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"Dorpsfeest"
De optocht in de jaren zestig
van de echte naar de mechanische pk’s.
Een keerpunt!

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 5 juli.
De daaropvolgende editie komt i.v.m. de vakantie uit op 30 augustus.
De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net
Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand
of als een gewoon word 97 document (geen docx) via de e-mail
deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 28 juni. Kopij wat niet via e-mail gaat
moet op donderdag 26 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

Koffieconcert CMV Euphonia
Op d.v. zondag 8 juni houdt CMV Euphonia een koffieconcert in het Trefpunt.
Euphonia zal u onder het genot van een kopje koffie een afwisselend programma
brengen.
Om ongeveer 10.45 uur kunt u eerst genieten van een heerlijk kopje koffie van
Remmelt. Hierna zullen de leden van Euphonia een kort concertje geven wat voor
jong en oud goed in het gehoor ligt.
Wat is er nou mooier dan op een zondagochtend, onder het genot van een kopje
koffie te luisteren naar prachtige muziek! Mensen, kom, onthaast u en geniet van dit
mooie concert.
Tot ziens op zondag 8 juni 10.45 uur!
CMV Euphonia

Berichten van Plaatselijk Belang
Bezoek burgemeester
Op 3 juli a.s. zal de nieuwe burgemeester van Opsterland, mevr. Francisca Ravestein,
een kennismakingsbezoek aan Wijnjewoude afleggen. We gaan een programma
samenstellen om haar een goede indruk te geven van ons dorp.

Beeld in de Stripe
Sinds januari dit jaar staat het beeld
getiteld ”Elisabeth Sophia” in eetcafé De
Stripe mooi te wezen. Het beeld dat de
geborgenheid tussen moeder en kind
symboliseert is eigendom van Plaatselijk
Belang en gemaakt door onze plaatselijke
beeldhouwer Joop van Bergen.
Om ons kunstwerk op het plein aan de Mr.
Geertswei twee jaar terug financieel rond
te krijgen, is ook bij Rabobank DrachtenUreterp aangeklopt voor een bijdrage. In
plaats van de gewenste geldelijke steun
kregen we het boven omschreven beeld
aangeboden, waarvoor, in verband met
het afstoten van het bank kantoor in
Ureterp, geen nieuwe plaats beschikbaar
was.
Door dit beeld als hulpmiddel met een
zekere geldelijke waarde te gebruiken
tijdens de inzamelingsactie en het wachten op subsidieverstrekkers, kon het

kunstwerk op het plein doorgang vinden.
Dit alles is wonderwel gelukt, met als
gevolg dat Wijnjewoude nu twee kunstwerken bezit.
Logisch zou zijn dat dit beeld in de
Swingel een plekje zou krijgen, maar dit
bleek om praktische redenen niet mogelijk. Een keuze voor plaatsing in een kerk
of school leek ons geen optie. Het weer
door Joop van Bergen in goede conditie
gebrachte beeld is het ons inziens waard
om voor een groter publiek aanschouwd
te worden. Eetcafé de Stripe leek ons
daarvoor een geschikte locatie.
In goed overleg met het echtpaar de
Vries, de uitbaters van de Stripe, is het
hier geplaatst. Het beeld blijft bezit van
Plaatselijk Belang, zodat de mogelijkheid
aanwezig blijft om het ooit een andere
bestemming te geven. Vanzelf-sprekend
ook dan weer in goed overleg.
Bestuur Plaatselijk Belang

Een pen is scherper dan een pijl.

Dorpssteunpunt Wijnjewoude.
In februari is ons Dorpssteunpunt geopend. U kunt op woensdagen tussen 10.00 en
12.30 uur bij ons binnenlopen met uw vragen maar ook als u even een praatje wilt
maken bij een kopje koffie of thee.
U kunt dan eens kijken wat we zoal aan folder materiaal hebben liggen, bijvoorbeeld
over maaltijdvoorzieningen, vrijwilligerswerk en mantelzorg.
Deze keer maken we u attent op informatie over de PlusBus.
De PlusBus is een nieuw initiatief voor
sociale en culturele uitstapjes. Speciaal
voor inwoners van Opsterland van 60 jaar
en ouder die minder goed van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken en
voor gehandicapten van alle leeftijden.
De PlusBus is speciaal uitgerust met een
liftinstallatie en vervoert van deur tot deur.
Bovendien brengt de PlusBus u naar de
stations van Heerenveen en Drachten.
Ook voor een ziekenbezoek aan de
verpleeghuizen en ziekenhuizen in beide
plaatsen belt u de PlusBus.
Om deel te kunnen nemen aan de
PlusBus moet u eerst begunstiger worden
voor 7,50 euro per jaar per persoon.
Hiervoor krijgt u een bewijs van deelname
en kunt u direct gebruik maken van de
PlusBus.Voor het reizen met de PlusBus
is een rit-bijdrage verschuldigd. De
PlusBus rijdt in zones. U betaalt alleen het
aantal gereisde zones.

Kennismaken met de plusbus???
Dat kan! Samen met het Dorpssteunpunt
organiseert de PlusBus een uitstapje
naar: It Damshûs te NijBeets.
Op woensdag 9 juli vanuit Wijnjewoude
om 14.00 uur. Terug ongeveer 17.00 uur.
Kosten zijn 5 euro per persoon, exclusief
entree/koffie of thee.
U wordt gehaald en gebracht.
Er kunnen maximaal 8 personen zonder
rolstoel mee, en maximaal 6 personen
met 1 rolstoel.
Het uitstapje gaat door bij een opgave van
minimaal 4 personen.
Opgave bij: Alie Blaauwbroek tel: 0516481307 of : de PlusBus 0512- 461602.
Nogmaals: kom eens langs bij ons
dorpssteunpunt in MFC De Swingel, in de
grote zaal beneden!
Woensdag van 10.00 tot 12.30 uur.
Tel. tijdens opening: 06-12 548 683.
Alie Blaauwbroek

Dorpsfeest 2008
Beste dorpsgenoten,
Nog een paar weken en dan staat de tent weer op het evenemententerrein en vieren we
van 19 t/m 21 juni het dorpsfeest met dit jaar als thema “Keerpunten in de
Geschiedenis”.
Het programmaboekje is gedrukt en zal verdeeld worden door de buurtverenigingen.
Heeft u op 7 juni nog geen programmaboekje ontvangen neem dan even contact op
met uw buurtvereniging of met ondergetekende.
Nog enkele aandachtspunten:
- Voor het kegelvoetbalspel op 19 juni, kunnen deelnemende teams nog tot en
met 14 juni worden ingeschreven. (3 personen per team) Wie het eerst komt wie
het eerst maalt!! Het belooft een leuk spektakel te worden. Opgave per E-mail:
dorpsfeestwijnjewoude@home.nl of per telefoon 0516 – 48 12 71 (Martje
Seefat)
-

Kinderen die naar een basisschool buiten Wijnjewoude gaan zijn ook van harte
welkom op vrijdagmorgen 10.30 uur (groep 1 t/m 4 ) of vrijdagmiddag 13.15 uur
(groep 5 t/m 8).

-

Hierbij nog een dringende oproep aan de bewoners van de straten waar de
optocht vrijdag en zaterdagavond langskomt. Wilt u de straten vrijhouden van
voertuigen en andere obstakels zodat de optocht zonder problemen kan
passeren? Alvast onze hartelijke dank voor uw medewerking.

-

In het programmaboekje zijn de wagens vermeld. Hier is nog 1 bijgekomen
namelijk “Keerpuntjes” van buurt de Witte Zwaan.
Indien u nog vragen heeft, bel dan gerust
met iemand van het bestuur.
Namens het bestuur Stichting Dorpsfeest
Wijnjewoude wens ik iedereen succes
met de voorbereiding van het feest en tot
ziens op 19, 20 en 21 juni 2008.
Martje Seefat
secretaris

Wasdag – gehaktdag – boendag,
de vijftiger jaren in Opsterland.
De één herinnert ze zich als overzichtelijk, knus, veilig en geborgen. Anderen denken er
juist aan terug als bekrompen, kneuterig, saai en truttig. Maar bovenal waren de jaren
vijftig “gewoon gezellig!”

“Wasdag, gehaktdag, boendag” neemt u
mee terug naar het dagelijkse leven van
de familie Nijenhuis. De familie Nijenhuis
verhuisde in de jaren vijftig naar de eerste
nieuwbouwhuizen van Gorredijk. De
tentoonstelling laat zien hoe hun leven in
het gezin, in huis en op straat zich
afspeelde. Een gezin, met nog steeds
warme herinneringen aan de jaren 50,
herinneringen die ook van u zouden
kunnen zijn. Aan de hand van unieke
foto's en vele alledaagse maar ook
zeldzame historische voorwerpen herleven de jaren vijftig in ons museum.
Beleef de jaren vijftig, de melkboer bracht
de melk en boter aan de deur, kom achter
de mangel staan in de bijkeuken. Voel u
weer even die bermtoerist, luisterend
naar een draagbare radio.
's Ochtends de radio aan en luisteren
naar het weerbericht van Hans de Jong.
In de jaren '50 was het huishouden vooral
de taak van de vrouw. De meeste
vrouwen werkten niet buitenshuis. Ze
hadden dus alle tijd voor het huishouden.
Vaak werden alle huishoudelijke taken
volgens een vast schema gedaan.
Maandag was vaak de dag waarop
moeder de was deed. Vrijdags kreeg de
huiskamer een goede schoonmaakbeurt.
Ook maaltijden waren aan vaste dagen
verbonden. Woensdag was bijvoorbeeld
traditioneel “gehaktdag”. De komst van
huishoudelijke apparaten maakte het
leven van de huisvrouw een stuk
aangenamer. In de jaren 50 had bijna
iedereen een stofzuiger en een elektrisch
strijkijzer. Wasmachines en koelkasten
waren vrijwel alleen bij de rijkere mensen
te vinden. Pas in de jaren '60 werden deze

apparaten ook voor de gewone man
betaalbaar. De televisie van menig gezin
stond bij de buren en het buurmeisje was
geliefd op woensdag- en zaterdagmiddag. De schoenen op de mat en soms
met 10 buurkinderen voor de buis, kijken
naar de avonturen van Swiebertje en
omroepster tante Hannie zwaaide iedere
uitzending uit met de woorden: “Dag, tot
de volgende keer”. 's Avonds was vaders
wil wet, hij bepaalde bij een avondje
televisie kijken met het hele gezin het
programma, al was de keuze van
programma's toen natuurlijk zeer beperkt.
In het voorjaar kreeg het hele huis een
grote beurt, de grote schoonmaak. Van
boven naar beneden werd het huis op zijn
kop gezet. De dikke wollen dekens hingen
over de waslijn te luchten. Matrassen en
kussens lagen buiten op waslijnstokken
tussen twee houten huishoudtrapjes. De
kledingkasten werden ook leeggehaald.
Een sopdoek ging door de kasten, en de
winterkleding uit de kasten werd verruild
voor de zomerkleding, waardoor je op een
koude voorjaarsdag gedwongen werd
met een kort rokje, blote benen met
kniekousen of sokjes en sandalen naar
school te gaan. Nadat de bovenverdieping helemaal zomerklaar was, waren de
woonkamer, de keuken en de gang aan
de beurt. De kolenkachel werd grondig
schoongemaakt, deze zou tot de herfst
geen dienst meer doen.
Er werd gesopt, geboend, geragd, en
geklopt. Het hele huis rook na zo'n grote
schoonmaak nog dagenlang naar azijn,
ammonia, groene zeep en boenwas. De
zomer kon beginnen……..

Nog eenmaal voorspelt Hans de Jong het
weer van 31 mei 1958 tijdens de opening,
Zaterdag 31 mei 2008 om 14.30 uur. U
bent van harte uitgenodigd de opening
van deze tentoonstelling bij te wonen. De
poetsdames Pien en Fien gaan met een
frisse wind door het museum en laten veel
stof opwaaien. Veeg u voeten, de poets-

dames Pien en Fien staan u met raad en
daad bij met de poetstips uit vervlogen
tijden.
De tentoonstelling is te bezichtigen tot en
met 23 augustus 2008 in Museum
Opsterland hoofdstraat 59 in Gorredijk.,
tel. 0513- 46 29 30.
E-mailadres:
museumopsterland@planet.nl
www.museumopsterland.nl,

Kirtan
Meditatie weekend “Zorba de Boeddha”
Een meditatie weekend voor levengenieters met diepgang. Stille
en actieve Osho meditaties, muziek en dans, genieten en
ontspannen zijn de sleutelwoorden.

De kunst van Ontspannen.
Door de drukte van alledag is het moeilijk
ontspannen te blijven. Er komt zoveel op
ons af in het werk en de privé situatie dat
we nauwelijks aan onszelf toekomen. Tijd
voor rust, reflectie en ontspanning is
moeilijk te vinden. In dit weekend leer je
vaardigheden hoe je kunt ontspannen
tijdens je dagelijkse bezigheden, zowel
thuis als op je werk. Je leert je aandacht
focussen; beter contact te maken met de
adem en door actieve meditaties je meer
bewust te worden van je lichaam,
gevoelens en denken. Ook worden
suggesties gegeven wat je kunt doen om
thuis en op het werk ontspannen te
blijven.
Vrijdag 6 juni 19.30–22.00 uur; zaterdag 7
juni van 9.00–18.00 uur en zondag 8 juni
van 9.00-16.00 uur.
Kosten, incl. lunches, studiemateriaal, €
175,- (part.) of € 245,- (voor mensen die

de workshop geheel of gedeeltelijk
vergoed kunnen krijgen). Er is de mogelijkheid om te blijven overnachten, de
kosten daarvoor zijn € 25,- per nacht..

OSHO Vipassana retraite
Een uitnodiging om, met behulp van het
waarnemen van de ademhaling, met je
aandacht naar binnen te gaan! In stilte
niet vasthouden aan dat wat prettig is en
niet afwijzen dat wat pijnlijk is. Maar
precies in het midden is de “waarnemer”of
“getuige”.
Een 3 of 5 daagse retraite, vol aandacht
voor al datgene wat zich in je afspeelt.
Loslaten van oude gedachten en beelden.
Nieuw en fris verder de zomer ingaan!
Van donderdag 10 juli 13.00 uur t/m
zondag 13 juli of t/m dinsdag 15 juli 16.00
uur. Je kunt 3 of 5 dagen meedoen!
Kosten € 210,- (3 dgn.) of € 320,- (5 dgn.)

Bedrijfsreportage
Openluchtzwembad Dúndelle
Zwembad Dúndelle beleeft dit jaar een jubileumjaar. Het is namelijk 40 jaar geleden dat
het zwembad geopend werd. Het zwembad staat vooral bekend om z'n onder
watervensters.
De speelweide ligt zeer uniek, omringd door bos, zodat het een geschikte plaats is om
heerlijk te zonnen, een balletje te trappen of te volleyballen. Het 25 meterbad is vooral
in trek bij de vaste banenzwemmers, maar ook geschikt om zwemlessen in te
verzorgen. De apart gelegen springkuil met 2 duikplanken is vooral vertier voor de
jeugd. Het ondiepe bad is voor de kinderen die nog geen zwemdiploma hebben een
prima plaats om waterervaring op te doen. Bij mooi weer is er dan ook nog het
kleuterbad.

Midgetgolfbaan Dúndelle

Partycentrum Dúndelle

Voor een balletje slaan kunt u terecht op
de nieuw in 2007 aangelegde midgetgolfbaan van Dúndelle. Een 18 holes
wedstrijdbaan met verschillende hindernissen, zoals de salto, de slak en het
labyrint. Het is een leuk en uitdagend spel
voor jong en oud. De baan wordt omringd
door bankjes om even uit te rusten en
voor de jeugd is er een kleine speeltuin
aanwezig met een zandbak.
Na passen en meten bleek in het
middengedeelte nog een mooie plek over
te zijn om een jeu de boules baan aan te
leggen, omzoomd door bomen en
bankjes een heerlijke plek om met mooi
weer te vertoeven.

De voorzieningen van Partycentrum
Dúndelle bieden een uitstekende gelegenheid voor uw familiefeest, reünie, verjaardagsfeest, personeelsfeest, vergadering of thema avond.
Zowel grote als kleine groepen zijn in
onze smaakvol ingerichte zaal of café van
harte welkom. Gezelligheid staat bij ons
voorop. Het unieke concept van Partycentrum Dúndelle is dat een gereserveerde ruimte die dag alleen voor uw familie of
groep is. Onze mensen inventariseren uw
wensen en organiseren het feest zoals u
dat wilt.
Compleet met allerlei activiteiten, zoals;
midgetgolf, fotospeurtocht, klootschieten,
jeu de boules, huifkartocht. Dit alles met
als afsluiting van een heerlijk warm en
koud buffet, smakelijke BBQ of een
uitgebreide koffietafel.

Kortom Dúndelle biedt voor allerlei soorten groepen mogelijkheden voor een heerlijk,
ontspannen uitstapje voor jong en oud. Kijk op onze site www.dundelle.nl of informeer
vrijblijvend naar de mogelijkheden.
Tot ziens,
Andries Nijboer en Engel Nijholt

Puntjes op I zetten.
Naar aanleiding van het verhaaltje “Van school tot garage” in een vorige aflevering van
de Bân een reactie van een trouwe lezeres die er op wees dat de opmerking
betreffende meester van der Vliet niet helemaal juist was. Deze vertrok van de
Wijnjeterper school niet naar Suameer, maar naar Surhuizum waar hij geen
hoofdmeester werd, maar na verloop van tijd vandaar het opstapje maakte tot hoofd
van de school in Bergum. Bij deze graag rechtgezet en bedankt voor de reactie, wat
voor mij een teken is dat er voor mijn leesvoer voor de Bân aandacht is.
Zo ook nog een verbetering in één van de stukjes van Klein Groningen wat betreft de
directeuren van de zuivelfabriek. De voornaam van directeur Knol was geen Freerk
maar Frans, een zoon van hem heette Freerk.
De genoemde J.Y. v/d Velde als directeur vóór de periode Knol zal waarschijnlijk
bestuurslid J.Y. Velde geweest zijn. Eén van de eerste of misschien wel de allereerste
directeur is een zekere Fopma geweest.

Durk

Wijnjewoude bedankt!
Speeltuinactie levert €507,- op!
Voor de kinderen in Wijnjewoude willen we leuke, veilige en gevarieerde speelplaatsen. Speeltoestellen vergen echter steeds meer onderhoud en het aanschaffen van veilig en aantrekkelijk nieuw speelmateriaal is duur, omdat aan strenge keuringseisen
moet worden voldaan. Wist u bijvoorbeeld dat een klimtoren met glijbaan al zo'n
€10.000,- kost?! Voor de aanschaf van nieuwe speeltoestellen hebben we dus veel
extra geld nodig. Om dit bij elkaar te krijgen organiseren we in 2008 verschillende acties
voor en door kinderen.

Inzamelactie
Vrijdag 9 mei jl. gingen onze vrijwilligers
en kinderen bij u langs om kratten en statiegeldflessen in te zamelen. Het was een
groot succes; 560 plastic flessen werden
verzameld. Plus een enorme variatie aan
glazen statiegeldflessen, kratten en kratjes. Een gezin had zelfs een volledig
gevulde bolderkar voor ons klaargezet,
een andere familie had voor hun vakantie
nog aan de actie gedacht en bracht geld
en flessen bij ons verzamelpunt. Daarnaast ontvingen we diverse contante
bedragen. De actie leverde maar liefst
€362,10 op!
Bij plaatselijk belang is bovendien €145,binnengekomen op de bankrekening voor
de speeltuinactie, waaronder een schenking van maar liefst €100,-! Om de kwaliteit van speeltuinen ook in de toekomst
veilig te stellen, meldden zich daarnaast
tien gezinnen als donateur. Wij nemen
contact met hun op. Mensen, hartelijk
bedankt!

Mini-enquête
Tijdens de actie hebben we ca. 500
enquêteformulieren uitgedeeld, omdat
we ook graag willen weten wat uw wensen zijn met betrekking tot de speeltuin in
uw buurt. Tweeëntwintig formulieren ont-

vingen we retour. De uitkomsten van deze
enquête gebruiken wij voor de onderbouwing van ons projectplan. Hieronder de
resultaten:
Op de vraag voor welke leeftijdsgroepen de hernieuwde speeltuinen
geschikt moeten zijn, kregen we een
variatie aan antwoorden, zoals van twee
tot acht jaar of van vier tot twaalf jaar. In
onze plannen streven we ernaar om de
kleintjes hun eigen hoekje te geven en
grotere kinderen ruimte en uitdaging te
bieden.
De top drie van toestellen die volgens
u niet mogen missen zijn: schommel(
11 x genoemd), glijbaan (9x genoemd) en
kabelbaan(5x genoemd). Op een gedeelde vierde plaats stonden klim-(klauterglij-)toestel en wipkip-/paardje. Andere
wensen betroffen wip-wap, voetbalgoal,
grote zandbak, rekstokken, draaischijf en
specifieke toestellen voor peuters en kleuters.
Veiligheid is volgens u het belangrijkste criterium voor een hernieuwde
speeltuin, gevolgd door duurzaamheid
en variatie van de toestellen. Daarnaast
werden nog veel tips gegeven en maakte
u duidelijk dat honden, katten en zwerfafval niet welkom zijn. Dank voor uw adviezen; we houden hier zeker rekening mee!

Tekenwedstrijd
Kinderen konden meedoen aan onze
tekenwedstrijd door de achterzijde van
het formulier te gebruiken voor een tekening van hun “droomspeeltuin”. Wij hebben prachtige tekeningen ontvangen! De
prijswinnaars kunnen binnenkort hun prijs
tegemoet zien. De uitslag:
1e prijs: Jente van der Velde,
Lavindelheide, 7 jaar
e
2 prijs: Duco Klooster, Dopheide, 6 jaar
3e prijs: Saskia Kuik, Gentiaan, 5 jaar
Creativiteitsprijs: Marrit van der Velde,
5 jaar

En nu?!
We zijn heel blij met de opbrengst van
deze actie, maar u begrijpt vast dat er nog
(veel) meer geld nodig is. We zullen daarom komend jaar nog meer activiteiten

bedenken. Ook zullen we doorgaan met
het werven van donateurs, omdat dit erg
belangrijk is voor het draagvlak en de toekomst van de speeltuinen. Wie er nog niet
aan toegekomen is, kan een schenking
overmaken op banknummer 139104461
t.n.v. Plaatselijk Belang Wijnjewoude
o.v.v. speeltuinactie. Indien u thuis nog
een ingevuld formulier heeft, kunt u die
inleveren bij ondergetekende op Hagerank 2.
Ondertussen hebben wij het concept projectplan bijna klaar. De komende periode
zullen we ons buigen over de begroting.
Na de zomer zullen we met een keurig uitgewerkt plan de gemeente, fondsen en
sponsors benaderen.
We houden u op de hoogte!
Namens de gezamenlijke speeltuincommissies Wijnjewoude,
Leontine Vroege

O
O

Ja, ik stort een bijdrage voor de speeltuinen op banknummer 139104461 t.n.v.
speeltuinactie, Plaatselijk Belang Wijnjewoude
Ja, ik word donateur van de speeltuinvereniging in mijn buurt, voor € ….per jaar

Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
Dit strookje kunt u inleveren bij familie Kampen-Vroege, Hagerank 2.
Dank voor uw medewerking!

Geef de pen door
Buurman, bedankt voor de pen! Een mooie gelegenheid om wat over
mezelf te vertellen. 41 jaar geleden ben ik als Engelina Zijlstra op
een boerderij in Harkema geboren. Ik kom uit een gezin met 2 oudere en 1 jongere broer(s). Een vrij leventje, want de boerderij stond
midden in de weilanden. Heerlijk! M`n ouders wonen er nog steeds
en gelukkig nog in goede gezondheid.
Op m`n 17e had ik als ideaal om de horeca in te gaan. M`n stageplek stond al vast,
namelijk restaurant 'het Jagertje' in
Drachten. In die tijd had ik ook een Jager
leren kennen, en ja wat wil je dan?
Verdienen! En wat deed ik tot spijt van
mijn ouders; m`n opleiding stoppen en ik
ging werken in een groentewinkel in
Surhuisterveen. Toen m`n baas deze
winkel ging verbouwen en er nog een
klein winkeltje naast kwam, vroeg hij of ik
een idee had wat hij in dat kleine winkeltje
kon gaan beginnen. Ik bedacht me geen
moment en zei: een kaasspeciaalzaak
hebben we hier nog niet! En nog geen
week later zat ik in Den Bosch voor de
opleiding. Ik leerde in Den Bosch alle verschillende soorten kaas. Inclusief alle buitenlandse soorten. Een maand later
stond ik in m`n kaas – noten en wijnwinkel. Een prachtbaan! In 1988 kochten
Jakob en ik een oude pastorie in Haulerwijk. M`n klanten plaagden me vaak en
vroegen wat ik in Haulerwijk moest. Een
oud huis aan de vaart met uitzicht over
het blauwe bos en een diepe achtertuin.
Daar kregen we onze beide dochters;
Tineke en Janneke. Na de geboorte van
onze oudste dochter, ben ik gestopt met
het werken in de winkel. Toen onze dochters wat ouder werden, vonden we toch
wel dat we erg gevaarlijk woonden. We

woonden aan een drukke weg in een binnenbocht. Na 6 jaar verkochten we ons
huis. Jakob wilde dolgraag naar 'Wynjewâld'. Ik had helemaal niks met
Wijnjewoude, maar toch kochten we onze
huidige woning aan de Loksleane. Hier
werd onze zoon; Jan-Jakob geboren. Nu
wonen we alweer bijna 14 jaar met veel
genoegen in Wijnjewoude.
Graag mag ik met Boomer een stuk lopen.
(zowaar, we hebben ook nog een hond!)
Een hond hoorde volgens mij alleen maar
thuis op de boerderij en niet in de buurt.
Ook vind ik het heerlijk om met m`n mountainbike door de bossen te fietsen en van
de mooie omgeving te genieten.
M`n wens is om weer in een winkel te
gaan werken, maar omdat Jakob een
drukke baan heeft is het er nog niet van
gekomen.
Dit is een stukje uit m`n leven. Zoals u eerder hebt kunnen lezen, zei ik dat ik in het
verleden niets met Wijnjewoude had. Om
hier nog even op terug te komen, ik hoop
dat we hier nog heel wat jaartjes met veel
plezier mogen wonen!
Groetjes,
Ellen de Jager - Zijlstra.

Ps. De pen geef ik door aan een vrouw die ook uit de Zijlstra familie komt, maar geen
familie van mij is: Ina Homminga – Zandberg.

Schoolviswedstrijd
De basisschooljeugd uit de dorpen Hemrik, Lippenhuizen en Wijnjewoude heeft
woensdagavond 28 mei gestreden wie de beste visser uit deze dorpen is.

Ondanks een slecht weer voorspelling
was de opkomst groot. 70 kinderen met
hun ouders kwamen opdagen. 's Middags
waren enkele vissertjes bij de fa. Visser in
Hemrik geweest om hun hengel in orde te
maken zodat ze 's avonds hun best
konden doen.
Nadat iedereen een plekje gevonden had
kon er gevist worden onder toeziend oog
van de organiserende vereniging “It
Stikelbearske” uit Wijnjewoude.
Er werd gevist in de Opsterlandse Compagnonsfeart bij de Trambrug te Wijnjewoude.
Na afloop van het vissen kreeg iedereen
een ijsje aangeboden.
Het enige wat er gebeurde was dat
iemand een skelter te dicht bij de vaart
had neergezet.
Deze reed vervolgens uit zichzelf de vaart
in. Binne Jan Visser sprong spontaan het
water in om deze er weer uit te halen.
De wedstrijd eindigde om 20.00 uur.
Iedereen ruimde snel op omdat ze
nieuwsgierig waren wie er gewonnen
hadden.

De wedstrijdcommissie had het nodige
rekenwerk omdat er goed gevangen was.
De volgende prijswinnaars kwamen te
voorschijn:
1e
Aline Bruinsma
2e
Tjesse Minkes
3e
Fimme Marra
4e
Sjoerd Visser
5e
Sietse de Boer
6e
Gjalt
7e
Dorika Jongsma
8e
Aldert van der Veen
9e
Sanne Knol
10e
Franke Postma
11e
Heerko van der Veen
12e
Kim Aans.
De basisschool welke de wisselbeker
won is De Bôge uit Hemrik.

Het was een geweldige avond en we hopen dat iedereen er volgend jaar weer bij is.

Willedei Wynjewâld
Op zaterdag 6 sept. 2008 is het weer zover! Voor de 5e keer start 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 kosteloos
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 loopt goed. 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 is een
opmerking die wij zeer ter harte nemen.
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 reclame, wie wil dit
nou niet!?!
Ondernemers en bedrijven kunnen zich
evt. via een braderie presenteren en
promoten.
Kosteloze aanmelding kan via: E-mail:
willedei@wijnjewoude.net
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

Prikbord
Bedankt:
Lâns dizze wei wolle wy eltsenien
betanke foar alle kaarten, blommen en
kado's dy wy op ús 50 jierrige troudei
krigen ha. It wie in hiele moaie dei.
K. en H. Van der Lei-Tiesinga,
Bremerheide 13, Wynjewâld.

Gevonden:
Een damesfiets (Gazelle) aan de
Opper Haudmare in de buurt van
nummer 2 op zaterdag 31 mei.
Voor meer info, Fam. Hiemstra
tel. 47 16 56

Optredens in de
muziekkoepel
Zomerseizoen 2008
Uitnodiging:
De volgende muziekgroepen treden in
juni op in de prachtige muziekkoepel van
Wijnjewoude.
6 juni
27 juni

Trekzakspelers
Slúskesjongers

Alle optredens beginnen om 19.30 uur.
Toegang gratis.
We hopen dat veel dorpsbewoners en
andere belangstellenden bij deze
optredens aanwezig zullen zijn.

Boeken- en
platenmarkt
Beste Dorpsgenoten. Hierbij willen we
iedereen hartelijk bedanken, die eraan
heeft meegewerkt om onze boeken- en
platenmarkt tot een geweldig succes te
maken. We hebben heel veel boeken,
platen, cd's en dvd's van u ontvangen en u
heeft ook veel van ons gekocht. De netto
opbrengst was € 725,50. Een geweldig
resultaat!
We zijn van plan om ook op de “Willedei”
aanwezig te zijn en hopen ook dan weer
voor een mooi bedrag te verkopen. Hebt u
nog boeken, elpees, cd's en dvd's die u
wel kwijt wilt, dan kunt u die brengen bij
één van onze leden of bellen met Aukje
Veenstra, tel. 481584.
Nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage
aan dit geweldige resultaat.
Bestuur en leden “Looft den Heer”
Wijnjewoude

V.V.V. ''Duurswoude'' te Wijnjewoude
De kop is eraf, de eerste twee rommel-markten zijn geweest. Die van mei heeft het
goed gedaan, er waren meer dan 60 standhouders en deze hadden mooi weer.
Natuurlijk hopen we op meer van zulke markten. Op de markt is een drinkbeker
gevonden. Deze is af te halen bij Griet v. Veen Loksleane 17 tel. 481432.
De avond fietsvierdaagse is op 14, 15, 16 en 17 juli.
De start is bij de Stripe, alle avonden vanaf 18.30 uur
We willen nog even een belangrijke datum aan jullie kwijt. Het ringrijden wordt gehouden op 9 augustus a.s. Noteer deze datum in uw agenda. We hopen dat alles goed zal
verlopen en hopen op mooi weer.
Het bestuur

Leven en werken in Rwanda, Afrika
Afrika: zo ver weg en zo dicht bij. Begin september 2007 vertrok ik voor 8 maanden naar
Rwanda, Afrika, om daar voor de vrijwilligersorganisatie VSO te gaan werken in het
onderwijs. Ik had ontslag genomen van mijn baan bij het Friesland College, maar wel
met de garantie om weer terug te kunnen keren, vanaf begin mei 2008.
Ik heb gewerkt en geleefd in een totaal andere cultuur in een land waar ik totdan niemand kende. Alleen, met slechts de inhoud van mijn tas als metgezel en de wetenschap dat er ergens in een dorpje een huisje zou zijn om in te wonen en veel scholen in
het gebied waar ik als Education Advisor zou gaan werken. Nee het was niet echt nieuw
voor mij; in de jaren 70 had ik al twee keer een jaar in Kenia gewoond en gewerkt, maar
nu, 30 jaar later was het wel in een totaal andere periode van mijn leven.
Natuurlijk is het zo dat je vanuit een andere cultuur heel anders aankijkt tegen wat
wij in Nederland normaal vinden.
Ongeveer alle Rwandese kinderen vinden het een voorrecht om naar school te
mogen: “zo heb ik meer kans in het leven',
“nu hoef ik geen straatkind te worden', 'als
ik via mijn opleiding een baan krijg kan ik
mijn ouders onderhouden later'. Ik hoorde
telkens dit soort opmerkingen. Ik werd,
zoals elke bezoeker van dit land met veel
respect behandeld. Bezoek in een familie
is een zegen; je wilt je uiterste best doen
om het de persoon naar de zin te maken.
Als ik naar mijn werk ging of zomaar eens
naar de markt of een wandeling door de
velden, dan hoorde ik heel vaak mensen
enthousiast roepen: “ Mzungu (blanke),
mweriwe!! (hallo!!)”. Ik voelde me vaak als
een koning. De plek van een vreemdeling
in een land als Rwanda is erg goed. Als ik,
zoals nu tijdens mijn werk met buitenlanders op het Friesland College, sommige
cursisten hoor over de bejegening, dan
kan ik niet anders dan dat vergelijken met
mijn eigen ervaringen….
Mijn werk bestond vooral uit advisering
van onderwijzers en leerkrachten. Ik werkte voor een Bisdom van de Anglicaanse
kerk op ongeveer 20 basisscholen en 4
middelbare scholen en 4 scholen voor
beroepsonderwijs. Ik heb veel workshops
gegeven over onderwijsmethodes, ben
veel in klassen geweest om samen met

de leerkracht lessen te geven en later
adviezen.
Natuurlijk, nu ik weer terug ben in
Nederland kleurt mijn herinnering de beelden roze. Ik zie mezelf weer rijden op de
motor over onverharde wegen en in een
prachtig Afrikaans landschap naar scholen, de ontvangsten op de scholen werden vaak gezien als grote gebeurtenissen
en leerkrachten luisterden met veel aandacht naar de ervaringen van de Mzungu
(ik dus..). De realiteit is wel dat de scholen
te maken hebben met een groep van
jonge onervaren en niet goed opgeleide
leerkrachten. Veel leerkrachten zijn in de
genocide van 1994 vermoord en door de
bevolkingsexplosie zijn er nu vele leerkrachten nodig: er is geen tijd en geen
geld voor een stevige opleiding. De basisschool 200 meter van mijn huisje in
Shyogwe heeft bijvoorbeeld meer dan
2100 leerlingen en 28 onderwijzers (even
rekenen…), waarvan 4 een opleiding hebben.
Verder is Rwanda een klein land, met heel
veel groene heuvels, een erg goed klimaat met voldoende regen voor goede
oogsten, een erg vriendelijke bevolking
en het is er veilig. Daarnaast is het straatarm, zijn ongeveer 800.000 mensen vermoord tijdens de genocide en heeft het
vele, vooral jonge, monden te voeden. Er
is wel degelijk een sfeer om vooruit te
komen, maar het land heeft vele, vele problemen te overwinnen.

Wat is nu het effect van mijn werk
daar? In mijn werk in het onderwijs is
dat moeilijk te meten. Onderwijsvernieuwingen zijn in Nederland tientallen jaren aan de gang en er wordt
nog steeds veel geld in gestoken. En
wij vinden dat het nog steeds niet goed
gaat op veel scholen.

Het systeem van 'chalk and talk”, dat veel
voorkomt in Rwanda, doet me denken
aan de jaren 50 in Nederland (of nog eerder). Workshops en adviezen hebben wel
degelijk effect, maar je moet echt in
bescheiden resultaten denken. Ik heb
mijn steentje bijgedragen.

Wel zijn er grote resultaten geboekt in projecten, die velen van jullie ook financieel
gesteund hebben:
- Door sponsoracties kunnen 7 leerlingen naar de middelbare school, omdat
voor hen het schoolgeld betaald wordt. Schoolgeld is rond 200 euro per jaar per
leerling en het gemiddelde inkomen van iemand met een baan ligt rond 50 euro
per maand. Slechts 15 % van de bevolking heeft een betaalde baan… Reken
maar uit.
- Door acties via o.a Jan Dros (die ook 3 weken in Rwanda is geweest en workshops computer heeft verzorgd), zijn er nu op een aantal scholen laptops, waardoor de schooladministratie veel beter verzorgd kan worden.
- De basisschool in Shyogwe wordt via een actie van VSO-Nederland en
Randstad, waarbij ik het project heb aangevraagd, nu in staat gesteld om voor
20.000 euro de allerbelabberdste klaslokalen te vervangen en om onderwijsmaterialen aan te schaffen;
- Een gehandicapte man (Emmanuel, 29 jaar) kan via een VSO-collega uit
NoordIerland en Els en mij zijn prachtige kettingen verkopen en door de
opbrengst een eigen rolstoeltoegankelijk huisje laten zetten. Hij woont momenteel met 7 gehandicapte kinderen in een instelling, zonder enige privacy.
Verkoop van de kettingen is aan huis!!;
- Collega Faustin heeft een project voor weeskinderen in ons dorpje om hen via
gerichte training en werk zich in hun onderhoud te laten voorzien.

Ik ben nog dagelijks in contact met mijn
vrienden en collega's in Rwanda over
onder anderen bovenstaande projecten.
Als je wilt bijdragen, dan kan dat. Je kunt
geld overmaken op giro 2927733 op
naam van G.L.van der Veen, Wijnjewoude, onder vermelding van: projecten
Rwanda. Je kunt ook aangeven als je een
specifiek project wilt sponsoren.

Ik kijk met heel veel voldoening en tevredenheid terug op mijn periode in Rwanda.
Het heeft in veel opzichten veel voor mij
betekend. In de loop van de tijd heb ik een
website bijgehouden, die ik nog wel een
tijdje op Internet zal laten staan. Als je
meer wilt lezen over mijn ervaringen daar,
kun je gaan naar: geertvanderveen.waarbenjij.nu.
Geert van der Veen

Een half gare die zijn mond
houdt is een half wijze.

Iepenloftspul Opsterlân 2008
Ek dit jier fersoarget de Stichting Iepenloftspul Opsterlân wer in foarstelling yn it smûke
teaterke fan Sparjeburd. Wy dogge dit jier lykwols wat oars as oars. Nei in jier as wat
stikken mei wat swierdere kost, bringt Opsterlân dit jier de famyljefoarstelling Ronja, de
rôversdochter. In nijsgjirrige foarstelling foar jong en âld nei it boek fan Astrid Lindgren.
De rezjy is yn hannen fan Rieneke de Haan.
Ronja fertelt it ferhaal oer twa rôversfamyljes dy't striid ha. Se kinne elkoar foar de
eagen net sjen. Sa wurdt Ronja ek grutbrocht. Mar at se wat âlder wurdt, giet se op
ûndersyk út yn de omkriten fan de rots dêr't de famylje tahâldt. Sa komt se ek yn de
kunde mei Bjirk, lid fan dy oare rôversfamylje. En nuver genôch, dizze beide bern kinne
it wol goed mei elkoar fine. Sil de jeugd de âlden dan sjen litte hoe't it wol moat?
Skriuwer:
Oersetting:
Bewurking:
Rezjy:
Data:
Oanfang:
Reservearring:

Astrid Lindgren
Jacobus Q. Smink
Peter Sijbenga
Rieneke de Haan
5, 7 (première), 10, 11, 14, 15, 18 en 20 juny 2008
21.00 oere (útsein 14 juny: 23.00 oere)
Kultureel Sintrum De Skâns; 0513 – 46 86 00 of
info@iepenloft-opsterlan.nl
Kassaferkeap:
De Skâns op 'e Gordyk
Entree:
Foarferkeap (oant 4 juny) € 15; bern oant 12 jier € 5;
Spesjale kombi-kaart ien âlder – ien bern: € 17,50.
Op dagen fan de foarstellingen yn it teater binne de kaarten € 2,50 djoerder.
Mear ynformaasje: www.iepenloft-opsterlan.nl

EHBO-vereniging
Bakkeveen/Wijnjewoude
De E.H.B.O. verenigingen H.E.M.D. & Bakkeveen/Wijnjewoude hebben het
voornemen om in september 2008 weer een E.H.B.O. beginnerscursus uit te schrijven.
Helaas is die van 2007 niet doorgegaan wegens te weinig aanmelding. Er zijn al een
aantal mensen die zich hebben opgegeven. Bij voldoende deelname van minimaal 12
personen gaat de cursus door. De cursus zal voornamelijk in Makkinga plaatsvinden.
Indien er genoeg aanmeldingen zijn vanuit de omgeving van Bakkeveen/ Wijnjewoude
is er de mogelijkheid om de cursus dichterbij te laten plaatsvinden.
Wilt u zich ook aanmelden voor deze cursus, dan kan dat via de
mail/telefoon: ehbohemd@hotmail.com/ 0561-421833
of
ehbo_benw@hotmail.com/ 0516-541035

Vanaf begin september 2008 beginnen
onze herhalingslessen weer en die zullen
in het M.F.C. “De Swingel” te Wijnjewoude
worden gehouden.
School-EHBO'er gevraagd!!
Een van onze leden stopt na 7 jaar met
het geven van school-EHBO op een
basisschool in Wijnjewoude. Helaas
hebben wij nog geen vervanger. Dus
hierbij de oproep, wie wil dit van haar
overnemen. Neem hiervoor contact op
met Jacqueline Kuipers tel: 0516-541035

Slechte voorbeelden van EHBO
Bewusteloosheid
Bij bewusteloosheid de patiënt zo lang
mogelijk met rust laten. Dan heeft hij er
langer plezier van.
Bloedverlies
Bij ernstig bloedverlies de patiënt in een
vergiet deponeren en geheel laten
uitlekken. Niet door de wringer met het
oog op mogelijke kneuzingen.
Observeren
Ga na of de patiënt geld bij zich heeft.
Neem dit af teneinde uitbreiding van het
letsel te voorkomen en zelf wat achter de
hand te hebben.
Breuken
Bij het breken van beide benen, proberen
de patiënt op zijn handen te laten lopen.
Wil je weten hoe het dan wel moet, doe
dan de beginnerscursus!!!

Nordic Walking Vereniging de Friese Wouden
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Instructeur:
Internet:
Correspondentieadres

John Verwey tel :431331
Peter Crom
tel: 480555
Hans te Loo tel: 542022
Annemarie Bongers tel: 541510
www.nwvdefriesewouden.nl
Lange Singel 14 9243 KJ
Bakkeveen

Opfrisles
Is de techniek wat weggezakt dan kunt u
zich opgeven voor een opfrisles waarin
alle techniekstappen
met u worden
doorgenomen: Donderdag 19 juni van :
19.00- 20.30 uur in Appelscha start bij

VVV aan de Boerenstreek
Donderdag 28 augustus van 19.00-20.30
uur in Bakkeveen start bij VVV aan de
Foarwurkerwei 3a

Kennismakingslessen
Kennismakingslessen in Bakkeveen
Vrijdag 22 augustus
13.30 -15.00 uur
Zaterdag 23 augustus
10.30-12.00 uur
Maandag 1 september
19.00-20.30 uur
Kennismakingslessen in Appelscha
Vrijdag 22 augustus
10.30-12.00 uur
Zaterdag 23 augustus
13.30-15.00 uur
Dinsdag 26 augustus
19.00-20.30 uur
Kennismakingsles in Oldeberkoop
Vrijdag 29 augustus
19.00-20.30 uur.
Techniekcursussen vanaf eind
augustus.
Elke vrijdagmiddag en maandagavond
in Bakkeveen.
Elke vrijdagochtend en op dinsdagavond
in Appelscha.
Bij voldoende deelname ook op andere
dagen.
Aanmelden voor de opfriscursus, de
kennismakingsles of een cursus kan via:
info@nordicwalkingfriesewouden.nl of
na 18.00 uur tel: 0516-541510.

Landelijke Nordic Walking dag 14
juni 2008
Na het succes van de eerste Woudentocht op de landelijke Nordic Walking dag
van 2007, wordt dit jaar door NWV De
Friese Wouden de tweede Nordic
Walking Friese Woudentocht georganiseerd. Daarom nodigen wij u graag uit
mee te wandelen op een speciaal voor
deze dag uitgestippelde wandeltocht door
het coulissen landschap bij het Bergumermeer en de Leyen. De omgeving is zeer
de moeite waard en er is voor iedereen
wel een geschikte afstand. Kortom: niet

aan je voorbij laten gaan. Het is een
prachtig afsluiting van het voorjaarseizoen en een mooie voorbereiding op
een sportieve zomer.
Wanneer: zaterdag 14 juni 2008
Afstanden: 5-10-15-20 km
Vertrektijden:
15 en 20 km vertrekken om 10.30 uur,
inschrijven vanaf 10 uur
5 en 10 km vertrekken om 11.00 uur,
inschrijven vanaf 10.30 uur
Startlocatie: het “Heechsân” aan de
Torenlaan 12-14 in Eastermar (Oostermeer).
Kosten € 4,-- voor leden en voor nietleden € 5,--, te voldoen bij de start, incl.
kopje koffie/thee en wat lekkers voor
onderweg.
Aanmelden voor deze mooie tocht kan tot
en met 11 juni via hm.teloo@planet.nl
onder vermelding van: “Coulissentocht”,
naam en de afstand en aantal deelnemers. U ontvangt een inschrijf-nummer
wat u meeneemt naar de start. Telefonisch aanmelden kan via: 0516-542022
's ochtends tussen 9 en 12 uur.

Bericht van de WAW
De Werkgroep Activiteiten Wijnjewoude (WAW) is zo langzamerhand een begrip geworden in Wijnjewoude en ver daarbuiten. In de loop der jaren heeft de WAW een brede variatie aan
cursussen aangeboden waar veel cursisten plezier aan hebben
beleefd. In sommige gevallen hadden zij daar zelf ook veel voor
over, want de WAW heeft zelfs deelnemers uit Assen mogen
begroeten!
Breed aanbod activiteiten
De WAW probeert veel en uiteenlopende
cursussen en workshops te organiseren.
Gezien het grote aantal deelnemers van
de diverse cursussen lukt dat ook ieder
jaar weer goed.
De grote kracht van de werkgroep is het
relatief goedkoop aanbieden van de
diverse activiteiten, workshops of cursussen. Dat gaat echter wel eens ten koste
van de aanschaf van diverse materialen.
Beeldschermen gesponsord door de
Rabobank Drachten
De Rabobank is de WAW de afgelopen
jaren, door middel van sponsoring, al

meerdere keren tegemoetgekomen. Zo
heeft de WAW onlangs opnieuw een
schenking van de Rabobank ontvangen.
Tien beeldschermen en een printer! Een
absoluut noodzakelijke aanwinst voor de
WAW waar we erg blij mee zijn. Met deze
moderne en professionele apparatuur
komt de PC-club van de WAW nog beter
tot zijn recht. En daar hebben alle cursisten van de toekomstige PC-workshops de
komende jaren veel profijt van.
De WAW wil de Rabobank hartelijk
danken voor deze bijzondere schenking,
evenals de jarenlange plezierige samenwerking tussen de Rabobank en de
WAW.
De bestuursleden van de WAW

Volleybalvereniging DWS
Zo naar de vakantie toelopend zijn wij aan het einde van het seizoen gekomen.
De eindstanden van de competitieteams zijn:
Heren 1 uitkomend in de 3de klasse 2de plaats
Heren 2 uitkomend in de 4de klasse 7de plaats
Dames 1 uitkomend in de 2de klasse 5de plaats
Dames 2 uitkomend in de 4de klasse 7de plaats
Voor Heren 1 betekent deze 2de plaats rechtstreekse promotie naar de 2de klasse.
Voor de andere teams geld handhaving in de huidige klasse.
Ook de recreatie teams, die in een onderlinge competitie met omliggende dorpen
spelen, kenden een kampioen. Tevens werd de Opsterland-cup weer naar
Wijnjewoude gehaald.

In de nacht zijn alle koeien zwart.

Seizoenafsluiting.
Als afsluiting van het seizoen werd ook deze keer ( onder toeziend oog van onze enige
doch trouwe supporter) weer een geslaagd en gezellig mixtoernooi gespeeld.
Tenue.
Na het nodige passen, meten, scheve
boordjes en kleurstellingen is het in de
loop van het seizoen gelukt dat de hele
vereniging in nieuwe shirts voor de dag
kan komen. Hier is een plaatje van
geschoten tijdens het mixtoernooi.
Helaas was shirtsponsor Makelaar M.

Bos verhinderd, maar zij kan met ons,
trots zijn op het resultaat. Rest mij nog te
melden dat de trainingen na de vakantie
weer zullen beginnen op 11 augustus.
(zonder tegenbericht zijn er geen
wijzigingen in de trainingstijden)
Tot het nieuwe seizoen.
Bestuur DWS,
Roelie de Vegt

Gevraagd:
Voor het nieuwe seizoen zijn wij op zoek naar een enthousiaste trainer voor dames 1 en 2 en
voor Heren 2. Trainingsavonden maandag en dinsdag avond.
Voel je je geroepen, of heb je de gouden tip, dan kun je contact opnemen met Dita Stienstra
0516-480606 of Roelie de Vegt 0516 -481598 of één van de andere bestuursleden.

't

Achterom-winkeltje Bakkeveen

Met de verkoop van artikelen uit arme landen, proberen wij de mensen dáár werk en
inkomen te geven! U kunt iets doen aan de onrechtvaardige verdeling van welvaart
in de wereld…….!!
Door eens een prachtig cadeautje bij ons te kopen bijvoorbeeld…….
Of door een geurig kopje koffie of thee te drinken met Max Havelaar keurmerk...
Of door eens onze chocolade of honing te proberen…..
Of door een kaneelkoekje bij de thee te presenteren…..
Of door eens biologische rietsuiker te gaan gebruiken….
Tegelijkertijd doet u dan iets waardevols voor mensen in Afrika, Azië of LatijnsAmerika die deze producten maken.
Wij hebben prachtige manden van palmblad voor € 6.95
Een presenteerblad van batik op bamboe voor slechts € 7.50
Dwarsfluit van bamboe uit Bangladesh voor € 5.Vazen, mokken, kaarsenstanders en kaarsen, hangmatten en kleden voor tafel of
bed, puzzels voor groot en klein en handgemaakte kaarten enz. enz. Zo vindt u hele
originele en toch betaalbare cadeautjes in ons winkeltje!!
Tevens verkopen wij 2de hands boeken, de opbrengst is voor een straatkinderen
–project van Dorcas. Van iemand uit Waskemeer krijgen we zelfgemaakte kettingen
die we mogen verkopen voor € 5.- ( opbrengst ook voor de straatkids).
Geopend: elke vrijdag van 9-20 uur
Verder altijd bij aanwezigheid

H.Veenstra Tsjerkewâl 18
Bakkeveen tel. 541369

Openluchtdienst
Wanneer: zondagavond 22 juni a.s.
Plaats: Camping de Ikeleane, Duerswâldmerwei 19
Aanvang: 19:30 uur
Met:
- Ds. G. Kajim uit Bakkeveen
- Gospelgroep Sola Gratie uit Wijnjewoude

Thema: Keerpunten in de geschiedenis.
Na afloop is er koffie en thee.
Iedereen is van harte welkom!

Nieuwe naam Ponyclub de Lytse Fjildruters
Ponyclub de Lytse Fjildruters uit Hemrik is van naam gewijzigd. Om ook ruiters en
amazones met paarden de mogelijk te kunnen bieden om via de vereniging te kunnen
lessen en te kunnen wedstrijdrijden zijn de statuten van de vereniging aangepast. Er is
besloten tot de naamswijziging omdat de naam “Lytse Fjildruters” niet direct past bij
deze groep .
De nieuwe naam van de vereniging is
Paardensportvereniging “De Skarruters
Hemrik e.o.” De naam verwijst naar het
gebied achter Stoeterij “It Swarte Paert”.
“It Swarte Paert” is in de winter de thuisbasis van de vereniging. De ponyleden
blijven onder de naam Ponyclub ”de Lytse
Fjildruters” rijden. Inmiddels is er al een
paardengroep gestart met lessen op de
donderdagavond van 19.30 tot 20.30 uur,
op de zomerlocatie bij Klaver in Hoornsterzwaag. Er zitten in deze groep zowel
wedstrijd- als recreatieruiters. Belangstellenden kunnen daar altijd een kijkje

komen nemen. De pony's lessen op
woensdag van 18.30 tot 20.30 uur en op
donderdag van 18.30 tot 19.30 uur.
Adres: Bij de Leyweg 78,
Hoornsterzwaag.
De doelstelling van de vereniging is het de
leden mogelijk maken om op een leuke en
verantwoorde manier bezig te zijn met de
verschillende facetten van de paardensport. Ieder op zijn eigen niveau en
rekeninghoudend met de persoonlijke
ambities van de ruiter. Zowel de wedstrijdruiter als de recreatieruiter kan bij ons uit
de voeten.

Deze doelstelling trachten wij te realiseren door:
- Wekelijkse lessen aan te bieden. De ene week is dit een dressuurles, de andere
week wordt er ook gesprongen.
- De binnenaccommodatie beschikt over een veiligheidscertificaat en de instructrices
zijn gediplomeerd.
- Het wedstrijdsecretariaat zorgt voor het aanmelden voor de wedstrijden en de
afhandeling van administratieve rompslomp, die daar mee samenhangt.
- Het organiseren van clinics, workshop e.d. die niet alleen leerzaam zijn, maar ook
de leden laten kennismaken met andere facetten van de paardensport.
Het organiseren van diverse gezamenlijke activiteiten, zoals buitenritten e.d.
Voor meer informatie over de vereniging kunt u terecht op de website: www.skarruters.nl of via email info@skarruters.nl of telefonisch op 0516-471472

Kerkdiensten
Hervormde Gemeente
Juni
8

Weinterp

dhr. J. A. L. Duijster, Ens. Voorbereiding H.A.

13.45 uur

09.30 uur

Weinterp

dhr. J. A. L. Duijster, Ens

15

09.30 uur
13.45 uur

Duurswoude
Duurswoude

ds. C. Hoek, Twijzelerheide. Viering H.A.
ds. J. den Admirant, Hoogeveen. Dankzegging H.A.

22

09.30 uur
19.30 uur

Weinterp
Weinterp

Drs. J. Noordam, Drachten
Dhr. H. Lowijs, Noordscheschut. Zangdienst.

29

09.30 uur
13.45 uur

Duurswoude
Duurswoude

Dr. B. J. Wiegeraad, Veenendaal
Dr. B. J. Wiegeraad, Veenendaal

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.
Juni
8

09.30 uur
14.00 uur

ds. W.B. van der Wal
ds. J.J. Verwey

15

09.30 uur
14.00 uur

ds. W.B. van der Wal

22

09.30 uur
14.00 uur

ds. W.B. van der Wal
ds. H. Boersma

29

09.30 uur
14.00 uur

ds. R. van Wijnen
ds. W.B. van der Wal

09.30 uur
14.00 uur

ds. W.B. van der Wal
ds. J.J. Verwey

Juli
6

Gereformeerde Kerk
Juni
8

09.30 uur
13.45 uur

ds. C. v.d. Woude , Beetsterzwaag
ds. J. v.d. Veen, Heerenveen

15

09.30 uur
13.45 uur

ds. E. Terpstra, Drogeham
ds. T. J. Oldenhuis, Emlichheim

22

09.30 uur
19.30 uur

dhr. H. J. Brouwer, Rouveen, gezamenlijk met Hemrik
ds. G. C. Kajim , Bakkeveen, Evangelisatie dienst
op de Camping “De Ikeleane “M.m.v. de Gospelgroep Sola Gratia

29

09.30 uur
13.45 uur

ds. H. E. Wijnja, Emlichheim
ds. J. v.d. Veen, Heerenveen

09.30 uur
13.45 uur

dhr. M. Kok , Schiermonnikoog, koffie drinken na de dienst
dhr. F. Verkade, Hoogeveen, dienst in Herv. Kerk Weinterp

Juli
6

Van succes kun je minstens zo dronken worden
als van wijn.

Dorpsagenda
Juni
6
7
8
11
12
14
18
19
20
21
22
27

Trekzakspelers spelen in de muziekkoepel.
Kampioen witvissen georganiseerd door It Stikelbearske.
Koffieconcert Euphonia in het Trefpunt.
Avond Rommelmarkt
Pakketten inleveren voor Polen.
Hynstedei
Autotocht van de Zonnebleom.
Dorpsfeest
Dorpsfeest
Dorpsfeest
Openluchtdienst op camping De Ikeleane
De Slúskesjongers spelen in de muziekkoepel.

Juli
2
9
10
14
15
16
17
23

Rommelmarkt
Kennismaking met Plusbus.
Pakketten inleveren voor Polen.
Avond Fietsvierdaagse
Avond Fietsvierdaagse
Avond Fietsvierdaagse
Avond Fietsvierdaagse
Avond Rommelmarkt

Doktersdiensten
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude Mr. Geertswei 15 Wijnjewoude tel. (0516) 48 12 50.
Door de week overdag tel. 48 12 50 spoedlijn (0516) 48 08 08
Na 17.00uur en in het weekend dokterswacht Friesland tel. 0900 1127112
Na 17.00uur en in het weekend voor zwangeren: tel.06-27513698 (verlostelefoon)

Tijden
maken van afspraken voor het spreekuur of een visite 08:00 - 10:30 uur
- aanvragen van herhalingsrecepten, 09:00 - 10:30 uur
- koffiepauze met aansluitend verpleegkundig spreekuur 10.30 - 11.45 uur
- bellen voor uitslagen 11.45 - 12.15 uur
- medicijnen afhalen 16:00 - 17:00uur
- wrattenspreekuur: in overleg met assistente
Herhalingsrecepten aanvragen: het liefst d.m.v. lege medicijndoosjes
of op een briefje in de daarvoor bestemde brievenbus.
Herhalingsrecepten kunnen de volgende werk dag tussen 16.00 uur
en 17.00 uur afgehaald worden.
Wij hebben lunchpauze van 12:30 tot 13:30 uur. Uiteraard zijn we dan
wel voor spoedgevallen bereikbaar.

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

Met een dwaas
moet je geen zaken doen.

