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Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 3 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 
of als een gewoon Word 97 document (geen docx) en dan in lettertype arial 11, via 
de e-mail deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 26 juni. 
Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 24 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 Klaas Greidanus 
greidanus@zonnet.nl.

Gezamelijke Speeltuinen Wijnjewoude,

Jongeren van de jeugdcommissie van de Gezamelijke Speeltuinen Wijnjewoude zullen 
begin juni bij u aan de deur komen met het verzoek om rommelmarktspulletjes te 
geven. Deze worden op 16 juni a.s. op de Avondmarkt te koop aan geboden.

De aangekondigde Sponsorloop wordt verschoven naar 11 september aanstaande. 
Beide basisscholen hebben hun medewerking al toegezegd. Evenals de Spar super-
markt en kapsalon ' t Leantsje. Timpaan Welzijn, de afdeling Buurt Sport en maatschap-
pij van OSG Singelland zullen bij de organisatie van de sponsorloop betrokken zijn.  De 
leerlingen van de beide basisscholen worden in de eerste week na de zomervakantie in 
hun klas geïnformeerd en ontvangen dan ook hun sponsorformulier.

Nadere informatie volgt in de volgende Bân.

Namens de gezamelijke speeltuinen,
Willy de Haan

1.
Je bent niet in het leven om vrienden te maken, 

je bent in het leven om een vriend te zijn.



2.

Berichten van Plaatselijk Belang.

2.

Afsluiting Idop
Op 11 mei is het Idop, het integraal 
dorpsontwikkelingsplan, tijdens een 
bijeenkomst in de Swingel afgesloten. 
Aanwezig waren zo'n 30 personen vanuit 
de diverse werkgroepen, een afgevaar-
digde van Elkien, wethouder Kooistra, 
Willie Oldengarm van Timpaan en 2 
ambtenaren van de gemeente Opster-
land.
Door Jacob Ottens van de gemeente 
werd kort teruggeblikt op het ontstaan van 
het Idop. Ruim vier jaar terug is Wijnje-
woude als pilotdorp begonnen aan het 
Idop. Het idee was om samen met de 
dorpen een visie op te stellen waarbij 
gemeente en andere instellingen betrok-
ken zouden zijn. Hierdoor ontstaat meer 
draagvlak en kan meer worden gereali-
seerd. Begonnen is met het bespreken 
van thema's in focusgroepen zoals 
jongeren, ouderen, ondernemers enz. 
Daarna zijn werkgroepen geformeerd. Nu 
vier jaar later bezien we waar we staan en 
hoe we verder willen gaan.
Vervolgens werd het verslag van de 
tussenevaluatie van 9 febr. 2009 bespro-
ken. Uit het verslag bleek o.a. dat als 
positief aan het Idop werd ervaren dat 
sprake is van een meer samenhangend 
proces. De conclusie was dat het Idop 
heel wat in het dorp in gang heeft gezet. 
Opgemerkt werd ook dat het verrassend 
is te constateren hoeveel kennis in het 
dorp aanwezig is en dat je op deze manier 
veel met elkaar kunt bereiken. 
Daarna gaven de werkgroepen beknopt 
aan wat er bereikt is. 
Werkgroep Natuurlijk Wijnjewoude 
De fietsaansluiting vanuit het dorp naar 
de Finne zal begin 2011 gerealiseerd 
worden en de aanlegsteiger bij het 
Felderbos is gerealiseerd en als de drie 
bankjes op de heide. 

Het realiseren van een passantenhaven 
in Klein Groningen wordt meegenomen 
bij de plannen van de N381. Verder wordt 
onderzocht of er mogelijkheden zijn om 
oude paden te herstellen. Er is nog 
overleg over de ontwikkelingen bij het 
Koningsdiep en met Staatsbosbeheer.
Werkgroep Aankleding dorp 
Wijnjewoude heeft de krokussen inmid-
dels tweemaal uit de grond zien komen. 
Dit is een kleine verfraaiing van het dorp. 
Wat betreft de werkgroep Evenementen-
terrein is een aantal zaken gerealiseerd, 
maar de plannen voor een jeugdhonk zijn 
stilgelegd, omdat de gemeente hiervoor 
geen geld beschikbaar stelt. 
Verder is belangrijk dat de ontwikkelings-
visie Wijnjewoude tot stand is gekomen. 
Bij het verplaatsen van de N381 is het 
positief dat Wijnjewoude niet meer wordt 
gescheiden door een provinciale weg 
maar dat het meer één dorp wordt. 
Werkgroep Zorg dichtbij huis 
Het dorpssteunpunt Wijnjewoude is 
gerealiseerd, maar het is jammer dat er 
nog te weinig gebruik van wordt gemaakt.
Werkgroep Breed jeugdplan 
Door de gemeente is een subsidie 
beschikbaar gesteld voor speelvoorzie-
ningen voor de jeugd. Voor de jongeren-
soos is nog een locatie nodig. Het realise-
ren van een jeugdhonk bij het gebouw van 
ODV is in de ijskast gezet omdat er bij de 
gemeente geen geld beschikbaar is voor 
nieuw beleid. 
Werkgroep wonen jong en oud 
Met de gemeente is overleg over woon-
contingenten en nieuwe bouwkavels. De 
uitbreidingsmogelijkheden zijn de komen-
de jaren minimaal.
Ondernemend Wijnjewoude 
De fietsroutes rond Wijnjewoude zijn 
beschikbaar, maar er moet nog actie 
komen m.b.t. de PR. Bij de nieuwe aan-
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legsteiger staat een promotiebord turfrou-
te. De culturele activiteiten in de muziek-
koepel zijn wisselend van succes. Verder 
is er een welkomstpakket voor nieuwe 
inwoners beschikbaar.
Hoe verder
De conclusie is dat een aantal zaken zijn 
gerealiseerd, terwijl aan een aantal 
andere onderwerpen nog wordt gewerkt. 
De werkgroepen zijn gevraagd de komen-
de tijd zoveel mogelijk af te ronden waar 
men nog mee bezig is en aan te geven 
waar men niet meer aan toekomt. Plaat-
selijk Belang kan dan beoordelen op 
welke wijze er een vervolg aan wordt 
gegeven.
Wethouder Wietze Kooistra merkte 
tenslotte op dat wel eens is gezegd dat 
Wijnjewoude aan het einde van de rit zit, 
maar Wijnjewoude zit nu zeker op koers. 
Door het Idop is er veel gebeurd in het 
dorp. Het dorpssteunpunt is een goed 
voorbeeld van het slagen van het Idop. 
Een voorbeeld dat Wijnjewoude op koers 
zit is ook de opgestelde ontwikkelingsvi-
sie. De gebiedscommissie N381 is 
geïnstalleerd, waarbij in korte tijd veel 
moet gebeuren. Het is fantastisch dat de 
plannen in Wijnjewoude al klaar liggen.

 Dorpsspiegel
In september 2009 heeft een groot aantal 
inwoners een vragenlijst in het kader van 
de dorpsspiegel ingevuld. Van alle Op-
sterlanders heeft 68% de vragenlijst 
ingevuld. In ons dorp lag het percentage 
zelfs nog hoger; liefst boven de 80%. 
De gemeente heeft de resultaten de 
afgelopen periode verwerkt. In maart zijn 
de voorlopige resultaten besproken met 
Plaatselijk Belang, waarna we op een 
aantal punten een reactie hebben 
gegeven. 
De definitieve uitwerking staat inmiddels 
op de website www.dorpsspiegels.nl. 
Ook in de Woudklank zal er binnenkort 
aandacht aan worden besteed. 
Wat ons opviel in de resultaten voor 
Wijnjewoude, in vergelijking met de 

vorige dorpsspiegel in 2006, zijn o.a de 
volgende punten:
2 Wijnjewoude wordt toch nog steeds 

een dorp van tegenstellingen en be-
houdend genoemd. In het licht van het 
Idop vinden wij dit wat teleurstellend. 
Daar staat tegenover dat de saam-
horigheid wel fors gestegen is. 

3 De relatie met de gemeente is aan-
zienlijk verbeterd, wellicht mede als 
gevolg van het Idop.

Kijkt u voor de resultaten maar eens op 
www.dorpsspiegels.nl

Dodenherdenking
De belangstelling voor de doden-
herdenking op 4 mei was groot. Meer dan 
200 mensen hebben dit jaar deel-
genomen. Opvallend was dat weer veel 
jongeren deelnamen. De herdenking met 
medewerking van Euphonia en kinderen 
van de basisscholen voor het voorlezen 
van het gedicht, was weer indruk-
wekkend. 

Werkgroep duurzame energie
In de Bân van mei heeft een oproep 
gestaan voor een op te richten werkgroep 
duurzame energie, naar aanleiding van 
het boeiende betoog van de heer de Boer, 
energiecoördinator van de gemeente 
Leeuwarden, tijdens de ledenvergade-
ring. 
Duurzame energie wordt steeds belang-
rijker, nu de fossiele brandstoffen geleide-
lijk aan opraken. In Wijnjewoude willen 
we graag een bijdrage leveren aan het 
overstappen op duurzame energie. De op 
te richten werkgroep zou hiervoor plan-
nen kunnen ontwikkelen. Een idee zou 
bijvoorbeeld kunnen zijn om gezamenlijk-
te investeren in zonnecollectoren op 
daken van boerenbedrijven. 
Niet iedereen heeft tenslotte de mogelijk-
heid zonnecollectoren op zijn eigen dak te 
plaatsen, om zo je eigen stroom op te 
wekken. Tot nu toe is de belangstelling 
gering. Slechts 3 mensen hebben aange-
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geven geïnteresseerd te zijn om in de werkgroep 
zitting te nemen. Om een werkgroep te kunnen 
oprichten moeten er nog een aantal mensen bij. 
Vandaar nogmaals een oproep. Bent u geïnteres-
seerd in duurzame energie en wilt u meewerken aan 
plannen voor Wijnjewoude, neem dan contact op met 
Frans Pool (info@drukkerijpool.nl) of Lammert Bouma 
(lbouma@wanadoo.nl).

Bestuur Plaatselijk Belang.
Mounleane 14

9241 HA  Wijnjewoude

0516-426885
06-12996376

timmerbedrijfcdv@hetnet.nl

Timmer & Klusbedrijf
C. de Vries

c

Dorpsfeest 2010

Beste dorpsgenoten,

Hierbij weer enkele mededelingen over 
het dorpsfeest, dat van 16 t/m 19 juni 
2010 wordt gehouden.

Het feestterrein in het dorp is dit jaar niet 
beschikbaar, daarom wijken we uit naar 
het terrein waar ook de Hynstedei 
gehouden wordt; aan de Merkebuorren 
tegenover nr. 92. Alvast een vriendelijk 
verzoek; graag niet parkeren langs de 
weg en het fietspad; op het terrein is 
voldoende parkeergelegenheid.

Voor de playbackshow hebben we van 
een aantal buurten al een opgave 
ontvangen. Van een aantal andere 
buurten nog niet……Ook voor de 
zeskamp hebben zich al een aantal teams 
opgegeven, maar daar kunnen ook nog 

een paar bij. We kunnen de opgaven 
verwerken tot en met 10 juni. Dus aarzel 
niet en geef een act op voor de 
playbackshow of een team voor de zes-
kamp. 
Opgave voor de playbackshow en de 
zeskamp kan per E-mail:
dorpsfeestwijnjewoude@home.nl of per 
telefoon: Alie Meestringa: 0516 - 481823 
of Frits en Wilma van der Meulen: 0516 – 
480668.

Het programmaboekje van het Dorps-
feest zal via de contactpersonen in de 
buurten worden rondgedeeld. Als u op 5 
juni nog geen boekje heeft ontvangen 
kunt u even contact opnemen met Martje 
Seefat; 0516 – 481271.

Namens Stichting Dorpsfeest 
Wijnjewoude

Jeroen Malewicz
,
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Tj. Harkeswei 106 a/b
9241 HM Wijnjewoude

Tel. (0516)  48 17 86
Fax (0516) 48 10 57

G. Wiegersma Wijnjewoude
uw

stalstoffeerder

110 SCANIA
Handelsonderneming

G. Wiegersma

Tel.: 0516 - 48 06 68
Fax: 0516 - 48 05 35

Weinterp 1
9241 HB  Wijnjewoude

Bloemstukken
Snijbloemen
Kamerplanten
Bruidswerk
Grafwerk
Sfeermakers
Kado’s
Snuisterijen

*
*
*
*
*
*
*

*Voor al uw:

www.bloemenkadohuiswilma.nl
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Informatie van de Stuurgroep N381 
Wijnjewoude

Het Gebied met een PLUS achterlaten!
In de vorige Bân hebben wij ons 
aangeboden om met de buurten in 
gesprek te gaan en te informeren over de 
ontwikkelingen met betrekking tot de 
N381. Naast deze gesprekken met de 
inwoners van Wijnjewoude zijn en gaan 
we ook in gesprek met de gemeente 
Opsterland en de Provincie (onder an-
dere gebiedscommissie, vervoerscom-
missie).
Het blijft de kunst om een en ander in de 
meest effectvolle volgorde te doen. 
Gelukkig hebben we een drietal ad-
viseurs. Daar zijn we de afgelopen maand 
mee in gesprek geweest. En ..
Op 10 mei heeft Jan Bakker, voorzitter 
Plaatselijk Belang, de ontwikkelingsvisie 
aangeboden aan de voorzitter van de 
raad, burgemeester Ravestein. Vorige 
week hebben alle raadsleden een exem-
plaar van de visie ontvangen. 
Verder gaan we in gesprek met de 
afdelingen van de gemeente (infra-
structuur, recreatie en landschapsinrich-
ting) en met de fracties. De gemeente 
heeft ook zitting in de Gebiedscommissie. 
We willen met de gemeente komen tot 
afstemming en instemming over de 
ontwikkelingsvisie Wijnjewoude e.o..

De provincie wil het gebied met een 
plus achterlaten.
In dat kader zullen we steeds moeten 
onderzoeken wat wel en wat niet kans van 
slagen heeft om meegenomen te worden 
in de plannen rondom de N381. Daartoe 
zullen we met goede argumenten moeten 
komen om onze plannen bij de diverse 
partijen te onderbouwen. En daartoe 
hebben we in ieder geval uw steun, 
instemming en nuancering nodig om dat 
vanuit Wijnjewoude te doen.
In de stuurgroep zitten: Anne Muller 
(voorzitter), Henk Heslinga, Hilly Ren-
kema, Durk van der Veen, Wiebe Veen-
stra, Dries van der Hout, Joop Miedema, 
Wiebe Pool, Joop van Bergen, Klaske de 
Vries (verslaglegging). Adviseurs zijn: 
Willie Oldengarm (Timpaan Welzijn) en 
Jan Bakker (voorzitter Plaatselijk Belang) 
en Henk de Glee (Gemeente Opsterland). 
Onder aansturing van de stuurgroep 
N381 gaan drie werkgroepen de ontwik-
kelingsvisie per deelgebied verder uit-
werken..

Anne Muller
Telefoon 0516 481351

Email: 
stuurgroepn381@wijnjewoude.net 

De ontwikkelingen rondom de N381 en 
de acties vanuit de stuurgroep N381 

kunt u nu ook via 
http://www.wijnjewoude.net/PB/N381/stu

urgroepN381.html volgen.
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Dorpssteunpunt.

Financiële regelingen 
We willen nogmaals aandacht besteden aan financiële regelingen. We merken 
namelijk dat veel mensen die er recht op hebben, niet weten dat het bestaat of dat het 
voor hen geldt. We geven u hieronder kort informatie. Wilt u meer weten of 
aanvraagformulieren hebben, dan kunt u die ook bij ons in het dorpssteunpunt halen.

Aanvraagformulieren Minimaregelingen Opsterland
Er is nu één formulier voor alle regelingen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld langdurig-
heidstoeslag, bijzondere bijstand, de regeling maatschappelijke participatie, de 
telefoonkostenregeling, schoolkostenregeling en regeling ouderen, chronisch zieken 
en gehandicapten aanvragen. Voor alle regelingen geldt een inkomens- en 
vermogenstoets die verschilt per situatie. Alleen voor de regeling maatschappelijke 
participatie is het vermogen niet van belang. In de tabel hieronder kunt u zien of u in 
aanmerking kunt komen.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapbelasting
Misschien komt u in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en 
waterschapbelasting. Dat vraagt u aan via Hefpunt. Wij hebben de formulieren daar 
van in het dorpssteunpunt. Heeft u al kwijtschelding gekregen? Daar zit nog een 
voordeel aan. U kunt dan namelijk ook de kosten van uw identiteitskaart terugkrijgen.

INFO. Normen en bedragen 2010
                             U bent alleenstaande U bent alleenstaande U bent gehuwd

ouder                of samenwonend
Inkomensgrens 100%
21 tot  65 jaar                   € 864,-                € 1.111,-              € 1.235,-

Inkomensgrens 100%
65 jaar of ouder                   € 968,-                € 1.211,-              € 1.342,-

Inkomensgrens 110%
21 tot 65 jaar                      € 951,-               € 1.222,-              € 1.358,-

Inkomensgrens 110%
65 jaar of ouder            € 1.063,-              € 1.331,-              € 1.473,-

Vermogensgrens         € 5.485,-              € 10.960,-             € 10.960,-

Voor eigen woningbezitters geldt een vrijstelling van € 46.200,-

Loop eens bij ons binnen!

Op woensdag van 10.00 tot 12.00 zijn we aanwezig in de Swingel.

Alie Blaauwbroek.
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Bezoek- en postadres

MFC “De Swingel”

Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur

Tel. tijdens openingstijd: 06 - 12 548 683

Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies:

 
- vragen over het dorp

- activiteiten

- hulpmiddelen 

- thuiszorg

- woningaanpassing 

- kleine klusjes

 

Ons team werd vorige week opgeschrikt door het droevige bericht, 
dat onze vrijwilligster

Vrouwke Reurik

plotseling is overleden. 
Wij kenden Vrouwke als een warme, betrokken vrouw.

Zeer gedreven droeg zij haar steentje bij aan het tot stand komen van ons Dorps-
steunpunt. Wij zullen haar inbreng zeker gaan missen bij al onze werkzaamheden van 
het Dorpssteunpunt. Langs deze weg wensen wij haar zoon Peter, familie en vrienden 
nogmaals veel sterkte toe bij de verwerking van dit verlies.

Alle vrijwilligers van het Dorpssteunpunt.

Open tuinen

Wilt u wel eens een kijkje nemen in een tuin van een ander? Dat kan op Zaterdag 26 juni 
van 10.00 tot 17.00 uur leden van Groei en bloei regio Drachten e.o. stellen hun tuin 
open en heten u op deze dag van harte welkom!

Een van die open tuinen is in Wijnjewoude bij: Sietske en Dirk van der Meulen, 
Noormanstrjitte 49 te Wijnjewoude tel.: 0516-480639
De tuin is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en ligt op de hoek van de Loksleane (ri. 
Donkerbroek) met Ald Duerswâld. De fietsroute het Opsterlânpaed voert hier langs. De 
toegang van de tuin is vanaf de Noormanstrjitte
Aan de zuidelijke rand van het dorp Wijnjewoude ligt een tuin met borders met vaste 
planten, klimmers en heesters. Er wordt naar gestreefd om in ieder jaargetijde een 
bloeiende en boeiende tuin te hebben. Het geheel moet daarbij meert zijn dan een 
optelsom van de delen. Daarnaast wordt geprobeerd de tuin af te stemmen op het 

2
omringende gebied. De oppervlakte van de tuin is ongeveer 800 m .

Margot Witlox.

Wie een goed humeur bewaard 
wordt veel last en zorg bespaard.
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ijnjewoude   Tel.: 0516 - 471415

Tolleane 8 - 9241 WH  Wijnjewoude
Fax: 0516 - 47 15 93

Weinterp 44a  *  9241 HE  Wijnjewoude

Opper Haudmare 32
9241 HR  Wijnjewoude

zaak
mobiel
e-mail

 (0516)  48 10 17
 06 - 55 17 83 59

roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

Roelof de Jong

website: www.dejongautosenmachines.nl

:
:
:

de jong auto’s      machines&

Kraanwerk

J.R. Bouma

voor alle Midikraanwerkzaamheden en
Minitrekkerwerk (1 m. breed) met toebehoren.

Weinterp 44 - Wijnjewoude - tel.: 06 - 11 29 21 16

aannemer - en timmerbedrijf

Bremerheide 20   Wijnjewoude    Tel.: 0516 - 481383

ook voor kunststofkozijnen 

gevelbekleding en windveren



10.

Bijzondere hobby?
Heb je een mooie of bijzondere hobby 
waarover je iets wilt en kunt vertellen? Of 
misschien wil je anderen enthousiast 
maken voor jouw hobby? Omdat het zo 
speciaal is, leerzaam is of ontspanning 
biedt? Of het nu het verzamelen is (en 
draaien!) van langspeelplaten, modellen 
bouwen, postzegels verzamelen, kaarten 
knippen, paling roken, poppen maken, 
munten verzamelen, sieraden maken, 
of… Organiseer dan samen met de WAW 
een gezellige en leerzame middag/avond 
voor je dorpsgenoten! De WAW helpt je 
om jouw hobby uit te dragen! 
Aanmeldingen:
werkgroep.wijnjewoude@gmail.com, of 
bel met Siebo Groenewold, 481878.

Toneelclub Wijnjewoude
Nu het MFC de Swingel een prachtig 
nieuw podium heeft gekregen, kan het 
natuurlijk niet uitblijven… Een toneelclub 
in Wijnjewoude! Daarom roept de WAW 
alle dorpsbewoners op, oud en jong, die 
interesse hebben om lid te worden van 
een toneelclub. Wie wil graag eens een 
avondje 'een ander' zijn? Samen met een 
regisseur en overige toneelclubleden een 
toneelstuk instuderen? En dat vervolgens 
op spetterende wijze uitvoeren op het 
nieuwe podium van de Swingel? 
Interesse? Meld je dan aan via:
werkgroep.wijnjewoude@gmail.com, of 
bel met Siebo Groenewold, 481878.

WAW / Buurtacademie – uitslag 
enquête.

In deze editie van de Bân informeren we u 
graag over de uitslag van de enquête die 
in april plaatsvond en waarbij u vragen 
voorgelegd zijn over de WAW / Buurt-
academie. Deze enquête richtte zich op 
uw wensen voor cursussen of andere 
boeiende en creatieve activiteiten in ons 
dorp. In totaal hebben we 45 ingevulde 
formulieren retour ontvangen. We willen 
iedereen die meegewerkt heeft aan dit 
onderzoek hartelijk bedanken voor uw tijd 
en moeite om de vragenlijst in te vullen. 
Hieronder leest u de belangrijkste 
conclusies uit het onderzoek. Ook infor-
meren u graag over het vervolg van de 
projectgroep WAW / Buurtacademie.

WAW goed bekend
Uit het onderzoek blijkt dat u bijna 
allemaal goed geïnformeerd bent over de 
activiteiten van het Werkgroep Activi-
teiten Wijnjewoude (WAW). Het cursus-
aanbod van het Friesland College is 
minder bekend bij de bewoners van het 
dorp. Een vrij grote groep mensen geeft 
aan, dat zij wel gebruik maakt van het 
aanbod van de WAW en dat zij dit ook in 
de toekomst wil blijven doen. Een kleine 
groep mensen heeft aangegeven even-
tueel een taalcursus te willen volgen, 
vooral Engels of Frysk. Een klein aantal 
dorpsbewoners maakt wel eens gebruik 
van het cursusaanbod buiten Wijnje-
woude. Bijna iedereen die de lijst heeft 
ingevuld vindt de samenwerking tussen 
verschillende partijen binnen de WAW / 
Buurtacademie goed voor het dorp. 
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Wensen cursussen
U leverde ook suggesties voor nieuwe 
cursussen, zoals tuinieren, digitale 
fotografie en fotobewerking. Een aantal 
ouderen uiten de wens graag een cursus 
computeren te willen volgen. Een aantal 
mensen hebben zich aangemeld voor 
verschillende cursussen die in de vragen-
lijst zijn genoemd. Tot slot heeft iemand 
zich als vrijwilliger aangemeld om te 
komen helpen bij het organiseren van 
activiteiten van de WAW / Buurtaca-
demie.
De projectgroep zal voor het nieuwe 
cursusseizoen zoveel mogelijk rekening 
houden met bovengenoemde wensen. 
Het doorgaan van een cursus blijft echter 
afhankelijk van voldoende aanmeldingen.

Boottocht Rode Kruis 

Het Nederlandse Rode Kruis afdeling Opsterland organiseert 
op donderdag 26 augustus een boottocht met zorg op maat, 
voor inwoners van Opsterland.
Vrijwilligers van het Rode Kruis maken de tocht mee en er is 
een arts aanwezig.
Het vertrek is om 9.45 uur vanaf de Loswal in Drachten en 
meert rond 17.00 uur weer af.

Kosten € 20,00 p.p.

Belangstellende kunnen zich tot uiterlijk 10 augustus opgeven bij, 
Mevr. A. Beumer tel. 0513-465732 of
Mevr. J. Wenkenbach tel. 0512-300580

Nieuw cursusprogramma – start 
september 2010

De projectgroep werkt de komende 
weken aan een nieuw cursusaanbod van 
de WAW / Buurtacademie. Dat cursuspro-
gramma ontvangt u als inlegvel in de Bân 
van 28 augustus.
In september starten we met de WAW / 
Buurtacademie. Om meer bekendheid te 
geven aan het nieuwe cursusaanbod, 
reiken we ook op de “Willedei” folders uit 
over de WAW / Buurtacademie. En zoals 
u van ons gewend bent, publiceren we 
iedere maand iets in de Bân over het 
cursusaanbod. 

Op een leuke manier dingen leren? De 
WAW / Buurtacademie is voor iedereen 
die zichzelf verder wil ontwikkelen, samen 
met anderen, in een prettige omgeving, 
dichtbij huis en voor een betaalbare prijs.

De projectgroep WAW / Buurtacademie.
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Iets te vieren, reünie, vergadering

Warm - koud buffet /

BBQ / Koffietafel

Gezellige zaal, privé terras

Biedt allerlei mogelijkheden.

Mjumsterwei 16
9243 SK Bakkeveen
tel. 0516 541493

- aanleg

- advies 

- onderhoud

0516-480802

Wijnjewoude

Voor nieuw-, verbouw en renovatie,

ook voor: kozijnen, ramen en deuren.

Rinse Taekema    Tel.: 06 - 46 03 84 42

Tolleane 26 - 9241 WH  Wijnjewoude

E-mail: taekematimmerwerken@hetnet.nl 
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Hynstedei Wynjewâld

Via welke weg u Wijnjewoude ook binnenkomt, overal zijn 
de borden met de aankondiging voor de Hynstedei 
prominent aanwezig.
Het is overduidelijk, op 12 juni aanstaande vindt alweer de 
14e editie plaats van het concours hippique Hynstedei in 
Wijnjewoude. Het concours begint om 12.00 uur en vindt 
plaats op het gebruikelijke terrein aan de Merkebuorren te 
Wijnjewoude.

âldw  Hej yn ny stW e dH eiC

âldw  Hej yn ny stW e dH eiC

âldw  Hej yn ny stW e dH eiC

Niet alleen de leden van categorie 4 
Noord (voormalig Taveno) strijden on-
derling om de 1e prijs in de diverse rubrie-
ken, ook de regionale Friezen zullen zich 
van hun beste kant laten zien.
 Daarnaast zijn er vele showrubrieken die 
door de locale rijders uit Wijnjewoude en 
omgeving verzorgd worden. En niet te 
vergeten, de rubriek voor de kinderen die 
al geruime tijd druk aan het trainen zijn 
met hun pony's om goed voor de dag te 
kunnen komen.
Kinderen die zelf geen pony rijden, 
kunnen natuurlijk ook komen kijken en 
zich even heerlijk uitleven op het spring-
kussen.

We gaan er natuurlijk van uit dat de zon 
hoog aan het zwerk zal staan en dat 
iedereen in opperbeste stemming aanwe-
zig zal zijn om er een prachtig evenement 
van te maken.
Graag vragen wij ook nog uw aandacht 
voor de achterzijde van het programma-
boekje. Hiermee kunt u zich opgeven als 
vriend van de Hynstedei om op deze 
manier dit traditionele evenement voor 
het dorp te behouden. 
Als u hier meer informatie over wilt 
hebben, pak de telefoon en neem contact 
op met één van onderstaande nummers. 
Het bestuur wenst u een noflike Hynste-
dei ta.

Wietske Clevering – 0516 – 481296 of 
Joop Witlox – 0610805561

Kunstmarkt zoekt kunstenaars

Vijf kunstenaars uit de gemeente Opsterland zetten zich actief in om kunstenaars 
meer zichtbaar te maken. Op zondag 26 september organiseren zij een kunstmarkt 
in Bakkeveen op een idyllische plek aan de bosrand. De locatie voor de kunstmarkt 
is nabij Allardsoog, het drie provinciën punt Friesland, Drenthe en Groningen. 
Kunstenaars zijn welkom om zich aan te melden. Er zijn 30 standplaatsen, dus heb 
je interesse meld je dan zo snel mogelijk aan. Stuur een email met een foto van je 
werk aan Hans Verschoor kunst@hansverschoor.nl

It moat al in goede sprekker wêze,
dy't it in swijer ferbetteret.
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Nieuwe onderneming in Wijnjewoude, 

Wij, Hillie Hof 20 jaar wonend in 
Wijnjewoude en Mettie de Vegt 22 jaar 
wonend in Ureterp zijn vanaf 1 april 2010 
trotse eigenaren van HM haarmode.
Wij hebben samen in Bakkeveen ge-
werkt en daar veel ervaring op gedaan. 
Wij konden daar niet blijven en moesten 
dus opzoek naar iets anders. Zo kwamen 
wij op het idee om samen een eigen zaak 
te beginnen.
Maar waar moet je beginnen? Eind 
oktober 2009 zijn we begonnen met het 
uitschrijven van een ondernemingsplan. 
Zo kwamen wij in contact met veel 
mensen die ons konden helpen het hele 
bedrijf op te zetten. 
Toen we al het papierwerk klaar hadden 
zijn we begonnen met het verbouwen van 
de locatie, de voormalige aula van 
Wijnjewoude naast het woonhuis van de 
familie Hof. Gelukkig kregen we goede 
hulp van onze ouders. Zo is de aula in een 
paar maanden omgetoverd tot een mooie 
gezellige kapsalon.
1 april hebben we de opening van de 

kapsalon gevierd. Dit was een mooie dag 
ondanks dat het weer niet mee zat. 
Hiervoor willen wij alsnog iedereen 
bedanken die dit samen met ons tot deze 
mooie dag hebben gebracht. 
Wij staan open voor een breed publiek, 
dames, heren en kinderen.
U kunt in onze kapsalon terecht voor 
knippen, kleuren, permanenten, op-
steken, bruidskapsels, watergolven en 
föhnen. Ook hebben wij maandelijks een 
aanbieding!

De zomer aanbieding voor de maanden juni, juli en augustus is: 
Knippen en 1 kleur voor maar  € 39,50

20 % Korting op al  onze styling producten van Goldwell 

Wij hopen u gauw een keer van dienst te mogen zijn in onze kapsalon! 

Wij zijn geopend op: · Ma. 13.00-17.30
· Di.  08.30-17.30
· Wo.08.30-20.00
· Do. 08.30-17.30
· Vr. 08.30-20.00
· Za. 08.30-12.00

Kom een keer langs voor een afspraak of bel: 0516-850885
 

Hillie & Mettie
Mr. Geertswei 1

Wijnjewoude
www.hmhaarmode.nl
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Tel.:
Mobiel:
E-mail:

0516 - 85 08 62
06 - 536 740 98
loksleane@home.nl 

Voor alle tegelwerk

badkamers & toilet

keukens & vloeren

Wijnjewoude 

Lid van:

Voetverzorging Marijke

M.G.A. de Bruin
Te Nijenhuiswei 27
9241 EA  WIJNJEWOUDE
Tel. mobiel: 06 29 211 470 / Tel. 0516 48 1695

Zorgboerderij De Twa Bûken  

”Living & Growing” 

Dagbesteding

Winkeltje

Logeeropvang

Mini-camping

Duerswâld 9

9241 GW  Wijnjewoude

0516 - 54 18 62

www.twabuken.nl

Hendrik van der Heide

06 - 46 18 12 04

info@aforum.nl    aforum.nl

 

Gediplomeerd pedicure
Aantekening: diabetes
Aantekening: reuma
Ook voetreflexologie
Ook bij u thuis
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LFB belangenbehartiging voor en door mensen 
met een verstandelijke beperking 

"Samen staan we sterker" 

In het kader van het project "Ik en de Samenleving" is op initiatief van LFB 
Noordoost (een belangenorganisatie voor en door mensen met een verstandelijke 
beperking) een inventarisatieonderzoek gehouden, met het doel te kijken hoe 
mensen met een verstandelijke beperking in Opsterland zijn geïntegreerd in de 
buurt waar ze wonen.

De uitkomst van dit onderzoek is gepre-
senteerd tijdens het symposium "Ik en de 
Samenleving" op 20 april j.l. in dorpshuis 
de Buorskip te Beetsterzwaag. Uit het 
onderzoek bleek dat mensen met een 
verstandelijke beperking meer contacten 
willen met de buurt en daarbij graag hulp 
zouden willen ontvangen van hun bege-
leiders en de buurt. Begeleiders zouden 
mensen met een verstandelijk beperking 
kunnen activeren om mee te doen in de 
buurt en buurtbewoners zouden de 
mensen met een beperking kunnen 
betrekken bij de activiteiten die zij organi-
seren. Natuurlijk moeten mensen met een 
verstandelijke beperking zelf ook open-
staan voor contact. Dat kunnen ze leren 
door het volgen van cursussen en trai-
ningen.
Naar aanleiding van het onderzoek en het 
symposium is een zogenaamde “Onder-
ling Sterk groep” opgericht, dit is een 
belangengroep voor en door mensen met 
een verstandelijke beperking. 

In de “Onderling Sterk groep” willen 
mensen met een verstandelijke beper-
king leren om sterker te worden in de 
buurt waar ze wonen en praten over 
dingen die zij belangrijk vinden. Tijdens 
het symposium hebben zich al veel 
mensen met een verstandelijke beper-
king opgegeven voor de “Onderling Sterk 
groep”, maar er zijn ook vrijwillige 
coaches nodig om dit verder te begelei-
den.
Heeft u belangstelling om vrijwillige coach 
te worden of wilt u meer informatie, dan 
verzoeken wij u contact op te nemen met 
het Informatiepunt Wmo via telefoonnum-
mer 0512-386386 of wmo@opsterland.nl 
of met de LFB via telefoonnummer 0561-
693135. U kunt dan vragen naar Rietje 
Oomen of Willem Kwakkel. Zij zijn ook per 
mail te bereiken via r.oomen@lfb.nu en 
w.kwakkel@lfb.nu.

It gemak giet foar de eare, sei de faam, 
en se sliepte by de boer, dat skeelde har yn it bêd opmeitsjen.
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Willedei 2010.

De Willedei op 4 september 2010 belooft weer een dag te 
worden met veel activiteiten voor jong en oud. Als bestuur zijn 
we blij dat onze oproep in De Bân twee nieuwe bestuursleden 
heeft opgeleverd: te weten Anne-Lys Herder en Roelie 
Aardema. Met de hulp van deze twee dorpsgenoten hopen we 
de Willedei nog beter te kunnen organiseren.
Voor de komende Willedei zullen we ons ook via Hyves 
profileren: Johan de Haan zal ons daarbij ondersteunen.

Gezellige markt / braderie
De oproep aan de ondernemers, 
stichtingen, verenigingen en hobbyisten 
heeft al de nodige aanmeldingen 
opgeleverd en daar zijn we uiteraard erg 
blij mee.  Alleen voor het organiseren van 
een geweldig gezellige markt/braderie 
zijn nog meer aanmeldingen nodig. Voor 
deelnemers uit Wijnjewoude is gratis een 
mooie markt-kraam beschikbaar. Meldt u 
snel aan bij Jan de Haan via:
jan.de.haan50@hetnet.nl of via tel.nr. 
0516-480520 of 06-55112996.

Artiesten
Ondertussen stromen de aanmeldingen 
voor de deelnemende straatartiesten ook 
al weer binnen. Naast de aanmeldingen 
van artiesten die eerder hebben opge-
treden kunt u, onder andere, ook kennis 
maken met het duo Nix- Nijs, Accor-
deonist Kaye, troubadour Jan Kuipers 
Alma en het orkest voor Zieken en 
Zeevarenden. Een keur van artiesten die 
veel Wille meebrengen.

Willedei koor / orkest: wie zingt 
en speelt er mee?

Net als vorig jaar is het opnieuw de 
bedoeling om de Willedei te openen met 
een spetterend optreden van het Willedei 
koor/orkest. 
Vind je zingen of spelen leuk en dat ook 
nog in eigen dorp, meld je dan aan bij 
Grietje Rooks via: grietjerooks@planet.nl 
of via tel.nr. 0516-491350 of 06-
51070901.
Na de aanmeldingen zal er weer onder 
leiding van een ervaren dirigent geoefend 
worden.

Vrijwilligers gevraagd
Voor het optimaal slagen van de Willedei 
zijn veel vrijwilligers nodig en daarvoor 
doe ik opnieuw een oproep. Bent u bereid 
om mee te helpen om de Willedei tot een 
goed geslaagde dag te maken meldt u 
dan aan bij Grietje Rooks via:
grietjerooks@planet.nl of via tel.nr. 0516-
491350 of 06-51070901. Ik zie uw 
aanmeldingen graag tegemoet.

Wêrom sikest dyn gelikense net, 
sei de spiker tsjin de moker.
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Beroep onder de Loep

Ik ben Regina Ridder en woon in Wijnjewoude aan de Te Nijenhuiswei 9 samen met 
mijn man Arjan en onze dochter Layana en zoon Teran. 
Mijn beroep is jobcoach bij de PI-Groep in Drachten. De PI-Groep is een AWBZ-
erkende instelling voor de Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ) en biedt praktische en 
mensgerichte zorg, daarnaast is er een onderdeel voor werk en inkomen dan heet 
Consult. Daar werk ik voor.

Wat houdt dit beroep in?
Ik begeleid mensen met een uitkering 
naar het vinden van werk, het zoeken 
naar passende scholing danwel het 
vinden van vrijwilligerswerk. Het gaat 
hoofdzakelijk om mensen die al geruime 
tijd een uitkering krijgen. In het verleden 
hebben deze personen al heel veel 
meegemaakt. Dit kan gaan om trauma's, 
psychiatrische stoornissen, stress en 
burn-out klachten, financiële en gezins- 
en relatieproblemen. Het gaat er ons om 
hoe wij deze mensen sterker en 
weerbaarder kunnen maken. De trajecten 
duren 1-3 jaar en in die tijd volg ik de cliënt 
op hun tempo en ondersteun om naast 
zichzelf ook de randvoorwaarden te 
verbeteren. Als je huis heel vies is of je 
hebt schulden dan wordt het “normaal” al 
veel moeilijker. Om dan weer in beweging 
te komen en te weten wat je wilt en kunt, is 
moeilijk. Daar kun je wel hulp bij 
gebruiken. Die hulp geef ik.

Waarom heb je gekozen voor de 
functie van job coach?

Ik ben een denker maar ook wel een 
strateeg. Ik kijk graag naar mensen, dat 
doe ik al van kinds af aan. Elk mens is 
uniek en iedereen heeft dingen die goed 
gaan. Maar als er dan iets niet goed gaat 
probeer ik aan te geven hoe het wel goed 
kan gaan. Van huis uit ben ik groot 
gebracht met maatschappelijk werk. Mijn 
vader was ook maatschappelijk werker 
van beroep. Misschien heb ik daarom ook 
wel voor die richting gekozen.

Wat voor opleiding heb je hier voor 
gevolgd?

HBO-opleiding maatschappelijk werk in 
Leeuwarden.

Over welke capaciteiten moet je 
beschikken?

Je moet inzicht hebben in mensen. Je 
moet methodische kennis hebben maar 
ook kennis van de psyche van de mens. 
Je moet goed kunnen schrijven omdat wij 
elk kwartaal moeten rapporteren richting 
de gemeente.
Je hebt als jobcoach ook een regie 
functie. Je moet beschikken over 
contactuele eigenschappen omdat je 
contact hebt met diversen instellingen. Ik 
werk voor een particulier bedrijf. Dat 
betekent dat wij ook commercieel moeten 
zijn, al staat de zorg voor mensen voorop. 
Als je als bedrijf verder wilt groeien, moet 
er wel winst worden gemaakt. 

Waarom is dit beroep zo leuk?
Ik ben een 'mensenmens'. Ik ben goed in 
het herkennen van patronen en vind het 
leuk deze kennis door te geven.

Waar stoor je je aan in dit werk?
Elk kwartaal moeten wij rapporteren 
richting de gemeente. Het is wel 
belangrijk maar geeft veel druk op het 
werk. Het schrijven van een rapport is niet 
mijn hobby. 
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Wat zijn je hobby's en heb je 
hiervoor nog tijd?

Werken in de tuin.
Elke week Taijiwuxicong bij Gabrielle 
Reimer

Vrijwilligerswerk: op dit moment ben ik 
bestuurslid van Mfc De Swingel. Hiervoor 
zat ik in de medezeggenschapsraad van 
de school De Twaspan in Wijnjewoude.

Wat is je laatst gelezen boek?
Het boek dat ik nu aan het lezen ben is 
'Gebroken licht' van Kim Edwards. Nu ik 
het uit is is het toch wel een aanrader, 
ondanks een wat somber begin.

Wat is je levensmotto?
Hoe meer het “me lukt in het 'nu' te leven, 
hoe meer ik geniet en hoe beter ik met 
beide benen op de grond blijf staan. Ik ga 
dan niet mee met de haast en het maar 
doorgaan. Dat bevalt me prima.

Klaske.

Avond-4-daagse Bakkeveen

Van woensdag 9 t/m zaterdag 12 juni wordt de avond wandel 4-daagse van Bakkeveen 
weer gehouden. Dit al voor het 55e jaar en uitgegroeid tot een regionaal gebeuren. 

Meer dan 1000 wandelaars zullen kiezen 
uit de 5 of 10 km routes. De organisatie 
slaagt er weer in jaarlijks afwisselende 
routes samen te stellen. De routes leiden 
de wandelaars niet alleen door de 
bossen en natuurgebieden. Ook is er 
toestemming om over particuliere 
terreinen zoals weilanden te wandelen. 
Je ziet de omgeving dan eens van de 
andere kant ! 
De routes voeren door de dorpen 
Siegerswoude, Waskemeer, Wijnje-
woude en vanzelfsprekend Bakkeveen.
 De exacte routebepaling vindt pas een 
week voorafgaand aan de start plaats om 
nog zoveel mogelijk met de gesteldheid 
van het terrein rekening te kunnen 
houden. 
Het aantal deelnemende basisscholen 
neemt nog elk jaar toe. Ook wil de 
organisatie betere mogelijkheden creë-
ren voor volwassen lopers: individueel of 
in groepsverband. De volwassenen 
kunnen om precies 18:00 uur starten, 
vlak voor de grote groepen van de 
scholen. Later starten kan natuurlijk ook. 

Inschrijven kan alleen op de avond zelf 
vanaf 17:30 uur in het centrum van 
Bakkeveen op het terras van “De 
Herberg”. Groepen vanaf 10 personen 
wordt verzocht zich aan te melden via 
0516-541230 of info@bakkeveen.nl 
De kosten voor 4 avonden bedragen € 4,--
. Hiervoor ontvangt men 4 mooie routes, 4 
maal een consumptie onderweg, een 
herinnering na afloop en een intocht met 4 
muziekkorpsen. Je kunt ook 1 avond 
meelopen. 

Meer informatie op www.bakkeveen.nl 
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Weinterp 22 a

9241 HD  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 16 00

Klein Groningen 15
9241 HS  Wijnjewoude

Telefoon: 0516 - 480 500
Fax: 0516 - 480 809

E-mail: info@groenexpert.nl
Website: www.groenexpert.nl

roen Exper
Klein Groningen

Dopheide 8c-2
9202 PB  Drachten

0512 - 54 67 10
0512 - 54 66 35

Duerswâld 23

9241 GW  Wijnjewoude

Tel.: (0516) 54 12 15

Fax: (0516) 54 19 34 www.destripe.nl

Mobiel: 06 -21 67 10 24

Alle dagen geopend

van 9.00 uur t/m. 20.30 uur

Eet   café Restaurant

Mr. Geertswei 39

9241 GK  Wijnjewoude

0516 - 48 17 81

06 - 504 88 016

rdena ha op ee vs eei nrf

fokkerij  -  opfokstal
trainingstal  -  pensionstalling

in- verkoop friesepaarden 

Frans van der Hoeven

Nije Heawei 1 - 9241 WB  Wijnjewoude - Tel.: 0653926144

Ÿ In- en verkoop occasions

Ÿ In- en verkoop classic cars 

Ÿ In- en verkoop USA cars

Ÿ APK keuringsstation

Ÿ Onderhoud en reparatie; alle merken

Ÿ Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.)
Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

FB

www.schoonheidssalonanita.com
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Dat heb je nodig als de papa en de mama 
samen vijftig uur werken, als respectieve-
lijk ergotherapeut en fysiotherapeut.
Nu is het dus een 2-onder-1-dak woning 
met twee gezinnen. In het achterste deel 
woont de familie De Boer met vijf kinde-
ren. Met elkaar nu dus elf mensen op 
deze 'pôle': bijzonder …!
Tijdens het schrijven van een verhande-
ling over onze boerderij stuitte ik op een 
foto van het voetbalveld van ODV - in de 
jaren '20 en '30 - schuin voor ons (dit was 
op een akker van de voormalige boerderij, 
toen eigendom van baron Rein van 
Harinxma thoe Slooten). De voetballers 
kleedden zich om in 'Leffert's hutte' 
oftewel café Blauw, dat stond ter hoogte 
van Weinterp 63.
Nu nog even een moment voor een paar 
korte persoonlijke overdenkingen.
De mooiste uitvinding ooit vind ik een 
lager. Als liefhebber van klassieke auto's 
en als motorrijder weet ik wat die mogelijk 
heeft gemaakt. Die uitvinding stelt ons in 
staat lange tijd met honderdvijftig km/uur 
voort te gaan. Gewéldig…! 
Als zeiler/kampeerder ben ik elke keer 
weer gefascineerd van de pyro electri-
sche ontsteking. Die zie ik als een vol-
maakte lucifer. 
Tenslotte nog een anekdote. In de auto 
met een collega op weg naar een poppe-
slok vertelde ze me dat ze twee jaar 
geleden een flinke klap en een geritsel 
aan haar auto hoorde toen ze in de buurt 
van ons huis over de Weinterp reed. In 
Bakkeveen aangekomen plukte haar 
partner een gewonde vleermuis van de 
zijspiegel. Laten wij nu de laatste twee 

Tijd om op te staan voor een vroege 
wandeling in het Wijnterper schar…. Dat 
gebeurt een keer of wat in het jaar, soms 
vóór een dag werken voor het Handen-
team van Revalidatie Friesland op de 
lokatie Leeuwarden, soms als een goed 
begin van een vrije dag. Dat we dit pracht-
ige gebied als 'achtertuin' mogen hebben 
vind ik een voorrecht. Hoe ze de ruim 
honderd hectare uitbreiding twee jaar 
geleden hebben ingericht vind ik gewel-
dig, hoewel ik ook besef dat daar de 
laatste driehonderd jaar met zweet en 
tranen gewerkt is om een paar decimeter 
grond vruchtbaar te maken voor de 
verbouw van akkerbouwgewassen of 
gras voor het vee.
Deze boerderij is in 1963 ingebracht bij de 
ruilverkaveling Koningsdiep. Daarna is hij 
tien jaar bij familie de Vries in gebruik 
geweest als kuikenmesterij. Kunstschil-
der/docent Piet Deunhouwer en zijn 
vrouw Wil uit Den Haag hebben deze 
plaats gered van de ondergang en tussen 
1975 en 1994 ingericht als woonboerderij. 
Ze noemden de plaats “De Wende” 
vanwege de enorme ommekeer in hun 
leven om in de weekenden op het Friese 
platteland te zijn en ze met hun auto altijd 
draaiden om de wagenloods. In 1996 is 
het pand in tweeën gesplitst en ben ik in 
de voorste helft komen wonen. In 2002 
ben ik getrouwd met Nynke, en inmiddels 
zijn dochtertje Anna Wende en ons 
zoontje Warner ook nog in ons nest 
gevallen. Anna Wende gaat in Hemrik op 
school en naar zwemles, Warner gaat 
anderhalve dag per week naar de klein-
schalige kinderopvang 'Tomke' in Beet-
sterzwaag. 

Oehoe….
Tegen vijf uur horen we een kerkuil door het openstaande raam van de 
slaapkamer. Die is stamgast op onze boerderij uit 1867. Stel je eens 
voor, al die tijd woonden hier vleermuizen, boomkruipers, zwarte 
kraaien naast de bewoners, die respectievelijk Van den Burg, Buursma, 
Velde, De Vries, Deunhouwer, Krist en De Boer heetten.

Geef de pen door
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Uitvoering 
gymnastiekvereniging 

Longa

Wanneer: zaterdag 26 juni
Hoe laat: 13.30 uur en 18.30 uur

Entree: kinderen tot 12 jaar gratis, 
vanaf 12 jaar € 3,50

Waar: De Swingel te Wijnjewoude
Zaal open : 13.00 uur en 18.00 uur

Thema: landen
Tevens is er verkoop van gymkleren/ 
trainingspakken waarvan een gedeelte 
van de opbrengst naar het goede doel 
“Rwanda” gaat.

 

jaar nog maar twee vleermuizen in plaats 
van drie rond de boerderij zien jagen op 

Tijdmachines

Na mijn pensionering zijn mijn vrouw en ik 
in Fryslan komen wonen.  Ik kreeg volop 
vrije tijd om mij te verdiepen in één van 
mijn hobby's: klokken.  Regelmatig sneup 
ik op rommelmarkten en ben dan op zoek 
naar oude klokken die ik vervolgens 
probeer te repareren. De interesse voor 
uurwerken was gewekt toen ik in 1995 
van mijn opa een oude Friese staartklok 
kreeg. Die  heb ik helemaal gerestau-
reerd en hij loopt nu weer op tijd.  Sinds 
die tijd koop, verkoop en repareer ik niet 
alleen klokken, maar  wil ik ook alles over 
klokken weten. Die kennis deel ik graag 
met anderen en ontwikkelde en bouwde ik 
hiervoor speciaal een eigen website: 
www.klokhus.nl. De website bevat allerlei 
informatie over klokken en uurwerken. 
Uren en uren ben ik op het internet aan 
het speuren naar allerlei informatie die ik 
op mijn eigen site kan vermelden. Zo wil ik 
alle klokkenmusea  ter wereld in kaart 
brengen ik heb nu al 36 landen en 232 
musea. Naast al de informatie op de site 
verwijs ik ook naar andere sites.

Peter Tilkema Bakkeveen
 Stoukamp 11, 
9243 JN Bakkeveen
e-mail  
website www.klokhus.nl 

info@klokhus.nl,

As hy syn holle op it kessen leit 
slept syn kont al.

mailto:info@klokhus.nl,
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In de Ban van de hobby

Parkieten, de hobby van Bram Karssen

Iedereen praat enthousiast over zijn hobby maar bij Bram Karssen aan de 
Opperhaudmare is dat zeker het geval. Vogels is altijd al zijn hobby geweest. Het is 
begonnen met kanaries maar die zijn geel of oranje en dat is het dan. De kleuren van 
parkieten zijn veel meer gevarieerd. Daarom is Bram Karssen in 1970 overgegaan op 
het kweken van grasparkieten. 

De hoofdkleur van de grasparkiet is groen 
of blauw met daarnaast allerlei varianten 
zoals kobalt blauw, opaline blauw, 
hemelsblauw, violet, grijs, lichtgroen, 
olijfgroen, grijsgroen en nog vele andere 
combinaties. Op dit moment heeft 
Karssen circa 200 parkieten.

Maar hoe gaat dat nu met het kweken van 
parkieten was mijn vraag. 
Het kweekseizoen is van oktober tot en 
met eind maart. Maar eenvoudig is het 
niet om met parkieten te kweken, zeker 
als je parkieten wilt hebben waar je mee 
naar tentoonstellingen kunt gaan en ook 
nog resultaat wilt behalen. Je moet kennis 
hebben van de kleuren die bij elkaar 
passen, maar je moet ook weten hoe het 
zit met de vererving. Belangrijk bij het 
kweken van parkieten is de kop. Daar 
wordt de parkiet door de jury op beoor-
deeld.

De parkiet legt om de twee dagen een ei 
en heeft een broedsel van gemiddeld vier 
tot zes eitjes. Bram Karssen vertelt dat hij 
nu een nest met 12 eitjes heeft en dat is 
erg uitzonderlijk. Na 18 dagen broeden 
komen de eitjes uit. Niet allemaal tegelijk 
maar om de dag. Na ongeveer 30 dagen 
komen de jongen uit het nest. 

Als we een tijdje over de parkieten heb-
ben gesproken komt Sietske Bouma voor 
het maken van een aantal foto's. We gaan 
naar het parkietenhok dat achter in de tuin 
staat. We worden met veel herrie verwel-
komd. Misschien storen wij ze ook wel 

een beetje in hun avondrust. We zien nu 
inderdaad dat er parkieten zijn met 
prachtige kleuren en kleurencombinaties. 
Verschillende parkieten doen het landelijk 
heel goed. Ook zitten er Friese kampioe-
nen tussen. Karssen laat ons alle vogel-
kastjes zien met hele kleine parkietjes, 
soms van nog maar een dag of twee 
dagen oud. Eerlijk gezegd zijn ze dan niet 
mooi. Wonderlijk dat die kleine beestjes 
uitgroeien tot een prachtige parkiet.
 De moeder eet de lege eischalen op en 
gebruikt dit als voedsel voor de jonge 
parkietjes. Het voeren gaat steeds in 
dezelfde volgorde: eerst de grootste en 
daarna de kleinste. De vader helpt ook 
druk mee met het zoeken van eten, hij 
geeft het aan de moeder. Na 28 dagen 
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hebben de jonge vogels veertjes. Ze zijn 
dan volgroeid en helemaal op kleur. Na 
ongeveer 33 dagen gaan ze uit hun 
nestje. Pas na een poosje kunnen ze voor 
hun eigen eten zorgen.

Wat krijgen die parkieten allemaal aan 
voer? Hoe is de verzorging? Karssen 
vertelt dat de parkieten parkietenvoer 
krijgen, dat lijkt ook vrij logisch. 
Als de parkieten jongen hebben krijgen ze 
ook nog eivoer, dat is een soort van 
krachtvoer. In het drinkwater zit een 
vitamine.
Als de parkieten naar een tentoonstelling 
gaan worden ze schoon gemaakt met 
babyshampoo. De kooien waarin de 
parkieten zitten als ze naar een tentoon-
stelling gaan moeten wit zijn en natuurlijk 
weer super schoon. Bram Karssen doet 
mee in de top klasse.

 
In een ander hok zitten nog patrijzen, 
bergkwartels, chugars (komen van 
oorsprong van Turkije) en er lopen ook 
nog wat kippen rond die voor de eieren 
zorgen. Maar alles is keurig netjes 
verzorgd. 

Op mijn vraag of er nog meer hobby's zijn 
vertelt Bram Karssen dat hij graag naar 
voetballen op de televisie kijkt. Ook mag 
hij graag fietsen met zijn vrouw. Een 
tochtje van 50 kilometer op een dag is 
geen probleem al moet het dan wel een 
beetje mooi weer zijn. Daar is ook nog tijd 
voor want in het jaar 2000 is Karssen met 
de VUT gegaan. Hij heeft daarvoor jaren 
gewerkt in de bouw.

Klaske

Themabijeenkomst "Omgaan met 
ADHD/ADD/ASS"

Op woensdag 16 juni a.s. organiseert Informatiepunt Wmo in samenwerking met 
Timpaan Welzijn een bijeenkomst voor mantelzorgers met als thema “Omgaan met 
ADHD/ADD/ASS".  
Jaike van der Meulen, coach/ begeleider van mensen met Autisme Spectrum 
Stoornissen (Viveré coaching/ advisering/ begeleiding)en actief vrijwilliger van de NVA 
regio Fryslân, verzorgt deze lezing samen met haar 18 jarige dochter Silke die zelf een 
vorm van autisme heeft. In de bijeenkomst komt kort aan de orde wat autisme is, welke 
vormen zijn er, denk bijvoorbeeld aan de verschillende benamingen ASS, PDD NOS, 
Syndroom van Asperger, Klassiek autisme, Kernautisme e.d. Maar vooral wordt er 
aandacht besteed aan: Wat zijn de dingen waar je tegen aanloopt in het gezin, op 
school, met je vrienden, op je werk. Hoe ga je er zelf mee om en hoe kun je als 
omgeving er mee om gaan. Wat werkt wel en wat werkt juist niet? Tijdens deze 
informatieavond zullen er diverse ervaringen met het publiek worden gedeeld. Ook is er 
gelegenheid voor het stellen van vragen. 
De bijeenkomst duurt van 19.30 tot 21.30 uur en vindt plaats in Activiteitencentrum "It 
Klaverblêd", De Bou 33 te Beetsterzwaag. Deelname is gratis. Voor opgave of 
informatie kunt u bellen met Geertje Miedema, tel. 0512-384058. Ook wanneer er 
problemen mochten zijn met vervoer en/of oppas kan dit nummer worden gebeld. 
Mailen kan ook: g.miedema@timpaanwelzijn.nl. Opgave kan tot 9 juni.

Geertje Miedema
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Egbert

de Boer

Sparjeburd 19

8409 CK  HEMRIK

Telefoon: 0516 - 47 12 76

Fax: 0516 - 47 15 44

Mobiel: 06 - 54 272 376

E-Mail: info@egbertdeboer.nl

Website: www.egbertdeboer.nl

 

In-verkoop/bemiddeling auto onderdelen,

accessoires en occasions

Geopend op afspraak

www.drukkerijpool.nl  
Tel.: 0516 - 48 15 97

drukkerij

ook voor huwelijkskaarten kunt u bij ons terecht
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Nieuws van de Zonnebloem 

Mannenuitstapje

Zonnebloemgasten bezoeken het Land-
bouwmuseum in Eernewoude.
Vrijdagmiddag 23 april was gepland voor 
een bezoek aan het landbouwmuseum in 
Eernewoude door gasten van de Zonne-
bloem afdeling Ureterp.
Het zal niemand verbazen dat het hier 
ging om een groep mannelijke gasten 
waarvan velen van hen affiniteit hadden 
met de landbouw en of veeteelt tijdens 
hun werkzame periode. 
12 mannen hadden zich aangemeld voor 
dit uitstapje afkomstig uit respectievelijk 
Bakkeveen, Ureterp en Wijnjewoude.
De samenkomst was bij het gebouw de 
Driehoek in Wijnjewoude en van daaruit 
vetrokken we richting Eernewoude, uitge-
zwaaid door de voorzitter van de afdeling, 
Marian Doorgeest.
Het weer was zeer goed en ook de 
stemming onder de gasten was goed.
Aangekomen in Eernewoude bij het 
bezoekerscentrum werden we begroet 
door een vrijwilligster, waarna we het 
museum konden bezichtigen. 
Voor veel gasten kwamen verschillende 
gereedschappen etc., die in het verleden 
werden gebruikt, bekend voor.
Sommige gasten wisten over het verle-
den te vertellen waarvoor de gereed-
schappen en machines destijds werden 
gebruikt. Wat we aantroffen in het mu-
seum was het volgende: 
Landbouwgereedschappen en gebruiks-
voorwerpen die werden gebruikt in de 
periode 1850 -1950.
Zuivelproductie op de boerderij tot ca 
1900; Friesrundveestamboek; Akker-
bouw en hooioogst.
Ambachten ten dienste van de landbouw; 
Huishoudelijke voorwerpen; Pronk en 
sier.
Een overzicht van de overgang van de 
zuivelproductie van de boerderij naar 
zuivelfabrieken.

De eerste melkrobot, die nog maar een 
korte tijd in het museum staat, konden we 
eveneens bezichtigen. Een bezoek aan 
dit museum is een aanrader voor wie 
geïnteresseerd is in de landbouw en 
veeteelt in het verleden.
Dit museum is uitstekend ingericht en 
wordt keurig onderhouden door vrijwilli-
gers. Na de rondgang door het museum 
was er tijd voor koffie met oranjekoek voor 
onze gasten en begeleiders.
Omstreeks half vijf keerden we via een 
toeristische route terug naar huis. Onze 
gasten hebben deze middag genoten en 
daar ging het om. 

Grietzen,
 vrijwilliger bij de Zonnebloem

Braderie
De Zonnebloem afdeling Ureterp stond 
met een stand op de braderie van 28 april. 
Velen hebben op een mand met bood-
schappen geraden. Hartelijk dank hier-
voor. Het totale bedrag van mand en 
boodschappen was € 63.65. Dhr. Blaauw 
uit Ureterp was de gelukkige winnaar.

Het bestuur afdeling Ureterp

AUTORIJSCHOOL
Tel: 0516-480509

Gsm: 06-23005505

 www.autorijschoolmanuel.nl    info@autorijschoolmanuel.nl 

Klein Groningen 16

9241HS  Wijnjewoude
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Nieuws van de Werkgroep Amnesty 
International Ureterp e.o.

Stands van de werkgroep in Wijnjewoude
De werkgroep Amnesty is zaterdag 4 september met een stand aanwezig op de Wille-
dei in Wijnjewoude. Verder voeren we actie voor Faleh Abdullah al-Mansouri. Deze 
Nederlandse Iraniër vluchtte zelf in 1988 uit Iran, kreeg een vluchtelingenstatus en 
uiteindelijk de Nederlandse nationaliteit. Sinds 1989 woont hij in Maastricht, is actief lid 
van de Amnestygroep Maastricht en werd voor zijn inzet onderscheiden als Lid in de 
Orde van Oranje Nassau. Al-Mansouri vertegenwoordigt een minderheidsgroep in 
Iran, de Ahwazi, en waarschijnlijk is hij om die reden op 11 mei 2006 tijdens een bezoek 
aan Syrië gearresteerd en overgedragen aan Iran.

Amnesty is zeer bezorgd over het lot van 
Al-Mansouri. Op 9 mei 2010 zijn er in Iran 
nog vijf politieke gevangenen opgehang-
en. Van Maastricht tot Wijnjewoude 
worden daarom handtekeningen verza-
meld onder een petitie, gericht aan de 
Iraanse regering, waarin vragen worden gesteld over het lot en positie van Al-Mansouri. 
Ook op internet, www.amnesty.nl, kunt u de petitie ondertekenen.

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

Schaakvereniging Bakkeveen sluit seizoen af 
met een snelschaaktoernooi!

Woensdag 28 april de laatste schaakavond van het seizoen, was bepaald geen rustige 
schaakavond. Traditioneel werd er gestreden om de snelschaak titel. Iedere speler 
krijgt 5 minuten bedenktijd om zijn tegenstander mat te zetten en als hij te lang nadenkt 
valt zijn vlaggetje van de schaakklok en is de partij ook verloren. De twaalf schakers die 
mee deden moesten 11 partijen spelen, een zeer inspannende bezigheid. Gerrit 
Meppelink uit Haulerwijk werd uiteindelijk eerste met één verloren partij. Sieb 
Hazenberg en Ben de Vries werden gedeeld tweede met beiden 2 verloren partijen. 
Hos van der Mark en Jelle Bergsma eindigden op een gedeelde derde plaats. Er werd 
veel gelachen en gescholden op zichzelf, want met snelschaken worden er soms 
vreemde zetten gespeeld. Het geheel werd opgefleurd met lekkere hapjes en drankjes. 
De kampioen van de interne competitie werd eveneens Gerrit Meppelink, tweede werd 
Sieb Hazenberg; Ben de Vries werd derde en Jelle Bergsma vierde.

Je bent niet in het leven om vrienden te maken, 
je bent in het leven om een vriend te zijn.
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Prikbord

Dankbetuiging
Wij willen u heel hartelijk bedanken voor 
de vele kaarten, bloemen en cadeaus 

die we hebben ontvangen bij ons 
60 jarig huwelijk.

Harmen Hoogenberg
Akke Hoogenberg Posthumus.

Fiets foetsie
Wie heeft mijn fiets zaterdag of zondag 
8 of 9 mei per ongeluk meegenomen 

vanaf het voetbalveld. Het is een zwarte 
herenfiets (merk Ricardo) en op de 

stang zit een Heinekenetiket geplakt. 
Ik zou hem graag terug willen,

want zonder fiets is ook maar niets.

Reinder Hof

Opbrengst Collecte Nationaal 
Fonds Kinderhulp

Deze jaarlijkse collecte die gehouden is 
in de week van 18 april tot en met 24 

april heeft in totaal € 866,31  
opgebracht. 20% € 173,26 is bestemd 

voor peuterspeelzaal “De Telle“.

Collectanten en gevers: Hartelijk Dank!
Alie Meestringa

Te koop
Hendrik Jan handgazonmaaier, 

vraagprijs € 15.00.

R. v.d. Woude
Te Nijenhuiswei 10

tel. 481391

b.hof11@home.nl 

Gevonden voorwerpen
Gevonden zaterdag 15 mei een rugtas 

met inhoud o.a. bloembollen. 
Inlichtingen 0516-481256

Rode Kater
Tot begin mei jl. kregen wij dagelijks 
bezoek van een rode kater. Eigenlijk 

best een lief beest en hoe gaat het dan, 
al gauw een zak poesenbrokjes voor 

hem gehaald! 's Morgens en 's avonds 
een handje vol. Plotseling bleef hij weg. 
Hij bleek dood op straat te liggen net of 
hij lag te slapen, zonder zichtbaar letsel, 
na een telefoontje met dierenambulance 

hebben die hem opgehaald. Hij had 
geen chip dus eigenaar onbekend. 
Vandaar dit bericht voor de echte 

eigenaar. Dit was het einde van de rode 
kater. Een half volle zak brokjes doen 
ons nog denken aan zijn komen en 

gaan.
 

Job van der Wal, Merkebuorren 44, tel 
0516-481612

Dominee
Op de te Nijenhuiswei werd ik 

aangesproken door een fietser. Hij vroeg 
“Waar woont hier de dominee?” Die 
hebben we hier niet. Met af te lezen 

teleurstelling op het gezicht mompelde 
hij “dat is toch ook wat” en stapte weer 

op. 
Dit is nu meer dan een half jaar geleden 
maar het laat mij niet los. Een dorp met 
2000 inwoners en geen dominee. Zullen 

we het daar nog eens over hebben? 
Bijvoorbeeld na de vakanties.

Job van der Wal

Ps. Ik ben wel tevreden met wat de 
geestelijke verzorgers van verre hier 
doen, maar toch.

Open dag Zorgboerderij
Op zaterdag 12 juni is er een open dag 
van zorgboerderij „de Twa Bûken“. Van 
13.00 uur tot 16.00 uur bent u van harte 
welkom op Duerswâld 9 te Wijnjewoude.

mailto:b.hof11@home.nl
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Hervormde Kerk
Juni 
6 09.30 Weinterp ds. J. H. Dekkers, Wierden, 

Voorbereiding Heilig Avondmaal
 13.45 Weinterp ds. J. H. Dekkers, Wierden

13 09.30 Duurswoude ds. W. v.d. Wind, Onstwedde, 
Viering Heilig Avondmaal 

13.45 Duurswoude dhr. F. Verkade, Hoogeveen, 
Dankzegging Heilig Avondmaal

20 09.30 Weinterp ds. J. A. L. Duijster, Ens
13.45 De Driehoek dhr. A. Lowijs, Noordscheschut, Kinderdienst

27 09.30 Duurswoude ds. M. Kreuk, Noordhorn
13.45   Duurswoude   ds. G. C. Buijs, Haulerwijk

Gereformeerde Kerk

 

Juni 
6 09.30 uur. dhr. H. J. Brouwer, Rouveen, Voorber. Heilig Avondmaal.

gezamenlijk met Lippenhuizen / Hemrik.
13.45 uur. ds. A. Elverdink, Jistrum, kinderdienst.

13 09.30 uur. ds. A. Elverdink, Jistrum, Heilig Avondmaal.
gezamenlijk. met Lippenhuizen / Hemrik.

13.45 uur. dhr. A. J. Fraanje, Drachten, Nabetr. Heilig Avondmaal.
20 09.30 uur. dhr. H. J. Brouwer, Rouveen, gezam. met Lippenhuizen 

Hemrik.
19.30 uur. ds. A. Elverdink , Jistrum ,gezamenlijk met Herv. Kerk

evangelisatie tentdienst, m.m.v. Gospelgroep “Onze Opdracht 
“ uit Dwingeloo.

27 09.30 uur. dhr. H. J. Brouwer, Rouveen, gezam. met Lippenhuizen 
Hemrik

13.45 uur. geen dienst.
Juli
4 09.30 uur. ds. A. Elverdink, Jistrum, gezam. met Lippenhuizen Hemrik 

13.45 uur. geen dienst.

Uitnodiging: Tentdienst dorpsfeest Wijnjewoude

Op 20 juni a.s.
Aanvang: 19.30 uur

Aan de dienst werken mee:
Ds. A. Elverdink uit Jistrum 
Gospelgroep “Onze Opdracht” uit Dwingeloo

Iedereen is van harte welkom in de tent op het feestterrein!

Evangelisatiecommissies Hervormde- en
Gereformeerde Kerk in Wijnjewoude
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UITVAART VER. E.D.D.  Wijnjewoude e.o.
Voor crematie en begrafenis

0516 - 48 19 18

0516 - 48 18 80

B. Dijkstra

G. v.d. Wier-v.d. Meulen

 

Voorzitter:

Penningmeesteres:

Inlichtingen:

Weinterp 40

9241 HE  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 13 81

Fax: 0516 - 48 13 62

Tjalling Harkeswei 75

9241 HL  Wijnjewoude

tel./fax: 0516 - 47 16 88

e-mail: info@kirtan.nl

website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen

op het gebied van:

* meditatie

* yoga

* massage

* stresspreventie

* emotioneel lichaamswerk

BOUWBEDRIJF
J . POSTHUMUS

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen
Tel. 0513-622 339

k     i     r     t     a     n

m e d i t a t i e s c h o o l

Merkebuorren 69
9241 GC  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 12 37 
E-mail: michiel_sippy@hetnet.nl

Fa. KAMMINGA
De winkel van Michiel en Sippy. 

De dorpswinkel voor uw Groente-fruit-levensmiddelen

heten wij u/jullie van harte welkom.

De Swingel
Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude

Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders:
Geesje en Nico de Haan

Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 15 23 18 90
b.g.g.: 0516 - 48 16 21

Bakkerij v.d. Molen 

Weverswâl 3B

9243 JL  Bakkeveen

Tel.: 0516 -  54 13 25

Herenweg 19

8435 WT  Donkerbroek

Tel.: 0516 - 49 21 28

Merkebuorren 16

9241 GG  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 12 74
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Nieuws van de VVV Duurswoude

De eerste rommelmarkten konden niet op het 
evenemententerrein gehouden worden.
We hebben het goed opgelost door het voetbalveld erbij 
te betrekken. Dit was een groot succes.
De voetbalkantine lag mooi in het midden van de 
rommelmarkt zodat ook deze goed gebruikt kon worden.
De avondmarkt van 16 juni is weer om de 
dorpsfeesttent. Heeft u nog rommel dan is dit een mooie 
gelegenheid om daar te gaan staan.

 Zet de volgende datums ook maar vast in de agenda:
27, 28, 29, 30 juli avond fietsvierdaagse. 7 aug. Ringsteken.
Wij hopen weer op een grote opkomst bij onze evenementen.

Het bestuur.

Dorpsagenda

Juni
2 Rommelmarkt
4 Open podium
6 Oldtimerrit
9-12 Avondvierdaagse Bakkeveen.
12 Open dag Zorgboerderijen
12 Hynstedei
16 Extra avondrommelmarkt 17.00 – 21.00
16 Themabijeenkomst "Omgaan met ADHD/ADD/ASS
            in het Klaverblêd te Beetsterzwaag. 
17 Pakketten inleveren voor Polen
16-19 Dorpsfeest.
20 Tentdienst dorpsfeest Wijnjewoude
26 Uitvoering gymnastiekvereniging Longa. Van 13.30 uur en 18.30 uur

Juli
27-30 Fietsvierdaagse georganiseerd door VVV. 

Vakantie agenda

Het volgende nummer komt uit op 3 juli, dit is de Bân van juli en augustus. 
De activiteiten van augustus moet u aanleveren voor 24 of 26 juni!

Het eerste nummer na de zomervakantie verschijnt op zaterdag 28 augustus.



Doktersdiensten

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

Tijden 
maken van afspraken voor het spreekuur of een visite 08.00 - 10.30 uur
- aanvragen van herhalingsrecepten, 09.00 - 10.30 uur
- koffiepauze met aansluitend verpleegkundig spreekuur 10.30 - 11.45 uur
- bellen voor uitslagen 11.45 - 12.15 uur
- medicijnen afhalen 16.00 - 17.00 uur
- wrattenspreekuur: in overleg met assistente 

Herhalingsrecepten aanvragen: het liefst d.m.v. lege medicijndoosjes 
of op een briefje in de daarvoor bestemde brievenbus.
Herhaalrecepten kunnen ook via de site besteld worden 
www.lewin.praktijkinfo.nl

Herhalingsrecepten kunnen de volgende werkdag tussen 16.00 uur 
en 17.00 uur afgehaald worden.

Wij hebben lunchpauze van 12.30 tot 13.30 uur. Uiteraard zijn we dan 
wel voor spoedgevallen bereikbaar. 

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

De praktijk is gesloten in verband met nascholing en vakantie van:

12 juli t/m 30 juli 2010

32.

Medicatiebezorging
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude

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

Met vriendelijke groet,
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude 


