingfrieswouden.nl
www.nordicwalking.nl
               



Kerkdiensten

Hervormde Gemeente
Juni
    3 Duurswoude 9.30 uur. Ds. F. Stefens, Hoogeveen 

19.30 uur. Hr. J. Duijster, Ens (zangdienst)
10 Weinterp 9.30 uur. Hr. F. Verkade, Hoogeveen

13.45 uur. Hr. H. Lowijs, Hoogeveen
17 Duurswoude   9.30 uur. Ds. J.M.D. v.d. Berg, Wezep. (viering H.A.)

13.45 uur. Ds. H. Poot, Oldemarkt
24 Weinterp  9.30 uur. Kand. T. Bolland, Amsterdam

13.45 uur. Kand. T. Bolland, Amsterdam

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.
Juni

3 9.30 uur. Dienst
14:00 uur. Ds. W.B. v.d. Wal

10 9.30 uur. Ds. W.B. v.d. Wal
14:00 uur. Ds. A.A.J. de Boer

17 9.30 uur. Dienst
14:00 uur. Ds. W.B. v.d. Wal

24 9.30 uur. Geen dienst i.v.m. de vakantieperiode
14:00 uur. Geen dienst i.v.m. de vakantieperiode

Juli
1 9.30 uur. Ds. W.B. v.d. Wal

14:00 uur Ds. G.O. Sander

Gereformeerde Kerk

Juni
3 9.30 uur. Ds. A. P. Davelaar, Zwartsluis, Voorber. H.A./ Koffie drinken

13:45 uur. Ds. J. v.d. Veen, Heerenveen, Kinderdienst
10 9.30 uur. Ds. J. G. Arensman, Gerkesklooster, Heilig Avondmaal

19:30 uur. Ds. G. Kaijim, Bakkeveen, Evangelisatiedienst 
“Sparjebird” Hemrik

17 9.30 uur. Ds. T. J. Oldenhuis, Emlichheim
13:45 uur. Ds. H.F. de Vries, Ternaard

24 9.30 uur. Dhr. H.J. Brouwer, Rouveen
13:45 uur Ds. F. de Jong, Drachten

Juli
1 9.30 uur. Dhr. H.E. Wijnja, koffiedrinken na de dienst

13:45 uur Ds. J. v.d. Veen, Heerenveen



Dorpsagenda

Juni
6  Rommelmarkt
6 WAW Kidsclub
8 WAW. Wadlopen Holwerd Ameland

14 Dorpsfeest
15 Dorpsfeest
16 Dorpsfeest
16 WAW. Zeevissen
20 Avondrommelmarkt
23 Hynstedei

Juli
4 Rommelmarkt
4 Reünie Rehobothschool
9 Avondfietsvierdaagse

10 Avondfietsvierdaagse
11 Avondfietsvierdaagse
12 Avondfietsvierdaagse
12 Pakketten inleveren voor Polen.
18 Avondrommelmarkt

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

Er zijn alweer een aantal rommelmarkten geweest, deze waren al 
goed bezet met standhouders. Deze maand beginnen we met de 
3 extra avond rommelmarkten.
Ze worden gehouden op 20 juni, 18 juli en 15 augustus.
We hopen op veel publiek en mooi weer.

Nu even heel wat anders : Aan alle inwoners van Wijnjewoude 
die lid zijn van deV.V.V.
Dit jaar is het 50 jaar geleden, dat de Vereniging voor 
Volksvermaak is opgericht.
Daarom tijd voor een feestje. We willen dit graag vieren op 15 
september met al onze leden. Houd deze datum vrij. De rest 
blijft nog even geheim.
Meer hierover in de volgende Bân.

Rijke lui zijn vaak te mager, en arme mensen te dik



Doktersdiensten

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

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

aanwezig. 

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

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


